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รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 121
ตุลาคม 2559

ที่มา: โครงการวิจัยเรื่อง “การทุจริตกรณี
การศึกษา: โครงการรับจ�าน�าข้าวทุกเม็ด” 
โดย อัมมาร สยามวาลา นิพนธ์ พัวพงศกร  
กัมพล ป ั ้นตะ ก่ัว  ชมพู นุช  นันทจิต  
ดนพ อรุณคง และจิ รั ฐ  เจนพึ่ งพร  
เสนอต่อส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) เมื่อเดือนสิงหาคม 2557

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  

(ทดีอีาร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ” 

(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร

กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง

เรียบง่ายเพ่ือจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์

วิจารณ์

 “รายงานทดีอีาร์ไอ” มโีอกาสรบัใช้สงัคม

ไทยมาตลอด ทั้งเป็นรายสะดวก และปรับมา

เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม 

ตั้งแต่ฉบับท่ี 118 เป็นต้นไป “รายงานทีด ี

อาร์ไอ” จะมาพบผู ้อ ่านเป็นรายสะดวก 

พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง

เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้

ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม

สรุปเบื้องต้น
สมเกียรติ เรืองจันทร์
บรรณาธิการที่ปรึกษา
ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร
บรรณาธิการบริหาร
จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์ 
กองบรรณาธิการ
วัฒนา กาญจนานิจ 
ออกแบบ
wrongdesign
ภรณ์ทิพย์ ปิยฤทธิพงศ์
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ถอดบทเรียนโอกาสทุจริต
และความเสียหายจาก
นโยบายจ�าน�าข้าวทุกเมล็ด

บทน�า

โครงการรับจ�าน�าข้าวเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2525 

โดยมีวตัถปุระสงค์คือการจดัสรรสินเชือ่ดอกเบ้ียต�า่1 เพือ่

ให้ชาวนาชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีตอนต้นฤดู ซึ่ง

เป็นช่วงที่ราคาข้าวตกต�่า หลังจากนั้นเกษตรกรจึงมา

ไถ่ถอนเพือ่น�าผลผลติไปขายในตลาด โดยรัฐบาลก�าหนด

ราคารับจ�าน�าต�่ากว่าราคาตลาด คือร้อยละ 80-90 ของ

ราคาตลาด และรับจ�าน�าในปริมาณที่จ�ากัด แม้จะมีการ

เพิ่มราคาเป้าหมายของการรับจ�าน�าในเวลาต่อมา แต่

ราคาก็ยังไม่สูงเกินกว่าระดับราคาตลาด จนกระท่ังใน

ปี 2544 รัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ  

ชินวัตร มีนโยบายปรับราคารับจ�าน�าโดยขยับราคารับ

จ�าน�าสูงขึน้เท่ากบัราคาตลาด และยกระดับราคารับจ�าน�า

ให้สงูกว่าราคาตลาดเป็นคร้ังแรกในปี 2546 โดยให้ราคาสูง

กว่าราคาตลาดร้อยละ 35-43 ตามชนดิข้าว กระนัน้รฐับาล

ก็ยังคงใช้ชื่อโครงการรับจ�าน�าข้าวทั้งๆ ที่เป็นการรับซื้อ

ข้าวในราคาขั้นต�่าท่ีสูงกว่าราคาตลาด (price support  

policy) ยิ่งกว่านั้น รัฐบาลยังเพิ่มวงเงินต่อรายจากเดิมที่

ไม่เกิน 1 แสนบาทเป็น 3.5 แสนบาท และยังเพิ่มปริมาณ

รับจ�าน�าจากเดิม 2.5 ล้านตันเป็น 9 ล้านตันอีกด้วย ต่อ

มาในรัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

มีนโยบายรับจ�าน�าข้าวในราคาที่สูงกว่าตลาด 50% โดย

ไม่จ�ากัดปริมาณการรับจ�าน�า

รายงานทีดีอาร์ไอฉบับนี้เสนอภาพรวมและ

สรุปบทเรียนจากผลการศึกษาโครงการรับจ�าน�าข้าว

ทุกเมล็ดในฤดูการผลิต 2554/55 ถึง 2556/57 เพื่อให้

ประชาชนท่ัวไปได้เข้าใจและตระหนักถึงความซับซ้อน

ของปัญหาการทุจริตในนโยบายจ�าน�าข้าวทุกเมล็ด  

ตลอดจนเสนอแนะแนวทางลดโอกาสการทุจริตใน

1 ในเวลานั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะเกษตรกรนอกภาคกลาง) มียุ้ง

ฉางของตนเอง โครงการรับจ�าน�าข้าวจึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรเก็บข้าวไว้

ขายในช่วงกลางฤดู เพราะต้นทุนการกักเก็บไม่สูง เน่ืองจากอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้เป็นอัตราต�่า
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นโยบายประชานิยมของรัฐท่ีสร้างภาระทางการคลังและ

ความเสียหายอย่างมากมายแก่ประเทศ 

โครงการรับจ�าน�าข้าวในฤดูการผลิตปี 2554/55 
ถึงปี 2556/57 

โครงการรับจ�าน�าข้าวในฤดูการผลิตปี 2554/55 

ถึงปี 2556/57 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

(1) ยกระดับรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวนา

(2) สร้างความแขง็แกร่ง ความมีเสถยีรภาพ และ

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการขยายตัว

ของการบริโภคภายใน เพราะเมื่อชาวนามีรายได้สูงขึ้นก็

จะจับจ่ายมากข้ึน มีเงนิหมุนเวยีนภายในประเทศมากขึน้ 

(3) ดึงอุปทานข้าวเข้ามาอยู่ในความควบคุม 

ท�าให้สร้างเสถียรภาพของราคาข้าวได้ 

(4) ยกระดับราคาข้าวไทยให้สูงขึ้นท้ังระบบ 

เนือ่งจากข้าวไทยเป็นท่ีนยิมและเป็นทีต้่องการของตลาด

ต่างประเทศ จงึควรจะขายได้ราคาสงูกว่าข้าวจากประเทศ

ผู้ส่งออกรายอื่น 

ก่อนการยึดอ�านาจในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 

รัฐบาลด�าเนินโครงการรับจ�าน�าข้าวได้ 5 ฤดู คือ ฤดูการ

ผลิตปี 2554/55 ถึง 2556/57 โดยรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายใน

การซือ้ข้าวเปลือกจากชาวนารวม 8.57 แสนล้านบาท (คดิ

เป็นร้อยละ 17.4 ของงบประมาณรายจ่ายในปี 2555/56-

2556/57) ปริมาณข้าวเปลือกท่ีรับซือ้ท้ังหมด 54.21 ล้าน

ตัน หรือร้อยละ 52.2 ของผลผลิตข้าวเปลือก 5 ฤดูการ

ผลิต (รูปที่ 1)

โครงการรับจ�าน�าข้าวทั้ง 5 ฤดูกาลมีเกษตรกร

เข้าร่วมโครงการในฤดูการผลิตนาปี 1.128-1.778 ล้าน

ราย และฤดูการผลิตนาปรัง 0.77-0.92 ล้านราย โรงสี

จ�านวน 826 ราย โกดัง 1,685 แห่ง ผู้ตรวจสอบคุณภาพ

ในช่วงต้น 20 บริษัท (ต่อมามีเพิ่มอีกหลายสิบราย) และ

ใช้บุคลากรในหน่วยงานรัฐอีกเป็นจ�านวนมาก 

รูปแบบการด�าเนนิงานของโครงการรับจ�าน�าท้ัง 5 

ฤดูกาลนี ้เร่ิมจากเกษตรกรต้องมาแสดงตวัและจดทะเบียน

เกษตรกรกับเจ้าหน้าที่เกษตรต�าบลของกรมส่งเสริม

การเกษตร โดยต้องน�าหลักฐานการถอืครองทีดิ่นหรือหลัก

รูปที่ 1 ปริมาณและมูลค่าข้าวในโครงการจ�าน�า (พฤษภาคม 2557)

ที่มา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ฐานการเช่าทีดิ่นมาแสดง หลังจากตรวจเอกสารเสร็จสิน้ก็

จะนดัวนัท�าประชาคมในหมู่บ้านหรอืต�าบล เพือ่ให้กรรมการ

และเพือ่นบ้านรับรองการเป็นเกษตรกร หลงัจากนัน้จงึจะได้

รับเอกสารยนืยันการขึน้ทะเบียน ซึง่จะระบุขนาดถอืครอง 

พนัธุท์ีป่ลกู วนัทีป่ลูก วนัทีค่าดว่าจะเก็บเก่ียว ปริมาณที่

คาดว่าจะได้รับ เพือ่น�าไปใช้ประกอบการจ�าน�า

ในขัน้ตอนการจ�าน�า เกษตรกรต้องน�าข้าวท่ีเก่ียว

นวดเสร็จแล้วมาส่งท่ีโรงสใีนโครงการ ทัง้นี ้ในระยะแรกมี

การจ�ากัดว่าต้องเป็นโรงสีในอ�าเภอเดียวกันเท่านั้น ภาย

หลังจึงได้ผ่อนผันโดยอนุญาตให้เกษตรกรที่อยู่ชายขอบ

อ�าเภอน�าข้าวไปจ�าน�าท่ีโรงสีท่ีใกล้กว่าได้ เม่ือเกษตรกร

มาถงึโรงส ีข้าวจะได้รับการชัง่น�า้หนกั ตรวจความชืน้ และ

ทดสอบเปอร์เซ็นต์ต้นข้าว เพื่อใช้ประกอบการค�านวณ

ราคาที่จะได้รับ2 โดยโรงสีจะมีการออกเอกสารรับข้าวท่ี

เรียกว่า “ใบชั่ง” ให้เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรต้องน�าใบ

ชั่งพร้อมเอกสารการจดทะเบียนเกษตรกรไปยื่นต่อเจ้า

หน้าที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) หรือองค์การตลาดเพื่อ

เกษตรกร (อ.ต.ก.) ทีป่ระจ�าจดุรับจ�าน�า เจ้าหน้าทีจ่ะออก

เอกสารจ�าน�าที่เรียกว่า “ใบประทวน” ให้ภายใน 3 วัน3

เม่ือเกษตรกรได้ใบประทวน ก็จะน�าใบประทวน

ไปขอขึ้นเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยเกษตรกรจะต้องเปิดบัญชีกับ

ธนาคารเพื่อน�าเงินเข้าบัญชี หากไม่มีปัญหา เงินจะเข้า

บัญชีเกษตรกรภายใน 7 วันท�าการ เงินที่ ธ.ก.ส. จ่าย

ให้เกษตรกรเป็นเงินที่กระทรวงการคลังกู้จากตลาดเงิน

และเงินทุนของ ธ.ก.ส. โดย ธ.ก.ส. คิดค่าป่วยการร้อย

ละ 2.25 ต่อปี 

ขั้นตอนการด�าเนินงานของโรงสี เม่ือโรงสีได้รับ

2 ข้าวที่รับซื้อมีทั้งหมด 5 ชนิด ก�าหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกที่ความชื้น 15% 

ข้าวเปลือกเจ้า 15,000 บาท/ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ 20,000 บาท/ตัน ข้าว

เปลือกหอมจังหวัด 18,000 บาท/ตัน ข้าวปทุมธานี 16,000 บาท/ตัน และข้าว

เหนียว 16,000 บาท/ตัน โดยจะท�าการหักความชื้น สิ่งเจือปน และเปอร์เซ็นต์

ต้นข้าวตามตารางที่กรมการค้าภายในก�าหนด
3 การด�าเนินงานตามปกติพบว่าเกษตรกรได้รับใบประทวนล่าช้า 7-14 วัน 

ข้าวก็จะต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบของโครงการรับจ�าน�า 

เพื่อให้ระบบสรุปยอด โรงสีจะท�าการสีแปรสภาพตามค�า

สั่งของ อคส. หรือ อ.ต.ก. ภายใน 7 วัน เพื่อน�าส่งโกดังที่

ก�าหนด ทั้งนี้ โรงสีจะได้รับค่าจ้างสีข้าว ค่ากระสอบ และ

ค่าขนส่งตามระยะทาง โดยกระทรวงพาณิชย์จะจ่ายค่า

จ้างจากแกลบ ร�า และปลายข้าวเล็กให้โรงสี หากมูลค่า

ของแกลบ ร�า และปลายข้าวเล็กสูงกว่าค่าจ้างที่จะจ่าย 

โรงสีต้องคืนส่วนต่างเป็นต้นข้าว

ข้าวจะถูกน�ามาส่งที่โกดังหลังจากสีแล้ว เซอร์เว

เยอร์ (เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเอกชนที่รัฐบาลว่าจ้าง) จะ

ท�าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและน�้าหนักของข้าวว่าตรง

กับค�าสั่งของ อคส. หรือ อ.ต.ก. หรือไม่ ถ้าตรงก็จะให้

น�าเข้าไปเก็บในโกดัง โดยส่วนใหญ่บริษัทเซอร์เวเยอร์

จะควบรวมหน้าที่รมยารักษาสภาพข้าวด้วย โกดังเหล่า

นี้เป็นโกดังที่รัฐบาลเช่าหรือจ้างเอกชน โดยจ่ายค่าเช่า/

ค่าจ้างเป็นเงิน

นอกจากเซอร์เวเยอร์แล้ว ที่โกดังยังมีเจ้าหน้าที่

ของ อคส. หรือ อ.ต.ก. ประจ�าโกดังคอยบันทึกปริมาณ

ข้าวในโกดัง แล้วส่งรายงานไปยังส่วนกลางเพื่อการ

บริหารจัดการทุกวัน เม่ือรัฐบาลระบายข้าวได้ก็จะออก

เอกสารรับข้าวให้กับผู้ซื้อ ผู้ซื้อต้องน�าเอกสารรับข้าวมา

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจ�าโกดัง จึงจะรับข้าวออกไปได้

ส�าหรับการระบายข้าว รัฐบาลก�าหนดวิธีการ

ระบายข้าวในช่วงเริ่มต้นโครงการไว้ 5 วิธี ตามที่ปรากฏ

ในเอกสารประชาสัมพันธ์ “รู้ลึก รู้จริง จ�าน�าข้าว” ของ

คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาต ิ(กขช.) ประกอบด้วย

การเปิดประมูลทั่วไป การประมูลผ่านตลาดสินค้าเกษตร

ล่วงหน้า การเจรจาซื้อขายกับรัฐบาลต่างประเทศ การ

ระบายผ่านโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น ข้าวธงฟ้า 

ข้าวถงุถกูใจ และการขายข้าวให้องค์กรสาธารณประโยชน์

หรอืหน่วยงานราชการ ต่อมาจงึมีการเปิดช่องทางใหม่อกี

หนึง่ช่องทาง คอืผูส่้งออกรายใดทีมี่ค�าสัง่ซือ้จากลกูค้าต่าง

ประเทศ สามารถน�าค�าสั่งซื้อมายื่นขอซื้อข้าวจากรัฐบาล

ได้โดยตรง 
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จากภาพรวมข้างต้น ผู ้วิจัยแบ่งขั้นตอนการ

ด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกระบวนการรับ

จ�าน�าออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ต้นน�้า (เกษตรกร) กลางน�้า 

(ผูป้ระกอบการ: โรงสี ผูต้รวจสอบข้าว และเจ้าของโกดัง) 

และปลายน�้า (การระบายข้าว) ซึ่งการทุจริตมีโอกาสเกิด

ได้ในทุกขั้นตอน ดังแสดงในตารางที่ 1

จากผลการด�าเนินงานโครงการจ�าน�าข้าวจนถึง

กลางเดอืนตลุาคม 2557 คณะผูว้จิยัได้ประมาณการมูลค่า

ขาดทุนส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการท่ีข้าวส่วนใหญ่มีคุณภาพ

ต�่า/เสื่อมสภาพ/ผิดชนิด โดยใช้ราคาข้าวเฉล่ียท่ี 7,500 

บาทต่อตัน ในเดือนกันยายน 2557 ปรากฏว่ารัฐบาลจะ

ขาดทุนทางการคลังเพิ่มขึ้นจาก 5.4 แสนล้านบาทเป็น 

6.61 แสนล้านบาท มูลค่าการทุจริตจากการระบายข้าว

เพิ่มเป็น 0.94-1.09 แสนล้านบาท แต่ถ้ารัฐบาลต้องใช้

เวลา 5 ปีเพือ่ขายข้าวในสต๊อกให้หมด เงนิขาดทุนจะเพิม่

เป็น 7.7 แสนล้านบาท และ 9.55 แสนล้านบาทหากขาย

ข้าวหมดใน 10 ปี เงินขาดทุนก้อนนี้ส่วนใหญ่เกิดจาก

การทุจริตโดยการส่งข้าวคุณภาพต�่ากว่าข้าวในโครงการ

รับจ�าน�าให้รัฐบาล ประเทศจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีใน

การช�าระหนี้จากภาระขาดทุนของโครงการฯ ซึ่งจะส่ง 

ตารางที่ 1 ขั้นตอนของโครงการรับจ�าน�าข้าวในฤดูการผลิต 2554/55 ถึง 2556/57

ที่มา: ดัดแปลงจากวรงค์ (2557) และจากการส�ารวจของผู้วิจัย
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ผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกหลายปี

คณะผู ้ วิ จั ยได ้ ศึกษาถึ ง โอกาสทุจริตจาก

การด�าเนินนโยบายรับจ�าน�าข้าวในทุกขั้นตอนตาม

กระบวนการข้างต้น โดยได้สรุปปัญหาของนโยบายรับ

จ�าน�าข้าวทุกเมล็ดที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านความล้มเหลวของ

ตัวนโยบายเอง และความบกพรอ่งในการด�าเนินงานโดย

เฉพาะการบริหารจัดการนโยบาย ดังนี้

ความล้มเหลวของตัวนโยบาย

(1) ความผิดพลาดจากการก�าหนดราคาจ�าน�า

ข้าวที่สูงกว่าราคาตลาดโลกและแนวคิดการโก่งราคาส่ง

ออกข้าว รัฐบาลเชื่อว่าหากสามารถควบคุมและจ�ากัด

ปริมาณการส่งออกข้าว4 ก็จะสามารถโก่งราคาข้าวไทยใน

ตลาดโลกให้สูงกว่าต้นทุนการรับจ�าน�าได้5 ท�าให้โครงการ

รับจ�าน�าขาดทุนน้อยหรืออาจไม่ขาดทุน ทั้งนี้เพราะไทย

เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยมีส่วนแบ่ง

ตลาดโลก 30% คู่แข่งอย่างเวียดนามไม่สามารถเพิ่ม

ผลผลิตแข่งกับไทยได้ แนวคิดเหล่าน้ีเป็นอิทธิพลโดยตรง

ของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ให้

สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (ดูกรอบที่ 1)

กรอบที่ 1 ทักษิณคิด
ก) 24 กันยายน 2555 : “หากเราใช้วิธีปรับ

เปลี่ยนควบคุมกลไก (ตลาดข้าว) สัก 2-3 ปี หลัง

จากนั้นสิ่งต่างๆจะขับเคล่ือนไปตามธรรมชาติ 

ขณะนี้ราคาข้าวในตลาดโลกก�าลังปรับตัวสูงขึ้น” 

พ.ต.ท.ทักษิณ “คาดการณ์ว่าโครงการรับ

4 รัฐบาลกลายเป็นผู้ผูกขาดซ้ือข้าวเปลือกจากการต้ังราคาซ้ือสูงและผูกขาด

การขายข้าวจากสต๊อกรัฐบาล ตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 ของโครงการรับจ�าน�า

ข้าว คือ ดึงอุปทานเข้ามาอยู่ในความควบคุม
5 แต่ข้าวไม่เหมือนกบัน�า้มนั เมือ่ราคาข้าวเพิม่สงูขึน้ ชาวนาทัว่โลกกจ็ะปลกูข้าว

เพิม่ขึน้ ในขณะทีน่�า้มนัไม่สามารถผลติเพิม่ขึน้ได้ น�า้มนัไม่มค่ีาเสือ่มในการเก็บ 

แต่ข้าวมีการเสื่อมสภาพสูง

จ�าน�าข้าวปีนี้จะขาดทุนประมาณ 6 หมื่นล้านบาท 

โดยอิงต้นทุนซื้อ ณ ระดับราคา 660 ดอลลาร์ต่อ

ตนั” (http.//www.bloomberg.com/news/2012-09-

24/thai-rice-policy-should-stay-several-more-

years-thaksin-says.html) 

ข) 30 ตุลาคม 2555 “เรามีผลผลิตและใน

ตอนเร่ิมต้นทุกคนต้องการให้เราขาย แต่เราไม่

สามารถท�าได้เพราะอินเดยีขายข้าวในสต๊อกราคา

ถูกมาก ในเวลานั้นราคาตลาดอยู่ที่ 400 ดอลลาร์

ต่อตนั แต่ตอนนีร้าคาข้าวเพิม่ขึน้เป็น 600 ดอลลาร์

ต่อตัน เพิ่มขึ้นกว่า 50% ตอนนี้สต๊อกข้าวเรามี

มูลค่าเพิม่ขึน้ ถ้าคุณทุม่ขายคุณจะได้เงนิเร็วแต่จะ

เสียเงินจ�านวนมาก”

พ.ต.ท.ทักษิณ “ท้ายที่สุด เวียดนามจะไม่

ยอมโง่ขายข้าวในราคาถูก อีกอย่างเวียดนามก็ไม่

สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่านี้ ปริมาณในขณะ

นี้ คือ สิ่งที่เขาผลิตได้ทั้งหมด ในขณะที่เราผลิตได้

ในปริมาณเท่ากับที่โลกบริโภค ถ้าเขารีบก็ปล่อย

ให้เขาขายไป เราสามารถขายทีหลังได้” (http://

www.forbes.com/sites/timferguson/2012/10/30/

qa-thaksin-sits-down-with-forbes/2/)

ค) นอกจากนั้นทักษิณยังกล่าวหาพ่อค้า

ส่งออกว่าขายข้าวในราคาถูกเพราะสามารถซื้อ

ข้าวราคาถูกจากรัฐบาล “คนอีกกลุ่มที่มีปัญหากับ

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ คือ ผู้ส่งออก ในอดีตชีวิต (การ

ค้าขาย) ของเขาง่ายดายมาก รัฐบาลชุดก่อนๆ 

ซื้อข้าวราคาถูกจากชาวนาแล้วขายให้ผู้ส่งออก

ในราคาต�่า ผู้ส่งออกก็ขายให้ต่างประเทศในราคา 

ถูกๆ....ผู ้ส่งออกต้องขยันมากขึ้น อย่าค้าขาย

แบบง่ายๆ โดยหากินบนความทุกข์ยากของ

ชาวนา ผู้ส่งออกต้องท�างานหนักข้ึน ต้องท�าการ

ตลาด ต้องแข่งขัน แล้วทั่วโลกก็จะหันมาซื้อข้าว

จากไทย” (http: //www.forbes.com/sites/timfer-

guson/2012/10/30/qa-thaksin-sits-down-with-

forbes/2/) 
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ง) หลังจากนั้นรัฐมนตรีบางคน ท่ีปรึกษา

ทางเศรษฐกิจ และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์

ต่างก็รับลูกให้สัมภาษณ์ว่า หากไทยกักตุนข้าว

ไว้ในสต๊อกระยะหนึ่ง ในที่สุดราคาข้าวส่งออกจะ

สูงข้ึนรัฐบาลจะไม่ขาดทุน แต่อาจได้ก�าไรด้วย

ซ�้าไป (คมชัดลึกออนไลน์ ตุลาคม 2554 ASTV  

ผู้จัดการรายวัน 2555 ไทยพีบีเอส ตอบโจทย์  

10 ตุลาคม 2555)

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเคยให้สัมภาษณ์

ว่าจะสามารถขายข้าวส่งออกได้ในราคาท่ีไม่ต�า่กว่า

ต้นทุนค่าข้าวเปลือก (cost plus) หรือประมาณ 800 

ดอลลาร์ต่อตันเป็นอย่างต�่า (15,000 บาท/อัตรา

การสีแปร) (คมชัดลึกออนไลน์ ตุลาคม 2554) บท

สัมภาษณ์ข้างต้นแสดงว่ารัฐบาลมีนโยบาย “เก็ง

ก�าไร” โดยการจ�ากัดปริมาณการส่งออก

แต่การก�าหนดราคาจ�าน�าข้าวให้สูงกว่าราคาตลาด

โลกโดยไม่จ�ากัดปริมาณรับจ�าน�า นอกจากจะสร้างภาระ

งบประมาณและภาวะขาดทุนจ�านวนมหาศาลดังกล่าว

แล้วยังมีผลเสียหายมหาศาลต่อปริมาณการส่งออกข้าว

ไทย เน่ืองจากข้าวเป็นสนิค้าส่งออก ราคาข้าวในประเทศ

ย่อมต้องต�า่กว่าราคาตลาดโลก หากต้ังราคาสูงกว่าตลาด

โลก ไทยก็จะไม่สามารถส่งออกได้

การเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ก็ไม่ได้แปลว่าไทยจะมี

อ�านาจตลาดตามทีรั่ฐบาลคิด ในปัจจบัุนการเป็นผูส่้งออก

มิได้ง่ายดายเหมือนกับในช่วงทศวรรษที่ 2500 ถึง 2520 

ผลของการศึกษาด้วยเศรษฐมิติพบว่าในปัจจุบันไทยไม่

ได้มีอ�านาจผูกขาดอีกต่อไป6 ขณะนี้ตลาดมีผู้แข่งขันท่ีมี

ต้นทุนต�่าอย่างเวียดนาม อินเดีย กัมพูชา และเมียนมาร์ 

อีกทั้งในประเทศไทยเองก็มีผู้ส่งออกกว่า 150 ราย ท�าให้

เกิดการแข่งขันรุนแรงขึ้น อัตราก�าไรเฉลี่ยจึงลดลงเหลือ

เพียงตันละ 5-10 เหรียญสหรัฐ ส่วนผู้ส่งออกที่ได้ก�าไร

สูงกว่าปกติเป็นเพราะเขาลงทุนด้านสารสนเทศในตลาด

ข้าว และเกิดจากการเก็งก�าไร เพราะตลาดค้าข้าวโลก มี

ข้อมูลไม่สมบูรณ์ รัฐบาลแทบทุกประเทศเข้าแทรกแซง

ตลาดข้าว อีกทั้งราคาในตลาดโลกมีความแปรปรวนสูง 

ถ้าผู้ส่งออกตัดสินใจผิดพลาดก็จะขาดทุนอย่างมาก 

หลังจากพรรคเพื่อไทยน�าแนวคิดเรื่องนโยบาย

จ�าน�าข้าวของ พ.ต.ท.ทักษณิไปปฏิบัต ิผลกระทบต่อราคา

ส่งออกข้าวไทยปรากฏอยู่ในกรอบที่ 2

6 อทิธพิงศ์ มหาธนเศรษฐ์. 2557. การวดัระดบัการแข่งขนัในตลาดส่งออกข้าว

ไทย. สถาบันคลังสมองของชาติร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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กรอบที่ 2  เพื่อไทยท�า
ก) การผันแปรของราคาข้าวในตลาดโลก 

หลัง พ.ต.ท.ทักษิณให้สัมภาษณ์แก่ Bloomberg 

ราคาข้าวไทยก็ลดลงตลอดทั้งๆ ที่การส่งออกของ

ไทยในปี 2555-56 ลดลงมาก ยิ่งกว่านั้นหลังจาก

กลางปี 2556 ราคาข้าวไทยก็ดิ่งจนต�่ากว่าอินเดีย

และเวียดนาม เพราะรัฐบาลไม่มีเงินซื้อข้าวจาก

ชาวนาท�าให้ต้องรีบระบายข้าวในราคาต�่า โดย

เฉพาะช่วงหลังยุบสภา รัฐธรรมนูญห้ามรัฐบาล

รักษาการกู้เงินท่ีจะเป็นภาระของรัฐบาลต่อไป 

รัฐบาลจึงต้องเลหลังขายข้าวในราคาต�่ามาก

ข) ผลผลิตเวียดนามเพิ่มขึ้นตลอดช่วงปี 

2552-2556...ไม่ใช่คงที่ตามท่ี พ.ต.ท.ทักษิณให้

สัมภาษณ์แก่ Forbes

รูปที่ 1 ราคาข้าวขาว 5% ส่งออก ไทย เวียดนาม อินเดีย

ที่มา: Riceonline.com

รูปที่ 2 ราคาข้าวขาว 5% และผลผลิตข้าวสารรายปีของประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ปี 2550-2556

ที่มา: USDA, Foreign Agricultural Service, Data base, 2014
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นอกจากนั้น แนวคิดการผูกขาดการส่งออกเพื่อ

ผลในการเก็งก�าไรนี้ยังเกิดจากรัฐบาลไม่มีความเข้าใจ

ธรรมชาตขิองตลาดข้าวโลก ท่ีแม้จะเป็นตลาดไม่สมบูรณ์ 

(เพราะมีความเสีย่งจากการทีร่ฐับาลต่างๆ เข้าแทรกแซง

ตลาดและขาดข้อมูลข่าวสาร) แต่ผูส่้งออกต้องแข่งขนักัน

สูงมาก เพราะข้าวของแต่ละประเทศต่างก็ทดแทนกันได้ด ี

จริงอยู่ไทยสามารถขายข้าวได้ราคาสูงกว่าคู่แข่ง (เพราะ

คุณภาพดีกว่า) แต่ถ้าเราโก่งราคาสูงเกินไป ผู้ซื้อก็หัน

ไปซื้อข้าวราคาถูกจากประเทศคู่แข่ง ในระยะแรกของ

การจ�าน�าข้าวรัฐบาลสามารถท�าให้ราคาข้าวส่งออกไทย

สูงขึ้นมากในไตรมาสที่ 2 ปี 2555 แต่หลังจากที่รัฐบาล

อนิเดียยกเลิกมาตรการระงบัการส่งออกในเดือนกันยายน 

2554 (กรอบที่ 2) ราคาข้าวอินเดียและเวียดนามกลับ

ลดลงอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลจากการแข่งขันระหว่าง 2 

ประเทศ ในขณะเดียวกัน ผลผลิตข้าวของเวียดนามเพิ่ม

ขึน้ตลอดช่วงปี 2553 ถงึ 2556 (กรอบที ่2) ท�าให้มีผลผลติ

ส่วนเกินเพื่อส่งออกมากขึ้น ดังนั้น ผู้ซื้อจึงหันไปซื้อข้าว

ราคาถูกจากอินเดียและเวียดนาม

ผลของแนวคิดทีผ่ดิพลาดดังกล่าวท�าให้ไทยต้อง

ตกจากต�าแหน่งผู้ส่งออกข้าวจากอันดับหนึ่งกลายเป็น

อนัดับสามในปี 2555 และ 2556 รายได้จากการส่งออกของ

ประเทศลดลง ขณะทีส่ต๊อกข้าวในคลังของรัฐบาลเพิม่ขึน้ 

ถึง 18.7 ล้านตันในวันท่ีถูกปฏิวัติ สร้างภาระต้นทุน 

การกักเก็บ การดูแลรักษา และค่าดอกเบ้ียมูลค่ากว่า

เดือนละ 972.88 ล้านบาท (ค�านวณจากข้อมูลของกรม

การค้าต่างประเทศ ณ 30 เมษายน 2558)7

นอกจากนี้การพยายามผูกขาดนี้ยังหม่ินเหม่ต่อ

การผิดรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 84 (1) ที่กล่าวว่า “รัฐ

ต้องสนับสนนุระบบเศรษฐกจิเสรีและเป็นธรรมโดยอาศยั

กลไกตลาด และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง

ยั่งยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและ

7 ณ วันนี้ 30 เมษายน 2558 กรมการค้าต่างประเทศประมาณการว่าข้าวที่

เหลอือยู่ในสต๊อกจ�านวน 16.29 ล้านตนั มต้ีนทนุกกัเกบ็-ดูแลรักษา-ดอกเบีย้ 

847.5 ล้านบาทต่อเดือน 

กฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติท่ีไม่สอดคล้อง

กับความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการ

ที่มีลักษณะแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจ�าเป็น

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ รักษาผล

ประโยชน์ส่วนรวมหรือจัดให้มีสาธารณูปโภค”

ผลของนโยบายผกูขาด (ด้วยการควบคุมปริมาณ

อุปทานข้าว) ยังก่อให้เกิดการค้าขายระบบพรรคพวกซึ่ง

เป็นความผิดพลาดในการด�าเนินนโยบาย (อ่านเพิ่มเติม

ในหัวข้อการค้าข้าวระบบพรรคพวกในส่วนของความ

บกพร่องของการด�าเนินการ)

(2) การใช้เงนินอกงบประมาณแบบขาดความรบั

ผิดชอบต่อรัฐสภา (accountability) โครงการจ�าน�าข้าว



13ฉบับที่ 121 ตุลาคม 2559

ผิดพลาดตั้งแต่รัฐบาลเริ่มหาเสียงจะรับจ�าน�าข้าวเปลือก 

“ทุกเมล็ด” ในราคา 15,000 บาทต่อตนั (ซึง่แพงกว่าราคา

ข้าวเปลือกในตลาดถึง 50%) ทั้งนี้ ปัญหาที่ส�าคัญ คือ ใน

ระหว่างการหาเสยีงพรรคเพือ่ไทยไม่เคยระบุวงเงนิค่าใช้

จ่ายส�าหรับโครงการ และแหล่งท่ีมาของเงินด�าเนินการ 

แม้แต่ในวันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

ประเด็นส�าคัญ คือ หลังจากการแถลงนโยบาย

ต่อรัฐสภา รัฐบาลอาศัยอ�านาจฝ่ายบริหารใช้เงินนอก

งบประมาณโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน8 วิธีนี้

8 ครม. มีมติ 2 ครั้ง (3 ตุลาคม 2555 และ 10 มิถุนายน 2556) ก�าหนดเพดาน

กู้เงินส�าหรับโครงการจ�าน�าข้าวจนถึงสิ้นปี 2556 ในกรอบ 410,000 ล้านบาท 

และเงินทุน ธ.ก.ส. 90,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 500,000 ล้านบาท แต่ในทาง

ปฏิบัติวงเงินกู้จริงและวงเงินกู้เพิ่มเติมที่รัฐบาลขอให้ ธ.ก.ส. ส�ารองออกไป

รัฐบาลไม่จ�าเป็นต้องขออนุมัติจากรัฐสภา ท�าให้รัฐบาล

มีอ�านาจที่จะใช้จ่ายเงินในโครงการนี้อย่าง “ไม่จ�ากัด” 

เสมือนหนึ่งรัฐบาลมีสมุดเช็คเปล่าท่ีสามารถลงตัวเลข

เท่าไรก็ได้

ผลของการไม่จ�ากัดปริมาณรับจ�าน�าและราคารับ

จ�าน�าท�าให้ต้นทุนของโครงการจ�าน�าข้าวขึน้ไปสงูถงึ 9.85 

แสนล้านบาทใน 5 ฤดูเพาะปลกู (คดิเป็น 4.5% ของ GDP 

ปี 2555 และ 2556 หรอืมากกว่า 73% ของมูลค่าส่วนเพิม่

ของการผลิตข้าวและการสีข้าวในปี 2555) 

(3) การอุดหนุนผู้บริโภค ท�าให้ต้นทุนยิ่งมากขึ้น

อีก แทนที่จะปล่อยให้ราคาตลาดในประเทศเป็นไปใน

ทศิทางเดียวกันกับตลาดโลก รัฐบาลกลับมีนโยบายท�าให้

ราคาข้าวสารขายปลกีในประเทศมีราคาถกู เพือ่ช่วยเหลือ

ผูบ้ริโภค เม่ือแจกแจงต้นทนุของนโยบาย พบว่า นอกจาก

การอุดหนุนเกษตรกร 2.97 แสนล้านบาท รัฐบาลยังต้อง

จ่ายอุดหนุนผู้บริโภคอีก 1.38 แสนล้านบาท ท�าให้ยอด

ขาดทุนจากนโยบายแทรกแซงตลาดสูงขึ้นอีก

ความบกพร่องของการด�าเนินการ
การด�าเนินการท่ีเป็นโอกาสของการทุจริตเกิด

จากการบริหารจัดการบกพร่อง ซึ่งพบว่ามีปัญหาหลัก 

3 ประการ ดังนี้ 

(1) การไม่จัดท�าบัญชี ท�าให้เกิดปัญหาสภาพ

คล่องทางการเงนิ : ในช่วงกลางปี 2555 รฐับาลเริม่ทราบ

แล้วว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด�าเนินงานของ

โครงการรบัจ�าน�าข้าว9 ในช่วงฤดูจ�าน�าข้าวนาปี 2555/56 

ก่อนมจี�านวนเกนิ 500,000 ล้านบาท แต่เจ้าหน้าทีข่องกระทรวงการคลงัอ้างว่า

เงินกู้ส่วนที่เกินเพดานนี้เป็นเพียงส่วนเกินช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น
9 คณะรัฐมนตรมีมีตจิ�ากัดยอดวงเงนิรายจ่ายส�าหรบัโครงการรบัน�าจ�าข้าวโดย

ก�าหนดให้มีการกู้เงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท และน�าเงินจากการขายข้าวมาใช้

หมุนเวียนซื้อข้าว แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการ 3 โครงการแรกรัฐบาลเริ่มตระหนัก

ว่าโครงการจะมีปัญหาสภาพคล่อง เพราะราคารับจ�าน�าสูงเกินไปและรัฐบาล

มีปัญหาการขายข้าว ดังนั้นหลังจากยุบสภารัฐบาลยังพยายามขอให้คณะ

กรรมการบริหารหนี้สาธารณะเพิ่มยอดการค�้าประกันเงินกู้ของโครงการ
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(รอบที ่3) รฐับาลจงึเร่ิมเกิดความคิดท่ีจะลดราคารับจ�าน�า

จาก 15,000 บาทต่อตันเป็น 13,000 บาทต่อตัน เพื่อ

จ�ากัดการช่วยเหลอื แต่เกษตรกรประท้วงเสียก่อนรฐับาล

จงึไม่กล้าลดราคาลง อย่างไรก็ตามในฤดูเพาะปลูกนาปรัง 

ปี 2556 (รอบที ่4) รัฐบาลเร่ิมมีการจ�ากัดวงเงนิเป็นไม่เกิน 

500,000 บาทต่อครัวเรือน และลดลงเป็น 350,000 บาท 

ต่อครัวเรือนในรอบที่ 5 ทว่าการจ�ากัดวงเงินจ�าน�าในช่วง

หลังนัน้สายเกินแก้ เพราะโครงการได้ใช้เงนิไปเกิน 5 แสน

ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดเงินกู้ทั้งหมดของโครงการตามมติ

ของ ครม. ตั้งแต่ปี 2555 นอกจากนั้นกระทรวงการคลัง

ได้ปฏิเสธการเพิ่มเพดานกู้เงิน และกดดันให้กระทรวง

พาณิชย์ขายข้าวเพื่อน�าเงินมาหมุนเวียนซื้อข้าวจาก

เกษตรกร ทั้งหมดนี้สามารถอธิบายว่าท�าไมรัฐบาลถึงไม่

สามารถจ่ายเงิน 1.3 แสนล้านบาท แก่เกษตรกร 1 ล้าน

คนได้ หลังจากการยุบสภา การประท้วงของชาวนาในช่วง

ต้นปี 2557 กดดันให้รัฐบาลต้องเลหลังขายข้าวในสต๊อก

ด้วยราคาทีถ่กูมากท�าให้ราคาส่งออกข้าวไทยลดลงจนต�า่

กว่าราคาข้าวของเวยีดนามเป็นคร้ังแรกในประวตัศิาสตร์

ปัญหาสภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากการที่ไม่จัด

ท�าบัญชี เพื่อรายงานรัฐบาลเป็นประจ�าทุกเดือน แม้จะ

มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจ�าน�า

ข้าว (ซ่ึงมีรองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน) แต่

เป็นการปิดบัญชีโครงการหลังสิ้นสุดโครงการแต่ละฤดู 3 

เดือน และรายงานออกล่าช้า มิหน�าซ�้าเมื่อมีการรายงาน

ผลขาดทุนจากคณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ รัฐบาลและ

รัฐมนตรีส่วนใหญ่กลบัปฏิเสธไม่ยอมรับรายงานดังกล่าว 

นอกจากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ก็ประสบปัญหาไม่ได้

ข้อมูลครบถ้วนจากบางหน่วยงานโดยเฉพาะกรมการค้า

ต่างประเทศและ อคส. การที่หน่วยงานบางหน่วยไม่เคย

ท�าบัญชีและไม่มีการท�าบัญชีกระทบยอดของทุกหน่วย

งานเป็นประจ�า (consolicated account) ท�าให้รัฐบาลไม่

ทราบกระแสเงนิและฐานะของโครงการในแต่ละเดือน ย่ิง

กว่านั้นรัฐบาลยังพยายามปิดบังข้อมูลของแต่ละหน่วย

งาน ท�าให้ไม่มีใครเห็นข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งตัวรัฐมนตรี

แต่ละคนก็ให้ข่าวสับสนไม่ตรงกัน โดยเฉพาะตัวเลข

ปริมาณการขายข้าวของรัฐบาลและสต๊อกข้าวของรัฐ

(2) การค้าข้าวระบบพรรคพวก : แม้ข้าวส่วนใหญ่

จะอยู่ในมือของรัฐบาล แต่รัฐบาลไม่มีกลไกการค้าขาย

ข้าวเอง รัฐบาลจงึอาศัยบรษิทัเอกชนท่ีเป็นพรรคพวกเป็น

เคร่ืองมือผูกขาดการค้าข้าวของรัฐทั้งตลาดในประเทศ

และต่างประเทศ โดยรัฐบาลขายข้าวให้แก่บริษัทพรรค

พวกไม่ก่ีรายในราคาท่ีต�่ากว่าราคาตลาด และใครก็ตาม

ที่ต้องการซื้อข้าวไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าข้าวถุง โรงสี หรือผู้ส่ง

ออก ต้องซื้อข้าวจากนายหน้าผู้ผูกขาดกลุ่มนี้ นอกจาก

นี้รัฐบาลยังขายข้าวให้เฉพาะบางบริษัทที่สนับสนุน

โครงการจ�าน�าข้าวเท่านั้น

การที่บริษัทพรรคพวกสามารถซื้อข้าวจาก

รัฐบาลได้ในราคาถูก ท�าให้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่ง

ออกอันดับ 3 ได้ในปี 2555-57 แต่บริษัทก็มีปัญหาการ

ส่งออกที่กระทบชื่อเสียงข้าวไทย เพราะข้าวของบริษัท

ถูกผู้ซื้อในต่างประเทศปฏิเสธ ตัวอย่างเช่น ข้าวที่บริษัท

พรรคพวกบางบริษัทส่งออกให้แก่อินโดนีเซียและอิรัก 

ถกูผูซ้ือ้ปฏิเสธเพราะมีปัญหาเร่ืองคุณภาพและการขนส่ง 

รัฐบาลทัง้สองประเทศจงึหยุดน�าเข้าข้าวจากประเทศไทย

ไประยะหนึ่ง

ปัญหาการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G-to-G) ท่ี

รัฐบาลขายให้บริษัทผู ้ซื้อต่างประเทศ แต่มิได้ถูกส่ง

ออกให้รัฐบาลต่างประเทศก็เกิดจากการที่พรรคพวก

ของนักการเมืองจัดตั้งบริษัทท่ีอ้างว่าเป็นตัวแทนของ

รัฐวิสาหกิจจีนมาท�าสัญญาซื้อจากกระทรวงพาณิชย์

ในราคาถูก แต่ข้าวเกือบทั้งหมดถูกน�ามาขายภายใน

ประเทศ

ระบบการค้าแบบพรรคพวกนีมี้ผลช่วยให้บริษทั

พรรคพวกมีก�าไรสงู และกลายเป็นบริษทัค้าข้าวรายใหญ่

ในช่วงเวลาข้ามคืน

(3) การทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการ
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ทุจริตในการขายข้าว : รัฐบาลไม่ได้ให้ความสนใจอย่าง

แท้จริงท่ีจะป้องกันการทุจริตจากการจ�าน�าข้าว นัก

วิชาการและผู้ที่เก่ียวข้องจ�านวนมากได้เตือนรัฐบาลว่า

มีการคอร์รัปชันในโครงการจ�าน�าข้าวทุกขั้นตอน แทนที่

รัฐบาลจะด�าเนินการเพื่อลดการทุจริตกลับเอาหูไปนา 

เอาตาไปไร่ เช่น ในกรณีของสมาชิกสภาผู้แทนพรรค

ประชาธิปัตย์อภิปรายในรัฐสภา เร่ืองการขายแบบจีทู

จีปลอมและการทุจริตในหลายภาคส่วน ประธานคณะ

อนุกรรมการปิดบัญชีฯ พบว่ามีข้าวในโครงการจ�าน�าหาย

ไป 2.9 ล้านตนัจากโกดงักลาง แทนทีร่ฐับาลจะตรวจสอบ

และหาทางแก้ปัญหา กลับตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจ

สอบประธานคณะอนุกรรมการฯ และแม้จะมีการตั้งคณะ

ท�างานตรวจสอบข้าวในโกดัง รัฐบาลกลับไม่รายงานผล

ตรวจสอบต่อสาธารณะ

นอกจากนีรั้ฐบาลยังปกปิดและให้ข้อมูลเท็จเก่ียว

กับการค้าแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) การปกปิดข้อมูลในช่วง

แรกของการขายข้าวเป็นเร่ืองที่สามารถท�าได้ แต่หลัง

จากรัฐบาลขายข้าวแล้ว รัฐบาลควรที่จะเปิดเผยข้อมูล

แก่สาธารณชน เม่ือส่ือมวลชนท�าหนงัสอืขอข้อมูลการค้า

แบบจีทูจีจากกระทรวงพาณิชย์ รัฐบาล (โดยส�านักงาน

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ) กลบัปฏิเสธการให้

ข้อมูลน้ัน ยิ่งไปกว่านั้นกระทรวงพาณิชย์ได้หยุดการให้

ข้อมูลเก่ียวกับโครงการจ�าน�าข้าวในเว็บไซต์ การปกปิด

ข้อมูลท่ีส�าคัญท่ีสุดคือเม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 กรมการ

ค้าต่างประเทศยกเลิกการให้อ�านาจสภาหอการค้าไทย

เป็นผู้ออกใบอนุญาตการส่งออกข้าวขาว โดยโอนอ�านาจ

คนืมาทีก่ระทรวงพาณชิย์ ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ข้อมูลการ

ส่งออกข้าวของผู้ส่งออกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมผู้ส่ง

ออกก็กลายเป็นความลับ ผู้ส่งออกกลุ่มนี้คือผู้เกี่ยวข้อง

กับการค้าแบบจีทูจีนั่นเอง นอกจากนั้นเม่ือกรมการค้า

ต่างประเทศส่งเงินค่าขายข้าวเพื่อช�าระหน้ี ธ.ก.ส. กรม

การค้าต่างประเทศกลับไม่ได้แจ้งรายละเอียดว่าเงินดัง

กล่าวมาจากการขายข้าวจากโกดังใด เป็นปริมาณเท่าไร 

ซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติในอดีต

โครงการจ�าน�าข้าวจึงเสมือนออกแบบมาเพื่อให้

นักการเมืองและพรรคการเมืองเข้ามาฉกฉวยเงินจาก

รัฐและประชาชน การศึกษาพบว่า มูลค่าการทุจริตจาก

การขายข้าวของรัฐบาลอยู่ที่ประมาณ 84,476-102,715  

ล้านบาท โดยแบ่งการคอร์รัปชันจากการขายข้าวเป็น 4 

แบบ คือ จทูีจ ี(45 พนัล้านบาท) ยืน่ซองประมูลข้าว (21.5  

พนัล้านบาท) โครงการข้าวถงุราคาถกู (6.5 พนัล้านบาท) 

และข้าวหายจากโกดังรัฐ (27.6 พันล้านบาท)

สรุปบทเรียนจากโครงการรับจ�าน�าข้าว

ผลการศึกษาโครงการรับจ�าน�าข้าวทุกเมล็ดใน

ฤดูการผลิต 2554/55 ถึง 2556/57 ได้ข้อสรุปที่ส�าคัญ 4 

ประการ คือ

ประการแรก แม้ว่าชาวนาทั่วประเทศจะได้รับ

ผลประโยชน์ส่วนเกิน (producer surplus) เป็นมูลค่าสทุธิ

สูงถึง 5.6 แสนล้านบาทจากโครงการรับจ�าน�าข้าว โดยผู้

ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นชาวนาขนาดกลางและขนาด

ใหญ่ แต่ประเด็นส�าคัญ คือ โครงการรับจ�าน�าข้าวก่อให้

เกิดความเสียหายมหาศาลต่อสังคม ถ้านับเฉพาะต้นทุน

การคลัง พบว่า โครงการนี้มีค่าใช้จ่ายรวมถึง 9.85 แสน

ล้านบาท เงินที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเงินนอกงบประมาณท่ีกู้

จากสถาบันการเงินของรัฐ โดยรัฐบาลไม่ต้องขออนุมัติ

จากรัฐสภา ผลด�าเนินการ 5 ฤดูการผลิตท�าให้เกิดการ

ขาดทุนการคลังสูงถึง 5.39 แสนล้านบาท10 (หรือ 54.7% 

ของค่าใช้จ่าย) 

หากเรานบัรวมผลประโยชน์และต้นทนุโดยตรงที่

เกิดขึน้กับผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่ายในโครงการรับจ�าน�า ปรากฏ

ว่า สังคมยังต้องแบกภาระต้นทุนสวัสดิการถึง 1.23 แสน

ล้านบาท ซึ่งหมายความว่าความสูญเสียต่อสังคม (หรือ

ต้นทุนสวสัดิการ) สูงกว่าประโยชน์ท่ีตกแก่ชาวนา ต้นทุน

10 ในเดือนตุลาคม 2557 ผลการตรวจสต๊อกพบว่าข้าวจ�านวนมากมีคุณภาพ

ต�่ากว่ามาตรฐาน หรือเป็นข้าวเสีย หากนับความเสียหายนี้จะมีผลขาดทุนสูง

ถึง 6.6 แสนล้านบาท 
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สวัสดิการนี้เกิดจากความสูญเสียที่มาจากการที่รัฐเข้า

แทรกแซงตลาดข้าวและการทุจริตท่ีเกิดจากการระบาย

ข้าวราคาต�่าให้แก่บริษัทพรรคพวกของตน11 ความสูญ

เสียของสังคมจ�านวนนี้เป็นความสูญเสียขั้นต�่า เพราะยัง

ไม่ได้รวมความเสียหายอีกหลายอย่างที่ไม่อาจนับเป็น

ตัวเงินได้ เช่น การเสียตลาดข้าวหอมมะลิให้คู่แข่ง ข้าว

11 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิความผดิทางละเมดิในโครงการรับจ�าน�า

ข้าว (ท่ีมีนายจริชยั มูลทองโร่ย เป็นประธาน) สรปุตวัเลขความเสยีหายจากการ

บรหิารจดัการโครงการรับจ�าน�าข้าวทีจ่ะเรยีกจากนายกรฐัมนตรแีละผูเ้กีย่วข้อง

รวม 305,382 ล้านบาท หลังจากนั้นประธานคณะกรรมการพิจารณาความ

รับผิดทางแพ่งมีมติให้เรียกความเสียหายจากผู้เกี่ยวข้องรวม 178,586 ล้าน

บาท ต่อมาไทยรัฐออนไลน์ (24 ตุลาคม 2559) รายงานว่าขณะนี้มีคดีที่คณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) จะฟ้องเรียกค่า

เสียหายจากผู้เกี่ยวข้องรวม 986 คดี (เดิมมี 853 คดี) นอกจากนั้นยังมีคดี

ฟ้องร้อง โรงสี และเจ้าของโกดังอีกจ�านวนหน่ึงเสียหายในโครงการรับจ�าน�า

ข้าวจากข้าราชการ

ไทยเสียชื่อเสียงในตลาดต่างประเทศ ตลอดจนความสูญ

เสียจากการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจของผู้เก่ียวข้อง 

เช่น โรงสีจ�านวนมากลงทุนขยายก�าลังการผลิต หลัง

จากเลิกโครงการรับจ�าน�าแล้ว โรงสีจ�านวนมากต้องเลิก

กิจการ ชาวนาที่มีต้นทุนสูงหันมาเพิ่มพื้นที่ท�านา ใช้น�้า

สิ้นเปลือง ฯลฯ

ประการที่สอง ผลการประเมินมูลค่าการทุจริต

จากการระบายข้าวในราคาต�่ามีมูลค่าระหว่าง 84,476-

102,715 ล้านบาท นอกจากนีร้ายงานของคณะกรรมการ

นโยบายและบริหารจัดการข้าวพบว่ายังมีข้าวบางส่วนที่

ไม่ได้น�ามาคืน ซึ่งคาดว่าจะมีความเสียหายราว 1.9 พัน

ล้านบาท รวมทัง้ความเสยีหายจากการท่ีข้าวจ�านวนมาก

ในโกดังกลางมีคุณภาพต�่ากว่ามาตรฐานการบริโภคหรือ
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เสือ่มสภาพ12 ท้ังนียั้งไม่ได้นบัรวมความเสยีหายจากการ

ทุจริตอื่นที่นอกเหนือจากการระบายข้าว เช่น การจด

ทะเบียนเกษตรกรเกินจริง การขายสิทธิ์ให้โรงสี การซื้อ

ข้าวจากประเทศเพือ่นบ้าน/น�าข้าวนอกโครงการจ�าน�ามา

ขายให้รัฐบาล การออกใบประทวนปลอม เป็นต้น

ผลส�ารวจทัศนคตขิองชาวนา โรงสี เจ้าของโกดัง 

(ดูกรอบท่ี 3) และการสัมภาษณ์ผู้ส่งออกข้าว ผู้ค้าข้าว 

และโรงสบีางแห่ง พบว่า มีการทจุริตในโครงการจ�าน�าข้าว

อยู่ในระดบัปานกลางถงึค่อนข้างสงู เกษตรกรในโครงการ

รับจ�าน�าให้ความเห็นว่าการทุจริตของเกษตรกรอยู่ใน

ระดับปานกลาง แต่เกษตรกรนอกโครงการในภาคกลาง

และเกษตรกรในโครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เห็นว่ามีการทุจริตค่อนข้างมาก โรงส ีและโกดังกลางกใ็ห้

ความเห็นว่าการทุจริตอยู่ในระดับค่อนข้างสูง

12 แม้ว่าจะมข้ีาวหายเพียงเลก็น้อย แต่ปัญหาใหญ่ คอื สต๊อกข้าวในโกดงักลาง

กว่าร้อยละ 82 มคีณุภาพต�า่กว่ามาตรฐานหรอืเสือ่มสภาพ ปัญหานีส่้วนหนึง่

เกิดจากการทุจริตสับเปลี่ยนข้าวในโครงการจ�าน�าเป็นข้าวคุณภาพต�่า/ข้าว

เสื่อมสภาพ หากรวมความเสียหายส่วนนี้ มูลค่าขาดทุนจะสูงถึง 6.6 แสนล้าน

บาท และมูลค่าทุจริตจะสูงขึ้นเป็น 1.98 แสนล้านบาท ตัวเลขนี้ยังไม่นิ่ง เพราะ

ในวนัทีแ่ก้ไขรายงานวจัิยฉบับน้ี รัฐบาลยงัไม่ได้แถลงผลการตรวจนบัปรมิาณ

และคุณภาพข้าวในโกดังกลาง

ประการที่สาม รัฐบาลบริหารจัดการนโยบาย

รับจ�าน�าข้าวแบบขาดความรับผิดชอบต่อประชาชนและ

รัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยปละละเลยปัญหา

การทุจริตในการระบายข้าว การไม่ใส่ใจกับรายงานข้าว

หายจากโกดังกลาง แต่กลับส่ังให้มีการตั้งกรรมการ

สอบสวนประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการ

จ�าน�าข้าว การปิดบังข้อมูลและการบิดเบือนข้อเท็จจริง

เรื่องการค้าข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และการปล่อยให้ค่าใช้จ่าย

ของโครงการรับจ�าน�าบานปลาย (อาทิเช่น การยอมให้

เกษตรกรขายข้าวให้โครงการรับจ�าน�าเกินปริมาณท่ีตน

มีสิทธิ์ตามใบทะเบียนเกษตรกร)

กรอบที่ 3 รายละเอียดของการส�ารวจทัศนคติ

มีดังนี้
การส�ารวจเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วน

ใหญ่ระบุว่ามีการทุจริตในโครงการจ�าน�าข้าวอยู่

ในระดับปานกลาง โดยเกษตรกรที่ระบุว่ามีการ

ทุจริตมากที่สุด คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

จ�าน�าข้าวในภาคอีสาน และเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วม

โครงการจ�าน�าข้าวในภาคกลาง เกษตรกรมีความ

เห็นว่าการทุจริตที่มากที่สุด คือ เร่ืองใบประทวน

ล่าช้า รองลงมาคือ การจดทะเบียนเกิน และการ

ซื้อสิทธิ์/สวมสิทธิ์ การวิเคราะห์พบว่า เกษตรกรที่

มีทีดิ่นท�ากินมากจะมีโอกาสรับรูก้ารทจุรติมากข้ึน 

ในขณะท่ีเกษตรกรในภาคเหนือมีโอกาสรับรู้การ

ทจุริตน้อยลง นอกจากนีพ้บว่า โครงการจ�าน�าข้าว

ท�าให้มีเกษตรกรกว่าคร่ึงหนึง่เพิม่ค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุนปลูกข้าวเพื่อแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 

การเพิ่มผลผลิตข้าวท�าให้เกิดความต้องการเช่า

นามากขึน้ มีการใช้ปุ๋ย ฉดียาและใช้น�า้ชลประทาน

เพิ่มขึ้นมาก ต้นทุนการผลิตจึงถีบตัวขึ้นสูงมาก 

การวเิคราะห์ด้วยสมการถดถอยพบว่า ถ้าหวัหน้า

ครัวเรือนเกษตรกรมีการศึกษาสูง มีโอกาสท่ีครัว

เรือนนั้นจะเพิ่มการปลูกข้าวเพื่อแสวงหาค่าเช่า
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ทางเศรษฐกิจมาก แต่ถ้าหัวหน้าครัวเรือนมีอายุ

มากหรือเกษตรกรอยู่ในภาคเหนือจะมีโอกาสใน

การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจน้อยลง

โดยสรุป แม้การลงทุนแสวงหาค่าเช่าทาง

เศรษฐกิจดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเกษตรกร 

แต่กลับเป็นการถลุงทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ

ที่ควรน�าไปใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น

ในช่วงสองปีคร่ึงของการจ�าน�า ชาวนาภาคเหนือ

ตอนล่างและภาคกลาง ใช้น�้าชลประทานมากเกิน

กว่าปริมาณท่ีกรมชลประทานวางแผนจ่ายน�้าให้ 

ปริมาณการใช้น�า้ชลประทานในช่วงนาปรังสองฤดู

มีจ�านวนเท่ากับคร่ึงหนึ่งของปริมาณน�้าในเขื่อน

ภูมิพล ผลการใช้น�้าอย่างสิ้นเปลืองดังกล่าวมีส่วน

ส�าคัญท่ีท�าให้น�้าในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ใน

ปลายปี 2557 อยู่ในระดับต�่าผิดปรกติ* ซึ่งจะส่ง

ผลกระทบรุนแรงต่อการท�านาปรงัและการผลติน�า้

ประปาในฤดูแล้งของปี 2558

จากการส�ารวจโรงสีและโกดัง สรุปได้ว่าผู้

ประกอบการส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้า

ร่วมโครงการจ�าน�าข้าวก็ตาม ต่างก็ทราบถงึปัญหา

ทจุริตทีมี่ในทกุขัน้ตอนตัง้แต่ระดับชาวนาไปจนถึง

ระดับรัฐบาล และปัญหาการแสวงหาค่าเช่าทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าโครงการจ�าน�าข้าวมีประโยชน์

ต่อชาวนาและผู้ประกอบการ แต่ในทางกลับกัน 

โครงการได้สร้างความเสียหายต่อตลาดและธุรกิจ

ข้าวไทยอย่างชัดเจนจนเป็นที่ประจักษ์ระหว่างผู้

ประกอบการทัง้หลาย การต้ังราคารับจ�าน�าท่ีสูงผดิ

ปรกติท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ขณะที่คุณภาพ

ข้าวกลับเลวลง ข้าวไทยจะไม่สามารถแข่งขันได้ 

ท้ายสดุโครงการรับจ�าน�าข้าวจะย้อนกลับมาท�าร้าย

เกษตรกรไทย เม่ือเลิกโครงการฯ โรงสีและโกดัง

จ�านวนมากก็จะล้มละลาย มิหน�าซ�้าการทุจริตที่

สูงในทุกระดับมีผลกระทบต่อฐานะการคลังของ

รัฐบาล 

* ปัจจัยอีกสองปัจจัยที่ท�าให้เกิดปัญหาภัยแล้งรุนแรงในเดือน

พฤศจิกายน 2557-เมษายน 2558 คือภาวะ El Nino และนโยบาย

การปล่อยน�้าจ�านวนมากจากเขื่อนในภาคเหนือในปลายปี 2555-

2556 เพราะรัฐบาลกลัวปัญหาน�้าท่วม

ข้อเสนอแนะแนวทางการลดโอกาสทุจริตใน
นโยบายของรัฐ

ภายใต้ระบบประชาธปิไตยพรรคการเมืองมีสทิธิ์

อันชอบธรรมท่ีจะน�าเสนอนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร

ในการรณรงค์หาเสียง เพราะเกษตรกร โดยเฉพาะ

ชาวนา เป็นผู ้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกลุ่มใหญ่ที่สุด 

แต่พรรคการเมืองก็ต้องมีความรับผิดชอบไม่ปล่อยให้

นโยบายสร้างความเสียหายใหญ่หลวงกว่าประโยชน์ต่อ

สงัคม ด้วยเหตผุลนี ้จงึมีความจ�าเป็นทีจ่ะต้องหาแนวทาง

การป้องกันมิให้นักการเมืองน�านโยบายจ�าน�าข้าว (และ

นโยบายประชานิยมอื่นๆ) มาหาเสียงและด�าเนินการใน

ทางปฏิบัติแบบขาดความรับผิดชอบเช่นท่ีผ่านมา ข้อ

เสนอแนะของคณะผูว้จิยัจงึมุ่งเน้นประเด็นการสร้างกตกิา

ใหม่ๆ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ดังนี้

การแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายงบประมาณราย
จ่ายส�าหรับโครงการจ�าน�าข้าว รวมทั้งโครงการประชา
นิยมทั่วไป

ข้อเสนอต่อไปนี้เป็นการก�าหนดเงื่อนไขเพื่อ

ให้รัฐบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยด�าเนินนโยบาย

แทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรแบบที่มีความรับผิดชอบ

ต่อรัฐสภาและประชาชน ซึ่งใช้ได้กับนโยบายประชา 

นิยมอื่นๆ ท่ีใช้เงินนอกงบประมาณ ไม่เฉพาะโครงการ

จ�าน�าข้าว โดยมีข้อควรปฏิบัตสิ�าหรับพรรคการเมือง และ

รัฐบาลในอนาคต 3 ขั้นตอน ได้แก่

ก) การหาเสียงกับประชาชน

กฎหมายเลือกตั้งควรมีการเปลี่ยนแปลง โดย

ข้อเสนอของผู้วิจัยคือ ในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป นักการ

เมืองหรือพรรคการเมืองจะเสนอนโยบายใดทีเ่ป็นสัญญา
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กับประชาชน ต้องบอกให้ชดัเจนว่าการด�าเนนินโยบายที่

หาเสียงจะมีมาตรการอย่างไร ประชาชนจะได้อะไรจาก

โครงการ และที่ส�าคัญ คือ ต้นทุนท่ีเกิดจากโครงการจะ

เป็นภาระแก่แผ่นดินหรือรัฐบาลในรูปใด เกิดหนี้สินขึ้น

เท่าไร ภาระหนี้สินท่ีเกิดข้ึนเหล่านี้จะหาเงินมาจากไหน 

ทั้งหมดนี้ต้องผูกพันค�าประกาศโฆษณาหาเสียงของ

พรรคการเมือง โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ 

กกต. เป็นผู้ดูแล 

ข) การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

พรรคการเมืองใดก็ตามท่ีได้รับเลือกตั้งเข้ามา

เพื่อบริหารประเทศ เม่ือจัดตั้งรัฐบาลแล้ว มีหน้าที่ต้อง

ประกาศ และแถลงนโยบายตามท่ีได้สัญญาไว้ตอนหา

เสียงให้รัฐสภาทราบ โดยควรมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมว่า

พรรคการเมือง/รัฐบาลต้องแถลงรายละเอียดด้านการเงนิ

การคลังของนโยบายต่อรัฐสภา อาทิเช่น ที่มาของเงินมา

จากไหน และจะหารายได้ชดเชยอย่างไร 

ค) รัฐบาลต้องเสนอพระราชบัญญัติงบประมาณ

ส�าหรับโครงการที่หาเสียง

รัฐบาลจักต้องบรรจุโครงการท่ีหาเสียงไว้ใน 

พ.ร.บ. งบประมาณหรือพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม

เติม ซึ่งจะมีรายละเอียดว่าแต่ละโครงการจะใช้เงินจาก

ไหน อย่างไร ต้องพูดให้ชัดเจน ที่ผ่านมานโยบายประชา

นยิมหลายกรณไีม่อยูใ่นกรอบระเบียบวธิกีารงบประมาณ 

เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องมีมาตรา 169 

เหมือนในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่งระบุว่า การใช้จ่าย

เงินของรัฐบาลต้องผ่านกรอบของระเบียบวธิงีบประมาณ

ทีชั่ดเจน รวมถึงการเงนิของสถาบันการเงนิเฉพาะกจิของ

รัฐ เช่น ธ.ก.ส. งบประมาณที่ใช้ในโครงการต้องเป็นส่วน

หนึ่งของงบประมาณแผ่นดิน และต้องอยู่ภายใต้กรอบ

และวินัยของงบประมาณแผ่นดิน หรือ พ.ร.บ. ที่ว่าด้วย

งบประมาณแผ่นดิน ส่ิงส�าคัญ คือ ส�าหรับโครงการท่ี

จ�าเป็นต้องใช้เงนิกู้ นอกจากการระบุปรมิาณวงเงนิกู้และ

แหล่งเงนิกู้แล้ว รัฐบาลยงัต้องระบุแหล่งรายได้ท่ีจะน�ามา

ช�าระหนี้ด้วย 

การจัดท�าบัญชีรวมของโครงการรับจ�าน�าข้าวและ
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรทุกโครงการ

สภานติบัิญญตัแิห่งชาตสิมควรตรากฎหมายใหม่

ที่ก�าหนดให้รัฐบาลต้องจัดระบบบัญชีรวมของโครงการ

จ�าน�าข้าว และโครงการประชานิยมที่ด�าเนินการตาม

นโยบายของรัฐบาลท่ีมีหน่วยงานเก่ียวข้องตั้งแต่สอง

หน่วยงานขึ้นไป วัตถุประสงค์ของการท�าบัญชีรวม คือ 

ให้รัฐบาลและรัฐสภารับทราบค่าใช้จ่าย รายรับ ผลก�าไร

ขาดทุน ตลอดจนสัมฤทธิผ์ลของการด�าเนนินโยบาย โดย

รัฐบาลจะต้องจัดท�าบัญชีรวมของโครงการเพื่อเสนอต่อ

รัฐสภาทุกปี (ไม่ว่าโครงการจะสิ้นสุดหรือไม่ก็ตาม) โดย

จะต้องน�าเสนอต่อรัฐสภาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนท่ีรัฐบาล

จะน�าเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และ

ร่างพระราชบัญญตังิบประมาณส�าหรับโครงการทีรั่ฐบาล

หาเสียง เหตุผลคือ รายงานดังกล่าวจะท�าให้รัฐบาลและ

รัฐสภารับทราบฐานะการเงินของโครงการตามนโยบาย

ของรัฐบาล หากมีผลขาดทุนจะได้มีการตั้งงบประมาณ

ชดเชยภาระขาดทุนในแต่ละปี ไม่ใช่ปล่อยให้ภาระ

ขาดทุนพอกสะสมในบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร

หน่วยงานที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบการท�าบัญชีรวม 

คือ คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินแห่งชาต ิซึง่กฎหมาย

ต้องให้อ�านาจคณะกรรมการเรียกข้อมูล “ทุกประเภท” 

จากหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ

โครงการจะต้องไม่สามารถใช้อ�านาจปิดบังข้อมูลได้

การเปิดเผยข้อมูลโครงการรับจ�าน�าข้าวและโครงการ
ประชานิยม

ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 

โดยเพิ่มมาตราที่ก�าหนดให้รัฐบาลต้องเปิดเผยข้อมูล

ต่างๆ ทีเ่กิดจากการด�าเนนินโยบายประชานยิม และการ

แทรกแซงตลาด เช่น ค่าใช้จ่าย รายรับ ผลก�าไรขาดทุน 

และรายละเอียดของการด�าเนินการ ทั้งนี้ เหตุผลส�าคัญ

ที่รัฐบาลจะต้องเปิดเผยข้อมูล คือ รัฐบาลใช้เงินภาษีของ
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ประชาชนเข้าแทรกแซงตลาด ประชาชนจงึมีสทิธิท์ีจ่ะได้

รับทราบข้อมูลการด�าเนินงานของรัฐบาล

แม้ว่าไทยจะมีพระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารทาง

ราชการ พ.ศ. 2542 ที่ก�าหนดหลักกฎหมายส�าคัญว่า 

ข้อมูลของทางราชการจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูล

ทีเ่ป็นความลับเป็นเพยีงข้อยกเว้นตามมาตรา 15 เท่านัน้ 

แต่ในทางปฏิบัติก็มีปัญหาท่ีหน่วยราชการปฏิเสธการ

ให้ข้อมูล หรือกระบวนการวินิจฉัยให้หน่วยราชการเปิด

เผยข้อมูลแก่ประชาชนใช้เวลามากเกนิไป และแม้ว่าคณะ

กรรมการวินจิฉยัฯ จะมีมตใิห้หน่วยราชการเปิดเผยข้อมูล

แก่ประชาชนผู้ร้องขอ แต่หากหน่วยราชการดังกล่าวไม่

ยอมเปิดเผยข้อมูล กฎหมายก็ไม่มีบทลงโทษต่อผูบ้ริหาร

หน่วยราชการ เพียงแต่ก�าหนดให้คณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารฯ ส่งเรื่องแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือนายกรัฐมนตรี

เท่านั้น ย่ิงถ้าเป็นเร่ืองที่รัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี

ต้องการปิดบงั ก็ไม่มีใครสามารถเข้าถงึข้อมูลดังกล่าวได้ 

แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริต (จากความเห็นของนายเมธี กรองแก้ว 

อดีตกรรมการ ป.ป.ช.)

การจ�ากัดบทบาทรัฐในการแทรกแซงตลาด
ตลาดข้าวไทยเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขันสูงใน

ทุกระดับ การแทรกแซงตลาดไม่ว่าจะเป็นการซื้อข้าว

กว่าคร่ึงหนึ่งของผลผลิตท�าให้ผลผลิตข้าวเพิ่มมากข้ึน 

มีต้นทุนสูงขึ้น การว่าจ้างโรงสีและโกดังข้าวล้วนท�าให้

เกิดก�าลังการผลิตส่วนเกิน และเกิดการแข่งขันที่ไม่เป็น

ธรรมระหว่างโรงสีในและนอกโครงการ การระบายข้าว

ให้บริษัทพรรคพวกเป็นการท�าลายการแข่งขันในวงการ

ค้าข้าวทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ข้อเสนอ

ของผู้วิจัย คือ รัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามหลักการส�าคัญ

ในรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550 (มาตรา 84 หมวด 5 แนว

นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ) ท่ีก�าหนดว่ารัฐต้องสนับสนุน

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรม โดยอาศัยกลไก

ตลาด โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและ

กฎเกณฑ์ทีค่วบคมุธรุกจิ ซึง่มีบทบัญญตัไิม่สอดคล้องกบั

ความจ�าเป็นทางเศรษฐกจิ และต้องไม่ประกอบกจิการทีมี่

ลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจ�าเป็น

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ รักษาผล

ประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค

ปัญหาส�าคัญ คือ การตีความเรื่องความจ�าเป็น

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ และรักษา

ผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้อง

ตราพระราชบัญญัติจ�ากัดขอบเขตการแทรกแซงตลาด 

และการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับเอกชน เช่น ห้ามมิให้

รัฐบาลแทรกแซงซือ้ข้าวจากเกษตรกรเกนิกว่า 5%-10% 

ของปริมาณการบริโภคในประเทศ ห้ามมิให้รัฐบาลเป็น

ผู้ค้าข้าวยกเว้นส่วนที่จ�าเป็นบางส่วนของปริมาณการ

ค้าข้าวระหว่างรัฐต่อรัฐ ห้ามมิให้รัฐบาลแทรกแซงการสี

ข้าวและการค้าข้าวท�าให้เกิดการแข่งขนัทีไ่ม่เท่าเทียมกัน 

ส่วนกรณีตลาดข้าวมีการผูกขาดในบางด้าน ให้รัฐบาล

ใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกัน

การผูกขาด

การจัดท�ารายงานอิสระเรื่องผลกระทบและบทเรียน
จากโครงการรับจ�าน�าข้าว

 ควรแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระข้ึนอีกชุดหนึ่ง

เพื่อจัดท�ารายงานเร่ืองผลกระทบของโครงการรับจ�าน�า

ข้าว เพือ่น�าเสนอต้นทนุ การศกึษา ภาวะขาดทุน ผลกระทบ 

ทางเศรษฐกิจและสังคม (เช่น ผลต่อการผลิต ต้นทุน

การผลิต การแข่งขันในตลาดข้าว การส่งออก ฯลฯ) เพื่อ

สรปุเป็นบทเรยีนส�าหรับประชาชน เกษตรกร ข้าราชการ

และนักการเมือง และเปิดเผยต่อสาธารณะ ท้ังนี้เพื่อให้

ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรตระหนักถึงผลดีผลเสีย

ของโครงการรับจ�าน�าข้าว ท้ังในแง่ผลกระทบต่อเกษตรกร 

ภาระทางการคลังและหนี้สาธารณะ ผลต่อผู้เสียภาษี 

ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจข้าวไทย และระบบการ

ค้า-การผลิตข้าว ฯลฯ ความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นบทเรียน

ส�าคัญส�าหรับประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท�าให้
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การตัดสินใจเลือกผู้แทนราษฎรและเลือกพรรคการเมือง

ตั้งอยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจท่ีมาจากข้อเท็จจริงท่ีถูก

ต้อง (informed choice)

ข้อเสนอเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาความล้ม
เหลวของโครงการและการช่วยเหลือเกษตรกร

การแปลงภาระขาดทุนให้เป็นหนี้การคลัง (fiscalized 
debt)

หลังจากการตรวจสอบสต๊อกและจัดท�าบัญชี

รวมเสร็จสิ้นรัฐบาลก็จะทราบภาระขาดทุนทั้งส่วนที่เกิด

ข้ึนแล้ว (realized loss) และส่วนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

(contingent debt) ผู้วิจัยคาดว่าหนี้สองส่วนนี้จะมีวงเงิน

ประมาณ 5.4-6 แสนล้านบาท ส่ิงที่รัฐบาลควรท�า คือ 

การออกพันธบัตรเพื่อหาเงินช�าระหนี้ให้แก่ ธ.ก.ส. ตาม

ข้อเสนอของนายกรณ์ จาติกวนิช (ข่าวสด 26 ต.ค. 

2557) เงื่อนไขการช�าระหนี้ควรมีแผนการช�าระทั้งต้น

และดอกเบ้ีย รวมท้ังก�าหนดระยะเวลาการช�าระหนี้ให้

ชัดเจน วิธีนี้จะช่วยสร้างความม่ันใจเร่ืองฐานะการคลัง

ของประเทศให้กับนักลงทุนได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออัตรา

การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว

ข้อเสนอเรื่องนโยบายประกันราคา
ปัญหาส�าคัญของเกษตรกร คือ ปัญหาความเสีย่ง

อันเนื่องจากความแปรปรวนของราคาพืชผลการเกษตร 

(price risk) และความแปรปรวนของผลผลิต (output 

risk) อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ และศัตรูพืช ความเสี่ยง

ทัง้สองประการอาจส่งผลให้เกษตรกรล้มละลายได้ ดังนัน้

จงึควรมีมาตรการช่วยบรรเทาความเสีย่งทัง้สองประเภท 

อาทิการจ่ายเงินชดเชย หรือการประกันภัย หลักการคือ 

หากราคาตลาดลดต�่ากว่าราคาอ้างอิง (reference price) 

ก็ให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรเท่ากับส่วนต่าง

ระหว่างราคาอ้างอิงกับราคาตลาดในปัจจุบัน คูณด้วย

ปริมาณผลผลิตของเกษตรกรตามที่ท�าสัญญาไว้กับ

รัฐบาล แต่ต้องจ�ากัดปริมาณผลผลิตสูงสุดท่ีเกษตรกร

แต่ละคนสามารถขอท�าประกันได้ หลักการอีกประการ

หนึ่ง คือ รัฐบาลต้องไม่แทรกแซงตลาด

ข้อเสนอเรื่องนโยบายชดเชยความเสียหายของพืชผล
ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

ในปัจจบัุนระบบการจ่ายเงนิชดเชยแก่เกษตรกร

เม่ือเกิดภาวะฝนแล้ง และน�้าท่วม มีปัญหา 2 ประการ 

ปัญหาแรก คือ การจ่ายเงินชดเชยมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่า
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ความเสียหายจริง เพราะเกษตรกรมีแรงจูงใจรายงาน

ความเสยีหายสงูกว่าความจรงิ (moral hazard) และหน่วย

ราชการไม่มีการวางระบบการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มี

ประสิทธิภาพ และปัญหาอีกข้อ คือ เงินช่วยเหลือในยาม

เกิดอทุกภยัสงูกว่าเงนิช่วยเหลือเม่ือเกิดภยัแล้ง ทัง้นี ้การ

ชดเชยเกษตรกรเม่ือเกิดภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ

จะต้องมีการปรับปรุงระบบข้อมูล และวิธีการบริหารการ

จ่ายเงินชดเชยดังต่อไปนี้

ก) รัฐบาลควรลงทุนเร่ืองภาพถ่ายดาวเทียมใน

พื้นท่ีปลูกข้าว โดยเน้นการลงทุนพัฒนาศักยภาพการ

วิเคราะห์ภาพถ่ายให้ใกล้เคียงความเป็นจริง13 เช่น การ

ส�ารวจภาคพืน้ดินทีเ่รียกว่า ground truthing การสร้างนกั

วเิคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมโดยมีโปรแกรมวจิยัระยะยาว

รองรับ ท้ังน้ีเพือ่ให้ไทยมีฐานข้อมูลท่ีสามารถวดัความเสยี

หายของผลผลติข้าวในระดับต�าบล (หรือในระดับหมู่บ้าน)

ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการลงทุนนี้ คือ 

การพัฒนาขีดความสามารถให้กระทรวงเกษตรสามารถ

ประมาณการผลผลติข้าว และพชืผลการเกษตรได้แม่นย�า

ขึน้กว่าการประมาณการในปัจจบัุน รวมทัง้มีการปรบัปรุง

การประมาณการผลผลิตอย่างน้อยปีละ 3-4 ครั้ง

ข) เม่ือสามารถก�าหนดปริมาณความเสียหาย

ของผลผลิตข้าวในระดับต�าบล (หรือหมู่บ้าน) ได้แล้ว 

รัฐบาลก็สามารถค�านวณมูลค่าความเสยีหายแท้จริง จาก

ราคาข้าวเฉลี่ยในอดีต 3-5 ปี

ค) รัฐบาลก�าหนดอตัราการชดเชย เช่น จะชดเชย

เพียงร้อยละ 60-70 ของความเสียหายรวม วิธีนี้จะท�าให้

เกษตรกรยังคงต้องมีส่วนรับภาวะความเสี่ยงจากดินฟ้า

อากาศบางส่วน

ง) รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยรวมให้องค์กรบริหาร

ต�าบล เพื่อให้ อบต. เป็นผู้จัดการบริหารการจ่ายเงิน

13 เจ้าหน้าทีร่ฐัมกัเข้าใจผดิคิดว่าการลงทุนซ้ือภาพถ่ายดาวเทียมและอุปกรณ์

ต่างๆจะช่วยให้สามารถทราบข้อมูลปริมาณผลผลิต และความเสียหายของ

ผลผลิต จึงไม่มีการลงทุนพัฒนาและสร้างนักวิเคราะห์ และวิจัยภาพถ่าย

ดาวเทียม อย่างจริงจัง

ชดเชยให้ครัวเรือนเกษตรกรแต่ละครอบครัว เพราะ อบต. 

มีข้อมูลการเพาะปลูกของแต่ละครัวเรือนดีกว่ารัฐบาล

กลาง และต้นทุนการบริหารจัดการของ อบต. ก็จะต�่า

กว่ารัฐบาลกลาง ย่ิงกว่านั้นการจ่ายชดเชยก็จะมีความ

เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ เพราะกรรมการ อบต. เป็น

ผูม้าจากการเลือกตัง้ ย่อมต้องด�าเนนิการบรหิารการจ่าย

เงินชดเชยอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว

ข้อเสนอเรื่องการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพผลผลิต
ข้าว

ในระยะยาวแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรท่ีมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน คือ การลดต้นทุนการผลิต และ

เพิ่มผลิตภาพการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มผลิต

ภาพแรงงาน (labor productivity) เพราะภาคเกษตรไทย

มีที่ดินค่อนข้างมากแต่ขาดแคลนแรงงาน อนึ่ง ผู้สนใจ

สามารถศึกษาจากโครงการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์ข้าว

ไทย14 ซึ่งได้ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบาย

การลดต้นทุน การเพิ่มผลิตภาพการผลิต และการเพิ่ม

มูลค่าผลผลิตข้าว

สุดท้าย ข้อเสนอแนะที่ส�าคัญและสั้นท่ีสุด คือ 

รัฐบาลชุดใดก็ตามต้องไม่น�าโครงการรับจ�าน�าข้าว 

ทุกเม็ด และ/หรือโครงการประชานิยมใดๆ ที่ขาดความ

รับผดิชอบ มาด�าเนนิการอกีโดยเด็ดขาด เพราะนอกจาก

ภาระการคลังและการทุจริตทุกข้ันตอนแล้ว โครงการ 

รับจ�าน�ายังก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงในด้าน

ต่างๆ ต่อระบบเศรษฐกิจข้าวไทย และต่อสังคม 

14 นพินธ์ พวัพงศกรและคณะ. 2556. ยทุธศาสตร์ข้าวไทย การวจิยัและพฒันา

ข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า. ชุดโครงการเฝ้ามองนโยบายเกษตรไทย. 

สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). มูลนิธิสถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย.


