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17 กรกฎาคม 2554 

ประมวลนโยบายการจดัการผลผลิตทางการเกษตร 

การรบัจาํนําข้าว VS. การประกนัรายได้เกษตรกร 
 

ถงึแม ้‘ขา้ว’ เป็นรากฐานทางวฒันธรรม 

สงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง ของประเทศไทย

มาช้านาน แต่ความเป็น ‘พชืเศรษฐกิจ’ และ 

‘พชืการเมอืง’ สําคญัของประเทศกไ็ม่อาจทําให้

ชวีติชาวนาที3เป็นเกษตรกรรายย่อยขยบัฐานะ

ความเป็นอยู่ดขี ึ7นได้ ด้วยเกษตกรส่วนใหญ่ยงั

ยากจนข้นแค้นเป็นหนี7สนิทั 7งในและนอกระบบ

จากการกู้ยืมซื7อหาปจัจยัการผลิตตั 7งแต่เมล็ด

พนัธุ ์ปุ๋ ยเคม ีสารเคมกีําจดัศตัรพูชื จนถงึที3ดนิ 

ด้วยเหตุนี7ที3ผ่านมารัฐบาลชุดต่างๆ 

โดยเฉพาะช่วงทศวรรษที3แลว้จงึมมีาตรการและ

นโยบายมากมายเพื3อพยุงปากท้องเกษตรกร

และกอบโกยคะแนนเสยีงเลอืกตั 7งจากเกษตรกร

ซึ3งเป็นฐานคะแนนเสียงสําคญัไปพร้อมๆ กัน 

แต่กระนั 7นก็มเีพยีงสองนโยบายคอืการรบัจาํนํา

ขา้วและการประกนัรายได้เกษตรกรที3เป็นเหตุ

ปจัจัยให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางถึง

ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การเพิ3มขีด

ความสามารถทางการแขง่ขนัของตลาดขา้วไทย 

การพฒันาอุตสาหกรรมขา้วไทย ความพงึพอใจ

ของเกษตรกร จนถงึช่องทางทุจรติคอรร์ปัชั 3น 

ดงันั 7น นโยบายจดัการผลผลติทางการ

เกษตรทั 7งสองแบบที3มุ่งรกัษาเสถียรภาพราคา

ข้าวและยกระดบัรายได้เกษตรกรโดยใช้กลไก

การแทรกแซงราคาจงึต้องพจิารณาผลกระทบ

วงกว้างที3เกิดต่อสถานะการคลังของประเทศ 

ประสทิธภิาพการผลติ การปรบัเปลี3ยนวถิีชวีติ

เกษตรกร ตลอดจนการจัดความสัมพันธ์เชิง

อํานาจในห่วงโซ่การผลิตใหม่ควบคู่ไปด้วย 

เพื3อใหก้ารนํานโยบายดา้นราคา (price policy) 

มาใชไ้ม่เป็นเพยีงเครื3องมอืนโยบายประชานิยม

ที3ไมย่งัประโยชน์สงูสุดแก่เกษตรกรแต่อยา่งใด 

 

นโยบายรบัจาํนําข้าว
 พลันพรรคเพื3อไทยได้คะแนนเสียง

เลอืกตั 7งครั 7งที3 26 สูงสุด นโยบายการรบัจาํนํา

ขา้วเปลอืกราคาดใีนช่วงหาเสยีงกจ็ะถูกนํามาใช้

แทนการรบัประกนัรายไดเ้กษตรกร โดยกําหนด

ราคาขา้วเปลอืกเจา้ไว้เกวยีนละ 15,000 บาท 

และขา้วหอมมะลเิกวยีนละ 20,000 บาท ควบคู่

กับการออกบัตร เครดิต เกษตรกรเพื3 อ ให้

เกษตรกรนําไปใช้ซื7อปจัจัยการผลิตทั 7งเมล็ด

พนัธุ์ ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง นํ7ามนั และค่าใช้จ่ายใน

การผลติต่างๆ โดยใช้ผลผลติเป็นหลกัประกัน

ใหส้ามารถกู้ไดใ้นวงเงนิไม่เกนิรอ้ยละ 70 ของ
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ราคาประกนัผลผลติ1 ซึ3งนโยบายนี7ก็ถูกขานรบั

ทนัทีจากธนาคารเพื3อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพราะถือว่าเคยปฏิบัติ

มาแล้ว เพยีงแต่จะทําบางส่วนหรอืทั 7งหมดดว้ย

เกี3ยวพนักบังบประมาณที3จะตอ้งใช้2 

แต่กระนั 7นก่อนเริ3มเปิดรบัจาํนําขา้วรอบ

ใหม่ ธ.ก.ส.ก็พรอ้มทวงหนี7ที3ยงัไม่ได้ชําระของ

รฐับาลจาํนวน 150,000-160,000 ลา้นบาทจาก

การรบัจํานําในอดตี อีกทั 7งยงัระบุจํานวนเงนิที3

จะต้องใชใ้นการรบัจาํนํารอบใหม่ว่ามหาศาลถงึ 

345,000 ลา้นบาท โดยคํานวณจากผลผลติขา้ว

นาปี 23 ลา้นตนัที3ราคารบัจาํนําตนัละ 15,000 

บาท3 ซึ3งยงันับว่าน้อยกว่าวงเงนิงบประมาณที3

พรรคเพื3อไทยประเมินว่าถ้ารบัจํานําข้าว 30 

ลา้นตนัแบบทุกเมลด็ที3ราคาตนัละ 15,000 บาท

จะใช้เงนิทั 7งสิ7น 450,000 ล้านบาท หากแต่

รฐับาลก็ไม่ได้จ่ายเป็นเงนิสดเพราะเงนิร้อยละ 

70 เป็นสนิเชื3อจากบตัรเครดติเกษตรกร และ

เมื3อนําผลผลติมาใหร้ฐับาลกจ็ะไดเ้งนิที3เหลอื4 
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พรรคเพื�อไทย 

http://www.ptp.or.th/about/policy.aspx 
2

ธ.ก.ส.เด้งรับจํานําข้าว-บัตรเครดิตชาวนา, หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ (4 กรกฎาคม 2554) 

http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.c

fm?categoryId=310&contentId=149048&page=cont

ent 
3

ทวงหนี +แสน ล.จํานําข้าว ธ.ก.ส.ระบ ุ1.6 แสนล้านของเก่ายงั
ไม่จ่าย, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (17 กรกฎาคม 2554) 

http://www.thanonline.com/index.php?option=co

m_content&view=article&id=75198:-

16&catid=89:2009-02-08-11-24-05&Itemid=417 
4

วิวาทะ “วัฒนา-กอปรศักดิ8 ”  จํา นํา-ประกันราคาข้าว, 
หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (17 มิถนุายน 2544) 

และแม้จะเป็นเงินมหาศาล หากแต่

พรรคเพื3อไทยที3เ ป็นแกนนําจัดตั 7งร ัฐบาลก็

ประกาศความพรอ้มเดนิหน้านโยบายนี7ทนัทใีน

รอบการผลติต่อไปในเดอืนพฤศจกิายน 2554 นี7 

โดยก่อนเริ3มนโยบายจะพจิารณาองค์ประกอบ

ทั 7งระบบตั 7งแต่เรื3องผลผลิตจนถึงราคา5 ทั 7งยงั

วางแนวทางสรา้งสภาพคล่องทางการเงนิไวแ้ลว้

ด้วยผ่านบัตรเครดิตเกษตรกรที3เกษตรกรจะ

สามารถใช้ซื7อปจัจยัการผลิตตั 7งแต่เมล็ดพนัธุ ์

ปุ๋ ย สารเคมกีําจดัศตัรูพชื จนถึงนํ7ามนัได้ทนัท ี

โดยไม่จาํเป็นต้องกู้เงนินอกระบบ6 ทั 7งนี7 ธ.ก.ส.

ระบุว่าเบื7องต้นจะออกเป็นบตัรอิเล็กทรอนิกส์

ก่อนที3จะพฒันาเป็นบตัรเครดติต่อไป ธ.ก.ส.จะ

ให้วงเงนิสนิเชื3อกบัเกษตรกรเพื3อนําบตัรไปซื7อ

ปจัจยัการผลติต่างๆ โดยใช้บตัรตดัวงเงนิผ่าน

เครื3องรดูอตัโนมตั ิหากวงเงนิสนิเชื3อเหลอืจงึจะ

โอนเข้าบญัชีเงนิฝากของเกษตรกรสําหรบัใช้

จ่ายทั 3วไป รวมถึงสามารถนําระบบโอนเงนิเข้า

บญัชีเชื3อมโยงกับระบบการรบัจํานําข้าวด้วย 

โดยโครงการบตัรเครดิตเกษตรกรจะเริ3มใช้ได้

ราวสิ7นปีหรอืตน้ปีหน้า7 

กระนั 7นก่อนเริ3มนโยบายรบัจํานําข้าวก็

เกดิกรณีกกัตุนข้าวสาร และการจะขอขึ7นราคา

ค่าข้าวถุง แม้ว่าที3นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ3ง
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“ยิ� งลักษณ์”  เ ดินหน้าเริ� มรับจํานําข้าวแบบใหม่ พ.ย. , 
หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ (12 กรกฎาคม 2554) 

http://www.thairath.co.th/content/pol/185833 
6

เ พื� อไทยเผยจํานําข้าวดีกว่า รับประกัน ,  หนัง สือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ (22 พฤษภาคม 2554) 

7
ทวงหนี +แสน ล.จํานําข้าว ธ.ก.ส.ระบ ุ1.6 แสนล้านของเก่ายงั

ไมจ่่าย, หนงัสือพิมพ์ฐานเศรษฐิจ (อ้างแล้ว) 
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ลกัษณ์ ชินวตัร จะระบุว่าโครงการรบัจํานําจะ

ประกาศทนัทเีมื3อพร้อม เพราะไม่ต้องการให้มี

การกักตุนเนื3องจากขณะนี7มกีารกักตุนเพื3อรอ

โครงการรบัจาํนําจนกระทบผูส้่งออก8 

 

เส้นทางนโยบายการรบัจาํนําข้าว 

 นบัแต่รฐับาลพรรคไทยรกัไทยไดเ้ขา้มา

บริหารประเทศในเดือน กุมภาพันธ์  2544 

โครงการรบัจํานําที3เคยปฏบิตัิกนัมานานเกือบ

สองทศวรรษนับแต่ ธ.ก.ส.เริ3มดําเนินการรบั

จาํนําขา้วเปลอืกอย่างเป็นทางการในปีการผลติ 

2524/25 กม็กีารเปลี3ยนหลกัการสําคญัโดยการ

ปรับเพิ3มราคาเป้าหมายนํา9 ให้เท่ากับราคา

ตลาดในฤดูการผลติ 2544/45 และต่อมากเ็พิ3ม

ราคาให้สูงกว่าราคาตลาดหลังจากที3บรษัท 

เพรสซิเดนท์ อะกรี เทรดดิ7ง จํากัด ชนะการ

ประมูลข้าวในสต็อกของรัฐบาลจํานวน 1.68 

ลา้นตนัในราคาประมลูที3สงูกว่าราคาตลาด10 
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“ยิ� งลักษณ์”  เ ดินหน้าเริ� มรับจํานําข้าวแบบใหม่ พ.ย. , 
หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ (อ้างแล้ว) 
9

ราคาเป้าหมายนํา คือ ราคาที�ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที�
เหมาะสมและมีเสถียรภาพ โดยคิดจากรายได้เกษตรกรที�ควร
จะได้รับในปีนั +น คํานึงถึงผลผลิตรวม และเปรียบเทียบรายได้
รวมของเกษตรกรที�ผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด รวมถึงราคา
รายเดือนเฉลี�ยย้อนหลงั 3 ปีซึ�งไมร่วมราคาที�สงูหรือตํ�าผิดปกติ 
10

นิพนธ์ พวัพงศกร และจิตรกร จารุพงษ์, 2553. โครงการ
ศกึษามาตรการแทรกแซงตลาดข้าวเพื�อป้องกนัการทุจริต: การ
แสวงหาค่าตอบแทนส่วนเกินและเศรษฐศาสตร์การเมืองของ
โครงการรับจํานําข้าวเปลือก, มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพื�อการพฒันา
ประเทศไทย (TDRI) เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 ในการเปลี3ยนแปลงหลกัการช่วยเหลอื

จาก ‘การรบัจาํนํา’ ในราคาตํ3ากว่าตลาดมาเป็น 

‘การพยุงราคาขั 7นตํ3า’ (price support) นั 7น 

รฐับาลพรรคไทยรกัไทยได้ปรบัให้ ธ.ก.ส.รบั

จํานําใบประทวนสินค้าที3องค์การตลาดเพื3อ

เกษตรกร (อตก.) และองค์การคลังสินค้า 

(อคส.) ออกให้แก่เกษตรกรที3นําขา้วเปลอืกไป

ฝากไว ้กําหนดเป้าหมายการรบัจาํนํา 2.5 ลา้น

ตนั ระยะเวลาไถ่ถอน 5 เดอืน และขยายวงเงนิ

รบัจาํนําเป็นไม่เกนิรายละ 350,000 บาท พรอ้ม

กบักําหนดเงื3อนไขให้สามารถนําขา้วเปลอืกนา

ปรงัที3 อตก.และ อคส.รบัฝากไวไ้ปสแีปรสภาพ

เป็นขา้วสารและเกบ็ไวใ้นคลงัสนิคา้กลางไดด้ว้ย 

โดย อตก.และ อคส.จะตกลงกบัโรงสไีมใ่หค้ดิค่า

ฝากขา้วเปลอืกกบัเกษตรกรในช่วง 3 เดอืนแรก 

โดยมีคณะกรรมการพิจารณาระบายข้าวตาม

โครงการรบัจาํนําขา้วเปลอืกนาปรงัที3กอปรดว้ย

อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน และ

ผูแ้ทน อตก. อคส. กรมการคา้ต่างประเทศ และ

กรมการค้าภายใน เป็นคณะกรรมการบรหิาร

จดัการขา้วเปลอืกที3ฝากไวไ้มใ่หเ้กนิ 3 เดอืน 

ทั 7งนี7 โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนา

ปรงัปี 2544 ถอืเป็นตน้แบบโครงการรบัจาํนําใบ

ประทวนต่อเนื3องมาถงึปีการผลติ 2551/52 ก่อน

จะถูก เปลี3ยนเ ป็นโครงการประกันรายได้

เกษตรกรหลงัเปลี3ยนขั 7วรฐับาล โดยช่วงนั 7น

รฐับาลพรรคไทยรกัไทยได้เพิ3มราคาเป้าหมาย

ของการรับจํานําให้สูงกว่าระดับราคาตลาด

ควบคู่กบัเพิ3มปรมิาณเป้าหมายของการรบัจาํนํา 

พร้อมๆ กันนั 7นก็กําหนดมาตรการให้โรงสี
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เอกชนเขา้มาเป็นกลไกสําคญัในกระบวนการรบั

จาํนําขา้วเปลอืกเพิ3มเตมิจาก ธ.ก.ส.และสถาบนั

สหกรณ์ รวมถึงกําหนดให้มีการรับจํานําใบ

ประทวนสนิคา้โดยใหเ้กษตรกรนําขา้วเปลอืกมา

จาํนํากบัโรงสแีละใหโ้รงสโีดยม ีอตก. และ อคส.

เป็นผูอ้อกใบประทวนสนิคา้ใหก้บัเกษตรกร เมื3อ

เกษตรกรได้รบัใบประทวนแล้วกนํ็าใบประทวน

มาขึ7นเงนิกบั ธ.ก.ส.ตามราคาประกาศรบัจาํนํา 

ผลการขยายขนาดโครงการรับจํานํา

และเป้าหมายการรบัจํานําทําให้ในปีการผลิต 

2546/47 และ 2547/48 รฐับาลขยายเป้าหมาย

การรบัจาํนําสูงถงึ 1 ใน 3 ของผลผลติขา้วทั 7ง

ประเทศหรอืราว 9 ลา้นตนัขา้วเปลอืก พรอ้มกบั

ขยบัระดบัราคารบัจํานําสูงกว่าตลาด (กําหนด

ราคาเป้าหมายนําใหส้งูกว่าตลาด) โดยขา้วหอม

จงัหวดัเพิ3มขึ7นตนัละ 2,000 บาทหรอืราวรอ้ยละ 

35 เป็นตนัละเกอืบ 8,000 บาท ส่วนขา้วเปลอืก

หอมมะลเิพิ3มขึ7นตนัละ 3,000 บาทหรอืราวรอ้ย

ละ 40 เป็นตนัละประมาณ 10,000 บาท 

ด้านจํานวนผลผลิตที3เกษตรกรนํามา

เขา้โครงการกก็ระโจนจาก 2.7 ลา้นตนัในปีการ

ผลติ 2546/47 เป็น 9.5 ล้านตนัในปีการผลติ 

2548/49 เช่นกนักบัมลูค่าการรบัจาํนํากท็ะยาน

จาก 12,429 ล้านบาทในปีการผลติ 2546/47 

เป็น 71,773 ล้านบาทในปีการผลติ 2548/49 

สวนทางกบัการไถ่ถอนคนืของเกษตรกรที3ลดลง

จนข้าวหลุดจํานําตกเป็นของรฐัมหาศาล ดัง

กรณีปีการผลิต 2548/49 ที3มีการรบัจํานํา

ข้ า ว เ ป ลื อ ก น า ปี ผ่ า น ใ บ ป ร ะ ท ว น ถึ ง 

4,064,285.10 ตนั แต่เกษตรกรกลบัมาไถ่ถอน

คนืแค่ 401,544 ตนั หรอืราวรอ้ยละ 10 เท่านั 7น 

เหลอืขา้วเปลอืกทิ7งจํานําใบประทวนสนิค้ากว่า 

3 ลา้นตนั มลูค่าถงึ 29,904.04 ลา้นบาท 

ก ร ะ นั 7นก า ร เ ดินห น้ า ขย ายข นาด

โครงการรบัจาํนําและเป้าหมายของการรบัจาํนํา

กท็ําท่าจะสะดุดเมื3อเกดิการรฐัประหารเมื3อวนัที3 

19 กนัยายน 2549 แต่ถงึที3สุดแลว้การรบัจาํนํา

ที3กลายเป็นส่วนหนึ3งของนโยบายประชานิยม 

(populist) ไปแลว้กย็งัไดร้บัการขานรบัแมแ้ต่ใน

รฐับาลที3มาจากการรฐัประหารอยู่ด ี ดงัรฐับาล 

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที3ยงัคงใช้นโยบายรบั

จาํนํา เพยีงแต่ปรบัลดเป้าหมายปรมิาณการรบั

จํา นําข้าวของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยที3

ตั 7งเป้าหมายไว ้9 ลา้นตนัใหเ้หลอืเพยีง 8 ลา้น

ตนัตามยุทธศาสตรข์า้วไทยที3มแีผนการปรบัลด

การแทรกแซงของรฐัในตลาดขา้วเปลอืกลงรอ้ย

ละ 10 ต่อปี ในขณะเดยีวกันก็ปรบัราคารบั

จํานําเป้าหมายในฤดูนาปรังให้ใกล้เคียงกับ

ราคาตลาดด้วย โดยข้าวหอมมะลิเหลือตันละ 

7,200-9,000 บาท ส่วนขา้วเปลอืกหอมจงัหวดั

เหลอืตนัละ 7,200-7,500 บาท 

แต่ต่อมารัฐบาลพรรคพลังประชาชน

สมยันายสมคัร สุนทรเวช ที3ไดรับัการเลอืกตั 7ง

เข้ามาก็ได้ปรบัเพิ3มระดบัราคารบัจํานําสูงเป็น

ประวตัิการณ์ถึง 14,000 บาท จากเดิมคง

เป้าหมายและราคารับจํานําในฤดูนาปีตาม

คณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาต ิ(กขช.) อนั

เนื3องมาจากว่าช่วงเวลานั 7นมกีารปรบัตัวของ

ราคาข้าวเปลือกในประเทศที3ระดับฟาร์มและ

วิกฤตการณ์อาหารและพลงังานโลก พร้อมๆ 
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กับการเรียกร้องของเกษตรกรที3ต้องการให้

รฐับาลประกาศราคารบัจาํนําขา้วนาปรงัปี 2551 

เท่ากบัราคาตลาดที3ตนัละ 15,000 บาท ดงันั 7น

คณะรัฐมนตรี (ครม.)  จึงมีมติเห็นชอบให้

ก ร ะทรว งการคลัง แ ล ะ  ธ . ก . ส . รับ จํ า นํ า

ขา้วเปลอืกนาปรงัความชื7นไม่เกนิ 15% ที3ตนัละ 

14,000 บาท ปรบัขึ7นถงึรอ้ยละ 97.18 

ถดัมาในรฐับาลนายสมชาย วงศ์สวสัดิ ̂

ก็ยงัคงเดนิหน้ารบัจํานําขา้วเปลอืกราคาสูงอยู่

อย่างเดมิถึงแม้ว่าระดบัราคาข้าวในตลาดโลก

ลดลงรอ้ยละ 40 จนเอกชนรบัซื7อตํ3ากว่าเกวยีน

ละ 10,000 บาทแล้วก็ตามที ที3สําคัญหาก

เปรียบเทียบราคารับจํานําระหว่างฤดูนาปี 

2550/51 กบัฤดูนาปี 2551/52 จะพบว่าระดบั

ราคารบัจํานําข้าวเปลือกนาปีเพิ3มสูงขึ7นเกือบ

รอ้ยละ 80 ขณะที3ข้าวหอมมะลแิละข้าวหอม

จงัหวัดเพิ3มระดับราคารับจํานําถึงร้อยละ 60 

และ 66 ตามลาํดบั11 

 

ผลกระทบจากการรบัจาํนําข้าว 

การ ‘บิดเบอืน’ แนวคิดในการสร้าง

เสถียรภาพด้านราคาและเพิ3มรายได้เกษตรกร

ผ่านการแทรกแซงราคาเพื3อจะชะลออุปทาน

ผลผลติขา้วที3จะออกสู่ตลาดจํานวนมากในช่วง

ฤดูเก็บเกี3ยวโดยการให้เกษตรกรสามารถนํา

ขา้วมาเป็นหลกัประกนัในการกู้ยมืเงนืในอตัราที3

ตํ3 ากว่าหรือใกล้เคียงกับมูลค่าตลาด ได้นํา
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สมพร อิศวิลานนท์, 2553. เอกสารวิชาการนโยบาย
สาธารณะเรื� อง ข้าว.  สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผลกระทบมาสู่ระบบเกษตรกรรมอย่างมาก อนั

เนื3องมาจากโครงการรับจํานําข้าวเปลือกไม่

เพยีงเป็นโครงการแทรกแซงสนิค้าเกษตรที3ใช้

งบประมาณแผ่นดนิสูงสุดเท่านั 7น ทว่ายงัส่งผล

กระทบกว้างขวางต่อโครงสรา้งสงัคมส่วนอื3นๆ 

รวมถึงเกษตรกรที3ไม่ได้เข้าร่วมโครงการที3จะ

ได้รบัประโยชน์จากการที3มขี้าวเปลอืกจํานวน

มากเกบ็ไวใ้นโกดงัของรฐัจนเป็นเหตุใหร้าคาต้น

ฤดูสูงขึ7น ดงัปี 2548/49 ที3มเีกษตรกรเขา้ร่วม

โครงการรบัจํานําแค่ 624,428 ราย ในขณะที3มี

ชาวนาทั 3วประเทศถงึ 3.7 ลา้นครวัเรอืน 

อย่างไรก็ตามในราคาข้าวที3เพิ3มสูงขึ7น

โดยการปรบัราคารบัจํานําที3เดิมตํ3ากว่าระดับ

ราคาตลาดไปเป็นเท่ากบัตลาดและเพิ3มสูงกว่า

ตลาดในท้ายที3สุดภายใต้มาตรการที3มเีป้าหมาย

การรบัจํานําจาํนวนมหาศาลจนรฐักลายสถานะ

ไปเป็นผูร้บัซื7อขา้วรายใหญ่ในทอ้งตลาดไดส้รา้ง

ผลกระทบสําคญัถงึ 3 ประเดน็ด้วยกนั คอื 1) 

การบดิเบอืนราคา 2) การแสวงหาค่าเช่าทาง

เศรษฐกจิ และ 3) การทุจรติคอรร์ปัชั 3น 

 

1) การบิดเบือนราคาตลาด 

กลไกตลาดที3ถูกแทรกแซงสร้างภาระ

ทางการเงนิการคลงัแก่ประเทศที3จะต้องหาเงนิ

มาอุดหนุนโครงการดงักล่าวทั 7งในส่วนของการ

รบัจํานํา การบรหิารจดัการสต็อกข้าวและการ

จดัระบายขา้วออกจากสตอ็ก ดงัมลูค่าเมด็เงนิที3

ใช้ในการรบัจํานําที3ทะยานจาก 12,429 ล้าน

บาทในปีการผลติ 2546/47 เป็น 71,773 ลา้น

บาทในปีการผลิต 2548/49 อันเนื3 องมาจาก
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นโยบายรับจํานําข้าวในช่วงเวลานั 7นกําหนด

ราคารบัจํานําสูงกว่าราคาตลาดมาก อีกทั 7งยงั

ผนัผวนตามความต้องการสร้างกระแสประชา

นิยมของรัฐบาลอีกด้วย ทั 7งๆ ที3 ก่อนหน้าปี 

2544/45 การแทรกแซงราคาข้าวโดยการรบั

จาํนํายงัคงมรีะดบัราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด 

ส่วนในปี 2547/48 เกิดปญัหาปรมิาณ

ข้าวเปลือกที3เก็บอยู่ในโกดงัของรฐัทวีคูณขึ7น

เรื3อยๆ เพราะเกษตรกรไปไถ่ถอนคนืแค่รอ้ยละ 

5 ของจาํนวนที3รบัจาํนํา และเมื3อจะระบายขา้วที3

อยู่ในสต็อกก็กระทบต่อราคาข้าวเปลือกใน

ตลาดตามมา ต่างจากสถานการณ์ปี 2549/50 

และ 2550/51 ที3มีการไถ่ถอนคืนในระดับสูง

เพราะรฐัหนัมาใชน้โยบายรบัจาํนําในระดบัราคา

ใกลเ้คยีงราคาตลาด ส่งผลใหข้า้วเขา้สู่โครงการ

น้อย สดัส่วนการไถ่ถอนคืนจงึสูง ม ี‘ข้าวหลุด

จาํนํา’ จาํนวนน้อยตามไปดว้ยโดยปรยิาย 

ทั 7งนี7 การขยายขนาดโครงการรบัจํานํา

ข้าวและปรบัระดับราคารบัจํานําสูงกว่าราคา

ตลาดในสถานการณ์ที3การบรหิารจดัการของรฐั

นับแต่การสต็อกข้าว การระบายข้าวออกจาก

สต็อก จนถงึการประมูลขา้ว ขาดประสทิธภิาพ 

ไดส้รา้งผลกระทบตามมามากมาย 

ดังผลการศึกษาเรื3องการสร้างคุณค่า

สนิค้าเกษตรไทย โดยสมพร อศิวลิานนท์ และ

อรอนงค์ นัยวกุิล12 ที3สรุปว่าการขยายขนาด

โครงการรบัจํานําขา้วที3ทําให้รฐักลายเป็นผู้ซื7อ
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สมพร อิศวิลานนท์ และอรอนงค์ นยัวิกุล, 2549. การสร้าง
คุณค่าสินค้าเกษตรไทย. เอกสารนําเสนอต่อฝ่ายวิชาการ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ขา้วเปลอืกรายใหญ่ในตลาดไม่เพยีงสรา้งภาระ

และต้นทุนในการสต็อก การขนส่ง การแปรรูป 

แล ะการขายแ ก่ภาครัฐ  ห ากยัง ลดทอน

ประสิทธิภาพของตลาดกลางในทางอ้อมอัน

เนื3องมาจากอุปทานข้าวเปลือกที3เข้าสู่ตลาด

กลางลดลง ข้าวเปลือกส่วนใหญ่ผ่านโรงสีทั 7ง

ของเอกชนและสหกรณ์การเกษตร ขณะที3

สดัส่วนการขายผ่านตลาดกลางมเีพยีงเลก็น้อย 

โดยระยะยาวยงัส่งผลลบต่อตลาดขา้วทั 7งภายใน

และนอกประเทศเพราะกลไกตลาดขา้วในระดบั

ต่างๆ อ่อนแอ และไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก

การเปิดเสรทีางการคา้ได ้

ในช่วงเดยีวกนันั 7นรฐักต็อ้งแบกรบัภาระ

มหาศาลจากการชดเชยขาดทุนใหก้บัหน่วยงาน

ที3เกี3ยวข้อง ตลอดจนชดเชยค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการโครงการด้วย เนื3 องจากต้อง

ระบายขา้วที3จะออกสู่ตลาดในราคาตํ3าเพราะเหตุ

จากการเสื3อมสภาพและการที3ตลาดคิดลด

อุปทานขา้วที3จะเขา้มาในตลาดจาํนวนมาก 

ไม่เท่านั 7นการบดิเบอืนราคาในนโนบาย

รบัจํานํายงันําไปสู่ปญัหาการขาดความเชื3อมั 3น

ในตลาดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยด้วย 

เพราะมกีารปลอมปนขา้วในตลาดขา้วหอมมะลิ

ที3ส่งออก เนื3องจากเมื3อรฐัรบัจํานําขา้วหอมมะลิ

จํานวนมากโดยการยกระดบัราคาสูงกว่าตลาด 

ก็ทําให้มกีารนําข้าวหอมจงัหวดั ขา้วปทุมธานี

หรอืข้าวหอมสุพรรณไปปลอมปนกบัข้าวหอม

มะล ิเพื3อที3จะไดร้ะดบัราคาที3เพิ3มสงูขึ7นอกีมาก 

รวมทั 7งยงักระทบต่อตลาดซื7อขายสนิคา้

เกษตรล่วงหน้าด้วย เพราะการกักเก็บข้าว
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จํานวนมหาศาลของรัฐบั 3นทอนอุปสงค์และ

อุปทานของตลาดซื7อขายสนิค้าขา้วล่วงหน้าจน

ไทยสญูเสยีโอกาสทางการตลาดและการลงทุน 

นอกจากนั 7นผลการศกึษาเรื3องมาตรการ

แทรกแซงตลาดขา้วเพื3อป้องกนัการทุจรติ: การ

แสวงหาค่าตอบแทนส่วนเกนิและเศรษฐศาสตร์

การเมอืงของโครงการรบัจาํนําขา้วเปลอืก โดย

นิพนธ์ พวัพงศกร และจติกร จารุพงษ์ มูลนิธิ

สถาบันวิจ ัย เพื3 อการพัฒนาประ เทศไทย 

(TDRI)13 ยงัพบว่าเฉพาะปีการผลติ 2548/49 ที3

มีการบิดเบือนกลไกตลาดอย่างรุนแรงจน

โครงการรบัจํานํากลายเป็นโครงการประกัน

ราคา (price guarantee) ได้ทําให้การใช้เงนิ

งบประมาณแผ่นดินไปในโครงการรับจํานํา

ทั 7งสิ7น 51,758.21 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงนิกู ้

44,797.02 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการทั 7งหมด 6,961.24 ล้านบาท กลบัมี

รายได้คนืมาแค่ 32,628.26 ล้านบาทเท่านั 7น

จากการขายขา้วทั 7งขา้วเปลอืกและขา้วสาร 

ปีนั 7นประเทศชาตจิงึขาดทุนถงึ 19,130 

ลา้นบาทจากการรบัจํานําขา้วเปลอืกในราคาสูง

กว่าตลาดแต่กลบันําข้าวสารมาประมูลขายใน

ราคาที3ตํ3 ากว่าตลาด หรอืเฉลี3ยแล้วรฐัขาดทุน

จากการดําเนินการตนัละ 3,645.31 บาท เพราะ

รบัจาํนําที3ตน้ทุนตนัละ 9,877.53 บาท  

นอกจากนั 7นการปรับระดับราคารับ

จํานําสูงกว่าราคาตลาดมากดงัปรากฎการณ์ปี 

2551/52 ที3มปีรมิาณขา้วเปลอืกเขา้โครงการรบั
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 นิพนธ์ พวัพงศกร และจิตรกร จารุพงษ์, 2553. (อ้างแล้ว) 

จํานําจํานวนสูงถึง 5.17 ล้านตนั (ข้อมูล ณ 

เดอืนกนัยายน 2552) ก็ทําให้รฐัต้องใช้เงนิใน

การรบัจํานําไปแล้วไม่น้อยกว่า 50,000 ล้าน

บาท เมื3อรวมกบัปรมิาณข้าวเปลอืกที3รบัจํานํา

ไว้ในปีที3ผ่านมาและได้สเีป็นข้าวสารคงค้างใน

สตอ็กอกีราว 4.7 ลา้นตนัหรอืคดิเป็นเงนิไม่ตํ3า

กว่า 75,000 ล้านบาท ก็ทําให้มยีอดเงนิที3ต้อง

นํามาใชใ้นโครงการกว่า 100,000 ลา้นบาท14 

 

2) การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 

การขาดประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการตลาดข้าวเปลือกของรัฐไม่เพียงเพิ3ม

ภาระงบประมาณและต้นทุนเท่านั 7น ทว่ายัง

นําไปสู่ การแสวงหาค่ า เ ช่าทางเศรษฐกิจ 

(ผลตอบแทนส่วนเกิน) ตลอดสายธารการรบั

จํ า นํ า อี ก ด้ ว ย  โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ3 ง ก า ร

เปลี3ยนแปลงช่องทางตลาดข้าวจากเดิมที3

เกษตรกรขายผ่านพ่อค้าในหมู่บ้านและตลาด

กลางไปสู่การผ่านโรงสเีป็นสําคญัทําใหเ้กดิการ

รั 3วไหลในขั 7นตอนของการรบัจํานํา และยงัทําให้

อํานาจทางการตลาดของโรงสสีูงขึ7นมากจนเป็น

เหตุใหโ้รงสกีลายเป็นผู้รบัจา้งและแข่งกนัขยาย

กําลงัการผลติจนปจัจุบนัโรงสสี่วนใหญ่มกีําลงั

การผลติเกนิกว่าวนัละ 100 ตนัแลว้ เนื3องเพราะ

ไม่ต้องกงัวลกบัประสทิธภิาพการสขีา้วและการ

คาดคะเนราคาอนาคตเหมอืนก่อน ขอเพียงมี

กํ าลังการผลิตมากก็ยิ3งมีสิทธิ ไ̂ด้ ร ับจํา นํ า

ขา้วเปลอืกปรมิาณมาก 
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สมพร อิศวิลานนท์, 2553. (อ้างแล้ว) 
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ดังผลการศึกษามาตรการแทรกแซง

ตลาดขา้วเพื3อป้องกนัการทุจรติ: การแสวงหา

ค่าตอบแทนส่วนเกนิและเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง

ของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก15 ที3พบว่า

โครงการรบัจํานําขา้วเปลอืกจาํนวน 5.24 ลา้น

ตันหรือร้อยละ 22.5 ของผลผลิตนาปีในปี 

2548/49 ซึ3 ง มีก า ร กํ า ห น ด ร า ค า รับ จํ า นํ า

ขา้วเปลอืกสูงกว่าตลาด แต่ประมลูขายขา้วสาร

ในราคาตํ3ากว่าราคาส่งออกในตลาด และจ่าย

ค่ า จ้ า ง สีแ ป รส ภาพ แล ะ ค่ า เ ช่ า โ ก ดัง แ ก่

ผู้ประกอบการสูงกว่าอัตราตลาด รวมถึงการ

เกบ็ขา้วไวใ้นสตอ็กนานจนคุณภาพเสื3อมนั 7น ได้

ทําให้ร ัฐขาดทุนจากการดําเนินการมากถึง 

19,130 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการและความสูญเสยีจากการเก็บรกัษา

ขา้ว 3,276.8 ลา้นบาท และค่าเช่าทางเศรษฐกจิ

จากโครงการรบัจาํนํา 15,853 ลา้นบาท 

ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากโครงการรับ

จํานําจะถูกแบ่งให้ผู้ร่วมโครงการตั 7งแต่ต้นธาร

ถึงปลายธาร  โดยเฉพาะโ รงสีที3 จ ะ ได้ ร ับ

ผลประโยชน์ส่วนเกินหรอืค่าเช่าทางเศรษฐกิจ

จากค่าจา้งสแีปรสภาพ ค่ากระสอบและค่าขนส่ง 

และค่าเช่าโกดงัข้าวเปลือก รวมกันถึงร้อยละ 

18 ของภาระขาดทุนทั 7งหมดของโครงการ แม้

แท้จรงิแล้วผลประโยชน์รวมที3โรงสไีด้รบัจรงิจะ

สูงกว่านี7มากจากการนําขา้วเปลอืกไปหมุนขาย

ในตลาดก่อน การสวมสิทธิข̂องชาวนา การ

ลกัลอบนําขา้วต่างประเทศมาสวมสทิธิ ̂และการ
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นิพนธ์ พวัพงศกร และจิตรกร จารุพงษ์, 2553. (อ้างแล้ว) 

ส่งข้าวคุณภาพตํ3 ากว่าข้าวรับจํานําที3ได้จาก

เกษตกรเขา้สู่โกดงักลางโดยร่วมมอืกบัเซอรเ์ว

เยอร์ (ผู้ตรวจสอบคุณภาพสินค้า) ไม่นับการ

ผูกขาดอยู่ในกลุ่มโรงสีไม่กี3ร้อยแห่งที3เข้าร่วม

โครงการ ดงัปีเดยีวกนันี7มแีค่ 323 โรงเท่านั 7น 

ด้านเกษตรกรที3เข้าร่วมโครงการในปี

เดยีวกนันั 7นไดร้บัประโยชน์รอ้ยละ 37.25 ของ

มลูค่าขาดทุน รวมทั 7งยงัมเีกษตรกรบางส่วนถูก

โรงสสีวมสทิธิก̂ารจํานํา การหกัค่าความชื7นและ

สิ3งเจอืปนเกนิกว่าที3เป็นจรงิ ส่วนโกดงักลางและ

เซอรเ์วเยอรไ์ดร้บัรอ้ยละ 4.2 และพ่อคา้ส่งออก

ที3มอียู่ไม่กี3รายก็ได้รบัร้อยละ 23.4 จากการ

ประมลูขา้วที3รฐัขาย ‘ตามสภาพ’ ไดใ้นที3ราคาที3

ตํ3ากว่าตลาดมาก แต่กลบัทํากําไรได้มหาศาล

จากการขายออกไป ในขณะที3นักการเมอืงและ

เจา้หน้าที3รฐัไดส้่วนแบ่งค่าเช่าทางเศรษฐกจิจาก

โรงส ีเจา้ของโกดงั และผูส้่งออก 

ซึ3งขอ้คน้พบของ พ.ศ.นี7กไ็ม่ต่างจากผล

การศกึษาเมื3อเกอืบสองทศวรรษที3แลว้เรื3องการ

กระจายผลประ โยช น์และภาระของการ

แทรกแซงตลาดข้าวโดยองค์การตลาดเพื3อ

เกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยเจมิศกัดิ ̂ปิ3นทอง16 ที3

พบว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการพยุงราคา

ขา้วเปลอืกโดย อ.ต.ก. นั 7น ตกแก่โรงสถีึงร้อย

ละ 54 ขา้ราชการและพรรคการเมอืงรอ้ยละ 27 

ชาวนารอ้ยละ 13 และผูนํ้าชาวนารอ้ยละ 6  
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เจิมศักดิ8 ปิ� นทอง. 2527, การกระจายผลประโยชน์และ
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นอกเหนือจากการ ‘ซื7อแพง-ขายถูก’ ที3

เป็นโจทยส์ําคญัในการบรหิารจดัการตลาดขา้ว

ของรฐับาลแลว้ ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ในการใช้

งบประมาณนับหมื3นล้านบาทยงัไม่ได้ตกอยู่กบั

เกษตรกรรายย่อยยากจนตามเจตนารมณ์ของ

นโยบายรบัจํานําขา้ว หากแต่กลบักระจุกตวัอยู่

ในกลุ่มเกษตรกรที3มฐีานะในเขตชลประทานของ

ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างเท่านั 7น 

 

3) การทุจริตคอรร์ปัชั /น 

การทุจรติคอร์รปัชั 3นเป็นปญัหาสําคญั

ประการหนึ3งของการดําเนินนโยบายรบัจํานํา

ขา้วนอกเหนือไปจากการสูญเสยีทางเศรษฐกจิ 

(economic loss) จากการแสวงหาค่าเช่าทาง

เศรษฐกิจที3มก่ิอประโยชน์ใดๆ ต่อสังคม และ

วิกฤตภาระขาด ทุนจากการขายข้ า วอัน

เนื3 องมาจากข้าวเสื3อมคุณภาพและสูญเสีย

นํ7าหนกัจากการสตอ็กขา้วยาวนานต่อเนื3อง 

การศึกษาเรื3องมาตรการแทรกแซง

ตลาดขา้วเพื3อป้องกนัการทุจรติ: การแสวงหา

ค่าตอบแทนส่วนเกนิและเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง

ของโครงการรบัจํานําขา้วเปลอืก17 พบช่องทาง

ทุจริตทั 7งแบบทั 3วไปและเชิงนโยบายตลอด

กระบวนการรบัจํานํา นับตั 7งแต่ขั 7นตอนการจด

ทะเบียน เพราะเมื3อมีการเพิ3มราคารับจํานํา

สูงขึ7นก็มกีารจดทะเบยีนพื7นที3เพาะปลูกสูงเกิน

ความเ ป็นจริง  หรือ ไม่ก็แ บ่งซอยพื7นที3 ให้

ลูกหลานเพื3อนําขา้วส่วนเกนิไปขายในโครงการ
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รบัจํานํากรณีที3มพีื7นที3เพาะปลูกเกนิกว่าเพดาน

มลูค่าการจาํนําต่อรายที3 350,000 บาท 

บางกรณีเกษตรกรที3เข้าร่วมโครงการ

แต่ไม่ ได้ปลูกข้าวจริงก็ไปขอซื7อข้าวจาก

เกษตรกรรายอื3 นที3 ไม่ได้ เข้าร่วมโครงการ 

หรือไม่ก็เจ้าของที3ดินที3ให้เช่าที3ดินบีบบังคับ

เกษตรกรผู้เช่านาขายข้าวให้ตนเองเพื3อนําไป

ขายในโครงการจาํนํา 

ด้านโรงสีก็มีการทุจรติโดยลักลอบนํา

ขา้วเปลอืก และ/หรอืขา้วสารในโกดงัของตนที3

อยูใ่นโครงการรบัจาํนําไปหมนุขายในตลาดก่อน 

การสวมสิทธิช̂าวนาโดยการซื7อสิทธิจ̂ากผู้

รวบรวมสทิธขิองชาวนามาขายใหโ้รงส ีซึ3งราคา

ซื7อขายสิทธิจ̂ะขึ7นกับส่วนต่างระหว่างราคา

ตลาดกบัราคารบัจาํนํา และมกีารลกัลอบนําขา้ว

จากประเทศเพื3อนบ้านมาสวมสทิธิ ̂รวมทั 7งยงัมี

การวิ3งเต้นกบันักการเมอืงเพื3อจะขา้มเขตเขา้ไป

แย่งซื7อข้าวในจงัหวดัที3มโีรงสจีํานวนน้อยด้วย 

โดยหลายกรณีทุจรติยงัเกี3ยวพนักบัการนําขา้ว

ที3มคีุณภาพตํ3ากว่าขา้วของโครงการรบัจาํนําเขา้

ไปในโกดงักลางหรอืส่งขา้วเขา้โกดงัในปรมิาณ

ตํ3ากว่าที3ตอ้งนําส่งจรงิ 

สําหรบัเจ้าของโกดงัและเซอรเ์วเยอร์ก็

ร่วมกันคอร์รปัชั 3นโดยนําข้าวของรฐัเข้าโกดัง

น้อยกว่าข้าวในโครงการ และ/หรือนําข้าว

คุณภาพดขีองรฐัไปขายแล้วนําขา้วที3มคีุณภาพ

ตํ3ากว่ามาเข้าโกดงัแทน จนข้าวจรงิที3เข้าโกดงั

กลางมีคุณภาพตํ3 ากว่ าข้ าวที7 ร ัฐ ร ับซื7 อ ใน

โครงการรบัจํานํา รวมทั 7งยงัมกีารเรยีกเงนิใต้

โต๊ะกบัเจา้ของโรงสโีดยเซอรเ์วเยอรบ์างราย 
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ส่วนผูส้่งออกที3ประมลูขา้วรฐัจาํนวนนับ

ล้านๆ ตนัได้ก็มไีม่กี3ราย จงึทําให้สามารถ ‘ฮั 7ว

ประมลู’ โดยการกดราคาประมลู และวิ3งเต้นกบั

เจ้าหน้าที3ร ัฐบางรายเพื3อกําหนดเงื3อนไขการ

ประมลูและสญัญาใหไ้ดเ้ปรยีบคู่แข่ง และวิ3งเต้น

กับนักการเมืองเพื3อจะชนะการประมูลได้ใน

ราคาตํ3 ากว่าตลาด โดยบางส่วนของส่วนต่าง

ราคาจะเป็นค่าตอบบแทนนักการเมอืง หรอืไม่ก็

ผู้ ช น ะ ป ร ะ มู ล เ ป็ นบ ริษัท ข อ ง ค รอ บ ค รัว

นกัการเมอืงหรอืหวัคะแนนของพรรคการเมอืง 

เหมอืนกรณีรฐับาลพรรคไทยรกัไทยที3

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรฐัมนตร ีมี

นายวัฒนา เมืองสุข  เ ป็นรัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงพาณิชย ์ที3บรษิทั เพรสซเิดนท์ อะกร ี

เทรดดิ7ง จํากดั ผู้ส่งออกหน้าใหม่สามารถชนะ

การประมลูขา้วส่งออกจนกลายเป็นผูกุ้มทศิทาง

การตลาดเพราะมสีต็อกข้าวอยู่ในมอืสูงสุดถึง 

2.2 ลา้นตนัจากการประมลูชนะ 2 ครั 7ง ครั 7งแรก 

5 แสนตนั ครั 7งที3สอง 1.7 ล้านตนั ในราคา

ประมลู ‘สูงกว่า’ ราคาตลาด จนเกดิขอ้กงัขาแก่

สาธารณชน 

ก่อนต่อมาทุกอย่างจะคลี3คลายเมื3อ

รฐับาลประกาศเพิ3มราคารบัจาํนําขา้วฤดูใหม่ให้

สูงกว่าราคาตลาด และเพิ3มจาํนวนขา้วเปลอืกที3

รบัจํานําในปี 2547/48 โดยราคารบัจํานํา

ขา้วเปลอืกนาปรงัปี 2547 ตนัละ 5,250 บาท 

ขณะที3ราคาตลาดตนัละ 5,000 บาท และราคา

รบัจํานําข้าวเปลือกนาปีตันละ 6,600 บาท 

ขณะที3ราคาตลาดตนัละ 6,000 บาทเท่านั 7น 

กระทั 3งปี 2548 บรษิทัที3ทําธุรกจิขา้วครบวงจร

ตั 7งแต่โรงสีถึงส่งออกมีรายได้รวมเฉียดกว่า 

19,424 ลา้นบาท กําไร 182.2 ลา้นบาท ก่อนที3

ถดัมาปีดยีวจะขาดทุนถงึ 2,755 ลา้นบาท18 ไม่

นับรวมกรณีคอนเนกชั 3นระหว่างรฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงพาณิชย์ที3เป็นเพื3อนสวนกุหลาบกับ

เจา้ของบรษิทั เพรสซเิดนทฯ์  

นอกจากนั 7นในช่วงเวลาดงักล่าวก็ยงัมี

กรณีที3ไม่มกีารกําหนดห้ามโรงสทีี3ถูกขึ7นบญัชี

ดําเพราะพวัพนักบัการทุจรติโครงการรบัจํานํา

ขา้วปีก่อนๆ เขา้รว่มกระบวนการรบัจาํนําดว้ย19 

หรอือกีกรณีคอืการที3บรษิทั เอม็ท ีเซน

เตอรเ์ทรด จาํกดั ชนะการประมลูขา้วรฐัจํานวน 

1.9 ล้านตัน ทั 7งๆ ที3เป็นบริษัทใหม่ไม่มี

ประสบการณ์การซื7อข้าวมาก่อน และยังขอ

ขยายระยะเวลาการขนข้าวออกให้หมดจาก 5 

เดือนเป็น 18 เดอืนด้วย ที3สําคญักรรมการ

บรษิทัยงัมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดินกัการเมอืง 

จากผลลบหลายประการในการดําเนิน

นโยบายรบัจํานําที3ใช้การบดิเบอืนกลไกตลาด

ไปทําลายการแข่งขนั ลดขดีความสามารถใน

การส่งออก ทวีต้นทุนการผลิตข้าวของสังคม 

(social cost) ขณะที3คุณภาพขา้วตํ3าลง เพิ3ม

พฤตกิรรมการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกจิ และ

ที3สําคัญเกิดการทุจริตในทุกระดับของการ
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อภิชาติ-เพรซิเดนท์ อะกริ ฯ สูงสุดคืนสู่สามญั ยกัษ์ค้าข้าว 
รุ่งโรจน์-โรยรา เพราะการเมือง(แท้ ๆ), หนงัสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ (20 มกราคม 2553) 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?new

sid=1263885543&grpid=00&catid=no 
19

มาตรการจํานําข้าวปี’ 48 เพื�อชาวนา-เพื�อเลือกตั +ง ระวงั
ทจุริต ดีกลบัเป็นร้าย, หนงัสือพิมพ์มติชน (18 ตลุาคม 2547)  
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แทรกแซงจนเกิดความเสียหายต่อการใช้

ทรพัยากรและเศรษฐกิจนั 7น มูลนิธสิถาบนัวจิยั

เพื3อการพฒันาประเทศไทย (TDRI)20 จงึเสนอ

ว่ารฐัควรยกเลิกโครงการรบัจํานําข้าวเปลือก 

แลว้เปลี3ยนเป็นการประกนัความเสี3ยงดา้นราคา

ขา้วแทนเพื3อเป็นหลกัประกนัแก่เกษตรกรที3จะ

ไม่ต้องเผชญิวกิฤตการขาดทุนจากภาวะราคา

ตลาดตกตํ3 าโดยที3รฐัไม่ต้องเข้าไปแทรกแซง

ราคาขา้วอกีแต่อยา่งใด 
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นิพนธ์ พวัพงศกร และจิตรกร จารุพงษ์, 2553. (อ้างแล้ว) 
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นโยบายประกนัรายได้เกษตรกร 
รากฐานแนวคดินโยบายประกนัรายได้

เกษตรกรมาจากหลักประกันความเสี3 ย ง

เนื3องจากความผนัผวนของราคา (put option) ที3

ไม่เพียงประกันว่าชาวนาจะสามารถลดความ

เสยีหายจากราคาขา้วในตลาดตกตํ3ากว่าที3ควร

ได้โดยที3รฐัไม่ต้องไปเป็นผู้ซื7อข้าวรายใหญ่ใน

ตลาดจนระยะยาวส่งผลกระทบต่อกลไกตลาด

ข้าวและเศรษฐกิจข้าวไทยทั 7งระบบเท่านั 7น21 

ทว่ายังตั 7งมั 3นอยู่บนหลักการที3มุ่งเน้นให้ผล

ประโยชน์ตกแก่เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว การลดการ

รั 3ว ไหลของงบประมาณ การส่ ง เสริมการ

ปรบัปรุงพนัธุ์ และแนวทางที3สอดคล้องกบัการ

ช่วยเหลอืเกษตรกรของอารยะประเทศดว้ย22 

 

เ ส้ น ท า ง น โ ย บ า ย ป ร ะ กัน ร า ย ไ ด้

เกษตรกร 

 การเปลี3ยนนโยบายรบัจํานํามาเป็นการ

รบัประกนัรายไดเ้กษตรกรในช่วงสองปีกว่าของ

การเป็นรฐับาลของพรรคประชาธิปตัย์ภายใต้

การนําของนายกรฐัมนตรอีภสิทิธิ ̂เวชชาชวีะที3

ประกาศว่างบประมาณจากโครงการประกัน

รายไดจ้าํนวน 58,000 ลา้นบาทถงึมอืเกษตรกร 

3-4 ล้านครวัเรอืน และกลไกการตลาดก็ยงัคง

ทํางานไดต้ามปกตนิั 7น นับว่าเป็นผลมาจากการ
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สถาบนัวิจัยเพื�อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), 2552. 

แนวทางการประกนัความเสี�ยงราคาข้าวเปลือก  
22

ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และประชา คุณธรรมดี, นโยบาย
เศรษฐกิจฐานราก-นโยบายข้าว. เอกสารประกอบการสมัมนา 
Policy Watch วนัที�7 มิถนุายน 2553 

นําหลกัคดิเรื3องการประกนัความเสี3ยงมาใชโ้ดย

ให้มกีารจดัทําสญัญาข้อตกลงระหว่างรฐับาล 

โดยม ี ธ.ก.ส. เป็นตวัแทน กบัเกษตรกรผูป้ลูก

ข้าวแต่ละรายว่าควรจะได้รบัผลตอบแทนจาก

การปลกูขา้วในจาํนวนเท่าใด 

คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาต ิ

(กขช.) ที3มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ 

กบัการแก้ปญัหาสนิค้าขา้วซึ3งเป็นพชืเศรษฐกจิ

หลกัสําคญัของประเทศให้บังเกิดประสิทธิผล

เป็นผลดต่ีอเกษตรกรผูผ้ลติ ระบบการผลติ และ

การตลาดขา้วโดยส่วนรวม23 จงึดําเนินโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกรโดยรัฐจะประกาศ

เป้าหมายพื7นที3ดําเนินการ ให้เกษตรกรผู้ปลูก

ขา้วมาแจง้จาํนวนพื7นที3และปรมิาณผลผลติ โดย

ประกาศการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก

ขา้วเปลอืกหอมมะล ิ (รวม กข.15) ขา้วหอม

จงัหวดั ข้าวเปลอืกเจ้า ข้าวเปลอืกปทุมธานี 

และขา้วเปลอืกเหนียวในพื7นที3เพาะปลูกขา้วทั 3ว

ประเทศ พรอ้มกบัการกําหนดราคาเป้าหมาย

และพร้อมทั 7งจํากัดปริมาณผลผลิตสูงสุดที3จะ

รบัประกนัรายไดส้าํหรบัเกษตรกรแต่ละราย 

สําหรบัการรบัขึ7นทะเบยีนเกษตรกรจะ

ดําเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร โดย

เกษตรกรที3ผ่านการขึ7นทะเบยีนและรบัรองพื7นที3
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คําสั�งสํานักนายกรัฐมนตรีที�  44/2552 เรื� องแต่งตั +ง
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ   
http://www.dit.go.th/contentdetail.asp?typeid=1 6
&catid=11207&ID=1919 
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เพาะปลูกขา้วแล้วจะทําขอ้ตกลงสญัญาประกนั

รายไดก้บั ธ.ก.ส. และพจิารณาอนุมตั ิ

เมื3อถึงฤดูกาลเก็บเกี3ยวถ้าระดบัราคา

ขณะนั 7นๆ ตํ3ากว่าระดบัราคาเป้าหมาย รฐักจ็ะ

จ่ายส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคา

อ้างองิ (ส่วนต่างระหว่างราคาประกนัรายไดก้บั

ราคาอ้างองิ) เพื3อชดเชยรายไดเ้กษตรกรที3ขาด

หายไป ซึ3งในระยะเริ3มต้นโครงการรฐัจะยงัไม่

เรยีกเกบ็เบี7ยประกนัความเสี3ยง 

ทั 7งนี7  การปรบัเปลี3ยนนโยบายจากรบั

จํานําเป็นประกันรายได้เกษตรกรนอกจากจะ

สรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรแลว้ 

ยงัเป็นการสนับสนุนกลไกตลาดข้าวเปลอืกใน

ระดบัต่างๆ อกีด้วย เพราะเมื3อเกษตรกรเก็บ

เกี3ยวข้าวแล้วก็สามารถนําผลผลิตไปจําหน่าย

ให้กบัคนกลางที3ใดก็ได้ ในขณะเดยีวกนัรฐัก็

สามารถลดบทบาทการเป็นผู้สต็อกข้าวลงได้

โดยใหเ้อกชนเป็นผูท้ําหน้าที3นี7แทน24 และรฐัไม่

ต้องรบัภาระสต็อกแทนผู้ส่งออกหรอืรบัภาระ

ขาดทุนเนื3องจากการเสื3อมสภาพของสต็อกขา้ว

ทั 7งในเชงิปรมิาณและคุณภาพอกี 

 

ผลกร ะทบจ ากก ารปร ะกันร ายไ ด้

เกษตรกร 

 หนึ3งปีกว่าหลงัดําเนินนโยบายประกัน

รายได้เกษตรกรในเดือนพฤศจิกายน 2552 

ท่ามกลางแรงกดดนัต่างๆ ทั 7งจากราคาขา้วของ

ไ ท ย ที3 สู ง ก ว่ า ป ร ะ เ ท ศ คู่ แ ข่ ง  ก า ร ข า ด
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สมพร อิศวิลานนท์, 2553 (อ้างแล้ว) 

ประสทิธภิาพการบรหิารสต็อกขา้วของรฐั การ

เขา้ไม่ถงึขอ้มูลการสํารองขา้วของผูซ้ื7อขา้วไทย

หลงัปี 2551 รวมถงึการไม่เขา้ใจของเกษตรกร 

ตลอดจนแรงต้านจากกลุ่มผลประโยชน์ที3เคย

ได้รบัค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการแทรกแซง

ตลาดของรฐัในนโยบายรบัจํานํา25 พรรค

ประชาธปิตัยก์ย็งัคงพรอ้มที3จะเดนิหน้านโยบาย

นี7 ต่อไปถ้าได้เป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั 7ง 3 

กรกฎาคม 2554 เพื3อให้เกษตรกรมรีายได้

เพิ3มขึ7นจากการที3จะกําหนดราคาประกนัรายได้

โดยคดิจากต้นทุนบวกกําไรเป็นรอ้ยละ 50 จาก

เดิมแค่ร้อยละ 40 พร้อมทั 7งยงัมีค่าขนส่ง

ขา้วเปลอืกไปโรงสอีกี 200-600 บาทต่อตนัโดย

ขึ7นกับ ระยะทางด้ว ย 26 หลัง จากที3 ก่ อน นี7

เกษตรกรขานรบัจาํนวนมาก จน ณ สิ7นปี 2552 

มชีาวนาลงทะเบยีนทั 7งสิ7นถงึ 3.258 ลา้นราย ใช้

สิทธิแ̂ล้ว 2.54 ล้านราย รฐัจ่ายเงินชดเชย

รายไดไ้ปแลว้ 23.9 พนัลา้นบาท 

ทั 7งนี7ถึงจะมีอุปสรรคจากการมีเวลา

ดําเนินการน้อย และความฉุกละหุกไม่พร้อม

ทุกๆ ด้านในช่วงแรกเริ3ม หากแต่นโยบาย

ประกนัรายได้เกษตรกรก็ส่งผลกระทบทั 7งบวก

และลบหลายประการ ดงันี7 

 

ผลกระทบทางบวก 

นโยบายประกนัรายได้เกษตรกรส่งผล

ทางบวกหลายประการด้วยกนัถึงแม้จะประสบ
                                                           
25

นิพนธ์ พวัพงศกร และจิตรกร จารุพงษ์, 2553. (อ้างแล้ว) 
26

วิวาทะ “วฒันา-กอปรศกัดิ8” จํานํา-ประกนัราคาข้าว, (อ้าง
แล้ว) 
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ปญัหาราคาอ้างองิไม่สะท้อนความเป็นจรงิและ

สรา้งแรงจงูใจ 

ผลการศกึษาเรื3องนโยบายสาธารณะว่า

ด้วยเรื3องข้าวโดยสมพร อิศวิลานนท์ สรุปว่า

โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรเป็นนโยบายที3

เอื7อและสนับสนุนกลไกตลาด เพราะทําให้รฐั

ไม่ได้เข้ามามีบทบาทเป็นผู้ซื7อผู้ขายในตลาด

เหมอืนดงัโครงการรบัจํานํา เกษตรกรก็ทราบ

ล่วงหน้าก่อนการเพาะปลูกว่าจะขายผลผลติได้

ในราคาเท่าใดซึ3งจะช่วยในการตัดสินใจว่าจะ

เลอืกปลูกขา้วหรอืไม่อย่างไร ในขณะที3รฐับาลก็

ไมต่อ้งรบัภาระในการสตอ็กและระบายขา้วสาร 

รวมทั 7ง ยัง ส ร้ า งความ เข้มแข็ง แ ก่

เกษตรกรในการเรยีนรูร้ะบบตลาดและตดัสนิใจ

จําหน่ายข้าว ขณะเดียวกันก็สร้างความเป็น

ธรรมแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที3มาลงทะเบียน

โดยถ้วนหน้า เพราะเกษตรกรที3มาขึ7นทะเบยีน

ขอรับการประกันราคาไว้จะได้รบัเงินชดเชย

ส่วนต่างภายใต้เงื3อนไขของจํานวนข้าวตาม

จาํนวนสูงสุดที3รฐัประกาศไว้ล่วงหน้า นับเป็น

การช่วยเหลอืรายไดข้ ั 7นตํ3าแก่เกษตรกรทุกราย 

ภายใต้โครงการนี7ยงัสามารถแก้ปญัหา

การสวมสิทธิใ̂นกรณีของการรบัจํานําทั 7งจาก

โรงสขีู่บงัคบัใช้สทิธิช̂าวนา และการนําผลผลติ

ขา้วจากประเทศเพื3อนบา้นมาเขา้โครงการ การ

ทุจริตที3เกี3ยวข้องกับการเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง 

และการทุจริตในโครงการของหน่วยงานที3

เกี3ยวข้อง ตลอดจนเป็นการสนับสนุนในระดบั

ฟาร์มโดยเฉพาะตลาดกลางให้พฒันาต่อไปได ้

ซึ3 ง ต่ า งจากนโยบายรับจํ า นํ าที3 ไ ม่ เ อื7 อ ให้

เกษตรกรสามารถนําขา้วไปขายในตลาดได ้

 

ผลกระทบทางลบ 

ถงึนโยบายประกนัรายไดเ้กษตรกรจะมี

ข้อดีหลายด้าน หากแต่ข้อด้อยสําคัญก็ยังมี

ดว้ยกนัหลายประการ คอื มาตรการจดทะเบยีน

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และการตรวจสอบพื7นที3

เพาะปลูกและพันธุ์ที3ปลูกซึ3ง เ ป็น ‘ปริมาณ

ผลผลิตที3จะได้รบัการประกัน’ ของแต่ละ

ครวัเรอืนที3จะต้องดําเนินการตรวจสอบเขม้ข้น

ขึ7นเพื3อป้องกนัการแจง้เทจ็และการสวมสทิธิ ̂ 

เ นื3 อ ง เพราะในปีการผลิต  2552/53 

(รอบที3 1) มกีารขึ7นทะเบียนเกษตรกรตาม

โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรรวมถงึ 109.34 

ล้านไร่ ในขณะที3ตัวเลขการปลูกข้าวนาปีของ

ประเทศไทยเลยจํานวน 57 ล้านไร่ไปไม่มาก

นัก27 เพราะในการแจง้พื7นที3ปลูกขา้วเป็นเท็จ 

ผลผลิตก็เป็นเท็จตามไปด้วย หากแต่จํานวน

เงนิที3รฐัจะต้องสูญเสยีเพิ3มเติมในส่วนต่างของ

ราคาที3เป็นเทจ็นี7กลบัเป็น ‘จรงิ’ ยิ3งกว่าสิ3งใด 

ในขณะเดียวกันก็ต้อง ป้องกันมิให้

เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์เบาปะปนเข้ามาร่วม

โครงการซึ3งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพขา้วหาก

มจีํานวนเกษตรกรผู้ปลูกขา้วพนัธุ์เบาที3ไม่ผ่าน

การรบัรองจากกรมการขา้วจาํนวนมากเขา้มาใน

                                                           
27

สภีุร์ รัตนนาคินทร์, ข้าว: จากโครงการรับจํานําถึงประกัน
รายได้  
http://www.nacc.go.th/download/article/article_2
0110208094838.pdf 
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ระบบการจดทะเบยีน28 ไมน่บัรวมที3เกษตรกรจะ

ขาดความใส่ใจในคุณภาพข้าวเพราะถือว่า

อย่างไรเสยีก็มหีลกัประกนัด้านรายได้ในระดบั

หนึ3งถงึขา้วที3ผลติมาจะคุณภาพไมด่กีต็ามท ี

ทั 7งนี7  ถึงจะมีข้อด้อยไม่น้อย แต่กลุ่ม 

Policy Watch หรอืโครงการจบัตานโยบาย

รัฐบาลที3เป็นการรวมกลุ่มกันของคณาจารย์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

เพื3อติดตามการกําหนดและสถานการณ์การ

ดํ า เ นินนโยบายของรัฐบาลด้าน ต่ างๆ  ก็

เสนอแนะว่ารัฐควรดําเนินนโยบายประกัน

รายไดเ้กษตรกผูป้ลกูขา้วต่อไป แต่จาํเป็นต้องมี

กฎเกณฑข์ึ7นมาโดยเฉพาะเพื3อมใิห้มกีารทุจรติ 

อกีทั 7งยงัต้องเชื3อมโยงการผลติ การตลาด และ

สถาบนัเกษตรกร ให้มทีิศทางและเป้าหมายที3

ชดัเจนรว่มกนัในระดบันโยบายเกษตรดว้ย29 

ดว้ยถงึที3สุดแลว้การมุ่งกําหนดนโยบาย

เพิ3มราคาผลผลติเพื3อหวงัจะยกระดบัรายไดข้อง

เกษตรกรโดยไม่มกีารแตะต้องหรอืปรบัเปลี3ยน

โครงสรา้งการเกษตรโดยการลดต้นทุนการผลติ

ทั 7งด้านเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ยเคม ีและสารเคมีกําจดั

ศตัรพูชื ควบคู่ไปดว้ยนั 7น กย็ากที3เกษตรกรจะมี

คุณภาพชวีติและขยบัฐานะความเป็นอยูด่ขี ึ7นได ้

 

 

 

 

 
                                                           
28

สมพร อิศวิลานนท์, 2553 (อ้างแล้ว) 
29

ปัทมาวดี โพชนกุลู ซูซูกิ และประชา คณุธรรมดี, (อ้างแล้ว) 
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ตารางที/ 1 ประมวลจดุแขง็/ จดุอ่อนของสองนโยบายสาํคญัในการจดัการผลผลิตทางการเกษตร 

 

ประเดน็ การรบัจาํนํา การประกนัรายได้เกษตรกร 
การสวมสทิธิ ̂ จาํนวนมากทั 7งกรณ ี

- การสวมสทิธิข̂องเกษตรกรโดยโรงส ี 
- การลกัลอบนําขา้วจากประเทศเพื3อน
บา้นมาสวมสทิธิโ̂ดยโรงส ี
- การบบีบงัคบัของเจา้ของที3ดนิเพื3อจะ
ไดส้ทิธิข̂องเกษตรกร 

จาํนวนน้อยทั 7งกรณ ี
- การสวมสทิธิข̂องเกษตรกร  
- การลกัลอบนําขา้วจากประเทศเพื3อน
บา้นมาสวมสทิธิ ̂
 
 

กลไกการแทรกแซง
ตลาด 

- มกีารแทรกแซงตลาดอย่างรุนแรงจน
รัฐกลายเป็นผู้ร ับซื7อข้าวรายใหญ่ใน
ตลาด 
- ไม่ เกิดความเ ท่า เทียมกันในการ
กระจายผลประโยชน์เพราะมเีกษตรกร
เพยีงส่วนหนึ3งเท่านั 7นที3เขา้โครงการรบั
จาํนํา 
- ข าด ปร ะ สิท ธิภ าพ ใ นก าร รัก ษ า
เสถยีรภาพด้านราคาขา้วทั 7งในระยะสั 7น
และระยะยาว 
- ขาดประสทิธภิาพในการยกระดบัราคา
ขา้วในช่วงขา้วออกสู่ตลาดจาํนวนมาก 

- มกีารแทรกแซงตลาดที3ไม่รุนแรงมาก
นักเพราะรฐัจํากัดบทบาทตนเองโดย
ไมเ่ป็นผูร้บัซื7อขา้วรายใหญ่ในตลาด 
- มคีวามเท่าเทียมกันในการกระจาย
ผลประโยชน์เพราะเกษตรกรทุกคน
สามารถเขา้โครงการรบัประกนัรายได้
เกษตรกร 
- ค่ อนข้า งมีประสิทธิภาพในการ
ยกระดับราคาข้าวในช่วงข้าวออกสู่
ตลาดจาํนวนมาก 

ช่องทางการทุจรติ เกดิการทุจรติตั 7งแต่ต้นธารยนัปลายธาร 
จากการที3โรงสีโกงสิทธิเ̂กษตรกรโดย
การซื7อข้าวราคาถูกเพื3อจํานํารฐัโดยใช้
สทิธขิองเกษตรกร โกดงัเกบ็สต็อกลม
เพราะนําข้าวไปขายก่อนช่วงที3รฐับาล
ฝากไว้ ในขณะเดยีวกนัก็เกิดการเสื3อม
ของข้าวทั 7งในเชิงปรมิาณและคุณภาพ 
และมกีารฮั 7วประมูลในช่วงการจําหน่าย 
หรอืไม่ก็รอจนข้าวคุณภาพตํ3าจนราคา
ลดลงมาก 

ลดช่องทางการ ทุจริต เหลือ เพียง
ขั 7นตอนการขึ7นทะเบียน ในกรณีที3
เกษตรกรแจ้งเท็จทั 7งเรื3องพนัธุ์ที3ปลูก 
พื7นที3เพาะปลกู และผลผลติที3ได ้เพราะ
ขา้วบางพนัธุ์ไม่ได้รบัการประกนั บาง
รายก็ไม่ ได้ปลูกข้าวจริง  แ ต่ก็ขึ7น
ทะเบยีนได้โดยการช่วยเหลอืของผู้นํา
หมูบ่า้น และไมม่ากนักที3เจา้ของที3ดนิที3
ให้เช่าทํานาจะขู่บงัคบัชาวนาเอาสทิธิ ^
การประกนัรายไดเ้กษตกร ทั 7งๆ ไม่ได้
ทาํนา 

ภ า ร ะ ด้ า น
งบประมาณ 

เกิดภาระด้านงบประมาณมหาศาลนับ
แสนล้านบาทในแต่ละรอบการรบัจํานํา 

เกิดภาระด้านงบประมาณไม่มาก 
หากแต่ก็สามารถครอบคลุมเกษตรกร
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ถงึแมจ้ะมเีกษตรกรแค่ส่วนหนึ3งเท่านั 7น
ที3เข้าร่วม ดงัปีการผลิต 2551/52 มี
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับจํานํา
ทั 7งสิ7น 568,797 ราย 

ทุกคน ดังปีการผลิต 2552/53 ที3มี
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกัน
รายไดเ้กษตรกรสงูถงึ 3,411,838 ราย 

การปรบัโครงสร้าง
การผลติ 

ไม่มกีารปรบัโครงสร้างการผลติ แต่ใน
โมเดลใหม่ของการรับจํานําที3คู่มากับ
บัตรเครดิตเกษตรกรอาจทําให้การ
พึ3งพงิปจัจยัการผลติจากบรรษทัเกษตร
เพิ3มสูงขึ7นอันเนื3องมาจากสามารถใช้
บตัรเครดติเกษตรกรซื7อปจัจยัการผลติ 
ปุ๋ ย ยาฆา่แมลง ไดส้ะดวก 

ไม่มกีารปรบัโครงสร้างการผลิต แต่มี
ขอ้มลูว่าอาจเกดิกรณีที3เกษตรกรไม่ใส่
ใจในคุณภาพข้าวที3เพาะปลูก จนใช้
ปจัยัการผลติ โดยเฉพาะสารเคมกีําจดั
ศัตรูพืชที3เป็นต้นทุนการผลิตเพิ3มขึ7น
มาก 

ช่ ว ง เ ว ล าดํ า เ นิ น
นโยบาย 

ตลอดหนึ3งทศวรรษที3ผ่านมา เวน้แค่ช่วง
รฐับาลพรรคประชาธปิตัย ์

หนึ3งปีกว่าหลังเริ3มโครงการในเดือน
พฤศจกิายน 2552 

พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง
เจา้ของนโยบาย 

พรรคไทยรกัไทย + พลงัประชาชน + 
เพื3อไทย 

พรรคประชาธปิตัย ์
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