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ผลการวิจยัพบว่า โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกจาํนวน 5.24 ลา้นตนั ในปี 2548/49 ก่อให้เกิด
ตน้ทุนทางการเงินและตน้ทุนแฝง (implicit cost) เท่ากบั 51,758.26 ลา้นบาท และภาระขาดทุนเท่ากบั 
19,130  ลา้นบาท 

 การรับจาํนาํมีผลให้สวสัดิการสังคมเปลี�ยนแปลงไป เพราะโครงการนี: เป็นการโอนทรัพยากร
จากผูเ้สียภาษีและผูบ้ริโภคมายงัผูผ้ลิต ผลการศึกษาพบวา่ตน้ทุนสวสัดิการมีค่าอยูร่ะหวา่ง -16,609.94 
ลา้นบาท ถึง-17,720.99 ลา้นบาท ซึ� งตํ�ากวา่การขาดทุน เพราะแมผู้บ้ริโภคจะซื:อขา้วแพงขึ:น แต่ชาวนาที�
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เกิดจากการที�รัฐกาํหนดราคารับจาํนาํขา้วเปลือกให้สูงกวา่ราคาตลาด แต่ประมูลขายขา้วสารในราคา 
ตํ�ากวา่ราคาส่งออกในตลาด การที�รัฐจ่ายคา่จา้งสีแปรสภาพและค่าเช่าโกดงัให้ผูป้ระกอบการในอตัราสูง
กว่าอัตราตลาดและการที�รัฐเก็บข้าวไวใ้นสต๊อกเป็นเวลานานจนคุณภาพเสื� อม มูลค่าการขาดทุน 
จึงประกอบด้วย ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ จาํนวน 15,853 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการและความ
สูญเสียจากการเก็บรักษาขา้ว 3,276.8 ลา้นบาท  สําหรับค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากโครงการรับจาํนาํจะถูก
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ขาดทุน ผูป้ระกอบการโรงสีได้รับ ร้อยละ 18 โกดังกลางและเซอร์เวย์เยอร์ได้รับ ร้อยละ 4.2 และ 
พ่อค้าส่งออกได้รับ ร้อยละ 23.4 ส่วนนักการเมืองและเจ้าหน้าที�รัฐจะได้ส่วนแบ่งค่าเช่าจากโรงสี 
เจา้ของโกดงั และผูส่้งออก แต่งานวิจยันี: ไม่มีขอ้มูลเพียงพอในการแยกแยะส่วนแบ่งของบุคคลเหล่านี:  
ดงันั:นโครงการรับจาํนาํจึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที�สิ:นเปลือง นอกจากจะเกิดภาระขาดทุนมหาศาล 
จากการที�รัฐกลายเป็นผูค้ ้าข้าวรายใหญ่แล้ว ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55 ของผลตอบแทน
ส่วนเกิน) ไม่ได้ตกอยู่กบัเกษตรกร ตามเจตนารมย์ของนโยบาย อีกทั:งเกษตรกรส่วนใหญ่ที�ได้
ประโยชน์ คือ เกษตรกรที�มีฐานะในเขตชลประทาน และโครงการยงัก่อให้เกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจและการเมืองอยา่งมากมาย 

โครงการรับจํานําข้าวเปลือกก่อให้เกิดภาระขาดทุนเป็นเงินมหาศาล แต่เป็นภาระหนี:
สาธารณะในลกัษณะปลายเปิด (contingent liability) ก่อให้เกิดปัญหาวินยัการคลงั เพราะรัฐบาลใช้
เงินกูข้องสถาบนัการเงินของรัฐ (หรืองบกึ� งคลงั) ประโยชน์ส่วนใหญ่มิไดต้กแก่ชาวนา แต่ตกแก่ 
ผูส่้งออก โรงสี เจา้ของโกดัง และเจ้าหน้าที�ของรัฐ มิหนําซํ: าชาวนาส่วนใหญ่ที�ได้ประโยชน์ คือ 
ชาวนาที� มีฐานะในเขตชลประทาน การแทรกแซงตลาดข้าวของรัฐก่อผลกระทบรุนแรงต่อ
ความสามารถในการส่งออก ทาํให้ตน้ทุนผลิตขา้วของสังคม (social cost) สูงขึ:น แต่คุณภาพขา้วตํ�าลง 
พอ่คา้คนกลางในทอ้งถิ�นและตลาดกลางเลิกกิจการ พอ่คา้ส่งออกรายใหญ่ ไดเ้ปรียบพอ่คา้ส่งออกขา้ว
รายอื�นๆ การแทรกแซงบิดเบือนกลไกตลาด ทําให้การแข่งขันลดลง ยิ�งกว่านั: นการแทรกแซง 
ยงัก่อให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการทุจริตในทุกระดับของ 
การแทรกแซง ผลที�ตามมา คือ ความเสียหายต่อการใช้ทรัพยากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ดงันั:นรัฐบาลจึงควรยกเลิกโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก 

ข้อเสนอแนะทางนโยบายที�สําคญั คือ  ประการแรก รัฐบาลควรยกเลิกโครงการรับจาํนํา
ขา้วเปลือก แล้วสั�งการให้หน่วยงานที�รับผิดชอบดาํเนินโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกจดัทาํรายงาน
การเงินและปิดบญัชีโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกทุกโครงการใหแ้ลว้เสร็จในเวลา 1 ปี  

ประการที
สอง รัฐควรจดัให้มีการประกนัความเสี�ยงดา้นราคาขา้ว วตัถุประสงคแ์รก เพื�อเป็น
หลกัประกนัช่วยเหลือเกษตรกรมิให้ตอ้งประสบปัญหาขาดทุนจากภาวะราคาตลาดตกตํ�า โดยรัฐไม่ตอ้ง
เขา้แทรกแซงการคา้ขา้ว นโยบายใหม่นี: มิไดต้อ้งการยกระดบัราคาขา้วในตลาด วตัถุประสงค์ประการ 
ที�สองของขอ้เสนอใหม่นี:  คือ ตอ้งการให้เกษตรกรทุกครัวเรือน (รวมทั:งเกษตรกรยากจนที�ไม่มีผลผลิต
เหลือขาย) ไดรั้บประโยชน์จากการประกนั ดงันั:น ผูว้ิจยัจึงเสนอให้รัฐบาลจาํกดัเพดานการประกนัของ
ครัวเรือนเกษตรกรแต่ละราย ผลการศึกษาพบว่า หากรัฐบาลกําหนดเพดานการประกัน 10 ตัน 
ต่อครัวเรือน จะมีเกษตรกร ร้อยละ 82 ที�ได้รับการประกนัเต็มเพดาน ส่วนเกษตรกรซึ� งมีผลผลิตเกิน  
10 ตนั ก็ยงัคงไดรั้บความช่วยเหลือเฉพาะขา้วเปลือก 10 ตนัแรก นอกจากนั:น ผูว้ิจยัเสนอให้เกษตรกรมี
ส่วนร่วมจ่ายค่าเบี:ยประกนัโดยในปีแรก รัฐอาจคิดค่าเบี: ยประกนัอตัราตํ�า หรือไม่คิดเบี:ยประกนั แต่ให้
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รัฐคอ่ยๆเพิ�มเบี:ยประกนัในปีต่อๆไป รวมทั:งสนบัสนุนการพฒันาตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้เพื�อใชเ้ป็น
กลไกป้องความเสี�ยงที�เกิดจากโครงการประกนัความเสี�ยงราคา ตลอดจนให้บริษทัประกนัภยัเอกชนเขา้
มาเป็นผูรั้บประกนัต่อ (re-insurance) ในอนาคต  

ตามขอ้เสนอใหม่นี: รัฐจะไม่ตอ้งรับซื:อขา้วในตลาดอีกต่อไป จึงไม่มีการแทรกแซงตลาดขา้ว 
การผลิตและการคา้ขา้วจะเป็นการดาํเนินการเพื�อประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามกลไกตลาด นโยบายนี: จะ
สามารถป้องกนัการทุจริตต่างๆที�เคยเกิดขึ:นในทุกขั:นตอนของโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก ยกเวน้ 
การจดทะเบียนเกษตรกร สามารถลดต้นทุนของการแทรกแซงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนั:น เมื�อสิ:นฤดูเก็บเกี�ยวรัฐบาลจะทราบภาระค่าใชจ่้ายทั:งหมดของโครงการ ทาํให้รัฐบาลตอ้ง
มีวนิยัการคลงัในการดาํเนินนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร  





 

Abstract 

“Rent Seeking Activities and The Political Economy of the Paddy Pledging Market 

Intervention Measures”  

The objectives of this study are three-fold. Firstly, the study will estimate the cost, revenue, 
loss and welfare cost of the paddy pledging program in year 2005/06. The second objective is estimate 
the economic rents that are captured by participants of the program, i.e., farmers, rice millers, 
warehouse owners, surveyors, exporters and government officials. Their rent-seeking activities, 
including corruption behavior, will also be described. Finally, the economic impact of the paddy 
pledging program on production cost, quality of rice, export competitiveness and rice market structure  
will be also analysed. The study uses the paddy pledging program in 2005/06 as a case study because 
all of the rice in this program was sold old and the high guarantee price which resulted in a large 
amount of pledged paddy is similar to the situation in 2008-09. 

The costs of the program, which include the financial and some implicit cost, are estimated at 
51,758.26 million baht and the loss is 19,130 million baht, of which 15,853 million baht are economic 
rent, and the rest are the operation costs and storage loss.  The welfare cost is slightly lower (฿16,609-
17,721 million baht). Although the consumers had to pay higher rice price, the farmers who did not 
participate in the program also benefited  from the higher paddy price. 

The differences  between the guaranteed prices of paddy and their market prices as well as the 
fact that the prices that government sell their rice are lower than the market price generate the 
economic rents for those involved in the program. The other sources of rents are the milling fee and 
warehouse rental costs which are higher than the market rates. The study finds that the farmers capture 
as much as 37.25% of the loss. About 23.4% of the rent is captured by exporters, 18%  to the rice 
millers, 4.2%  to the warehouse owners and surveyors, and 17% are the loss due to storage and 
operating expenses of the program. The politicians and government officials share parts of the rents 
accrued to rice millers, warehouse owners and exporters. This study did not provide the estimates due 
to data unavailability. Since most of the benefits (55% of rent) did not go to the farmers, the paddy 
pledging program is the costly policy of subsidizing farmers. In addition, most of the rents are 
captured by the well-to-do farmers in the irrigated areas, and a few large-scale exporters. 

Various kinds of rent seeking activities are identified in this study, some of them include the 
adoption of short duration varieties (70-75 days) which negatively affect rice quality, and the excessive 
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capacity expansion of rice mills. These activities are rent dissipating. In addition, the program is also 
plagued with corruption at all stages of intervention. In stead of dissipation of real resources, 
corruption is the outright transfer of money. These activities may have negative impact on economic 
growth.  

Finally, since the government has become the largest rice trader, the program has resulted in 
negative impact on cost of production, export competitiveness and competition in the rice markets.  
For these reason,  the  paddy pledging program should be abolished.  

This study recommends a quasi put option program as a direct means to subsidize the 
farmers. Its objective is to provide a price insurance policy for the farmers so that they do not suffer 
loss from their paddy sale. The new policy does not aim at shoring up the market prices of paddy.  
Every farmer, including those who do not have the marketable surplus, can insure their crop up to a 
maximum of 10 to 20 ton per household. One major advantage of this policy is that the government 
will not involve in the rice business. If the market (or reference) price is lower than the insured price at 
the harvesting time, the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives will pay the difference to 
the farmers. The farmer do not sell any rice to the government as in the case of paddy pledging 
program. Therefore, the competition in the rice markets will be restored. 
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บทที) 1 

บทนํา 

1.1 คาํนํา 

โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกเป็นโครงการแทรกแซงตลาดสินคา้เกษตรที�ใช้งบประมาณ
แผน่ดินมากที�สุดในบรรดาโครงการแทรกแซงสินคา้เกษตรทุกชนิด ถึงแมโ้ครงการจาํนาํขา้วเปลือก
จะไม่ใช่โครงการที�มีปัญหาการทุจริตมากเท่ากบัโครงการจาํนาํลาํไย แต่ก็มีรายงานข่าวเกี�ยวกบั 
การทุจริตของผูเ้กี�ยวข้องกบัโครงการรับจาํนําข้าวเปลือกอยู่เป็นประจาํ (ประชาชาติธุรกิจ 10 
พฤษภาคม 2547 ไทยรัฐ 29 กันยายน 2548 ฐานเศรษฐกิจ 2-4 เมษายน 2552 รายงานของ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ รัฐสภา 2548 เป็นตน้) เช่น ข่าว อคส. ฟ้องร้องโรงสีจาํนวนมากที�ร่วม
โครงการรับจาํนาํในขอ้หาขา้วเปลือกที�ฝากในโกดงัของโรงสีเอกชนสูญหาย การวิ�งเตน้ของโรงสี
กบันักการเมืองเพื�อสิทธิx ในการรับจาํนําข้าวเปลือกข้ามเขต ปัญหาความไม่ชอบมา พากลของ 
การประมูลขายขา้ว เป็นตน้ ประเด็นที�น่าสนใจ คือ รูปแบบการทุจริตในโครงการจาํนาํขา้วเปลือกมี
การเปลี�ยนแปลงไปจากในยุคแรก ๆ   ที�รัฐเริ�มนาํโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกมาใช้ ดูเหมือนว่า
ปัญหาการปลอมแปลงเอกสารแสดงสิทธิการจาํนาํขา้วเปลือกจากเกษตรกรจะเบาบางลง ถึงแมจ้ะ 
ยงัมีข่าวการสวมสิทธิx ของชาวนาอยูบ่า้ง แต่ปัญหาทุจริตส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที�เกิดในโครงการ
จาํนําพืชผลชนิดอื�น โดยเฉพาะการจาํนําลาํไย  การที�รูปแบบการทุจริตมีการเปลี�ยนแปลงอาจ 
เกิดจากเหตุผลหลายประการ อาทิเช่น การเพิ�มงบประมาณการรับจาํนาํจนทาํให้ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกระดบั
สามารถเขา้ร่วมโครงการรับจาํนาํไดรั้บประโยชน์โดยถว้นหนา้ การปรับปรุงระเบียบและขั:นตอน
การรับจาํนาํให้รัดกุมมากขึ:น ทาํให้ระบบการรับจาํนาํขา้วเปลือกเริ�มมีความลงตวัในการจดัสรร
ผลประโยชน์ (หรือค่าเช่าทางเศรษฐกิจ) 1 ให้ผูเ้กี�ยวข้องทุกฝ่ายพอใจ คาํถาม คือ ความลงตวัของ
ผลประโยชน์ดงักล่าวก่อใหเ้กิดภาระการคลงัแก่ผูเ้สียภาษีเท่าไร และการแทรกแซงตลาดขา้วก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดขา้วไทย คุณภาพขา้วและความสามารถในการแขง่ขนัอยา่งไร 

ถึงแมโ้ครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกและพืชผลการเกษตรต่าง ๆ จะเกิดปัญหาการทุจริตเป็น
ประจาํ แต่ฝ่ายการเมืองก็ยงันิยมใช้นโยบายจาํนําพืชผลเป็นนโยบายการหาเสียงกบัเกษตรกร  

                                                        
1 คา่เช่าทางเศรษฐกิจ  หมายถึง ผลตอบแทนส่วนเกินที�ตกเป็นของเจา้ของปัจจยัการผลิต หรือผูเ้ขา้ร่วมโครงการจาํนาํ
ขา้วเปลือกไม่วา่จะเป็นเกษตรกร โรงสี ผูส่้งออก หรือเจ้าหน้าที� ผลตอบแทนส่วนเกินนี: มิได้ช่วยให้ผลผลิตของ
ประเทศเพิ�มขึ:นเลย สาเหตุที�ผูร่้วมโครงการไดรั้บผลตอบแทนส่วนเกิน เพราะรัฐแทรกแซงโดยซื:อสินคา้จากเกษตรกร
ในราคาสูงกวา่ราคาตลาด และขายสินคา้ในราคาตํ�ากวา่ราคาตลาดดงัจะกล่าวตอ่ไป 



 

2 
โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดขา้วเพื�อป้องกนัการทุจริต 

ผลการสาํรวจความเห็นประชาชนกแ็สดงวา่ประชาชนยงัเชื�อวา่โครงการจาํนาํพืชผลเป็นโครงการที�
สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาความยากจนในภาคเกษตร ในส่วนของขา้ราชการที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการ
แทรกแซงตลาดพืชผลการเกษตรต่างก็มีความเชื�อว่าโครงการแทรกแซงตลาดของรัฐบาลเป็น
โครงการที�สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อยา่งจริงจงั  หากไม่มีการประกนัราคาพืชผลในตอน 
ตน้ฤดูการเก็บเกี�ยว เกษตรกร (ทั:งในและนอกโครงการ) จะขายขา้วได้ในราคาตํ�า เพราะถูกพ่อคา้ 
คนกลางกดราคา โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกสามารถยกระดบัราคาขา้วในตลาด เกษตรกรที�นาํ
ข้าวมาจาํนําจะได้รายได้สูงขึ:น นอกจากนั:นเกษตรกรที�ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจาํนําก็จะได้
ประโยชน์จากราคาขา้วที�สูงขึ:น เนื�องจากในตอนตน้ฤดูเกบ็เกี�ยวขา้วเปลือกส่วนหนึ�งจะอยูใ่นสต็อก
ขา้วของรัฐบาล2 งานวจิยัครั: งนี:ไมต่อ้งการพิสูจน์วา่ราคาขา้วเปลือกในตลาดจะสูงขึ:นกวา่กรณีที�ไม่มี
โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก แต่ตอ้งการนาํเสนอขอ้เท็จจริงวา่ผลประโยชน์ของโครงการรับจาํนาํ
ขา้วเปลือกตกอยูก่บัผูเ้กี�ยวขอ้งฝ่ายใดบา้ง มูลค่าเท่าไร จริงหรือไม่วา่การจาํนาํขา้วเปลือกสามารถ
ลดปัญหาความยากจน 

วตัถุประสงค์หลกัของโครงการนี:  คือ การศึกษาตน้ทุนและความสูญเสียทางการเงินและ
ทางเศรษฐกิจของโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก เพราะรัฐบาลไม่เคยมีรายงานเรื�องผลการดาํเนินการ
โครงการจาํนาํพืชผลต่อสาธารณชน ประชาชนและเกษตรกรไม่เคยมีขอ้มูลว่าโครงการรับจาํนาํ
พืชผลก่อใหเ้กิดตน้ทุนทางเศรษฐกิจ และความสูญเสียต่อสังคมเป็นจาํนวนเท่าไร และใครเป็นผูไ้ด้
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากโครงการแทรกแซงข้าวเปลือกดังกล่าว ข้อเท็จจริงเหล่านี: จะเป็น
ประโยชน์ต่อการกาํหนดนโยบายสาธารณะ เมื�อประชาชน เกษตรกร และข้าราชการทราบ
ขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัตน้ทุนทางเศรษฐกิจ และความสูญเสียของโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก ความรู้
นี: จะก่อให้เกิดแรงกดดนัให้พรรคการเมืองเริ�มเปลี�ยนแปลงนโยบายการช่วยเหลือชาวนาไปใน
ทิศทางที�จะเกิดต้นทุนและความสูญเสียต่อสังคมในระดับที�ต ํ�าลง การเปลี�ยนแปลงนโยบาย 
การแทรกแซงตลาดขา้วจะมีความสาํคญัยิ�งต่ออนาคตของอุตสาหกรรมขา้วไทย 

                                                        
2 จุดอ่อนของแนวคิดนี:  คือ การละเลยขอ้เท็จจริงที�วา่ เมื�อรัฐเริ�มนาํขา้วเปลือกมาระบายสู่ตลาดตอนกลางหรือปลายฤดู 

ราคาขา้วในตลาดจะลดลง ดงันั:นพอ่คา้คนกลางจะลดปริมาณการรับซื:อขา้วในตน้ฤดูเก็บเกี�ยว แลว้รอซื:อขา้วเมื�อราคา
ลดลง ยกเวน้วา่รัฐบาลจะไม่นาํขา้วเปลือกออกจาํหน่าย แตป่ล่อยใหเ้สื�อมสภาพลงจนหมดคา่ 
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1.2 วตัถุประสงค์ 

1) ศึกษานโยบายการรับจาํนาํขา้วเปลือก และมาตรการที�ใชใ้นการแทรกแซงตลาด โดยศึกษา
ถึงโครงสร้างองค์กรที�เกี�ยวขอ้งทั:งดา้นบทบาทภาระหน้าที� และกระบวนการในการดาํเนินนโยบาย
และมาตรการ และนาํเสนอขอ้มูลสถิติเกี�ยวกบัตลาดขา้ว เพื�อวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายและ
มาตรการดงักล่าว  

2) ศึกษาวิเคราะห์นโยบายการรับจาํนําขา้วเปลือกและมาตรการในการดาํเนินงาน และ
ประมาณการตน้ทุนทางการเงินและตน้ทุนทางเศรษฐกิจบางส่วนของนโยบายและมาตรการเหล่านั:น 

3) ประมาณการขนาดความเสียหายที�เกิดขึ:นต่อเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การขาดทุนทางเศรษฐกิจ 
(economic loss) ศึกษาผลกระทบดา้นต่างๆ อนัเนื�องมาจากนโยบายและมาตรการแทรกแซงที�ใชอ้ยู่
ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ กระบวนการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อการผลิตและตลาด
ขา้ว ตลอดจนศึกษารูปแบบและกระบวนการทุจริตที�เกิดขึ:นในทุกขั:นตอนของการแทรกแซง 

4) เสนอมาตรการการแทรกแซงที�มีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกนัการทุจริตได ้พร้อม
แนวปฏิบติัและการบริหารจดัการที�เป็นรูปธรรม 

1.3 แนวคดิในการศึกษา 

งานวิจยันี: จะศึกษาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (หรือผลตอบแทนส่วนเกิน) และการทุจริตที�เกิดขึ:น
ภายใต้กระบวนการจาํนําข้าวเปลือก แนวคิดหลักคือ มาตรการจาํนําข้าวเปลือกของรัฐบาลได้
ก่อให้เกิดค่าเช่าทางเศรษฐกิจ เพราะการจาํนาํมีการจาํกดัปริมาณรับจาํนาํในราคาสูงกวา่ราคาตลาด  
ทาํให้ผูเ้กี�ยวขอ้งได้รับกาํไรส่วนเกิน ในงานวิจยัครั: งนี:  ตน้ตอของค่าเช่าเศรษฐกิจมี 3 ประเภท คือ  
(ก) ราคารับจาํนําสูงกว่าราคาตลาด (ข) ค่าบริการที�รัฐจ่ายให้แก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการสูงกว่าอตัรา
ค่าบริการในตลาด เช่น ค่าเช่าโกดงั ค่าจา้งสี เป็นตน้ 3 และ (ค) การประมูลขา้วรัฐบาลในราคาตํ�ากวา่
ราคาตลาด ส่วนการทุจริตต่างๆ  เช่น การสวมสิทธิx จาํนาํ การนาํขา้วของรัฐไปหมุนทาํกาํไร เป็นตน้ 
ถือวา่เป็นบางส่วนของคา่เช่าใน ขอ้ (ก) (ข) และ (ค) 

ในการวดัค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากมาตรการแทรกแซง ผูว้ิจยัจะศึกษากระบวนการรับจาํนาํ
ขา้วเปลือกนาปี ฤดู 2548/49 เพราะเป็นโครงการที�รัฐจาํหน่ายขา้วออกหมดแลว้ และมีขอ้มูลค่อนขา้ง
สมบูรณ์ นอกจากนี:ยงัเป็นปีที�ราคาจาํนาํสูงกวา่ราคาตลาดมาก ทาํใหมี้การจาํนาํขา้วเปลือก จาํนวนมาก

                                                        
3 คา่บริการขา้งตน้ เป็นตน้ทุนของมาตรการแทรกแซง แต่ส่วนตา่งระหวา่งอตัราค่าซื:อบริการที�รัฐจ่ายกบัค่าบริการใน
ตลาดเป็นคา่เช่าทางเศรษฐกิจที�ตกแก่ผูป้ระกอบการที�เขา้ร่วมโครงการ 
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คลา้ยกบัสถานการณ์ในปี 2551-2552 แนวทางการศึกษาจะพิจารณาวา่การแทรกแซงก่อให้เกิดค่าเช่า
ทางเศรษฐกิจและมีช่องทางให้ผูเ้กี�ยวข้องแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจหรือการทุจริตตามแนวคิด
ขา้งตน้อยา่งไรบา้ง การวิจยัจะศึกษารายรับ รายจ่ายและการขาดทุนของนโยบายจาํนาํ และการขาดทุน
ทางการเงินของนโยบาย ประมาณการ ค่าเช่าทางเศรษฐกิจที�ตกแก่ผูเ้กี�ยวขอ้ง วิธีการวดัค่าเช่าที�ตกแก่
ผูเ้กี�ยวข้องแต่ละฝ่าย มีดงันี:  (ก) ค่าเช่าของชาวนาเท่ากบัส่วนต่างระหว่างราคาจาํนํากบัราคาตลาด
ตอนต้นฤดู (ข) ค่าเช่าทางเศรษฐกิจที�ตกแก่โรงสี และเจ้าของโกดังเท่ากับค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  
(ทั:งตวัเงินและสิ�งของ) ที�รัฐจ่ายให้โรงสีและโกดงั เป็นค่าจา้งสี ค่าขนส่ง ค่ากระสอบ และค่าเช่าโกดงั 
(ค) คา่เช่าของผูส่้งออกเทา่กบัส่วนต่างระหวา่งราคาขา้วส่งออกกบัราคาประมูล  

การประมาณการตน้ทุนที�เกิดขึ:นต่อเศรษฐกิจ จะประกอบด้วย 1) ตน้ทุนที�ชัดแจง้ (explicit 
cost) หรือตน้ทุนทางการเงิน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆที�รัฐจ่าย และ 2) ตน้ทุนแฝง (implicit cost)  
โดยแบ่งเป็น ตน้ทุนแฝงที�สามารถคาํนวณได ้ (ไดแ้ก่ มูลค่าของขา้วที�จ่ายเป็นค่าจา้งสี จากการที�รัฐ
กาํหนดอตัราสีตํ�ากวา่อตัราการสีทั�วไป และความสูญเสียจากขา้วมีคุณภาพลดลง) และตน้ทุนแฝงที�ไม่
สามารถคาํนวณได ้ แต่ใชว้ิธีการพรรณาถึงพฤติกรรม ไดแ้ก่ ความสูญเสียต่ออุตสาหกรรมขา้วอนัเกิด
จากการที�โครงการนี: ก่อให้เกิดกิจกรรมการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจของผูเ้กี�ยวขอ้ง (Rent seeking 
loss) เช่น ผลต่อต้นทุนการผลิต ผลต่อกาํลังการผลิตของโรงสี เป็นต้น ส่วนต้นทุนแฝงที�จะไม่มี
การศึกษาในงานวิจยัครั: งนี:  เพราะปัญหาขอ้จาํกดัดา้นขอ้มูล คือ ค่าเสียโอกาสของเวลาของขา้ราชการ 
และเจา้หนา้ที�ในโครงการจาํนาํ 

นอกจากต้นทุนการดาํเนินงานและต้นทุนเงินที�ใช้ในโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกแล้ว 
การศึกษาครั: งนี: จะประมาณการภาระขาดทุนของโครงการฯ ซึ� งเท่ากบัรายรับของโครงการ (จาก 
การจาํหน่ายขา้วเปลือกและขา้วสาร) ลบด้วยตน้ทุนทั:งหมด โดยจะคาํนวณทั:งตน้ทุนราคาตลาด 
และมูลค่าปัจจุบนั จากนั:นจะนาํผลขาดทุนของโครงการมาจาํแนกว่าเงินดงักล่าวตกแก่คนกลุ่ม
ใดบา้ง จากนั:นจะคาํนวณตน้ทุนสวสัดิการ (welfare cost) ของโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก  

ขอ้มูลที�ใชใ้นการศึกษามาจาก (1) ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (2) องคก์าร
คลงัสินคา้ (3) กรมการคา้ต่างประเทศ (4) คณะกรรมการข้าวแห่งชาติ และ (5) กองทุนช่วยเหลือ
เกษตรกร (6) รายงานขา่วในหนงัสือพิมพ ์และ (7) รายงานวจิยัในอดีต 

แนวคิดเรื�องกิจกรรมแสวงหาค่าเช่าเศรษฐกิจ (Rent seeking activities) มาจากงานของ 
Tullock (1967) Krueger (1974) และ Bhagwati (1982) กล่าวคือ การที�รัฐแทรกแซงกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดกาํไรส่วนเกิน ผูเ้กี�ยวขอ้งจึงยอมใชท้รัพยากร (real resources) ลงทุนเพื�อให้ตน
ได้รับกาํไรส่วนเกิน แต่กิจกรรมดงักล่าวมิได้ทาํให้ผลผลิตของสังคมเพิ�มสูงขึ:นหรือในกรณีที�มี 
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การผลิตเพิ�มมากขึ:น ตน้ทุนส่วนเพิ�มของสังคมกสู็งกวา่ผลประโยชน์ส่วนเพิ�มของสังคม ผลกระทบ
สุทธิคือ อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะลดนอ้ยลง 

รายละเอียดของวธีิการศึกษาจะนาํไปอธิบายในบทที� 3 - 4 





 

บทที) 2 

สาระสําคญัของโครงการรับจํานําข้าวเปลอืก 

เนื:อหาในบทนี: เป็นการบรรยายนโยบายการแทรกแซงตลาดขา้วของไทยเริ�มจากนโยบายพยุง
ราคาขา้วในอดีต จนมาถึงโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกที�เป็นนโยบายหลกัของรัฐบาลในการช่วยเหลือ
ชาวนาในปัจจุบนั หลงัจากการสรุปการเปลี�ยนแปลงมาตรการและผลการดาํเนินงานของโครงการรับ
จาํนาํขา้วเปลือกตั:งแต่อดีตถึงปัจจุบนัและผลการดาํเนินการในตอนที� 2.2-2.3 แลว้ ตอนที� 2.4 และ2.5 
กล่าวถึงหลักเกณฑ์และผลการดาํเนินงานในโครงการรับจาํนําข้าวเปลือกนาปี 2548/49 และผล 
การดาํเนินงาน ตามลาํดบั 

2.1 นโยบายการแทรกแซงตลาดข้าวในอดตี : การประกนัราคาขัdนตํ)า 

รัฐบาลเคยมีนโยบายพยุงราคาขา้วหรือประกนัราคาขา้วขั:นตํ�า (price support policy)  
มาตั:งแต่ปี 2508 แต่ในระยะแรกนโยบายไม่มีผลในทางปฏิบติั เพราะราคาขั:นตํ�า (support price)  
ตํ�ากวา่ราคาตลาด นอกจากนี: งบที�ใชใ้นการแทรกแซงค่อนขา้งนอ้ย  เช่น ในระหวา่งปี 2512 – 2515 
รัฐบาลมีงบซื:อขา้วเพียง 2 แสนตนัต่อปี ขณะที�ผลผลิตขา้วเฉลี�ย ปีละ 13.4 ล้านตนั (Siamwalla  
1987) 

นับตั: งแต่ปี 2518 เป็นต้นมาหลังจากเริ� มมีรัฐบาลจากการเลือกตั: ง รัฐบาลจึงประกาศ
นโยบายพยุงราคาในช่วงการเก็บเกี�ยวข้าวนาปี โดยกําหนดราคาประกันสูงกว่าราคาตลาด 
หน่วยงานที�รับผิดชอบจะสลับกนัระหว่างกระทรวงเกษตรฯกบักระทรวงพาณิชย ์หากรัฐบาล
เลือกใช้กระทรวงเกษตรฯ องค์การตลาดเพื�อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จะเป็นผู ้รับผิดชอบรับซื: อ
ขา้วเปลือกโดยตรงจากชาวนา โดยใชเ้งินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร หากรัฐบาลมอบหมายให้
กระทรวงพาณิชย์ องค์การคลังสินค้า (อคส.) จะเป็นหน่วยงานที�รับซื: อข้าวสารในราคาขั:นตํ�า 
จากโรงสี งบประมาณมาจากรายรับจากการคา้ขา้วแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (Siamwalla 1987) ยกเวน้
ปี 2523/24 ที�ทั: งสองกระทรวงร่วมกนัรับผิดชอบ งบประมาณที�ใช้ในโครงการมาจากกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร ซึ� งมีรายไดจ้ากการเกบ็คา่ธรรมเนียมการส่งออกขา้ว 

ว ัตถุประสงค์ของโครงการพยุงราคาคือ การยกระดับราคาข้าวเปลือกตอนต้นฤดู  
(โสภิณ ทองปาน 2537 และSiamwalla1987) โดยรัฐบาลรับซื:อขา้วในราคาสูงกวา่ตลาด หลงัจากนั:น
รัฐบาลจะขายข้าวคืน (ให้โรงสี) ในราคาตลาด ดังนั: นโครงการจึงก่อให้เกิดค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 
การศึกษาของเจิมศกัดิx  ปิ� นทอง (2527) พบวา่ การดาํเนินงานของอ.ต.ก.ในปี 2526 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54) ตกแก่โรงสี รองลงมา (ร้อยละ 27) ตกแก่ขา้ราชการและพรรคการเมือง ร้อยละ 6 
เป็นของผูน้าํชาวนาและ ร้อยละ 13 ตกแก่ชาวนา 
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ในปี 2524/25 รัฐบาลเริ� มให้ อคส.กู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จ ํานวน 4.5 พันล้านบาท  
เพื�อนาํมาใช้พยุงราคา แต่หลงัจากนั:น 3 ปี เมื�อตั|วสัญญาใช้เงินครบกาํหนด อคส.ไม่สามารถใช้หนี:  
รัฐบาลจึงตอ้งรับภาระโดยการยืดระยะเวลาชาํระหนี:  10 ปี และนาํเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  
มาชาํระหนี:  ดงันั:นโครงการพยุงราคาในปี 2526 จึงเป็นโครงการใหญ่ครั: งสุดทา้ย ตั:งแต่  ปี 2527 รัฐบาล 
จึงหนัมาใชก้ระทรวงมหาดไทยให้เป็นผูด้าํเนินการ โดยใชง้บประมาณเพียง 200 ลา้นบาท กระทรวงใช้
วธีิรีบดาํเนินการซื:อขา้วจากพื:นที�ที�เริ�มมีปัญหาการประทว้งของชาวนา เพื�อระงบัการประทว้งแต่ตน้ทาง 

เฉกเช่นประเทศกาํลังพฒันาอื�นๆ นโยบายแทรกแซงภาคเกษตรของไทยในอดีตเริ� มจาก
นโยบายลงโทษภาคเกษตรโดยเก็บภาษีส่งออกหรือจาํกดัการส่งออกมาเป็น นโยบายการอุดหนุน 
ภาคการเกษตรตั:งแต่ปลายปี 2529  เป็นตน้มา (อมัมาร และสุทศัน์ 2531) นโยบายอุดหนุนภาคเกษตร
เริ� มก่อตัวเป็นรูปร่างหลังจากที�ไทยมีรัฐบาลจากการเลือกตั: ง แต่นโยบายที�ประสบความสําเร็จ 
ในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ได้แก่ โครงการรับจาํนําข้าวเปลือก ซึ� งเริ� มต้นตั: งแต่ 
ปี 2524/25 เป็นต้นมา วตัถุประสงค์หลัก คือ รัฐต้องการให้เกษตรกรชะลอการขายข้าวเปลือก 
ในช่วงตน้ฤดูเก็บเกี�ยวเมื�อราคาขา้วอยูใ่นระดบัตํ�า โดยธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) เป็นผู ้ให้สินเชื�ออัตราดอกเบี: ยตํ� า เป็นจํานวน ร้อยละ 80 ของมูลค่าข้าว สินเชื�อนี: เป็น 
การบรรเทาปัญหากระแสเงินสดของเกษตรกร เกษตรกรจะนาํขา้วเปลือกมาจาํนาํไวก้บั ธ.ก.ส. และ
ก่อนครบกาํหนดการกูเ้งิน (3-4 เดือน) หากราคาขา้วในตลาดสูงขึ:นกวา่มูลค่าจาํนาํ เกษตรกรสามารถ
ไถ่ถอนข้าวที�จาํนําไว ้แต่หากราคาขา้วยงัตํ�าเมื�อสิ:นสุดโครงการเกษตรกรสามารถทิ:งข้าวที�จาํนํา  
โดยปล่อยให้รัฐเป็นผูรั้บผิดชอบการระบายขา้วเอง เนื�องจากราคารับจาํนาํตํ�ากวา่ราคาตลาด ปริมาณ
การจาํนาํจึงไมม่าก รัฐเองกมี็ภาระเรื�องสตอ๊กขา้วไมม่ากนกั 

การเปลี�ยนแปลงนโยบายครั: งสําคญัเกิดขึ:นในปี 2544 เมื�อพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั:ง 
รัฐบาลโดยการนาํของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ได้เริ� มเปลี�ยนหลกัการสําคญัของโครงการรับจาํนํา  
โดยการปรับเพิ�มราคาเป้าหมายนาํใหเ้ท่ากบัราคาตลาดในฤดูการผลิต 2544/45 และต่อมาก็เพิ�มราคาให้
สูงกว่าราคาตลาดหลังจากที� บริษัท เพรสซิเดนท์ อะกรี เทรดดิ:ง จาํกัด ประสบความสําเร็จใน 
การประมูลขา้วในสตอ๊กรัฐบาล จาํนวน 1.68 ลา้นตนัในปี 2547 โดยบริษทัฯ กลา้ประมูลขา้วในราคาที�
สูงกวา่ราคาตลาด เหตุการณ์ดงักล่าวจึงเป็นการเปลี�ยนแปลงหลกัการของการช่วยเหลือจาก “การรับ
จาํนํา” (ราคาตํ�ากว่าราคาตลาด) ไปเป็น “การพยุงราคาขั:นตํ� า” (price support) โดยไม่เปลี�ยน 
ชื�อโครงการ นโยบายใหม่นี: ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างกวา้งขวาง
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผลต่อคา่เช่าทางเศรษฐกิจ ดงัจะไดว้เิคราะห์ในบทต่อไป 

ความลม้เหลวของมาตรการแทรกแซงราคาโดยตรง ไดแ้ก่ ปัญหาขาดทุนของ อคส. และ 
อ.ต.ก. และการไม่ประสบความสําเร็จในการพยุงราคา ทาํให้ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์
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การเกษตร (ธ.ก.ส.) หันมาผลักดันการแทรกแซงกลไกตลาดทางอ้อม โดยใช้การรับจาํนํา
ขา้วเปลือก วตัถุประสงคส์าํคญัของโครงการคือ การให้ชาวนาชะลอการขายขา้วเปลือก ราคาตํ�าใน
ตอนตน้ฤดู โดยการนาํขา้วเปลือกมาจาํนาํ ธ.ก.ส.รับจาํนาํขา้วเปลือกโดยให้เงินกู ้ร้อยละ 80 ของ
มูลค่าขา้วที�จาํนาํเพื�อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของเกษตรกร เมื�อถึงกาํหนดไถ่ถอน 
เกษตรกรสามารถเลือกไถ่ถอนขา้วจาํนาํไดถ้า้ราคาตลาดสูงกวา่ราคาจาํนาํ หรือเลือกทิ:งจาํนาํถา้ราคา
ตลาดตํ�ากว่าราคาจาํนํา ต่อมาในภายหลัง มีวตัถุประสงค์อีกประการหนึ� ง คือ การใช้โครงการ 
รับจาํนาํ ดนัหรือพยงุราคาขา้วเปลือกตอนตน้ฤดูใหสู้งขึ:น 

2.2 โครงการรับจํานําข้าวเปลอืก 

โครงการรับจาํนาํได้ดาํเนินการมากว่า 20 ปี4 โดยธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ�มดาํเนินการรับจาํนาํขา้วเปลือกอย่างเป็นทางการในปีการผลิต 2524/25  
ในระยะแรกชาวนาที�นําข้าวมาจาํนําไวก้ับ ธ.ก.ส. ต้องฝากข้าวเปลือกไวก้ับโกดังของ อคส.  
โดยชาวนาจะตอ้งขนขา้วเปลือกไปส่งโกดงัเอง และตอ้งจ่ายคา่รับฝากขา้วให้แก่ อคส.ดว้ย ชาวนาที�
นาํขา้วมาจาํนาํจะไดรั้บเงินกู ้ร้อยละ 80 ของมูลค่าขา้วเปลือกที�นาํมาฝากไวก้บั อคส. แต่ไม่เกิน 
รายละ 100,000 บาท ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบี:ย ร้อยละ 13 ต่อปี ชาวนาอาจไถ่ถอนขา้วก่อนกาํหนดได ้ 
แต่เมื�อครบกาํหนดหากชาวนาไม่ไถ่ถอนขา้วคืน ก็สามารถทิ:งขา้วเปลือกที�จาํนาํให้ ธ.ก.ส. แทน 
การชาํระหนี: เงินกู ้ธ.ก.ส. จะนาํขา้วเปลือกออกจาํหน่ายเพื�อชาํระหนี: สินต่อไป (สมพรและอรอนงค ์
2549) การรับจาํนาํในปี 2524/25 ประสบความลม้เหลว เพราะมีชาวนาร่วมโครงการเพียง 69 ราย
จาํนาํขา้วเพียง 410 ตนั เนื�องจากชาวนาตอ้งเสียคา่ใชจ่้ายต่างๆมาก ถึงแมจ้ะมีการปรับปรุงมาตรการ 
ในปี 2525/26 ถึง 2527/28 แต่กย็งัไมป่ระสบความสาํเร็จ (นิตยสารขา้วไทย 2551)  

ปีการผลิต 2529/30 มีการเปลี�ยนแปลงสําคญั โดยรัฐบาลจดัสรรงบประมาณ 5,000 ลา้นบาท
ในการรับจาํนาํและเป็นปีที� ธ.ก.ส. เปิดรับจาํนาํยุง้ฉาง คือ ให้ชาวนาเก็บขา้วจาํนาํไวใ้นยุง้ฉางของ
ชาวนาเองเพื�อลดกระบวนการและคา่ใชจ่้ายในการขนยา้ยขา้วเปลือกของเกษตรกร นอกจากนั:น ธ.ก.ส.
ไดป้รับลดอตัราดอกเบี:ยเงินกูที้�เกษตรกรตอ้งชาํระคืน ธ.ก.ส. เมื�อไถ่ถอนลงมาเหลือ ร้อยละ 3 ต่อปี
สําหรับการจาํนาํในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน และ ร้อยละ 6 ต่อปี สําหรับการจาํนาํในช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงสิงหาคม ในปี 2530/31  ธ.ก.ส. ปรับลดดอกเบี:ยเหลือ ร้อยละ 3 ต่อปี ตลอดระยะเวลารับ

                                                        
4 นายนิพนธ์ วงษต์ระหง่าน ใหส้มัภาษณ์ทางนิตยสารขา้วไทย (2551) วา่โครงการจาํนาํขา้ว เกิดจากคาํแนะนาํของนาย
ณรงค์ ศรีสะอา้น ที�ธนาคารกสิกรไทย โดยให้โรงสีรับซื:อขา้วเปลือกจากชาวนามาสี  แลว้นาํขา้วสารไปจาํนํากบั
ธนาคารพาณิชย ์
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จาํนาํ (ดูสรุปการเปลี�ยนแปลงมาตรการสําคญัในตาราง 2.1) มาตรการดอกเบี:ยตํ�าจึงจูงใจให้เกษตรกร
เขา้ร่วมโครงการรับจาํนาํปี 2529/30 ถึง 360,269 ราย มีปริมาณขา้วเปลือกเขา้สู่โครงการ 2,275,939 ตนั 
ใชง้บประมาณในการรับจาํนาํทั:งสิ:น 3,809.6 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม ราคาขา้วเปลือกชนิดต่างๆ ในปีนี:
ขยบัตวัเพิ�มขึ:นมากกว่าดอกเบี: ยที�เกษตรกรตอ้งจ่ายคืน ธ.ก.ส.  ซึ� งเป็นผลมาจากเกิดภาวะฝนแล้ง 
การทํานาเสียหายมาก อีกทั: งรัฐยงัมีมาตรการอื�นๆเสริม เช่น โครงการรับซื: อข้าวเปลือกของ
กระทรวงมหาดไทย โดยให้โรงสีกูย้ืมเงินไม่เสียดอกเบี:ยเพื�อไปซื:อขา้วเปลือกจากเกษตรกรรายยอ่ยที�
ผลิตข้าวไม่เกินรายละ 10  ตนั  โดยรับซื:อในราคาที�สูงกว่าตลาดประมาณ ร้อยละ 10 โครงการ 
รับชาํระหนี: สินดว้ยขา้วเปลือก รวมทั:งโครงการที�ให ้อ.ต.ก. ดาํเนินการซื:อขา้วเปลือกจากชาวนา 

ในเดือนตุลาคมปี 2534 เป็นปีที�มีการจดัตั:ง“กองทุนรวมเพื�อช่วยเหลือเกษตรกร” ขึ:นใน
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั กองทุนนี:ทาํหน้าที�ให้เงินอุดหนุนสินคา้เกษตรที�ไม่มีกฎหมาย
เฉพาะรองรับ โดยไดรั้บจดัสรรงบประมาณแผน่ดิน5

 และในปีนี: มีการปรับจาํนวนเงินกูที้�เกษตรกร
จะได้รับจากโครงการรับจาํนําเป็นไม่เกิน ร้อยละ 90 ของราคาเป้าหมายนํา6 เป็นปีแรก ต่อมา 
ในช่วงปี 2536/37 – 2540/41 ก็ได้มีการปรับระยะเวลาการรับจาํนําและระยะเวลาไถ่ถอนให้
สอดคลอ้งกบัระยะเวลาการเก็บเกี�ยวมากยิ�งขึ:น ในช่วงเวลาดงักล่าวมีเกษตรกรให้ความสนใจนาํ
ขา้วเปลือกมาเขา้ร่วมโครงการรับจาํนาํประมาณ ร้อยละ 40-50 ของเป้าหมาย (นิตยสารขา้วไทย  
2551) เกษตรกรที�นาํขา้วเปลือกมาจาํนาํไวส้ามารถไถ่ถอนจาํนาํไดทุ้กราย (ศูนยว์ิจยัเศรษฐศาสตร์
ประยกุต ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2547)  ในปี 2535/36 ราคาขา้วเปลือกตกตํ�ามาก แมว้า่เกษตรกร
จะได้รับเงินกู้เพียง ร้อยละ 90 ของราคาเป้าหมายนํา แต่ราคาเป้าหมายนั:นสูงกว่าราคาตลาด 
ประกอบกบัรัฐบาลเร่งให้ ธ.ก.ส. ออกรับจาํนาํ (โสภิณ ทองปาน 2537) ทาํให้ปริมาณขา้วเปลือกที�
เขา้สู่โครงการรับจาํนาํเพิ�มขึ:นจาก 1 ลา้นตนัเศษ เป็น 3.38 ลา้นตนั ในปี การผลิต 2535/36 

ปีการผลิต 2541/42 มีการปรับเพิ�มจาํนวนเงินกูที้�เกษตรกรแต่ละรายสามารถกูไ้ด้เป็น 
ไม่เกิน ร้อยละ 95 ของราคาเป้าหมายนาํ ผลของการรับจาํนาํมีเกษตรกรนาํขา้วเปลือกมาจาํนาํ 
ร้อยละ 27 ของเป้าหมาย ขณะที�ราคาขา้วเปลือกในช่วงไถ่ถอนตกตํ�าลง ทาํให้มีขา้วเปลือกหลุด

                                                        
5 กองทุนนี:ตั:งขึ:นมาแทนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที�มีรายไดจ้ากพรีเมี�ยมขา้ว หลงัจากความลม้เหลวของโครงการ
พยุงราคาในปี 2526/27 และปี 2527/28 และหลงัจากที�รัฐบาลประกาศลดอตัราพรีเมี�ยมขา้วเป็นศูนย ์ในปี 2529 
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจึงไม่มีงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกร (ดู Siamwalla 1987) 
6 ราคาเป้าหมายนาํ คือราคาที�ส่งผลให้เกษตรกรมีรายไดที้�เหมาะสมและมีเสถียรภาพ โดยคิดจาก รายไดเ้กษตรกรที�
ควรจะไดรั้บในปีนั:น โดยคาํนึงถึงผลผลิตรวม และเปรียบเทียบรายไดร้วมของเกษตรกรที�ผลิตสินคา้เกษตรแต่ละ
ชนิด รวมถึงราคารายเดือนเฉลี�ยยอ้นหลงั 3 ปี ซึ�งไม่รวมราคาที�สูงหรือตํ�าผิดปกติ 
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จาํนาํเป็นจาํนวนมากส่งผลใหรั้ฐตอ้งดาํเนินการระบายขา้วเปลือก และในปี2543/44 ซึ� งเป็นปีที�ราคา
ข้าวเปลือกของประเทศตกตํ� ามาก รัฐบาลได้มีการขยายขนาดโครงการรับจํานําให้ใหญ่ขึ: น  
โดยการปรับเพิ�มจาํนวนเงินกูที้�เกษตรกรแต่ละรายสามารถกูไ้ดเ้ป็นไม่เกิน ร้อยละ 100 ของราคา
เป้าหมายนาํ มีผลใหเ้กษตรกรนาํขา้วเปลือกมาเขา้โครงการรับจาํนาํถึง 1.62 ลา้นตนั 

ในปี 2544 รัฐบาลนําโดย พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ได้ยุติการดําเนินโครงการรับจาํนํา
ขา้วสาร และไดป้รับปรุงโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกใหม ่โดยให ้ธ.ก.ส.  รับจาํนาํประทวนสินคา้ที� 
อ.ต.ก. และ อคส. ออกให้แก่เกษตรกรที�นําข้าวมาจาํนํา และอนุญาตให้ อ.ต.ก. และ อคส.  
นําข้าวเปลือกที�รับฝากไวไ้ปสีแปรสภาพและเก็บไวใ้นโกดังกลาง นอกจากนั:นรัฐบาลยงัได้
ดาํเนินการรับจาํนําข้าวเปลือกนาปรังเป็นครั: งแรก  กาํหนดเป้าหมายการรับจาํนํา 2.5 ล้านตนั  
โดยเริ� มรับจาํนําตั: งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2544 กาํหนดระยะเวลาไถ่ถอน 5 เดือน เป็น 
การรับจาํนาํใบประทวนสินคา้ โดยมี อคส.และอ.ต.ก.ทาํหน้าที�รับฝากขา้วเปลือกและออกใบ
ประทวนใหช้าวนา และกาํหนดเงื�อนไขใหส้ามารถนาํขา้วเปลือกนาปรังที�รับฝากไวไ้ปสีแปรสภาพ
เป็นขา้วสารและเกบ็ไวใ้นโกดงักลางของ อคส.และ อ.ต.ก. โดยทาํการตกลงกบัโรงสีไม่ให้คิดค่า
ฝากเก็บข้าวเปลือกในช่วง 3 เดือน ที�รับฝากข้าวเปลือกจากเกษตรกร ส่งผลให้ลดภาระค่าเช่า
คลงัสินคา้เก็บขา้วเปลือกได ้และโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกนาปรัง ปี 2544 ถือเป็นตน้แบบของ
โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกในปัจจุบนั  

การเปลี�ยนแปลงมาตรการสําคญัที�สุดในปี 2544/45 คือ โครงการรับจาํนําข้าวเปลือก
กลายเป็นส่วนหนึ� งของนโยบายประชานิยม โดยมีมาตรการสําคญัดงันี:  (ก)  โครงการรับจาํนํา
ขา้วเปลือกนาปี 2544/45 ได้เพิ�มเป้าหมายการรับจาํนาํเพิ�มขึ:นจาก 2.5 ล้านตนั เป็น 8.7 ล้านตนั  
ดว้ยวงเงินกู ้ร้อยละ 100 ของราคาเป้าหมายนาํและในปี 2547/48 และ2548/49 ไดเ้พิ�มเป้าหมาย 
การรับจาํนาํเพิ�มขึ:นเป็น 9 ลา้นตนั  (ข) รัฐบาลเริ�มกาํหนดราคาเป้าหมายนาํหรือราคารับจาํนาํให้ 
สูงกว่าราคาตลาดถึง ร้อยละ 30 ยงัผลให้วตัถุประสงค์ของการรับจาํนาํขา้วเปลือกถูกเปลี�ยนจาก 
การเป็นเครื�องมือช่วยพยงุราคาขา้วเปลือกเพื�อดูดซบัผลผลิตขา้วเปลือกส่วนเกินในช่วงตน้ฤดูไม่ให้
ทะลกัออกสู่ตลาดมากเกินไป โดยให้สินเชื�อดอกเบี:ยตํ�าเพื�อให้เกษตรกรเก็บขา้วไวใ้นยุง้เพื�อขายใน
ภายหลงัเมื�อราคาสูงขึ:น วตัถุประสงค์ใหม่ของการแทรกแซง คือ การกาํหนดราคาประกนัขั:นตํ�า 
(price support) โดยรัฐรับซื:อขา้วเปลือกส่วนเกินเก็บไวใ้นโกดัง แต่ไม่มีการเปลี�ยนแปลงชื�อ
โครงการรับจาํนาํขา้ว การเปลี�ยนแปลงมาตรการดงักล่าวส่งผลให้เกษตรกรนาํขา้วเปลือกมาจาํนาํ
เพิ�มมากขึ:น ในปี 2547/48 พบวา่มีปริมาณรับจาํนาํมากถึง 1 ใน 3 ของปริมาณขา้วเปลือกทั:งประเทศ 
รัฐบาลจึงมีภาระการคลังเพิ�มขึ: นมหาศาลแต่ภาระดังกล่าวเป็นแบบภาระหนี: แบบปลายเปิด 
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(contingent liability)7 (ค) รัฐบาลทกัษิณมีความพยายามที�จะให้การส่งออกข้าว โดยเฉพาะ 
การประมูลขา้วของรัฐตกในมือของผูส่้งออกรายเดียว (ดูคาํอธิบาย เรื�องการประมูลขา้วรัฐในบทที� 4 
และการดาํเนินการใหมี้ผูป้ระมูลสินคา้ในโครงการรับจาํนาํเพียงบริษทัเดียวในบทความของนิพนธ์ 
2552)  

ในฤดูการผลิต ปี 2549/50 และ 2550/51 รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลลานนท ์ไดล้ดราคาจาํนาํ
ลงมาใกลเ้คียงราคาตลาด ผลคือ สัดส่วนการรับจาํนาํลดลงอยา่งชดัเจนจากฤดูก่อนหน้า ต่อมาใน
โครงการรับจาํนําข้าวเปลือกนาปรังปี 2551 รัฐบาลสมัคร สุนทรเวท ขึ: นราคาจํานําสูงเป็น
ประวติัการณ์คือ ตนัละ 14,000 บาท ขณะที�ราคาขา้วในตลาดโลกพุง่ถึงระดบัสูงเป็นประวติัการณ์
ในตน้ปีพ.ศ. 2551 โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกจึงถูกบิดเบือนให้กลบักลายเป็นโครงการประกนั
ราคาอีกครั: งหนึ�ง ซึ� งมีผลทาํใหเ้กษตรกรนาํขา้วมาขายให้รัฐบาลเป็นจาํนวน ร้อยละ 45 ของผลผลิต
ขา้วนาปรัง เพราะไดร้าคาสูงกวา่ แมก้ระทั�งในฤดูเก็บเกี�ยว ปี 2551/52 ที�ราคาตลาดลดลงไปมาก
แลว้ แต่รัฐบาลกย็งักาํหนดราคาจาํนาํขา้วเปลือกนาปีที�ตนัละ 12,000 บาท  

ต่อมาเมื�อศาลมีคําสั� งยุบพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล 3 พรรค รัฐบาลใหม่นําโดย  
นาย อภิสิทธิx  เวชชาชีวะ ก็ไม่อาจทนแรงกดดนัทางการเมือง คณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาติ 
จึงมีมติกาํหนดราคารับจาํนาํ ขา้วนาปรัง ปี 2552 ในระดบัที�สูงกว่าราคาตลาด คือ 11,800 บาท  
ทาํใหรั้ฐบาลกลายเป็นผูผ้กูขาดและผูค้า้ขา้วรายใหญ่ที�สุด (ดูตารางที� 2.1)  
  

                                                        
7 การเงินของโครงการรับจาํนําขา้วเปลือกอยู่ในความรับผิดชอบของ คชก.ตามระเบียบการเงินของกองทุนรวม 
เพื�อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ.2534 กองทุนรวมฯ จะไดรั้บงบประมาณเฉลี�ยปีละ 5,000 ลา้นบาท (ยกเวน้ปี 2541และ
2543 ไม่ไดรั้บจดัสรร และปี 2547-50ไดรั้บจดัสรร ปีละ 2,000 ลา้นบาท) การดาํเนินงานจึงอาศยัเงินกูจ้าก ธ.ก.ส.และ 
ในปี 2551/52 อาศยัเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์กองทุนจะเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานให้หน่วยงานจากกองทุน
รวมฯ ส่วนการใช้หนี: เงินกูไ้ด้จากการขายขา้ว สําหรับภาระขาดทุนของโครงการจะตอ้งขออนุมติัคณะรัฐมนตรี
จ่ายเงินชดเชยเป็นครั: งคราว เช่น ณ วนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2550 โครงการรับจาํนาํผลิตผล 19 โครงการมีภาระหนี: สินคง
คา้งชาํระกบั  ธ.ก.ส.  จาํนวน 98,975.35 ลา้นบาท ตอ่มาคณะรัฐมนตรีจึงมติใหช้ดเชยภาระขาดทุน 28,891.97 ลา้นบาท 
โดยให ้ธ.ก.ส. ขอจดัสรรจากสาํนกังบประมาณในปีงบประมาณ 2551 
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ตารางที) 2.1 สรุปการเปลี)ยนแปลงนโยบายการรับจาํนําข้าวเปลอืกระหว่าง พ.ศ. 2524/25-2552 

ปี เงื)อนไข/มาตรการ 

2524/25 ธ.ก.ส. รับจาํนาํขา้วเปลือกในราคา ร้อยละ 80 ของมูลคา่ขา้วเปลือก วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท คิด
อตัราดอกเบี:ย ร้อยละ 13 ตอ่ปี (เสียคา่รับฝากขา้วเปลือกใหแ้ก่ อคส.) 

2529/30 ปรับลดอตัราดอกเบี:ยเงินกูที้�เกษตรกรตอ้งชาํระคืน ธ.ก.ส. ลงมาเหลือ ร้อยละ 3 ต่อปีสําหรับการ
จาํนาํในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน และ ร้อยละ 6 ตอ่ปี สาํหรับการจาํนาํในช่วงเดือนกรกฎาคม 
ถึงสิงหาคม 

2530/31 ปรับลดดอกเบี:ยเหลือ ร้อยละ 3 ตอ่ปี ตลอดระยะเวลารับจาํนาํ 
2533/34 การจดัตั:ง“กองทุนรวมเพื�อช่วยเหลือเกษตรกร” ขึ:นในกรมบญัชีกลาง เปลี�ยนผูค้วบคุมนโยบายขา้ว

จาก กนข.เป็นคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ในปี 2534/35 และ
เพิ�มวงเงินกูจ้าก ร้อยละ 80 เป็น ร้อยละ 90 ของราคาจาํนาํ เพื�อจูงใจชาวนาใหเ้ขา้โครงการรับจาํนาํ 

2536/37 เปิดรับจาํนาํ 2 รูปแบบ คือ รับจาํนาํขา้วเปลือกที�ยุง้ฉางและการรับจาํนาํใบประทวนสินคา้  
อ.ต.ก. รับผิดชอบการจํานําใบประทวน 3 ปี จากนั: น อคส. จึงเข้าร่วม ต่อมาภายหลัง อคส. 
กลายเป็นหน่วยงานหลกัรับผิดชอบการจาํนาํใบประทวน 

2541/42 เพิ�มวงเงินกูจ้าก ร้อยละ 90 เป็น ร้อยละ 95 ของราคาเป้าหมาย 
2542/43 เปลี�ยนวิธีการจาํนาํเพราะราคาขา้วเปลือกตกตํ�า กนข.มีมติให้ ธ.ก.ส. รับจาํนาํใบประทวนสินคา้

จากชาวนาและ อคส.ขึ:นทะเบียนเป็นผูรั้บฝากและสีแปรสภาพเป็นขา้วสาร 
2544 เริ�มรับจาํนาํขา้วเปลือกนาปรังเป็นปีแรก ภายใตรั้ฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 
2544/45 เพิ�มเป้าหมายการรับจาํนาํจาก 2.5 ลา้นตนั เป็น 8.7 ลา้นตนั ดว้ยวงเงินกู ้ร้อยละ 100 ของราคา

เป้าหมายนาํ 
2547/48 เพิ�มเป้าหมายการรับจาํนาํเพิ�มขึ:นเป็น 9 ลา้นตนั และกาํหนดราคาเป้าหมายนาํหรือราคารับจาํนาํให้

สูงกวา่ราคาตลาด ร้อยละ 30 
2549/50 รัฐบาลสุรยทุธไดล้ดราคาจาํนาํลงมาใหใ้กลเ้คียงราคาตลาด 
2551 รัฐบาลสมคัรขึ:นราคาจาํนาํสูงเป็นประวติัการณ์ ตนัละ 14,000 บาท สําหรับขา้วนาปรัง ปี 2551 

และ 12,000 บาท สาํหรับขา้วนาปี 2551/52  
2552 รัฐบาลอภิสิทธ์กาํหนดราคาจาํนาํขา้วนาปรัง ตนัละ 11,800 บาท ต่อมาประกาศใชน้โยบายประกนั

ราคาในเดือนกรกฎาคม 2552 
ที�มา : รวบรวมโดยผูว้จิยั 

2.3 ผลการดําเนินงานโครงการรับจํานําข้าวเปลอืก 

นบัตั:งแต่รัฐบาลภายใตก้ารนาํของพรรคไทยรักไทยบริหารประเทศก็ได้ประกาศเปลี�ยน
วตัถุประสงค์ของการจาํนาํขา้วจากเดิมที�รัฐบาลใชเ้ป็นเครื�องมือในการพยุงราคา โดยการชะลอ
ปริมาณผลผลิตขา้วเปลือกส่วนเกินในช่วงตน้ฤดูไม่ให้ออกสู่ตลาดมากเกินไปมาเป็นโครงการ  
“พยงุราคาขา้ว” (price support) ผลการดาํเนินงานตามนโยบายใหม ่มีดงันี:  
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การเพิ�มวงเงินกู ้ในโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกนาปี 2544/45 เป็น ร้อยละ 100 ของราคา
เป้าหมายนําและการเพิ�มปริมาณรับจํานํา ย ังผลให้ปริมาณการจํานําเพิ�มจาก 1.6 ล้านตัน 
ในปี 2543/44 เป็น 4.3 ล้านตนั ในปี 2544/45 (ดูตาราง 2.2) ต่อมาในปี 2547/48 และ  2548/49 
กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดราคารับจาํนาํให้สูงกวา่ราคาตลาดถึง ร้อยละ 308 (รูปที�2.1 และ 2.2)  
ซึ� งมีผลทาํให้เกษตรกรหันมาเขา้โครงการจาํนาํขา้วเปลือกมากขึ:นโดยการขายขา้วให้รัฐบาลแทน
การใหพ้อ่คา้ขายในตลาดกลางหรือขายใหโ้รงสี เพราะไดร้าคาสูงกวา่ จากสถิติการรับจาํนาํระหวา่ง
ปี 2543/44 ถึงโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกนาปรัง ปี 2552 พบวา่ เกษตรกรนาํขา้วเปลือกมาจาํนาํกบั
รัฐบาลเพิ�มขึ:น จาก ร้อยละ 8 ในปี 2543/44 เป็น ร้อยละ 19 ในปี 2544/45 และสูงสุดเป็น ร้อยละ 38  
ในปี 2547/48 จากนั:นก็ลดลง และมาเพิ�มจาก ร้อยละ 8.3 ในปี 2544 เป็น ร้อยละ 44.7ในปี 2551 
และ ร้อยละ 66.6 ในปี 2552 (ดูตาราง 2.2) ดงันั:นในปี 2551–52 รัฐบาลกลายเป็นผูค้า้ขา้วรายใหญ่ที�สุด  

รูปที) 2.1 การเปรียบเทยีบระหว่างราคารับจํานํากับราคาตลาดสําหรับข้าวเปลือกหอมมะล ิ

 
ที�มา : กรมการคา้ภายใน 2552 (ดูขอ้มูลในภาคผนวก ก.) 

  

                                                        
8 มีขอ้สังเกตวา่กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้สนอเพิ�มราคารับจาํนาํขา้วเปลือกในปี 2547/48 หลงัจาก บริษทั  เพรสซิเดนท ์ 
อะกรี เทรดดิ:ง จาํกดั  ชนะการประมูลขา้วส่งออกจาํนวน 2.2 ลา้นตนั (ชนะการประมูล 2 ครั: ง ประมูลครั: งแรกจาํนวน 
5 แสนตนั และครั: งที� 2 ประมูล 1.7 ลา้นตนั) โดยประมูลไดใ้นราคาสูงกวา่ตลาดซึ�งสร้างความตื�นตระหนกและความ
ประหลาดใจในวงการคา้ขา้ว ความประหลาดใจมาคลี�คลายภายหลงัจากรัฐบาลประกาศเพิ�มราคาจาํนาํและเพิ�มจาํนวน
ขา้วเปลือกที�รับจาํนาํในปี 2547/48 (ดูตาราง 2.2) 
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รูปที) 2.2 การเปรียบเทยีบระหว่างราคารับจํานํากบัราคาตลาดสําหรับข้าวเปลือกเจ้า 

 
ที�มา : กรมการคา้ภายใน 2552 (ดูขอ้มูลในภาคผนวก ก.) 

 

ตารางที) 2.2 สัดส่วนข้าวเปลือกที)เข้าโครงการรับจํานําข้าวเปลอืก 

ปี 

นาปี 

ปี 

นาปรัง 

ปริมาณ

ผลผลติ 

ปริมาณ

จาํนํา 

สัดส่วนจาํนํา

ต่อผลผลติ 

ปริมาณ

ผลผลติ 

ปริมาณ

จาํนํา 

สัดส่วนจาํนํา

ต่อผลผลติ 

ล้านตนั ล้านตนั ร้อยละ ล้านตนั ล้านตนั ร้อยละ 
2524/25 15.76 0.00041 0.003 2525 2.02 - - 
2525/26 14.77 0.00145 0.01 2526 2.10 - - 
2526/27 16.94 0.00024 0.00 2527 2.61 - - 
2527/28 17.27 0.09047 0.52 2528 2.63 - - 
2528/29 17.93 - - 2529 2.33 - - 
2529/30 16.83 2.2759 13.53 2530 2.04 - - 
2530/31 15.27 0.3491 2.29 2531 2.77 - - 
2531/32 17.88 0.5173 2.89 2532 3.38 - - 
2532/33 18.48 1.0819 5.86 2533 2.12 - - 
2533/34 14.90 0.7984 5.36 2534 2.29 - - 
2534/35 17.52 1.0602 6.05 2535 2.88 - - 
2535/36 17.30 3.3833 19.55 2536 2.62 - - 
2536/37 16.48 1.2027 7.30 2537 1.96 - - 
2537/38 18.16 1.4029 7.72 2538 2.95 - - 
2538/39 17.73 1.1822 6.67 2539 4.29 - - 
2539/40 17.78 0.8651 4.87 2540 4.55 - - 
2540/41 18.79 0.7864 4.19 2541 4.79 - - 
2541/42 18.66 0.6773 3.63 2542 4.34 - - 
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ตารางที) 2.2 สัดส่วนข้าวเปลือกที)เข้าโครงการรับจํานําข้าวเปลอืก (ต่อ) 

ปี 

นาปี 

ปี 

นาปรัง 

ปริมาณ
ผลผลติ 

ปริมาณ
จาํนํา 

สัดส่วนจาํนํา
ต่อผลผลติ 

ปริมาณ
ผลผลติ 

ปริมาณ
จาํนํา 

สัดส่วนจาํนํา
ต่อผลผลติ 

ล้านตนั ล้านตนั ร้อยละ ล้านตนั ล้านตนั ร้อยละ 
2542/43 19.02 0.6978 3.67 2543 5.16 - - 
2543/44 19.79 1.6185 8.18 2544 6.06 0.50 8.25 
2544/45 22.41 4.2981 19.18 2545 5.62 1.84 32.74 
2545/46 21.57 3.5875 16.64 2546 6.43 2.04 31.73 
2546/47 23.14 2.5384 10.97 2547 6.33 0.86 13.59 
2547/48 22.65 8.6497 38.19 2548 5.89 0.80 13.58 
2548/49 23.36 5.2478 22.47 2549 6.75 2.17 32.15 
2549/50 22.84 1.2854 5.63 2550 6.80 1.64 24.12 
2550/51 23.31 0.2395 1.03 2551 8.79 3.93 44.71 
2551/52 23.71 5.3518 22.57 2552 7.76 5.17 * 66.62 
 
 

 

ผลกระทบจากมาตรการใหมใ่นการรับจาํนาํขา้ว มีดงันี:  

(ก) ขา้วเปลือกที�เขา้สู่ตลาดกลางขา้วเปลือกในช่วงที�มีการรับจาํนาํมีปริมาณลดลง ทาํให้ตลาด
กลางขา้วเปลือกหดตวัลงอยา่งรวดเร็ว การแขง่ขนัในตลาดทอ้งถิ�นลดลง  

(ข) ขณะเดียวกนัยงัเป็นการสร้างภาระต่อการแปรสภาพ และการจดัเก็บขา้วที�ไดรั้บจาํนาํไว้
จาํนวนมาก แต่รัฐไม่มีศกัยภาพที�จะบริหารกิจกรรมดงักล่าว จึงตอ้งว่าจา้งใช้บริการของโรงสีและ
โกดงัเกบ็ขา้วสาร (ดูบทที� 3 – 4 เพิ�มเติม) อยา่งไรก็ตาม รัฐกลบัไม่สามารถควบคุมการส่งขา้วเขา้โกดงั
และการตรวจสอบคุณภาพขา้วยงัผลให้ขา้วที�รับจาํนาํในโกดงักลางเป็นขา้วที�มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตํ�าลง การประมูลขา้วก็เกิดปัญหานานบัประการ (ดูบทที� 3 – 4) ปัญหาเหล่านี:สร้างความเสียหายต่อ 
การแข่งขนัและตลาดขา้วทั:งภายในและตลาดส่งออก ผลกระทบสําคญัจากการที�รัฐซื:อขา้ว(รับจาํนาํ) 
เขา้สตอ็ก คือ ปริมาณส่งออกขา้วลดลง รูปที� 2.3 (ดูขอ้มูลในภาคผนวก) แสดงความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มระหวา่งปริมาณการส่งออกและสต็อกขา้วของรัฐบาล การศึกษาของ Poaponsakorn (2009) 
พบวา่ หากสตอ็กของรัฐบาลเพิ�มขึ:น ร้อยละ 10 การส่งออกจะลดลง ร้อยละ 6 
  

หมายเหตุ: * ตวัเลขประมาณการโดยผูวิ้จยั 
ที�มา : Office of Agricultural Economics, Thailand; Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives; Public Warehouse 
Organization, Ministry of Commerce, Thailand   
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รูปที) 2.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างสต็อกข้าวของรัฐบาลกับการส่งออกข้าวของไทย 

 
ที�มา : กรมศุลกากรและองคก์ารคลงัสินคา้ 2552 (ดูขอ้มูลในตารางภาคผนวกที� 2) 

(ค)  การเพิ�มราคาจาํนาํใหสู้งเทา่กบัราคาตลาดและต่อมาให้สูงกวา่ราคาตลาดตั:งแต่ ปี 2544/45 
เป็นต้นมา ทาํให้งบประมาณการจาํนําข้าวเพิ�มจาก 3.3 พนัล้านบาท ในปีงบประมาณ 2542 เป็น  
6.9 พนัล้านบาท ในปี 2543 และ 30 พนัล้านบาทในปี 2544 และ 60.7 พนัล้านบาทในปี 2551/52 
เนื�องจากโครงการนี: เป็นการอุดหนุนแบบบิดเบือนตลาดตามหลักเกณฑ์ของ WTO ดังนั: น  
ในปี 2543 – 44 มูลค่าความช่วยเหลือรวม (aggregate measure of support) จึงเพิ�มขึ:นจนเต็มเพดานของ
วงเงินอุดหนุนภายในที�รัฐบาลผกูพนักบั WTO 

(ง) การศึกษาผลกระทบของโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกก่อนปี 2540 พบวา่โครงการไม่มี
ผลใดๆต่อราคาข้าวเปลือกต้นฤดู ยกเวน้ในบางปีที�มีการเพิ�มปริมาณการจาํนํา (ADB 1998; 
Sriboonchitta 1998; Siamwalla 1994) อยา่งไรก็ตาม หลงัจากปี 2544/45 เป็นตน้มา การศึกษาของ
นิพนธ์ (Poapongsakorn 2008) พบวา่ การจาํนาํและการเพิ�มปริมาณการผลิตขา้วนาปรัง มีผลให้ดชันี
ฤดูกาลของราคาข้าวเปลือกเปลี�ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยราคาต้นฤดูสูงขึ: นกว่าในช่วงก่อน 
ปี 2544/45 และความแตกต่างระหว่างราคาตํ�าสุดกบัราคาสูงสุดก็ลดน้อยลง อย่างไรก็ตามถึง 
แมว้า่จะยงัไม่มีการศึกษาวดัผลกระทบของโครงการรับจาํนาํต่อระดบัราคาขา้วเปลือกในประเทศ 
แต่ขอ้มูลแสดงวา่ ราคาขา้วส่งออกของไทยก็เพิ�มขึ:นสูงกวา่ราคาส่งออกของเวียดนาม และในตน้ 
ปี 2552 เมื�อราคาจาํนาํขา้วเปลือกสูงถึง 12,000 บาทต่อตนั สาํหรับขา้วนาปี และ11,800 บาทสําหรับ
ขา้วนาปรัง ทาํใหข้า้วเปลือกนาปรังส่วนใหญ่ (เกือบ ร้อยละ 67) ตกอยูใ่นมือของรัฐบาลและรัฐบาล
ระงบัการประมูลขา้วส่งออกในเดือนมิถุนายน 2552 ทาํใหร้าคาขา้วส่งออกของไทยสูงกวา่ราคาของ
สหรัฐอเมริกาเป็นครั: งแรก (ดูรูปที� 2.4)  
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รูปที) 2.4 เปรียบเทียบราคาข้าวส่งออกไทยกบัสหรัฐอเมริกาและไทยกบัเวียดนาม  

 

 

 

 

2.4 ขัdนตอนการดําเนินงานและหลกัเกณฑ์ของโครงการรับจํานําข้าวเปลอืกนาปี  

ปีการผลติ 2548/49 

โครงการรับจาํนําข้าวเปลือกนาปี ในปีการผลิต 2548/49 (กรมการค้าภายใน 2548)  
มีคณะกรรมการนโยบายขา้ว (กนข.) ซึ� งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทาํหนา้ที�กาํหนดนโยบายและ
อนุมัติโครงการรับจาํนําข้าวเปลือก รวมถึงกาํหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และเงื�อนไขเกี�ยวกับ 
การรับจาํนาํ ส่วนคณะกรรมการกองทุนรวมช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ทาํหนา้ที�อนุมติัค่าใช้จ่ายของ
โครงการ คชก.มีรองนายกรัฐมนตรีที�ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และกระทรวงพาณิชย์เป็น
เลขานุการ (ดูขั:นตอนในรูปที� 2.5) กนข.แต่งตั:งคณะอนุกรรมการบริหารและกาํกบัดูแลการรับจาํนาํ
ขา้วเปลือกนาปี ปีการผลิต 2548/49 ทาํหนา้ที�พิจารณาวางระบบการบริหารและกาํกบัดูแลการรับจาํนาํ 
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(ก)ไทยกบัสหรัฐอเมริกา 

หมายเหตุ : ดูขอ้มูลในตารางภาคผนวกที� 3 

ที�มา : จากรายงานของ Creed Rice Market Report, Creed Rice Co., Inc., Houston, Texas. 

 

(ข) ไทยกบัเวยีดนาม 
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พร้อมทั:งแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคที�เกิดขึ:นจากการดาํเนินการรับจาํนาํขา้วเปลือก รวมถึงทาํหน้าที�
สุ่มตรวจในจงัหวดัต่างๆ ส่วนในระดบัจงัหวดัมีคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนัเนื�องมาจาก
ผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดั (คณะกรรมการฯ ระดบัจงัหวดั) คอยกาํกบัดูแล โดยร่วมกบัองค์การ
บริหารส่วนทอ้งถิ�น เพื�อให้การรับจาํนาํเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ป้องกนัการสวมสิทธิและปลอมปนขา้ว 
เพื�อใหช้าวนาไดรั้บประโยชน์อยา่งแทจ้ริง  

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทาํหนา้ที�รับจาํนาํขา้วเปลือกยุง้ฉาง
จากเกษตรกรรายคนและสถาบนัเกษตรกรที�มียุง้ฉางเป็นของตนเอง และรับจาํนาํใบประทวนสินคา้
ที� อคส. ออกให้แก่เกษตรกรหรือสถาบนัเกษตรกรที�นาํขา้วเปลือกมาฝากไวก้บั อคส. ในการรับ
จาํนาํยุง้ฉางนั:น ขา้วเปลือกที�รับจาํนาํจะเก็บรักษาในยุง้ฉางของชาวนาและชาวนาจะได้รับค่าเช่า 
ยุง้ฉาง ตนัละ 20 บาทต่อเดือน กาํหนดระยะเวลาไถ่ถอนจาก ธ.ก.ส. ภายใน 4 เดือนนบัจากวนัรับจาํนาํ 
หากเกษตรกรไมม่าไถ่ถอนตามระยะเวลา ขา้วเปลือกในยุง้ฉางกจ็ะตกเป็นกรรมสิทธิx ของ ธ.ก.ส.  

องคก์ารคลงัสินคา้ (อคส.) เป็นผูรั้บผดิชอบการรับจาํนาํแบบใบประทวนสินคา้ โดยมีหนา้ที�
ออกใบประทวนสินคา้ให้แก่ชาวนาเพื�อนาํไปเป็นหลกัฐานในการกู ้ กบั ธ.ก.ส. โรงสีที�เขา้ร่วม
โครงการเป็นผูเ้ก็บรักษาและสีแปรสภาพขา้วเปลือกรับจาํนาํในนามของ อคส. ทั:งนี: โรงสีที�เขา้ร่วม
โครงการจะรับจาํนาํขา้วเปลือกจากเกษตรกรไดไ้ม่เกิน 50 เท่าของกาํลงัการผลิต ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง 
และตอ้งวางหนงัสือคํ:าประกนัธนาคาร ร้อยละ 20 ของมูลค่าขา้วเปลือกที�รับจาํนาํ และตอ้งรับซื:อ
ขา้วเปลือกจากเกษตรกรตามปกติไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 50 ของปริมาณที�รับจาํนาํ (ดูตารางที� 2.3)  
โดยผูฝ้ากหรือเจา้หนา้ที�ของรัฐสามารถตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณคงเหลือ และบญัชีรับจ่ายขา้วใน
โครงการฯไดต้ลอดเวลา ขณะที�เกษตรกรผูฝ้ากจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาขา้วเปลือกใดๆ  
แต่เกษตรกรตอ้งขนส่งขา้วเปลือกไปยงัโรงสีที�รับจาํนาํเอง 

อคส. มีหน้าที�สั�งให้โรงสีแปรสภาพขา้วเปลือกที�ฝากเก็บไว ้ภายในระยะเวลาที�กาํหนด
คณะทาํงานจดัการขา้วเปลือกโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกนาปี ปี 2548/49 ที�มีอธิบดีกรมการคา้
ภายใน เป็นผูมี้อาํนาจเตม็ในการสั�งแปรสภาพขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร โรงสีจะไดค้่าจา้งสีแปรสภาพ 
400 บาทต่อตนั ซึ� งไดจ้ากการจาํหน่ายผลพลอยไดจ้ากการสีขา้ว เช่น ปลายขา้ว รําขา้ว เป็นตน้ 

แล้วนํารายได้ส่วนนี: มาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการสีแปรสภาพ (400 บาทต่อตัน) ค่ากระสอบและ 
ค่าขนส่ง9 ส่วนที�เหลือให้นํารายได้มาคาํนวณส่งเป็นต้นขา้วตามอตัราที�คณะกรรมการของทาง
ราชการกาํหนดขา้วสารเหล่านี:จะถูกส่งมอบไปเกบ็ไวที้�โกดงักลางของ อคส. หรือโกดงัของโรงสีที�

                                                        
9 ค่ากระสอบ จะใชร้าคากระสอบใหม่ตามรายงานราคาของกรมการคา้ภายใน ณ วนัที�คาํนวณอตัราส่งมอบ ส่วนค่า
ขนส่ง จะใชร้ะยะทางโดยอา้งอิงขอ้มูลกรมทางหลวงที�สั:นและประหยดั โดยชดเชยใหต้ามอตัราที�ทางราชการกาํหนด 
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เขา้ร่วมโครงการ โดย อคส.มีหนา้ที�ในการจดัหาโกดงักลางจดัเก็บขา้วสารใหเ้พียงพอและกาํกบั
ดูแลการรับมอบ การเกบ็รักษาใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและถูกตอ้ง 

การเก็บรักษาขา้วสารของโกดงักลาง โกดงักลางตอ้งรับผิดชอบปริมาณ ชนิดและคุณภาพ
ขา้วสาร ตามประเภทขา้วเปลือกที�รับจาํนาํไว ้และเป็นมาตรฐานที�กระทรวงพาณิชยก์าํหนด ขณะที�
โรงสีที� รับฝากข้าวเปลือกมีหน้าที�  กํากับดูแลการส่งข้าวสารไปยงัโกดังกลางให้ตรงตามชนิด
ขา้วเปลือกที�รับจาํนาํ โกดงักลางจะตอ้งทาํประกนัภยัขา้วสารและหนงัสือคํ: าประกนัธนาคารให้แก่ 
อคส. เต็มมูลค่าขา้วสารที�ฝากเก็บตลอดระยะเวลาที�เก็บรักษาและผูรั้บฝากจะเป็นผูช้าํระค่าเบี: ย
ประกนัภยั10(สํานกับริหารงานตามนโยบายรัฐ 2548) โกดงักลางจะไดรั้บค่าเก็บรักษาขา้วสารในอตัรา
ไมเ่กิน ตนัละ 216 บาทต่อ 6 เดือน แบง่เป็น คา่ฝากเก็บ ตนัละ 20 บาทต่อเดือน ค่าประกนัภยั ตนัละ 14 
บาทต่อระยะเวลา 6 เดือน ค่าตรวจสอบคุณภาพ ตนัละ 16 บาท (ครั: งเดียว) ค่ารักษาคุณภาพ ตนัละ 36 
บาทต่อ 6 เดือน และคา่ขนถ่ายขา้วเขา้โกดงั ตนัละ 30 บาท (ครั: งเดียว) (กรมการคา้ภายใน 2548) 

หากเกษตรกรมีความประสงค์จะไถ่ถอนขา้วคืน ในกรณีการจาํนาํยุง้ฉาง เกษตรกรตอ้งนาํ 
เงินตน้ไปชาํระพร้อมจ่ายดอกเบี:ย ร้อยละ3 ต่อปี ให้แก่ ธ.ก.ส. ตามระยะเวลาที�ฝากจาํนาํไว ้จากนั:น  
ธ.ก.ส. จะออกใบสั�งปล่อยข้าวเปลือก และคืนหลักฐานการกู้เงินให้แก่ผู ้ฝาก ส่วนกรณีจํานํา 
ใบประทวนสินคา้ เกษตรกรจะตอ้งแจง้ความจาํนงกบั ธ.ก.ส. เพื�อชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบี:ย  ร้อยละ 3 
ตามระยะเวลาที�ฝากจาํนาํ จากนั:นธนาคารจะออกใบสั�งปล่อยขา้วเปลือกโดยคืนใบประทวนสินคา้
ให้แก่เกษตรกรผูจ้าํนาํ เพื�อนาํไปใช้ไถ่ถอนขา้วคืนโรงสีที�รับฝากขา้วจะรับไถ่ถอนใบประทวนจาก
เกษตรกร โดยรับซื:อขา้วเปลือกจากเกษตรกรในราคาตลาดซึ� งเป็นราคาที�คณะกรรมการจงัหวดัฯ
ประกาศ 

                                                        
10 ประกนัวินาศภยั ระบุให้ผูฝ้ากเป็นผูรั้บประโยชน์ตามสัญญากรมธรรม์ประกนัภยั โดยมีเงื�อนไขการประกนัภยั
คุม้ครองจากอคัคีภยั ลมพาย ุอุทกภยั ภยัจากนํ: า และภยัจากการโจรกรรม  
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รูปที) 2.5  กระบวนการการส่งผ่านข้าวของโครงการรับจํานําข้าวเปลอืกปีการผลติ 2548/49 

 

 
   

ที�มา : ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2548 



 

22 
โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดขา้วเพื�อป้องกนัการทุจริต 

 ภายหลงัจากเกษตรกรทิ:งจาํนาํขา้วเปลือก กรณีจาํนาํยุง้ฉาง ขา้วเปลือกดงักล่าวจะตกเป็น
กรรมสิทธิx ของ ธ.ก.ส. ขณะที�กรณีจาํนาํใบประทวน ขา้วเปลือกดงักล่าวจะตกเป็นกรรมสิทธิx ของ อคส.  
การระบายขา้วเปลือกดงักล่าวมีคณะทาํงานพิจารณาจดัการขา้วเปลือกเป็นผูก้าํหนดนโยบายการระบาย  
ส่วนการปฏิบติังานเป็นหน้าที�ของคณะกรรมการฯระดับจงัหวดั และ ธ.ก.ส.ในพื:นที� มีส่วนร่วม 
ในการระบายขา้วสารในโกดงักลาง จะมีคณะทาํงานพิจารณาจาํหน่ายขา้วสารเป็นผูก้าํหนดนโยบาย 
โดย อ.ค.ส. เป็นผูด้าํเนินการ 

การระบายข้าวเปลือกในยุ ้งฉางของเกษตรกรนั:น เจ้าของยุง้ฉางจะยงัได้รับค่าฝากเก็บ
ขา้วเปลือกในอตัรา ตนัละ 20 บาท ต่อเดือนจนกวา่จะมีการขนยา้ยขา้วเปลือกออก และไดรั้บค่าใชจ่้าย
ในการขนยา้ยในอตัราตามที�จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 250 บาท (กรมการคา้ต่างประเทศ 2549) ธ.ก.ส. ทาํ
หน้าที�ดูแลไม่ให้เกษตรกรนาํขา้วเปลือกที�หลุดจาํนาํไปขาย นอกจากนี:  คณะทาํงานพิจารณาจดัการ
ขา้วเปลือก อาจมีนโยบายให้สีแปรสภาพขา้วเปลือกหลุดจาํนาํยุง้ฉาง และส่งมอบให้โกดงักลางของ 
อคส. เพื�อรอการระบายขา้วสารต่อไป ทั:งนี:  อคส.จะมีฐานะเป็นลูกหนี:ของ ธ.ก.ส. 

ขา้วหลุดจาํนาํที�เป็นขา้วสารในโกดงักลางของ อคส. หรือโกดงัเอกชนที� อคส. เช่า จะอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผูต้รวจสอบคุณภาพสินคา้ (Surveyors) และเจา้ของโกดงัทั:งปริมาณ และคุณภาพ 
ขา้วสารที�ถูกเก็บรักษาไวใ้นโกดงักลางจะถูกเคลื�อนยา้ยหรือจาํหน่ายออกจากโกดงักลางไดก้็ต่อเมื�อมี
คาํสั�งจาก "คณะทาํงานพิจารณาจาํหน่ายขา้วสาร" มีปลดักระทรวงพาณิชย ์เป็นประธานและอธิบดี
กรมการคา้ต่างประเทศเป็นเลขานุการ คณะทาํงานฯ มีหน้าที�กาํหนดราคา ปริมาณ หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข
และวิธีการการจาํหน่ายขา้วสารในโกดงักลาง ของโครงการ รวมทั:งแกไ้ขปัญหาในทางปฏิบติัเกี�ยวกบั
การจาํหน่ายขา้วสารโดยเมื�อคณะทาํงานพิจารณาจาํหน่ายขา้วสารมีคาํสั�งระบายขา้ว 

ตารางที) 2.3 สรุปหลกัเกณฑ์การรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลติ 2548/49 

รายการ หลกัเกณฑ์ 

1. การจาํนําข้าวเปลอืกของเกษตรกร  

1.1) เกษตรกรผูมี้สิทธิจาํนาํ จะต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นลูกคา้ของ ธ.ก.ส. 

1.2) การรับจาํนาํ การจาํนาํยุง้ฉาง เกษตรกรไดรั้บคา่เช่ายุง้ฉาง ตนัละ 20 บาทตอ่เดือน 
การจาํนาํใบประทวน เก็บรักษาขา้วเปลือกไวใ้นโกดงัของโรงสี 

1.3) พื:นที�รับจาํนาํ เกษตรกรสามารถจํานําข้าวเปลือกได้ในพื:นที�จังหวดัของตนเอง
เท่านั:น ยกเวน้พื:นที�ตาํบลติดตอ่กนั หรือพื:นที�ที�ไดรั้บการผอ่นผนั 
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ตารางที) 2.3 สรุปหลกัเกณฑ์การรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลติ 2548/49 (ต่อ) 
รายการ หลกัเกณฑ์ 

2. ข้อปฏิบัติของโรงสีที)เข้าร่วมโครงการ  

2.1) การรับฝากขา้วเปลือก 
 

1)โรงสีรับจาํนาํขา้วเปลือกจากเกษตรกรไดไ้ม่เกิน 50 เทา่ของกาํลงัการผลิต ณ เวลา
ใดเวลาหนึ� ง และตอ้งวางหนงัสือคํ:าประกนัธนาคาร ร้อยละ 20 ของมูลค่าขา้วเปลือกที�
รับจาํนาํ 

2) โรงสีที�รับจาํนาํตอ้งรับซื:อขา้วเปลือกจากเกษตรกรตามการคา้ปกติไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 50 ของปริมาณที�รับจาํนาํ ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง 

3) ห้ามโรงสีรับฝากขา้วเปลือกจากเกษตรกรไวก่้อน  

4) ห้ามนาํขา้วเปลือกที�รับฝากไปเกบ็ไวใ้นสถานที�อื�น  

5) โรงสีตอ้งแปรสภาพขา้วเปลือกที�รับจาํนาํ และส่งมอบขา้วสาร  
ในระยะเวลาตามที�กาํหนด 

6) โรงสีตอ้งรับผิดชอบปริมาณ ชนิด และคุณภาพขา้วเปลือก โดยโรงสีจะไดรั้บคา่
ฝากเกบ็ขา้วเปลือกที�จาํนาํเมื�อเกบ็รักษาเกินกวา่  90 วนั ในอตัรา ตนัละ 20 บาท/เดือน 

7) ห้ามโรงสีนาํขา้วสารที�ไม่ไดแ้ปรสภาพจากขา้วเปลือกที�จาํนาํหรือขา้วสารของ
โรงสีอื�นมาส่งมอบ (เปาเกา) เขา้โกดงัของ อคส.  

2.2)  การแปรสภาพและการส่งมอบ โรงสีแปรสภาพขา้วเปลือก ตามที�คณะทาํงานจดัการขา้วเปลือก กาํหนดรับอตัรา
คา่จา้งสี 400 บาทต่อตนั กาํหนดให้โรงสีแปรสภาพขา้วเปลือกสปัดาห์ละ 2 ครั: ง และ
ส่งมอบขา้วสารเขา้โกดงักลาง ภายใน 7 วนั 

2.3) การส่งมอบขา้วสาร โรงสีนาํขา้วสารเขา้เกบ็ในโกดงักลางที�เขา้ร่วมโครงการ ในอตัราที�กาํหนดไดรั้บ
คา่ใชจ่้ายในการส่งมอบและบรรจุภณัฑต์ามจริง 

3. ข้อปฏิบัติของยุ้งฉางที)เข้าร่วมโครงการ 

3.1) การเกบ็รักษา 1) ขา้วเปลือกที�เกบ็ในยุง้ฉางควรมีความชื:นไมเ่กิน 13% และมีสิ�งเจือปนเมล็ดวชัพืช 
(รวมเมล็ดแดง) และเมล็ดพืชอื�นปนรวมแลว้ไม่เกิน 2% 
2) ธ.ก.ส. อนุญาตให้สามารถบรรจุขา้วเปลือกในกระสอบป่าน ซึ� งเกบ็ไวส่้วนใด 
ส่วนหนึ� งของบา้นหรือยุง้ฉางกไ็ด ้รับค่าคา่ฝากเกบ็ขา้วเปลือกในอตัรา ตนัละ 20 บาท
ต่อเดือนจนกวา่จะมีการขนยา้ยขา้วเปลือกออก  

3.2) การตรวจสอบขา้วเปลือกที�ยุง้ฉางระหวา่งการจาํนาํ ให้ชาวนาผูที้�ไดรั้บมอบอาํนาจจากกลุ่มผูจ้าํนาํในหมูบ่า้นเป็นผูต้รวจสอบปริมาณ
ขา้วเปลือกที�จาํนาํ เดือนละ 1 ครั: ง ธ.ก.ส. จ่ายคา่ตอบแทนปฏิบติังานในอตัรา 
ยุง้ฉางละ 20 บาทต่อการตรวจสอบ 1 ครั: ง 

3.3) การระบายขา้วเปลือก ไดรั้บค่าใชจ่้ายในการขนยา้ยในอตัราตามที�จ่ายจริง แต่ไมเ่กิน  250 บาท 
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ตารางที) 2.3 สรุปหลกัเกณฑ์การรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลติ 2548/49 (ต่อ) 
รายการ หลกัเกณฑ์ 

4. ข้อปฏิบัติของโกดงักลาง  
1) ให้เกบ็รักษาขา้วสารที�แปรสภาพในโกดงัที�เขา้ร่วมโครงการ โดยโรงสีจะตอ้ง
รับผิดชอบปริมาณ ชนิด และคุณภาพขา้วสาร จนกวา่จะไดส่้งมอบให้แก่ อคส./ผูซื้:อ 

การเกบ็รักษาขา้วสาร 

2) โกดงักลางจะตอ้งทาํประกนัภยัขา้วสารและหนงัสือคํ:าประกนัธนาคารให้แก่ อคส. 
เตม็มูลคา่ขา้วสารที�ฝากเกบ็ รับคา่เกบ็รักษาขา้วสาร ในอตัราไม่เกิน ตนัละ 216 บาท/ 
6 เดือน 

5. การกํากับดูแล  
1) กาํกบัดูแลการจดัเก็บขา้วเปลือกของโรงสี จดัการเก็บข้าวสารโกดังกลาง และ 
เซอร์เวเยอร์ ที�เขา้ร่วมโครงการ 
2) กาํกบัดูแลการออกใบประทวนของเจา้หนา้ที� อคส. 

5.1) อคส.  

 

5.2) ธ.ก.ส. 1) ดูแลการรับจาํนาํยุง้ฉาง 

2) ดูแลการจ่ายเงินของ ธ.ก.ส. สาขา ให้ไดภ้ายใน 6 วนัทาํการ นบัแต่วนัที�เกษตรกร 
นาํขา้วเปลือกมาจาํนาํ 

5.3) คณะอนุกรรมการบริหารและกาํกบัดูแล 
การรับจาํนาํขา้วเปลือกนาปี ปีการผลิต 2548/49 

วางระบบการกาํกบัดูแลและจดัการสุ่มตรวจสอบการรับจาํนาํในจงัหวดัต่างๆ 

5.4) คณะทาํงานพิจารณาจดัการขา้วเปลือก ออกนโยบายสีแปรสภาพขา้วเปลือก และส่งมอบโกดงักลาง 

5.5) คณะทาํงานพิจารณาจาํหน่ายขา้วสาร กาํหนดราคา ปริมาณ หลกัเกณฑ ์เงื�อนไขและวิธีการการจาํหน่ายขา้วสาร ขา้วสาร 
ที�ถูกเกบ็รักษาไวใ้นโกดงักลางจะถูกเคลื�อนยา้ยหรือจาํหน่ายออกจากโกดงักลาง 
ไดก้ต่็อเมื�อมีคาํสั�งจากคณะทาํงานฯ 

5.6) คณะกรรมการเพื�อแกไ้ขปัญหาเกษตรกร 
อนัเนื�องมาจากผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดั 

กาํกบัดูแลแบบเบด็เสร็จในการรับจาํนาํ โดยอาจร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ�น
เป็นผูก้าํกบัดูแล ในจงัหวดัให้การรับจาํนาํ ปริมาณ และคุณภาพเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
รวมทั:งป้องกนัการสวมสิทธิและการปลอมปนขา้ว และดูแลการระบายขา้วเปลือก
หลุดจาํนาํยุง้ฉางในจงัหวดั 

5.7) ฝ่ายเลขานุการ กนข. (กรมการคา้ภายใน) กาํหนดหลกัเกณฑก์ารวดัความชื:นขา้วเปลือกและสิ�งเจือปนให้เกษตรกร 
ไดรั้บความเป็นธรรมและให้มีการปฏิบติัเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 ที�มา : การการคา้ภายใน 2548  
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2.5 ผลการรับจํานําข้าวเปลอืกนาปี ปีการผลติ 2548/49 

โครงการรับจาํนําข้าวเปลือกปีการผลิต 2548/49 มีเป้าหมายการรับจาํนําขา้วเปลือกนาปี
จาํนวน 9 ล้านตนั (ขา้วเปลือกหอมมะลิ 5 ล้านตนั ขา้วเปลือกเจา้ 3 ล้านตนั และขา้วเปลือกเหนียว   
1 ล้านตนั โดยขา้วเปลือกเหนียวมีการรับจาํนาํเฉพาะยุง้ฉางเท่านั:น) เป้าหมายนี: เท่ากบั ปี 2547/48  
ส่วนราคารับจาํนาํสูงกวา่ราคาตลาดมาก กล่าวคือ ราคารับจาํนาํขา้วเปลือกหอมมะลิ ตนัละ 7,400-
7,480 บาท สูงกวา่ตลาด ร้อยละ 34.4  ขา้วเปลือกเจา้ ตนัละ 6,750-6,787 บาท สูงกวา่ตลาด  ร้อยละ 5.1  
(ดูตารางภาคผนวกที� 1) 

เมื�อสิ:นสุดโครงการ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จํานวน 624,428 ราย ดําเนินการ 
ใน 61 จงัหวดั  ปริมาณรับจาํนาํรวม 5,247,837.65 ตนั คิดเป็น ร้อยละ 58.9 ของเป้าหมาย จาํนวนเงินกู้
ที�  ธ.ก.ส. ปล่อยให้แก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรในโครงการรับจาํนํา ปี 2548/49  เท่ากับ 
44,797.02 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้กรณีจํานํายุ ้งฉาง 11,622.57 ล้านบาท และใบประทวน 
สินคา้ 33,174.48 ลา้นบาท เมื�อสิ:นสุดระยะเวลาการไถ่ถอนพบวา่มีเกษตรกรมาไถ่ถอนขา้วเปลือก
จาํนวนทั:งสิ:น 1,164,447.67 ตนั หรือคิดเป็น ร้อยละ 22.19 ของขา้วเปลือกที�รับจาํนาํ มูลค่า 10,706.55 
ลา้นบาท จาํแนกเป็นการไถ่ถอนการจาํนาํยุง้ฉาง 762,904.16 ตนั คิดเป็น ร้อยละ 64.46 ของปริมาณ
จํานํายุ ้งฉาง มูลค่ า  7,436.136 ล้านบาท ขณะที�การไถ่ถอนการจํานําใบประทวนสินค้า 
มีจ ํานวน 401,543.51 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 9.88 ของปริมาณจํานําใบประทวนสินค้า มูลค่า  
3,270.407 ลา้นบาท มีขา้วเปลือกหลุดจาํนาํยุง้ฉาง 420,648 ตนั และหลุดจาํนาํใบประทวน 3.66 ลา้น
ตนั รวมทั:งสิ:น 4.08 ล้านตนั โดยข้าวเปลือกจาํนวนนี: จะถูกสีแปรสภาพเป็นข้าวสารรอการระบาย
ต่อไป (ดูตารางที� 2.4) 

สาํหรับคา่ใชจ่้ายทั:งหมด รายรับ และการขาดทุนของโครงการจะนาํไปวเิคราะห์ในบทที� 3 

ตารางที) 2.4 ผลการรับจาํนําและการไถ่ถอนข้าวเปลอืกโครงการรับจํานําข้าวเปลอืกนาปี ปีการผลติ 2548/49 

  

ปริมาณ 
รับจาํนาํ 

จาํนวนเงิน
ใหกู้ ้

ปริมาณ 
ไถ่ถอน 

มูลคา่ 
ไถ่ถอน 

อตัราการ 
ไถ่ถอน 

ขา้วเปลือก
หลุดจาํนาํ 

(ตนั) (ลา้นบาท) (ตนั) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ตนั) 
ยุง้ฉาง 1,183,552.55 11,622.57 762,904.16 7,436.14 64.46 420,648.39 
ใบประทวน 4,064,285.10 33,174.45 401,543.51 3,270.41 9.88 3,662,741.59 
รวม 5,247,837.65 44,797.02 1,164,447.67 10,706.55 22.19 4,083,389.98 
ที�มา : ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2552 
 





 

บทที) 3  

ต้นทุนของโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ฤดู 2548/49 

บทนี:จะเป็นการศึกษาและประมาณการตน้ทุน รายรับและภาระขาดทุนของรัฐบาลจากการเขา้มา
ดาํเนินโครงการรับจาํนําขา้วเปลือกนาปีฤดูการผลิตปี 2548/49 เนื�องจากการจาํนาํทาํให้ราคาตลาด
ตอนตน้ฤดูสูงขึ:น ชาวนานอกโครงการก็ไดรั้บอานิสงส์เช่นกนั แต่ผูบ้ริโภคซื:อขา้วราคาแพงขึ:น ดงันั:น
จึงตอ้งศึกษาผลกระทบต่อสวสัดิการสังคมดว้ย ในตอนแรกจะเป็นการคาํนวณตน้ทุนทางการเงินของ
โครงการ รายรับของโครงการและภาระขาดทุนของรัฐ ตอนที� 3.2 คาํนวณตน้ทุนสวสัดิการทางสังคมของ
โครงการ ตอนที�  3.3  จะเป็นการศึกษาตน้ตอและคาํนวณส่วนแบ่งของผลตอบแทนส่วนเกินหรือค่าเช่า 
ทางเศรษฐกิจจากโครงการที�ตกกับผู ้เกี�ยวข้อง ได้แก่  เกษตรกร โรงสี เจ้าของโกดัง ผู ้ส่งออก 
นกัการเมืองและขา้ราชการ และตอนที�  3.4  จะประเมินผลกระทบของโครงการรับจาํนาํขา้วที�มีต่อตน้ทุน
การผลิตขา้วและการบิดเบือนตลาดขา้ว ตลอดจนความสามารถในการส่งออกของขา้วไทย 

3.1 ต้นทนุทางการเงินและภาระขาดทุน 

ในการศึกษาครั: งนี: จะเลือกศึกษาโครงการจํานําราคาข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิต 
ปี  2548/49 เนื� องจากข้าวในโครงการถูกระบายหมดแล้ว และมีตัวเลขค่อนข้างสมบูรณ์  
ในปีดงักล่าวมีปริมาณรับจาํนาํขา้วเปลือกรวม 5,247,837.65 ตนั จาํนวนเงินกูที้� ธ.ก.ส. ปล่อยให้แก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เท่ากับ 44,797.02 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้กรณีจํานํายุ ้งฉาง 
11,622.57 ลา้นบาท และใบประทวนสินคา้ 33,174.48 ลา้นบาท และมีมูลค่าขา้วเปลือกที�หลุดจาํนาํ 
ยุง้ฉาง 4,186.43 ลา้นบาท หลุดจาํนาํใบประทวนสินคา้ 29,904.04 ลา้นบาท  (ดูตารางที� 3.1) 

 

ตารางที) 3.1 ปริมาณและมูลค่าข้าวเปลอืกในโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนา ปี 2548/49  
รายการ ตนั ล้านบาท 

จาํนาํขา้วเปลือก 5,247,837.65 44,797.02 
ก.) จาํนาํยุง้ฉาง 1,183,552.55 11,622.57 
ข.) จาํนาํใบประทวน 4,064,285.10 33,174.48 
ค.) ขา้วเปลือกทิ:งจาํนาํยุง้ฉาง 420,648.39 4,186.43 
ง.) ขา้วเปลือกทิ:งจาํนาํใบประทวนสินคา้ 3,662,741.59 29,904.04 
ที�มา: ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  2552 
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ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานของ ธ.ก.ส. ณ วนัที� 31 มีนาคม 2552 เท่ากบั 2,348.51 ลา้นบาท 
แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานจาํนาํยุง้ฉาง ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานจาํนาํใบประทวน จาํนวน 2,005.62  
ล้านบาท ค่าเช่ายุง้ฉาง 94.68 ล้านบาท สุดท้ายเมื�อข้าวเปลือกหลุดจาํนํา ธ.ก.ส. ยงัมีค่าใช้จ่าย 
เพื�อระบายข้าวเปลือกและค่าใช้จ่ายในการส่งมอบข้าวเปลือกที�เหลือจากการระบายสู่คลังของ  
อคส.จาํนวน 248.21 ลา้นบาท 

การดาํเนินงานขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้รับอนุมัติงบประมาณ จาํนวน 509.2  
ลา้นบาท ในเบื:องตน้ ต่อมาเพิ�มเป็น 1,785.76 ลา้นบาท ทั:งนี: ค่าใช้จ่ายที�จ่ายเป็นตวัเงินของ อคส.  

มีจาํนวน 1,234.87 ลา้นบาท เมื�อรวมค่าจา้งสีขา้ว ค่าขนส่ง ค่ากระสอบ และมูลค่าส่วนเกินของอตัรา 
สีแปรสภาพที�โรงสีได้จริงสูงกว่าอตัราที�รัฐกาํหนด คิดเป็นมูลค่า 3,318.61 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 
ส่วนนี: รัฐไม่ได้จ่ายเป็นตวัเงินแต่ให้โดยการหักออกจากตน้ขา้วที�โรงสีตอ้งส่งมอบ สุดทา้ยพบว่า  
การดาํเนินงานรับจาํนาํของ อคส.มีคา่ใชจ่้ายจาํนวน 3,559.43 ลา้นบาท (องคก์ารคลงัสินคา้ 2552) 

การใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้าภายใน และ 
สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ ได้รับอนุมติัวงเงิน 6.8 ล้านบาท 45 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท โดยมี 
การใช้จ่ายจริง จาํนวน 4.02 ล้านบาท 25.23 ลา้นบาท และ 30 ล้านบาท ตามลาํดบั (คณะกรรมการ
ช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) 2552) 

นอกจากนี: ขา้วที�เก็บไวน้านหลายปียอ่มเสื�อมคุณภาพลงโดยสะทอ้นออกมาในรูปของราคา
ขายที�ลดลง การคาํนวณพบว่า การเก็บขา้วสารในโครงการ ปี 2548/49 เป็นเวลา 3 ปี 4 เดือน ทาํให้
มูลคา่ลดลง 518.62 ลา้นบาท จากมูลคา่ขา้วที�รับจาํนาํ เมื�อรวมกบัการสูญเสียเชิงปริมาณหรือการลดลง
ของนํ: าหนักข้าวคิดเป็นมูลค่า 138.69 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าของความสูญเปล่าจากการเก็บข้าว 
657.31 ล้านบาท ข้อสมมติในการคาํนวณคือ ปีแรกไม่มีการเสื�อมราคา11 ปีที�สองราคาข้าวลดลง 
ร้อยละ 2 ปีที�สามลด ร้อยละ 10 และปีที� สี� ราคาลด ร้อยละ 15 ของมูลค่าข้าวที� รับจํานํา  
(จากการสัมภาษณ์โรงสีในเขตภาคกลาง) 

ก. ต้นทุน รายรับและการขาดทุน 

เมื�อวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายที�เป็นตวัเงิน (financial cost) และต้นทุนที�ไม่ใช่ตวัเงินของ
โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกปี 2548/49 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2552 พบวา่รัฐมีค่าใช้จ่ายในโครงการรับ
จาํนาํรวม 51,758.21 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู ้44,797.02 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน

                                                        
11 ถา้เป็นขา้วนาปีที�เป็นขา้วแข็ง การเก็บขา้วไวข้า้มปีจะทาํให้ได้ราคาสูงขึ:น เพราะผูบ้ริโภคไทยนิยมบริโภค  
“ขา้วเก่า”  
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ทั: งหมด 6,961.24 ล้านบาท แต่กลับมีรายได้จากการขายข้าว (ทั: งข้าวเปลือกและข้าวสาร)  
เพียง 32,628.26 ลา้นบาท (ตารางที� 3.2) ส่งผลให้รัฐขาดทุนจากการดาํเนินการถึง 19,130 ลา้นบาท  
การขาดทุนส่วนใหญ่เกิดจากการรับจาํนําข้าวเปลือกในราคาที�สูงกว่าตลาด แต่กลับนําข้าวสาร 
มาประมูลขายในราคาที�ต ํ�ากวา่ราคาตลาด  เฉลี�ยแลว้รัฐขาดทุนจากการดาํเนินการ ตนัละ 3,645.31 บาท 

การขาดทุนเกิดจากการรับจาํนาํที�ตน้ทุน ตนัละ 9,877.53 บาท ส่งผลให้มีเงินคืนกลบัเขา้รัฐเหลือเพียง 
ตนัละ 6,226.77 บาท เทา่นั:น  

สรุปไดว้า่การจาํนาํเป็นวิธีอุดหนุนชาวนาที�สิ:นเปลืองโดยไม่จาํเป็น เพราะนอกจากเงินที�ใช้
ยกระดับราคาข้าว รัฐยงัต้องมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอีก ร้อยละ 12 และมีภาระขาดทุน 
จากการขายขา้ว รายละเอียดคา่ใชจ่้ายในโครงการ แสดงในตารางที� 3.2  

รายจ่ายในตารางที� 3.2 จะรวมมูลค่าความสูญเสียของขา้วอนัเกิดจากการที�ขา้วเสื�อมคุณภาพ 
และสูญเสียนํ: าหนกั และตน้ทุนของการแปรสภาพทั:งตน้ทุนตวัเงิน (400 บาทต่อตนัขา้วเปลือก) และ
ตน้ทุนที�ไม่ใช่ตวัเงิน (in-kind cost) จากการที�รัฐกาํหนดอตัราแปรสภาพที�ยอมให้โรงสีไดรั้บตน้ขา้ว
มากกวา่การสีตามปกติ (เกวยีนละ 20 กิโลกรัมขา้วสาร ดงัรายละเอียดในตารางที� 3.2 และตารางที� 3.7) 

ตารางที) 3.2 รายรับและรายจ่ายของโครงการรับจํานําข้าวเปลอืก ปีการผลติ 2548/49 ณ 31 มนีาคม 2552  
 รายการ ล้านบาท งบประมาณ 

1.) เงินกู้   44,797.02  

2.) ต้นทุนการ

ดาํเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายรวมในโครงการ 6,961.24  

ค่าใช้จ่ายต่อตัน (บาท/ตัน) 1,326.50 
2.1) กระทรวงเกษตรฯ ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนเกษตรกร 4.02 6.8 ลา้นบาท 

2.2) ธ.ก.ส. ค่าใช้จ่าย ธ.ก.ส. รวม 2,348.51  

ก.) คา่เช่ายุง้ฉางเกษตรกร 1/ 94.68 240 ลา้นบาท 
ข.) คา่ใชจ่้ายดาํเนินงานจาํนาํยุง้ฉาง 2/ 

2,005.62 2,731.24 ลา้นบาท 
ค.) คา่ใชจ่้ายดาํเนินงานจาํนาํใบประทวน3/ 
ง.) คา่ใชจ่้ายระบายขา้วเปลือกและส่งมอบ คลงั 
อคส. 

248.21 181.325 ลา้นบาท 

2.3) อคส. ค่าใช้จ่ายรวม 4,553.48  

รวมคา่ใชจ่้ายที�จ่ายเป็นเงิน 1,234.87 1,785.76 ลา้นบาท 
ก.) คา่ Overhead  4/ 142.07 
ข.) คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 5/ 164.38 
ค.) คา่เช่าโกดงัขา้วเปลือกของโรงสี 6/ 125.79 
ง.) คา่เกบ็รักษาขา้วสารของโกดงักลาง 7/ 802.62 

1) คา่เช่าโกดงัขา้วสาร 510.73 
2) คา่ขนส่ง-แรงงาน 58.78 
3) คา่ขนส่ง-รถบรรทุก 1.63 
4) คา่ประกนัภยัสินคา้ 73.45 
5) คา่ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ 26.10 
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ตารางที) 3.2 รายรับและรายจ่ายของโครงการรับจํานําข้าวเปลอืก ปีการผลติ 2548/49 ณ 31 มนีาคม 2552  (ต่อ) 
 รายการ ล้านบาท งบประมาณ 

 6) คา่รักษาสินคา้ : รมยา 2 ครั: ง 130.55  
7) คา่วิจยัและพฒันาสินคา้ 0.38 
8) คา่ใชจ่้ายปรับปรุงสินคา้ 1.01 

รวมคา่ใชจ่้ายที�จ่ายเป็นตน้ขา้ว 8/ 3,318.62  
ก.) คา่สีแปรสภาพ  1,465.10 
ข.) มูลคา่ส่วนเกินจากการสีขา้ว  727.22 
ค.) คา่กระสอบ  796.65 
ง.) คา่ขนส่ง 329.65 

2.4) กรมการคา้ภายใน ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 9/ 25.23 45 ลา้นบาท 

2.5) สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 10/ 30.00 30 ลา้นบาท 

3. รวมรายจ่าย   เงนิกู้ + ต้นทุนการดําเนินงาน (1.) +(2.) 51,758.26  

4.) มูลค่าสูญเสียจากการกัก

เก็บข้าว 
(Extra Economic Cost) 

ค่าเสื)อมและความสูญเสีย (ก) + (ข) 657.31  

คา่เสื�อมและความสูญเสีย (บาท/ตนั) 125.25 
ก.) คา่เสื�อมราคา 11/ 518.62 
ข.) คา่สูญเสียขา้ว 12/ 138.69 

5. รายรับ มูลค่าขายข้าวในสต็อก 32,628.26  

 ก.) รายรับจากการขายของ อคส. 13/ 24,745.56  
ข.) ลูกหนี:การคา้ ของ อคส. 509.06 
ค.) ขายขา้วเปลือกหลุดจาํนาํยุง้ฉาง 
ของ ธ.ก.ส. 

7,208.13 

ง.) มูลคา่ขา้วคงคา้งในสตอ็ก ณ มี.ค. 52 
: ขา้วขาว 25% จาํนวน 20,560.24 ตนั 
14/ 

165.51 

6. มูลค่าขาดทุน (5) – (1) – (2) 19,130.00  

 ขาดทุนต่อตัน (บาท/ตัน) 3,645.31 

หมายเหตุ 

1/ ค่าเช่ายุง้ฉางเกษตรกร ตนัละ 20 บาทต่อเดือน 
2/ ค่าใช้จ่ายในการรับจาํนํายุง้ฉางให้แก่ ธ.ก.ส. ตามอัตราที� ธ.ก.ส. เสนอ โดยให้เบิกจ่ายตามจริงจาํนวน ในอัตรา  
ร้อยละ 4 ต่อปี ของเงินกูยุ้ง้ฉาง ระยะเวลา 4 เดือน หรือ (MRR (7.5%) + 1 – ตน้ทุนเงินประมาณร้อยละ 3) x 4/12 

3/ ค่าใช้จ่ายในการรับจาํนาํใบประทวนสินคา้ให้แก่ ธ.ก.ส. ตามอตัราที� ธ.ก.ส. เสนอ โดยให้เบิกจ่ายตามจริงจาํนวน  
ในอตัรา ร้อยละ 3 ต่อปี ของเงินกูใ้บประทวน ระยะเวลา 3 เดือน หรือ (MRR (7.5%) -1%- ตน้ทุนเงินประมาณ 3%)  
x 3/12 

4/ ค่า Overhead หรือค่าบริหารโครงการเหมาจ่าย ตนัละ 35 บาท เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของส่วนกลาง อคส.รับจาก
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ประกอบด้วย เงินเดือนและสวสัดิการพนักงาน  
ค่าเบี:ยประชุมกรรมการ ค่านํ:าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าตรวจสอบบญัชี 
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5/ ค่าใชจ่้ายรับฝากและออกใบประทวน เป็นค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในพื:นที� อคส.รับจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ประกอบด้วย ค่าจา้งเจ้าหน้าที�ปฏิบติังาน ค่าตอบแทนผูแ้ทนเกษตรกรประจาํหน่วยรับฝาก
ขา้วเปลือก ค่าตอบแทนหน่วยราชการ คณะทาํงานตรวจสอบขา้ว ค่าเบี:ยเลี:ยงที�พกัพนกังานในการปฏิบติังาน และค่าใชจ่้าย
ดา้นเอกสารและเบด็เตลด็ 

6/ หากขา้วเปลือกที�โรงสีรับฝากเกินกว่า 90 วนั แลว้ยงัมีขา้วเปลือกเหลือในคลงั โรงสีจะไดรั้บค่าฝากเก็บขา้วเปลือก
ดงักล่าว ในอตัรา ตนัละ 20 บาท/เดือน 

7/ ตนัละ 216 บาท/ 6 เดือน ประกอบดว้ย 1) ค่าเช่าโกดงัขา้วสารอตัราตนัละ 20 บาท/เดือน 2) ค่าขนส่ง-แรงงาน และ3)  
ค่าขนส่ง-รถบรรทุก อตัราตนัละ 30 บาทครั: งเดียว 4) ค่าประกนัภยัสินคา้ ตนัละ 14 บาท/ 6 เดือน ซึ�งการประกนัวนิาศภยั 
ระบุให้ผูฝ้ากเป็นผูรั้บประโยชน์ตามสัญญากรมธรรมป์ระกนัภยั โดยมีเงื�อนไขการประกนัภยัคุม้ครองจากอคัคีภยั ลม
พาย ุอุทกภยั ภยัจากนํ:า และภยัจากการโจรกรรม 5) ค่าตรวจสอบคุณภาพสินคา้ ตนัละ 16 บาทครั: งเดียว และ6) ค่ารักษา
สินคา้: รมยา 2 ครั: ง ตนัละ 36 บาท/ 6 เดือน นอกจากนี: ยงัมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าวิจยัและพฒันาสินคา้ และค่าใช้จ่าย
ปรับปรุงสินคา้ 

8/ ค่าใชจ่้ายของรัฐที�จ่ายใหแ้ก่โรงสี โดยการจาํหน่ายผลพลอยไดจ้ากการสีขา้ว เช่น ปลายขา้ว รําขา้ว เป็นตน้ แลว้นาํรายได้
ส่วนนี:มาหักเป็นค่าใชจ่้ายในการสีแปรสภาพ ค่ากระสอบและค่าขนส่ง กาํไรส่วนเกินจากอตัราสีแปรสภาพส่วนที�เหลือ
ใหน้าํรายไดม้าคาํนวณส่งเป็นตน้ขา้วตามอตัราที�คณะกรรมการของทางราชการกาํหนด  
ก. ค่าใชจ่้ายการสีแปรสภาพขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร เป็นค่าจา้งสีที�รัฐบาลจ่ายใหแ้ก่โรงสี 400 บาทต่อตนั  
ข. มลูค่าส่วนเกินที�ไดจ้ากการสีแปรสภาพประมาณ 198.54 บาทต่อตนั ขา้วเปลือก คาํนวณจากส่วนต่างปริมาณตน้ขา้ว
ที�ส่งมอบใหรั้ฐกบัที�โรงสีไดจ้ริง 20 กิโลกรัมต่อการสีขา้วเปลือก 1 ตนั (รายละเอียดการคาํนวณดูในตารางที� 3.7)  

ค. ค่ากระสอบ ลูกละ 36.25 บาท ข้าวเปลือก 1 ตัน มีภาระข้าวสารที�ส่งมอบ 6 กระสอบ ดังนั: นรัฐมีค่าใช้จ่าย  
217.5 บาทต่อตนัขา้วเปลือก 

ง. ค่าขนส่ง 100 กม. ค่าใชจ่้ายกระสอบละ 15 บาท ขา้วเปลือก 1 ตนั มีภาระขา้วสารที�ส่งมอบ 6 กระสอบ ดงันั:นรัฐมี
ค่าใชจ่้าย 90 บาทต่อตนัขา้วเปลือก 

9/ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของกรมการคา้ภายใน ประกอบดว้ย  
ก. ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ ์ 
ข. ค่าใชจ่้ายเพื�อป้องกนัทุจริตของส่วนกลางและของจงัหวดั และ  
ค. ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานของฝ่ายเลขานุการ  กนข. 

10/ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบโกดงักลาง นาํโดย พลตาํรวจเอก เสรีพิศุทธ ์
เตมียาเวส (กรมการคา้ภายใน 2549) 

11/ คิดค่าเสื�อมราคาจากการเกบ็ขา้ว เริ�มคิดปีที� 2 ร้อยละ 6 ของมลูค่าขา้ว (คิดมูลค่าจากราคาขา้วช่วงจาํนาํ) ปีที� 3 คิดอตัรา
ร้อยละ 10 และปีที� 4 คิดอตัรา ร้อยละ15 ขอ้มลูไดม้าจากการสัมภาษณ์โรงสีในเขตภาคกลาง 

12/ คิดค่าสูญเสียนํ: าหนัก ร้อยละ 1 ต่อปี ของนํ: าหนักขา้ว เริ�มคิดในปีที� 2 ของการเก็บรักษา เป็นความสูญเสียที� อคส.
อนุญาตใหเ้จา้ของโกดงัหกัออกจากขา้วในสตอ็คที�ถูกนาํออกประมูล ถา้พบวา่ขา้วที�นาํออกประมูลมีนํ: าหนักหายไปเกิน
กว่า ร้อยละ 1 เจ้าของโกดังต้องเป็นผูช้ดใช้ส่วนต่างดังกล่าวให้ อคส. เหตุที�ต้องแยกแสดงค่าสูญเสียและค่าเสื�อม 
(11/และ12/)ออกมา เนื�องจากนาํไปใชใ้นการแจกแจงส่วนแบ่งของมลูค่าขาดทุน (ดูในตารางที� 3.8) 

13/ กรมการค้าต่างประเทศเป็นผูร้ะบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล โดยรายรับจากการขายจะตกเป็นขององค์การ
คลงัสินคา้ (อคส.) 

14/ ณ 31 มีนาคม 2552 รัฐบาลมีข้าวสารในโครงการรับจํานํา 2548/49 คงค้างในสต็อก เป็นข้าวขาว 25%  
จาํนวน 20,560.24 ตนั คิดมลูค่าตามราคาที�ระบายไดใ้นการระบายครั: งล่าสุด ราคา 8,050 บาทต่อตนั 

ที�มา: สาํนกัปฏิบติังานตามนโยบายรัฐ, องคก์ารคลงัสินคา้ (2548) และธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (2552) 
 



 

32 
โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดขา้วเพื�อป้องกนัการทุจริต 

ข. มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน รายรับและการขาดทุน 
ค่าใช้จ่ายและรายรับของโครงการจํานําข้าวเปลือกมิได้เกิดขึ: นเพียงปีเดียว แต่ต้อง 

ใช้เวลา 3 ปี 4 เดือน จึงจบโครงการ ดงันั:นจึงจาํเป็นตอ้งคาํนวณเป็นมูลค่าปัจจุบนั ตารางที� 3.3 แสดง
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายและรายรับตามเวลาที�เกิดขึ:นจริง จากนั:นจึงคาํนวณเป็นมูลค่าปัจจุบนั ณ  
วนัที� 31 มีนาคม 2552 ในช่องสุดทา้ยของตาราง อตัราดอกเบี:ยที�ใช้ คือ อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาล  ร้อยละ 2.79  เพราะโครงการนี: เป็นโครงการของรัฐบาล ยกเวน้เงินกูข้อง ธ.ก.ส. ที�ใช้อตัรา
ดอกเบี:ยที� ธ.ก.ส. เรียกเกบ็จากรัฐบาล 

ตารางที) 3.3 รายละเอยีดค่าใช้จ่ายและรายรับตามเวลาที)เกดิขึdนจริงและคาํนวณเป็นมูลค่าปัจจุบัน1 

รายการ 

2549 2550 2551 2552 รวม 
(พ.ย. 48 – ธ.ค. 49) (ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – ม.ีค.)  

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

1. เงนิกู้ 44,797.02 - - - 44,797.02 

เงินตน้คงคา้ง ธ.ก.ส. แต่ละปี (ไมน่าํมาคาํนวณ) 20,305.77 29,330.39 18,008.03 12,049.01  
ดอกเบี:ยที�ตอ้งจ่าย ธ.ก.ส. 2,532.81 2,436.79 2,122.26 510.68 7,602.54 

เงนิกู้คดิเป็นมูลค่าปัจจุบัน (เงนิต้น + ดอกเบีdยจ่าย ธ.ก.ส.)2 - - - - 52,399.56 

2. Operation Cost (รวม2.1 ถึง 2.5)  5,637.51 980.12 343.20 0.41 6,961.24 

มลูค่าปัจจบัุน 6,165.36 1,035.58 352.78 0.41 7,554.13 

2.1 กระทรวง
เกษตรฯ 

ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนเกษตรกร 4.02 - - - 4.02 

มลูค่าปัจจบัุน 4.40 - - - 4.40 

2.2 ธ.ก.ส. ค่าใช้จ่าย ธ.ก.ส. รวม 2,138.35 181.33 28.84  2,348.51 

มลูค่าปัจจบัุน 2,338.56 191.58 29.64 - 2,559.79 

ก. คา่เช่ายุง้ฉาง 94.68 - - - 94.68 

มลูค่าปัจจบัุน 103.55 - - - 103.55 

ข. คา่ใชจ่้ายดาํเนินงานจาํนาํยุง้ฉางและ
จาํนาํใบประทวน 

2,005.62 - - - 2,005.62 

มลูค่าปัจจบัุน 2,193.41 - - - 2,193.41 

ค. คา่ใชจ่้ายระบายขา้วเปลือกและส่ง
มอบ คลงั อคส. 

38.05 181.33 28.84 - 248.21 

มลูค่าปัจจบัุน 41.61 191.58 29.64 - 262.84 
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ตารางที) 3.3 รายละเอยีดค่าใช้จ่ายและรายรับตามเวลาที)เกดิขึdนจริงและคาํนวณเป็นมูลค่าปัจจุบัน1 (ต่อ) 

รายการ 

2549 2550 2551 2552 รวม 

(พ.ย. 48 – ธ.ค. 49) (ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – ธ.ค.) 

(ม.ค. – 

ม.ีค.)  

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

2.3 อคส. ค่าใช้จ่ายรวม 3,439.92 798.80 314.36 0.41 4,553.49 

มลูค่าปัจจบัุน 3,762.00 843.99 323.13 0.41 4,929.54 

คา่ใชจ่้ายที�จ่ายเป็นเงิน 554.04 521.93 158.49 0.41 1,234.87 

มลูค่าปัจจบัุน 605.92 551.46 162.91 0.41 1,320.70 

ก. คา่ Overhead 87.47 54.60 - - 142.07 

มลูค่าปัจจบัุน 95.66 57.69 - - 153.35 

ข. คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 72.10 92.28 - - 164.38 

มลูค่าปัจจบัุน 78.85 97.50 - - 176.36 

ค. คา่เช่าโกดงัขา้วเปลือก 93.56 27.30 4.93 - 125.79 

มลูค่าปัจจบัุน 102.32 28.85 5.07 - 136.24 

ง. คา่เกบ็รักษาขา้วสาร 300.91 347.75 153.55 0.41 802.62 

มลูค่าปัจจบัุน 329.08 367.42 157.84 0.41 854.76 

คา่ใชจ่้ายที�จ่ายเป็นตน้ขา้ว 2,885.87 276.87 155.87 - 3,318.62 

มลูค่าปัจจบัุน 3,156.09 292.53 160.22 - 3,608.84 

 

ก. คา่สีแปรสภาพ 1,274.05 122.23 68.81 - 1,465.10 

มลูค่าปัจจบัุน 1,393.34 129.15 70.73 - 1,593.22 

ข. ส่วนเกินจากการสี 632.39 60.67 34.16 - 727.22 
มลูค่าปัจจบัุน 691.60 64.10 35.11 - 790.82 

ค. คา่กระสอบ 692.77 66.46 37.42 - 796.65 
มลูค่าปัจจบัุน 757.63 70.22 38.46 - 866.32 

ง. คา่ขนส่ง 286.66 27.50 15.48 - 329.65 
มลูค่าปัจจบัุน 313.51 29.06 15.92 - 358.48 

2.4 กรมการ
คา้ภายใน 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 25.23 - - - 25.23 
มลูค่าปัจจบัุน 27.59 - - - 27.59 

2.5 สาํนกังาน
ตาํรวจ
แห่งชาติ 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 30.00 - - - 30.00 
มลูค่าปัจจบัุน 32.81 - - - 32.81 

3. รวมรายจ่าย (1) + (2) 50,434.53 980.12 343.20 0.41 51,758.26 
มลูค่าปัจจบัุน 55,741.16 3,851.02 2,779.47 2,057.39 64,429.04 

4. Extra 
Economic 
Cost 

ค่าเสื)อม+สูญเสีย 328.32 305.96 23.03 - 657.31 
มลูค่าปัจจบัุน 359.06 323.27 23.67 - 706.00 

ก. คา่ขา้วเสื�อมคุณภาพ 218.88 278.15 21.59 - 518.62 
มลูค่าปัจจบัุน 239.37 293.88 22.19 - 555.45 

ข. คา่สูญเสียขา้ว 109.44 27.81 1.44 - 138.69 
มลูค่าปัจจบัุน 119.69 29.39 1.48 - 150.55 
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ตารางที) 3.3 รายละเอยีดค่าใช้จ่ายและรายรับตามเวลาที)เกดิขึdนจริงและคาํนวณเป็นมูลค่าปัจจุบัน1 (ต่อ) 

รายการ 

2549 2550 2551 2552 รวม 

(พ.ย. 48 – ธ.ค. 49) (ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – ธ.ค.) 

(ม.ค. – 

ม.ีค.)  

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

5. รายรับ (ก) + (ข) + (ค) + (ง) 11,250.73 15,799.45 5,412.57 165.51 32,628.26 
มลูค่าปัจจบัุน 12,304.17 16,693.36 5,563.58 166.66 34,727.76 

  ก. ขาย 3,533.55 15,799.45 5,412.57 - 24,745.56 
มลูค่าปัจจบัุน 3,864.40 16,693.36 5,563.58 - 26,121.34 

ขายขา้วเปลือก โดย อคส. 1,764.12 1,783.21 430.58 - 3,977.91 
มลูค่าปัจจบัุน 1,929.30 1,884.10 442.60 - 4,255.99 

ขายขา้วสาร โดยกรมการคา้
ต่างประเทศ 

1,769.43 14,016.24 4,981.98 - 20,767.65 

มลูค่าปัจจบัุน 1,935.10 14,809.26 5,120.98 - 21,865.34 
ข. ลูกหนี:การคา้ 509.06 - - - 509.06 

มลูค่าปัจจบัุน 556.72 - - - 556.72 
ค. ขายขา้วเปลือกหลุดจาํนาํยุง้ฉาง ธ.ก.ส. 7,208.13 - - - 7,208.13 

มลูค่าปัจจบัุน 7,883.04 - - - 7,883.04 
ง. มูลคา่ขา้วคงคา้งในสตอ็ก ณ มี.ค. 52 - - - 165.51 165.51 

มลูค่าปัจจบัุน - - - 166.66 166.66 
6. มูลค่าขาดทุน (รายรับ – รายจ่าย) -  39,183.80 14,819.33 5,069.37 165.10 -  19,130.01 

มลูค่าปัจจบัุน - 43,436.99 12,842.34 2,784.10 -   1,890.73 - 29,701.28 

หมายเหตุ : 1 ใชอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (ThaiBMA Government Bond Yield) ระยะ 3 ปี อตัรา ร้อยละ 2.79 ตอ่ปี เป็น 
discount factor เพื�อใชใ้นการคาํนวณมูลคา่ปัจจุบนั ( http://www.thaibma.or.th/yieldcurve/YieldTTM.aspx) 

 2 มูลคา่ปัจจุบนัของเงินกูจ้าก ธ.ก.ส. คาํนวณจากเงินตน้และดอกเบี:ยที� ธ.ก.ส. คิดกบัรัฐบาล (ไมไ่ดใ้ชอ้ตัราคิดลด 
ร้อยละ 2.79) 

ที�มา : รวบรวมจากเอกสารของกระทรวงพาณิชยแ์ละ ธ.ก.ส. 

3.2 ต้นทนุการเปลี)ยนแปลงของสวสัดิการ 

การจาํนาํขา้วเปลือกมีประโยชน์ต่อชาวนาที�มิไดน้าํขา้วเปลือกมาจาํนาํ เพราะการรับจาํนาํ
ข้าวเปลือกจาํนวนมาก และเก็บข้าวไวใ้นโกดังของรัฐย่อมทาํให้ราคาต้นฤดูสูงขึ: น ชาวนานอก
โครงการที�ไม่ได้เขา้โครงการก็ได้รับอานิสงส์ไปดว้ย ดงันั:นจึงตอ้งคาํนวณตน้ทุนการเปลี�ยนแปลง
ของสวสัดิการ เพราะการจาํนําทาํให้มีทั: งผูไ้ด้ และผูเ้สียประโยชน์ (คือ ผูบ้ริโภคและผูเ้สียภาษี) 
เนื�องจากโครงการจาํนําราคาข้าวเปลือก ปี 2548/49 กาํหนดให้ราคารับจาํนําสูงกว่าราคาตลาด 
ในตอนต้นฤดูเก็บเกี�ยว สถานการณ์เช่นนี: จึงใกล้เคียงกับโครงการประกันราคา (price support)  
 เพราะรัฐบาลได้เพิ�มวงเงินงบประมาณในการรับจาํนาํ  จนถึงระดบัที�สามารถดูดซับปริมาณขา้ว
ส่วนเกินทั:งหมดที�เกิดขึ:น ณ ระดบัราคาจาํนาํที�รัฐบาลกาํหนด นอกจากนั:นยงัปรากฏวา่ ณ ระดบัราคา
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ประกนัดงักล่าว เกษตรกรเกือบทั:งหมดไดต้ดัสินใจทิ:งขา้วประกนัให้ตกเป็นขา้วของรัฐบาล ดว้ยเหตุนี:
การศึกษาในส่วนนี:จะใชแ้บบจาํลอง “การประกนัราคา” ตามรูปที� 3.1 

จากรูปที� 3.1  ก่อนที�จะมีการแทรกแซงตลาดขา้ว ราคาขา้วเปลือกในตลาด (ที�ไมมี่การแทรกแซง) 
เทา่กบั OP1 มีการซื:อขายขา้ว OQ1  ต่อมารัฐบาลกาํหนดราคาประกนั (หรือราคาจาํนาํที�สูงกวา่ราคาตลาด)  
ที� OP2 ทาํให้ชาวนาตอ้งการขายขา้วจาํนวน OQ2 ส่วนพอ่คา้คนกลาง (โดยเฉพาะโรงสี) จะลดปริมาณ 
การรับซื:อขา้วเปลือกเหลือ OQO รัฐบาลจึงตอ้งรับซื:อ (หรือรับจาํนาํ) ขา้วเปลือกส่วนเกินเป็นจาํนวน  
Q2 QO ตนั โดยใชเ้งินจาํนวน  Q0ABQ2 เงินจาํนวนดงักล่าวรัฐบาลกูจ้าก ธ.ก.ส. เพราะ ธ.ก.ส. เป็นผูป้ล่อย
สินเชื�อใหเ้กษตรกรซึ�งนาํขา้วมาจาํนาํ และรัฐบาลจ่ายดอกเบี:ยชดเชยแก่ ธ.ก.ส. เพื�อให้เกษตรกรที�นาํขา้ว
มาจาํนาํเสียดอกเบี:ยในอตัราตํ�า 

รูปที) 3.1 ผลกระทบของนโยบายรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2548/49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในทางปฏิบัติ การรับจํานํามีการกําหนดเพดานงบประมาณสูงสุดในการดําเนินงาน  
แต่ปี 2548/49 รัฐบาลรับจาํนาํขา้วเปลือก จาํนวน 5.24 ล้านตนั หรือ ร้อยละ 22.5 ของผลผลิตนาปี 
ดงันั:นถึงแมก้ารจาํนาํจะดึงราคาตลาดในตอนตน้ฤดูให้สูงขึ:น แต่ราคาตลาดก็ยงัคงมี 2 ราคา (ต่างจาก
สถานการณ์จาํลองในรูปที� 3.1) คือ ราคารับจาํนาํและราคาตลาด ซึ� งตํ�ากวา่ราคาจาํนาํ แต่สูงกวา่ราคา
ตลาดในกรณีที�ไม่มีการแทรกแซง ดังนั:นในการคาํนวณหาต้นทุนการเปลี�ยนแปลงของสวสัดิการ
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สังคม ผูว้ิจยัจะสมมติให้มีราคาจาํนํา (หรือราคาประกนัขั:นตํ�า) เพียงราคาเดียว12 โดยคาํนวณจาก
ค่าเฉลี�ยถ่วงนํ: าหนักของราคารับจาํนาํกบัราคาตลาดหลงัการแทรกแซง ตวัถ่วงนํ: าหนัก คือ ปริมาณ
ขา้วเปลือกในโครงการรับจาํนาํ กบัปริมาณขา้วนอกโครงการจาํนาํ 

การรับจาํนาํขา้วเปลือกเป็นการนาํขา้วมาเก็บไวใ้นคลงัสินคา้ (ซึ� งยงัตอ้งมีภาระค่าใชจ่้ายอีก) 
แลว้รอจนระยะหนึ�งถึงจะเอาสินคา้เหล่านี:ออกมาขาย การรับซื:อสินคา้เกษตรของรัฐบาลดงักล่าวจะมี
ผลต่อการเปลี�ยนแปลงของเส้นอุปสงค ์(D) ให้ ขยบัขึ:นไปทางขวาของเส้นเดิม กลายเป็นเส้นอุปสงค์
ใหม่คือ D+Qg นั�นคือ การรับประกนัเป็นการเพิ�มความตอ้งการสินค้าเทียมให้มากขึ:น โดยรัฐใช้
งบประมาณทั:งสิ:น เทา่กบัรายจ่ายซื:อผลผลิตบวกคา่เกบ็รักษา  

ขณะเดียวกนั นอกจากภาระรายจ่ายที�มาจากภาษีประชาชนแลว้ การรับประกนัยงัทาํให้ราคา
ขา้วในตลาดสูงขึ:น ชาวนาที�ไม่ได้เขา้โครงการจะได้รับประโยชน์ (producer surplus) แต่น้อยกว่า
ชาวนาในโครงการ ขณะที�ผูบ้ริโภค (ทั:งในประเทศและต่างประเทศ) จะตอ้งซื:อขา้วราคาแพงขึ:น จึงเกิด
การสูญเสียส่วนเกินผูบ้ริโภค (consumer surplus) เราสามารถสรุปการเปลี�ยนแปลงสวสัดิการสังคม

ทั:งหมดของโครงการรับจาํนาํวา่ เทา่กบั(การเปลี�ยนแปลงของส่วนเกินผูบ้ริโภค (∆CS)) + (การเพิ�มขึ:น

ของส่วนเกินผูผ้ลิต (∆PS)) +  (ตน้ทุนของรัฐบาล) + (รายรับของรัฐบาล) วิธีการคาํนวณมีรายละเอียด
ดงันี:  

ก) สูตรคํานวณการเปลี%ยนแปลงใน Welfare Cost  

 
         

 
∆WC = ตน้ทุนสวสัดิการ 

∆CS = การลดลงของส่วนเกินผูบ้ริโภค 

∆PS = การเพิ�มขึ:นของส่วนเกินผูผ้ลิต 
CG1 = ABQ2Q0 = เงินปล่อยกูใ้นโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกปี 2548/49 ทั:งหมด 
CG2 = คา่ใชจ่้ายในการจาํนาํของ ธ.ก.ส. + อคส. + กระทรวงเกษตรฯ+กรมการคา้ภายใน 
Sale = รายไดจ้ากการขายขา้วเปลือก และขา้วสาร 

                                                        
12 ราคาดงักล่าว (OP2 ตามรูป 3.1) เท่ากบั 6,796.77 บาทต่อตนั โดยที�ราคาจาํนาํของขา้วเปลือก ความชื:น 15% เท่ากบั 
7,100 บาทตอ่ตนั และราคาขา้วเปลือกเจา้ 5% ในตลาดเท่ากบั 6,493.5 บาทตอ่ตนั 

SaleCGCGPSCSWC +−−∆+∆=∆ 21

SaleCGQABQdbaba +−−+++−−= 2)()( 02

SaleCGQABQd +−−= 202



  

37 
โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดขา้วเพื�อป้องกนัการทุจริต 

ข) วิธีการคํานวณ  

ในการหาพื:นที� d เราตอ้งทราบคา่ของตวัแปรราคาดุลยภาพกรณีที�ไม่มีการรับจาํนาํ(P1), ปริมาณ
ดุลยภาพในการซื:อขายขา้วกรณีที�ไม่มีการรับจาํนาํ (Q1) และปริมาณขา้วเปลือกที�หมุนเวียนในตลาด
ภายหลงัการรับจาํนาํ (Q0) ซึ� งเราสามารถหาค่าตวัแปรดงักล่าวไดผ้า่น price elasticity of demand และ 
price elasticity of supply  

Price elasticity of demand 
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Price elasticity of supply 
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เนื�องจากมี 2 สมการ แต่มีตวัแปรไม่ทราบค่า 3 ตวั คือ P1 Q0 Q1 และมีค่าความยืดหยุน่ต่อราคา 
2 คา่ แต่วา่เรารู้ ปริมาณผลผลิตทั:งประเทศ คือ OQ2 และ ปริมาณรับจาํนาํ คือ Q0Q2 ทาํให้หาค่า OQ0 ได ้
ดังนั: นจะเหลือตัวแปรไม่ทราบค่าเพียง 2 ตัว คือ P1 Q1 เท่านั: น ส่วนค่าความยืดหยุ่นที�ใช้ใน 
การคาํนวณ มาจากการวจิยัในอดีต ดงันี:  

ก) ค่าความยืดหยุน่อุปสงคต่์อราคา (price elasticity of demand) ที�ใชใ้นการคาํนวณ เป็นค่าที�
ไดจ้ากการเฉลี�ยถ่วงนํ:าหนกัระหวา่งอุปสงคใ์นประเทศและอุปสงคข์องการส่งออก (เพราะผูว้ิจยัสมมติ
ให้มีตลาดเดียว) โดยปริมาณส่งออกขา้วในปีการผลิต 2548/49 เท่ากบั 7.86 ล้านตนั และซื:อขายใน
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ประเทศจาํนวน 15.5 ล้านตนั รวมเป็น 23.36 ล้านตนั จะได้ค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคาแบบ 
ถ่วงนํ:าหนกัที�ใชใ้นการคาํนวณ ดงันี:  

ตารางที) 3.4 ค่าความยดืหยุ่นต่อราคาของอุปสงค์ที)ใช้ในการคํานวณ 
ในประเทศ 

 
ต่างประเทศ 

ความยดืหยุ่นอปุสงค์ในประเทศ 

อมัมารและดเิรก (2532) สมพร (2543) 3/ 

(-0.12) (-0.39) 

คว
าม

ยดื
หย

ุ่น 

อุป
สง

ค์ก
าร

ส่ง
ออ

ก อมัมารและดเิรก (2532) 1/ (-4.00) -1.43 -1.61 

Suntayodom (1981) 2/  (-7.04) -2.54 -2.72 

 
ที�มา : (1)   อมัมาร สยามวาลา, และดิเรก ปัทมสิริวฒัน์.2532.“ผลกระทบของการปรับนโยบายขา้ว: บทวิเคราะห์โดยอาศยัแบบจาํลอง

อุปทานของภาคเกษตร”. สถาบนัวิจยัเพื�อการพฒันาประเทศไทย 
(2)   รังสรรค ์ธนะพรพนัธุ.์2531. “อุปสงคใ์นการเสนอซื:อขา้วส่งออกของไทยในตลาดโลก: บทสาํรวจสถานะแห่งความรู้”, 

สถาบนัไทยคดีศึกษา มหาวิทยาธรรมศาสตร์.เอกสารวิจยัหมายเลข 24 
(3)   สมพร อิศวิลานนท.์2543. “ความยดืหยุน่ของอุปสงคแ์ละแนวโนม้การบริโภคขา้วของไทย”.โครงการวิจยั Medium and long 

terms Rice Supply and Demand. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ข) ค่าความยืดหยุ่นอุปทานต่อราคาในระยะยาว (price elasticity of supply) ที�ใช้ใน 
การคาํนวณเป็นค่าที�ได้จากงานของ ชัยวฒัน์ คนจริง (2521) ได้ค่าเท่ากบั 0.0453 และงานของ 
สมพร อิศวลิานนท ์(2543) ซึ� งไดค้า่ความยดืหยุน่เทา่กบั 0.086 

การคาํนวณใช้ข้อสมมติให้ความยืดหยุ่นต่อราคาของอุปสงค์และอุปทานมีค่าสูง และตํ�า  
(ดูตารางที� 3.5) ผลการคาํนวณในตารางที� 3.5 พบวา่ ตน้ทุนสวสัดิการอยูร่ะหวา่ง -16,609.94  ลา้นบาท 
ถึง-17,720.99 ลา้นบาท ตน้ทุนนี: ต ํ�ากวา่การขาดทุนตวัเงิน (19,130 ลา้นบาท) เพราะโครงการรับจาํนาํ
ทาํให้ราคาตลาดสูงขึ: น เกษตรกรนอกโครงการจะได้รับประโยชน์เพิ�มขึ: น ส่วนเกินของผู ้ผลิต 
(producer  surplus) อยูร่ะหวา่ง 12,514 – 22,391 ลา้นบาท โดยส่วนเกินของชาวนานอกโครงการเท่ากบั 
ร้อยละ 56 ถึง ร้อยละ 63 ของส่วนเกินผูผ้ลิต13 ผูบ้ริโภค (ในและนอกประเทศ) สูญเสียสวสัดิการ -
11,106 ถึง 19,871 ลา้นบาท ผูเ้สียภาษีและรัฐบาลมีคา่ใชจ่้ายทั:งสิ:นอีก 51,758.26 ลา้นบาท 

                                                        
13 ในกรณีที�มีส่วนเกินผูผ้ลิตสูงสุด (22,391 ลา้นบาท) ราคาเงา (P1) เท่ากบั 5,894.3 บาทต่อตนั ราคาจาํนาํขา้วเปลือก
เจ้า เท่ากบั 7,100 บาท เกษตรกรในโครงการจะได้รับประโยชน์ 6,317.7 ลา้นบาท เกษตรกรนอกโครงการจะได้
ประโยชน์ 10,760.93 ลา้นบาท หรือ ส่วนตา่งระหวา่งราคาตลาดหลงัมีการจาํนาํ (6,493.5 บาทต่อตนั) กบัราคาเงา แลว้
คูณดว้ยปริมาณขา้วนอกโครงการ (17.96 ลา้นตนั) ส่วนกรณีที�ส่วนเกินผูบ้ริโภคมีคา่ตํ�าสุด (12,514 ลา้นบาท) ราคาเงา
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อนึ� งผลการคาํนวณตน้ทุนการเปลี�ยนแปลงของสวสัดิการในตารางที�  3.5 พบวา่ไม่แตกต่าง
กนัมากไม่ว่าจะใช้ค่าความยืดหยุ่นต่อราคาของอุปทานในระดบัสูง หรือตํ�า แสดงว่าตวัเลขที�ได้ไม่
อ่อนไหวตามค่าความยืดหยุน่ต่อราคามากนกั อยา่งไรก็ตามการเปลี�ยนแปลงค่าความยืดหยุน่ต่อราคา
ของอุปสงค ์จะทาํใหส่้วนเกินผูบ้ริโภคและส่วนเกินผูผ้ลิตเปลี�ยนไปมากพอควร  

ตารางที) 3.5 การคาํนวณการเปลี)ยนแปลงสวสัดกิารสังคมภายหลงัการแทรกแซงตลาดข้าวเปลอืก นาปี 2548/49 

  
  

ตวัแปรที)คาํนวณ 
ความยดืหยุ่นต่อราคาของอุปสงค์ 

  - 1.43 - 1.61 - 2.54 - 2.72 

คว
าม
ยืด
หย
ุน่ต
อ่ร
าค
าข
อง
อุป
ทา
น 

 0.045  

 Q1  23.20 23.22 23.27 23.27 
 P1  6,282.46 6,375.07 6,664.61 6,699.43 
 ∆CS  -19,871.47 -17,965.76 -11,996.30 -11,277.46 
 ∆PS  22,391.53 20,243.17 13,515.10 12,705.04 
 ∆CS+∆PS  2,520.06 2,277.41 1,518.80 1,427.59 
CG1 -44,797.02 -44,797.02 -4,797.02 -44,797.02 
CG2 - 6,961.24 - 6,961.24 - 6,961.24 - 6,961.24 
Sale 32,628.26 32,628.26 32,628.26 32,628.26 
∆ Welfare -16,609.94 -16,852.59 -17,611.20 -17,702.41 
∆ Welfare  ต่อตัน  -3,169.84 -3,216.14 -3,360.92 -3,378.32 

 0.086  

 Q1  23.06 23.09 23.19 23.20 
 P1  6,297.98 6,387.36 6,671.07 6,705.14 
 ∆CS  -19,485.96 -17,658.97 -11,839.86 -11,139.19 
 ∆PS  21,965.36 19,904.18 13,341.75 12,551.82 
 ∆CS+∆PS  2,479.40 2,245.21 1,501.89 1,412.63 
CG1 -44,797.02 -44,797.02 -4,797.02 -44,797.02 
CG2 - 6,961.24 - 6,961.24 - 6,961.24 - 6,961.24 
Sale 32,628.26 32,628.26 32,628.26 32,628.26 
 ∆ Welfare -16,650.60 - 16,884.79 -17,628.11 -17,717.37 
 ∆ Welfare  ต่อตัน -3,177.60 - 3,222.29 -3,364.14 -3,381.18 

  
  
  
  
 0.096  
  
  
  
  
  

 Q1  23.03 23.07 23.17 23.18 
 P1  6,304.34 6,392.98 6,672.64 6,706.52 
 ∆CS  -19,340.12 - 17,531.13 -11,802.06 -11,105.75 
 ∆PS  21,802.85 19,761.62 13,299.85 12,514.76 
 ∆CS+∆PS  2,462.73 2,230.49 1,497.79 1,409.01 
CG1 -44,797.02 -44,797.02 -4,797.02 -44,797.02 
CG2 - 6,961.24 - 6,961.24 - 6,961.24 - 6,961.24 
Sale 32,628.26 32,628.26 32,628.26 32,628.26 
 ∆ Welfare -16,667.27 -16,899.51 -17,632.21 -17,720.99 
 ∆ Welfare  ต่อตัน -3,180.78 -3,225.10 -3,364.93 -3,381.87 

ที�มา : คาํนวณโดยผูวิ้จยั 

                                                                                                                                                               
จะเท่ากบั 6,292.2 บาทต่อตนั การคิดส่วนแบ่งของชาวนาในและนอกโครงการคิดจากผลรวมของส่วนเกินผูผ้ลิตใน
และนอกโครงการตามเชิงอรรถนี:  ไม่ไดใ้ชต้วัเลขในตาราง 3.5) 
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3.3 ต้นตอของค่าเช่าทางเศรษฐกจิและส่วนแบ่งผลประโยชน์ของโครงการจํานํา 

ผลการขาดทุนจาํนวน 19,130 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าเช่าทางเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายใน 
การดาํเนินงานโครงการ (ส่วนที�ใช้แล้วหมดไป) และมูลค่าความสูญเสียของข้าวในโกดงักลาง 
สาํหรับคา่เช่าทางเศรษฐกิจ สามารถนาํมาแยกแจกแจงเป็นเม็ดเงินหรือค่าเช่าทางเศรษฐกิจ ที�ตกอยู่
ในมือของผู ้เกี�ยวข้อง คือ ชาวนา โรงสี เจ้าของโกดัง ผูส่้งออก นักการเมือง และข้าราชการ  
ดงัรายละเอียดต่อไปนี:  

ก) ค่าเช่าทางเศรษฐกจิของชาวนา  

เงินอุดหนุนที�รัฐบาลจ่ายให้แก่เกษตรกรในโครงการรับจาํนําก็คือ ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ
นั�นเอง ค่าเช่าหรือเงินอุดหนุนนี: จะเท่ากบัส่วนต่างระหว่างราคาจาํนาํขา้วเปลือกในโครงการกบั
ราคาที�เกษตรกรสามารถขายไดใ้นตลาด14 รายละเอียดการคาํนวณดงัตารางที� 3.6 

ตารางที) 3.6 การคํานวณมูลค่าจากการขายข้าวเปลอืกหากเกษตรกรไม่นํามาเข้าโครงการรับจํานํา 

  

ขา้วเปลือกหอมมะลิ ขา้วเปลือกเจา้ ขา้วเปลือกเหนียว 

ปริมาณ
จาํนาํ 

ราคา
ตลาด 

มูลคา่
ตลาด 

ปริมาณ
จาํนาํ 

ราคา
ตลาด 

มูลคา่
ตลาด 

ปริมาณ
จาํนาํ 

ราคา
ตลาด 

มูลคา่
ตลาด 

ตนั บาท/ตนั ลา้นบาท ตนั บาท/ตนั ลา้นบาท ตนั บาท/ตนั ลา้นบาท 

พ.ย. 2548 892,187 7,480 6,674 610,678 6,750 4,122 31,766 5,618 178 

ธ.ค. 2548 1,661,314 7,400 12,294 1,137,124 6,738 7,662 59,150 5,335 316 

ม.ค. 2549 369,181 7,485 2,763 252,694 6,788 1,715 13,144 6,775 89 

ก.พ. 2549 146,019 7,807 1,140 99,946 6,816 681 5,199 6,979 36 

รวม 3,076,507   22,871 2,105,786   14,180 109,537   619 

ที�มา : ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2552 

จากตาราง 3.6  แสดงการคาํนวณรายไดข้องเกษตรกร กรณีที�นาํขา้วเปลือกไปขายในราคา
ตลาด หากไมมี่โครงการรับจาํนาํ โดยแยกประเภทขา้วเปลือกเป็นชนิดแบบหยาบๆ เพราะขา้วเปลือก

                                                        
14 การคาํนวณนี:ต ํ�ากวา่ความจริง เพราะราคาขา้วในตลาดถูกอิทธิพลของโครงการจาํนาํ ทาํให้ราคาในตลาดภายหลงัมี
โครงการรับจาํนาํสูงกวา่ ราคาเงา (shadow price) ในตลาด กรณีไม่มีโครงการจาํนาํในตอนที� 3.2 ผูว้ิจยัพบวา่ ราคาเงา
(ขา้วเปลือกเจา้) ในตลาดกรณีไม่มีการจาํนาํจะอยูร่ะหวา่ง 5,894 – 6,292 บาทต่อตนั ซึ� งตํ�ากวา่ราคาขา้วเปลือกเจา้ใน
ตลาดหลงัจากมีโครงการรับจาํนาํ  ดังนั:นผลการคาํนวณในตาราง 3.6 จึงทาํให้ชาวนาไดรั้บส่วนแบ่งตํ�ากวา่ที�ควร 
ส่วนเกษตรกรนอกโครงการไดรั้บประโยชน์สูงกวา่ที�ควรจะเป็น 
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แต่ละชนิดมีราคาต่างกนั การคาํนวณพบวา่เกษตรกรที�ขายขา้วเปลือกหอมมะลิไดรั้บรายได ้22,871 
ลา้นบาท ขา้วเปลือกเจา้ 14,180 ลา้นบาทและขา้วเปลือกเหนียว 619 ลา้นบาท มูลค่าของขา้วเปลือก
ทุกชนิดเท่ากบั 37,670.30 ล้านบาท เมื�อเปรียบเทียบกบัวงเงินกู้ที� ธ.ก.ส. จ่ายให้แก่เกษตรกรใน
โครงการจาํนวน 44,797.02 ล้านบาท พบวา่ เงินอุดหนุนที�เกษตรกรในโครงการจะได้รับทั:งหมด
เท่ากบั 7,126.72 ลา้นบาท หรือ เฉลี�ยตนัละ 1,360.01 บาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 37.62 ของภาระ
ขาดทุนทั:งหมดของโครงการ (ดูตารางที� 3.8) 

โปรดสังเกตวา่ การคาํนวณนี:สมมติวา่ผลประโยชน์ของราคาจาํนาํทั:งหมดตกแก่เกษตรกร 
แต่ในทางปฏิบติัมีโรงสีบางแห่งสวมสิทธิx การจาํนาํของเกษตรกร และราคาที�เกษตรกรไดรั้บจริง
อาจถูกโรงสีบางแห่งหักความชื:นและสิ�งเจือปนและนํ: าหนกัมากกวา่ที�เป็นจริง รวมทั:งขา้วเปลือก
ส่วนใหญ่มีความชื:นสูง ทาํใหข้ายไดร้าคาตํ�าลง คา่เช่าที�แทจ้ริงของเกษตรกรจึงตํ�ากวา่ ร้อยละ 37.62 
แต่เนื�องจากการคาํนวณค่าเช่าทางเศรษฐกิจไดจ้ากส่วนต่างระหวา่งราคาจาํนาํกบัราคาตลาดที�สูง
กวา่ราคาตลาดกรณีไม่มีโครงการจาํนาํ ทาํให้การคาํนวณค่าเช่าสูงเกินไป เมื�อคาํนึงถึงผลทั:งสอง
ดา้นดงักล่าว ตวัเลขคา่เช่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในตาราง 3.8 จึงพอเชื�อถือได ้

ประเด็นที�น่าสนใจอีกประการคือ ส่วนแบ่งผลตอบแทนส่วนเกินที�ตกแก่เกษตรกรมีลกัษณะ
กระจุกตวั เกษตรกรผูมี้ฐานะไดรั้บผลประโยชน์มากกวา่เกษตรกรยากจน ตวัอยา่งเช่น ชาวนาที�มียอด
การจาํนําข้าวรายละ 2 แสนบาทขึ:นไป มียอดการจาํนาํรวมทั:งสิ:น ร้อยละ 24 ของมูลค่าการจาํนํา 
ในปี 2548/49 และเพิ�มขึ:นเป็น ร้อยละ 60.6 ในปี 2551/52 ขณะที�เกษตรกรรายเล็กซึ� งมียอดจาํนาํไม่เกิน
รายละหนึ� งแสนบาท มีส่วนแบ่งการจาํนาํขา้วลดลงจาก ร้อยละ 47 ในปี 2548/49 เหลือ ร้อยละ 15.9  
ในปี 2551/52 (ดูรูปที� 3.2 และรายละเอียดขอ้มูลในตารางภาคผนวกที� 5) 

รูปที) 3.2 ชาวนาในโครงการจํานําและมูลค่า เทยีบกบัชาวนาทัdงหมดและผลผลติข้าวจําแนกตาม 

ปริมาณผลผลติต่อคนจน (หรือมูลค่าจํานําต่อคน) 
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 ที�มา : คาํนวณจากขอ้มูลของธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2552  



 

42 
โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดขา้วเพื�อป้องกนัการทุจริต 

ข) ค่าเช่าทางเศรษฐกจิของโรงสี  

ส่วนแบง่ผลประโยชน์ที�โรงสีไดรั้บ ประกอบดว้ย  

1)  ค่าจ้างสีแปรสภาพ  โรงสีในโครงการรับจํานําได้รับค่าจ้างสี 400 บาทต่อตัน  
โดยรัฐบาลไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด แต่จ่ายเป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว เช่น ปลายข้าว รําข้าว  
เป็นต้น โดยรัฐบาลกาํหนดอัตราการแปรสภาพจากข้าวเปลือก 1 ต้นเป็นข้าวสาร (ต้นข้าว)  
ปลายขา้ว ขา้วหกั รําขา้ว ฯลฯ จากนั:นมูลค่าของผลิตภณัฑ์ขา้วทั:งหมดหกัค่าสีแปรสภาพ 400 บาท 
ส่วนที� เหลือคณะทํางานฯจะคํานวณเป็นปริมาณต้นข้าวที�โรงสีต้องนําส่งให้ทางราชการ  
แต่เนื�องจากคณะทาํงานฯกาํหนดอตัราสีแปรสภาพในอตัราที�ไดต้น้ขา้วนอ้ยกวา่อตัราสีแปรสภาพ
ของโรงสีทั�วไปที�อยูน่อกโครงการ ประมาณ 20 กิโลกรัมต่อขา้วเปลือก 1 ตนั ดงันั:นโรงสีจึงไดรั้บ
ค่าจา้งแปรสภาพรวม 198.54 บาทต่อตนั การคาํนวณแสดงในตารางที� 3.7 ผลการคาํนวณ พบวา่ 
ตน้ทุนคา่จา้งสีขา้วเปลือกทั:งหมด เทา่กบั 2,192.31 ลา้นบาท  

2)  ค่ากระสอบและค่าขนส่ง โรงสีไดรั้บค่าใช้จ่ายทั:งสองนี: จากการจาํหน่ายผลพลอยได้
เช่นเดียวกบัค่าจ้างสีแปรสภาพ กล่าวคือ นาํรายได้จากการจาํหน่ายผลพลอยได้จากการสีมาหัก
ค่าใช้จ่ายนี:  ส่วนที� เหลือให้คาํนวณเป็นต้นข้าวส่งมอบโกดังกลาง ค่ากระสอบที�โรงสีได้รับ 
ใบละ 36.25 บาท โดยรัฐบาลกําหนดให้ข้าวเปลือก 1 ตัน เท่ากับข้าวสาร 6 กระสอบ รวม 
คา่กระสอบทั:งโครงการเทา่กบั 796.65 ลา้นบาท ส่วนคา่ขนส่งคิดจากระยะทางขนส่ง 100 กิโลเมตร 
โรงสีได้รับค่าขนส่งกระสอบละ 15 บาท ข้าวเปลือก 1 ตนั ได้ข้าวสาร 6 กระสอบ รัฐจึงจ่าย 
คา่ขนส่ง 90 บาทต่อขา้วเปลือก 1 ตนั รวมคา่ขนส่งทั:งสิ:น 329.65 ลา้นบาท 

3)  ค่าเช่าโกดังข้าวเปลือก ตนัละ 20 บาทต่อเดือน โรงสีไดรั้บจาก อคส.ภายหลงัการเก็บ
รักษาเกินกวา่ 90 วนั คา่ใชจ่้ายนี: มีมูลคา่ 125.79 ลา้นบาท 

รวมผลประโยชน์หรือค่าเช่าทางเศรษฐกิจทั:งหมดของโรงสี เท่ากบั 3,444.40 ลา้นบาท 
เฉลี�ยตนัละ 656.35 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 18 ของภาระขาดทุนทั:งหมดของโครงการ  
(ดูตารางที� 3.8) 

ทั:งนี:ผลประโยชน์ดงักล่าวเป็นเพียงผลประโยชน์ที�ชดัแจง้ที�โรงสีไดรั้บ ผลประโยชน์รวมที�
โรงสีได้รับจริงจะมากกว่านี:  เพราะโรงสีบางแห่งแอบนาํข้าวเปลือกไปหมุนขายในตลาดก่อน  
การสวมสิทธิx ขา้วของชาวนาและลกัลอบนาํขา้วต่างประเทศมาสวมสิทธิx  การส่งขา้วขาดนํ: าหนัก
ตลอดจนส่งข้าวคุณภาพตํ� ากว่าข้าวรับจาํนําที�ได้จากชาวนาเข้าสู่โกดังกลาง โดยร่วมมือกับ 
เซอร์เวเยอร์บางราย  แต่ผลประโยชน์ส่วนเกิน (หรือ คา่เช่าทางเศรษฐกิจ) เหล่านี: ไม่สามารถคาํนวณ
เป็นตวัเงินไดเ้พราะไมมี่ขอ้มูลเชิงปริมาณเกี�ยวกบัพฤติกรรมดงักล่าว 



  

43 
โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดขา้วเพื�อป้องกนัการทุจริต 

ผลประโยชน์แอบแฝงเหล่านี: ได้มาโดยทุจริตมีการจ่ายสินบนเจ้าหน้าที�ประจาํโกดงั และ
ผูต้รวจสอบสินคา้ ทาํให้เกิดปัญหาขา้วขาดบญัชีเมื�อมีการตรวจสอบอย่างจริงจงั และขา้วในโกดงั
กลางมีคุณภาพไม่ไดม้าตรฐานในสัดส่วนที�สูง ตามที�ปรากฏเป็นข่าวทุกครั: งที�มีการสั�งตรวจสอบขา้ว
ในโกดงักลาง 

ตารางที) 3.7  ผลประโยชน์แฝงของโรงสีที)ได้จากโครงการจาํนําเทยีบกบัธุรกจิสีข้าวตามปรกต ิ

 

อตัราที)ใช้ในโครงการ อตัราที)โรงสีได้จริง 
อตัราสีจาก
ข้าวเปลอืก 
1 ตัน 

ราคาผลติภณัฑ์
จากการสีข้าว 

มูลค่า
ผลติภณัฑ์จาก
การสีข้าว 

อตัราสีจาก
ข้าวเปลอืก 
1 ตัน 

ราคา*
ผลติภณัฑ์จาก
การสีข้าว 

มูลค่า
ผลติภณัฑ์จาก
การสีข้าว 

(กโิลกรัม) (บาท/กก.) (บาทต่อตัน) (กโิลกรัม) (บาท/กก.) (บาทต่อตัน) 
ตน้ขา้ว 450 9.9 4,457.17 540 9.9 5,348.60 
ปลายเอวนั 170 8.12 1,380.59 90 7.9 711.00 
ปลายเล็ก 40 7.67 306.85 30 7.45 223.50 
รําขา้วขาว 72 5.38 387.35 80 5.18 414.40 
รําขา้วกลอ้ง 30 0.25 7.50 30 1.35 40.50 
 660  6,539.46 660  6,738.00 
ปลาย+รํา คิดเป็นเงิน (บาท) 2,082.29  1,389.40 
หกัคา่สี ที�จ่ายให้โรงสี (บาท) 400.00  400.00 
คงเหลือเงินที�ตอ้งส่งคืนรัฐ (บาท) 1,682.29  989.40 
เงินคงเหลือส่งคืนคิดเป็นขา้วสาร (กก.) 169.85  99.89 
นํ:าหนกัขา้วที�ตอ้งส่งให้รัฐบาล (กก.) 620  640 
ลดทอนความชื:น จาก 15% เหลือ 14% (กก.) 10  10 
เหลอืนน.ข้าวจริงที)รัฐได้ (กก.) 610 นน.ที)โรงสีได้ 630 
ส่วนต่างปริมาณตน้ขา้วที�ส่งมอบให้รัฐกบัที�โรงสีไดจ้ริง (กก.) 20 
คดิเป็นมูลค่าต่อตันข้าวเปลอืก (บาท/ตันข้าวเปลอืก) 198.54 
หมายเหตุ  * ราคาขา้ว ปลายขา้ว และ รํา อา้งอิงราคานาปี 2548/49 เดือนธนัวาคม 2548 
ที�มา: จากประกาศองคก์ารคลงัสินคา้ (อคส.) .2548 และ จากการสัมภาษณ์โรงสีในเขตภาคกลาง 

ผลประโยชน์ดงักล่าวเป็นแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการโรงสีแสวงคา่เช่าเพิ�มขึ:น ไดแ้ก่ ความพยายาม
ร่วมมือกบัผูน้าํชาวนาบางคนในการกดดนัรัฐบาล หรือในการวิ�งเตน้ผูมี้อาํนาจให้กาํหนดราคารับจาํนาํ
สูงๆ ขยายระยะเวลาและปริมาณการรับจาํนาํ ความพยายามให้มีการเปิดจาํนาํขา้วขา้มเขต และการขยาย
กาํลังการผลิตของโรงสี (ดูบทที� 4) สิ� งเหล่านี: นําไปสู่การเสพติดโครงการรับจาํนํา และการต่อต้าน 
การยกเลิกโครงการรับจาํนาํขา้ว (ดูบทที� 5) 

ส่วนแบ่งผลตอบแทนส่วนเกินที�ตกแก่โรงสีมีลักษณะกระจุกตวัยิ�งกว่าส่วนแบ่งที�ตกแก่
เกษตรกร นอกจากผูป้ระกอบการที�ไดรั้บประโยชน์จากมาตรการแทรกแซงสินคา้เกษตรจะมีจาํนวน
น้อย (เทียบกบัจาํนวนผูป้ระกอบการทั:งหมดในกิจการประเภทเดียวกนั) แลว้ ผลตอบแทนส่วนเกิน 
ยงัมีลกัษณะกระจุกตวัอยู่ในมือผูป้ระกอบการเพียงน้อยราย กล่าวคือ มีโรงสีที�เขา้ร่วมโครงการรับ
จาํนาํ 400-600 แห่ง จากโรงสีทั�วประเทศไทย (กาํลงัการผลิตไม่ตํ�ากวา่ 20 ตนัต่อวนั หรือโรงสีจาํพวก 



 

44 
โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดขา้วเพื�อป้องกนัการทุจริต 

3 ขนาดเกิน 50 แรงมา้)  ประมาณ 2,000 แห่ง15 ในปี 2548/49 มีโรงสีเขา้ร่วมโครงการ 323 โรง ดงันั:น 
แต่ละโรงสีจะไดรั้บคา่เช่าทางเศรษฐกิจเฉลี�ย 10.7 ลา้นบาท 

ค) ค่าเช่าทางเศรษฐกจิของโกดังกลางและเซอร์เวเยอร์  

โกดงักลางและเซอร์เวเยอร์ ไดรั้บค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากค่าเก็บรักษาขา้วสารในอตัราตนั
ละ 216 บาทต่อ 6 เดือน คิดเป็นมูลค่า 802.62 ลา้นบาท16 มูลค่าต่อหน่วยเท่ากบั 152.94 บาทต่อตนั 
และเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.20 ของภาระขาดทุนทั:งหมดของโครงการ (ดูตารางที� 3.8)  

เจ้าของโกดังกลางได้รับค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากค่าเก็บรักษาข้าว (หรือค่าเช่าโกดัง)  
เพราะ อตัราค่าเช่าโกดงัที�รัฐจ่ายในโครงการรับจาํนาํเป็นอตัราที�สูงพอจะชกันาํให้มีคนตอ้งการ
ลงทุนสร้างโกดงั เพื�อให้รัฐเช่า แต่ในทางปฏิบติั ผูว้ิจยัไม่สามารถหาขอ้มูลอตัราค่าเช่าโกดงัตาม
อตัราตลาดได ้เพราะโกดงัขา้วสารทั�วไปมีลกัษณะการคิดค่าเช่าแตกต่างออกไป โดยคิดเป็นอตัรา
ต่อตารางเมตร17 อีกทั:งอตัราค่าเช่าจะผนัแปรตามทาํเลที�ตั:งของโกดงั และมีการทาํสัญญาระยะยาว
เกิน 1 ปี ทาํใหย้ากต่อการเปรียบเทียบกบัคา่เช่าที�รัฐจ่ายใหโ้กดงักลาง  

ดงันั:น นกัวิจยัจึงใช้วิธีการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนที�รัฐจ่าย ที�คิดจากอตัรา
เช่าโกดงัในโครงการรับจาํนาํต่อเงินลงทุนสร้างโกดงัขา้วสาร18กบัอตัราดอกเบี:ยฝากประจาํ 6 เดือน
ของธนาคารพาณิชย ์พบว่า โครงการรับจาํนําให้อตัราผลตอบแทนต่อเงินทุน ร้อยละ 12 ต่อปี 
ขณะที�อตัราดอกเบี: ยของธนาคารพาณิชย์ ในช่วงที�โครงการรับจาํนําข้าวเปลือกนาปี 2548/49 
ดาํเนินการ ประมาณ ร้อยละ 2.25 – 3.50 ต่อปี จะเห็นไดว้า่เป็นอตัราผลตอบแทนจูงใจให้เกิด 
การลงทุนสร้างโกดงัเพื�อเขา้ร่วมโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก ทั:งนี: ผลตอบแทนดงักล่าวอยูภ่ายใต้
เงื�อนไขที�วา่ตอ้งมีขา้วเปลือกเตม็โกดงั 

                                                        
15 จาํนวนโรงสีทุกขนาดในปี 2550/51 มีประมาณ 38,725 แห่ง (ที�มา บญัชีทา้ยกฎกระทรวง  (พ.ศ. 2550) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัโรงงาน  พ.ศ. 2535 ) 
16 หากแยกเฉพาะค่าเช่าทางเศรษฐกิจที�เซอร์เวเยอร์ ไดรั้บในอตัรา 16 บาทต่อตนั คิดเป็นมูลค่า  26.1 ลา้นบาท และ
เจา้ของโกดงักลางไดรั้บ 776.52 ลา้นบาท  ทั:งนี: เซอร์เวเยอร์อาจไดรั้บค่าเช่ามากกวา่นี: จากการเรียกเก็บค่าตรวจสอบ
พิเศษจากโรงสีในอตัรา 7 – 10 บาทตอ่กระสอบ (สมัภาษณ์โรงสีเขตภาคกลาง) 
17 การจดัเรียงกองขา้ว อคส.กาํหนดให้ความสูงของกระสอบตอ้งไม่เกิน 27 กระสอบ เมื�อคิดเป็นตารางเมตร จะได้
ตารางเมตรละไม่เกิน 42 กระสอบ (ที�มาจากการสมัภาษณ์) 
18 ตน้ทุนการสร้างโกดงัเก็บขา้วสารประมาณ 3,000 – 3,500 บาท ตอ่ตารางเมตร ณ ราคาวสัดุก่อสร้างปี 2552 (ที�มาจาก
การสมัภาษณ์) 
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นอกจากนี: เจ้าของโกดังกลางย ังได้รับผลประโยชน์แฝงอื�นๆอีก เช่น ประโยชน์ 
จากการร่วมมือกบัโรงสีที�รับจาํนาํขา้วเปลือกสับเปลี�ยนขา้วรับจาํนาํให้เป็นขา้วคุณภาพตํ�าลง หรือ
ลกัลอบนาํขา้วไปขายทาํกาํไรก่อน นาํไปสู่ปัญหาขา้วขาดบญัชี และคุณภาพขา้วไม่ตรงตามบญัชี 
ตามที�เป็นขา่วในหนา้หนงัสือพิมพ ์และมีโกดงัที�ใหรั้ฐเช่าดว้ย ทาํใหง่้ายต่อการทุจริต 

ง) ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภาครัฐ  

ค่าใช้จ่ายส่วนนี: ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายดําเนินงานโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของ
หน่วยงานที�รับผดิชอบของรัฐเทา่นั:น (ไมน่บัรวมค่าเช่าโกดงั ค่าจา้งให้โรงสีแปรสภาพ ค่าขนส่งและ
ค่ากระสอบ) ไดแ้ก่ 1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานของ อคส. คือ ค่า Overhead และค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหารงาน 2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานของ ธ.ก.ส คือ ค่าใช้จ่ายในการรับจาํนาํและระบาย 3) ค่าใช้จ่าย 
ในการดาํเนินงานของกรมการคา้ภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ 
(ดูรายละเอียดคา่ใชจ่้ายในตารางที� 3.2) รวมเป็นคา่ใชจ่้าย 2,619.53 ลา้นบาท เฉลี�ยตนัละ 499.16 บาท 
เป็นสัดส่วน ร้อยละ 13.69 ของภาระขาดทุนทั:งหมดของโครงการ (ดูตารางที� 3.8) 

จ) ค่าเสื)อมมูลค่า19 และการสูญเสียนํdาหนักของข้าว  

ขา้วในสต็อกของรัฐบาล พบวา่ ตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา 3 ปี 4 เดือน (ธ.ค. 2548 – 
มี.ค.2552) ค่าเสื�อมมูลค่าซึ� งเป็นการสูญเสียในเชิงคุณภาพของขา้วมีมูลค่าเท่ากบั 518.62 ล้านบาท 
เฉลี�ยสูญเสีย  ตนัละ 98.83 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.71 ของภาระขาดทุนทั:งหมด ขณะที�การสูญเสีย
นํ: าหนักข้าวที� เป็นการสูญเสียในเชิงปริมาณจากการเก็บรักษาข้าวสาร คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ  
138.69 ลา้นบาท เฉลี�ยสูญเสียตนัละ 26.43 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.72 ของภาระขาดทุนทั:งหมด  
(ดูตารางที� 3.8) 

ฉ) ค่าเช่าทางเศรษฐกจิของผู้ส่งออก  

ค่าเช่าในส่วนนี:  เกิดจากการที�รัฐประมูลขายขา้วในราคาที�ต ํ�ากวา่ราคาตลาดทาํให้ผูส่้งออกที�
ประมูลขา้วได้สามารถทาํกาํไรได้อย่างมหาศาล วิธีการคาํนวณหาค่าเช่าของผูส่้งออกมี 2 วิธี วิธีแรก
คาํนวณจากส่วนต่างระหวา่งมูลค่าขาดทุน (-19,130ลา้นบาท) กบัค่าเช่าที�ตกกบัเกษตรกร โรงสี โกดงั
กลางและเซอร์เวเยอร์ ค่าเสื�อมราคาและค่าใช้จ่ายรัฐ ผลการคาํนวณ ปรากฏว่าผูส่้งออกไดรั้บค่าเช่า

                                                        
19 ในการคาํนวณมูลค่าความสูญเสียนํ: าหนกัจะเริ�มคิดในปีที�2 ของการเก็บรักษาโดยคิดลดในอตัรา  ร้อยละ 1 ต่อปี
ของมูลค่าขา้วที�รับจาํนาํ ขณะที�การคาํนวณค่าเสื�อมมูลค่า ใชอ้ตัราคิดลดที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์โรงสีในเขตจงัหวดั
ภาคกลาง โดยเริ�มคิดค่าเสื�อมในปีที� 2 ร้อยละ 2 ของมูลค่าขา้วที�รับจาํนาํ แล ะ ร้อยละ 10 , 15 ในปีที� 3 และปีที� 4 
ตามลาํดบั  
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เทา่กบั 4,479.41  ลา้นบาท หรือ เฉลี�ยตนัละ 853.57 บาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 23.42  ของภาระขาดทุน
ทั:งหมดของโครงการ (ดูตารางที� 3.8) 

วธีิที�สอง คือ การคาํนวณคา่เช่าของผูส่้งออกจากส่วนต่างระหวา่งราคาขายส่งตลาด กทม.20

กบัราคาประมูลขา้วในสตอ็กของรัฐ นอกจากนี:ขา้วที�ประมูลเป็นขา้วที�ถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลานาน 
ยอ่มตอ้งเกิดการเสื�อมราคาตามระยะเวลาเก็บรักษา ราคาที�ผูป้ระมูลได้รับเป็นราคาที�คิดค่าเสื�อม
ราคาไวแ้ล้ว ดงันั:นการคาํนวณจาํเป็นตอ้งคิดลดราคาขายส่งตลาด กทม.ด้วย (ดูรายละเอียดการ
คาํนวณในตารางภาคผนวกที� 3) ผลการคาํนวณพบวา่การระบายขา้วสารในราคาตํ�าของโครงการรับ
จาํนาํขา้วเปลือกนาปี 2548/49 ทาํให้ผูส่้งออกได้รับค่าเช่าทางเศรษฐกิจมูลค่า 4,409.71 ล้านบาท 
เฉลี�ยตนัละ 841.60 บาท ค่าเช่าจาํนวนมหาศาลนี:  คือ แรงจูงใจ21 ให้ผูส่้งออกพยายามดาํเนินการทุก
วถีิทางเพื�อใหต้นชนะการประมูลขา้วในสตอ็กของรัฐใหไ้ดม้ากที�สุด (ดูพฤติกรรมในบทที� 4) 

ตารางที) 3.8 ส่วนแบ่งผลประโยชน์ที)ได้จากโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี 2548/2549 

รายการ 
 

ส่วนแบ่งผลประโยชน์  
(ล้านบาท) 

ต้นทุนต่อตนัข้าวเปลือก  
(บาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

เกษตรกรที�เขา้ร่วมโครงการ   7,126.72 1,360.01 37.25 
โรงสีที�เขา้ร่วมโครงการ  3,444.40 656.35 18.01 
โกดงักลางและเซอร์เวเยอร์  802.62 152.94 4.20 
คา่ใชจ่้ายรัฐ               I   2,619.53 499.16 13.69 
เสื�อมมูลค่า (เสื�อมดา้นคุณภาพ)            II  518.62 98.83 2.71 
สูญเสียนํ: าหนกั (เสื�อมดา้นปริมาณ)           III  138.69 26.43 0.72 
ผูส่้งออกที�สามารถประมูลขา้วของรัฐได ้  4,479.42 853.57 23.42 

รวม  19,130.00 3,645.31 100.00 
ที�มา : คาํนวณโดยนกัวิจยั   

จากตารางที� 3.2 และจากเนื:อหาดงัรายละเอียดต่อไปนี:  

1) ผลประโยชน์เกษตรกร = มูลคา่ส่วนต่างราคา + คา่เช่ายุน้ฉาง (ขอ้ 22 (ก))  

2) ผลประโยชน์โรงสี = คา่เช่าโกดงั (ขอ้ 2.3 (ค))  + รายจ่ายที�เป็นตน้ขา้ว (ขอ้ 2.3) 

3) ผลประโยชน์โกดงั = คา่เช่าโกดงั ขอ้ 2.3 (ง)  

                                                        
20 สาเหตุที�ใชร้าคาขายส่งขา้วสารในตลาดกรุงเทพฯแทนราคา F.O.B เพราะ ราคา F.O.B เป็นเพียงราคาชี:นาํ 15 วนั
ล่วงหน้าของสมาคมผูส่้งออกขา้ว และตลาดขา้วสารในกรุงเทพฯ มีการคา้ขายที�คล่องตวั (liquid) มากกว่าตลาด
ส่งออก ในการคาํนวณมีการปรับคา่ใชจ่้ายการตลาดเพื�อใหส้ะทอ้นราคาส่งออก 
21 บทที� 4 จะวเิคราะห์เรื�องการกระจุกตวัของส่วนแบ่งคา่เช่าของผูส่้งออกรายใหญ่ 
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4) คา่ใชจ่้ายรัฐ = ขอ้ 2.1 (ขอ้ 2.2 (ข) + (ค) + (ง)) + (ขอ้ 2.3 (ก) + (ข)) + ขอ้ 2.4 + ขอ้ 2.5 

5) คา่เสื�อมมูลคา่ = ขอ้ 4 (ก) 

6) คา่เสื�อมนํ:าหนกั = ขอ้ 4 (ข)  

จากการคาํนวณค่าเช่าทางเศรษฐกิจของผูส่้งออกวิธีที� 2 ทาํให้เราสามารถคาํนวณค่าเช่า 
ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรได้อีกหนึ� งวิธี กล่าวคือ คํานวณจากส่วนต่างระหว่างมูลค่าขาดทุน  
(-19,130 ลา้นบาท) กบัค่าเช่าที�ตกกบัโรงสี โกดงักลาง เซอร์เวเยอร์ และผูส่้งออก ค่าเสื�อมราคาและ
ค่าใช้จ่ายรัฐ การคาํนวณด้วยวิธีนี:  พบว่า เกษตรกรได้รับค่าเช่าเท่ากบั 7,196.42 ล้านบาท เฉลี�ย 
ตนัละ 1,373.36 บาท 

ตารางที� 3.9 สามารถสรุปค่าเช่าทางเศรษฐกิจที�ตกแก่ เกษตรกรและผูส่้งออกดงันี:  เกษตรกร
ได้รับค่าเช่าอยู่ระหว่าง 7,126.72 ถึง 7,196.42 ล้านบาท ส่วนผู ้ส่งออกมีค่าอยู่ระหว่าง 4,409.71  
ถึง 4,479.42 ล้านบาท ทั:งสองวิธีให้ผลใกล้เคียงกนัมาก จึงสรุปได้วา่ส่วนแบ่งค่าเช่าในตารางที� 3.8 
เป็นตวัเลขที�มีความน่าเชื�อถือสูง  

ผูว้ิจยัจะอธิบายพฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าเพิ�มเติมในบทที� 4 ข่าวในหน้าหนงัสือพิมพ์
เรื�องการสวมสิทธิx ของโรงสีทาํให้เราตั:งขอ้สันนิษฐานวา่โรงสีอาจจะไดรั้บส่วนแบ่งค่าเช่ามากกวา่ 
ร้อยละ 18.01  และเกษตรกรอาจไดรั้บส่วนแบง่คา่เช่าตํ�ากวา่ ร้อยละ 37.25  

ตารางที) 3.9  สรุปค่าเช่าทางเศรษฐกจิของเกษตรกรและผู้ส่งออก จากการคาํนวณ 2 วธีิ 

  
  
   

วธีิการที) 1 วธีิการที) 2 

ลา้นบาท ส่วนแบ่งคา่เช่า ลา้นบาท ส่วนแบ่งคา่เช่า 

เกษตรกร 7,126.72 37.25 7,196.43 37.62 

ผู้ส่งออก 4,479.42 23.42 4,409.71 23.05 

หมายเหตุ : (1) ค่าเช่าของผูส่้งออกคาํนวณจากส่วนต่างระหวา่งมูลคา่ขาดทุนหกัดว้ยค่าเช่าที�ตกแก่ชาวนาโรงสี โกดงั ค่าขา้วเสื�อมคุณภาพ 
และคา่ใชจ่้ายดาํเนินงานของหน่วยงานรัฐ 

(2) คา่เช่าของผูส่้งออกคาํนวณจากส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดขายส่งกบัราคาประมูล ส่วนคา่เช่าของเกษตรกรคาํนวณจาก
ส่วนที�เหลือ 

ที�มา : การคาํนวณของผูวิ้จยั 
 

ค่าเช่าทั:งหมดขา้งตน้ที�ตกแก่กลุ่มบุคคลที�เกี�ยวขอ้งในโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกล้วน
ก่อใหเ้กิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจ (economic loss) เพราะเกษตรกร เจา้ของโรงสี เจา้ของโกดงัและ
ผูส่้งออกที�ตอ้งการไดรั้บคา่เช่าจะใชท้รัพยากรลงทุนและวิ�งเตน้เพื�อแสวงหาคา่เช่าดงักล่าว คา่ใชจ่้าย
เพื�อแสวงหาค่าเช่าถือเป็นค่าใชจ่้ายที�ไม่ก่อประโยชน์ใดๆต่อสังคม งานศึกษาของ Tullock (1967) 
และ Krueger (1974) กล่าววา่ ผูเ้กี�ยวขอ้งจะยอมลงทุนใช้ทรัพยากรแสวงหาค่าเช่า โดยค่าใช้จ่าย
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ดงักล่าวจะมีค่าใกล้เคียงกบัผลตอบแทนส่วนเกิน (หรือค่าเช่า) ที�เกษตรกรผูป้ระกอบการโรงสี 
โกดงักลางและผูส่้งออกคาดวา่จะไดรั้บ (ดูการวเิคราะห์พฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าในบทที� 4) 

3.4 ผลกระทบต่อต้นทนุการผลติ การบิดเบือนตลาดข้าวและความสามารถในการแข่งขนั22 

นอกจากความสิ:นเปลืองจากภาระขาดทุนถึง 19,130 ลา้นบาท ในปี 2548/49 โครงการรับ
จาํนาํขา้วเปลือกในราคารับจาํนาํที�สูงกว่าราคาตลาด ยงัก่อให้เกิดผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิต 
โครงสร้างตลาดและความสามารถในการแข่งขนัของขา้วไทยในตลาดโลก ดงันี:  

ก) ต้นทุนการผลิตสูงขึ=น : ราคารับจาํนาํที�สูงกวา่ตลาดเป็นแรงจูงใจให้ชาวนาพยายามเพิ�ม
ผลผลิตต่อไร่ และลดพื:นที�การปลูกพืชอื�นที�ให้ผลตอบแทนตํ�ากว่าข้าว นอกจากนั:นชาวนายงั
เรียกร้องให้มีการยืดระยะเวลาการจาํนาํ23 ผลที�ตามมา คือ ชาวนาในเขตชลประทานเริ�มหันมาใช้
พนัธ์ุขา้วอายสุั:น 75 วนั เพื�อเพิ�มรอบการผลิต24 ซึ� งจะทาํใหต้นสามารถผลิตขา้วเปลือกขายให้รัฐบาล
ไดถึ้ง 3 ครั: งใน 1 ปี การเพิ�มผลผลิตดงักล่าวนอกจากจะทาํให้ตน้ทุนการผลิตสูงขึ:นจากการแยง่นํ: า
ชลประทานที�ขาดแคลน การเพิ�มการใชปุ๋้ย (ซึ� งก่อให้เกิดมลพิษในดินและนํ: าเพิ�มขึ:น) แลว้ยงัทาํให้
คุณภาพขา้วตํ�าลง เพราะขา้วอายุสั:นมีเมล็ดสั:นลง และคุณภาพหลงัหุงตม้เลวลง หากสถานการณ์ยงั
เป็นเช่นนี:  ขา้วไทยซึ�งมีคุณภาพเหนือคูแ่ขง่ในเอเซียจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขนั 

ข) การทาํลายพ่อค้าท้องถิ
นและตลาดกลางข้าวเปลือก : การที�รัฐบาลรับซื:อขา้วเปลือกใน
ราคาที�สูงกวา่ตลาดถึง ร้อยละ 30 ในการจาํนาํขา้วนาปีฤดู 2547/48 และ 2548/49 และ ร้อยละ23 ใน
การจาํนาํขา้วนาปรังปี 2552 (ดูรูปที� 2.2ในบทที�2) และรัฐเพิ�มงบประมาณในการแทรกแซงยงัผลให้
ชาวนานาํขา้วเปลือกมาขายให้รัฐบาลเป็นจาํนวนมาก พอ่คา้ทอ้งถิ�นไม่สามาถแข่งกบัรัฐบาลไดจึ้ง
ต้องผนัตัวไปประกอบอาชีพอื�น บางรายก็หันมาลงทุนสร้างโรงสีเพื�อเข้าโครงการรับจาํนํา 
นอกจากนี:ตลาดกลางขา้วเปลือกส่วนใหญ่กต็อ้งเลิกกิจการ (สมพร  และอรอนงค ์2549) เพราะไม่มี
ความจาํเป็นที�โรงสีตอ้งไปหาซื:อขา้วเปลือกจากพอ่คา้ทอ้งถิ�นที�ตลาดกลาง แมก้ระทั�งท่าขา้วกาํนนั
ทรงที�จงัหวดันครสวรรค ์ซึ� งเป็นตลาดกลางที�ใหญ่และมีชื�อเสียงที�สุดก็ตอ้งปิดกิจการลง การสํารวจ

                                                        
22 ผลกระทบที�วเิคราะห์ในตอนนี: เริ�มเห็นชดัเจนในปี 2551 – 52 และเนื:อหาบางส่วนมาจาก Poapongsakorn 2009. 
23 ในเดือนกรกฎาคม 2552 ชาวนาประทว้งเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ�มวงเงินการประกนัขา้วเปลือกนาปรัง และยืดอาย ุ
การรับจาํนาํ (หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ, 1 มิถุนายน 2552) 
24 ผลผลิตขา้วนาปรังเพิ�มจาก 5.62 ลา้นตนั เป็น 8.79 ลา้นตนั (หรือเฉลี�ย ร้อยละ 9.4 ต่อปี) ในระหวา่งปี 2545 – 51  
ขณะที�พื:นที�เพาะปลูกเพิ�มขึ:นเพียง ร้อยละ 6.16 ตอ่ปี ในช่วงเวลาเดียวกนั อนึ�งกรมการขา้วไดพ้ฒันาพนัธ์ุขา้วเมล็ดสั:น
สาํหรับพื:นที�เสี�ยงตอ่ภาวะนํ: าท่วม 
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ตลาดกลางขา้วเปลือกในจงัหวดัพิษณุโลกของกรมการคา้ภายใน (2552) ก็พบว่าการที�รัฐบาลมี
นโยบายจาํนาํขา้วในราคาสูงไดส่้งผลใหธุ้รกรรมในตลาดกลางลดนอ้ยลงอยา่งชดัเจน เจา้ของตลาด
ตอ้งปรับตวัโดยการหนัไปทาํธุรกิจอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ปุ๋ย และเมล็ดพนัธ์ุ 

ผลที�ตามมา คือ กลไกการแข่งขนัในตลาดคา้ส่งขา้วเปลือกในทอ้งถิ�นถูกทาํลาย การคา้
ขา้วเปลือกอยูใ่นมือของโรงสีขนาดใหญ่ที�ทาํธุรกิจกบัรัฐบาล 

ค) โรงสีกลายเป็นผู้รับจ้างและแข่งกันขยายกาํลังการผลิต : ในอดีตความสามารถในการแข่งขนั
ของโรงสีนอกจากจะมาจากความมีประสิทธิภาพในการสีขา้วแล้ว ยงัขึ:นกบัความสามารถในการเก็ง
หรือคาดคะเนราคาในอนาคต เพราะโรงสีต้องลงทุนซื:อข้าวเปลือกในตอนต้นฤดูเก็บเกี�ยว ขณะที�
ข้าวเปลือกมีราคาตํ�า จากนั:นก็กกัเก็บไวร้อจงัหวะขายเมื�อราคาตลาดสูงขึ:นจนมีกาํไร โรงสีที�ขาด
ประสบการณ์และความสามารถในการคาดคะเนราคา หรือโชคร้ายก็ตอ้งขาดทุนจนเลิกกิจการไป เหลือ
แต่โรงสีที�มีประสิทธิภาพ 

 แต่การจาํนาํขา้วเปลือกทาํให้โรงสีไม่มีความจาํเป็นตอ้งมีความสามารถดงักล่าว เนื�องจาก
โรงสีกลายเป็นผูรั้บจา้งสีขา้ว และเก็บสต็อกขา้วให้รัฐบาล โดยไดรั้บค่าจา้งสีเป็นขา้ว ในอตัราที�มี
กาํไรดี และเก็บสต็อกขา้วให้รัฐบาล  ดว้ยเหตุนี:  จึงมีโรงสีเกิดใหม่เป็นจาํนวนมากนบัตั:งแต่รัฐบาล
ขึ:นราคาจาํนาํใหสู้งกวา่ตลาดตั:งแต่ปี 2545/46 เป็นตน้มา โรงสีเกิดใหม่จะมีกาํลงัการผลิตสูง เพราะ
ยิ�งมีกาํลงัการผลิตมากก็ยิ�งมีสิทธิx ไดรั้บจาํนาํขา้วเปลือกเป็นปริมาณมากขึ:น ผลที�ตามมา คือ กาํลงั
การผลิตรวมทั:งประเทศมีมากกวา่ปริมาณผลผลิตขา้วตลอดปี (ดูบทที� 4 เพิ�มเติม) นอกจากนี: โรงสียงั
มีการลงทุนสร้างเครื�องอบลดความชื:น และไซโลเพิ�มขึ:นอีกดว้ย และโรงสีเกิดใหมที่�รับจา้งสีขา้วให้
รัฐบาลจะไม่มีความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโรงสี ยามใดที�รัฐยกเลิกโครงการจํานํา
ขา้วเปลือก โรงสีจาํนวนมากจะประสบภาวะขาดทุนจนตอ้งเลิกกิจการ 

ง) การบิดเบือนตลาดปลายข้าว ข้าวหักและรํา นบัตั:งแต่รัฐบาลกาํหนดราคาจาํนาํให้สูงกวา่
ราคาตลาด ทาํให้ขา้วเปลือกจาํนวนมากไหลสู่มือรัฐบาล เกิดการขาดแคลนขา้วหกั ปลายขา้ว และ
รําขา้ว รัฐบาลจึงเริ�มใช้มาตรการให้โรงสีในโครงการตอ้งสีแปรสภาพภายในกาํหนด (เช่น 7-30 
วนั) เพื�อแกปั้ญหาดงักล่าว มาตรการนี: ก่อให้เกิดการบิดเบือนตลาด เพราะในกรณีที�มีขา้วเปลือก
จาํนวนมากไหลเขา้สู่มือรัฐบาล ปริมาณขา้วหกั ปลายขา้วและรําขา้วก็จะมีเพิ�มขึ:นในตลาดมากกวา่
ปกติ กลายเป็นประโยชน์ (หรือลาภลอย) แก่ผูป้ระกอบการและโรงงานที�ใชป้ลายขา้ว ขา้วหกัและ
รําขา้วเป็นวตัถุดิบ นอกจากนั:นมาตรการสีแปรสภาพยงับิดเบือนการตดัสินใจกกัเก็บขา้วเปลือกของ
โรงสี โดยปรกติขา้วเปลือกส่วนใหญ่จะสามารถเก็บไวไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 3-6 เดือน หากมีระบบดูแลที�ดี 
(เช่น การพลิกขา้วเปลือกเพื�อลดความร้อน) การกกัเก็บเป็นขา้วเปลือกในช่วงเวลาดงักล่าวจะดีกวา่
การเก็บเป็นขา้วสาร เพราะสามารถรักษาสภาพขา้วไดดี้กวา่ แต่มาตรการสีแปรสภาพภายในเวลา  
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7 – 30 วนั ทาํให้ปริมาณการกักเก็บข้าวเปลือกลดลง และรัฐจาํเป็นต้องใช้พื:นที�โกดังเพื�อเก็บ
ขา้วสารเพิ�มขึ:น 

จ) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งในตลาดโลก : โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกทาํให้รัฐบาลมีขา้ว
ในสตอ๊กเพิ�มขึ:น (ดูรูปที� 2.3 ในบทที� 2) เช่น ในเดือนธนัวาคม ปี 2549 รัฐบาลมีขา้วสารในสตอ๊กถึง 
5.23 ลา้นตนั และ 7.67 ลา้นตนัในเดือนมิถุนายน 2552 สตอ๊กขา้วของรัฐมีผลกระทบ 2 ประการ 

ประการแรก การเพิ�มสต๊อกขา้วของรัฐ ร้อยละ 10 ทาํให้การส่งออกขา้วของไทยลดลง 
ร้อยละ 6 (ดูรูปที� 2.3 ในบทที� 2 และ Poagongsakorn 2009) สาเหตุเพราะรัฐบาลไมเ่คยมีกลยุทธและ
หลกัเกณฑใ์นการระบายขา้ว บางครั: งแรงกดดนัทางการเมืองทาํใหรั้ฐบาลไม่กลา้ขายขา้วในราคาที�
ต ํ�ากวา่ราคารับจาํนาํ ทั:งๆที�การขายขา้วอาจทาํให้รัฐขาดทุนน้อยกวา่การตดัสินใจขายในภายหลงั 
(โดยเฉพาะเมื�อราคาตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง) เช่น การยกเลิกผลการประมูลข้าวส่งออก 
ในเดือนมิถุนายน 2552 (หนงัสือพิมพค์มชดัลึก, 19 มิถุนายน 2552) ผลที�เกิดขึ:นคือ ยิ�งรัฐระบาย 
ขา้วออกจากสต็อกชา้ นอกจากรัฐจะสูญเสียค่าเช่า และตน้ทุนดอกเบี:ยแลว้ ขา้วในสต็อกก็จะเก่าลง 
และเสื�อมค่าลงทุกวนั ในปัจจุบนั (กนัยายน 2552) รัฐบาลจึงยงัมีข้าวรับจาํนําจากปี 2542/43 
เหลืออยูใ่นสตอ๊ก25 

หลักฐานที�ชัด เจนเรื� องผลกระทบของสต๊อกข้าวรัฐบาลที� มี ต่อส่วนแบ่งของไทย 
ในตลาดโลก คือ การกาํหนดราคาจาํนําข้าวเปลือกนาปีและนาปรังในระดับสูงกว่าราคาตลาด  
ในปี 2551-52  (12,000 บาท และ 11,800 บาท ต่อตนั) ทาํให้มีขา้วเขา้สต๊อกของรัฐบาลจาํนวน
มหาศาล โดยในเดือนมิถุนายน 2552 ไทยมีสต๊อกถึง 7.67 ลา้นตนั (องคก์ารคลงัสินคา้ 2552) ผลคือ 
ใน 6 เดือนแรกของปี 2552 ส่วนแบ่งขา้วไทยในตลาดโลกลดจาก ร้อยละ 27 ในปี 2551 มาเหลือ 
ร้อยละ 22 ในปี 2552 โดยเวียดนามมีส่วนแบ่งเพิ�มขึ:น (รูปที� 3.3) ส่วนแบ่งตลาดที�สูญเสีย 
แก่เวียดนาม คือ ขา้วขาว ขณะที�ไทยยงัรักษาส่วนแบ่งตลาดของขา้วหอมมะลิ และขา้วนึ� งไวไ้ด ้
เพราะขา้วหอมมะลิไมมี่คูแ่ขง่ และรัฐบาลอินเดียยงัระงบัการส่งออกขา้วนึ�งในปี 2552 เพราะปัญหา
ฝนแลง้ 
  

                                                        
25 การที�รัฐบาลไม่เคยมีหลกัการระบายขา้วจากสต็อกตามหลกั “เขา้ก่อน ออกก่อน” ทาํให้มีขา้วเก่าอายหุลายปีคา้งใน
สตอ็ก ผลคือ ทุกครั: งที�มีการประมูลขา้ว ราคาขา้วเก่าจะตํ�ามาก นอกจากนั:นยงัมีขอ้ครหาวา่ผูป้ระมูลบางรายที�ประมูล
ขา้วเก่าไดส้ามารถสบัเปลี�ยนขา้วเก่าเป็นขา้วใหม่ 
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รูปที) 3.3 การส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ 6 เดอืนแรกของปี 2551 และ 2552 

 
ผลประการที�สองคือ ในการประมูลขายขา้วของรัฐบาล ผูช้นะมกัเป็นผูป้ระมูลรายใหญ่ เพราะ

รัฐบาลประมูลขายขา้วจาํนวนนบัลา้นตนั โดยประมูลขาย “ตามสภาพ” 26 ของขา้วในโกดงั ผลคือ (ก) 
ผูที้�ประมูลขา้วไดจ้ะเป็นผูส่้งออกขา้วรายใหญ่ไม่เกิน 17 ราย เพราะมีกาํลงัทรัพยากรในการดาํเนินการ 
ขอ้มูลในตารางที� 3.10 แสดงว่าผูป้ระมูล 4-6 รายใหญ่ที�สุดจะสามารถประมูลขา้วได้ในจาํนวนที�
มากกวา่ผูป้ระมูลรายเล็ก (ข) การมีผูเ้ขา้ประมูลจาํนวน 3-4 รายที�มีความสามารถประมูลขา้วจาํนวนนบั
ลา้นตนั ทาํให้ง่ายต่อการรวมหวักนัในการกาํหนดราคาประมูล  (ดูบทที� 4 เพิ�มเติม) (ค) นอกจากนั:นผู ้
ส่งออกที�ประมูลขา้วยงัไดเ้ปรียบผูส่้งออกขา้วที�ไม่ไดป้ระมูลขา้วรัฐบาล เหตุผลคือ ในสัญญาการซื:อ
ขาย รัฐบาลมกัใหเ้วลาผูช้นะการประมูล 4-6 เดือน ก่อนที�จะนาํเงินมาชาํระค่าขา้ว ยิ�งกวา่นั:นการที�ราคา
ประมูลตํ�ากวา่ราคาส่งออกในขณะประมูล ทาํให้ผูป้ระมูลขา้วรัฐบาลมีตน้ทุนขา้วที�ไดเ้ปรียบผูส่้งออก
ที�มิไดเ้ขา้ประมูลขา้วของรัฐ ยิ�งกวา่นั:นผูป้ระมูลรายใหญ่บางรายยงัอาศยัอาํนาจการเมืองแกไ้ขเงื�อนไข
สัญญาซื:อขายภายหลงัการประมูล (ดูบทที� 4 เพิ�มเติม) 

ตารางที) 3.10 สัดส่วนการประมูลข้าวของผู้ประมูลรายใหญ่ (ร้อยละ) 

 1 ตลุาคม 2551 1 พฤศจกิายน 2551 1 มถุินายน 2552* 
2 รายแรก 58.92 58.10 47.31 
รายที) 3 - 4 20.34 31.42 26.92 
รายที) 5 - 6 14.49 5.76 8.00 
รายที) 7 - 17 6.24 4.72 17.77 
ที�มา : องคก์ารคลงัสินคา้ 2552 และ* กรุงเทพธุรกิจ 15 พฤษภาคม 2552  

                                                        
26 หมายความวา่รัฐบาลไม่รับรองคุณภาพของขา้วที�ประมูล ผูป้ระมูลตอ้งตรวจสอบคุณภาพขา้วเอง และยอมรับซื:อ
ขา้วทั:งหมดในราคาที�ประมูลไดถึ้งแมใ้นภายหลงั เมื�อขนขา้วออกจากโกดงั จะพบวา่ขา้วมีคุณภาพผิดจากที�ประมาณ
การไวใ้นช่วงการประมูลก็ตาม 

2551 2552 
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ที�มา : กรมศุลกากร, 2552 
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จ) ผลต่อชาวนาที
มีฐานะและชาวนายากจน : วตัถุประสงค์ในนามของโครงการจาํนาํ
ขา้วเปลือก คือ การช่วยเหลือชาวนาที�ยากจน แต่ในทางปฏิบติัชาวนาส่วนใหญ่ที�ไดรั้บประโยชน์
อยา่งเตม็ที�จากโครงการจาํนาํขา้วเปลือก คือ ชาวนาที�มีฐานะในเขตชลประทาน ซึ� งส่วนใหญ่อยูใ่น
ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง (ดู Poapongsakorn and Isvilanonda 2008) ขอ้มูลในตารางที� 3.11 
แสดงปริมาณการจาํนาํขา้วเปลือกตามมูลค่าการจาํนําต่อชาวนาแต่ละราย ในโครงการรับจาํนํา
ขา้วเปลือกนบัตั:งแต่ปี 2548/49 ถึง 2552 ปรากฏวา่ชาวนาที�มีปริมาณการจาํนาํเกิน 1 แสนบาท มี
ส่วนแบง่การจาํนาํสูงถึง ร้อยละ 53 ของมูลคา่การจาํนาํทั:งหมดในปี 2548/49 และมากถึง ร้อยละ 84 
ในปี 2551/52 

ตารางที) 3.11 การจาํนําข้าวเปลอืกตามมูลค่าจํานําต่อราย ในโครงการรับจาํนําข้าวเปลอืก 

มูลค่าจํานําต่อราย  

2548/49 2551/52 
จํานวน

เกษตรกร 

(ราย) 

มูลค่าจํานํา  

(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งของ

มูลค่าจํานํา 

(ร้อยละ) 

จํานวน

เกษตรกร

(ราย) 

มูลค่าจํานํา  

(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งของ

มูลค่าจํานํา

(ร้อยละ) 

ตํ�ากวา่ 40,000 บาท 193,966 5,163.48 12.66 29,181 784.51 2.73 

40,001-100,000 บาท 211,992 14,036.56 34.41 55,343 3,783.81 13.19 

100,001-200,000 บาท 83,891 11,809.74 28.95 46,462 6,724.98 23.44 

200,001-340,000 บาท 30,612 7,966.56 19.53 31,856 8,351.00 29.11 

 มากกวา่ 340,000 บาท 5,203 1,819.60 4.46 21,514 9,042.32 31.52 

รวม 525,664 40,795.95 100.00 184,356 28,686.62 100.00 
หมายเหตุ : * ขอ้มูลของ อคส.มีผูเ้ขา้โครงการรับจาํนาํสูงกวา่ ธ.ก.ส. คือ 624,428 ราย ทั:งนี: เพราะธ.ก.ส. นบัลูกคา้จากการจ่ายเงินกู ้แต่

อคส. นบัจากเกษตรกรที�นาํขา้วเปลือกมาจาํนาํเป็นไปไดว้า่เกษตรกรบางรายนาํขา้วเปลือกมาจาํนาํหลายครั: งขอ้มูลของ 
อคส. จึงมากกวา่ ธ.ก.ส. 

ที�มา : ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), 2552 
 

เพื�อแสดงวา่ชาวนาที�ได้ประโยชน์จากโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกเป็นชาวนามีฐานะในเขต
ชลประทาน ผูว้จิยัจึงคาํนวณหาจาํนวนชาวนาที�มีขา้วส่วนเกินเหลือขายในตลาด และมูลค่าขา้วที�ขายใน
ตลาด จากข้อมูลการสํารวจรายได้รายจ่ายของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแห่งชาติในปี 2549 โดย
จาํแนกครัวเรือนชาวนาเหล่านั:นตามกลุ่มรายได้ 10 กลุ่ม (จากกลุ่มที� 1 คือจนที�สุด ถึงกลุ่มที� 10 รวย
ที�สุด) จากนั:นก็นาํปริมาณขา้วที�รับจาํนาํในปี 2548/49 มากระจายตามสัดส่วนของมูลค่าขา้วส่วนเกินที�
ขายในตลาด (โดยมีขอ้สมมติวา่ส่วนแบ่งขา้วส่วนเกินของชาวนาแต่ละรายเป็นตวักาํหนดปริมาณขา้วที�
ขายให้รัฐภายใตโ้ครงการจาํนาํ) รูปที� 3.3 แสดงวา่ ชาวนาจากครัวเรือนที�รวยที�สุด ร้อยละ 20 (2 กลุ่ม) 
ได้ประโยชน์จากโครงการรับจาํนํานาปี ร้อยละ 11.50 ส่วนชาวนายากจนที�สุด ร้อยละ 20 ได้รับ
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ประโยชน์เพียง ร้อยละ 2.2 ในกรณีการจาํนาํขา้วนาปรัง ชาวนาที�รํ� ารวยไดรั้บประโยชน์มากกวา่กรณี
จาํนาํขา้วนาปี เพราะกลุ่มรวยที�สุด ร้อยละ 20 ไดรั้บประโยชน์ ร้อยละ 23.5 ส่วนชาวนากลุ่มจนที�สุดได้
ประโยชน์จากการจาํนาํเพียง ร้อยละ 2.4 

รูปที) 3.4 การกระจายผลประโยชน์ของโครงการรับจาํนําข้าวเปลอืก จําแนกตามรายได้ของชาวนา 10 กลุ่ม 2549/50 
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กลุ่มรายได้ครัวเรือน 

หมายเหตุ :  กลุ่มรายได ้1 คือ กลุ่มครัวเรือนชาวนา 10% ที�จนที�สุด 
 กลุ่มที� 10 คือ กลุ่มครัวเรือนชาวนา 10% ที�รวยที�สุด 
ที�มา : Poapongsakorn and Isvilanond, 2008 

ร้อยละของมลูค่าขา้วเปลือกที�รับจาํนาํ 





 

บทที) 4  

การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกจิและการทุจริตของผู้เกี)ยวข้องใน 

โครงการจํานําข้าวเปลอืก 

ค่าเช่าทางเศรษฐกิจหรือผลตอบแทนส่วนเกินที�ตกแก่ผู ้เกี�ยวข้องในโครงการจํานํา
ขา้วเปลือกเป็นแรงจูงใจใหผู้เ้กี�ยวขอ้งเหล่านี:ลงทุนใชท้รัพยากร (real resources) เพื�อแสวงหาค่าเช่า 
(rent seeking activities) แมกิ้จกรรมแสวงหาค่าเช่าเหล่านั:นจะช่วยให้ผูล้งทุนมีรายได้ส่วนตวั 
เพิ�มขึ: น แต่ผลผลิตของสังคมโดยรวมมิได้เพิ�มขึ:น ตรงกันข้ามกิจกรรมบางอย่างเป็นการถลุง
ทรัพยากรอนัมีคา่ของสังคม (rent dissipation) และบางกรณีอาจก่อความเสียหายต่อสังคม ตวัอยา่งที�
ชดัเจน เช่น การประมูลกิจการผกูขาด ผูป้ระมูลหวงัจะไดก้าํไรหรือค่าเช่าจากการผกูขาด จึงแข่งกนั
ทุกวิถีทางเพื�อให้ชนะการประมูล แต่หลงัประกาศผลประมูล มีผูช้นะคนเดียวที�จะไดก้าํไรผูกขาด  
ผูแ้พก้ารประมูลกจ็ะสูญเสียทรัพยากรที�ใชใ้นกิจกรรมการแสวงหาค่าเช่า ส่วนผลผลิตของสังคมยงั
เทา่กบัปริมาณการผลิตของผูผ้กูขาดที�ชนะการประมูล27 

วตัถุประสงค์ของบทนี:  คือ การอธิบายพฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจและ
พฤติกรรมการทุจริตของผู ้เ กี�ยวข้องกับโครงการรับจํานําข้าวเปลือก รวมทั: งผลกระทบต่อ 
การจดัสรรทรัพยากร 

ตอนที� 4.1 อธิบายพฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจของชาวนา ตอนที� 4.2 และ 
4.3 อธิบายการแสวงหาค่าเช่าของโรงสีและเจ้าของโกดังตามลําดับ ตอนที� 4.4 อธิบายเรื� อง
พฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าของผูส่้งออก ตอนที� 4.5 เป็นบทสรุปซึ� งจะเนน้เรื�องการใชอ้าํนาจของ
ขา้ราชการและนกัการเมืองในการ “ขอแบ่งค่าเช่า” ทางเศรษฐกิจจากผูเ้กี�ยวขอ้งในโครงการจาํนาํ
ขา้วเปลือก และการเปลี�ยนแปลงมาตรการบางอยา่งที�จะทาํใหเ้กิดคา่เช่ามากขึ:น 

                                                        
27 ดูงานของ  (Gordon Tullock (1967,1980)  Krueger (1974) และ Bhagawati (1987)) มีขอ้สังเกตวา่ในการวิ�งเตน้
แสวงหาค่าเช่า บางครั: งผูว้ิ�งเตน้ใชว้ิธีจ่ายเงินสินบนให้แก่เจา้หน้าที�ของรัฐ การจ่ายเงินแบบนี: เป็น “เงินโอน” แมจ้ะ
ไม่ใช่การถลุงทรัพยากร แตก็่เป็นการทุจริตคอร์รัปชั�น 
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4.1 การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกจิของชาวนา 

เมื�อรัฐบาลเพิ�มราคารับจาํนาํให้สูงขึ:นในปี 2548/49 ชาวนาที�ลงทะเบียนเขา้โครงการรับ
จาํนาํ มีจาํนวนเพิ�มขึ:นจาก 489,553 ราย ในปี 2547/48 เป็น 624,428 ในปี 2548/4928 นอกจากนั:น
ชาวนาบางคนยงัพยายามแสวงหาคา่เช่าเพิ�มเติม ดงันี:   

(1) เพิ�มพื:นที�การเพาะปลูกขา้ว โดยลดการปลูกพืชอื�นๆลง โดยเฉพาะในปี 2551 เมื�อราคา
ขา้วตลาดโลกถีบตวัสูงเป็นประวติัการณ์ รัฐบาลกลบักาํหนดราคาจาํนาํขา้วที�สูงเป็นประวติัการณ์
หลงัจากที�ราคาขา้วในตลาดโลกเริ�มลดลงในเดือนพฤษภาคม 255129 ผลก็คือ ชาวนาจาํนวนมากเริ�มนาํ
พื:นที�เพาะปลูกพืชชนิดอื�น (เช่น ออ้ย) มาปลูกขา้ว30 ถึงแมช้าวนาจะมีรายรับสุทธิมากขึ:น แต่ประเทศ
สูญเสียผลผลิตออ้ยที�มีมูลคา่ตลาดสูงกวา่มูลคา่ขา้วในกรณีที�ไมมี่การแทรกแซง 

(2) จดทะเบียนพื:นที�เพาะปลูกเกินกว่าความเป็นจริง การสัมภาษณ์เกษตรกรและโรงสีของ
ผูว้จิยัพบวา่ในการจดทะเบียนพื:นที�เพาะปลูก เกษตรกรบางคนพานกัการเมืองทอ้งถิ�นมาดว้ย ทาํให้
เจา้หนา้ที�เกรงใจตอ้งยอมจดทะเบียนพื:นที�มากกวา่ความจริง จากนั:นเมื�อถึงเวลาจาํนาํกน็าํขา้วเปลือก
ของญาติพี�น้องหรือเพื�อน หรือซื:อขา้วของชาวนาที�ไม่ได้จดทะเบียนมาขายในโครงการจาํนาํ ใน
บางกรณีเกษตรกรบางคนที�จดทะเบียนอาจไมไ่ดเ้พาะปลูกจริง จึงขอซื:อขา้วจากแก่เกษตรกรรายอื�น
ที�ปลูกขา้วแต่ไมไ่ดจ้ดทะเบียน31  

                                                        
28 ปี 2546/47 เมื�อราคาจาํนาํยงัไม่สูงกวา่ราคาตลาดมีเกษตรกรเขา้โครงการรับจาํนาํ 210,460 ราย 
29 ราคาขา้วสาร (ขา้ว 100%)  ในตลาดโลกเริ�มถีบตวัสูงขึ:นจาก  368 เหรียญสหรัฐฯต่อตนัใน เดือนธนัวาคม 2550 มา
อยูที่�ระดบัสูงสุด  990 เหรียญสหรัฐฯตอ่ตนั ในเดือนพฤษภาคม 2551 จากนั:นก็ลดลงเหลือ  582 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั 
ในเดือนธนัวาคม 2551 และ 556 เหรียญสหรัฐฯตอ่ตนั ในเดือนพฤษภาคม 2552 แต่รัฐบาลตั:งราคาจาํนาํขา้วเปลือกนา
ปรังปี 2551 ในราคา 14,000 บาทต่อเกวียน ขา้วเปลือกนาปีฤดู 2551/52 มีราคาจาํนาํ 12,000 บาท และขา้วเปลือกนา
ปรังปี 2552 มีราคาจาํนาํ 11,800 บาทตอ่เกวยีน ผลคือชาวนานาํขา้วส่วนใหญ่มาขายแก่รัฐดงัที�อธิบายไวใ้นบทที� 2 
30 ขอ้มูลของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) พบวา่ ในช่วงปี 2550/51 - 2551/52 พื:นที�เพาะปลูกขา้วทั�วประเทศ
เพิ�มขึ:นประมาณ  ร้อยละ 0.06 ขณะที�พื:นที� เพาะปลูกออ้ยโรงงานลดลง ร้อยละ 8.63 ผลผลิตข้าวเคมีเพิ�มจาก  
18.2 ลา้นตนัตอ่ปีในช่วงพ.ศ. 2527/38-2541/42 มาเป็น 22.1 ลา้นตนั ในช่วงปี 2542/43-2551/52 
31 เจา้ของที�ดินบางรายที�ใหเ้ช่าที�ดิน อาจบงัคบัใหผู้เ้ช่านาขายขา้วใหต้นเพื�อนาํไปขายในโครงการจาํนาํ 
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(3) เกษตรกรที�มีพื:นที�เพาะปลูกเกินกว่าเพดานมูลค่าการจํานาํต่อราย (350,000 บาท 
ในการจาํนาํขา้วนาปรังปี 2552 ซึ� งลดลงจาก 500,000 บาทต่อรายในอดีต)32 เกษตรกรเหล่านี: จะแบ่ง
ซอยพื:นที�ใหแ้ก่ลูกหลาน หรือญาติพี�นอ้งเพื�อนาํขา้วส่วนเกินไปขายในโครงการจาํนาํ  

(4) เพิ
มรอบการปลูกข้าวในเขตชลประทาน : ขณะนี:ปรากฏหลกัฐานชดัเจนวา่มีเกษตรกร
จาํนวนหนึ� งในเขตชลประทานที�แอบลกัลอบนาํพนัธ์ุขา้วที�มีอายุเก็บเกี�ยวเพียง 70-75 วนั มาปลูก
เพื�อเพิ�มรอบการเพาะปลูกให้ได ้6-8 รอบต่อ 2 ปี จากเดิมที�มีการทาํนา 5 รอบต่อ 2 ปี หลงัจากนั:น
เกษตรกรบางรายกร็วมตัวกดดันให้รัฐบาลขยายระยะเวลาและเพดานการรับจาํนาํ เพื�อตนจะไดน้าํ
ขา้วจากรอบที�ปลูกเพิ�มขึ:นมาเขา้โครงการจาํนาํ ปรากฏการณ์นี: เกิดขึ:นเมื�อชาวนาเดินขบวนประทว้ง
ในหลายจงัหวดัของภาคกลางในเดือนมิถุนายน 2552 ทาํให้รัฐบาลตอ้งเพิ�มปริมาณจาํนาํนาปรัง 
ในปี 2552 จาก 4 ลา้นตนัเป็น 6 ลา้นตนั และเพิ�มวงเงินงบประมาณในการจาํนาํอีก 23,600 ลา้นบาท 
(ขา่วหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ 5 มิถุนายน 2552)  

พฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าของชาวนาดงักล่าวก่อให้เกิดต้นทุนต่อสังคมอย่างน้อย 3 
ประการ คือ 

ประการแรก การเพิ�มรอบการเพาะปลูกเป็น 7-8 รอบต่อ 2 ปี มิได้เพียงแค่ทาํให้รัฐตอ้ง
สูญเสียงบประมาณในการจาํนาํเพิ�มขึ:นเทา่นั:น ผลเสียอีกประการคือ ขา้วอายุสั:นจะมีคุณภาพตํ�ามาก 
ปัญหานี:จะเป็นระเบิดเวลาที�กระทบตลาดส่งออกทั�วไทย เพราะขา้วอายุสั:นส่วนใหญ่ที�ปลูกในช่วง
นาปรังเป็นขา้วเพื�อการส่งออก คนไทยไม่นิยมบริโภค เดิมตลาดขา้วไทยเป็นตลาดที�มีคุณภาพสูง 
ราคาขา้วไทยจึงสูงกวา่เวียดนาม (ดูงานวิจยัของ Minot 1998) ประมาณ ร้อยละ 10-20 โครงการ
จาํนาํขา้วเปลือกจะทาํใหคุ้ณภาพขา้วส่งออกของไทยลดลงจนไทยอาจสูญเสียตลาดขา้วที�มีคุณภาพ
ในอนาคตอนัใกล ้

ประการที�สอง โครงการจาํนาํขา้วเปลือกทาํให้เกิดการใชน้ํ: าและทรัพยากรดินอยา่งเขม้ขน้ 
ทั: งนี: เพราะชาวนาที�ขายข้าวให้โครงการจาํนําเป็นชาวนาในเขตชลประทานในภาคกลางและ
ภาคเหนือตอนล่าง (Poapongsakorn and Isvilanonda 2008) ชาวนาเหล่านี: จะพยายามเพิ�มผลผลิต 
โดยใช้ปุ๋ยและนํ: ามากขึ:น (จากการเพิ�มรอบการผลิต และเพิ�มพื:นที�) ระยะพกัดินสั:นลง ผลเสียคือ 

                                                        
32 ในปี 2551/52 มีชาวนาที�เขา้โครงการจาํนาํเพียง 184,156 ราย (จากชาวนาทั�วประเทศ 3.4 ลา้นราย) โดยที� ร้อยละ 73 
มีการจาํนาํมากกวา่รายละ 60,000 บาท ดงันั:นโครงการจาํนาํจึงเป็นโครงการที�ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกแก่ชาวนา 
รายใหญ่ 
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การสิ:นเปลืองนํ:าทั:งๆที�ประเทศไทยกาํลงัประสบปัญหาความขาดแคลนนํ:ารุนแรงขึ:น33 (สถาบนัวิจยั
เพื�อการพฒันาประเทศไทย 2545) ทาํให้มลพิษในนํ: าและดินเพิ�มขึ:น และความเสี�ยงที�จะเกิดปัญหา
เพลี:ยระบาดรุนแรงเพิ�มมากขึ:นในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง 

ประการที�สาม การรับจาํนาํขา้วในราคาสูงกวา่ราคาตลาด ทาํใหเ้กษตรกรยนิดีลงทุนเพิ�มขึ:น
ตราบใดที�ราคาจาํนาํ (ผลประโยชน์ส่วนเพิ�มของชาวนา) สูงกวา่ตน้ทุนส่วนเพิ�มของชาวนา ทาํให้
ตน้ทุนของชาวนาเพิ�มสูงขึ:น ดงัที�อธิบายไวใ้นบทที�แลว้ ซึ� งจะทาํให้ไทยสูญเสียความสามารถใน
การแขง่ขนัรวดเร็วขึ:น 

โดยสรุป นอกจากโครงการจาํนาํขา้วเปลือก จะทาํให้ตน้ทุนการผลิตของชาวนา  (private cost) 
สูงขึ:นตามราคาจาํนาํแลว้ ตน้ทุนสังคม (social cost) ก็จะสูงขึ:นดว้ย ไม่วา่จะเป็นตน้ทุนที�เกิดจากการ
ขาดแคลนนํ:า มลพิษต่อนํ:าและดิน และความเสี�ยงจากเพลี:ยระบาดในพื:นที�ปลูกขา้วสาํคญัของไทย 

4.2 การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกจิของโรงสี 

ตน้ตอของค่าเช่าของโรงสีมาจากการกาํหนดอตัราการสีแปรสภาพที�ทาํให้โรงสีไดก้าํไร
มากกวา่ธุรกิจสีขา้วตามปรกติ และโรงสีบางแห่งแอบนาํขา้วในโครงการรับจาํนาํไปหมุนเงินก่อน 
แต่โรงสีที�จะเขา้ร่วมโครงการจะตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ขององคก์รการคลงัสินคา้ (และองคก์าร
ตลาดเพื�อเกษตรกร) เช่น ตอ้งมีเครื�องอบลดความชื:นหรือลานตาก ปริมาณรับฝากขา้วเปลือกตอ้งไม่
เกิน 50 เท่าของกาํลังการผลิต และต้องรับซื: อข้าวจากเกษตรกรตามการค้าปรกติไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของปริมาณรับฝาก 

ดงันั:น โรงสีที�จะเขา้โครงการจึงตอ้งลงทุนขยายกาํลงัการผลิตใหมี้คุณสมบติัตามเกณฑ์ของ
รัฐ34 ทาํให้เกิดกาํลงัการผลิตส่วนเกินมโหฬาร35 (Titapiwatanakun 2008) พบวา่ โรงสีมีการลงทุน

                                                        
33 ในปี 2551 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกบักรมทรัพยากรนํ: า และกรม
ชลประทาน พบวา่ ในภาคกลางมีปริมาณนํ: าที�เป็นความจุที�ใชง้านได ้18,422 ลา้นลูกบาศกเ์มตร แต่มีความตอ้งการนํ: า 
37,020 ลา้นลูกบาศกเ์มตร (เอกสารของคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการนํ: าและการชลประทาน 27 พฤษภาคม 
2551) 
34 อนัที�จริงเมื�อรัฐบาลเริ�มจาํนาํขา้วนาปรังโรงสีบางแห่ง (เช่น บริษทั เพรสซิเดนท์ อะกรี เทรดดิ:ง จาํกดั) ก็เริ�มลงทุน
สร้างไซโลแลว้ เพราะคาดวา่เมื�อปริมาณขา้วนาปรัง และปริมาณการจาํนาํขา้วนาปรังมากขึ:น ตลาดและรัฐจะมีความ
ตอ้งการบริการไซโลอบขา้วเปลือกที�มีความชื:นสูง  (การสมัภาษณ์คุณพิพฒัน์  พะเนียงเวทยผ์ูก่้อตั:งบริษทั) 
35 ใน 5-6 ปีที�ผา่นมามีโรงสีใหม่เกิดขึ:นจาํนวนมาก ส่วนใหญ่มีกาํลงัการผลิตเกินกวา่วนัละ 100 ตนั โรงสีใหม่เหล่านี:
จะเขา้โครงการจาํนาํส่วนหนึ� งของโรงสีใหม่เป็นพ่อคา้ขา้วเปลือกในทอ้งถิ�น หรือเจา้ของตลาดกลางที�หมดอาชีพ
เนื�องจากราคาจาํนาํขา้วเท่ากนัทั�วประเทศเหล่านี: ไม่อาจหากาํไรจากส่วนต่างราคาระหวา่งพื:นที�ได ้(arbitrage) จึงหัน
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ขยายกาํลงัการผลิตจาก 0.86 ลา้นบาทต่อโรงในปี 2530 เป็น1.62 ลา้นบาทในปี 2548 อดีตนายกสมาคม
โรงสีขา้ว (ให้สัมภาษณ์ในรายการคมชดัลึก ของสถานีโทรทศัน์เนชั�นทีวี เมื�อวนัที� 5 มิถุนายน 2552) 
ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันโรงสีทั
วประเทศมีกาํลังการผลิตรวมอย่างตํ
า 60 ล้านตันข้าวเปลือก 36ขณะที

ผลผลิตข้าวทั=งปีเพียง 32 ล้านตันข้าวเปลือก นอกจากนั:นโรงสีจาํนวนมากต่างก็พยายามเข้าร่วม
โครงการจาํนาํขา้วเปลือกนาปี ในปี 2551/52 มีโรงสีในโครงการจาํนวน 745 โรง เทียบกบั 111 โรง  
ในปีการผลิต 2550/51  433 โรง ในปี 2549/50 และ 323 โรง ในปี 2548/49 ส่วนการจาํนาํขา้วนาปรัง 
ปี 2552 มีโรงสีในโครงการ 521 แห่ง เทียบกบั 278 โรง ในปี 255037 จาํนวนโรงสีในโครงการจาํนาํ 
จึงขึ:นกบัส่วนต่างระหวา่งราคาจาํนาํ กบัราคาขา้วเปลือกในตลาด 

นอกจากนั:นโรงสียงัมีพฤติกรรมอื�นในการแสวงหาคา่เช่า ไดแ้ก่  

(ก) การสวมสิทธิEชาวนา โดยการซื:อสิทธิx จากผูร้วบรวมสิทธิของชาวนามาขายให้โรงสี 
ราคาซื:อขายสิทธิx จะขึ:นกบัส่วนต่างระหว่างราคาตลาดกบัราคาจาํนาํ เช่นในปี 2552 ขณะที�ราคา
จาํนาํขา้วนาปรังเทา่กบั ตนัละ 11,800 บาท และราคาตลาดเฉลี�ย 9,000 บาท ราคาของสิทธิx จะไม่เกิน
ตนัละ 500 บาท (จากการสัมภาษณ์โรงสีในปี 2552) เป็นตน้ นอกจากนั:นการที�ราคาจาํนาํสูงมาก  
ทาํให้มีการลกัลอบนาํเขา้ขา้วจากประเทศเพื�อนบา้นมาสวมสิทธิx  Tom Slayton ผูเ้ชี�ยวชาญขา้ว
ประมาณการว่าในต้นปี 2552 อาจมีข้าวเปลือกจากเขมรลักลอบเข้าไทย จํานวน 5 แสนตัน 
นายทหารที�รับผดิชอบชายแดนระหวา่งจงัหวดัตากกบัพม่า รายงานวา่มีรถบรรทุกขา้วขา้มจากพม่า
มาฝั�งไทยคืนละนบัร้อยเที�ยวโดยมีการจ่ายส่วยใหเ้จา้หนา้ที�วนัละกวา่สิบลา้นบาท  

(ข) ใบอนุญาตข้ามเขต คือ ในบางพื:นที�มีโรงสีจาํนวนมากที�เขา้โครงการจาํนาํ ทาํให้โรงสี
บางแห่งรับซื:อข้าวจาํนําได้น้อย โรงสีจึงเริ� มวิ�งเต้นกบันักการเมืองเพื�อข้ามเขตไปแย่งซื: อข้าว 
ในจงัหวดัที�มีโรงสีจาํนวนน้อย เจา้ของโรงสีและผูส้ันทดักรณี ซึ� งเป็นกรรมการหอการคา้ไทยให้
สัมภาษณ์ผู ้วิจ ัยว่าอัตราค่าวิ�งเต้นขอใบอนุญาตข้ามเขตในการจํานําข้าวในปี 2551 เท่ากับ  
3 แสนบาท และ 5 แสนบาท ต่อโรงสี ทั:งนี: ขึ:นกบัขนาดกาํลงัการผลิตของโรงสี 

                                                                                                                                                               
มาเปิดกิจการโรงสีตามโครงการจาํนําขา้ว พ่อคา้เหล่านี: โชคดีที�สามารถกูเ้งินไดใ้นยุครัฐบาลทกัษิณที�รัฐบาลเน้น
นโยบายใหสิ้นเชื�อแก่ผูป้ระกอบการรายเลก็และรายกลาง 
36 นายกสมาคมโรงสีคนปัจจุบนัให้สัมภาษณ์ผูว้ิจยัวา่ปัจจุบนัโรงสีที�มีขนาดกาํลงัการผลิตเกินวนัละ 100 ตนั มีกาํลงั
ผลิตรวมทั:งสิ:นปีละ 90 ลา้นตนั ขอ้มูลที�ต่างกนัขนาดนี:สะทอ้นปัญหาวา่รัฐขาดสถิติที�น่าไวว้างใจ และนิยามของ
กาํลงัการผลิตก็แตกตา่งกนั 
37 ผูป้ระกอบการโรงสีและผูส่้งออกใหส้มัภาษณ์วา่ในช่วง 2-3 ปีที� ผา่นมามีโรงสีเกิดใหม่หลายแห่ง น่าเสียดายที�สถิติ
ของทางราชการไม่สามารถสะทอ้นขอ้เท็จจริงดงักล่าวได ้
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(ค) นอกจากนั:นการที�ราคาจาํนําข้าวนาปรังปี 2552 อยู่ในระดับสูงมาก  ทาํให้โรงสี 
ส่วนใหญ่ถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องเข้าโครงการจาํนาํ รวมทั:งโรงสีที�เดิมไม่เคยเขา้โครงการ 
เพราะคาดวา่ในฤดูนาปรังปี 2552 จะมีขา้วเขา้สู่มือรัฐบาล 6 ลา้นตนั จากผลผลิต 7.7 ลา้นตนั ดงันั:น
โรงสีนอกโครงการจะไม่สามารถหาซื:อขา้วในปริมาณเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจตามปรกติ 
สภาพเช่นนี:ทาํให้ตลาดการจาํนาํในบางจงัหวดัมีการแข่งขนัเพิ�มมากขึ:น เช่น โรงสีภายใตโ้ครงการ
ในจงัหวดันครปฐมและสุพรรณบุรี ต่างก็ใช้กลยุทธ์การตลาดแย่งลูกคา้ชาวนา โดยการแจกของ
ชาํร่วยใหช้าวนาที�นาํขา้วมาขายในโครงการจาํนาํ เช่น เครื�องดื�มชูกาํลงั ขา้วเหนียว ฯลฯ 

(ง) สถานการณ์แข่งขันเช่นนี: แตกต่างจากบางพื:นที�ที� มีโรงสีในโครงการจาํนวนน้อย 
โดยเฉพาะในภาคอีสาน มีหลกัฐานปรากฏวา่โรงสีบางแห่งที
มีอาํนาจผูกขาดในพื=นที
มักกดราคารับ
ซื=อข้าวในโครงการ โดยวธีิการวดัความชื:นขา้ว หรือสุ่มตวัอยา่งขา้วที�ไมสุ่กขึ:นมาตีราคา ฯลฯ 

(จ) พฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าประการสุดท้าย ซึ� งเข้าข่ายการทุจริตเช่นเดียวกับ 
การสวมสิทธิx ในขอ้ (ก) คือ การลักลอบนาํข้าวเปลือก และ/หรือข้าวสารในโกดังของตนไปหมุนขาย
ในตลาดก่อน เมื�อรัฐบาลสั�งสีขา้ว โรงสีเหล่านั:นจึงซื:อขา้วเปลือกมาคืนรัฐ หรือในกรณีโรงสีมีโกดงั
รับฝากขา้วสารในโครงการจาํนาํ เจา้ของโรงสีบางแห่งก็อาจลกัลอบนาํขา้วสารไปขายก่อน โรงสี
บางแห่งร่วมมือกบัเจา้ของโกดงักลางและเซอร์เวเยอร์ส่งขา้วที�มีคุณภาพตํ�ากวา่ขา้วของโครงการ 
รับจาํนาํ เขา้ไปในโกดงักลางหรือส่งขา้วเขา้โกดงัในปริมาณตํ�ากวา่ที�ตอ้งนาํส่งจริง38  หลกัฐานที�
แสดงว่ามีโรงสีบางแห่งทาํผิดเงื�อนไขการรับจาํนาํ คือ อคส. มีคดีฟ้องร้องโรงสีที�ทาํผิดเงื�อนไข
สัญญาหรือฉ้อฉลเป็นจาํนวน 200 แห่ง ในปี 2549 ในจาํนวนนี: มีโรงสีที�ถูกขึ:นบญัชีดาํไม่ให้มา 
ทาํธุรกิจกบั อคส. ถึง 50 แห่ง39 

โดยสรุปพฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าของโรงสีจากการสวมสิทธิx ขา้วของชวานา จาก 
การนาํเขา้ขา้วจากประเทศเพื�อนบา้น ทาํให้โรงสีไดส่้วนแบ่งค่าเช่ามากกวา่ ร้อยละ 18.01 ตามที�
คาํนวณไวใ้นบทที� 3 (ตารางที�  3.8) นั�นแปลว่า เกษตรกรจะได้ส่วนแบ่งน้อยกว่า ร้อยละ 38 
นอกจากนั:นการที�โรงสีบางแห่งลกัลอบนาํขา้วในโกดงัไปจาํหน่ายก่อน หรือลกัลอบสับเปลี�ยน 

                                                        
38 คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพขา้วตามโครงการรับจาํนําข้าวเปลือกนาปี 2547/48 พบว่าใน 
การสาํรวจขา้วในโกดงัจาํนวน 1 ลา้นตนัในเดือนกนัยายน 2548 มีขา้วในโกดงัตํ�ากวา่มาตรฐานถึง ร้อยละ 49  (ไทยรัฐ 
พฤหสับดี 29 กนัยายน 2548 หนา้ 48) 
39 แต่ในปี 2551 นักการเมืองบางคนพยายามยกเลิกบญัชีดาํโดยอา้งวา่โครงการจาํนาํขา้วมีโรงสีจาํนวนไม่เพียงพอ 
 มีขอ้สงัเกตวา่โรงสีจาํนวนเป็นมีเจา้ของเป็นนกัการเมือง และหวัคะแนน 
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ขา้วในโกดงัเป็นขา้วคุณภาพตํ�าลง ยงัทาํให้โรงสีไดค่้าเช่าเพิ�มขึ:นอีก แต่ขอ้มูลที�มีอยูไ่ม่เพียงพอจะ
คาํนวณคา่เช่าส่วนนี:ได ้

4.3 การแสวงหาค่าเช่าของเจ้าของโกดัง และเซอร์เวเยอร์ 

ตน้ตอของค่าเช่าทางเศรษฐกิจและจากการทุจริตที�ตกแก่เจา้ของโกดงัรับฝากขา้วสาร คือ 
(ก) กาํไรส่วนเกินจากอตัราค่าเช่าโกดงั (216 บาทต่อตนัขา้วสารต่อหกเดือน) ที�สูงกวา่อตัราค่าเช่า
ตลาด (ข) การลกัลอบนาํขา้วสารในโครงการจาํนาํไปขายในตลาดเท่ากบัไดข้า้วฟรีมาหมุนขายก่อน
แล้วซื:อข้าวคืนให้รัฐภายหลัง (ค) นอกจากนี: ยงัมีความร่วมมือกันระหว่างโรงสี เจ้าของโกดัง  
(ซึ� งในหลายกรณีก็คือเจา้ของโรงสี) และผูต้รวจสอบคุณภาพสินคา้ (Surveyors) นาํขา้วของรัฐ 
เข้าโกดังน้อยกว่าข้าวในโครงการ และ/หรือนําข้าวคุณภาพดีของรัฐไปขาย แล้วนําข้าวที� มี 
คุณภาพตํ�ากว่ามาเข้าโกดังแทน ทาํให้ข้าวจริงที�นําเข้าโกดังกลางมีคุณภาพตํ�ากว่าข้าวที�รัฐรับ 
ซื:อในโครงการรับจาํนํา40 มีข้อสังเกตว่ามูลค่าของค่าเช่าทางเศรษฐกิจที�คาํนวณในบทที� 3 คือ 
รายการ (ก) ส่วนรายการ (ข) และ (ค) ไมมี่ขอ้มูลเพียงพอต่อการคาํนวณ 

กลยุทธการทุจริตข้างต้นเกิดขึ: นจากความหละหลวมของกฎเกณฑ์ประกอบกับความ
อ่อนแอของกลไกการตรวจสอบของรัฐและการเพิกเฉยไม่ลงโทษผูก้ระทาํผิด เช่น เจา้หน้าที�รัฐที�
ดูแลคลงัสินคา้รู้เห็นเป็นใจกบัพ่อคา้เจา้หน้าที�บางคนไม่ส่งมอบเอกสารของโครงการให้ อคส.41 
กฎเกณฑ์การส่งมอบข้าวสารเขา้โกดังที�ยินยอมให้มีข้าวขาดนํ: าหนักบางส่วน การกองขา้วสาร 
ในโกดังทาํให้ไม่สามารถสุ่มวดัคุณภาพข้าวส่วนใหญ่ที�กองอยู่ด้านใน กติกาการระบายข้าว 
ที�กาํหนดให้ขายขา้ว “ตามสภาพ” โดยไม่มีการกาํหนดคุณภาพข้าวทาํให้เซอร์เวย์เยอร์ไม่ต้อง
รับผดิชอบหากขา้วที�ระบายออกจากโกดงัมีคุณภาพแตกต่างจากบญัชีการตรวจรับในตอนตน้ ดงันั:น 
จึงปรากฏหลกัฐานวา่เซอร์เวเยอร์บางรายเรียกร้องเงินใตโ้ตะ๊ จากโรงสีในอตัราที�สูงกวา่อตัราปรกติ  
(เช่น 7-10 บาทต่อตนั ซึ� งสูงกวา่อตัราปกติตนัละ 5 บาท) พฤติกรรมเหล่านี:ทาํให้โรงสีสามารถส่ง

                                                        
40 หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ (พฤหัสบดี 29 กนัยายน 2548 ) รายงานว่าผลการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพขา้วตาม
โครงการจาํนาํขา้วเปลือกนาปี 2547/48 ของ พล.ต.อ. เสรีพิสุทธ์ เตมียเวส จากการตรวจสอบขา้ว 918,341 ตนั ในโกดงั 
84 แห่ง พบวา่ มีขา้วมาตรฐานถูกตอ้ง ร้อยละ 46 จาก 55 โกดงั และที�ไม่ไดม้าตรฐาน ร้อยละ 54 จาก 57 โกดงั เหตุผล
ประการหนึ�งที�ทาํใหข้า้วในโกดงักลางมีคุณภาพตํ�ากวา่ขา้วในบญัชีของรัฐอาจเกิดจากวิธีการจดัเรียงกองขา้วในโกดงั 
โดยมีการนาํขา้วที�มีคุณภาพถูกตอ้งตามบญัชีกองไวใ้นดา้นนอก ส่วนขา้วคุณภาพตํ�าถูกกองไวด้า้นในทาํให้เจา้หนา้ที�
ไม่สามารถชกัตวัอยา่งมาตรวจสอบได ้
41 ปัญหาเอกสารหายทาํให้ อคส. ไม่สามารถปิดบญัชีโครงการรับจาํนาํขา้วในบางโครงการได ้ผลคือ สตง.ยงัไม่ให้
การรับรองงบการเงินของ อคส. ในบางปี 
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ขา้วขาดนํ: าหนักและส่งขา้วคุณภาพตํ�าเขา้สู่โกดงั ปัญหานี: กลายเป็นอุปสรรคของการประมูลขา้ว
ของผูส่้งออกทั�วไปที�ไมมี่ขอ้มูลเกี�ยวกบัคุณภาพขา้วหากตนไมมี่ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัโรงสี
และเจา้ของโกดงักลาง 

กาํไรส่วนเกินต่างๆขา้งตน้ทาํให้มีโกดงัจาํนวนมากเขา้ร่วมโครงการ และมีโกดงัใหม่ๆ
เกิดขึ:น เพราะอตัราคืนทุนต่อการลงทุนเพียง 3 ปี (จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ) ขณะเดียวกนั
ขา้วในโกดงักลางของรัฐบาลกลบัมีคุณภาพตํ�าลงทั:งๆที�รัฐเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาสภาพขา้วเป็น
จาํนวนมาก 

4.4 การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกจิของผู้ส่งออก 

การคาํนวณการแบ่งผลประโยชน์ส่วนเกินหรือค่าเช่าในบทที�แล้วพบว่ากลุ่มผูส่้งออก 
ได้ส่วนแบ่งค่าเช่าจากโครงการรับจาํนําข้าวในสัดส่วนที�สูงที�สุด (ร้อยละ 23.42) นอกจากนั:น 
ผูส่้งออกรายใหญ่เพียงไม่กี�รายได้ส่วนแบ่งค่าเช่าเกือบทั:งหมด กล่าวคือ ผูส่้งออกรายใหญ่ที�สุด 
สองรายแรกได้ส่วนแบ่งค่าเช่าไป ร้อยละ 59 (หรือ 2,642 ล้านบาท) ขณะที�ผูส่้งออกรายใหญ่ 
รายที� 3 – 4 ไดส่้วนแบง่อีก ร้อยละ 20 - 30 รวมเป็น ร้อยละ 79 - 89 คาํถามคือ ทาํไมในการประมูล
ข้าวส่วนใหญ่ จึงมีผู ้ส่ งออกรายใหญ่เพียงไม่ กี� รายที�ชนะการประมูล 42 ผู ้ส่ งออกเหล่านี:  
มีกระบวนการแสวงหาคา่เช่าอยา่งไร 

คาํตอบ คือ รัฐจัดให้มีการประมูลขายข้าวแต่ละครั: งเป็นปริมาณมากๆ (นับล้านตัน)  
โดยผูป้ระมูลตอ้งยอมรับ “สภาพข้าว” ที�มีอยู่ในโกดังของรัฐ ทาํให้มีผูป้ระมูลจาํนวนน้อยราย 
เพราะผูส่้งออกส่วนใหญ่ไมมี่เงินทุนเพียงพอและไมมี่ศกัยภาพที�จะประมูลขา้วครั: งละหลายแสนตนั 
ตวัอยา่ง43 เช่น ในการประมูลเดือนตุลาคม 2551 ผูป้ระมูลรายใหญ่สุด 2 รายแรกประมูลขา้วไดถึ้ง 
ร้อยละ 58.92 (หรือ 0.92 ลา้นตนั) และการประมูลในเดือนพฤศจิกายน 2551 ผูช้นะ 2 รายใหญ่สุดมี
ส่วนแบง่ ร้อยละ 58.10 เป็นตน้ 

                                                        
42 ในการประมูลเดือนพฤศจิกายน 2551 รวม 17 ราย เดือนธนัวาคม 2551 มี 14 ราย (ซํ: ากบัเดือนพ.ย. 2551 ถึง 10 ราย) 
และพฤษภาคม 2552 มีผูช้นะประมูล 17 ราย โดยทั�วไปผูช้นะประมูลรายใหญ่ที�สุดจะมี 5 ราย กบัยกัษ์ใหญ่ 1 ราย 
ไดแ้ก่ บริษทั ไชยพรแอนด์ฟูดโปรดั�กส์ , ซีพีอินเตอร์เทรด , เอเซียโกลเดน้ไรซ์ ,พงษล์าภ ,ไทยฟ้าและสุดทา้ย บจก. 
สยามอินดิกา้ 
43 แต่มิไดห้มายความวา่ผูส่้งออกที�ชนะการประมูลจะเป็นผูส่้งออกขา้วที�ชนะประมูลทั:งหมด ในหลายกรณีผูช้นะ
ประมูลเพียงแตข่ายสิทธิการส่งออกใหแ้ก่ผูส่้งออกรายเลก็ เรียกวา่กินหวัคิวจากสิทธิการส่งออกที�มาจากการประมูล 
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เมื� อมีจ ํานวนผู ้ประมูลข้าวน้อยราย และแต่ละคนจะได้ประโยชน์มูลค่ามหาศาล 
(concentrated benefits) ผูป้ระมูลเหล่านั:นสามารถฮั:วการประมูล โดยการกดราคาประมูลรวมทั:ง
สามารถวิ�งเตน้กบัเจา้หน้าที�รัฐบางคน เพื�อกาํหนดเงื�อนไขการประมูลและเงื�อนไขสัญญาที�ทาํให้ตน
ไดเ้ปรียบคูแ่ขง่ ทั:งนี: เพราะตน้ทุนธุรกรรมในการฮั:วประมูล (transaction cost) อยูใ่นระดบัตํ�า 

องค์ประกอบสําคัญที� ช่วยให้การฮั: วประมูลระหว่างผู ้เข้าประมูลประสบความสําเร็จ  
จนผูป้ระมูลชนะการประมูล คือ การวิ�งเตน้กบัผูมี้อาํนาจทางการเมืองในการประมูล ซึ� งทาํให้ผูป้ระมูล
สามารถชนะการประมูลในราคาตํ
ากว่าราคาตลาด เพราะบางส่วนของส่วนต่างราคาดงักล่าวจะตกเป็น
ค่าตอบแทนแก่ผูมี้อาํนาจหรือเป็นเงินค่าใชจ่้ายในการวิ�งเตน้กบัผูมี้อาํนาจ หรือบางครั: งบริษทัที�เขา้
ประมูลเป็นบริษทัของครอบครัวของนักการเมืองหรือเป็นหัวคะแนนของนักการเมืองผูมี้อาํนาจ
โดยตรง การจ่ายเงินตอบแทนแก่เจา้หนา้ที�รัฐอยา่งผิดกฎหมายหรือจ่ายเงินช่วยเหลือพรรคการเมือง
ถือเป็น “การโอนค่าเช่า” ไม่ใช่ “การถลุงค่าเช่า” (rent dissipation) แต่การจ่ายเงินเหล่านี:ลว้นอยูใ่น
ขา่ยคอร์รัปชั�น 

หลกัฐานที�ส่อวา่การประมูลอาจมีการฮั:วราคากนั คือ ราคาขา้วที�ผูป้ระมูลแต่ละรายเสนอ
ประมูลใกลเ้คียงกนัมากดงัตารางที� 4.1 การฮั:วราคาเป็นปัจจยัสําคญัที�กาํหนดขนาดของค่าเช่าที�จะ
ตกแก่ผูป้ระมูล เพราะค่าเช่าจากการประมูล เท่ากบั ส่วนต่างระหวา่งราคาประมูล กบัราคาขา้วใน
ตลาดส่งออก  ในบทที�แลว้ ผูว้จิยัแสดงหลกัฐานวา่ ราคาประมูลอยูใ่นตํ�ากวา่ราคาส่งออก 

อย่างไรก็ตาม ยงัมีเหตุผลอีก 2 ประการที�อธิบายวา่ทาํไมราคาประมูลขา้วของรัฐตํ�ามาก 
เหตุผลขอ้แรก คือ รัฐประมูลขา้วตามสภาพ ผูป้ระมูลชนะตอ้งยอมรับสภาพของขา้วที�ประมูลได ้ซึ� ง
มีความเป็นไปไดสู้งวา่ขา้วจาํนวนมากจะมีคุณภาพตํ�ากวา่ที�ควรจะเป็น (เพราะปัญหาการฉ้อฉลใน
การส่งมอบขา้วเขา้โกดงัของรัฐ หรือการเวียนเทียนขา้วในโกดงัดงักล่าวแลว้) เหตุผลที�สองคือ ขา้ว
เก่าที�อยูใ่นโกดงั 3 – 4 ปี จะมีราคาตํ�าลงมาก 

ตารางที) 4.1 ราคาข้าวของผู้ชนะการประมูล (บาท/กิโลกรัม) 

ประเภทข้าว ราคาประมูลของผู้ประมูลรายใหญ่ 4 รายแรก 
 รายที) 1 รายที) 2 รายที) 3 รายที) 4 

พฤศจิกายน 2551 
ขา้วขาว 5% 11.00 11.50 - 12.00 11.35 - 11.50 11.30 
ขา้วขาว 10% 9.82 11.05 - - 
ขา้วหอมจงัหวดั 13.50 14.00 – 14.35 14.00 - 14.20 13.60 
ขา้วหอมมะลิ 15.80 - 16.80 18.00 10.50 - 
ขา้วปทุมธานี 14.00 12.00 - - 
ธันวาคม 2551 
ขา้วขาว 5% 15 - 16.25 16.05 - 16.55 15.6 - 16.55 16.05 
ขา้วขาว 10% 12.10 - - - 
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ตารางที) 4.1 ราคาข้าวของผู้ชนะการประมูล (บาท/กิโลกรัม) (ต่อ) 

ประเภทข้าว ราคาประมูลของผู้ประมูลรายใหญ่ 4 รายแรก 
 รายที) 1 รายที) 2 รายที) 3 รายที) 4 

ขา้วขาว 15% 10.10 - - - 
ขา้วขาว 25% เลิศ 8.15 7.6 - 8.14 8.115 8.20 
ขา้วปทุมธานี 9.9 - 16.35 16.4 - 17.50 - - 
พฤษภาคม 2552 
ขา้วขาว 5% 13 - 15.5 14.60 15.22 - 
ขา้วขาว 10% 13.50 - - - 
ขา้วขาว 15% 12.50 - - - 
ขา้วขาว 25% 10.50 8.05 8.50 - 
ขา้วหอมจงัหวดั 18.00 17.00 21.50 16.30 
ขา้วหอมมะลิ 24.25 21.60 – 23.60 18.10 24.50 
ขา้วปทุมธานี 16.00 – 16.95 15.80 – 16.00 17.00 14.00 
ที�มา : การประมูลขา้วของ อคส. และกระทรวงพาณิชย ์

 นอกจากการฮั:วประมูลเพื�อกดราคาประมูลให้ตํ�าแลว้ หลกัฐานที�แสดงวา่อาจมีการวิ�งเตน้ใน
การประมูลขา้วมีดงันี:  (1) ในสัญญาการขายขา้วของรัฐ ผูป้ระมูลมีเวลาในการจ่ายเงินค่าขา้วให้รัฐนาน
ถึง 5-6 เดือนหลงัการประมูล ผลกคื็อ ผูช้นะการประมูลจะมีตน้ทุนการขายขา้วตํ�ากวา่ผูส่้งออกทั�วไป ที�
ตอ้งจ่ายเงินซื:อขา้วจากโรงสีก่อน ตลาดส่งออกจึงมีการแข่งขนัที�ไม่เป็นธรรมระหวา่งผูส่้งออกที�ชนะ
การประมูลขา้วรัฐ กบัผูส่้งออกทั�วไป (2) มีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสัญญาซื:อขายหลงัเสร็จสิ:น
การประมูล เช่น ในสัญญาการประมูลขา้วระหวา่ง อคส.กบั บริษทั เพรสซิเดนท ์อะกรี เทรดดิ:ง จาํกดั 
ผูช้นะการประมูลเมื�อ 6 พฤษภาคม 2547 หนงัสือเชื:อเชิญให้มีการประมูล (TOR) กาํหนดให้ผูป้ระมูล
ตอ้งทาํหนังสือคํ: าประกนัสัญญา ร้อยละ 5 ของมูลค่าซื:อขายตามสัญญา แต่เมื�อการประมูลเสร็จสิ:น 
ปรากฏวา่มีการลดวงเงินในสัญญาคํ:าประกนัเหลือ ร้อยละ 1 และบริษทัผูป้ระมูลสามารถนาํหลกัฐาน
การส่งออกมาขอคืนสัญญาคํ: าประกันได้เป็นงวดๆ ตามปริมาณการส่งออก  (คณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจฯวุฒิสภา 2548 หน้า 11) นอกจากนั:นยงัมีการแกไ้ขสัญญาซื:อขายขา้วเลขที� คชก.ขข.02/47 
ลว. 18 พค. 47 จากเดิมที�กาํหนดให้ผูซื้: อต้อง “ส่งออกข้าวสาร” ที�ซื: อจากรัฐบาล โดยตดัเงื�อนไข
ดงักล่าวออกในบนัทึกต่อทา้ยสัญญา ซื:อขายขา้วสาร (คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ 2548 หน้า 12-13 
(3)  (3)ในเวลาต่อมารัฐบาลไดเ้ปลี�ยนแปลงนโยบายจาํนาํเพื�อเอื:อประโยชน์แก่ผูช้นะการประมูล ราย
ดงักล่าว (ดูหวัขอ้ถดัไป)  

นอกจากการแกไ้ขเงื�อนไขสัญญาการประมูลขา้งตน้แลว้  การประมูลขา้วในปี 2547 ยงัมีปัญหา 
ที�อาจเข้าข่ายการทุจริตหลายประการ ดังนี:  ปัญหาแรก คือ บริษัทผูช้นะการประมูลทาํผิดสัญญา 
การประมูล รายงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯของวุฒิสภา (2548) พบวา่ผูส่้งออกรายใหญ่ที�ชนะ
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การประมูลในปี 2547 มีปริมาณการส่งออกจริงตํ�ากวา่ตวัเลขปริมาณการส่งมอบขา้วของ อคส. ถึง 3.62 
แสนตนั แสดงว่าอาจมีข้าวบางส่วนที�ตอ้งส่งออกตามสัญญาถูกบริษทัลกัลอบนํามาขายในประเทศ  
ประการที�สอง มีการพบว่าบริษัทมีพฤติกรรมรับมอบข้าวใหม่มากกว่าข้าวเก่า กล่าวคือ ข้อมูล 
การขอรับมอบข้าวของบริษัท พบว่า ณ วนัที�  6 พฤษภาคม  2547 บริษัทรับมอบข้าวใหม่ (ปีการ 
ผลิต 2546/47) ร้อยละ 77.2 และรับมอบขา้วเก่า (ปีการผลิต 2544-2546) เพียง ร้อยละ 34.4 จึงเป็นไปได้
ว่าบริษทัอาจไม่ขอรับมอบข้าวเก่าทั:งหมดเมื�อครบกาํหนดสัญญา โดยอาจยอมให้ยึดเงินคํ: าประกนั
สัญญา หรืออาจมีการขอขยายเวลารับมอบขา้วออกไปอีก 

เนื�องจากปัญหาคุณภาพขา้วในสต๊อกของรัฐบาล ผูส่้งออกที�ตอ้งการประมูลข้าวรัฐจึงต้อง
ลงทุน เพื�อให้ได้ขอ้มูลที�ชัดเจนเกี�ยวกบัคุณภาพขา้วในโกดงัที�จะมีการประมูล วิธีแรก คือ ผูส่้งออก 
บางรายจะมีโรงสีและโกดังกลางของตนเอง หรือโรงสีบางรายจะขยายกิจการมาเป็นผูส่้งออกข้าว 
ของรัฐบาลวิธีที�สอง คือ ผูส่้งออกจะตอ้งลงทุนสืบเสาะขอ้มูลเกี�ยวกบัคุณภาพขา้วในโกดงัที�จะประมูล 
โดยการสร้างความสัมพนัธ์กบัเจา้ของโรงสีและเจา้ของโกดงักลางในโครงการรับจาํนาํ 

4.5 สรุป : การแสวงหาค่าเช่าของนักการเมอืงและข้าราชการ 

นอกจากนโยบายการจาํนําข้าวเปลือกในราคาสูงกว่าราคาตลาดจะทาํให้นักการเมืองได้
คะแนนเสียงจากชาวนาและสร้างฐานหัวคะแนนจากเจา้ของโรงสีและผูน้าํชาวนาในเขตชลประทาน
ของภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างแลว้44 นกัการเมืองบางคนสามารถใช้อาํนาจทางการเมืองดูดซับ 
คา่เช่าทางเศรษฐกิจบางส่วนจากผูเ้กี�ยวขอ้ง โดยการสร้าง “นวัตกรรมดา้นนโยบาย” หรือดว้ยการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เกี
ยวกับวิธีการแสวงหาค่าเช่าอย่างต่อเนื
อง อาทิ การแต่งตั=งที
ปรึกษาที
 เคยมี
ประสบการณ์คลุกคลีกับนโยบายรับจาํนาํสินค้าเกษตร45  นอกจากนั:นนกัการเมืองบางคนก็สามารถใช้
โครงการจาํนําข้าวเป็นเครื� องมือในการแจกจ่ายค่าเช่าทางเศรษฐกิจให้แก่หัวคะแนนของตนและ
บางส่วนกเ็ขา้พกเขา้ห่อเสียเอง เช่น การเพิ�มราคารับจาํนาํ  เพิ�มวงเงินงบประมาณการประกนัและขยาย
ระยะเวลาในการรับจาํนาํ ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงนโยบายและกฎเกณฑ์เกี�ยวกบัการประมูลขายขา้ว
ของรัฐ เพื�อเอื:อประโยชน์แก่ธุรกิจของพรรคพวกและญาติพี�นอ้ง46 

                                                        
44 ยิ�งกวา่นั:นโรงสีบางแห่ง (ที�มีนกัการเมืองหนุนหลงั) ยงัสามารถใชอ้าํนาจเงินวา่จา้งเกษตรกรบางคนให้เดินขบวน
เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ�มปริมาณการรับจาํนาํขา้วเปลือก และยืดเวลาการจาํนาํดงัเช่น เหตุการณ์ในเดือนมิถุนายน และ
ตน้กนัยายน 2552 วธีิการเช่นนี:ไม่ตา่งจากการขูก่รรโชกรัฐบาล 
45 นกัการเมืองบางคนจะแตง่ตั:งที�ปรึกษาของตนเขา้มาเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาติ 
46 ในเดือนกนัยายน-ตุลาคม 2553 มีข่าวความไม่โปร่งใสในการประมูลขายขา้วสารจาํนวน 2 ลา้นตนั ให้บริษทั 
แห่งหนึ�ง ซึ�งเป็นนายหนา้ของบริษทัการคา้ที�เป็นรัฐวสิาหกิจของจีน 
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นวตักรรมด้านนโยบายที�น่าสนใจมากเป็นพิเศษเกิดขึ:นในสมยัรัฐบาลทกัษิณ ในปี 2547 
หลงัจากที� บริษทั เพรสซิเดนท ์อะกรี เทรดดิ:ง จาํกดั ซึ� งเป็นผูส่้งออกหน้าใหม่ประสบความสําเร็จใน
การประมูลขา้วรัฐบาลจาํนวน 1.68  ลา้นตนัในราคาสูงกว่าราคาตลาด47 สร้างความประหลาดใจให้ผู ้
ประมูลขา้วรายอื�นๆ เมื�อรวมกบัขา้วจาํนวน 5 แสนตนัที�บริษทันี:ประมูลจากรัฐในราคา 162 เหรียญ ทาํ
ให้บริษทัผูส่้งออกหนา้ใหม่รายนี: มีสต๊อกขา้วในมือมากที�สุดในตลาดถึง 2.2 ลา้นตนั “บริษทัดงักล่าว
สามารถกุมทิศทางของตลาดไดเ้พียงคนเดียว เสมือนรัฐบาลไดต้ั:งบริษทัขึ:นมาบริหารสต๊อกขา้วแทนที�
จะใช ้อคส.กบั อ.ต.ก.ที�ไมมี่ความคล่องตวั” (เจิมศกัดิx  ปิ� นทอง ประชาชาติธุรกิจ, 10 พฤษภาคม 2547) 

หลงัจากการประมูลขายขา้วดงักล่าวแลว้ ในเวลาต่อมารัฐบาลก็ประกาศขึ:นราคารับจาํนาํขา้ว
ฤดูใหม่ให้สูงกวา่ราคาตลาด กล่าวคือ ราคาจาํนาํขา้วเปลือกนาปรังปี 2547 เท่ากบั 5,250 บาทต่อตนั 
ขณะที�ราคาตลาดเท่ากบั 5,000 บาทต่อตนั และราคาจาํนาํขา้วเปลือกนาปี 2547/48 เท่ากบั 6,600 บาท 
ขณะที�ราคาตลาดเทา่กบั 6,000 บาทต่อตนั และเพิ�มงบประมาณการรับจาํนาํผลที�ตามมา คือ ขา้วเปลือก
จาํนวนมากไหลไปสู่มือรัฐบาล ราคาขา้วเปลือกในตลาดพุง่สูงขึ:น ผูส่้งออกทั�วไปจึงมีตน้ทุนแพงกวา่
บริษทัยกัษใ์หญ่ที�ประมูลขา้วได ้ทาํให้ตอ้งไปขอซื:อขา้วจากบริษทัยกัษใ์หญ่ที�ประมูลขา้วดงักล่าวได ้
การเปลี�ยนแปลงนโยบาย ดังกล่าว จึงเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ที�อธิบายว่าทาํไมบริษทัยกัษ์ใหญ่
ดงักล่าวกลา้ประมูลซื:อขา้วรัฐในราคาสูงกวา่ราคาตลาด48 

การขึ:นราคาจาํนาํยงัเป็นเครื�องมือสําคญัที�ทาํให้นักการเมืองใช้เป็นเครื�องมือเรียกร้องเงิน 
ใตโ้ต๊ะจากโรงสีที�ตอ้งการเขา้โครงการจาํนาํ49 ตวัอยา่งเช่น ก่อนจะมีการกาํหนดราคาจาํนาํขา้วนาปรัง
ในปี 2551 (ณ ราคา 14,000 บาท) ข้อมูลจากอดีตเจ้าของโรงสีใหญ่ที�เคยรับผิดชอบการบริหาร
โครงการรับจาํนาํขา้ว (ให้สัมภาษณ์ผูว้ิจยัและผูสื้�อข่าวสถานีโทรทศัน์แห่งหนึ� ง) วา่นกัการเมืองไดม้า
เสนอโควตาจาํนาํขา้วให้ตนและโรงสีในเครือของตน จาํนวน 2 แสนตนั โดยขอแลกกบัเงินค่าโควตา 
ตนัละ 1-2 พนับาท เพราะ หากราคาจาํนาํสูงกวา่ราคาตลาดอยา่งมาก ทั:งนกัการเมืองและโรงสีที�รู้ก่อน
ล่วงหน้าว่ารัฐบาลจะกาํหนดราคาประกนั 14,000 บาท ขณะที�ราคาตลาดอยู่ที�  10,000 บาท ย่อม
สามารถหาประโยชน์จากขอ้มูลวงในดงักล่าว เพราะโรงสีที�รู้ข่าวล่วงหนา้สามารถหาซื:อขา้วล่วงหน้า

                                                        
47 หลงัการประมูลขา้ว รัฐบาลไดจ่้าย “คา่การตลาด” กบั “คา่ปรับปรุงขา้ว” ใหก้บัผูซื้:อที�ชนะประมูลรายดงักล่าวดว้ย 
48 ผูเ้ชี�ยวชาญในวงการขา้วและผูสื้�อข่าวบางคนเชื�อวา่เจา้ของบริษทัตวัจริง คือ ภรรยาของนักการเมืองผูมี้อาํนาจ  
แตก็่ไม่เคยมีหลกัฐาน 
49 ผูเ้ชี�ยวชาญวงการโรงสีขา้ว เล่าวา่มีโรงสีจาํนวนมากที�ขาดทุนจากการที�ราคาขา้วตน้ปี 2551 พุง่สูงขึ:นแบบผิดปกติ 
จึงมีการวิ�งเตน้ใหรั้ฐเพิ�มราคาจาํนาํ เพื�อจะไดข้ายขา้วของตนเองใหแ้ก่รัฐ 
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เพื�อนาํมาสวมสิทธิx การจาํนําในภายหลัง แต่โชคดีที�ในเวลาต่อมารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
ยนิยอมใหก้าํหนดราคารับจาํนาํเพียง 12,000 บาทต่อตนั 

ตราบใดที�รัฐมีขา้วในสต๊อกเป็นจาํนวนหลายล้านตนั ตราบนั:นก็จะมีนักการเมืองบางคน
พยายามแสวงหาผลตอบแทนจากการขายขา้วของรัฐ โดยร่วมมือกบันกัธุรกิจบางคนที�มีความสัมพนัธ์
กบัฝ่ายการเมือง เช่น การประมูลขายขา้วของรัฐบาลในปลายปี 2551 มีข่าวลือเกี�ยวกบัการจ่ายเงินใต้
โต๊ะให้นกัการเมืองอยา่งหนาหู ทั:งนี: เพราะราคาของผูช้นะการประมูลตํ�ากวา่ราคาตลาดมาก การทาํ
สัญญาหลงัประมูลกระทาํอยา่งเร่งรีบผิดปรกติ ตลอดจนมีความไม่โปร่งใสบางประการ (หนงัสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ 2 – 4 เมษายน 2552) อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าผูถู้กกล่าวหาและถูกสอบสวนกลับ
กลายเป็นข้าราชการประจาํที�ต้องดาํเนินการตามคาํสั�งของนักการเมือง ส่วนนักการเมืองไม่โดน 
ขอ้กล่าวหาใดๆ เพราะมิไดมี้หลกัฐานใดๆพาดพิงไปถึง พฤติกรรมเช่นนี:ทาํให้นกัการเมืองบางคนได้
ใจ และอาจใช้เป็นตวัอย่างในการแสวงหาผลประโยชน์จากการประมูลข้าวรัฐบาล ดังนั: นเมื�อมี 
การประมูลขา้วในเดือนพฤษภาคม 2552 จึงเกิดข่าวหนาหูอีกครั: งวา่ราคาประมูลตํ�าผิดปรกติจนเกิด
เป็นแรงกดดนัทางการเมืองให้นายกรัฐมนตรีตอ้งออกคาํสั�งยกเลิกสัญญาการขายขา้วจากการประมูล
ทั:งๆที�มีการทาํสัญญาไปแลว้ ตวัอยา่งล่าสุด คือ ปัญหาการขายขา้วในสต๊อกรัฐบาลจาํนวน 1.9 ลา้นตนั 
ให้แก่ บริษทั เอ็มที เซนเตอร์เทรด จาํกดั การประมูลขา้วครั: งนี: ถูกตั:งขอ้สังเกตถึงความโปร่งใสตั:งแต่
การเป็นบริษัทใหม่ที�ไม่เคยมีประสบการณ์ในการซื: อขายข้าว การที�กรรมการบริษัทเป็นผู ้ที� มี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดนกัการเมือง และการที�บริษทัยื�นเรื�องขอขยายระยะเวลาการขนขา้วออกให้หมด
จาก 5 เดือนเป็น 18 เดือน (มติชนรายวนั เสาร์ 9 ตุลาคม 2553 : บทสัมภาษณ์มิสเตอร์เฉิน หนา้ 7) 

นอกจากนั:นโครงการจาํนาํไดก่้อใหเ้กิดเครือข่ายกลุ่มผลประโยชน์ที�เขม้แข็ง ซึ� งประกอบดว้ย
ผูน้าํของกลุ่มชาวนาในโครงการรับจาํนาํจาํนวน 3-6 แสนราย ในเขตชลประทานของภาคกลางและ
ภาคเหนือตอนล่าง50 (จากชาวนาทั�วประเทศ 3.7 ลา้นครัวเรือน) โรงสี จาํนวน 400-600  แห่ง (จากโรงสี
ทั�วประเทศทุกขนาด 40,000 แห่ง หรือถา้นบัเฉพาะโรงสีที�มีกาํลงัการผลิตตั:งแต่ 50 ตนัต่อวนั จาํนวน
ประมาณ 2,000 แห่ง) และผูส่้งออกรายใหญ่ 4-6 ราย และรายกลางอีก 10-15 ราย (จากผูส่้งออกทั:งสิ:น
ในสมาคมผูส่้งออก 200 ราย และนอกสมาคมฯ อีก 50-60 ราย) กลุ่มผลประโยชน์เหล่านี:สามารถเกาะ
กลุ่มกนัเป็นเครื�อข่ายหลวมๆ แต่มีความเขม้แข็งเพื�อปกป้องเรียกร้อง และรักษาผลประโยชน์ของตน 
เช่น การที�กลุ่มผูน้าํชาวนาบางกลุ่มร่วมมือกบัโรงสีเรียกร้องให้รัฐบาลขยายเพดานการจาํนาํขา้วนาปรัง

                                                        
50 แตมี่ชาวนารายใหญ่ที�มีปริมาณการจาํนาํขา้วเปลือกเกินกวา่ 1 แสนบาท ในปี 2551/52 จาํนวน 99,832 ราย (ร้อยละ
54) จากผูจ้าํนาํทั:งสิ:น  184,356 ราย แต่ปริมาณจาํนาํของผูจ้าํนาํรายใหญ่รวมกนัสูงถึง ร้อยละ 84 ของปริมาณจาํนาํ
ทั:งหมด 
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ในปี 2552 หรือการผนึกกาํลงัเป็นคลื�นใตน้ํ: าต่อตา้นการยกเลิกโครงการจาํนาํและการเปลี�ยนแปลง
มาตรการช่วยเหลือชาวนาไปสู่โครงการประกนัความเสี� ยงด้านราคาในระหว่างเดือนพฤษภาคม-
กรกฎาคม 2552 ขณะเดียวกนัขา้ราชการและนกัการเมืองที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบันโยบายรับจาํนาํ และ
นโยบายประกนัความเสี�ยงก็พยายามคดัคา้นและเตะถ่วงการนาํเสนอโครงการประกนัความเสี�ยงและ
การดาํเนินงานตามนโยบายใหมข่องรัฐบาล51 

หลกัฐานเหล่านี: แสดงวา่ นโยบายรับจาํนาํขา้วเปลือกก่อให้เกิดการทุจริตทั:งแบบทั�วไปและ
การทุจริตเชิงนโยบาย หรือที� Khan (2009) เรียกว่า “political corruption” ซึ� งเป็นการทุจริตที�มี
ผลกระทบร้ายแรงต่อการเจริญเติบโตในประเทศกาํลงัพฒันาหลายประเทศ อย่างไรก็ตามนโยบาย
ช่วยเหลือเกษตรกรก็เป็นนโยบายทางการเมืองสําคญัที�จะช่วยลดปัญหาความขดัแยง้ทางสังคมอนั
เนื�องมาจากปัญหาความเหลื�อมลํ: าทางเศรษฐกิจ และความยากจนในชนบท รัฐบาลจึงจาํเป็นตอ้งมี
นโยบายช่วยเหลือเกษตรกร แต่จะตอ้งเป็นนโยบายที�สามารถควบคุมปัญหาการทุจริตในวงกวา้งได้
เพื�อมิใหก้ระทบต่อการเจริญเติบโตของประเทศ บทสุดทา้ยจะนาํเสนอนโยบายดงักล่าว 

                                                        
51 คณะกรรมการขา้วแห่งชาติ (กขช.) มีมติตั:งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประกนัราคาและประกนัภยั
ขา้วเปลือกเมื�อ 18 กุมภาพนัธ์ 2552 แต่คาํสั�งแต่งตั:งออกเมื�อวนัที� 12 มีนาคม 2552 และคณะอนุกรรมการสามารถ
นาํเสนอโครงการต่อ กขช. เมื�อ 17 กรกฎาคม 2552 อย่างไรก็ตาม กขช. ก็ยงัตอ้งให้คณะอนุกรรมการอีก 2 ชุดไป
กาํหนดราคาประกนั (ซึ� งใชเ้วลา 1 เดือน) และกาํหนดหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคาอา้งอิง ซึ� งคาดวา่จะประกาศไดใ้น
วนัที� 1 ตุลาคม 2552 ซึ�งเป็นเวลาเดียวกบัที� ธ.ก.ส.สามารถทาํสญัญาประกนัราคากบัเกษตรกร 



 

บทที) 5  

สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.1 สรุป 

โครงการรับจํานําข้าวเปลือกก่อให้เกิดภาระขาดทุนเป็นเงินมหาศาล แต่เป็นภาระหนี:
สาธารณะในลกัษณะปลายเปิด (contingent liability) ก่อให้เกิดปัญหาวินยัการคลงั เพราะรัฐบาลใช้
เงินกูข้องสถาบนัการเงินของรัฐ (หรืองบกึ�งคลงั) ประโยชน์ส่วนใหญ่มิไดต้กแก่ชาวนา แต่ตกแก่ผู ้
ส่งออก โรงสี เจา้ของโกดงั และเจา้หนา้ที�ของรัฐ มิหนาํซํ: าชาวนาส่วนใหญ่ที�ไดป้ระโยชน์ คือ ชาวนา
ที�มีฐานะในเขตชลประทาน การแทรกแซงตลาดขา้วของรัฐก่อผลกระทบรุนแรงต่อความสามารถใน
การส่งออก ทาํใหต้น้ทุนผลิตขา้วของสังคม (social cost) สูงขึ:น แต่คุณภาพขา้วตํ�าลง พอ่คา้คนกลางใน
ท้องถิ�นและตลาดกลางเลิกกิจการ พ่อค้าส่งออกรายใหญ่ ได้เปรียบพ่อค้าส่งออกข้าวรายอื�นๆ  
การแทรกแซงบิดเบือนกลไกตลาด ทาํให้การแข่งขนัลดลง ยิ�งกว่านั:นการแทรกแซงยงัก่อให้เกิด
พฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการทุจริตในทุกระดบัของการแทรกแซง ผลที�
ตามมา คือ ความเสียหายต่อการใช้ทรัพยากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดงันั:นรัฐบาลจึงควร
ยกเลิกโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ขอ้เสนอแนะ มี 2 ประการ ดงันี:  

ประการแรก รัฐบาลควรออกคาํสั�งให้กระทรวงพาณิชย ์กองทุนรวมเพื�อช่วยเหลือเกษตรกร
และหน่วยงานที�รับผิดชอบดาํเนินโครงการรับจาํนาํ จดัทาํรายงานการเงินและปิดบญัชีโครงการรับ
จาํนาํขา้วเปลือกทุกโครงการเป็นรายโครงการให้แลว้เสร็จในเวลา 1 ปี จากนั:นให้นาํเสนอต่อรัฐสภา
เพื�อบนัทึกเป็นบทเรียนสําคญั นอกจากนั:นควรตั:งคณะกรรมการอิสระขึ:นมาศึกษาผลกระทบและ
บทเรียนของโครงการรับจาํนําพืชผลเกษตรด้วย พร้อมทั: งการสะสางหนี: สินคงค้างทั: งหมดของ
โครงการรับจาํนาํสินคา้เกษตร 

ประการที�สอง รัฐบาลควรมีนโยบายการช่วยเหลือและพฒันาภาคเกษตร 4 ดา้น คือ (1) จดัให้
มีการประกนัความเสี� ยงด้านราคาขา้ว (ดูรายละเอียดในขอ้ 5.3) (2) ให้ธนาคารเพื�อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมมือกบัธนาคารโลก ทดลองหาแนวทางการประกนัความเสี�ยงดา้นดิน
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ฟ้าอากาศในกรณีขา้ว โดยเฉพาะความเสี�ยงจากภยันํ: าท่วม ซึ� งเป็นปัญหาสําคญัของประเทศไทย52 (3) 
ตั:งคณะกรรมการขึ:นมาศึกษาแนวทางการพฒันาผลิตภาพการผลิตขา้วและเพิ�มหรือรักษาระดบัขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก (4) กาํหนดให้หน่วยราชการที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการพฒันา
และแทรกแซงภาคเกษตร มีหน้าที�ตอ้งจดัทาํขอ้มูลเกี�ยวกบัพื:นที�เพาะปลูก ผลผลิตและขอ้มูลสําคญั
ของเกษตรกรที�อยูใ่นโครงการพฒันาและแทรกแซง 

นอกจากนี: ควรมีการศึกษาวิจยัวา่โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก ในช่วงปี 2544/45 ถึงปัจจุบนั 
ซึ� งเป็นช่วงที�ราคาจาํนาํสูงกวา่ราคาตลาด ส่งผลต่อราคาขา้วเปลือก และราคาขา้วสารในตลาดอยา่งไร 

5.3 แนวทางการประกนัความเสี)ยงราคาข้าวเปลอืก53 

ก) การประกันความเสี)ยงราคาคืออะไร? 

การประกนัความเสี�ยงราคา ไม่ใช่ “การยกหรือพยุงราคา”  แต่เป็นการลดความเสียหายของ
ชาวนาจาก “ความเสี�ยงราคาตกตํ�า” จนทาํให้ชาวนาขาดทุน การประกนัความเสี�ยงราคาจะช่วยให้
ชาวนาวางแผนตดัสินใจปลูกขา้วตอนตน้ฤดูไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลวา่เมื�อเก็บเกี�ยวแลว้จะประสบปัญหา
ราคาตกตํ�าจนตอ้งขาดทุน มีหนี: มีสิน การประกนัความเสี�ยงราคา มีลกัษณะคลา้ยกบัการประกนัราคา
ของสัญญาผกูมดัดา้นการเกษตร  

การประกนัความเสี�ยงราคาขา้วหรือการประกนัรายไดเ้กษตรกร จะเป็นการประกนัความเสี�ยง
ของราคาใหแ้ก่ชาวนาทุกครัวเรือน (3.7 ลา้นครัวเรือน) รวมทั:งชาวนายากจนที�ไม่มีผลผลิตเหลือขายใน
ตลาด 

รัฐบาลควรออกแบบโครงการประกันความเสี� ยงด้านราคาให้มีลักษณะเป็น “กรมธรรม์
ประกนัภยัดา้นราคา” กล่าวคือ เกษตรกรควรมีส่วนร่วมรับภาระจ่ายเบี:ยประกนั เพื�อซื:อกรมธรรม ์เบี:ย
ประกนันี: จะสูงหรือตํ�าขึ:นกบัตวัแปร 2 ตวั คือ ราคาประกนั ราคาตลาด (หรือราคาอา้งอิง) ที�คาดวา่จะ
เกิดขึ:นในช่วงเวลาการเก็บเกี�ยว ส่วนต่างระหวา่งราคาประกนักบัราคาอา้งอิง จะเป็นตวักาํหนดภาระ

                                                        
52 โครงการนาํร่องประกนัภยัขา้วโพดโดยใชด้ชันีนํ: าฝนไม่น่าจะเหมาะสมที�จะนาํมาใชใ้นกรณีขา้ว เพราะขา้วโพด 
มีลักษณะพิเศษที� มีความต้องการนํ: าฝนในปริมาณที� เพียงพอภายในช่วงเวลาประมาณ 20 ว ัน หากไม่มีฝน 
ในช่วงดังกล่าว ผลผลิตจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามขณะนี: ธ.ก.ส.ได้ทําข้อตกลงกับ JBIC  
ในเรื�องการประกนันํ: าท่วมกรณีการปลูกขา้ว 
53 ดูรายละเอียดเพิ�มเติมในสถาบนัวิจยัเพื�อการพฒันาประเทศไทย 2552 “แนวทางใหม่ในการแทรกแซงราคาขา้ว” 
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบบัที� 75 ตุลาคม 2552 
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งบประมาณรายจ่ายของรัฐ ผู ้วิจ ัยได้ลองคํานวณอัตราเบี: ยประกันตามสูตรของ Black-Scholes    
ดงัในตารางที� 5.1 โปรดสังเกตวา่ถา้ตอ้งการให้ราคาประกนัสูงกวา่ราคาตลาด ค่าเบี:ยประกนัจะสูงกวา่
ส่วนต่างระหวา่งราคาประกนักบัราคาอา้งอิง (ราคาตลาด)  ตามหลกัการหากรัฐกาํหนดราคาประกนัให้
ใกลเ้คียงตน้ทุนการเพาะปลูกต่อตนั54 ซึ� งมกัจะตํ�ากวา่ราคาตลาดตอนช่วงเก็บเกี�ยว ค่าเบี: ยประกนัจะ
ค่อนขา้งตํ�า การขายกรรมธรรมป์ระกนัภยัราคาจึงมีความเป็นไปไดสู้ง เพราะเบี:ยประกนัจะไม่สูงนกั 
เช่น ถ้าต้นทุนการผลิตเท่ากับ 7,000 บาทต่อตัน ค่าเบี: ยประกันจะเท่ากับ 347 บาทต่อตัน หรือ 
ร้อยละ 4.96 ของตน้ทุนการผลิต 

ถ้ารัฐต้องการช่วยเหลือเกษตรกรนอกเหนือจากการประกันความเสี� ยงก็ควรระบุอัตรา
ช่วยเหลือใหช้ดัเจน เช่น ตั:งราคาประกนั “สูงกวา่ตน้ทุนผลิต  ร้อยละ 25” นอกจากนี: ในปีแรกๆ รัฐบาล
อาจเป็นผูรั้บภาระคา่เบี:ยประกนัส่วนใหญ่ใหช้าวนา 

การประกนัความเสี�ยงเป็น “หนงัสือสัญญา” ระหวา่งรัฐบาล (โดยมีธ.ก.ส. เป็นตวัแทนของรัฐ 
และเป็นหน่วยงานหลกัรับผิดชอบการดาํเนินการประกนัความเสี�ยงให้เกษตรกร) กบัชาวนา ชาวนาไม่
ตอ้งส่งมอบขา้วใหรั้ฐบาล รัฐจึงไมต่อ้งสูญเสียงบประมาณและไมมี่ธุรกรรมในการคา้ขายขา้ว  

ตารางที) 5.1 ตวัอย่างงบประมาณที)ใช้สําหรับการประกนัความเสี)ยง ณ ระดบัราคาต่างๆ  
(วงเงนิประกนัไม่เกนิ 350,000 บาทต่อครัวเรือน) 

ราคาอ้างองิ 

(บาท/ตัน) 

ราคาประกนั 

(บาท/ตัน) 

เบีdยประกนั* 

(บาท/ตัน) 

งบประมาณที)รัฐใช้ในกรณจีํานวนชาวนาเข้าร่วมโครงการ (ล้านบาท) 

(1) 

ชาวนาทุกคน

เข้าโครงการ 

(3.7 ล้าน

ครัวเรือน) 

(2) 

ชาวนา ร้อยละ 50 

(1.85 ล้าน

ครัวเรือน) 

(3) 

ชาวนา 1  

ล้านคน 

(4) 

ชาวนา  

6 แสนคน 

(5) 

ชาวนาในโครงการ

จํานําปัจจุบัน 3 

แสนคน 

7,000 6,500 149 0 0 0 0 0 
 7,000 347 0 0 0 0 0 
 7,500 649 8,999 4,499 2,414 1,485 743 
 8,000 1,036 17,929 8,964 4,810 2,966 1,483 
 8,500 1,479 26,668 13,334 7,155 4,442 2,221 
 9,000 1,952 35,405 17,703 9,500 5,909 2,954 
 9,500 2,439 43,823 21,911 11,758 7,370 3,685 

8,000 6,500 22 0 0 0 0 0 
 7,000 75 0 0 0 0 0 
 7,500 192 0 0 0 0 0 

                                                        
54 สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการวา่ตน้ทุนของการปลูกขา้วเปลือกเจา้เฉลี�ย ตนัละ 6,900 บาท 
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ตารางที) 5.1 ตวัอย่างงบประมาณที)ใช้สําหรับการประกนัความเสี)ยง ณ ระดบัราคาต่างๆ  
(วงเงนิประกนัไม่เกนิ 350,000 บาทต่อครัวเรือน) (ต่อ) 

ราคา

อ้างอิง 

(บาท/ตัน) 

ราคาประกนั 

(บาท/ตัน) 

เบีdยประกนั* 

(บาท/ตัน) 

งบประมาณที)รัฐใช้ในกรณจีํานวนชาวนาเข้าร่วมโครงการ (ล้านบาท) 

(1) 

ชาวนาทุกคน

เข้าโครงการ 

(3.7 ล้าน

ครัวเรือน) 

(2) 

ชาวนา ร้อยละ50 

(1.85 ล้าน

ครัวเรือน) 

(3) 

ชาวนา 1 

ล้านคน 

(4) 

ชาวนา  

6 แสนคน 

(5) 

ชาวนาในโครงการ

จํานําปัจจุบัน 3 

แสนคน 

 8,000 397 0 0 0 0 0 

 8,500 693 8,999 4,499 2,414 1,485 743 
 9,000 1,066 17,929 8,964 4,810 2,966 1,483 

 9,500 1,495 26,668 13,334 7,155 4,442 2,221 
 10,000 1,958 35,405 17,703 9,500 5,909 2,954 
 10,500 2,439 43,823 21,911 11,758 7,370 3,685 

หมายเหตุ * การกาํหนดราคาเบี:ยประกนัใชแ้บบจาํลอง Black-Scholes  
 ขอ้สมมติ : กรณีวงเงินประกนัไมเ่กิน 350,000 บาท/ราย ราคาอา้งอิงอยูร่ะหวา่ง 7,000-8,000 บาท ส่วนตน้ทุนการปลูก
 ขา้วเปลือกเจา้เทา่กบั ตนัละ 6,500-7,000 บาท 
ที�มา : คาํนวณโดยผูวิ้จยั 

รัฐจะจ่ายเงินสินไหมให้ชาวนา เท่ากบัส่วนต่างระหว่างราคาประกนัความเสี�ยงกบั “ราคา
อา้งอิง”  เฉพาะในกรณีที�ราคาอา้งอิงตํ�ากวา่ราคาประกนั ส่วนชาวนาสามารถเลือกเก็บหรือขายขา้ว
เมื�อใดก็ได ้ รวมทั:งสามารถเขา้ร่วมโครงการจาํนาํขา้วเปลือกได ้การกาํหนดราคาประกนัความเสี�ยง
ต้องไม่ ขึ: นกับการต่อรองทางการเมือง ส่วนราคาตลาด “อ้างอิง” รัฐจะกําหนดหลักเกณฑ ์
ในการคาํนวณจากราคาขา้วในตลาดกลางอยา่งโปร่งใส โดยมีตวัแทนชาวนาร่วมเป็นกรรมการ เช่น 
ราคาอา้งอิงคาํนวณจากคา่เฉลี�ยของราคาขา้วเปลือกความชื:น 25% ในตลาดทั�วประเทศ 

เนื�องจากชาวนาเคยชินกบัราคาจาํนาํที�สูงกวา่ราคาตลาดมาก ในระยะสั:นหากรัฐบาลประกาศ
ราคาประกันความเสี� ยงในระดับใกล้เคียงต้นทุนซึ� งจะตํ� ากว่าราคาจํานําในปัจจุบันก็อาจเกิด 
การประทว้งจากชาวนา  ดงันั:น รัฐบาลควรมีมาตรการกาํหนด “ราคาประกนัเท่ากบัตน้ทุนการผลิต
บวกกาํไร ร้อยละ 25” ซึ� งแกไ้ขปัญหาการเมืองไดบ้างส่วน55  

                                                        
55 รัฐบาลควรใชก้ระบวนการจดัสรรงบประมาณ ผา่นรัฐสภาเป็นแนวทางกาํหนดงบประมาณการอุดหนุนภาคเกษตร 

โดยให้รัฐบาลเสนอของบประมาณอุดหนุนภาคเกษตรพร้อมๆกับงบประมาณด้านต่างๆ นอกจากนั: นรัฐบาล 
อาจพิจารณาตรากฎหมายการอุดหนุนภาคการเกษตร โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์ และกรอบวงเงินงบประมาณที�จะใช้
อุดหนุนในแต่ละปี และวางระบบให้กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆสามารถนําเสนอนโยบายโดยตรงต่อรัฐบาล  
ในช่วงก่อนการเสนอร่าง พรบ.งบประมาณตอ่รัฐสภา 
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ระบบการประกันความเสี� ยงราคา (หรือการประกันรายได้เกษตรกร) มีความได้เปรียบ
โครงการรับจาํนําข้าวเปลือก คือเป็นการออกแบบมาเพื�อช่วยเหลือชาวนาทุกครัวเรือน 3.7 ล้าน
ครัวเรือน รวมทั:งชาวนายากจนที�ไม่มีผลผลิตเหลือขายในตลาด โดยเป็นการบรรเทาความเสียหาย 
จากภาวะราคาตกตํ�าจนขาดทุน ไม่ใช่การพยุงราคาข้าวต้นฤดูและไม่มีการแทรกแซงกลไกตลาด
เหมือนการจาํนําที�ก่อต้นทุนและความสูญเสียมากมาย การประกนัความเสี� ยงของราคาข้าวทาํให้
รัฐบาลไม่เขา้ไปรับซื:อขา้ว ไม่ตอ้งจา้งโรงสีแปรสภาพขา้ว ไม่ตอ้งเช่าโกดงั และไม่มีภาระขายขา้ว 
รัฐบาลจึงไมมี่คา่ใชจ่้ายและภาระขาดทุนเพิ�มเติมจากการประกนัความเสี�ยงราคาใหเ้กษตรกร 

อย่างไรก็ตาม เนื�องจากโครงการจาํนําข้าวเปลือกนั:นมีผูที้�เคยได้รับผลตอบแทนส่วนเกิน
หลายฝ่ายการยกเลิกโครงการรับจํานํานี: ท ําให้ผู ้ได้รับประโยชน์ดังกล่าวสูญเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะโรงสี ผูส่้งออกบางคน และนักการเมืองบางคน จนอาจนํามาซึ� งความพยายามต่อต้าน
โครงการประกนัความเสี�ยงราคากเ็ป็นได ้

ข) ขัdนตอนการรับประกนัความเสี)ยง 

รัฐบาลจะตอ้งตดัสินใจประกาศเงื�อนไขอะไรและตอ้งดาํเนินการอะไรบา้ง? รัฐบาลจะประกาศ 
(1) ราคารับประกนัสําหรับทั�วประเทศ (2) การประกนันั:นจะให้เฉพาะปริมาณขา้วที�ชาวนาปลูกจริง  
(3) ปริมาณการประกนั (จาํนวนขา้วที�ชาวนาตอ้งการประกนั) จะถูกจาํกดัโดยเพดานตามนโยบายของ
รัฐบาล หลงัจากประกาศเงื�อนไขเหล่านี:แลว้ เช่น แต่ละครอบครัวจะประกนัไดไ้ม่เกิน 10 ตนั (4) รัฐบาล
จะตอ้งเริ�มกระบวนการกาํหนดราคาอา้งอิงสําหรับทั�วประเทศเช่นกนั ซึ� งจะเป็นราคาที�ใชใ้นการกาํหนด
สินไหม และจะเริ�มประกาศราคาอา้งอิงภายในระยะหนึ� งถึงสองเดือนหลงัจากเริ�มโครงการ เพื�อฝึกให้
ชาวนาเห็นความแตกต่างระหวา่งราคาอา้งอิงกบัราคาตลาดในพื:นที�ของตน (ดูรูปที� 5.1)  

นอกจากนี: แล้ว รัฐบาลจะตอ้งเริ�มประชาสัมพนัธ์อย่างเขม้ขน้ เพื�อป้องกนัการเขา้ใจผิดใน
วธีิการของโครงการ โดยเฉพาะในเรื�องของการใชร้าคาอา้งอิงเป็นเกณฑ์ในการจ่ายสินไหม มิใช่ราคาที�
เกษตรกรขายไดจ้ริง และความตั:งใจของรัฐบาลที�ยงัจะมีโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกในฤดูเก็บเกี�ยว
ขา้วนาปี แต่ในราคาใกล้เคียงกบัราคาตลาดหรือราคาอ้างอิงในขณะนั:น (ดูข้อ ฉ.) ตลอดจนความ
เสียหายจากการจาํนาํขา้วในราคาสูงกวา่ตลาด 

รัฐบาลจะตั: งคณะทาํงานไปตรวจสอบพื:นที�การเพาะปลูก และผลผลิตของชาวนาว่ามี 
การปลูกขา้วจริงเต็มพื:นที�ที�แจง้อยา่งน้อย 2 ครั: ง หากขอ้มูลของชาวนาไม่ตรงกบัความจริง ชาวนาจะ
ถูกตดัสิทธิx ออกจากโครงการ คณะทาํงาน 2 ชุดนี: ควรประกอบด้วยเจา้หน้าที�จากหน่วยงานต่างกนั 
เพื�อการตรวจสอบซึ� งกนัและกนั นอกจากนี: ชาวนาผูเ้อาประกนักบัเจ้าหน้าที�ตอ้งลงนามรับรองผล 
การตรวจสอบ 
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ชาวนาจะต้องทาํอะไร? เพื�อจะไดรั้บการประกนัความเสี�ยง ชาวนาจะตอ้งจดทะเบียนกบัสาขา 
ธ.ก.ส. ใกล้บา้น โดยจะแจ้งเนื:อที�เพาะปลูกของตน (พร้อมทั:งเอกสารแสดงความเป็นเจา้ของหรือ
สัญญาเช่า) และผลผลิตที�คาดวา่จะได ้รวมทั:งเลือกวนัที�ชาวนาตอ้งการเรียกเก็บสินไหมในกรณีที�ราคา
อา้งอิงตํ�ากวา่ราคาประกนั (exercising date) วนัที�ชาวนาเรียกเก็บสินไหมจะใกล้เคียงกบัช่วงเวลา 
เก็บเกี�ยวขา้วของชาวนา56 ดงันั:นในแต่ละทอ้งที�วนัเรียกเก็บสินไหมจะแตกต่างกนัตามฤดูเก็บเกี�ยว 
แต่เพื�อความสะดวกในการบริหารจดัการ รัฐบาลควรกาํหนดวนัคิดค่าสินไหมเพียงสัปดาห์ละหนึ�งครั: ง 
เช่น วนัพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ชาวนาแต่ละพื:นที�สามารถเลือกวนัเรียกเงินสินใหมแตกต่างกนั 
ตามช่วงเวลาการเกบ็เกี�ยวในพื:นที�ได ้

ธ.ก.ส. จะต้องทําอะไร? เมื�อ ธ.ก.ส. ได้รับแจ้งแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าปริมาณที�ชาวนา 
ขอประกนันั:นเลยเกินขีดความสามารถของชาวนาหรือไม่ โดยพิจารณาจากเนื:อที�เพาะปลูกและผลผลิต
ต่อไร่เฉลี�ยที�ชาวนาผูน้ั:นเคยผลิตได ้สําหรับชาวนาที� เป็นสมาชิก ธ.ก.ส. ที�เคยกูม้าในอดีต หากชาวนา
ไมเ่คยเป็นสมาชิก ธ.ก.ส. กค็วรจะตรวจสอบโดยดูจากเนื:อที�เพาะปลูกของชาวนาและจากผลผลิตต่อไร่
ในพื:นที�ใกลเ้คียง (เช่น ในหมู่บา้น หรือ ในตาํบลเดียวกนั) เมื�อตรวจสอบประเด็นเหล่านี: แลว้ ธ.ก.ส.  
ก็จะทาํสัญญาประกนัความเสี�ยงให้ชาวนาแต่ละครอบครัวไม่เกินเพดานที�กาํหนด (หรือ ถา้ใช้ภาษา
ประกนัภยั กจ็ะออก “กรมธรรมป์ระกนัความเสี�ยงภยัดา้นราคา”) 

ค) การกาํหนดราคาประกนัความเสี)ยง ราคาอ้างอิง และเพดานผลผลติข้าวที)ทําประกัน 

ชาวนาที�ทาํประกนัจะไดรั้บเงินสินไหม ถา้ราคาตลาด (หรือราคาอา้งอิง) ตํ�ากวา่ราคาประกนั
ที�รัฐกาํหนด โดยสินไหมคาํนวณจากส่วนต่างของราคาประกนักบัราคาอา้งอิง ชาวนาสามารถเลือกวนั
ขอรับสินไหม (exercise date) ให้สอดคลอ้งกบัเวลาที�เก็บเกี�ยวหรือเวลาที�ตอ้งการขายขา้วได ้และเป็น
การทาํสัญญาประกนั ที�ไมมี่การส่งมอบขา้วใหรั้ฐบาล 

ราคาประกัน รัฐบาลควรกาํหนดราคาประกนัให้ใกล้เคียงกบัราคาตลาดในตน้ฤดูเก็บเกี�ยว  
ซึ� งจะเป็นราคาที�ช่วยให้เกษตรกรไม่ขาดทุนในปีแรกๆ เพื�อบรรเทาปัญหาทางการเมือง รัฐอาจกาํหนด
ราคาประกนัใหสู้งกวา่ตน้ทุน โดยบวกกาํไรใหต่้อตนั ร้อยละ 25-30  

                                                        
56 ในการเปิดตวัโครงการประกนัราคาขา้วที�จงัหวดัลพบุรี เมื�อวนัที� 13 กนัยายน 2552 นายกรัฐมนตรีแสดงความเห็น
วา่ชาวนาสามารถเลือกวนัเรียกเก็บสินไหมเมื�อใดก็ได ้วิธีนี: จะทาํให้ชาวนา “ไม่ได”้ รับสินไหมเท่ากบัส่วนต่าง
ระหวา่งราคาประกนักบัราคาอา้งอิงในช่วงเก็บเกี�ยว ซึ� งเป็นวตัถุประสงค์หลกัของนโยบายประกนัความเสี�ยงราคาที�
ตอ้งการสร้างระบบประกนัความเสี�ยงจากการที�ราคาขา้วในช่วงเก็บเกี�ยวตกตํ�าจนทาํใหช้าวนาขาดทุน 
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รัฐบาลจะตั=งคณะทํางานกาํหนดราคาประกัน ซึ� งประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลงั สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร ผูแ้ทนชาวนา และนกัวิชาการ มีหนา้ที�กาํหนดตน้ทุนการผลิต
ที�เหมาะสม และ อตัรากาํไรที�รัฐจะสามารถช่วยเหลือชาวนาได ้

ราคาประกันมี 2 ส่วนๆ แรก คือ ตน้ทุนการผลิตเฉลี�ยต่อตนั และส่วนที�สอง คือ อตัรากาํไร
ของชาวนา อตัรากาํไรนี: เป็นเงินช่วยเหลือที�รัฐจะจ่ายให้ชาวนาในอตัราที�สมเหตุสมผล และขึ:นกบั
ฐานะการคลงัของรัฐบาล เช่น ร้อยละ 25 – ร้อยละ 30 ของตน้ทุน 

เบี=ยประกัน ในปีแรกๆ รัฐเป็นผูรั้บภาระเบี:ยประกนัแทนเกษตรกรหรือเรียกเก็บเบี:ยประกนั
เล็กนอ้ยไมเ่กินตนัละ 10 บาท แต่ในปีต่อๆ ไป รัฐควรใหช้าวนาที�ตอ้งการประกนัมีส่วนร่วมจ่ายค่าเบี:ย
ประกนับางส่วน โดยรัฐยงัคงให้ความช่วยเหลือบางส่วน (ดูอตัราเบี:ยประกนัและงบประมาณที�ใชใ้น
กรณีราคาตลาดสูงกวา่ 6,500 บาทในภาคผนวก) ขอ้ดีของการเก็บเบี:ยประกนั คือ ชาวนาจะยอมรับวา่
การประกนัความเสี�ยงราคาไมใ่ช่นโยบายสงเคราะห์ แต่เป็นนโยบายที�รัฐและชาวนาร่วมมือกนัประกนั
ความเสี�ยงใหช้าวนา มาตรการนี:อาจช่วยลดปัญหา “ขา้วเป็นสินคา้การเมือง” ลงไดไ้มม่ากกน็อ้ย 

ราคา “ตลาดอ้างอิง” เป็นข้อมูลสําคญัที�สุดที�จะกาํหนดวงเงิน “ประกนัความเสี� ยง” ที�รัฐ
จะตอ้งจ่ายให้ชาวนา ดังนั:นจึงตอ้งมีหลกัเกณฑ์การกาํหนดราคาอ้างอิง (เช่น ตลาดกลางที�จะเป็น
ตวัอยา่ง วิธีการสํารวจ ราคาจะตอ้งมาจากขา้วหลายคุณภาพ รวมทั:งการคาํนวณราคาจากราคาขายส่ง
ขา้วขาวคุณภาพต่างๆ ในกรุงเทพฯ) กาํหนดใหมี้คณะทาํงานรับผิดชอบสํารวจและความจาํเป็นที�ตอ้งมี
ผูน้าํชาวนาร่วมในคณะทาํงาน นอกจากนั:นจะตอ้งเริ�มทดลองสํารวจและประกาศราคาอา้งอิง เพื�อให้
ชาวนาคุน้เคยกบัราคาอา้งอิงก่อนถึงฤดูกาลเกบ็เกี�ยว 

การกาํหนดวันพิจารณาจ่ายสินไหมหรือส่วนต่าง (exercise date) ระหวา่งราคาประกนัฯ กบั
ราคาอา้งอิง เพื�อให้ชาวนาไดป้ระโยชน์มากที�สุดจากส่วนต่างราคาที�รัฐจะชดเชยให้ และฝึกให้ชาวนา
คุน้เคยกบัระบบประกนัความเสี�ยง ชาวนาแต่ละทอ้งที�สามารถเลือกวนัเรียกเก็บสินไหมให้สอดคลอ้ง
กบัฤดูเกบ็เกี�ยวในแต่ละพื:นที� โดยในปีแรก ธ.ก.ส. อาจกาํหนดวนัเรียกเก็บสินไหมสัปดาห์ละหนึ�งครั: ง
ในช่วงตั:งแต่ 15 พฤศจิกายน 2552 ถึง 15 มกราคม 2553 

เพดานผลผลิตข้าวที
สามารถทําประกันได้ นโยบายประกนัความเสี� ยงราคาใหม่ควรเป็น
นโยบายที�ช่วยเหลือเกษตรกรทุกครัวเรือนโดยเฉพาะชาวนายากจน รวมทั:งชาวนาที�ไม่เคยมีขา้วเหลือ
ขายในตลาด ไม่ควรเป็นนโยบายที�ช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรที�มีฐานะเพียง 5 – 6 แสนราย แต่การ
ช่วยเหลือรับประกนัผลผลิตทั:งหมด 30 ลา้นตนั จะตอ้งใช้งบประมาณมหาศาล ดงันั:นขอ้เสนอของ
ผูว้ิจยั คือ จาํกดัเพดานปริมาณผลผลิตที�เกษตรกรแต่ละครัวเรือนสามารถทาํประกนัได ้ ส่วนวงเงิน
งบประมาณรวมที�ใช้ให้รัฐบาลเป็นผูก้าํหนด วิธีนี: จะทาํให้เกษตรกรทุกคนไดรั้บความช่วยเหลือ เช่น 
หากเพดานประกนั เท่ากบั 10 ตนัต่อครัวเรือน จะมีเกษตรกร ร้อยละ 82 ของครัวเรือนชาวนาทั�ว
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ประเทศที�มีผลผลิตไม่เกิน 10 ตนัต่อครัวเรือน (การสํามะโนการเกษตร) ส่วนเกษตรกรที�เหลือที�มี
ผลผลิตเกิน 10 ตนั จะสามารถทาํประกนัไดเ้ฉพาะขา้ว 10 ตนัแรก เทา่นั:น 

 

รูปที) 5.1 สรุปขัdนตอนการประกนั 

 
 

ง) การประมาณการงบประมาณค่าสินไหมทดแทน 

ขอ้สมมติที�ใชใ้นการคาํนวณงบประมาณค่าสินไหม มีดงันี:  

ราคาข้าวเปลอืกในตลาด (หรือราคาอา้งอิง) ในเดือนธนัวาคม 2552 เทา่กบั 8,000 บาท 

ราคาประกนัมี 6 ราคา  (ไมใ่ช่เพื�อใหเ้กษตรกรเลือก แต่เพื�อคาํนวณภาระงบประมาณที�ตอ้ง
ใช)้ คือ  1) 7,000 บาทต่อเกวียน (ซึ� งใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการผลิตต่อตนั) 2) 7,500 บาทต่อเกวียน 3) 
8,000 บาทต่อเกวยีน  4) 8,500 บาทต่อเกวยีน  5) 9,000 บาทต่อเกวยีน  6) 10,000 บาทต่อเกวยีน  

เนื�องจากผูว้ิจยัต้องการให้ชาวนาทุกครัวเรือนมีโอกาสทาํสัญญาประกนัราคากบั ธ.ก.ส. 
ไดจึ้งเสนอให้รัฐกาํหนดเพดานการประกนัราคาให้เกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน 10 ตนั หรือ 20 ตนั 
แต่จะไม่เสนอวงเงินงบประมาณสูงสุด เพราะเป็นเรื�องที�ฝ่ายการเมืองตอ้งตดัสินใจเองโดยคาํนึงถึง
วนิยัการคลงั 

กาํหนดราคา

ประกนั/ราคา

อ้างองิ 

 

“กรรมการ-

ชาวนา” 

ลงทะเบียน

ประกนั 

 

“ธ.ก.ส.” 

 

รับการตรวจ

ฟาร์ม 

 

“ธ.ก.ส.

เกษตร อบต.” 

การรับ

สินไหม 

 

“ธ.ก.ส.” 

 

ขายข้าว 

“ไม่ต้อง

ขายให้

รัฐ” 

ปิดรับทาํสัญญา 
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ประมาณการงบประมาณที�จะใชใ้นโครงการประกนัความเสี�ยงราคาขา้วนาปี 2552/5357 อยูใ่น
ตารางที� 5.2 ขอ้สังเกต คือ (1) หากรัฐบาลจาํกดัเพดานการประกนัต่อครัวเรือนที� 10 ตนั โดยกาํหนด
ราคาประกนัเท่ากบั 10,000 บาทต่อตนั และราคาอา้งอิงเท่ากบั 8,000 บาท และรัฐบาลกาํหนดเพดาน
การประกนัไมเ่กินครอบครัวละ 10 ตนั รัฐบาลจะใชง้บประมาณทั:งสิ:น 23,686 ลา้นบาท โดยครัวเรือน
ทุกครัวเรือนที�ปลูกข้าวเปลือกเจ้านาปี 2.4 ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์ ในบรรดาครัวเรือน
ทั:งหมด จะมีครัวเรือน ร้อยละ 82 ที�มีผลผลิตขา้วเปลือกเทา่กบัหรือนอ้ยกวา่ 10 ตนั (ตารางที� 5.2) 

(2)  แมรั้ฐบาลจะใช้งบประมาณสูงถึง 23,686 ลา้นบาท มากกวา่การขาดทุนของโครงการรับ
จาํนําปี 2548/49 (ซึ� งเท่ากับ 19,130 ล้านบาท) แต่โครงการประกนัความเสี� ยงสามารถช่วยเหลือ
ครัวเรือน ชาวนา “ทุกครัวเรือน (2.4 ลา้นครัวเรือน) และครัวเรือนชาวนายากจนไดรั้บความช่วยเหลือ
ทุกครัวเรือน ขณะที�โครงการรับจาํนาํช่วยเหลือเกษตรเพียง 525,664 ราย ซึ� งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.9) 
เป็นเกษตรกรรายใหญ่ที�มีปริมาณจาํนาํสูงกวา่ หนึ�งแสนบาทต่อราย (หรือ 14.3 ตนั) 

ตารางที) 5.2 งบประมาณชดเชยการประกนัความเสี)ยงราคาของข้าวเปลอืกในกรณีต่างๆ 

ราคาอ้างองิ 
(บาท/ตัน) 

ราคาประกนั 
(บาท/ตัน) 

ส่วนต่างราคา 
(บาท/ตัน) 

เพดานประกนัสูงสุดต่อครัวเรือน (ล้านบาท) 
10 ตัน/

ครัวเรือน 
20 ตัน/

ครัวเรือน 
30 ตัน/

ครัวเรือน 
40 ตัน/

ครัวเรือน 
7,000 7,500 500 5,922 7,145 7,595 7,774 
 8,000 1,000 11,843 14,290 15,190 15,547 
 8,500 1,500 17,765 21,435 22,785 23,321 
 9,000 2,000 23,686 28,581 30,380 31,094 
 9,500 2,500 29,608 35,726 37,975 38,868 
 10,000 3,000 35,529 42,871 45,570 46,641 
 10,500 3,500 41,451 50,016 53,165 54,415 
8,000 8,500 500 5,922 7,145 7,595 7,774 
 9,000 1,000 11,843 14,290 15,190 15,547 
 9,500 1,500 17,765 21,435 22,785 23,321 
 10,000 2,000 23,686 28,581 30,380 31,094 
 10,500 2,500 29,608 35,726 37,975 38,868 

สดัส่วนของครัวเรือนที�ไดรั้บประกนัเต็มเพดาน (%) 82  95 98 100 

 

หมายเหตุ : ใชข้อ้มูลจาํนวนครัวเรือนที�เพาะปลูกขา้วนาปี ปี 2551/52 จากสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร จาํนวน 3.7 ลา้นครัวเรือน หักดว้ย
ครัวเรือนที�ปลูกขา้วหอมมะลิ 1.3 ลา้นครัวเรือน (ขอ้มูลจาก ธ.ก.ส.)  เหลือครัวเรือนปลูกขา้วเจา้นาปี 2.4 ลา้นครัวเรือน 

ที�มา : คาํนวณโดยผูวิ้จยัจากขอ้มูลพื:นที�เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตของชาวนาทั�วประเทศ ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ สํามะโน
การเกษตร พ.ศ. 2546 และจาํนวนครัวเรือนชาวนาจากสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

                                                        
57 ในรายงานนี: คาํนวณเฉพาะงบประมาณที�จะใชส้ําหรับสินคา้ขา้วเท่านั:น ส่วนงบประมาณสําหรับการช่วยเหลือ
เกษตรกรผูเ้พาะปลูกสินคา้เกษตรชนิดอื�น หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เช่น กระทรวงเกษตรฯ ควรเป็นผูป้ระมาณการ 
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จ) มาตรการเสริม 

เนื�องจากโครงการประกนัความเสี�ยงราคาเกิดขึ:นในปี 2552 เมื�อรัฐบาลมีสต๊อกขา้วในมือ
จาํนวนกวา่ 7.67 ล้านตนัขา้วสาร (ณ สิ:นเดือนมิถุนายน 2552) และราคาตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง 
หากในตอนฤดูเก็บเกี�ยวนาปีช่วงปลายปี 2552 ราคาตลาดโลกลดลงมาก รัฐบาลจะมีภาระจ่ายเงิน 
ค่าสินไหมจาํนวนมหาศาล เพื�อป้องกนัปัญหาดังกล่าว รัฐบาลควรดาํเนินมาตรการเสริมที�สําคญั  
2 ประการ คือ 

(1) ระบายขา้วในสต๊อกรัฐบาลก่อนถึงฤดูเก็บเกี�ยวขา้วนาปีในกลางเดือนพฤศจิกายน 2552 
โดยใช้วิธีประมูลขา้วผา่นตลาดซื:อขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า การประมูลควรจดัเป็นกองเล็กๆ (ไม่ใช่
ประมูลเป็นจาํนวนแสนๆ ตนั)  ซึ� งจะช่วยให้พ่อคา้ส่งออกรายเล็กสามารถเขา้ร่วมประมูลได ้การส่ง
มอบขา้วตอ้งทาํก่อนวนัที� 15 พฤศจิกายน 2552 จากนั:นใหห้ยดุการขายขา้วชั�วคราว 

(2) คงโครงการรับจาํนาํข้าวเปลือกไว ้แต่กาํหนดให้ราคารับจาํนาํตํ�ากว่าหรือเท่ากบัราคา
อา้งอิง วิธีนี: จะเป็นการสร้างพื:นขั:นตํ�า (floor) ของอุปสงค์ต่อขา้วเปลือก เพื�อป้องกนัไม่ให้ราคาตลาด
ตกตํ�าลงมาก เพราะหากราคาตลาดยิ�งตกตํ�ามาก ภาระของรัฐบาลในการจ่ายคา่สินไหมกจ็ะสูงมากขึ:น 

ฉ) ข้อดขีองการประกันความเสี)ยงราคาสินค้าเกษตรมี 8 ประการ ดังนีd 

ชาวนาสามารถบริหารความเสี
ยงในการวางแผนตัดสินใจผลิตก่อนลงมือเพาะปลูก รู้ราคา
ขายก่อนตดัสินใจปลูกวา่คุม้กบัตน้ทุนของตนหรือไม ่

ผลประโยชน์ตกกับชาวนาทุกครอบครัวอย่างเต็มที
  : ชาวนาทุกครัวเรือน (3.5  
ล้านครัวเรือน) ที�ปลูกขา้ว ถ้าเขา้ร่วมโครงการ และราคาตลาดตํ�ากว่าราคาประกนัฯ ก็จะได้รับ 
ส่วนต่างเป็นเงินสดโดยตรงจากรัฐ ช่วยให้ชาวนาไม่ลม้ละลายจากการขายขา้ว แมช้าวนายากจนที�
ปลูกขา้วเพื�อบริโภค ไม่ไดป้ลูกเพื�อขาย ก็มีสิทธิx จดทะเบียนประกนัและไดค้วามช่วยเหลือจากรัฐ
เทา่กบัชาวนาที�ปลูกเพื�อขาย ดงันั:นรัฐจึงควรมีการรณรงคใ์หเ้ขา้ร่วมโครงการประกนั 

ชาวนาทุกคนในทุกจังหวัดได้เงินชดเชยในอัตราเท่ากัน ไม่ต้องถูกพ่อค้าตัดความชื:น  
เพราะรัฐคิดราคาชดเชยจากส่วนต่างระหว่างราคาตลาดอา้งอิงที�ประกาศกบัราคาประกนัฯ และ
ชาวนาไมต่อ้งนาํขา้วมาขายใหรั้ฐบาลผา่นโรงสีเหมือนโครงการจาํนาํขา้วเปลือก 

รัฐหยุดการแทรกแซงการค้าขายข้าวและทาํลายกลไกตลาด เมื�อรัฐเลิกซื:อขายขา้ว การคา้
ขา้วจะกลบัเขา้สู่กลไกการคา้ตามปกติ ตลาดข้าวจะกลบัมามีการแข่งขนั ทาํให้พ่อคา้และโรงสี 
ตอ้งปรับปรุงความสามารถในการแข่งขนั การแข่งขนัจะทาํให้ขา้วมีคุณภาพสูงขึ:น อยา่งไรก็ตาม 
รัฐควรมีนโยบายสนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดทํามาตรฐานข้าวเปลือก และมาตรฐานเพื�อใช ้
เป็นเกณฑใ์นการคา้ขาย 
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ลดปัญหาทุจริตเกือบทุกระดับ ถา้จะเหลือกเ็พียงระดบัเกษตรกรกบัเจา้หนา้ที�จดทะเบียน 

การลงทะเบียนเกษตรกรและพื=นที
เพาะปลูกเพื
อทาํประกันความเสี
ยงราคาจะช่วยลดปัญหา
การสวมสิทธิEจากข้าวของประเทศเพื
อนบ้านที
ทะลักเข้าประเทศ  ผูเ้ชี�ยวชาญที�คุน้เคยกบัตลาดขา้ว
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้คาดการณ์ว่าในปี 2552 ปริมาณข้าวจากกมัพูชาที�จะทะลักเข้าไทย 
ประมาณ 500,000 ตนั คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 7 ของผลผลิตขา้วไทย นอกจากนี:  ในอนาคตยงัมี
ปริมาณขา้วที�จะเขา้สู่ตลาดของไทยจากการยกเลิกโควตานาํเขา้ขา้วตามขอ้ตกลง AFTA ซึ� งจะมีผล
ตั:งแต่ วนัที� 1 มกราคม 2553 อีกส่วนหนึ�งดว้ย 

งบประมาณที
ใช้ในโครงการนี=จะเป็นงบปลายปิด เพราะทุกปีเมื�อมีการจ่ายสินไหมชดเชย
ตอนสิ:นฤดูเก็บเกี�ยว รัฐบาลจะทราบค่าใช้จ่ายทั:งหมด ดงันั:นในแต่ละปีรัฐบาลสามารถกาํหนด
วงเงินงบประมาณเสนอต่อรัฐสภาทาํให้การใช้งบอุดหนุนเกษตรกรมีความโปร่งใส นอกจากนั:น
รัฐบาลควรเสนอของบประมาณจากรัฐสภาพร้อมๆ กบังบประมาณประจาํปี ซึ� งจะก่อให้เกิดวินัย
ทางการคลัง ผิดกับโครงการรับจาํนําข้าวเปลือกที�มีงบประมาณที�ก่อภาระหนี: แบบปลายเปิด 
(Contingent liability) เพราะหน่วยราชการจะไม่มีการปิดบญัชีโครงการจนกวา่จะขายขา้วหมดใน
เวลา 4-5 ปี การจาํนาํขา้วทาํให้รัฐบาลไม่ตอ้งตั:งงบประมาณผา่นรัฐสภา แต่ใชว้ิธีกูเ้งินจาก ธ.ก.ส. 
มาดาํเนินการ และคา้งหนี: ไวจ้นในปี 2542 หนี: คงคา้งโครงการจาํนาํพืชผลสูงถึง 90,000 ลา้นบาท 
ทาํใหร้องนายกรัฐมนตรี มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล ตอ้งเขา้แกไ้ขปัญหาให ้ธ.ก.ส.  

ในระยะแรกการประกนัความเสี�ยงเป็นการอุดหนุนภายใน (domestic subsidy)58 ที�รัฐ
สามารถทาํไดภ้ายในวงเงินที�ระบุในขอ้ตกลง WTO แต่ในระยะยาวเมื�อชาวนาเริ�มจ่ายเบี:ยประกนั 
และมีการผ่องถ่ายความเสี
ยงบางส่วนให้แก่บริษัทประกันต่อ หรือให้แก่ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
เงินอุดหนุนของรัฐภายใต้โครงการประกันความเสี
ยงราคาจะลดลง  

งบประมาณที�ลดลงจากโครงการจาํนําข้าว รัฐสามารถนําไปใช้สนับสนุนนโยบายลด
ตน้ทุนการผลิต เพิ�มผลิตภาพการผลิตและมูลค่าขา้ว  ปรับปรุงคุณภาพขา้วไทย กาํหนดมาตรฐาน
และคุณภาพขา้วเปลือก และส่งเสริมการตลาดขา้วไทย  ฯลฯ 

                                                        
58 โปรดสังเกตวา่โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกเป็นโครงการที�มีทั: งการอุดหนุนภายในแบบบิดเบือนตลาด และการ
อุดหนุนการส่งออก (จากการที�รัฐประมูลขายขา้วส่งออกในราคาที�ขาดทุน) 
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5.4 การดําเนินโครงการประกนัรายได้เกษตรกร พ.ศ. 2552 ปัญหาและแนวทางการ

ปรับปรุง 

หลงัจากสถาบนัวิจยัเพื�อการพฒันาประเทศไทยไดจ้ดัทาํขอ้เสนอการประกนัความเสี�ยงราคา
ขา้วต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประกนัราคาและการประกนัภยัขา้วเปลือก ซึ� งแต่งตั:ง
โดย กขช. เมื�อวนัที� 12 มีนาคม 2552 และไดน้าํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการขา้วแห่งชาติเมื�อวนัที� 
17 กรกฏาคม 2552 ต่อมาคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตามขอ้เสนอของ กขช. โดยรัฐบาลกาํหนด
ราคาประกนัของขา้วเปลือกเจา้เท่ากบั ตนัละ 10,000 บาท ราคานี:ประกอบดว้ยตน้ทุนการผลิต 6,969 
บาทต่อตนั ค่าขนส่ง 200 บาทต่อตนั และอตัรากาํไรอีก ร้อยละ 40 ในเบื:องตน้ กขช. กาํหนดเพดาน
การประกนัขา้วเปลือกเจา้ครอบครัวละไม่เกิน 20 ตนั59 แต่ต่อมา ครม.มีมติขยายเพดานประกนัเป็น 25 
ตนัต่อครอบครัว เพราะแรงกดดนัจากกลุ่มเกษตร เพดานดงักล่าวจะครอบคลุมชาวนาทั�วประเทศเกือบ 
ร้อยละ 97 (ดูตารางที� 5.2) ในเวลาต่อมารัฐบาลเปลี�ยนชื�อโครงการประกนัความเสี�ยงราคาเป็นโครงการ
ประกนัรายไดเ้กษตรกร 

การดาํเนินโครงการประกนัรายได้ของรัฐบาลปี 2552 ที�ผา่นมาแมจ้ะมีเวลาดาํเนินการน้อย 
ประกอบกบัความไม่พร้อมทุกๆด้านในตอนเริ� มต้น แต่ในภาพรวมการดาํเนินงานถือว่าค่อนข้าง
ประสบความสําเร็จ ณ สิ:นปี 2552 จากการลงทะเบียนมีชาวนา 3.258 ลา้นราย ที�ทาํสัญญากบั ธ.ก.ส.  
ใช้สิทธิx ไปแล้ว 2.54 ล้านราย (ร้อยละ 78 ของผูผ้า่นประชาคม) จ่ายเงินชดเชยรายได ้จาํนวน 23.9 
พนัล้านบาท ชาวนาทั�วประเทศจึงพอใจโครงการนี: มาก ปัจจยัที�ทาํให้โครงการประสบความสําเร็จ   
คือ ราคาขา้วในตลาดโลกสูง เพราะปัญหามรสุมในอินเดีย และนายกรัฐมนตรีมีนโยบายไม่ระบายขา้ว
ในสตอ็กของรัฐ 

ปัญหาการดาํเนินงานเริ� มต้นจากการประกาศรายละเอียดเกี�ยวกับมาตรการประกนัราคา
ค่อนขา้งล่าช้า หลงัจาก ครม. มีมติเรื�องนโยบายประกนัรายได ้กขช.  ยงัตอ้งตั:งคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ เพื�อกาํหนดราคาประกนัและราคาอา้งอิง ตลอดจนการกาํหนดให้กระทรวงเกษตรเร่งรัดจด
ทะเบียนเกษตรกร ทาํให้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถเริ�มทาํสัญญาประกนักบัชาวนาได้ก่อน วนัที� 1 ตุลาคม 
2552  

                                                        
59 ราคาประกนัขา้วหอมมะลิ ตนัละ 15,300 บาท เพดานประกนั 14 ตนั ราคาขา้วหอมจังหวดั ตนัละ 14,300 บาท 
เพดานประกนั 16 ตนั ราคาขา้วเปลือกปทุมธานี ตนัละ 10,000 บาท เพดานประกนั 25 ตนั และราคาขา้วเปลือกเหนียว 
ตนัละ 9,500 บาท เพดาน 16 ตนั  



  

83 
โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดขา้วเพื�อป้องกนัการทุจริต 

สาเหตุของความล่าช้าเกิดจากความพยายามเตะถ่วงการนําเสนอโครงการประกนัราคาต่อ
รัฐบาล60 เพราะการยกเลิกโครงการรับจาํนาํเท่ากบัการทุบหมอ้ขา้วแกงของกลุ่มผลประโยชน์ที�เคย
ไดรั้บคา่เช่าทางเศรษฐกิจจากการแทรกแซงตลาดของรัฐ ดงันั:นจึงมีความพยายามให้ข่าวแก่สื�อมวลชน
เกี�ยวกบัปัญหาที�จะเกิดกบัโครงการประกนัความเสี�ยงราคา เช่น การจดทะเบียนลม การจ่ายเงินให้
เกษตรกรที�มิได้ปลูกข้าวเพราะไม่มีการส่งมอบข้าว (“ลมเปลี�ยนทิศ” ไทยรัฐ 13 สิงหาคม 2552) 
นอกจากนั:นมีข่าวลือบางกระแสวา่มีผูป้ระกอบการบางรายพยายามจา้งเกษตรกรให้ออกมาต่อตา้น
โครงการประกันความเสี� ยง เป็นต้น ยิ�งกว่านั: นมาตรการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของสถาบนัฯ เรื� องมาตรการเสริมเกี�ยวกบัการระบายขา้วที�เสนอให้รัฐทยอย
ระบายข้าวในปริมาณน้อยๆ และหยุดระบายข้าวเมื� อผลผลิตข้าวนาปี เ ริ� มออกสู่ตลาด 
ในเดือนพฤศจิกายน 2552 แต่การประมูลขายขา้วของรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2552 กลบักาํหนด 
ส่งมอบข้าวในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2552 ซึ� งเป็นช่วงต้นฤดูเก็บเกี�ยว อย่างไรก็ตาม 
การประมูลขายขา้วของตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าเป็นการประมูลขา้วที�โปร่งใส มีความเป็นธรรม 
 ผูป้ระมูลรายเล็กสามารถเขา้ร่วมประมูลไดส้อดคลอ้งกบัขอ้เสนอของสถาบนัฯ 

ความล่าช้าอีกประการหนึ� งเกิดจากการลงทะเบียนเกษตรกรจาํนวนเกือบ 4 ล้านครัวเรือน  
ซึ� งเป็นความรับผิดชอบของกรมวิชาการ กระทรวงเกษตรฯ แต่การลงทะเบียนเพื�อระบุพื:นที�เพาะปลูก
เป็นขั:นตอนสําคญัที�สุดที�หลีกเลี�ยงไม่ได้เพราะการทาํสัญญาประกนัจาํเป็นตอ้งมีหลกัฐานเกี�ยวกบั
พื:นที�เพาะปลูกขา้ว อยา่งไรก็ตามการแยกขั:นตอนการลงทะเบียนเกษตรกรกบัการทาํสัญญาประกนัทาํ
ให้การดาํเนินงานตามนโยบายล่าช้า ปัญหาสําคญัอีกประการหนึ� งของดาํเนินนโยบายประกนัรายได ้
คือ ระบบประชาสัมพนัธ์คอ่นขา้งอ่อนแอ และไมมี่ประสิทธิภาพ 

การดาํเนินงานโครงการประกนัรายไดใ้นปี 2552 ที�ผา่นมา พบวา่โครงการมีขอ้บกพร่องหลาย
ประการที�จาํเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขในปีต่อๆ ไป ดงันี:  

1) ความไม่เข้าใจและกระแสการคัดค้านโครงการประกันรายได้ โครงการประกนัรายได ้
ในฤดูแรก (นาปี ฤดูผลิต 2552/53) และครั: งที�สอง (นาปรังต้นปี 2553) มีปัญหาบางประการ ดังนี:  
ประการแรก เนื�องจากความฉุกละหุกของการริเริ�มโครงการ ทาํให้เกิดปัญหาการจดทะเบียนเกษตรกร
และการทาํสัญญาประกนัล่าช้าในหลายพื:นที� เกษตรกรบางรายที�ทาํสัญญาล่าช้าได้รับเงินสินไหม
ชดเชยนอ้ยกวา่เกษตรกรอื�นๆ จึงเกิดการประทว้ง ในที�สุดรัฐบาลไดแ้กปั้ญหาโดยยินยอมให้เกษตรกร

                                                        
60 คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประกนัราคาไดรั้บการแต่งตั:งเมื�อวนัที� 12 มีนาคม 2552 แต่สามารถนาํเสนอ
โครงการใหม่ต่อกนข.ในวนัที� 17 กรกฏาคม 2552 และเวลาล่วงไปจนถึงวนัที� 1 ตุลาคม 2552 คณะอนุกรรมการฯ  
จึงไดก้าํหนดเกณฑก์ลางอา้งอิง ราคาอา้งอิง และมาตรการเสนอต่อ กนข.  
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เลือกวนัรับเงินชดเชยที�ไมต่อ้งตรงกบัในสัญญา (มติคณะรัฐมนตรี 24 พฤศจิกายน 2552) การตดัสินใจ
ดงักล่าวเท่ากบัส่งเสริมให้เกษตรกรเก็งกาํไรจากราคาอา้งอิงในอนาคต ผลที�เกิดขึ:นในการประกนั
รายไดร้อบสอง (นาปรังตน้ปี 2553) คือ เกษตรกรบางคนไดรั้บเงินประกนัน้อย เพราะคาดคะเนราคา
ผิด ทาํให้เกิดปัญหาการประทว้ง ที�ประชุม กขช.จึงมีมติให้ปรับราคาอ้างอิงทุก 7 วนั แต่ต่อมาก็มี
ปัญหาขึ: นอีก กระทรวงพาณิชย์พยายามเสนอสูตรราคาอ้างอิงย ้อนหลัง 3 ปี (แต่โชคดีที�ไม่มี 
การดําเนินการ) อันที�จริงการที�ราคาในต้นปี 2553 ลดลง ไม่ควรมีผลกระทบใดๆ ต่อเกษตรกร  
เพราะเกษตรกรจะไดรั้บชดเชยเท่ากบัส่วนต่างระหว่างราคาประกนักบัราคาอา้งอิงเสมอ ตราบใดที�
เกษตรกรขายขา้วในสัปดาห์ที� 1 แลว้ขอเบิกเงินชดเชยในสัปดาห์ต่อมา เพราะราคาอา้งอิงในสัปดาห์
ต่อมา (สัปดาห์ที� 2) คาํนวณจากราคาตลาดในสัปดาห์ที�ผ่านมา (สัปดาห์ที� 1) แต่รัฐไม่ดาํเนินการ
ประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรเขา้ใจ การอ่อนประชาสัมพนัธ์ยงัผลให้เกษตรกรบางคนพยายามเลือกวนั
ขอรับสินไหมที�ทาํใหต้นไดรั้บเงินส่วนต่างจากรัฐสูงที�สุด 

ปัญหาอีกประการหนึ�ง คือ ในตน้ปี 2553 ราคาตลาดโลกเริ�มลดลงอนัเนื�องจากสถานการณ์ใน
ตลาดโลก และรัฐมีการให้ข่าววา่จะระบายขา้วในสต๊อกจาํนวนมาก โดยมีข่าวลือวา่รัฐจะระบายขา้ว
กวา่ 2 ลา้นตนั ผลคือโรงสีส่วนใหญ่หยุดการรับซื:อขา้ว ทาํให้เกิดข่าววา่ชาวนาขายขา้วไม่ได ้สร้าง 
แรงกดดันให้ กขช.ต้องยอมให้กระทรวงพาณิชย์เข้าดําเนินการตั: งโต๊ะซื: อข้าวในราคาอ้างอิง  
โดยให้โรงสีบางแห่งเขา้ดาํเนินการ รวมทั:งการมีคาํสั�งให้โรงสีเหล่านั:นสีแปรสภาพขา้วดว้ย ปัญหา
เหล่านี: เกิดจากแรงกดดนัของกลุ่มผลประโยชน์ที�ตอ้งการใหรั้ฐกลบัไปใชโ้ครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก 

2) การสํารวจผลผลิตของครัวเรือนที)ทําประกัน และข้อมูลพืdนที)เพาะปลูกจริง ข้อมูล 
ทั: งสองนี: เป็นองค์ประกอบที�สําคญัที�สุดของการประกนั เพราะสัญญาประกนัจะจ่ายเงินสินไหม 
ตามปริมาณผลผลิตและพื:นที�ของแต่ละครัวเรือน ดงันั:นหน่วยงานราชการที�เป็นผูด้าํเนินงานจะตอ้ง
กาํหนดขั:นตอนการสํารวจที� “เชื�อถือได”้ เพราะหน่วยราชการที�ทาํหน้าที�ตรวจสอบ เช่น สํานักงาน 
การตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) และสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) จะตรวจความถูกตอ้งของการดาํเนินงานจากขั:นตอนดงักล่าว 

นอกจากนี:ผลผลิตของครัวเรือนที�ทาํประกนัในปี 2552 นี: จะเป็นขอ้มูลสําคญัที�สุดที�จะใชเ้ป็น
ขอ้มูล “ปริมาณผลผลิตที�จะได้รับการประกนั” ของแต่ละครัวเรือนในปี 2553/54 ในอนาคตเมื�อมี
ขอ้มูลยอ้นหลงันานพอ61   

                                                        
61 ธ.ก.ส. สามารถใชข้อ้มูลผลผลิตเฉลี�ย 3-5 ปี ยอ้นหลงัของแตล่ะครัวเรือนในการทาํสญัญาประกนัได ้
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รัฐบาลควรมีการสุ่มตรวจข้าวในแปลงนาของเกษตรกร เพื�อยืนยนัว่าผูเ้อาประกนัลงมือ
เพาะปลูกจริง และเอาใจใส่ดูแลที�นาของตนเยี�ยงเกษตรกรทั�วไป ธ.ก.ส. ควรไดรั้บจดัสรรงบประมาณ
และบุคลากรในการ“สุ่ม”สาํรวจพื:นที�นาหลงัตน้ขา้วงอกแลว้อยา่งนอ้ย 1-2 ครั: งต่อฤดูเพาะปลูก 

ในโครงการประกนัรายไดต้น้ปี 2553 ปรากฏวา่พื:นที�ปลูกขา้วบางพื:นที�มีการขอจดทะเบียน 
และขอทาํประกนัเป็นจาํนวนสูงกว่าที�ทางราชการประมาณการไวค้่อนขา้งมาก ส่วนหนึ� งเกิดจาก 
การที�รัฐยงัตั:งราคาประกนัไวเ้ท่าเดิม ขณะที�ราคาตลาดของพืชผลเกษตรส่วนใหญ่เริ�มลดลง และอีก
สาเหตุหนึ�งอาจเป็นไปไดว้า่มีการนาํพื:นที�อื�นๆ ที�ไม่ไดป้ลูกขา้วมาขอจดทะเบียน ดงันั:นนอกจากจะใช้
กระบวนการสํารวจพื:นที�และผลผลิตแล้ว รัฐบาลจึงตอ้งรีบหาทางแก้ไขปัญหาโดยนําเทคโนโลยี
ภาพถ่ายดาวเทียมมาใชป้ระกอบกบัการสํารวจขอ้มูลภาคพื:นดินยืนยนัการแปลผล  เทคนิคนี: มีการใช้
แพร่หลายในต่างประเทศมานานแลว้ และปัจจุบนัมีบางองคก์รที�ให้บริการภาพถ่ายดาวเทียมโดยไม่คิด
คา่ใชจ่้าย แต่กระทรวงเกษตรฯยงัขาดศกัยภาพดา้นนี:  นอกจากนี:อาจมีการขึ:นทะเบียนพื:นที�การปลูกพืช 
3 ชนิดพร้อมกันตามเลขบัตรประชาชน และสร้างระบบการแจ้งรายงานข้อมูลเฉพาะกรณีมี 
การเปลี� ยนแปลงพื:นที�ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ โดยอาศัยกลุ่มนักธุรกิจเพื�อสังคม (social 
entrepreneur) 

การสํารวจพื:นที�เพาะปลูกและผลผลิตควรเป็นงานที�หน่วยงานระดบัทอ้งถิ�นเป็นผูรั้บผิดชอบ
ร่วมกนั ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที�เกษตรตาํบล ธ.ก.ส. ประจาํอาํเภอ เจา้หนา้ที�ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
(อปท.) และกรรมการหมู่บ้าน นอกจากนี: เกษตรกรตอ้งลงนามรับรองผลสํารวจ วิธีนี: จะเป็นเกราะ
ป้องกนัการทาํงานของเจ้าหน้าที�ที�สุจริตมิให้ถูกกล่าวหาและลงโทษในกรณีที�ขอ้มูลเกิดผิดพลาด 
อย่างไรก็ตาม จะตอ้งมีมาตรการป้องกนัการทุจริตของเจา้หน้าที�บางคนที�อาจร่วมมือกบัชาวบ้าน 
บางคน รวมทั:งการปรับปรุงระบบการรับรองด้วยประชาคม โดยให้ชาวบ้านมีแรงจูงใจรายงาน 
การจดทะเบียนเท็จ เช่น รางวลัให้ผูแ้จง้เบาะแสหมู่บา้นที�แจง้พื:นที�เกินจริงจะถูกปรับลดเงินสินไหม
ทั:งหมูบ่า้น เป็นตน้ 

3) ราคาอ้างองิ ในปี 2552 คณะอนุกรรมการที�จดัทาํราคาอา้งอิง กาํหนดให้ประกาศราคาอา้งอิง
เพียงเดือนละ 2 ครั: ง คือ ทุกวนัที� 1 และ 16 ของเดือนแต่ราคาดงักล่าวจะไม่สะทอ้นราคาในช่วงเก็บ
เกี�ยวจริงของเกษตรกรแต่ละครัวเรือน ในเวลาต่อมาคณะอนุกรรมการจึงประกาศราคาอ้างอิงทุก
สัปดาห์ การกาํหนดราคาอา้งอิงนี: มีความสําคญัมากเพราะจะมีผลกระทบต่อเงินงบประมาณที�ตอ้ง 
จ่ายชดเชยใหเ้กษตรกร 

ดงันั:น รัฐบาลควรปรับปรุงวิธีการจดัเก็บราคาตลาดที�ใช้คาํนวณราคาอา้งอิง เพราะทนัทีที�
ขอ้มูลตลาดถูกนาํไปใชค้าํนวณราคาอา้งอิง ราคาตลาดที�เคยเป็นราคาที�เชื�อถือได ้(เพราะผูร้ายงานไม่มี
เหตุผลที�จะบิดเบือนราคา) จะกลายเป็นข้อมูลที� ถูกบิดเบือน วิธีการจัดเก็บข้อมูลจะต้องปลอด 
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จากปัญหาดงักล่าวและหน่วยงานที�จดัเก็บขอ้มูลตอ้งไม่มีผลประโยชน์เกี�ยวขอ้ง ยึดหลกัวิชาการมี
ความน่าเชื�อถือ และมีการดาํเนินงานที�โปร่งใส 

4) วันเรียกเก็บเงินค่าสินไหม (exercise date) ในปี 2552 ธ.ก.ส. ให้อิสระแก่เกษตรกรสามารถ
เลือกวนัเรียกเกบ็คา่สินไหมไดโ้ดยอิสระระหวา่งวนัที� 15 พฤศจิกายน 2552 ถึง มกราคม 2553 แต่ในปี
ต่อๆไป ธ.ก.ส. ควรเปลี�ยนแปลงวนัเรียกเก็บค่าสินไหมให้ใกลเ้คียงวนัเก็บเกี�ยวจริง (เช่น อยูใ่นช่วง 2 
สัปดาห์ของวนัเก็บเกี�ยวตามที�เกษตรกรแจง้ไวใ้นสัญญาประกนั)  เพราะวตัถุประสงค์ของโครงการ
ประกนั คือ การประกันว่าเมื
อถึงวันเก็บเกี
ยวข้าว เกษตรกรควรจะได้รับเงินจากการขายข้าวอย่างตํ
า
เท่ากับราคาประกัน ทั:งนี: เพื�อให้เกษตรกรตดัสินใจเลือกที�จะทาํสัญญาประกนั และวางแผนการผลิต
ตั:งแต่ก่อนลงมือเพาะปลูก หากเปิดโอกาสให้เกษตรกรเลือกวนัเก็บสินไหมเป็นวนัใดก็ได ้จะเป็นการ
ส่งเสริมให้เกษตรกร “เก็งราคา” ในฤดูเก็บเกี�ยว ซึ� งอาจทาํให้เกษตรกรบางรายมีกาํไรเพิ�ม บางราย
ขาดทุนจนกลายเป็นปัญหาในภายหลงั 

5) โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการประกันรายได้ ยังมีหลายหน่วยงานที)ต่างคนต่างทํา  
การดาํเนินงาน ครม. และ กขช. ควร “มอบอาํนาจ” ใหค้ณะกรรมการผูบ้ริหารจดัการโครงการ เพื�อเกิด
ความคล่องตวัและมีความเป็นอิสระ โดย ธ.ก.ส. ควรเป็นหน่วยงานหลกัในการดาํเนินงาน ส่วน ครม.มี
หน้าที�ในการวางหลักเกณฑ์ต่างๆให้ชัดเจน และแน่นอน เช่น จดทะเบียนก่อนการเพาะปลูก ให้
เกษตรกรระบุระยะเวลาขอใชสิ้ทธิx ในสัญญา สูตรและเวลาในการประกาศราคาอา้งอิง ฯลฯ 

6) ปัญหาแรงกดดันให้ขึdนราคาประกัน และเพิ)มปริมาณการประกันต่อครัวเรือน ในฤดูกาล
ต่อๆไปควรใหเ้กษตรกรเริ�มจ่ายเบี:ยประกนับางส่วน โดยเบี:ยประกนัขึ:นกบัปริมาณขา้วที�ประกนั 

7) ควรปรับโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายพืชทุกชนิด โดยมีองค์ประกอบเฉพาะฝ่าย
การเมือง มีคณะกรรมการบริหารโครงการโดยฝ่ายราชการประจาํ (ดูรายละเอียดในรายงานทีดีอาร์ไอ 
ของสถาบนัวจิยัเพื�อการพฒันาประเทศไทย 2552) 

8) การระบายข้าวรัฐบาล ควรเน้นบทบาทของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า  

9) บทบาทบริษัทประกันภัยเอกชนและตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า นอกเหนือจากโครงการ
ประกนัความเสี�ยงราคา (และการประกนัความเสี�ยงดา้นผลผลิต เช่น การประกนัดว้ยดชันีนํ: าฝน ฯลฯ) 
รัฐบาลไม่ควรมีมาตรการอื�นที�จะแทรกแซงกลไกในตลาดข้าว การไม่แทรกแซงตลาดข้าวจะเปิด
โอกาสให้ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าเติบโต มีธุรกรรมเพิ�มขึ:น ราคาล่วงหน้าในตลาดสินคา้เกษตร
ล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ (โดยเฉพาะโรงสี หรือโรงงานแป้ง รวมทั:งสหกรณ์
การเกษตรที�ทาํหน้าที�รวบรวมขา้ว และสีขา้วขาย) ที�ตอ้งการ “กนัความเสี�ยง” (hedging) จากความ
แปรปรวนของราคาขา้วในตลาดจร (spot market) ประโยชน์อีกประการหนึ�ง คือ รัฐบาลสามารถผอ่ง
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ถ่ายความเสี�ยงบางส่วนจากสัญญาประกนัราคาที�ทาํกบัเกษตรกรให้แก่นักเก็งกาํไรในตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหนา้ 

นอกจากนั:นรัฐบาลควรพิจารณาหามาตรการส่งเสริมให้บริษทัประกนัภยัเอกชนเขา้มารับ
หนา้ที�ประกนัความเสี�ยงราคา (โดยเฉพาะส่วนของราคาประกนัที�ไม่สูงกวา่ตน้ทุนการผลิต) วิธีนี: จะลด
ภาระการจ่ายสินไหมของรัฐบาลลง ทาํให้ปริมาณเงินอุดหนุนภายใน (domestic subsidy) ลดลง รัฐมี
งบประมาณที�จะนาํไปใช้ในงานพฒันาผลิตภาพผลิตของภาคเกษตรมากขึ:น โดยรัฐอาจยงัคงอุดหนุน
เบี:ยประกนับางส่วนให้แก่เกษตรกรก็ไดเ้หมือนกบัในกรณีของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรืออุดหนุนเบี:ย
ประกนัทั:งหมดใหเ้กษตรกรที�มีผลผลิตไมเ่กินครอบครัวละ 10 ตนั 
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ภาคผนวก 

 





 

ภาคผนวกที) 1 การเปรียบเทียบระหว่างราคารับจํานํากบัราคาตลาดสําหรับข้าวเปลือก 

เดอืน/ปี 

ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมมะล ิ

ราคาตลาดเฉลี)ย

ทั)วประเทศ 

ราคาจํานําข้าว

เจ้านาปี 

ราคาจํานําข้าว

เจ้านาปรัง 

ราคาตลาด ราคาจํานํา 

บาทต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน 
พ.ย. 2543 4,518.50 5,280.00 - 7,289.00 6,495.00 

ธ.ค. 2543 4,258.50 5,280.00 - 6,413.00 6,495.00 
ม.ค. 2544 4,411.96 5,280.00 - 6,583.00 6,495.00 

ก.พ. 2544 4,586.67 5,280.00 - 6,376.00 6,495.00 

ม.ีค. 2544 4,327.46 5,280.00 - 6,085.50 6,495.00 

เม.ย. 2544 4,212.63 - 4,870.00 6,139.50 - 
พ.ค. 2544 4,307.63 - 4,870.00 5,932.50 - 

ม.ิย. 2544 4,255.75 - 4,870.00 5,750.50 - 

ก.ค. 2544 4,640.50 - 4,870.00 5,710.50 - 

ส.ค. 2544 4,556.00 - - 5,204.50 - 
ก.ย. 2544 4,635.13 - - 4,929.00 - 

ต.ค. 2544 4,603.75 - - 5,151.50 - 

พ.ย. 2544 4,357.50 5,330.00 - 4,748.00 7,000.00 

ธ.ค. 2544 4,330.17 5,330.00 - 4,750.00 7,000.00 
ม.ค. 2545 4,527.13 5,330.00 - 5,093.50 7,000.00 

ก.พ. 2545 4,733.63 5,330.00 - 5,286.00 7,000.00 

ม.ีค. 2545 4,746.17 5,330.00 - 5,276.00 7,000.00 

เม.ย. 2545 4,614.25 - 4,975.00 5,318.00 - 
พ.ค. 2545 4,791.75 - 4,975.00 5,458.00 - 

ม.ิย. 2545 4,808.75 - 4,975.00 5,859.50 - 

ก.ค. 2545 4,640.00 - 4,975.00 6,319.00 - 

ส.ค. 2545 4,567.50 - - 6,339.50 - 
ก.ย. 2545 4,595.75 - - 6,527.50 - 

ต.ค. 2545 4,749.50 - - 6,336.50 - 

พ.ย. 2545 4,721.38 5,330.00 - 6,271.50 6,800.00 

ธ.ค. 2545 4,617.75 5,330.00 - 6,361.00 6,800.00 

ม.ค. 2546 4,814.00 5,330.00 - 6,055.00 6,800.00 

ก.พ. 2546 4,821.00 5,330.00 - 6,619.50 6,800.00 
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ภาคผนวกที) 1 การเปรียบเทียบระหว่างราคารับจํานํากบัราคาตลาดสําหรับข้าวเปลือก (ต่อ) 

เดอืน/ปี 

ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมมะล ิ

ราคาตลาดเฉลี)ย

ทั)วประเทศ 

ราคาจํานําข้าว

เจ้านาปี 

ราคาจํานําข้าว

เจ้านาปรัง 

ราคาตลาด ราคาจํานํา 

บาทต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน 

มี.ค. 2546 4,713.17 5,330.00 - 7,322.50 6,800.00 

เม.ย. 2546 4,653.25 - 4,975.00 7,771.00 - 

พ.ค. 2546 4,664.75 - 4,975.00 7,984.00 - 

มิ.ย. 2546 4,765.25 - 4,975.00 8,311.00 - 
ก.ค. 2546 4,768.25 - 4,975.00 8,454.50 - 
ส.ค. 2546 4,620.00 - - 8,788.00 - 
ก.ย. 2546 4,592.00 - - 8,097.50 - 
ต.ค. 2546 4,517.75 - - 8,447.00 - 
พ.ย. 2546 4,459.75 5,330.00 - 8,025.00 7,000.00 

ธ.ค. 2546 4,525.75 5,330.00 - 7,974.00 7,000.00 

ม.ค. 2547 4,758.25 5,330.00 - 9,318.50 7,000.00 

ก.พ. 2547 4,736.25 5,330.00 - 8,834.50 7,000.00 

มี.ค. 2547 5,095.75 5,330.00 - 9,271.00 7,000.00 

เม.ย. 2547 5,351.67 - 5,250.00 9,457.50 - 

พ.ค. 2547 5,407.00 - 5,250.00 9,249.50 - 

มิ.ย. 2547 5,372.00 - 5,250.00 8,546.50 - 

ก.ค. 2547 5,497.75 - 5,250.00 7,957.00 - 

ส.ค. 2547 5,909.75 - - 7,717.50 - 

ก.ย. 2547 5,812.00 - - 7,417.00 - 
ต.ค. 2547 5,738.25 - - 7,185.00 - 
พ.ย. 2547 6,061.00 6,600.00 - 7,407.00 10,000.00 
ธ.ค. 2547 6,157.00 6,600.00 - 7,636.50 10,000.00 
ม.ค. 2548 6,307.50 6,600.00 - 7,885.00 10,000.00 
ก.พ. 2548 6,325.75 6,600.00 - 7,955.00 10,000.00 
มี.ค. 2548 6,854.33 6,600.00 - 8,028.00 10,000.00 
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ภาคผนวกที) 1 การเปรียบเทียบระหว่างราคารับจํานํากบัราคาตลาดสําหรับข้าวเปลือก (ต่อ) 

เดอืน/ปี 

ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมมะล ิ

ราคาตลาดเฉลี)ย

ทั)วประเทศ 

ราคาจํานําข้าว

เจ้านาปี 

ราคาจํานําข้าว

เจ้านาปรัง 

ราคาตลาด ราคาจํานํา 

บาทต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน 

เม.ย. 2548 6,677.50 - 6,700.00 8,000.00 - 

พ.ค. 2548 6,711.33 - 6,700.00 7,913.50 - 

มิ.ย. 2548 6,724.00 - 6,700.00 7,688.50 - 

ก.ค. 2548 6,618.75 - 6,700.00 7,696.00 - 
ส.ค. 2548 6,602.75 - - 7,995.00 - 
ก.ย. 2548 6,703.00 - - 8,013.00 - 
ต.ค. 2548 6,879.75 - - 7,882.50 - 
พ.ย. 2548 6,750.00 7,100.00 - 7,480.00 10,000.00 
ธ.ค. 2548 6,738.00 7,100.00 - 7,400.00 10,000.00 

ม.ค. 2549 6,787.50 7,100.00 - 7,485.00 10,000.00 

ก.พ. 2549 6,815.50 7,100.00 - 7,807.00 10,000.00 

มี.ค. 2549 6,831.25 7,100.00 - 8,168.00 10,000.00 

เม.ย. 2549 6,787.50 - 7,100.00 8,190.50 - 

พ.ค. 2549 6,680.00 - 7,100.00 8,305.00 - 

มิ.ย. 2549 6,656.25 - 7,100.00 8,298.50 - 

ก.ค. 2549 6,720.00 - 7,100.00 8,705.00 - 

ส.ค. 2549 5,976.75 - - 8,970.50 - 

ก.ย. 2549 6,516.00 - - 9,022.50 - 

ต.ค. 2549 6,012.75 - - 8,980.00 - 
พ.ย. 2549 6,050.25 6,500.00 - 8,460.00 9,000.00 
ธ.ค. 2549 6,144.00 6,500.00 - 8,275.50 9,000.00 
ม.ค. 2550 6,330.33 6,500.00 - 8,680.00 9,000.00 
ก.พ. 2550 6,416.67 6,500.00 - 8,787.50 9,000.00 
มี.ค. 2550 6,345.96 6,500.00 - 8,932.00 9,000.00 
เม.ย. 2550 6,967.00 - 6,600.00 8,954.50 - 

พ.ค. 2550 6,197.25 - 6,600.00 8,903.50 - 
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ภาคผนวกที) 1 การเปรียบเทียบระหว่างราคารับจํานํากบัราคาตลาดสําหรับข้าวเปลือก (ต่อ) 

เดอืน/ปี 

ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมมะล ิ

ราคาตลาดเฉลี)ย

ทั)วประเทศ 

ราคาจํานําข้าว

เจ้านาปี 

ราคาจํานําข้าว

เจ้านาปรัง 

ราคาตลาด ราคาจํานํา 

บาทต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน 

มิ.ย. 2550 6,275.25 - 6,600.00 8,960.50 - 

ก.ค. 2550 6,275.00 - 6,600.00 9,025.00 - 

ส.ค. 2550 6,291.75 - - 9,025.00 - 

ก.ย. 2550 6,266.25 - - 9,057.50 - 
ต.ค. 2550 6,269.50 - - 9,120.50 - 
พ.ย. 2550 6,650.00 6,700.00 - 9,348.00 9,300.00 
ธ.ค. 2550 6,933.50 6,700.00 - 10,261.00 9,300.00 
ม.ค. 2551 7,006.75 6,700.00 - 10,965.50 9,300.00 
ก.พ. 2551 7,919.25 6,700.00 - 12,145.00 9,300.00 

มี.ค. 2551 10,546.50 6,700.00 - 13,119.00 9,300.00 

เม.ย. 2551 13,632.00 - - 18,259.50 - 

พ.ค. 2551 13,325.75 - - 17,418.50 - 

มิ.ย. 2551 12,396.00 - 14,000.00 15,110.50 - 

ก.ค. 2551 12,372.00 - 14,000.00 14,730.00 - 

ส.ค. 2551 11,862.00 - 14,000.00 13,657.50 - 

ก.ย. 2551 11,892.00 - 14,000.00 13,761.50 - 

ต.ค. 2551 10,826.25 - - 13,649.00 - 

พ.ย. 2551 9,353.75 12,000.00 - 11,351.50 15,000.00 

ธ.ค. 2551 9,422.50 12,000.00 - 12,040.00 15,000.00 
ม.ค.  2552 9,875.00 12,000.00 - 13,412.50 15,000.00 
ก.พ.  2552 10,300.00 12,000.00 - 13,881.25 15,000.00 
มี.ค.  2552 9,450.00 12,000.00 - 14,175.00 15,000.00 
เม.ย.  2552 9,721.88 - 11,800.00 14,212.50 - 
พ.ค.  2552 9,600.00 - 11,800.00 14,075.00 - 

ที�มา : กรมการคา้ภายใน, 2552 
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ภาคผนวกที) 2 ความสัมพนัธ์สต็อกข้าวของรัฐบาลกบัการส่งออกข้าวของไทย 

ปี 
ปริมาณส่งออกข้าวรวม1) ปริมาณข้าวสารในสต็อค2) 

ตัน ล้านตัน 

ม.ค. 2549 579,501 3.92 
ก.พ. 2549 585,601 4.41 
มี.ค. 2549 626,015 4.37 
เม.ย. 2549 599,232 4.67 
พ.ค. 2549 665,334 5.01 
มิ.ย. 2549 659,296 5.10 
ก.ค. 2549 553,948 5.14 
ส.ค. 2549 525,788 5.02 
ก.ย. 2549 624,922 4.85 
ต.ค. 2549 697,756 4.74 
พ.ย. 2549 663,253 4.85 
ธ.ค. 2549 640,010 5.23 
ม.ค. 2550 622,942 5.20 
ก.พ. 2550 591,362 5.13 
มี.ค. 2550 743,386 4.96 
เม.ย. 2550 703,758 5.13 
พ.ค. 2550 683,554 5.18 
มิ.ย. 2550 729,501 5.09 
ก.ค. 2550 624,703 5.07 
ส.ค. 2550 641,321 5.15 
ก.ย. 2550 836,383 5.05 
ต.ค. 2550 1,101,638 4.83 
พ.ย. 2550 1,168,506 4.49 
ธ.ค. 2550 1,110,319 4.02 
ม.ค. 2551 1,022,849 3.63 
ก.พ. 2551 1,049,697 3.19 
มี.ค. 2551 1,136,239 2.74 
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ภาคผนวกที) 2 ความสัมพนัธ์สต็อกข้าวของรัฐบาลกบัการส่งออกข้าวของไทย (ต่อ) 

ปี 
ปริมาณส่งออกข้าวรวม1) ปริมาณข้าวสารในสต็อค2) 

ตัน ล้านตัน 

เม.ย. 2551 816,424 2.45 
พ.ค. 2551 1,006,026 2.45 
มิ.ย. 2551 954,388 3.01 
ก.ค. 2551 890,492 3.57 
ส.ค. 2551 790,060 4.13 
ก.ย. 2551 709,319 4.69 
ต.ค. 2551 604,910 4.69 
พ.ย. 2551 437,476 5.83 
ธ.ค. 2551 597,883 6.97 
ม.ค.  2552 612,118 4.84 
ก.พ.  2552 690,382 5.05 
มี.ค.  2552 765,809 5.62 
เม.ย.  2552 671,188 7.04 
พ.ค.  2552 735,048 7.56 
มิ.ย.  2552 908,505 7.67 

ที�มา :  1) กรมศุลกากร 
 2) องคก์ารคลงัสินคา้ 
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ภาคผนวกที) 3 เปรียบเทียบราคาข้าวส่งออก ไทยกบัสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม  

  

  

ราคา ข้าวขาว 100%

ชัdน2 

F.O.B. กรุงเทพ 

ข้าวขาว 5% 

F.O.B. กรุงเทพ 

ข้าวขาว 5%  

F.O.B. เวยีดนาม 

southern long gtain 

milled 

F.O.B. - US 

เหรียญสหรัฐต่อตัน เหรียญสหรัฐต่อตัน เหรียญสหรัฐต่อตัน เหรียญสหรัฐต่อตัน 

ส.ค. 2548 292 286 347 278 

ก.ย. 2548 294 288 346 292 

ต.ค. 2548 296 289 345 303 

พ.ย. 2548 286 280 336 308 

ธ.ค. 2548 288 282 338 320 

ม.ค. 2549 299 293 353 343 

ก.พ. 2549 307 300 369 354 

มี.ค. 2549 310 303 374 353 

เม.ย. 2549 310 304 387 358 

พ.ค. 2549 315 308 386 364 

มิ.ย. 2549 319 312 391 364 

ก.ค. 2549 323 315 403 371 

ส.ค. 2549 321 315 409 395 

ก.ย. 2549 319 314 410 406 

ต.ค. 2549 312 307 406 418 

พ.ย. 2549 310 305 406 419 

ธ.ค. 2549 317 311  423 

ม.ค. 2550 321 313  420 

ก.พ. 2550 325 317  417 

มี.ค. 2550 320 321 441 405 

เม.ย. 2550 327 319 439 400 



 

100 
โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดขา้วเพื�อป้องกนัการทุจริต 

ภาคผนวกที) 3 เปรียบเทียบราคาข้าวส่งออก ไทยกบัสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม (ต่อ) 

  

  

ราคา ข้าวขาว 100%

ชัdน2 

F.O.B. กรุงเทพ 

ข้าวขาว 5% 

F.O.B. กรุงเทพ 

ข้าวขาว 5%  

F.O.B. เวยีดนาม 

southern long gtain 

milled 

F.O.B. - US 

เหรียญสหรัฐต่อตัน เหรียญสหรัฐต่อตัน เหรียญสหรัฐต่อตัน เหรียญสหรัฐต่อตัน 

พ.ค. 2550 329 320 439 397 

ม.ิย.-2550 338 329 445 397 

ก.ค.-2550 345 336 457 392 

ส.ค.-2550 336 327 450 395 

ก.ย.-2550 332 323 448 413 

ต.ค.-2550 336 327 454 446 

พ.ย.-2550 349 340 480 475 

ธ.ค.-2550 368 359 508 496 

ม.ค.-2551 399 389 545 518 

ก.พ.-2551 466 454 612 565 

ม.ีค.-2551 567 554 711 664 

เม.ย.-2551 849 833 996 816 

พ.ค.-2551 990 973 1122 926 

ม.ิย.-2551 870 854 1003 878 

ก.ค.-2551 831 814 923 854 

ส.ค.-2551 780 764 861 802 

ก.ย.-2551 764 749 824 791 

ต.ค.-2551 683 667 744 717 

พ.ย.-2551 591 576 689 664 

ธ.ค.-2551 582 566 702 632 
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ภาคผนวกที) 3 เปรียบเทียบราคาข้าวส่งออก ไทยกบัสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม (ต่อ) 

  

  

ราคา ข้าวขาว 100%

ชัdน2 

F.O.B. กรุงเทพ 

ข้าวขาว 5% 

F.O.B. กรุงเทพ 

ข้าวขาว 5%  

F.O.B. เวยีดนาม 

southern long gtain 

milled 

F.O.B. - US 

เหรียญสหรัฐต่อตัน เหรียญสหรัฐต่อตัน เหรียญสหรัฐต่อตัน เหรียญสหรัฐต่อตัน 

ม.ค.-2552 611 581 764 592 

ก.พ.-2552 624 594 770 562 

ม.ีค.-2552 637 608 768 513 

เม.ย.-2552 588 558 738 534 

พ.ค.-2552 556 526 732 513 

ม.ิย.-2552 581 551 760 502 

ก.ค.-2552 586 556 790 502 
ที�มา :  1) สมาคมผูส่้งออกขา้วไทย 
 2) USDA 



 

102 
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ภาคผนวกที) 4 ค่าเช่าทางเศรษฐกจิของผู้ส่งออกจากการประมูลข้าวในโครงการรับจาํนําข้าวเปลอืก ฤดู 2548/49  
ปี/ครัdงที)/

เดอืน 

รายการ

ประมูล 

ปริมาณ

ที)

ประมูล 

ราคา

ประมูล

(1) 

คํานวณก่อนหักค่าเสื)อมราคา คํานวณหลงัมีการหักค่าเสื)อมราคา 

ราคา

ข้าวสาร

ตลาด 

กทม.

(2) 

ค่าเช่า

ของผู้

ส่งออก 

ต่อ

หน่วย 

มูลค่า 

ค่าเช่า

ของผู้

ส่งออก 

ค่า

เสื)อม

ราคา 

ราคา

ตลาด

หักค่า

เสื)อม

ราคา 

ค่าเช่า

ของผู้

ส่งออก 

ต่อ

หน่วย 

มูลค่าค่า

เช่าของผู้

ส่งออก 

อตัรา

สูญเสีย

มูลค่า 

    ตัน บาท/ตัน บาท/ตัน บาท/ตัน ล้านบาท บาท/ตัน บาท/ตัน บาท/ตัน ล้านบาท ร้อยละ 

2549/4/ส.ค. หอมมะลิ 
100% ชั:น2 

2,745 19,870 18,250 -1,620 -4.45 0 18,250 -1,620 -4.45 0% 

2549/6/ธ.ค. ขา้วขาว 5% 163,012 10,520 12,550 2,030 330.91 0 12,550 2,030 330.91 0% 

2550/2/มี.ค. ขา้วขาว 5% 32,673 10,650 12,550 1,900 62.08 0 12,550 1,900 62.08 0% 
2550/3/มิ.ย. ขา้วขาว 5% 175,463 10,700 12,550 1,850 324.61 126 12,425 1,725 302.59 1% 
2550/5/ต.ค. หอมมะลิ 

100% ชั:น2 
141,000 16,500 17,650 1,150 162.15 177 17,474 974 137.26 1% 

ขา้วขาว 5% 236,758 9,700 12,550 2,850 674.76 126 12,425 2,725 645.05 1% 
2550/6/พ.ย. หอมมะลิ 

100% ชั:น2 
200,784 17,600 19,002 1,402 281.56 380 18,622 1,022 205.25 2% 

ขา้วขาว 5% 288,907 9,750 12,550 2,800 808.94 251 12,299 2,549 736.42 2% 

ขา้วขาว 25% 90,490 9,030 10,575 1,545 139.81 212 10,364 1,334 120.67 2% 
2551/พ.ย. ขา้วขาว 5% 67,958 11,237 18,550 7,313 497.01 1,855 16,695 5,458 370.95 10% 

ขา้วหอม
มะลิ 

93,873 15,537 24,705 9,168 860.64 2,471 22,235 6,698 628.73 10% 

หอมจงัหวดั 134,140 15,537 20,800 5,263 706.00 2,080 18,720 3,183 426.99 10% 

ขา้ว
ปทุมธานี 

511 15,537 20,800 5,263 2.69 2,080 18,720 3,183 1.63 10% 

ขา้วขาว 10% 6,647 11,237 16,345 5,108 33.96 1,635 14,711 3,474 23.09 10% 

ขา้วขาว 15% 53 11,237 15,465 4,228 0.22 1,547 13,919 2,682 0.14 10% 

2551/ธ.ค. ขา้วขาว 25% 73,611 8,050 14,080 6,030 443.87 1,408 12,672 4,622 340.23 10% 

2552/พ.ค. ขา้วขาว 25% 18,283 8,050 14,172 6,122 111.93 2,126 12,046 3,996 73.07 15% 

 
ขา้วขาว 25% 
(คงเหลือ) 

2,277 8,050 14,172 6,122 13.94 2,126 12,046 3,996 9.10 15% 

 รวม          5,450.65       4,409.72   

ที�มา : (1) กรมการคา้ต่างประเทศ 2552 และ (2) กรมการคา้ภายใน 2552
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ภาคผนวกที) 5  ชาวนาในโครงการจาํนําและมูลค่า เทยีบกบัชาวนาทัdงหมดและผลผลติข้าวจาํแนกตาม ปริมาณผลผลติต่อคนจน (หรือมูลค่าจาํนําต่อคน) 

มูลค่าจํานําต่อราย ผลผลติต่อราย* 

2548/49 2551/52 

จํานวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ1/ มูลค่าจํานํา สํามะโนเกษตร ปี 25462/ เกษตรกร มูลค่าจํานํา สํามะโนเกษตร ปี 25462/ 

(ราย) 

 

(ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

ผลผลติ 

(ร้อยละ) 

เกษตรกร 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ผลผลติ 

(ร้อยละ) 

เกษตรกร 

(ร้อยละ) 

ตํ�ากวา่ 40,000 บาท 
ตํ�ากวา่ 5.9 ตนั (48/49) 
ตํ�ากวา่ 3.9 ตนั (51/52) 

193,966 36.90 5,163.48 12.66 27.95 70.22 
15.83 2.73 57.2 18 

40,001-100,000 บาท 
6 - 14.9 ตนั (48/49) 
4 – 8.9 ตนั (51/52) 

211,992 40.33 14,036.56 34.41 29.54 20.22 
30.02 13.19 23.7 22 

100,001-200,000 บาท 
15- 28.9 ตนั (48/49) 
9 – 16.9 ตนั (51/52) 

83,891 15.96 11,809.74 28.95 18.90 6.04 
25.20 23.44 10.9 21 

200,001-340,000 บาท 
29 – 48.9 ตนั (48/49) 
17 – 28.9 ตนั (51/52) 

30,612 5.82 7,966.56 19.53 14.24 2.59 
17.28 29.11 4.7 16 

 มากกวา่ 340,000 บาท 
มากกวา่ 49 (48/49) 
มากกวา่ 29 ตนั (51/52) 

5,203 0.99 1,819.60 4.46 9.37 0.93 
11.67 31.52 3.5 24 

รวม 525,664** 100.00 40,795.95 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ : * ใชร้าคารับจาํนาํขา้วเปลือกนาปี 5% ปี 2548/49 7,000 บาท/ตนั คาํนวณเป็นปริมาณขา้วเปลือกที�เขา้ร่วมโครงการ และ 11,800 บาทต่อตนัในปี 2551/52 
** ขอ้มูลของอคส.มีผูเ้ขา้โครงการรับจาํนาํสูงกวา่ธ.ก.ส.  คือ 624,428 ราย ทั:งนี: เพราะธ.ก.ส.  นบัลูกคา้จากการจ่ายเงินกู ้แต่อคส. นบัจากเกษตรกรที�นาํขา้วเปลือกมาจาํนาํเป็นไปไดว้า่เกษตรกรบางรายนาํขา้วเปลือกมา
จาํนาํหลายครั: งขอ้มูลของอคส. จึงมากกวา่ธ.ก.ส.  

ที�มา : 1/ ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2552 
 2/ สาํนกังานสถิติแห่งชาติ สาํมะโนการเกษตร 2546
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ภาคผนวก 6 มาตรการ/เงื)อนไขของโครงการรับจํานําข้าวเปลอืกนาปี ปีการผลติ 2548/4962 

 มติคณะกรรมการนโยบายขา้ว(กนข.) เห็นชอบมาตรการรับจาํนาํขา้วเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2548/49 เพื�อให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ�มมากขึ:น ป้องกนัการปลอมปนและไม่ให้เกิดการรั�วไหลในการ
จาํนาํใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการ ดงันี:  

1.1 เป้าหมายปริมาณรับจาํนาํ ปริมาณรับจาํนาํรวม 9 ลา้นตนัขา้วเปลือกเท่ากบัปีที�ผา่นมา ซึ� ง
ยงัคงเป็นปริมาณที�มากเพียงพอในการกระตุน้ตลาดเพื�อสร้างความมั�นใจให้เกษตรกร สามารถจาํแนก
เป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ 5 ล้านตัน ข้าวเปลือกเจ้า 3 ล้านตัน และข้าวเปลือกเหนียว 1 ล้านตัน 
ขา้วเปลือกเหนียวใหรั้บจาํนาํเฉพาะยุง้ฉางเทา่นั:น  

1.2 ราคารับจาํนาํ ขา้วเปลือกนาปี ความชื:นไมเ่กิน 15% 

 1) ขา้วเปลือกหอมมะลิ 

ชนิดสีไดต้น้ขา้ว 42 กรัม     ตนัละ 10,000 บาท 

ชนิดสีไดต้น้ขา้ว 40 กรัม     ตนัละ 9,900 บาท 

ชนิดสีไดต้น้ขา้ว 38 กรัม     ตนัละ 9,800 บาท 

ชนิดสีไดต้น้ขา้ว 36 กรัม     ตนัละ 9,700 บาท 

โดยราคารับจาํนาํใบประทวนขา้งตน้สามารถปรับเพิ�มหรือลด ตามจาํนวนกรัมในอตัรากรัมละ 
50 บาท ส่วนราคารับจาํนาํขา้วเปลือกหอมมะลิที�ยุง้ฉางเกษตรกรให้กาํหนดราคารับจาํนาํตนัละ 10,000 
บาท โดยขา้วเปลือกที�ความชื:นไมไ่ดม้าตรฐานจะไมรั่บจาํนาํยุง้ฉาง 

  2) ขา้วเปลือกหอมจงัหวดั 

ชนิดสีไดต้น้ขา้ว 40 กรัม     ตนัละ 7,900 บาท 

ชนิดสีไดต้น้ขา้ว 38 กรัม     ตนัละ 7,820 บาท 

ชนิดสีไดต้น้ขา้ว 36 กรัม     ตนัละ 7,740 บาท 

ชนิดสีไดต้น้ขา้ว 34 กรัม     ตนัละ 7,660 บาท 

โดยราคารับจาํนาํใบประทวนขา้งตน้สามารถปรับเพิ�มหรือลด ตามจาํนวนกรัมในอตัรากรัมละ 
40 บาท ส่วนราคารับจาํนาํขา้วเปลือกหอมจงัหวดัที�ยุง้ฉางเกษตรกรให้กาํหนดราคารับจาํนาํตนัละ 
7,900 บาท  

                                                        
62 คูมื่อการปฏิบติังานโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกนาปี ปีการผลิต 2548/49 สาํนกับริหารงานตามนโยบายรัฐ  
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  3) ขา้วเปลือกเจา้นาปี 

ขา้วเปลือกเจา้ 100%  (ชนิดสีเป็นขา้วสาร 100%) ตนัละ 7,100 บาท 

ขา้วเปลือกเจา้ 5%   (ชนิดสีเป็นขา้วสาร 5%)  ตนัละ 7,000 บาท 

ขา้วเปลือกเจา้ 10%  (ชนิดสีเป็นขา้วสาร 10%)  ตนัละ 6,900 บาท 

ขา้วเปลือกเจา้ 15%  (ชนิดสีเป็นขา้วสาร 15%)  ตนัละ 6,800 บาท 

ขา้วเปลือกเจา้ 25% (ชนิดสีเป็นขา้วสาร 25%)  ตนัละ 6,700 บาท 

ขา้วเปลือกปทุมธานี     ตนัละ 7,100 บาท 

ขา้วเปลือกหอมสุพรรณบุรี     ตนัละ 7,000 บาท 

  4) ขา้วเปลือกเหนียว เป็นการรับจาํนาํยุง้ฉาง 

ขา้วเปลือกเหนียว      ตนัละ 7,700 บาท 

ขา้วเปลือกเหนียวชนิดคละ     ตนัละ 7,500 บาท 

1.3 ระยะเวลาโครงการและระยะเวลาไถ่ถอน ระยะเวลารับจาํนาํระหวา่ง 1 พฤศจิกายน 2548  
ถึง 28 กุมภาพนัธ์ 2549 ยกเวน้ภาคใตใ้ห้รับจาํนาํ 1 กุมภาพนัธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2549 เพื�อรองรับ
ผลผลิตขา้วเปลือกเจา้นาปีที�คาดวา่จะเริ�มออกสู่ตลาดตั:งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2548 - กุมภาพนัธ์ 
2549 ระยะเวลาไถ่ถอน 3 เดือนนบัถดัจากเดือนที�รับจาํนาํ กรณีการจาํนาํขา้วเปลือกที�ยุง้ฉางกาํหนด  
ไถ่ถอนภายใน 4 เดือนนบัถดัจากเดือนที�รับจาํนาํ 

1.4 คุณสมบติั ของผูร่้วมโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก 

1.4.1 กรณีเป็นเกษตรกร 
1) ตอ้งเป็นเจา้ของกรรมสิทธิx และผูผ้ลิตขา้วเปลือกที�จะจาํนาํ 
2) ตอ้งเป็นเกษตรกรที�มีหนังสือรับรองความเป็นเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี ปีการ

ผลิต 2548/49 จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ ผูที้�ไดรั้บมอบหมาย และ
ตอ้งเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส.  

3) ในกรณีที�ยงัไมไ่ดเ้ป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. เกษตรกรจะตอ้งนาํหนงัสือรับรองความเป็น
เกษตรกรไปติดต่อ ธ.ก.ส. เพื�อขึ:นทะเบียนเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. ก่อน 

 เอกสารที�เกษตรกรตอ้งนาํมายื�นที�หน่วยรับฝาก ไดแ้ก่ ตน้ฉบบัหนงัสือรับรองความ
เป็นเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี ปีการผลิต 2548/49 และสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน กรณีเป็นลูกคา้
ธ.ก.ส. ให้นาํสมุดคู่ฝากบญัชีเงินกู ้ธ.ก.ส. มาดว้ย ขณะที�เกษตรกรที�ไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ธ.ก.ส.  ตอ้งไดรั้บ
การขึ:นทะเบียนเป็นลูกคา้จากธ.ก.ส. เสียก่อน 
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1.4.2 กรณีเป็นสถาบนัเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร) 

1) ตอ้งเป็นสถาบนัเกษตรกรที�จดทะเบียนจดัตั:งถูกตอ้งตามกฎหมายและเป็นเพียงผู ้
รวบรวมผลผลิตขา้วเปลือกของสมาชิกเพื�อนาํมาฝากและจาํนาํเท่านั:น ซึ� งสมาชิกตอ้งเป็นเกษตรกรที�มี
หนังสือรับรองความเป็นเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี ปีการผลิต 2548/49 จากกรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผูที้�ไดรั้บมอบหมายและเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. 

2) สถาบนัเกษตรกร ตอ้งติดต่อกบั ธ.ก.ส. สาขา ในทอ้งที�เพื�อแจง้ความจาํนงวา่จะ
ฝากขา้วเปลือกเพื�อจาํนาํใบประทวนสินคา้กบัธ.ก.ส.  โดย ธ.ก.ส.  จะเป็นผูอ้นุมติัวงเงินกูย้มื 

 เอกสารที�สถาบนัเกษตรกรตอ้งนาํมายื�นที�หน่วยรับฝาก ไดแ้ก่  
- ตน้ฉบบัหนงัสือรับรองความเป็นเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี ปีการผลิต 2548/49 

ของสมาชิกที�สถาบนัเกษตรกรรวบรวมผลผลิตขา้วเปลือกมาฝากเพื�อจาํนาํ  
- ตน้ฉบบัหนงัสืออนุมติัวงเงินกูย้ืมของ ธ.ก.ส. และสําเนาภาพถ่ายพร้อมรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง และเมื�อตรวจสอบแลว้ อคส.จะคืนตน้ฉบบัให ้
- บญัชีรายชื�อเกษตรกรที�สถาบนัเกษตรกรรวบรวมขา้วเปลือกมาส่งมอบ 
- สําเนารายงานการประชุมของสถาบนัเกษตรกร ซึ� งจะระบุถึงผูมี้อาํนาจกระทาํ

การแทนสถาบนัเกษตรกรในการดาํเนินการฝากและจาํนาํขา้วเปลือก 
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูรั้บมอบอาํนาจ 

 1.4.3 การเขา้ร่วมโครงการของโรงสี 

1) ให้ความสําคัญกับโรงสีสหกรณ์การเกษตรเป็นลําดับแรก โดยสหกรณ์
การเกษตรที�เขา้ร่วมโครงการฯ จะตอ้งมีศกัยภาพในการรับฝากและสีแปรสภาพขา้วเปลือกได ้รวมทั:ง
ตอ้งไดรั้บการรับรองจากกรมส่งเสริมสหกรณ์วา่เป็นผูที้�มีความสามารถเขา้ร่วมโครงการได ้โดยให้
คณะกรรมการของสหกรณ์ทั:งคณะเป็นผูค้ ํ:าประกนัการเขา้ร่วมโครงการฯ 

2) โรงสีเอกชนที�อยูใ่นเขตพื:นที�ของแต่ละจงัหวดัและมีศกัยภาพในการรับฝากและ
สีแปรสภาพขา้วเปลือก โดยตอ้งมีเครื�องอบลดความชื:นหรือลานตาก และมีสถานที�เก็บขา้วอยู่ใน
บริเวณเดียวกบัโรงสี 

ขอ้ปฏิบติัของโรงสีที�เขา้ร่วมโครงการฯ63 ดงันี:  

                                                        
63 กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ 2548 
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1. โรงสีที�เขา้ร่วมโครงการจะรับจาํนาํขา้วเปลือกจากเกษตรกรไดไ้ม่เกิน 50 เท่าของกาํลงัการ
ผลิต ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง และตอ้งวางหนงัสือคํ:าประกนัธนาคาร ร้อยละ 20 ของมูลค่าขา้วเปลือก ที�รับ
จาํนาํ  

2. โรงสีที�รับจาํนาํตอ้งรับซื:อขา้วเปลือกจากเกษตรกรตามการคา้ปกติไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 50 
ของปริมาณที�รับจาํนาํ ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง โดยเฉพาะโรงสีที�มีการแปรสภาพขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร 
และจะตอ้งแยกกองขา้วเปลือกที�โรงสีรับซื:อกบักองขา้วเปลือกที�รับจาํนาํออกจากกนัใหช้ดัเจนดว้ย  

3. หา้มโรงสีรับฝากขา้วเปลือกจากเกษตรกรไวก่้อน แลว้เจา้หนา้ที�ของ อคส. ออกใบประทวน
ใหใ้นภายหลงั หากมีการรับฝากขา้วเปลือกไวใ้หถื้อวา่เป็นขา้วของโรงสีมิใชข้า้วที�รับจาํนาํของรัฐบาล  

4. โรงสีที�เขา้ร่วมโครงการจะตอ้งแปรสภาพขา้วเปลือกที�รับจาํนาํ และส่งมอบขา้วสาร ใน
ระยะเวลาตามที�กาํหนด  

5. หา้มโรงสีที�เขา้ร่วมโครงการนาํขา้วที� อคส. ฝากเก็บไว ้ ไปเก็บไวใ้นสถานที�อื�น นอกจาก
บริเวณโรงสีที�เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั:งรับผิดชอบคุณภาพข้าวเปลือกดังกลัาว เช่นเดียวกับ 
ผูป้ระกอบการดูแลรักษาคุณภาพสินคา้ในทางการคา้ปกติของตนเอง โดยโรงสีจะไดรั้บค่าฝากเก็บ
ขา้วเปลือกที�จาํนาํเมื�อเกบ็รักษาเกินกวา่ 90 วนั ในอตัราตนัละ 20 บาท/เดือน  

6. หา้มโรงสีนาํขา้วสารที�ไม่ไดhแปรสภาพจากขา้วเปลือกที�จาํนาํหรือขา้วสารของโรงสีอื�นมา
ส่งมอบ (เปาเกา) เขา้โกดงัของ อคส. โดยเด็ดขาด  

7. โรงสีที�เขา้ร่วมโครงการจะตอ้งจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์ เพื�อบนัทึกขอ้มูลและ รายงาน
ขอ้มูลการรับจาํนาํขา้วเปลือกผา่นระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์มายงักรมการคา้ภายในและ อคส. เป็น
ประจาํทุกวนั ในกรณีที�มีการขนยา้ยขา้วสารเขา้โกดงักลาง ใหร้ายงานล่วงหนา้ 1 วนัก่อนขนยา้ย ทั:งนี:
หากโรงสีใดไม่สามารถจดัหาคอมพิวเตอร์ไดจ้ะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบผอ่นผนัจาก อคส. ก่อนและ 
แจง้ใหก้รมการคา้ภายในทราบดว้ย 

1.5 เงื�อนไข ของการจาํนาํขา้วเปลือก 
1) เกษตรกรหรือสถาบนัเกษตรกรประสงค์จะกูเ้งินจาก ธ.ก.ส. ให้นาํใบรับของ

คลงัสินคา้ ใบประทวนสินคา้ ยื�นแสดงความจาํนงการขอกูเ้งินจาก ธ.ก.ส. สาขาทอ้งที� ภายใน 15 วนั 
ทาํการ นับจากวนัที�ออกใบประทวนสินคา้ หากไม่ดาํเนินการกูต้ามระยะเวลาดงักล่าวเกษตกรหรือ
สถาบนัเกษตรกรจะตอ้งดาํเนินการตามมาตรการที�ธ.ก.ส. ไดว้างไว ้

2) กรณีเกษตรกรหรือสถาบนัเกษตรกรมาฝากแลว้ไม่นาํใบประทวนสินคา้ ใบรับ
ของคลังสินค้าไปจาํนํากบั ธ.ก.ส. เกษตรกรหรือสถาบนัเกษตรกรผูฝ้ากจะต้องรับผิดชอบชดใช้
คา่ใชจ่้ายที�เกิดขึ:นทั:งหมด เช่น คา่แรงงาน คา่เกบ็รักษา ฯลฯ 
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3) พื:นที�รับจาํนาํ เกษตรกรสามารถจาํนาํขา้วเปลือกไดใ้นพื:นที�ตนเองเท่านั:น โดย
โรงสีห้ามจาํนาํขา้มเขตและห้ามเปิดจุดรับจาํนาํนอกพื:นที� ยกเวน้พื:นที�ตาํบลติดต่อกนั และประเพณี
ปฏิบติัทางการคา้ปกติ กล่าวคือ ในพื:นที�ที�ได้รับการผอ่นผนัการจาํนาํในโครงการ ที�ผ่านๆมา หรือ 
คณะกรรมการเพื�อแกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนัเนื�องจากผลผลิตการเกษตรระดบัจงัหวดัพิจารณาก่อน
นาํเสนอคณะอนุกรรมการบริหารและกาํกบัดูแลการรับจาํนําขา้วเปลือกนาปี ปีการผลิต 2548/49 
พิจารณาและนาํเสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบาย
ขา้ว(กนข.)พิจารณาอนุมติั  

ขอ้สังเกต : ในกรณีการอนุมติัเปิดจุดรับจาํนาํนอกพื:นที�นั:น อาจมีการวิ�งเตน้ทั:งในระดบั
จงัหวดัและระดบัอนุกรรมการในส่วนกลาง เพื�อให้โรงสีของตนหรือที�ตนสนบัสนุนไดรั้บสิทธิรับ
จาํนาํนอกพื:นที� 

1.6 วงเงินคา่ขา้วเปลือกที�รับฝากและรับจาํนาํ 

 1. เกษตรกร  ไมเ่กินรายละ 350,000  บาท 

 2. กลุ่มเกษตรกร  ไมเ่กินกลุ่มละ 20,000,000 บาท 

 3. สหกรณ์การเกษตร ไมเ่กินสหกรณ์ละ100,000,000 บาท 

กรณีที�จะฝากหรือจาํนาํเกินวงเงินที�กาํหนดขา้งตนสามารถทาํไดแ้ต่ตอ้งเป็นไปตามระเบียบ
ของ ธ.ก.ส. 

1.7 การกาํกบัดูแล  

ส่วนกลาง แต่งตั:งคณะอนุกรรมการบริหารและกาํกบัการรับจาํนาํขา้วเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2548/49 ทาํหน้าที�การบริหาร และกาํกบัดูแล แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน แต่งตั:ง
คณะทาํงาน และรายงานผลการดาํเนินงานให้ กนข. ทราบ ขณะที� ฝ่ายเขานุการ กนข. กรมการคา้
ภายใน จะทาํหน้าที�กาํหนดหลกัเกณฑ์การวดัความชื:นขา้วเปลือกและสิ�งเจือปนให้เกษตรกรได้รับ
ความเป็นธรรม และใหมี้การปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั 

จงัหวดั ให้คณะกรรมการฯระดบัจงัหวดักาํกบัดูแลแบบเบ็ดเสร็จ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์
โครงการแก่เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว โดยร่วมกบั ธ.ก.ส. ในพื:นที�และองค์การบริหารส่วนทอ้งถิ�น ในการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลการรับจาํนาํให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ป้องกนัการสวมสิทธิx  และการ
ปลอมปนขา้ว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลงานวจิยัโดย  

นิพนธ์   พวัพงศกร 

จิตรกร  จารุพงษ ์

 

นาํเสนอ ต่อ 
สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เลขที� 165/1  แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  


