การดําเนินตามนโยบายรับจํานําข้ าวปี ๕๕
ก่อ นจะว่ากั น ถึ งเรื องการรั บ จํ า นํ าข้ าวเปลื อ กตามนโยบายการยกระดับ ราคาสิ น ค้ า เกษตร
ทีรั ฐ บาลกําหนดให้ เ ป็ นนโยบายเร่ งด่วนและต้ องดํ าเนิน การในปี ๒๕๕๕ ทังเป็ นเรื องที หน่วยงานราชการ
ทีเกี ยวข้ อ งเพิงดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ ไปแล้ ว สํ าหรั บ การรั บจํ านํ า ข้ า วเปลื อ กนาปี และกํ า ลังอยู่ ใ นระหว่าง
ดําเนินการรับจํานําข้ าวเปลื อกนาปรัง
ก็ลองมาว่ากันพอหอมปากหอมคอถึงสิ งทีสํ านักงานเศรษฐกิ จการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ พูดถึง สถานการณ์ การผลิ ตกับ การตลาดข้ า วของโลกและของไทยในปี ๒๕๕๕ เพราะมี สิ งที
พอบ่ ง บอกได้ เ ลา ๆ ว่า การดํ าเนิ น การของหน่ ว ยงานที เกี ยวข้ อ ง กํ า ลัง จะก้ า วเดิ น ไปสู่ เ ส้ นทางเดิ ม ๆ
ทีหลาย ฝ่ ายเป็ นห่วงเป็ นใยอีกหรือไม่ ประการใด
คือ ในส่วนของโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริ กาได้ คาดหมายว่า ในปี ๒๕๕๕ จะมีผลผลิ ตข้ าว
ทังหมด ๔๖๐.๙๕ ล้ านตันข้ าวสาร (๖๙๐.๔๐ ล้ านตันข้ าวเปลื อ ก) ซึงเป็ นผลผลิ ตสูงกว่าปี ๒๕๕๔ เพราะมี
ประเทศ เช่น บังคลาเทศ จีน อียิปต์ อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน ฟิ ลิปปิ นส์ ศรี ลงั กา ได้ เพิมการผลิ ตข้ าวมาก
ขึน เพือให้ เพียงพอกับการบริ โภคในประเทศและลดการนําเข้ า และสํ าหรับในด้ านการตลาด คาดว่าความ
ต้ องการบริ โภคจะมีปริ มาณ ๔๕๘.๓๓ ล้ านตันข้ าวสาร การค้ าข้ าวจะมีปริ มาณ ๓๒.๙๒ ล้ านตันข้ าวสาร
หลายประเทศจะส่งออกข้ าวเพิมขึ น และหลายประเทศส่งออกได้ ลดลง ซึงรวมถึงประเทศไทย
และเวียดนาม ประเทศทีคาดว่าจะนําเข้ าข้ าวมากขึน เช่น โกตดิววั ร์ ฮ่องกง อิหร่าน เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก
ฟิ ลิปปิ นส์ ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอเมริ กา ส่วนประเทศทีคาดว่าจะนําเข้ าลดลง เช่น บังกลาเทศ จีน คิวบา
สหภาพยุโรป อินโดนีเซีย โมแซมบิค เซเนกัล และแอฟริ กาใต้
สํ าหรับ ไทย การผลิ ตข้ าวนาปี ปี ๒๕๕๔/๕๕ ทีได้ รับ ผลกระทบจากอุทกภัยตังแต่ปลายเดือ น
กรกฎาคม ๒๕๕๔ จะทําให้ ได้ ผลผลิ ตข้ าวนาปี น้ อยกว่าปี ทีผ่านมา คือ ได้ เพียง ๒๐.๒๕๐ ล้ านตันข้ าวเปลือก
โดยเกษตรกรจะเก็บเกียวข้ าว ตังแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ และเก็ บเกี ยวมากในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔
ประมาณ ๙.๘๑๕ ล้ านตันข้ าวเปลือ ก และเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ประมาณ ๔.๖๓๑ ล้ านตันข้ าวเปลือ ก
ข้ าวนาปรั ง ปี ๒๕๕๕ จะมี ผลผลิ ต ๑๐.๗๙๘ ล้ านตันข้ าวเปลื อก ซึ งเป็ นผลผิ ต ที มากกว่า
ปี ทีผ่านมา เพราะปริ มาณนําในอ่างเก็บ นําทีสํ าคัญและนํ าธรรมชาติมีเพี ยงพอต่อการเพาะปลู ก และชาวนา
บางส่ ว นได้ ป ลู ก ชดเชยข้ าวนาปี ที ได้ รั บ ความเสี ย หายจากนํ าท่ ว ม เกษตรกรจะเก็ บ เกี ยวข้ าวตังแต่
เดือ นกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และเก็ บ เกี ยวมากในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ประมาณ ๒.๘๔ ล้ า นตันข้ าวเปลือ ก
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ประมาณ ๓.๕๑ ล้ านตันข้ าวเปลือก
ในด้ านการตลาดข้ าวของไทย คาดว่า ความต้ องการใช้ ในประเทศทังเพื อการบริ โ ภคและ
อุตสาหกรรมจะตกอยู่ทีราว ๆ ๑๙.๙๗ ล้ านตันข้ าวเปลือก การส่ งออกมี เพียง ๘.๕๐ ล้ านตันข้ าวสาร และ
อาจได้ รับผลกระทบจากการส่งออกข้ าวของอินเดียทีมีราคาถูกกว่าราคาข้ าวไทย
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กับภาพโดยรวมของสถานการณ์การผลิตและตลาดข้ าวในปี ๒๕๕๕ ทีว่ามานัน ก็ มาดูกนั บ้ างว่า
หน่วยงานทีมีหน้ าทีรับผิดชอบดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เขาจะมีวิธีจดั การข้ าวหลุดจํานําและตกเป็ น
กรรมสิ ทธิ ของรัฐบาลกันอย่างไร เพือไม่ให้ ทางราชการต้ องได้ รับความเสี ยหายซําแล้ ว ซําอีก เช่นเดียวกันกับ
การรับจํานําข้ าวเปลือกครังทีผ่าน ๆ มา ซึงเป็ นทีกล่าวขานว่าสามารถเกิดการทุจริ ตได้ ทุกขันตอนทังการบริ หาร
จัดการข้ าวทียังมีข้อบกพร่อง
ถ้ า จะว่า กัน ไปแล้ วทั งวิ ธี การ หลักเกณฑ์ และเงื อนไขการรั บ จํ า นํ า ข้ าวเปลื อ กแล้ ว จะไม่ มี
ความแตกต่างไปจากการรับจํานําข้ าวเปลือกทีเคยดําเนินการในสมัยรัฐบาลทีผ่าน ๆ มา
ส่วนทีแตกต่างกันอย่างมาก เห็นจะเป็ นเรื องราคากับเป้าหมายการรับจํานําข้ าวเปลือก
อย่างเช่น การรับจํานําข้ าวเปลือกนาปี ปี การผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ณ ความชืนไม่เกิน ๑๕% กําหนด
ราคารับ จํ า นํ าข้ าวเปลื อ กหอมมะลิ ตัน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ข้ าวเปลื อ กหอมจังหวัด ตัน ละ ๑๘,๐๐๐ บาท
ข้ า วเปลื อ กปทุ มธานี ตัน ละ ๑๖,๐๐๐ บาท ข้ าวเปลื อ กเหนี ยว ตั น ละ ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ บาท และ
ข้ าวเปลือกเจ้ า ตันละ ๑๓,๘๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท ซึงได้ กําหนดราคาสู งกว่าการรับจํานําทุกครังที ผ่านมา เช่น
กรณี ข้ าวหอมมะลิ ตามโครงการรั บ จํ า นํ าข้ าวเปลื อ กนาปี ปี การผลิ ต ๒๕๕๑/๕๒ ราคารั บ จํ า นํ า ตัน ละ
๑๕,๐๐๐ บาท ตามโครงการประกันรายได้ ผ้ ปู ลูกข้ าวนาปี ปี การผลิต ๒๕๕๒/๕๓ ตันละ ๑๕,๓๐๐ บาท
ความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญอีกประการหนึง คื อ เป้ าหมายการรับจํ านํา เพราะทีผ่ านมา เช่น
การรับจํานําข้ าวเปลือกนาปี ปี การผลิต ๒๕๕๐/๕๑ ได้ ตงเป
ั ้ าหมายการรับจํานํา ๘.๐ ล้ านตัน เกษตรกรจํานํา
ได้ รายละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนข้ าวเปลื อกนาปรัง ปี ๒๕๕๒ รับจํานํา ๖.๐ ล้ านตัน
แต่ ใ นปี ๒๕๕๕ ได้ ตั งเป้ าหมายการรั บ จํ า นํ า ทั งข้ าวเปลื อ กนาปี และข้ าวเปลื อ กนาปรั ง
แบบไม่จํากัดปริ มาณข้ าวเปลือกทีรับจํานํา และไม่จํากัดปริ มาณข้ าวเปลือกทีเกษตรกรแต่ละรายจะนํามาจํานํา
คื อ รั ฐ บาลจะรั บ จํ านํ าข้ า วเปลื อ กนาปี ๒๕ ล้ านตั น และข้ า วเปลื อ กนาปรั ง ๑๑.๑๑ ล้ า นตั น ในส่ วนนี
ถ้ าจะพิจารณาถึงการผลิ ตข้ าวทังสองอย่างที กล่าวไว้ ข้ างต้ น แล้ ว จะมีความหมายว่ารัฐ บาลได้ ตงเป
ั ้ าหมาย
การรับจํานําข้ าวในปี การผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ทังหมด และน่าจะเป็ นทีมาของคํากล่าวทีว่า “รับจํานําข้ าวทุกเม็ด”
ตามโครงการได้ กําหนดระยะเวลาการรับจํานําสําหรับข้ าวเปลือกนาปี ตังแต่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ –
๒๙ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๕ (ภาคใต้ ๑ กุมภาพัน ธ์ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) มีระยะเวลาโครงการ ๗ ตุลาคม
๒๕๕๔ - ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๕ ส่วนข้ าวเปลื อ กนาปรังรั บจํา นํา ตังแต่ ๑ มีน าคม - ๑๕ กัน ยายน ๒๕๕๕
(ภาคใต้ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) ระยะเวลาโครงการ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ - มกราคม ๒๕๕๖
มี ตัว เลขที น่ า สนใจอี กอย่ า ง คื อ ค่ าใช้ จ่ ายในการดํ าเนิน โครงการรั บ จํ า นํ าข้ าวเปลื อกนาปี
ปี การผลิ ต ๒๕๕๔/๕๕ เห็ น ทางคณะกรรมการนโยบายข้ า วแห่ง ชาติ (กขช.) ได้ ต ังไว้ เ ป็ นเงิ น รวมทังสิ น
๔๓๕,๕๔๗.๖๔๗ ล้ านบาท แยกเป็ นวงเงินทุนหมุนเวียนใช้ ในการรับ จํานําข้ าวเปลื อ ก (๒๕ ล้ านตัน) จํ านวน
๔๑๐,๐๐๐.๐๐๐ ล้ านบาท และวงเงิ น จ่ายขาด ๒๕,๕๔๗.๖๔๗ ล้ านบาท สํ า หรับจ่ายเป็ นค่าดอกเบียเงิน กู้
ธนาคาร ค่าใช้ จ่ายในการบริ ห ารจัด การ ค่า เก็ บ รัก ษาข้ า วสาร การประชาสัมพัน ธ์ การวางระบบติ ดตาม
ตรวจสอบ การขึนทะเบียนเกษตรกร เป็ นต้ น ส่วนค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการตามโครงการรับจํานําข้ าวเปลื อ ก
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นาปรัง ปี ๒๕๕๕ บอกไว้ แต่เพียงว่าให้ นาํ เงินทีเหลือจากโครงการรับจํานําข้ าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๔/๕๕ มาใช้
ไปพลางก่อนเพราะมีเงินเหลือเพียงพอ
จํา นวนเงิ น ที ว่า ยัง เหลื อเพี ย งพอ ก็ คงดูได้ โดยไม่ย ากเพราะจากผลการดํา เนิ น การรับ จํ านํ า
ข้ าวเปลือกนาปี ปี การผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ได้ ตงเป
ั ้ าหมายการรับจํานํา ๒๕ ล้ านตัน วงเงิน ๔๑๐,๐๐๐.๐๐๐ ล้ าน
บาท กําหนดการรับจํานําตังแต่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่ถงึ เวลาเอาเข้ าจริ ง คื อ จนถึง
วันที ๙ เมษายน ๒๕๕๕ แล้ วยังปรากฏว่ามีเกษตรกรจํานวน ๑,๒๓๗,๔๐๐ ราย ได้ นําข้ าวทุกชนิดมาจํ านํา
เพี ย ง ๖,๗๙๙,๒๘๔ ตั น แยกเป็ นข้ าวภาคเหนื อ ๒,๒๘๑,๓๐๙ ตัน ภาคกลาง ๑,๓๔๔,๖๖๕ ตั น
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ๓,๑๕๐,๕๒๙ ตัน (เป็ นข้ าวหอมมะลิ ๒,๗๗๔,๗๕๗ ตัน) และภาคใต้ ๒๒,๗๘๐ ตัน
ขณะทีการดําเนินตามโครงการรับจํานําข้ าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕ ตังแต่วนั ที ๑ มีนาคม - ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีเกษตรกรนําข้ าวมาจํานํา จํานวน ๗๐๐,๔๘๘ ราย รวมข้ าวทุกชนิด ๗,๒๒๗,๕๓๐ ตัน แยก
เป็ นข้ าวภาคเหนือ ๓,๓๐๙,๑๙๔ ตัน ภาคกลาง ๓,๓๕๗,๕๑๕ ตัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕๖๐,๘๒๑ ตัน
เรื องของตัวเลขจํานวนข้ าวหรือจํานวนเกษตรกรทีเข้ าร่วมโครงการดังกล่าว เห็นจะต้ อง
ให้
หน่ วยงานที เขารับ ผิ ดชอบนํ าไปขบคิดกันต่ อ แต่สิงที ไม่ ต้อ งคิดในตอนนี คื อ เกษตรกรทีเอาข้ าวมาจํานํา
ไว้ แ ล้ วจะปล่ อยให้ ข้ าวหลุ ดจํานํา หรื อ ไม่ เพราะอย่า งที กล่าวไปแล้ วถึง เรื องการกํ าหนดราคารั บจํ านํ าข้ าว
ทีสูงกว่าทุกปี ทีผ่านมาและโดยปกติจะสูงกว่าราคาซือขายกันในตลาด ส่วนจะสู งกว่าแค่ไหนก็ พอเห็นได้ เช่น
การรับจํานําข้ าวเปลือกนาปี ปี การผลิต ๒๕๕๔/๕๕ กําหนดราคารับจําข้ าวเปลือกหอมมะลิ ณ ความชืนไม่เกิน
๑๕ % ตัน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ในขณะที ราคาซื อขายข้ าวชนิ ด และความชื นเดี ย วกัน นี ในตลาดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทีเกษตรกรนําข้ าวเปลือกหอมมะลิ มาจํานํามากกว่า ๒ ล้ านตันนัน ราคาซือขายเมื อวันที
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และก่อนหน้ านี ซึงอยูใ่ นช่วงใกล้ ถึงวันครบกําหนดไถ่ถอนสําหรับเกษตรกรทีนําข้ าวมา
จํานําในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อยู่ทีราคาตันละ ๑๔,๑๐๐ - ๑๖,๙๕๐ บาท
ข้ าวทีเกษตรกรนํามาจํานําทังหมดจะถูกสีแ ปรสภาพเป็ นข้ าวสารและเก็บรักษาไว้ ในโกดังกลาง
ส่งผลให้ รัฐเริ มมีภาระต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการเก็บรักษาข้ าวสาร ส่วนจะจ่ายมากน้ อยแค่ไหนก็ขึนอยูก่ บั ค่าเก็บ
รักษา ปริ มาณและระยะเวลาในการจัดเก็ บ มาถึงตอนนีก็ มีคําถามว่าหน่ วยงานที เกี ยวข้ อ งได้ เ ตรี ย มให้ มี
แผนการระบายหรือจําหน่ายข้ าวทีชัดเจนและเป็ นรู ปธรรมไปแล้ วเพียงใด ไม่ว่าจะขายในรู ปแบบรัฐ ต่อรัฐ (G
To G) หรื อรัฐขายให้ กบั เอกชน (G To P)
เกี ยวกับ เรื องนี ได้ มีข่ าวในหนังสื อ พิ มพ์ เมื อวัน ที ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทํ านองว่า กระทรวง
พาณิช ย์คาดว่าในปี ๒๕๕๕ ไทยจะสามารถส่งออกข้ าวได้ ไม่ตํากว่า ๙.๕ ล้ านตัน เป็ นข้ าวของภาคเอกชน
จํานวน ๖.๕ - ๗ ล้ านตัน และเป็ นข้ าวของรั ฐ จํา นวน ๒.๕ - ๓ ล้ านตัน ซึงจะเป็ นการขายข้ า วตามบัน ทึ ก
ความเข้ าใจว่าด้ วยการซือขายข้ าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล เช่น อิน โดนีเซีย บังคลาเทศ ทังมีข่าวแถม
อีกด้ วยว่า แม้ ร าคาข้ าวอิน เดียถูกกว่าข้ าวไทย แต่บงั คลาเทศสนใจซือข้ าวจากไทยมากกว่าเพราะข้ าวไทย
มีคุณภาพและไม่มีปัญหาเรื องการส่งมอบเหมือนอินเดีย

๔

แต่เ มื อถึง วัน ที ๑๔ เดื อ น/ปี เดี ยวกัน มีข่ า วปรากฏในหนัง สื อ พิ มพ์ทํา นองว่า รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ จะเดินทางไปลงนามบันทึกความเข้ าใจขายข้ าวให้ บงั คลาเทศ แต่คาดว่าจะขายข้ าวได้ ตํากว่า
เป้าหมาย เพราะบังคลาเทศเห็น ว่า ข้ า วไทยราคาสู ง และคาดว่าปั ญหาในลักษณะนี จะเกิ ดกับอิ นโดนี เซี ย
ฟิ ลิปปิ นส์ ด้ วย
ข้ าวทีนอนนิงอยู่ในโกดังกลาง ยิงนานวันก็ยิงทําให้ รฐั ต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายในการเก็บ รักษามากขึน
ทีผ่านมาเคยปรากฏว่ารัฐบาลต้ องเสียเงินเพือการนีปี ละมากกว่า ๘๐๐ ล้ านบาท รัฐต้ อ งรับภาระต้ องเสี ยค่า
ดอกเบียเงินกู้มากขึน เพราะหลายโครงการรับจํานําข้ าวยังมีข้าวเหลื อค้ างเก็บไว้ ในโกดัง
และในส่ ว นของข้ า วนับ นานวัน นํ าหนักจะหดหายไปตามสภาพ ข้ า วที เก็ บ ไว้ ไม่ เกิ น ๖ เดื อ น
นําหนักลดลงประมาณร้ อยละ ๐.๕ ถ้ าเกินกว่า ๖ เดือน นําหนักลดลงประมาณร้ อยละ ๑.๐ และการเก็บรักษา
ไว้ นานวัน คุณภาพข้ าวไทยไม่วา่ จะมีความเลิศเลอสักปานใด ก็ไม่สามารถรักษาคุณภาพให้ เป็ นอยู่เช่นนันได้
ชัวกัปกัลป์ จึงไม่ใช่เรืองแปลกทีเราได้ เห็นข้ าวทีหลุดรอดออกมาจากคลังสิ นค้ า ต้ อ งตกอยู่ในสภาพอย่างเช่น
ข้ าวทีมีการสังสีแปรสภาพเป็ นข้ าวสาร เมือวันที ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็ นข้ าวตามโครงการรับจํ านํ าข้ าวเปลื อก
นาปี ปี การผลิ ต ๒๕๕๒/๕๓ จํ า นวนมากกว่า ๕๗,๐๐๐ ตัน แต่ เ ป็ นข้ าวเปลื อ กคุ ณภาพดี เ หลื อ อยู่เ พี ย ง
๑๐,๐๐๐ ตันเศษ
ดูแล้ วคนต่างชาติมีโอกาสแสนจะลิ บหรี ทีจะได้ ลิมรสข้ าวคุณภาพดีจากโกดังกลางของรัฐ
จริ ง ๆ แล้ วอย่างน้ อยในช่วง ๓ ทศวรรษทีผ่านมา ทุกรัฐบาลต่างก็ ขมีข มันผลักดันให้ มีนโยบาย
การยกระดับราคาข้ าว และกําหนดให้ มีมาตรการหลายลักษณะ เพือช่วยเหลื อชาวนาทียังต้ องทนทุกข์ ระทม
กับสารพัดปั ญหาภัยพิบตั ิ ปั จจัยการผลิต ราคาข้ าวตกตํา
และมีอยูห่ ลายครังหลายคราทีมี การนํ านโยบายลักษณะดังกล่า วไปปฏิ บตั ิแล้ ว ต้ องทํ าให้ ผ้ ู คน
ออกอาการรู้ สึกกระอักกระอ่วน หดหู่ ห่อเหียวใจ เมือมองเห็ น ภาพเงิ นภาษี ของประชาชนจํานวนมากมายถูก
นําไปใช้ แบบไร้ คณ
ุ ค่า ร่วงหล่น หลุดหายไปจากมือชาวนา
นโยบายการยกระดับ ราคาสิ น ค้ า ข้ าวจะทํ า โดยวิ ธี ก ารใดก็ ต าม จะต้ อ งไม่ ห ลงลื ม การใช้
ความพยายามให้ มากทีสุด เพือทําให้ เงินภาษี ทกุ บาททุกสตางค์ตกถึงมือพีน้ องชาวนาได้ ถ้วนหน้ า
และหากรัฐ บาลจะผลั ก ดัน นโยบายการเพิ มประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ต และสามารถลดต้ น ทุ น
การผลิ ตข้ าวได้ ทุกเม็ดแล้ ว อานิสงส์ ประการนีย่อ มตกแก่เกษตรกรผู้ ปลูกข้ าวหรื อชาวนาได้ ถ้วนหน้ า ไม่ว่า
จะเป็ นชาวนาทีเข้ าร่วมและไม่ได้ เข้ าร่วมโครงการรับจํานําข้ าว
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