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 เรื่อง  ประชาธิปไตยแบบการจํานําขาวและหลักนติิธรรม 

                                   ที่ตองสองหาจากการขายขาว G to G 

                                  โดยนายสกล  หาญสุทธิวารินทร 

         บทคัดยอ   ขาวเปนอาหารหลักของคนไทยและเปนสินคาสงออกท่ีทํารายไดใหกับประเทศมาชานาน โดย

ประเทศไทยสามารถสงออกขาวไดเปนอันดับหนึ่งของโลกติดตอกันมา36 ป  ขาวเปนสินคาเกษตรท่ีมีความผันผวน
ดานราคามาก     ราคาขาวภายในประเทศจะข้ึนอยูกับความสามารถในการสงออกและราคาขาวในตลาดโลก  ชวงท่ี
ขาวมีราคาตกตํ่า รัฐบาลไทย จําเปนตองกําหนดมาตรการตางฯเพ่ือรักษาหรือพยุงราคาขาวเพื่อชวยเหลือชาวนาท่ีเปน
ประชาการสวนใหญของประเทศ  มาตรการท่ีรัฐบาลเคยนํามาใช เชนการซ้ือขาวเขาเก็บ   การชดเชยราคาใหชาวนา  
การอุดหนนุการสงออก    การประกันราคา  การประกันรายได  และการรับจํานําขาว   รัฐบาลปจจุบันไดดําเนนิ
มาตรการรับจํานําขาว ตามท่ีไดหาเสียงไว โดย จะรับจํานําขาวทุกเม็ด ขาวเปลือกหอมมะลิตัน สองหม่ืนบาม 
ขาวเปลือกเจาตันละ หนึ่งหม่ืนหาพันบาท  ซ่ึงเปนราคาท่ีสูงกวาราคาตลาด  จึงมีเสียงคัดคานอยางมากวาจะทําให
ประเทศไทยไมสามารถสงออกขาวแขงกับประเทศคูแขงได  และจะมีผลเสียหายตามมามากมาย  นโยบายเชนนี้เทากับ
เปนการซ้ือขาวในราคาสูงเพือ่หวังคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเพื่อการจัดต้ังรัฐบาลเทานั้น        

                 สวนการที่รัฐบาลอางวาไดขายขาวใหรัฐบาลตางประเทศท่ีเรียกวาการขายขาวแบบG to G   ไดหลาย
ลานตัน  แตไมสามารเปดเผยรายละเอียดวาขายใหรัฐบาลประเทศใดบาง    เปนขาวชนิดใด ปริมาณเทาใด ราคาตันละก่ี
เหรียญ  อางวาเปนความลับ สวนการสงมอบเปนการขายแบบสงมอบหนาคลังสินคา นั้น     ทําใหมีผูไมเช่ือวารัฐบาล
สามารถขายขาวแบบ G to G    ตามท่ีอางจริง และมีปญหาตามมาวาการปฏิบัติงานของรัฐบาลในสวนท่ีเยวกับการขาย
ขาวเปนไปตามหลักนิติธรรมหรือไม  

           ความนํา       ขาวเปนอาหารหลักของคนไทย และยังเปนสินคาสงออกท่ีทํารายไดหลักใหแกประเทศมา

นานแลว  ถึงแมในชวงหลังจะมีสินคาอ่ืนเปนสินคาสงออกท่ีทํารายไดแซงหนาขาวกต็าม ขาวก็ยงัเปนสินคาสงออกท่ี
ทํารายไดใหแกประเทศอยางสมํ่าเสมอ    รายไดจากสินคาขาวในปจจบัุน ถึงแมจะเทียบไมไดกับสินคาอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ  แตรายไดจากการสงออกขาวเปนรายไดเกิดจากหยาดเหง่ือแรงงานของชาวนาไทยต้ังแตเร่ิมปลูก เก็บเกีย่ว สี 
บรรจุ และสงออก รายไดสวนใหญตกอยูในประเทศ ยกเวนสวนท่ีเปนคาปุย ยาฆาแมลงท่ีตองนําเขา  

                          การผผลิตขาว การบริโภคขาว   การคาขาว ของโลก ตามการพยากรณของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ป
การผลิต 2555/2556   ผูผลิตขาวรายใหญ    คือประเทศจนี ผลิตได163 ลานตันขาวสาร  อินเดียผลิตได 99 ลานตัน
ขาวสาร  อินโดนีเซียผลิตได36.9 ลานตันขาวสาร  บังคลาเทศผผลิตได 34 ลานตันขาวสาร เวียดนามผลิตได27.71ลาน
ตันขาวสาร     ไทยอยูในลําดบัท่ี6 ผลิตได20.5 ลานตันขาวสาร      รวมท่ัวโลกจะผลิตขาวสารไดรวม465.8 ลานตัน   
การบริโภคและใชประโยชนจากขาวสาร รวม 469.3ลานตัน  สตอกขาวรวมจะลดลงจาก105.4ลานตันเหลือ101.9ลาน
ตัน  การคาขาวท้ังโลกจะมีประมาณ37.1ลานตัน 



                     การบริโภคขาวภายในประเทศของไทย เฉล่ียปละประมาณ 9-10 ลานตันขาวสาร    ท่ีเหลือจึงตองสงออก  
ซ่ึงประเทศไทยสามารถสงออกขาวเปนอันดับหนึ่งของโลกติดตอกันมา 36 ป ถึงป 2554 ก็เสียตําแหนงไปใหอินดีย  
การสงออกขาวนอกจากจะทํารายไดใหประเทศแลว ยังมีผลตอระดับราคาขาวภายในประเทศท่ีสําคัญทางหนึ่งดวย 

      มาตรการรักษาระดับราคาขาว   ขาวซ่ึงเปนสินคาเกษตรมีความผันผวนดานราคามาก  จะมี

ปญหาท่ีรัฐบาลประเทศตางฯท่ีปลูกขาวตองหามาตรการตางฯในการชวยรักษาระดับราคาหรือพยงุราคาไมใหตกตํ่า
มาก เพื่อชวยเหลือชาวนาท่ีปลูกขาว  โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีประชากรสวนใหญเปนชาวนา    และเนื่องจากราคาขาว
ภายในประเทศจะข้ึนอยูกับการคาขาวและราคาขาวในตลาดโลก  ปใดท่ีผลผลิตขาวท่ัวโลกมีปริมาณมาก  ราคาขาวใน
ตลาดโลกตกตํ่า ก็จะมีผลกระทบตอราคาขาวภายในประเทศไทยดวย  ในชวงสามทศวรรษท่ีผานมามีเพียงไมกี่ปท่ี
ผลผลิตขาวในโลกมีปญหา ท้ังจากภยัแลงหรือน้ําทวม ซ่ึงจะทําใหความตองการขาวมีสูงขึ้น ปนั้นก็จะไมมีปญหาเร่ือง
ราคาขาว  แตสวนมากเกือบทุกปจะมีปญหาเร่ืองราคา  นอกแหนือจากการดําเนินมาตรการตางฯในขยายตลาดและหา
ลูกคาในตางประเทศเพิ่มข้ึน     รัฐบาลจะตองกําหนดมาตรการตางฯในการรักษาระดบัราคาหรือพยงุราคาขาว หรือ
ชวยรายไดของชาวนา          เชน         

        1 การซื้อขาวเขาเก็บ  คือ ชวงใดท่ีขาวราคาตกตํ่า  ก็จะพิจาณาซ้ือขาว ชนิดและปริมาณท่ีกําหนดเขาเกบ็

ไวในสตอก    เปนการดึงปริมาณขาวบางสวนออกจากขาวท่ีหมุนเวยีนในตลาดใหนอยลง และสรางความตองการเทียม
ข้ึน  ตามหลัก  ดีมานการ ซับพลาย  ท่ีเม่ือปริมาณขาวในตลาดนอยลง มีความตองการซื้อมากข้ึน ก็จะชวยดึงราคา
ขางข้ึนในระดบัหนึ่ง    การซ้ือขาวเขาเก็บ นั้นท่ีผานมาจะดําเนินการโดยกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณชิย    
วิธีการคือ  จะประกาศชนดิขาว  ราคาและปริมาณท่ีจะรับซ้ือ  แลวใหผูประกอบกิจการคาขาว อาจเปนโรงสีหรือผู
สงออก เสนอปริมาณขาวท่ีจะขาย  พรอมโกดังท่ีจะเก็บขาว  หากมีผูเสนอขายเกินปริมาณท่ีกําหนด จะใชวิธีหารเฉล่ีย
ตามปริมาณท่ีเสนอขาย   เม่ือสงมอบขาวเขาเก็บในโกดังท่ีกําหนด  กรมการคาตางประเทศจะจายคาขาวให 20 
เปอรเซ็นต  โดยผูเสนอขายสามารถนําขาวดังกลาวไปทาํ Packing Credit   กับธนาคารพาณิชยท่ีตนเปนลูกคา   โดยเสีย
ดอกเบ้ียในอัตรา รอยละ 10  ซ่ึงตํ่ากวาอัตราดอกเบ้ียในตลาด เพราะรัฐจะรับภาระดอกเบ้ียสวนท่ีเกนิ     กรมการคา
ตางประเทศจะฝากเก็บขาวดังวกลาวไวในโกดังนัน้  ไมเกินหนึ่งป   ผูประกอบการมีหนาท่ีเกบ็รักษาและดูแลคุณภาพ
ขาวท่ีฝากเก็บ กรมการคาตางประเทศจะจายคาฝากเก็บและคาดูแลรักษาใหเดือนละ 60 บาทตอตัน  เม่ือมีการทําสัญญา
ขายขาวใหรัฐบาลตางประเทศ   กรมการคาตางประเทศ จะนําขาวนัน้สงมอบใหรัฐบาลตางประเทศ โดยผูประกอบการ
ท่ีขายขาวและรับฝากขาวมีหนาท่ีดําเนนิการและจัดการทําพิธีการสงออกจนสงมอบขาวลงเรือใหญ  กรมการคา
ตางประเทศกจ็ะจายคาขาวท่ีเหลืออีก 80 เปอรเซ็นตให   แตถาหากไมมีการขายใหรัฐบาลตางประเทศ  เม่ือจะครบ
กําหหนดหนึ่งป   ก็จะนําขาวนั้นออกประมูลขายใหผูสงออกหรือผูซ้ือในตางประเทศตามราคาตลาดในชวงนั้น โดยมี
เง่ือนไขตองสงออกเทานั้น  สวนข้ันตอนการดําเนินการในการสงออกจะคลายกับกรณีการขายขาวใหรัฐบาลตางประเศ 

         มาตรการนี้มีการดําเนินการในชวงป  2537-2538 

      2. การจายเงินชดเชยใหชาวนา  มาตรการนี้จะจายเงินชดเชยใหชาวนาตามพ้ืนท่ีการทํานา   ท่ีผานา
เคยดําเนินการอยูคร้ังหนึ่ง จายเงินใหชาวนาใรอัตราไรละ 300 บาท  วิธีการนี้ร่ัวไหลและมีการทุจริตกันงายและถูก
โจมตีมาก 



     3. การใหเงินอุดหนุนการสงออก  เนื่องจากราคาขาวไทยจะมีราคาสูงกวาประเทศคูแขง เชนเวยีตนาม 

อินเดีย การเสนอราคาขายขาวโดยเฉพาะขาวคุณภาพระดบัรอง  คือขาว 15 เปอรเซ็นตลงมา   ท่ีผูบริโภคสวนใหญอยู
ในทวีปอาฟริกา  ทําใหไมสามารถแขงขันกับคูแขงได    ในชวงป2537  จึงกําหนดมาตรการใหเงินอุดหนุนแกผูสงออก
ท่ีทําสัญญาขายและสงออกขาวคุณภาพรองออกไปตางประเทศ ในอัตราตันละ 10 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงจะทําใหผูสงออก
สามารถเสนอราคาขายสูกับคูแขงได  ซ่ึงไดผลดีมาก  แตมาตรการนี้ถูกสหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  อุรุกวัย รองในท่ี
ประชุมคณะกรรมการเกษตร องคการการคาโลกวา  ไทยอุดหนุนการสงออก ขัดตอพันธกรณีตามความตกลงเร่ืองการ
อุดหนุน   ไทยจึงตองแถลงวาจะยตุิการดําเนินการในปตอไป และก็ไมไดใชมาตรการนี้อีกเลย 

       4. การประกนัราคา   มาตรการนี้รัฐ จะกาํหนดราคาประกันขาวท่ีชาวนาจะขายได เชน กําหนดราคา

ประกันขาวเปลือกเจาไวตันละ หนึ่งหม่ืนบาท โดยรัฐจะปลอยใหการซ้ือขายขาวเปนไปตามกลไกตลาด  หากชาวนา
ขายขาวตามกลไกตลาดไดเพียงตันละเกาพันบาท  หากชาวนาพอใจท่ีจะขายในราคาดังกลาวกเ็ปนสิทธิของชาวนา  แต
ถาหากชาวนาไมพอใจราคาท่ีได  สามารถนําขาวไปขายใหรัฐ    รัฐจะรับซ้ือไวในราคาตันละหนึ่งหมื่นบาท  แตท่ีผาน
มาไทยยังไมเคยนํามาตรการนี้มาใชอยางตรงฯ 

     5.  การประกนัรายได          คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ ไดมีมติ เห็นชอบการดําเนินการ

ประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2552/53   สรุปคือ 

        (1 ) ขาวท่ีจะ ประกันราคา   คือขาวเปลือกหอมมะลิ  ขาวเปลือกพันธุ กข.15  ขาวเปลือกหอมจังหวดั  
ขาวเปลือกเจา  ขาวเปลือกปทุมธานี  และขาวเปลือกเหนียว ท่ัวประเทศ  

         ( 2.)  ราคาและปริมาณประกันรายได          

                   ขาวเปลือกหอมมะลิ ตันละ  15,300  บาท   ครัวเรือนละไมเกิน   14  ตัน                            

                   ขาวเปลือกหอมจงัหวัด ตันละ 14,300   บาท   ครัวเรือนละไมเกิน  16  ตัน  

                   ขาวเปลือกเจา ตนัละ  10,00 0  บาทครัวเรือนละไมเกิน  25  ตัน 

                   ขาวเปลือกปทุมธานีตันละ   10,000  บาทครัวเรือนละไมเกนิ  25  ตัว  

                    ขาวเปลือกเหนยีวตันละ    9,500  บาท    ครัวเรือนละไมเกนิ  16  ตัน 

                ( 3)  จะมีการ กําหนดราคากลางอางอิงตามเกณฑและชวงเวลาท่ีกําหหนด หากราคาอางอิงมีราคาไมถึง
ราคาประกัน    ชาวนาท่ีข้ึนทะเบียนเขารวมโครงการสามารถขอรับเงินสวนตางไดตามเกณฑท่ีกําหนด  (เอกสารผนวก..) 

               6.  การรับจํานํา 

 การรับจํานําขาวมาจากแนวคิดวา การท่ีขาวมีราคาขาวตกตํ่า   สวนหน่ึงเพราะมีขาวออกสูตลาดมาก  การ
จะพยุงราคาขาวไมใหตกตํ่า จะตองจูงใจไมใหชาวนานําขาวออกขายในชวงท่ีราคาขาวกําลังตกตํ่า  แตชาวนาจําเปนตองใช
เงิน จึงใหโอกาสชาวนานําขาวมาจํานําแลวนําเงินตามราคาจํานําไปใชกอนได โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราตํ่า  รอยละ 3 ตอป 
หากชวงใดขาวมีราคาสูงข้ึนชาวนาสามารไถถอนนําขาวไปขายในตลาดตามราคาท่ีสูงได หรือชาวนาจะไมใชสิทธิไถถอนก็
ได  ท้ังนี้การตัง้ราคาจํานําจะไมสูงกวาราคาตลาด ยกเวนบางชวงตองการต้ังราคาจํานําเพื่อนําตลาด ก็จะต้ังราคาใหสูงกวา



ราคาตลาดเล็กนอย  การรับจาํนําขาว มีการดําเนินการ มาต้ังแตป 2528 บางชวงก็เวนไปบาง   ในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ 
จุลานนท   เหน็วาการรับจํานําขาวของรัฐบาลท่ีผานมาเกิดความเสียหายเปนเงินแสนกวาลานบาท  จึงลดราคาจํานําลงและ
จํากัดปริมาณขาวท่ีรับจํานําเหลือนอยลง เพื่อลดการสูญเสียและพยายามระบายขาวในสตอกท่ีสะสมมาจากรัฐบาลกอน
ประมาณ4-5ลานตัน  จนสามารถระบายขาวจนเหลือเพียงไมถึงลานตัน   รัฐบาลตอมาก็ดําเนนิโครงการรับจํานาํอีก  จน
มาถึงสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปตย ไดเปล่ียนมาใชนโยบายประกันรายไดแทนการรับจํานํา           

               ประชาธิปไตยระบบตัวแทนกับการจํานําขาว       ตามรัฐธรรมนูญฉบับตางฯท่ีใชบังคับอยู
กอนหนานี้จนถึงปจจุบัน ประเทศไทยปกครองดวยระบบรัฐสภา   ตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2550  รัฐสภาประกอบดวยสภา
ผูแทนราษฎรที่มาจากการเลฃือกตั้งท้ังหมดและวุฒิสภาที่ประกอบดวยสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งและสรรหาอยางละก่ึง  

   และตามมาตรา171  พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังนายกรัฐมนตรีคนหนึง่และรัฐมนตรีอ่ืนอีกไมเกินสามสิบหาคน 
ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาท่ีบริหารราชการแผนดินตามหลักความรับผิดชอบรวมกันนายกรัฐมนตรีตองเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงไดรับแตงต้ังตามมาตรา 172ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงต้ังนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกนัเกินกวาแปดปมิได  

มาตรา 172  ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรไดรับแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรีใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนคร้ังแรกตามมาตรา 127 

  การเสนอช่ือบุคคลซ่ึงสมควรไดรับแตงตัง้เปนนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอย
กวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรรับรอง 

มติของสภาผูแทนราษฎรท่ีเหน็ชอบดวยในการแตงต้ังบุคคลใดใหเปนนายกรัฐมนตรีตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร การลงมติในกรณีเชนวานีใ้หกระทําโดยการลงคะแนนโดย
เปดเผย 

    ตามบทบัญญํติของรัฐธรรมนูญดังกลาว พรรคการเมืองท่ีจะจดัต้ังรัฐบาลไดจะตองมี   สมาชิกพรรคไดรับเลือกตั้ง
เปนผูแทนราษฎรเสียงขางมากหรือรวมกับพรรคการเมืองอ่ืนไดเสียงขางมาก จึงจะไดรับการโหวตเสียงใหใหหัวหนาพรรค
การเมืองหรือสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นเปนนายกรัฐมนตรีแลวจดัต้ังรัฐบาลตอไป   

   ในการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือเดือนกรกฎาคม 2554  พรรคเพ่ือไทยก็ไดใชประชานิยมตางฯหาเสียงเพื่อใหชนะการ
เลือกตั้งใหไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสียงขางมากเพ่ือจะจดัต้ังรัฐบาล    หนึ่งในนโยบายหาเสียงท่ีสําคัญคือ  จะรับจํานํา
ขาว ขาวหอมมะลิตันละ 20,000บาท  ขาวเปลือกเจาตันละ 15.000 บาท  มุงหมายท่ีจะไดฐานเสียงจากชาวนาทีเ่ปน
ประชาชนสวนใหญของประเมศ 

        จากราคารับจํานําขาวของพรรคเพ่ือไทยตามท่ีหาเสียงไวดังกลาว   นักวิชาการ  ผูอยูในวงการคาขาว และ
ส่ือมวลชนบางสวนท้ังในและตางประเทศ  แสดงความเห็นวจะมีผลกระทบตอระบบการผลิตการคาขาวของประเทศไทย  
รวมท้ังการคาขาวของโลกดวย   เจาหนาท่ีองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติถึงกับเกรงวาจะสรางผลกระทบตอ
ประเทศยากจนท่ีตองหาซ้ือขาวในราคาท่ีแพงข้ึน เพราะราคารับจํานําท่ีตั้งไวสูงกวาราคาขาวในตลาดโลกเฉล่ียประมาณ40 
เปอรเซ็นต แตพรรคเพ่ือไทยก็เดินหนาหาเสียงท่ีจะรับจํานําขาวในราคาดังกลาวตอไปตอไป    และในท่ีสุดพรรคเพื่อไทยก็
ชนะการเลือกต้ังไดจัดต้ังรัฐบาลตามท่ีหวัง  



          เม่ือจัดต้ังรัฐบาลแลว รัฐบาลพรรคเพ่ือไทยกด็ําเนินโครงการรับจํานําขาวตามท่ีหาเสียงไว ผานทาง
คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ   โดย คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ  ไดมีมติในการประชุม   คร้ังท่ี 1/2554       
เม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2554  เห็นชอบ โครงการรับจานาขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2554/55         กําหนดราคา
ขาวเปลือกท่ีจะรับจํานําาความช้ืนไมเกนิ 15 เปอรเซ็นต คือ    ขาวเปลือกหอมมะลิ (42 กรัม) ตันละ 20,000 บาท    
ขาวเปลือกหอมจังหวดั (40 กรัม) ตันละ 18,000 บาท     ขาวเปลือกปทุมธานี (42 กรัม) ตันละ 16,000 บาท   ขาวเปลือก
เหนยีว 10% เมล็ดยาว ตนัละ 16,000 บาท  ขาวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดส้ัน ตันละ 15,000 บาท     ขาวเปลือกเจา 100% ตัน
ละ 15,000 บาท   ขาวเปลือกเจา 5% ตันละ 14,800 บาท  ขาวเปลือกเจา 10% ตันละ 14,600 บาท ขาวเปลือกเจา 15% ตันละ 
14,200 บาท ขาวเปลือกเจา 25% ตันละ 13,800 บาท  

             รับจํานําโดยไมจากดัปริมาณ  ระยะเวลาไถถอน 4 เดือน นับถัดจากเดือนท่ีรับจํานํา   การสีแปรสภาพใหโรงสี
สีแปรสภาพขาวเปลือกท่ีฝากเก็บไวท่ีโรงสี   คือ ขาวเปลือกเจาทุก 10 วัน ในอัตรารอยละ 100 ของปริมาณขาวเปลือกท่ีจานา 
ณ วนัท่ีส่ังสีแปรสภาพ สวนขาวเปลือกชนดิอ่ืนส่ังสีเปนระยะตามความเหมาะสม หรือ  ใหสีแปรสภาพตามมติ
คณะอนกุรรมการกากับดแูลการรับจานาขาวท่ีจะพิจารณาใหเหมาะสมกับสถานการณ  (เอกสารผนวก ....) 

        และก็ไดใชนโยบายรับจํานําขาวนาปรังและขาวนาปในฤดูถัดมาเชนเดียวการรับจํานําขาวนาปปการผลิต 
2554/2555 เชนเดิม   

           ตามนโยบายหาเสียงของพรรคเพ่ือไทยในเร่ืองการรับจํานําขาวดงักลาว เหน็ไดวา พื้นฐานมิไดมาจากกําหนด
และดําเนินมาตรการเพ่ือยกระดับราคาขาวเปนสําคัญดังท่ีมีการดําเนนิมาในอดีต  การต้ังราคารับจํานําไวสูงกวาราคาตลาด
ถึง 40 เปอรเซนตยอมมิใชลักษณะของการรับจํานํา เพราะราคาท่ีใหสูงกวาราคาขาวท่ีเปนหลักทรัพย     มีการกําหนด
ระยะเวลาไถถอนไว ก็จริง  แตกลับมีขอกําหนดใหโรงสีท่ีเขารวมโครงการนําขาวปลือกไปสีเปนขาวสารตามเวลาท่ีกําหนด 
กอนระยะไถถอน  ซ่ึงหากเปนการจํานําจริงจะกระทํามิได    แมตามโครงการจะเรียกชื่อวาเปนการจํานําแตในความเปนจริง
คือการซ้ือขาวจากชาวนาในราคาสูงเพื่อหวังคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ซ่ึงสํานักขาวตางประเทศแหงหนึ่งแสดงความเห็นไววา  
การตั้งราคารับจํานําไวในราคาสูง เปนการเกทับทางการเมืองพรรคคูแขงเพื่อใหไดคะแนนเสียง  แตจะมีหายนะตามมาจาก
โครงการนี้แนนอน 

         เม่ือเร่ืมดําเนินโครงการรับจํานําขาวตามนโยบายของพรรคเพ่ือไทยก็มีเสียงทักทวงจากนักวิชาการ  สมาคมผูสง
ขาวออก  ผูเกีย่วของ ส่ือ มวลชนวา  นโยบายนี้จะทําใหศักยภาพในการแขงขันขาวไทยลดลง  ไมสามารแขงขันกบัคูแขง คือ
เวียตนาม อินเดียได เพราะจากราคารับจํานํา ตันละ 15,000 บาท  เม่ือสีเปนขาวสารจะมีตนทุนตันละประมาณบาทถึง 24,000 
บาท ประมาณ 800 เหรียญสหรัฐ ขณะท่ีราคาขาวของประเทศคูแขง  เชนเวยีตนาม อยูท่ีตันละ 380  จะทําใหการสงออกของ
ไทยลดลง  แตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในขณะนั้น ยนืยันวา  การท่ีเราต้ังราคาจํานําไวสูง จะ
เปนการดึงราคาขาวในตลาดโลกใหสูงตามเรา  และเมื่อประเทศคูแขงสงออกหมดแลว ตลาดจะเปนของประเทศไทย   และ
ในอานาคต ประเทศไทยจะรวมกลุมประเทศผูสงออกขาว เชนเวยีตนาม เขมร พมา  เพื่อไมใหตัดราคาขายขาวกนัเอง และ
จะต้ังราคาขายนําราคาตลาด  

    การแสดงความเหน็ดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นวาเปนผูไมเขาใจถึงธรรมชาติของขาว การผลิต และการคาขาว 
เพราะขาวไมใชสินคาท่ีเก็บไดนาน  ขาวเปนอาหารท่ีสามารถใชอาหารอยางอ่ืนทดแทนได  การรวมตัวเปนกลุมผูสงออก
ขาวไมมีทางสําเร็จ ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน 



ตั้งแตเร่ิมดําเนนิโครงการรับจํานําขาวมาจนถึงปจจุบัน มีเสียงติติง ทักทวง แสดงความเห็นจากนกัวิชาการ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายคาน สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ท่ีปรึกษา
ฝายเศรษฐกจิของรัฐบาลเอง ผูคาขาว สมาคมผูสงออกขาว ส่ือมวลชนท้ังในและตางประเทศ ทางการของประเทศท่ีคาขาว 
ตลอดนเจาหนาท่ีองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ และบุคคลท่ีเกี่ยวของอีกหลายสาขา วาโครงการรับจํานําขาว
จะกอใหเกิดความเสียหายตอการผลิต การคาขาวของไทยจะขาดทุนมหาศาล จะทําใหมีหนี้สาธารณะเพิ่มข้ึน เปนอันตรายตอ
เศรษฐกิจของประเทศ มีการทุจริตทุกข้ันตอน ไมมีการระบายขาวท่ีควรตองกระทําเพื่อลดสตอก ทําใหมีสตอกขาวทับถมอยู
มา ซ่ึงมีผูประมาณการวา อาจจะมีถึง 17 ลานตัน การระบายขาวเปนไปโดยไมโปรงใส เอ้ือเอกชนท่ีเปนพวกของตนเทานั้น มี
เสียงเรียกรองใหยตุิการรับจํานําขาว และหามาตรการชวยเหลือชาวนาโดยวิธีอ่ืนแทน 

ตอมาเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2556 รัฐบาลไดประกาศลดราคารับจํานําขาวเปลือกเจาเหลือตันละ 12,000 บาท โดยอางวา 
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจโลก  ใหมีผลวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 มีการชี้แจงเพิ่มเติมวา ชาวนามีรายไดดีข้ึน
แลว และเปนการรักษาวนิัย ตอมาเม่ือชาวนาแสดงทาทีจะเดินขบวนคัดคานการรับจาํนําขาวดังกลาว เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 
2556รัฐบาลจึงไดประกาศไปรับจํานําตามราคาตันละ 15,000 บาทเชนเดิม 

ผลกระทบตอการสงออก 

จากการที่รัฐบาลกําหนดราคารับจํานําไวในราคาสูงกวาทองตลาดประมาณ 40% ทําใหตนทุนราคาขาวของไทยสูงกวา
ราคาขาวของประเทศคูแขง  มาก ดังนี ้

ราคาขาวเม่ือป 2555 ขาวขาว 5% ขาวเวียดนามตันละ 432 เหรียญสหรัฐ สวนตนทุนขาวไทยตามราคารับจํานําอยูท่ี
ประมาณ 800 เหรียญสหรัฐ  ราคาท่ีผูสงออกเอกชนเสนอขายอยูท่ีเฉล่ียตันละ 573 เหรียญสหรัฐ นอกจากปญหาราคาขาวไทย
ท่ีสูงกวาราคาขาวเวยีตนามแลว ยังีปญหาผูสงออกไมมีสตอกขาวเก็บไว การหาซ้ือขาวในทองตลาดทําไดยากเนือ่งจากชาวนา
นําขาวไปจํานาํหมด การระบายขาวในสตอกของรัฐบาลก็เปนไปโดยปดบัง ไมเปดกวางท่ัวไป เอ้ืออํานวยเฉพาะผูสงออกท่ี
ใกลชิดกับรัฐบาลเพียงรายเดียว ทําใหผูสงออกจํานวนมากไมกลารับคําส่ังซ้ือ  สวนการที่รัฐบาลอางวาไดขายขาว G to G 
จํานวนหลายลานตัน ก็ไมเปนความจริง เชนกรณีท่ีอางวาไดทําสัญญาขายขาวใหรัฐบาลจีนจํานวน 5 ลานตัน ตอมาสถาน
เอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย ก็ไดออกมาปฏิเสธวาไมเปนความจริง 

     สงผลใหการสงออกขาวของประเทศไทยในป 2555 มีปริมาณลดลงจากท่ีตั้งเปาไว 8.5 ลานตัน เหลือเพียง 6.9 ลานตัน 
ทําใหประเทศไทยท่ีเคยปนผูสงออกขาวอันดับหนึ่งติดตอกันมา 36 ป ตองเสียตําแหนงใหประเทศอินเดีย ท่ีสามารถสงออก
ขาวได 9.2 ลานตัน เวียดนามเปนอันดบั 2 สงออกขาวได 7.7 ลานตัน ประเทศไทยตกมาเปนอันดบั 3   

             ผลกระทบตคุณภาพขาวไทย 

           จาการท่ีตั้งราคารับจํานําไวสูงกวาราคาตลาดดังกลาว เปนส่ิงจงูใจใหชาวนาหันมาปลูกขาวพันธุท่ีเก็บเกีย่วไดเร็ว
โดยไมคํานึงถึงคุณภาพขาว ไมมีการคัดเลือกพันธุขาวท่ีปลูก ไมมีการพัฒนาพันธุขาวเพื่อใหไดขาวท่ีมีคุณภาพด ีหวังแตใหได
ปริมาณมากเพ่ือนํามารับจํานาํ มีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกอยางมากมายโดยไมมีการระมัดระวังเร่ืองวัชพืชท่ีจะทําใหคุณภาพ
ขาวดอยลง ดวยเหตุนี้ ทําใหมีผลกระทบตอคุณภาพขาวไทยอยางมาก นอกจากนี้มีการทุจจริตในการนําขาวดอยคุณภาพจาก
เพื่อนบานเขามาสวมสิทธิจํานํา มีการทุจริต มีการนําขาวเส่ือมคุณภาพมาวนเวียนจํานํา มีการทุจริตในการดแูลรักษาขาวท่ีเกบ
ไวในสตอก ขาวฤดูเกาท่ีอยูดานในควรตองระบายออกไปกอนกก็ลับนาํขาวฤดูใหมท่ีอยูดานนอกระบายออกไปกอน เพราะ
สามารถขนยายออกไดสะดวกกวาขาวท่ีอยูดานในกอง กมี็ผลทําใหขาวไทยบางสวนคุณภาพเส่ือมลง อีกท้ังการเก็บขาวไว



นานๆ จําเปนตองมีการรมยาเพ่ือฆามอดและแมลง บางรายก็มีการทุจริตไมมีการรมยาจริง หรือรมยาแตเปนไปโดยไมมี
ประสิทธิภาพ บางรายก็ลักลอบแอบรมยาโดยไมถูกวิธี จงึมีผลใหมีการปนเปอนของสารรมยา 

             ผลกระทบตองบประมาณแผนดิน 

    จากการตั้งราคารับจํานําไวสูงทําใหตนทุนขาวไทยสูง แตไมสามารถขายในราคาเสมอทุน หรือสูงกวาทุนได ท่ีผลให 
ขาดทุนตามท่ีมีการประมาณการไวจะขาดทุนอยางนอยตันละ 12,000 บาท และยังตองเสียคาใชจายจากการดําเนนิงาน คา
เชาโกดัง คาดอกเบ้ีย คาส่ือมราคา รวมถึงคาเสียหายจากกการทุจริตท่ีนําขาวเส่ือมคุณภาพ หรือขาวท่ีมีเฉพาะตัวเลขมาจํานํา
อีก รวมกันแลวนาจะมีถึง 250,000 ลานบาทตอฤดูการผลิต อันจะมีผลกระทบถึงงบประมาณของแผนดิน และสภาพคลอง
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และธนาคารของรัฐอ่ืนๆ ท่ีใหสินเช่ือตามโครงการรับจํานําขาวคร้ังนี ้

                 ผลกระทบตอการคาขาวของประเทศไทย  

       โครงการรับจํานําขาวท่ีสงผลกระทบตอวงการคา การสงออกขาวของไทย ท่ีขาวจํานวนมหาศาลไปอยูในความ
ครอบครองของรัฐ เสมือนหนึ่งรัฐผูกขาดขายขาวแตเพยีงผูเดียว ทําใหระบบตลาดการคาขาวท้ังภายใน และสงออกไดรับ
ผลกระทบอยางรุนแรง จากเดิมท่ีการคาและการสงออก เปนไปโดยเสรีตามกลไกตลาด กลายเปนระบบผูกขาดโดยรัฐ 
รวมท้ัง ช่ือเสียงเกียรติคุณ คุณภาพขาวไทยที่เปนท่ีเช่ือถือของผูซ้ือในตางประเทศท่ีส่ังสม มานานหลายสิบป ตองถูกทําลาย
ลงและคงตองใชเวลาอีกหลายปกวาจะกูคืนมาไดดังเดิม 

 

                   การทุจริตในการดําเนินการตามโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลปจจุบัน       

             การทุจริตตามโครงการรับจํานําขาวมีมาทุกยุคทุกสมัยท่ีมีการรับจํานําขาว แตการทุจริตท่ีผานมามีไมมาก
เทากับการดําเนินโครงการในปจจุบัน    ตามท่ีประมวลไดจากผูใหขอมูลท่ีเปนผูเกี่ยวของกับการคาขาวของไทย   คือ 

             (1) การพจิารณารับโรงสีเขารวมโครงการก็มีการทุจริต  เชนรับโรงสีท่ีขาดคุณสมบัตหิรือมีลักษณะตองหาม
เขารวมโครงการ 

             ( 2) การคัดเลือกบริษัทเซอรเวยใหเปนผูตรวจสอบคุณภาพขาวท่ีรับจํานํา  กไ็มโปรงใส  มีการลอคสเปคให
ริษัทในเครือของผูมีอํานาจ หรือบริษัทท่ีมีการเสนอผลประโยชนตอบแทน เปนผูไดรับการคัดเลือก 

              ( 3)   การโกงขาวท่ีรับจํานํา  

                      กอนท่ีจะเร่ิมดาํเนินโครงการรับจํานํา   โรงสีหลายแหงไดซ้ือขาวจากชาวนาไวเกือบหมดแลวในราคา
ตลาดในขณะนั้น (ขาวขาวประมาณตันละ  9,000 – 11,000 บาท  ขาวหอมมะลิประมาณ15,000 -16.000 ) แลวใหชาวนาเซ็น
เอกสารวาฝากเก็บขาวไวกับโรงสี  พรอมท้ังเอกสารอ่ืนท่ีจําเปนตองใชในการจํานํา เม่ือเร่ิมโครงการ โรงสีก็จะใชขาว
จํานวนนีว้าเปนขาวท่ีนํามาจาํนํา  แลวโรงสีก็ทําเอกสารไปเบิกเงินจาก ธกส. ในอัตราราคาจํานํา    สวนตางราคาขาวมีการ
แบงกันระหวางโรงสีและฝายนักการเมืองท่ีมีอํานาจ   

                      โรงสี โกงชาวนา อางวาขาวท่ีชาวนานํามาจํานํามีความช้ืนสูงกวาความเปนจริง  หรืออางวาเปนขาว
คุณภาพตํ่า  มส่ิีงเจือปนสูง  แลวหกัราคาจาํนํา    แตทําเร่ืองเบิกเงินเต็มตามคุณภาพขาวท่ีเปนจริง 



                (4)   นําขาวคุณภาพเส่ือมจากโกดังอ่ืนวนมาจํานําเปนขาวฤดใูหม หรือนําขาวท่ีลักลอบนาํเขาจากประเทศ
เพื่อนบานท่ีมีราคาถูกกวาขาวไทยมาสวมสิทธิจํานํา 

               (5) ไมมีขาวมาจํานาํ แตลงบัญชีวามีขาวหรือท่ีเรียกกันวาขาวลม 

                (6).   โรงสีหรือคลังกลางท่ีรับฝากขาวลักลอบนําขาวท่ีรับฝากเก็บตามโครงการรับจํานําท่ีเปนขาวฤดใูหมไป
ขายกอน หากเปนโรงสีท่ีเปนผูสงออกดวยก็นําไปสงออก แลวหาซ้ีอขาวในตลาดมาใชในภายหลัง                        

                 (7)     การระบายขาวก็เปนข้ันตอนท่ีมีการโกงกันมากเปนลํ่าเปนสัน  ข้ันตอนนี้นักการเมืองเปนผูมีบทบาท
มากท่ีสุด เร่ิมต้ังแตการขายท่ีไมโปรงใส  งุบงิบขายใหพรรคพวก  แอบขายใหบริษทั ของผูมีอํานาจ เฉพาะบางราย  บางราย
สามารถนําขาวท่ีรับจํานําในสตอกไปสงออกโดยไมปรากฎวายื่นประมูลหรือซ้ือขาว 

                  การทุจริตตอนรับขาวท่ีจํานําเขาเก็บในโกดัง จะเปนการรวมมือกัน ระหวางผูตรวจสอบคุณภาพ ขาว 
เจาหนาท่ีคลังสินคาของ อคส. หรืออตก. และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของอ่ืนฯ   โดยโรงสีท่ีทุจริต นําขาวเส่ือม หรือขาวจาก
ประเทศเพ่ือนบานสวมสิทธิจํานํา  หรือจํานําขาวลม จะตองจายคาทุจริตให ตันละ 200 -700 บาทในสวนของเจาหนาท่ีโกดัง  
อคส. จะไดรับคาตอบแทนจากการช้ีชองใหผูประมูลเลือกขาวจากโกดงัทีมีคุณภาพดกีวาโกดังอ่ืน  หรือยอมใหผูประมูลขน
ขาวฤดูใหมกวาท่ีประมูลได  เชนประมูลขาวป2553 /2554  แตยอมใหขนขาวท่ีรับจํานําลาสุดไปแทน  เพราะขาวท่ีรับจํานํา
ลาสุดจะอยูขางนอก  ขาวท่ีจาํนํานานแลวกทั็บถมเส่ือมคุณภาพอยูขางใน ขนออกกย็าก                           

           การขายขาวระหวางรัฐตอรัฐ Government to Government (G to G)     

        การขายขาวระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ  ท่ีเรียกวา การขายขาวแบบ G to G ท่ีผานมา มีข้ึนดวย
เหตุผลสองประการคือ  ประการแรก เกิดจากความประสงคของฝายไทย  ท่ีตองการระบายขาวในสตอก หรือเปนการเสริม
การสงออกขาวเพื่อรักษาระดับราคาขาวภายในประเทศ   ประการท่ีสองเปนความตองการของรัฐบาลตางประเทศ  อัน
เนื่องจากกฎระเบียบของประเทศน้ันหรือเนื่องจากรัฐบาลนั้นตองการความม่ันใจวารัฐบาลไทยสามารถจัดหาขาวสงมอบให
ตามท่ีตองการได หรือเพ่ือตองการสินเช่ือ   หรือเพ่ือแลกเปล่ียนสินคากนัระหวางไทยและรัฐบาลของประเทศนั้น                   

                การเจรจา    การขายขาวระหวางรัฐตอรัฐท่ีผานมา  ในเบ้ืองตนอาจมีการทํากรอบบันทึกความเขาใจ 
(Memorandum of Understanding: MOU)   ระหวางหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศกับหนวยงานของไทยกอน วามีความ
สนใจจะซ้ือขาวไทย เพื่อใหเกิดความมัน่ใจวา ไทยสามารถจัดหาขาวสนองความตองการของตางประเทศได หรือเพ่ือเปน
การเช่ือมความสัมพันธระหวางประเทศวาจะติดตอคาขายกัน ในกรณหีลังไมคอยมีการซ้ือขายกันจริงเทาใดนัก เปนเร่ือง
ของการทูตมากกวา   กรณีท่ีจะมีการตกลงซ้ือขายกันภายหลังจริงคือกรณีท่ีรัฐบาลตางประเทศตองการความม่ันใจวา หาก
ประเทศนั้นตองการขาวแลว ไทยสามารถสนองความตองการของประเทศนัน้ได  เชนกรณีเกิดภยัแลง หรือเกดิอุทกภัย
ผลผลิตขาวเสียหาย  หรือบางประเทศก็เพือ่ความม่ันใจในสตอกขาวสํารองของประเทศตน  เชนกรณีท่ีหลายปกอน ท่ัวโลก
แตกต่ืนวาขาวจะขาดแคลน   ก็มีรายงานขาววา   BULOG  อันเปนหนวยงานจดัซ้ือ ขาวและพืชพันธธัญญาหารของ
อินโดนีเซีย   NFA องคกรอาหารแหงชาติของฟลิปปนส ทํา MOUจะซ้ือขาวกับกระทรวงพาณิชยของไทย  ในการทํา MOU 
ทํานองนี้ จะระบุ ชนิดขาว  ปริมาณท่ีจะซ้ือ ชวงเวลาท่ีจะสงมอบ  สวนราคา จะกําหนดใหเปนราคาตลาดในวันท่ีทําสัญญา
ซ้ือขาย  



              หลังจากนั้นหากรัฐบาลตางประเทศตองการนําเขาขาว  จะนัดหมายใหทีมงานของสองฝายมาเจรจา
รายละเอียด ฝายไทยอาจประกอบดวย  ปลัดกระทรวงพาณิชยหรือรองปลัด  อธิบดีและเจาหนาท่ีกรมการคาตางประเทศ  
โดยกรมการคาตางประเทศจะเปนหลัก   ฝายกําหนดนโยบายจะใหหลักการกวางฯ  เชนเพดานราคา  หากตองการสินเช่ือ จะ
กําหนดอัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาในการใหสินเช่ือ   

              การเจรจารายละเอียดท่ีเปนหลักฯเชน การสงมอบจะเปนเทอม เปนFOB   หรือ CI F   ซ่ึงจะมีเพยีงสองเทอมน้ี
เทานั้น  สวนมากจะเปนเทอม FOB  ท่ีผูซ้ือจัดหาเรือมารับมอบเอง ( เทอม CIF   คอนขางยุงยากสําหรับฝายไทย  เพราะตอง
จัดการประมูลหาเรือท่ีจะสงมอบสินคา )  กําหนด ดชวงเวลาสงมอบ     กําหนดทาเรือประเทศปลายทาง      การชําระเงิน จะ
กําหนดใหชําระเงินโดยการเปด LC    ซ่ึงจะตองมีรายละเอียด LC ท่ีจําเปน  เชน เปนLCประเภทท่ีเพิกถอนไมได    ออกโดย
ธนาคารอะไร  บางคร้ังตองมีการตรวจสอบวาเปนธนาคารท่ีเช่ือถือไดหรือไม    เรียกเก็บเงินผานธนาคารอะไรของไทย   
และเจรจารายละเอียด เชนขนาดกระสอบที่ใชบรรจุ   เคร่ืองหมายท่ีตบีนกระสอบ   การรมยาฆาแมลง   เอกสารสําคัญท่ีผูซ้ือ
ตองการ เชน  CO     การแจงเรือเขา   อัตราคาเสียเวลาเรือ ( Demurrage) เปนตน  แตถาหากเปนการแลกเปล่ียนสินคา เชน
น้ํามัน ปุย ก็ตองพิจารณารายละเอียดเพ่ิมข้ึน เชน เทียบราคาสินคา  การสงมอบสินคาท่ีจะแลกเปล่ียนเปนตน 

           การายขาว G to G ไมจําเปนตองมีการทํา MOU มากอน   หากรัฐบาลตางประเทศใดตองตองการซ้ือขาว  G  to 
G   ก็อาจจะมีขาวสารแจงมาลวงหนา  วาตองการจะซ้ือขาวไทยแบบ G to G    อาจเปนหนังสือจากหนวยงานจัดซ้ือของ
ประเทศนั้น ทําผานสถานทูตไทยหรือสถานทูคของประเทสนั้นในกรุงเทพก็ได หรืออาจทํามายงักระทรวงพาณิชยโดยตรงก็
ได  หากเปนหนวยงานท่ีกระทรวงพาณิชยคุนเคย  เชน G T C ของอีหราน BULOG ของอินโดนีเซีย NFA ของฟลิปปนส  
Grain Board  ของอีรัค ก็สามารถติดตอนัดหมายมายังกระทรวงพาณชิยไดโดยตรง นัดเจรจารายละเอียดกันไดเลย  แตถา
เปนประเทศท่ีไมคุนเคยหรือรัฐบาลประเทศนั้นตองการใหเปนทางการก็จะมีหนังสือแจงมายังกระทรวงพาณิชยวา คณะท่ีจะ
มาเจรจาเปนระดับใด ประกอบดวยใครบาง บางคร้ังก็เปนระดับรัฐมนตรี    แลวนัดวนัเจรจา ดดยรัฐบาลประเทสน้ัน อาจ
มอบหมายเจาหนาท่ีสถานทูตในไทยเปนผูเจรจาก็ได ไมเคยมีการตั้งคนไทยเปนผูแทนมาเจรจา หากต้ังคนไทยเปนผูแทน
กระทรวงพาณิยก็ไมยอมรับ  เพราะไมเขาขายเปนการเจรจาระหวางรัฐ    การขายขาบแบบนี้จะเสนอใหท่ีประชุม
คณะกรรมการนโยบายขาว ทราบ หรือใหความเหน็ชอบหากใชขาวในสตอกของรัฐบาบสงมอบ หรือเปนการซ้ือโดยขอ
สินเช่ือ หากเปนการซ้ือโดยขอสินเช่ือตองเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติดวย           

            เม่ือตกลงรายละเอียดกันเรียบรอยแลว จึงจัดพิมพสัญญาตามรูปแบบสัญญาหลักท่ีกรมอัยการ (ในสมัยนั้น) 
พิจารณาแลว โดยระบุรายละเอียดตางฯตามท่ีตกลงกันไว  แลวใหผูมีอํานาจของท้ังสองฝายลงนาม ฝายไทยอาจเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือขาราชการท่ีไดรับมอบหมาย หรือผูอํานวยการองคการคลังสินคาก็ได 

            การสงมอบ    ไมวาจะเปนกรมการคาตางประเทศ หรือ อคสเปนผูรับผิดชอบในการสงมอบขาว  จะมอบให
เอกชนเปนผูดาํเนินการ    ถาใชขาวในสตอคของรัฐบาลก็จะใหเอกชนเปนผูปรับปรุงคุณภาพขาว บรรจุกระสอบ ขนถาย ทํา
พิธีการสงออก    ท้ังการขอใบอนุญาตสงออกและการทําพิธีการศุลกากร   หากเปนการขาย FOB  ก็ขนถายพนกราบเรือใหญ
ท่ีผูซ้ือจัดหามา ณ ทาท่ีกําหนด( หากเปน CIF กรมการคาตางประเทศเปนผูจัดหาเชาเรือ) 

            ถาใชขาวในสตอคของรัฐบาลสงมอบ จะมอบใหเอกชนท่ีมีประวัติการสงออกท่ีชนะประมูลท่ีเสนอราคาตํ่าสุด
เปนผูปรับปรุงคุณภาพขาว  และดําเนินการสงออก  

          หากรัฐบาลไมมีขาวในสตอค ก็อาจใชวิธีโอนใหเอกชนรับไปท้ังลอต  อาจใชระบบ Bag to Bag  โดยใหสมาคม
ผูสงออกไปจัดสรรปริมาณกันเองกไ็ด 



            ท้ังนี้ไมวาการสงมอบจะเปนแบบจางเอกชนปรับปรุงและสงมอบ หรือโอนการสงมอบใหเอกชน  ใบอนญุาตท่ี
สงออกจะออกในนามกรมการคาตางประเทศ หรือ องคการคลังสินคาแลวแตกรณี  และระบุท่ีใบอนญาตวาขาวรัฐบาล  ขาว
ท่ีสงออกจะเรียกวาเปนขาวรัฐบาล      

             เงินท่ีเรียกเก็บตามLC    กรมการคาตางประเทศจายคาใชจายในการสงออกกอน แลวจึงสงเขาคลัง  สวนการคืน
เงินตามโครงการซ้ือขาวหรือรับจํานําขาวเพื่อพยุงราคาขาว เปนอีกข้ันตอนหน่ึง เปนคนละข้ันตอนกับการเรียกเกบ็เงินขาย
ขาว       แตถาหากเปนการแลกเปล่ียนสินคาก็จะลงบัญชีปริมาณินคาท่ีสงมอบเพ่ือตรวจสอบวาไดสงมอบครบตามสัญญา
แลวหรือไม         

    การแถลงขาว ท่ีผานมาหากมีการตกลงขายขาว   G  to G ได จะมีการแถลงขาวเปดเผยรายละเอียด  เพื่อใหเกิดความ
ตื่นตัวของตลาด เพื่อดึงราคาขาวภายในประเทศ  และเปนการแสดงผลงานของรัฐมนตรีในขณะน้ันดวย   การแถลงขาวอาจ
ไมเปดเผยเร่ืองราคา ตามท่ีรัฐบาลประเทศผูซ้ือรองขออันเปนเร่ืองภายในของรัฐบาลผูซ้ือ 

            การขายขาวระหวางรัฐบาลตอรัฐบาล ของรัฐบาลปจจุบัน   

            รัฐบาลปจจุบันโดยนายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงพาณิชย  แถลงใน
โอกาสตางๆ วาไดขายขาวG to G แลวหลายลานตัน เชน ขายใหประเทศโกดิววัร บังคลาเทศ อินโดนีเซีย และจีน แตเม่ือ
ส่ือมวลชน สมาคมผูสงออกขาว นกัวิชาการ ผูแทนราษฎรฝายคาน สมาชิกวุฒิสภา เรียกรองให รัฐบาลหรือกระทรวง
พาณิชย เปดเผยสัญญาซ้ือขายขาว ท่ีอางวาขาย G to G ใหรัฐบาลประเทศใดบาง เปนขาวชนดิใด ปริมาณเทาใด โดยไมตอง
เปดเผยราคากไ็ด ผูใดเปนตัวแทนของรัฐบาลตางประเทศท่ีมาทําสัญญาซ้ือขาว ท้ังนี้ขอใหแสดงหลักฐานวาไดมีการชําระ
เงินคาขาวตามวิธีการการคาระหวางประเทส แตรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย อางเพียงแตวาเปนความลับเปดเผยไมได เม่ือ
มีผูแยงวาจากการตรวจสอบตัวเลขท่ีสงออกไมปรากฎวามีการสงออกขาวแบบ G to G ตามท่ีอางเลย สวนตัวเลขการนําเขา
ขาวของประเทศท่ีอางวาซ้ือขาว G to G จํานวนมากก็เปนตัวเลขการนาํเขาขาวปกติเชนท่ีผานมา ทางกระทรวงพาณิชยก็อาง
วาเปนการขาย สงมอบหนาคลังสินคา และจายเงินคาขาวเปนเช็ค 

 ขอสังเกตเก่ียวกับขออางของรัฐบาลวา ไดขายขาว G to G  

  (1) ท่ีอางวาบริษัทท่ีติดตอซ้ือขายขาวไดรับการแตงต้ังจากรัฐบาล  ก็ตองแสดงหนังสือมอบหมายหรือหนังสือ
แตงต้ังจากรัฐบาลของประเทศน้ันๆ  และจะนาเชือถือยิง่ข้ึนหากมีการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของ
ประเทศนั้นๆ  มิฉะนั้นอาจมผูีไมสุจริตเท่ียวอางวาเปนตัวแทนของรัฐบาลประเทศใดประเทศหน่ึง และอาจกระทําการ
ท่ีกอใหเกิดความเสียหายใหกับท้ังสองประเทศได แมแตการมอบอํานาจของเอกชนท่ีอยูตางประเทศ  ยังตองใหโนตารี
ปบลิค  หรือกงสุลรับรอง 

            ปกติการเจรจาขายขาวจีทูจจีะมีหนังสือแจงเร่ืองแจงราวมาจากรัฐบาลหรือสถานทูตของรัฐบาลนั้นนํามา  กรณี
ของจีนยิ่งไมนาเช่ือถือ  เพราะจีนไมเคยซ้ือขานขาวแบบจทูีจี  และหากมจีริงทําไมจะตองแตงต้ังใหบริษัทเอกชนจนีเปน
ตัวแทน แลวยงัไปมอบอํานาจตอใหคนไทยอีก จนีมีท้ังสถานทูตและสถานกงสุล  รวมท้ังบริษัทวิสาหกิจท่ีเปนของ รัฐบาล
จีนมาประกอบกิจการในไทยมากมายหลายบริษัท  แมตอนผูนําจีนมาไทย ก็ไมไดเอยถึงเร่ืองนี้เลย  การกลาวอางโดยม่ัวนี้
อาจเสียหายถึงจีนได 



             (2) การอางวาเปนการขายหนาคลัง ก็ตองมีสัญญา  กําหนดคุณภาพวาเปนอยางไร ใครเปนคนตรวจคุณภาพ 
และจํานวน  กาํหนดความรับผิดชอบวาจะขนไปเม่ือใด ใครเปนขนมาขน  ถาไมรูวาเปนใครจะยอมใหใครกไ็ดมาขนขาว
ออกจากโกดังหรือ   ยิ่งเปนจ ีทูจี ยิ่งตองเขมงวด 

            3  การอางวาจีนไมเปดแอลซี  แตจายเช็คเปนเช็คมาให  ไมมีใครท่ีไหนซ้ือขาวระหวางประเทศโดยจายเปนเช็ค   
ถาหากมีก็ถามวาออกเช็คตอนไหน ใครเปนคนออก เปนเช็คของรัฐบาลจีน  มอบอํานาจใหใครเซ็นต  เปนธนาคารในจีน
หรือในไทย ถาเปนธนาคารในไทย รัฐบาลจีน เปดบัญชีกบัธนาคารไทยเม่ือใด อยางไร    ถาออกเช็คหลังจากรับมอบขาว  
ผูขายจะเช่ือถือไดหรือเม่ือรับมอบขาวไปแลวจะไมเบ้ียว  เช็คเดงหรือไม ถาหากออกเช็คกอนรับมอบขาวผูซ้ือก็เสียเปรียบ
จะไดรับมอบขาวหรือไมคุณภาพเปนอยางไร   ไมมีใครทํากัน สวนมากจึงใชแอลซีผานระบบธนาคาร แมแตซ้ือขายโดยเปด
แอลซี  ก็ยังตองมีการตรวจสอบวาเปนธนาคารท่ีเช่ือถือไดหรือไม  ยื่งเปนจีทูจี   ไมมีใครทํากัน   

                การตกลงซ้ือขายขาว ท่ีระบุวา EXW   คําวา  EXW   เปน Incoterms   เทอมหนึ่ง คือ  EX WORKS 
เชนเดยีวกับ  FOBหรือ CIF ตางก็เปน Incoterms  เชนกนั    เทอม EXW จะระบุสถานท่ีตอทาย   เทอม EXW  เม่ือผูขายวาง
สินคาไวตามความประสงคของผูซ้ือ ณ สถานท่ีของผูขาย    เชนระบุวาเปนหนาโกดัง ก็เปนหนาท่ีของผูซ้ือตองมาขนขาวไป
เอง   แตถาตกลงสงมอบกันตามสภาพขาวท่ีมีอยูในโกดัง  ผูซ้ือมีหนาท่ีตัองจัดการปรับปรุงคุณภาพขาว จัดการเร่ือง
กระสอบบรรจุ   จัดหา รถ หรือเรือโปะในชวงการขนสงภายในประเทศไปรับมอบขาวท่ีหนาโกดัง  แลวลําเลียงไปขนถาย
ลงเรือใหญท่ีผูซ้ือจัดหา   ตองจัดหากรรมกรขนถายขาวจากรถหรือเรือโปะลงเรือใหญ ถาตองรมยาฆาแมลง ขณะท่ีขาว
บรรทุกอยูในเรือโปะดวย กต็องจัดหาบริษัทท่ีรับจางรมยาฆาแมลงมาดําเนินการ   ตองขอใบอนญุาตสงออกเองซ่ึงจะตอง
เปนผูสงออกท่ีข้ึนทะเบียนไวกับกรมการคาตางประเทศดวย จะตองดําเนินการตางฯเกีย่วกับพิธีการศุลกากรท่ีเกี่ยวกับการ
สงออกเอง   เชนนี้จะมีรัฐบาลประเทศไหนในโลกน้ีท่ีจะตกลงซ้ือขาวเทอม EXW บาง 

 การขายขาวของรัฐบาลมีปญหาวา เปนการหนาท่ีเปนไปตามหลักนติธิรรมหรือไม 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 3 วรรค 2 บัญญัติวา “การปฏิบัติหนาท่ีของรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม” 

 ความหมายของคําวา หลักนติิธรรม มีนักนติิศาสตร นักวชิาการในตางประเทศและของไทยใหคําอธิบายไว
หลากหลายมาก รวมท้ังเอกสารของหลักสูตร หลักนิตธิรรมเพ่ือประชาธิปไตย รุนท่ี 1 ของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ก็ไดสรุปความหมายไวท่ีนาสนใจ คือ  “หลักนิติธรรม (The rule of Law ) ตั้งอยูบนพื้นฐานของแนวคิดท่ีวา  
“ไมมีผูใดอยูเหนือกฎหมายและกฎหมายตองต้ังอยูบนความชอบธรรมเพ่ือประโยชนของประเทศชาติและของมหาชนชาว
สยาม” อาจกลาวไดวาหลักการท่ีสําคัญท่ีสุดของหลักนิตธิรรม คือการใชอํานาจรัฐจะมีความชอบธรรมก็ตอเม่ือสอดคลอง
กับกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยชอบ ซ่ึงมีความมุงหมายเพื่อปองกันการใชอํานาจรัฐอยางไมเปนธรรม เพื่อใหเกดิความเปนธรรม
ท้ังตอปจเจกชนและประโยชนสวนรวมของรัฐ หลักนิติธรรมจะเปนหลักประกนัผลประโยชนของปจเจกชนและมหาชน 
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนกาํกับอํานาจของภาครัฐในทุกภาคสวนใหเปนไปโดยธรรม ตาม
ครรลองวิถีทางแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข หลักนิติธรรมจะนําพาไปสูการพฒันาประชาธิปไตยท่ียั่งยืน มีคุณูปการตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความ
ม่ันคงของประเทศ...” 

จากความหมายของหลักนิตธิรรม ดังกลาวขางตน เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของรัฐบาล 
กระทรวงพาณิชย ท่ีอางวาได ขายขาว G to G ดังกลาว โดยไมสามารถแสดงหลักฐานการซ้ือขาย รายละเอียดท่ีเกี่ยวของ เชน 



ชนิดขาว ปริมารขาว ราคาท่ีซ้ือขาย ประเทศหรือหนวยงานของประเทศท่ีซ้ือขาย ข้ันตอนการสงมอบ วิธีการชําระเงินที่
เปนไปโดยเปนความลับ ไมโปรงใส ไมสามารถชี้แจงและตรวจสอบได รวมท้ังขออาง ท่ีอางวาเปนการสงมอบหนา
คลังสินคา ชําระเงินคาซ้ือขายเปนเช็ค ซ่ึงไมสอดคลอง และไมเคยมีการปฏิบัติตามประเพณกีารคาระหวางประเทศจึงทําให
เกิดปญหาท่ีทําใหพิจารณาไดวา การปฏิบัติงานของรัฐบาล กระทรวงพาณิชย ท่ีอางวาไดขายขาว G to G ไมเปนไปตามหลัก
นิติธรรม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังกลาวขางตน 

 

                                                       -------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บรรณานุกรรม 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ ไดมีมติเหน็ชอบการดําเนินการประกันรายได
เกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2552/53  

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ ในการประชุม คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 
2554   

3. INCOTERMS 2010 ของ หอการคานานาชาติ(International Chamber of Commerce)  

4. เอกสารประกอบหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุนท่ี 1 ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

------------------------ 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          



2 

 

เรือง  ประชาธิปไตยแบบการจาํนําข้าวและหลกันิตธิรรม 

ทต้ีองส่องหาจากการขายข้าว G to G 

โดยนายสกล  หาญสุทธิวารินทร์ 

 บทคดัย่อ   ขา้วเป็นอาหารหลกัของคนไทยและเป็นสินคา้ส่งออกทีทาํรายไดใ้หก้บัประเทศมาชา้นาน 

โดยประเทศไทยสามารถส่งออกขา้วไดเ้ป็นอนัดบัหนึงของโลกติดต่อกนัมา 36 ปี ขา้วเป็นสินคา้เกษตรทีมีความผนัผวน
ดา้นราคามาก  ราคาขา้วภายในประเทศจะขึนอยู่กบัความสามารถในการส่งออกและราคาขา้วในตลาดโลก ช่วงทีขา้วมี
ราคาตกตาํ รัฐบาลไทยจาํเป็นตอ้งกาํหนดมาตรการต่างๆ เพือรักษาหรือพยงุราคาขา้วเพือช่วยเหลือชาวนาทีเป็นประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศ  มาตรการทีรัฐบาลเคยนาํมาใช ้เช่น การซือขา้วเขา้เก็บ การชดเชยราคาให้ชาวนา การอุดหนุนการ
ส่งออก  การประกนัราคา  การประกนัรายได ้ และการรับจาํนาํขา้ว รัฐบาลปัจจุบนัไดด้าํเนินมาตรการรับจาํนาํขา้ว ตามที
ไดห้าเสียงไว ้โดยจะรับจาํนาํขา้วทุกเมลด็ ขา้วเปลือกหอมมะลิตนัละสองหมืนบาท ขา้วเปลือกเจา้ตนัละหนึงหมืนห้าพนั
บาท  ซึงเป็นราคาทีสูงกว่าราคาตลาด  จึงมีเสียงคดัคา้นอย่างมากว่าจะทาํให้ประเทศไทยไม่สามารถส่งออกขา้วแข่งกบั
ประเทศคู่แข่งได ้ และจะมีผลเสียหายตามมามากมาย  นโยบายเช่นนีเท่ากบัเป็นการซือขา้วในราคาสูงเพือหวงัคะแนนเสียง
ในการเลือกตงัเพือการจดัตงัรัฐบาลเท่านนั        

 ส่วนการทีรัฐบาลอา้งว่าไดข้ายขา้วใหรั้ฐบาลต่างประเทศทีเรียกว่าการขายขา้วแบบ G to G ไดห้ลายลา้นตนั 
แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดว่าขายใหรั้ฐบาลประเทศใดบา้ง เป็นขา้วชนิดใด ปริมาณเท่าใด ราคาตนัละกีเหรียญ  อา้ง
ว่าเป็นความลบั ส่วนการส่งมอบเป็นการขายแบบส่งมอบหนา้คลงัสินคา้ นันทาํให้มีผูไ้ม่เชือว่ารัฐบาลสามารถขายขา้ว
แบบ G to G  ตามทีอา้งจริง และมีปัญหาตามมาวา่การปฏิบติังานของรัฐบาลในส่วนทีเกียวกบัการขายขา้วเป็นไปตามหลกั
นิติธรรมหรือไม่  

 ความนํา   ขา้วเป็นอาหารหลกัของคนไทย และยงัเป็นสินคา้ส่งออกทีทาํรายไดห้ลกัใหแ้ก่ประเทศมานาน

แลว้  ถึงแมใ้นช่วงหลงัจะมีสินคา้อืนเป็นสินคา้ส่งออกทีทาํรายไดแ้ซงหนา้ขา้วก็ตาม ขา้วก็ยงัเป็นสินคา้ส่งออกทีทาํรายได้
ใหแ้ก่ประเทศอยา่งสมาํเสมอ  รายไดจ้ากสินคา้ขา้วในปัจจุบนั ถึงแมจ้ะเทียบไม่ไดก้บัสินคา้อุตสาหกรรมอืนๆ  แต่รายได้
จากการส่งออกขา้วเป็นรายไดเ้กิดจากหยาดเหงือแรงงานของชาวนาไทยตงัแต่เริมปลูก เก็บเกียว สี บรรจุ และส่งออก 
รายไดส่้วนใหญ่ตกอยูใ่นประเทศ ยกเวน้ส่วนทีเป็นค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลงทีตอ้งนาํเขา้  

                          การผลิตขา้ว การบริโภคขา้ว   การคา้ขา้วของโลก ตามการพยากรณ์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ปีการ
ผลิต 2555/2556   ผูผ้ลิตขา้วรายใหญ่  คือ ประเทศจีน ผลิตได ้163 ลา้นตนัขา้วสาร  อินเดียผลิตได ้99 ลา้นตนัขา้วสาร  
อินโดนีเซียผลิตได ้36.9 ลา้นตนัขา้วสาร  บงัคลาเทศผลิตได ้34 ลา้นตนัขา้วสาร เวียดนามผลิตได ้27.71 ลา้นตนัขา้วสาร  
ไทยอยู่ในลาํดบัที 6 ผลิตได ้20.5 ลา้นตนัขา้วสาร  รวมทวัโลกจะผลิตขา้วสารไดร้วม 465.8 ลา้นตนั การบริโภคและใช้
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ประโยชน์จากขา้วสาร รวม 469.3 ลา้นตนั  สต๊อกขา้วรวมจะลดลงจาก 105.4 ลา้นตนัเหลือ 101.9 ลา้นตนั  การคา้ขา้วทงั
โลกจะมีประมาณ 37.1 ลา้นตนั 

 การบริโภคขา้วภายในประเทศของไทย เฉลียปีละประมาณ 9-10 ลา้นตนัขา้วสาร  ทีเหลือจึงตอ้งส่งออก  ซึง
ประเทศไทยสามารถส่งออกขา้วเป็นอนัดบัหนึงของโลกติดต่อกนัมา 36 ปี ถึงปี 2554 ก็เสียตาํแหน่งไปให้อินดีย  การ
ส่งออกขา้วนอกจากจะทาํรายไดใ้หป้ระเทศแลว้ ยงัมีผลต่อระดบัราคาขา้วภายในประเทศทีสาํคญัทางหนึงดว้ย 

       มาตรการรักษาระดับราคาข้าว   ขา้วซึงเป็นสินคา้เกษตรมีความผนัผวนดา้นราคามาก  จะมี

ปัญหาทีรัฐบาลประเทศต่างๆ ทีปลูกขา้วตอ้งหามาตรการต่างๆ ในการช่วยรักษาระดบัราคาหรือพยงุราคาไม่ให้ตกตาํมาก 
เพือช่วยเหลือชาวนาทีปลูกขา้ว  โดยเฉพาะประเทศไทยทีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนา  และเนืองจากราคาขา้ว
ภายในประเทศจะขึนอยู่กบัการคา้ขา้วและราคาขา้วในตลาดโลก  ปีใดทีผลผลิตขา้วทวัโลกมีปริมาณมาก  ราคาขา้วใน
ตลาดโลกตกตาํ ก็จะมีผลกระทบต่อราคาขา้วภายในประเทศไทยดว้ย  ในช่วงสามทศวรรษทีผา่นมามีเพียงไม่กีปีทีผลผลิต
ขา้วในโลกมีปัญหา ทงัจากภยัแลง้หรือนาํท่วม ซึงจะทาํให้ความตอ้งการขา้วมีสูงขึน ปีนนัก็จะไม่มีปัญหาเรืองราคาขา้ว  
แต่ส่วนมากเกือบทุกปีจะมีปัญหาเรืองราคา  นอกแหนือจากการดาํเนินมาตรการต่างๆในการขยายตลาดและหาลูกคา้ใน
ต่างประเทศเพิมขึน   รัฐบาลจะตอ้งกาํหนดมาตรการต่างๆ ในการรักษาระดบัราคาหรือพยงุราคาขา้ว หรือช่วยรายไดข้อง
ชาวนา  เช่น         

        1. การซือข้าวเข้าเกบ็  คือ ช่วงใดทีขา้วราคาตกตาํ  ก็จะพิจาณาซือขา้ว ชนิดและปริมาณทีกาํหนดเขา้เก็บไว้

ในสต๊อก   เป็นการดึงปริมาณขา้วบางส่วนออกจากขา้วทีหมุนเวียนในตลาดให้นอ้ยลง และสร้างความตอ้งการเทียมขึน  
ตามหลกั  Demand – Supply ทีเมือปริมาณขา้วในตลาดนอ้ยลง มีความตอ้งการซือมากขึน กจ็ะช่วยดึงราคาขา้วขึนในระดบั
หนึง  การซือขา้วเขา้เก็บนนั ทีผา่นมาจะดาํเนินการโดยกรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ วิธีการคือ  จะประกาศ
ชนิดขา้ว  ราคาและปริมาณทีจะรับซือ  แลว้ใหผู้ป้ระกอบกิจการคา้ขา้ว อาจเป็นโรงสีหรือผูส่้งออก เสนอปริมาณขา้วทีจะ
ขาย  พร้อมโกดงัทีจะเก็บขา้ว  หากมีผูเ้สนอขายเกินปริมาณทีกาํหนด จะใชว้ิธีหารเฉลียตามปริมาณทีเสนอขาย   เมือส่ง
มอบขา้วเขา้เก็บในโกดงัทีกาํหนด  กรมการคา้ต่างประเทศจะจ่ายค่าขา้วให ้20 เปอร์เซ็นต ์ โดยผูเ้สนอขายสามารถนาํขา้ว
ดงักล่าวไปทาํ Packing Credit  กบัธนาคารพาณิชยที์ตนเป็นลูกคา้ โดยเสียดอกเบียในอตัราร้อยละ 10 ซึงตาํกว่าอตัรา
ดอกเบียในตลาด เพราะรัฐจะรับภาระดอกเบียส่วนทีเกิน  กรมการคา้ต่างประเทศจะฝากเก็บขา้วดงักล่าวไวใ้นโกดงันัน  
ไม่เกินหนึงปี   ผูป้ระกอบการมีหนา้ทีเก็บรักษาและดูแลคุณภาพขา้วทีฝากเก็บ กรมการคา้ต่างประเทศจะจ่ายค่าฝากเก็บ
และค่าดูแลรักษาใหเ้ดือนละ 60 บาทต่อตนั  เมือมีการทาํสญัญาขายขา้วใหรั้ฐบาลต่างประเทศ   กรมการคา้ต่างประเทศ จะ
นาํขา้วนนัส่งมอบใหรั้ฐบาลต่างประเทศ โดยผูป้ระกอบการทีขายขา้วและรับฝากขา้วมีหนา้ทีดาํเนินการและจดัการทาํพิธี
การส่งออกจนส่งมอบขา้วลงเรือใหญ่  กรมการคา้ต่างประเทศก็จะจ่ายค่าขา้วทีเหลืออีก 80 เปอร์เซ็นตใ์ห ้  แต่ถา้หากไม่มี
การขายให้รัฐบาลต่างประเทศ  เมือจะครบกาํหหนดหนึงปี   ก็จะนาํขา้วนันออกประมูลขายให้ผูส่้งออกหรือผูซื้อใน
ต่างประเทศตามราคาตลาดในช่วงนนั โดยมีเงือนไขตอ้งส่งออกเท่านนั  ส่วนขนัตอนการดาํเนินการในการส่งออกจะคลา้ย
กบักรณีการขายขา้วใหรั้ฐบาลต่างประเทศ 

         มาตรการนีมีการดาํเนินการในช่วงปี  2537-2538 
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      2. การจ่ายเงินชดเชยให้ชาวนา  มาตรการนีจะจ่ายเงินชดเชยใหช้าวนาตามพืนทีการทาํนา  ทีผา่นมา
เคยดาํเนินการอยูค่รังหนึง จ่ายเงินให้ชาวนาใรอตัราไร่ละ 300 บาท  วิธีการนีรัวไหลและมีการทุจริตกนัง่ายและถูกโจมตี
มาก 

     3. การให้เงนิอุดหนุนการส่งออก  เนืองจากราคาขา้วไทยจะมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่นเวียดนาม 

อินเดีย การเสนอราคาขายขา้วโดยเฉพาะขา้วคุณภาพระดบัรอง  คือขา้ว 15 เปอร์เซ็นตล์งมา  ทีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อยู่ใน
ทวีปแอฟริกา  ทาํให้ไม่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้ ในช่วงปี 2537  จึงกาํหนดมาตรการให้เงินอุดหนุนแก่ผูส่้งออกทีทาํ
สัญญาขายและส่งออกขา้วคุณภาพรองออกไปต่างประเทศ ในอตัราตนัละ 10 เหรียญสหรัฐ ซึงจะทาํให้ผูส่้งออกสามารถ
เสนอราคาขายสู้กับคู่แข่งได้  ซึงไดผ้ลดีมาก  แต่มาตรการนีถูกสหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  อุรุกวยั ร้องในทีประชุม
คณะกรรมการเกษตร องคก์ารการคา้โลกว่า  ไทยอุดหนุนการส่งออก ขดัต่อพนัธกรณีตามความตกลงเรืองการอุดหนุน  
ไทยจึงตอ้งแถลงวา่จะยติุการดาํเนินการในปีต่อไป และกไ็ม่ไดใ้ชม้าตรการนีอีกเลย 

       4. การประกันราคา  มาตรการนีรัฐจะกาํหนดราคาประกนัขา้วทีชาวนาจะขายได ้เช่น กาํหนดราคา

ประกนัขา้วเปลือกเจา้ไวต้นัละ หนึงหมืนบาท โดยรัฐจะปล่อยให้การซือขายขา้วเป็นไปตามกลไกตลาด  หากชาวนาขาย
ขา้วตามกลไกตลาดไดเ้พียงตนัละเกา้พนับาท  หากชาวนาพอใจทีจะขายในราคาดงักล่าวก็เป็นสิทธิของชาวนา  แต่ถา้หาก
ชาวนาไม่พอใจราคาทีได ้ สามารถนาํขา้วไปขายใหรั้ฐ   รัฐจะรับซือไวใ้นราคาตนัละหนึงหมืนบาท  แต่ทีผา่นมาไทยยงัไม่
เคยนาํมาตรการนีมาใชอ้ยา่งตรงๆ 

     5.  การประกนัรายได้   คณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาติ ไดมี้มติ เห็นชอบการดาํเนินการประกนั

รายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี ปีการผลิต 2552/53 สรุปคือ 

        (1)   ข้าวทีจะประกันราคา  คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกพนัธุ์ กข.15 ข้าวเปลือกหอมจังหวัด    
ขา้วเปลือกเจา้ ขา้วเปลือกปทุมธานี และขา้วเปลือกเหนียว ทวัประเทศ  

         (2)   ราคาและปริมาณประกนัรายได ้        

   ขา้วเปลือกหอมมะลิ ตนัละ  15,300   บาท   ครัวเรือนละไม่เกิน  14  ตนั                            

                   ขา้วเปลือกหอมจงัหวดั ตนัละ  14,300   บาท  ครัวเรือนละไม่เกิน  16  ตนั  

                   ขา้วเปลือกเจา้ ตนัละ  10,000   บาท  ครัวเรือนละไม่เกิน  25  ตนั 

                   ขา้วเปลือกปทุมธานีตนัละ  10,000   บาท  ครัวเรือนละไม่เกิน  25  ตนั  

                   ขา้วเปลือกเหนียวตนัละ  9,500  บาท  ครัวเรือนละไม่เกิน  16  ตนั 

 (3)  จะมีการกาํหนดราคากลางอา้งอิงตามเกณฑ์และช่วงเวลาทีกาํหนด หากราคาอา้งอิงมีราคาไม่ถึงราคา
ประกนั  ชาวนาทีขึนทะเบียนเขา้ร่วมโครงการสามารถขอรับเงินส่วนต่างไดต้ามเกณฑที์กาํหนด  (เอกสารผนวก..) 
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               6.  การรับจาํนํา   

 การรับจาํนาํขา้วมาจากแนวคิดว่า  การทีขา้วมีราคาขา้วตกตาํ  ส่วนหนึงเพราะมีขา้วออกสู่ตลาดมาก  การจะ
พยงุราคาขา้วไม่ใหต้กตาํ จะตอ้งจูงใจไม่ใหช้าวนานาํขา้วออกขายในช่วงทีราคาขา้วกาํลงัตกตาํ  แต่ชาวนาจาํเป็นตอ้งใช้
เงิน จึงใหโ้อกาสชาวนานาํขา้วมาจาํนาํแลว้นาํเงินตามราคาจาํนาํไปใชก่้อนได ้โดยคิดดอกเบียในอตัราตาํ  ร้อยละ 3 ต่อปี 
หากช่วงใดขา้วมีราคาสูงขึนชาวนาสามารถไถ่ถอนนาํขา้วไปขายในตลาดตามราคาทีสูงได ้หรือชาวนาจะไม่ใชสิ้ทธิไถ่
ถอนกไ็ด ้ ทงันีการตงัราคาจาํนาํจะไม่สูงกวา่ราคาตลาด ยกเวน้บางช่วงตอ้งการตงัราคาจาํนาํเพือนาํตลาด ก็จะตงัราคาให้
สูงกวา่ราคาตลาดเลก็นอ้ย  การรับจาํนาํขา้วมีการดาํเนินการมาตงัแต่ปี 2528 บางช่วงก็เวน้ไปบา้ง  ในสมยัรัฐบาลพลเอก
สุรยุทธ์ จุลานนท ์เห็นว่า  การรับจาํนาํขา้วของรัฐบาลทีผ่านมาเกิดความเสียหายเป็นเงินแสนกว่าลา้นบาท  จึงลดราคา
จาํนาํลงและจาํกดัปริมาณขา้วทีรับจาํนาํเหลือนอ้ยลง เพือลดการสูญเสียและพยายามระบายขา้วในสต๊อกทีสะสมมาจาก
รัฐบาลก่อนประมาณ 4-5 ลา้นตนั  จนสามารถระบายขา้วจนเหลือเพียงไม่ถึงลา้นตนั   รัฐบาลต่อมาก็ดาํเนินโครงการรับ
จาํนาํอีก  จนมาถึงสมยัรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย ์ไดเ้ปลียนมาใชน้โยบายประกนัรายไดแ้ทนการรับจาํนาํ  

  
 ประชาธิปไตยระบบตัวแทนกับการจํานําข้าว  ตามรัฐธรรมนูญฉบบัต่างๆ ทีใชบ้งัคบัอยู่

ก่อนหนา้นีจนถึงปัจจุบนั ประเทศไทยปกครองดว้ยระบบรัฐสภา  ตามรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2550  รัฐสภาประกอบดว้ย
สภาผูแ้ทนราษฎรทีมาจากการเลือกตงัทงัหมดและวฒิุสภาทีประกอบดว้ยสมาชิกทีมาจากการเลือกตงัและสรรหาอยา่งละ
กึง  

    และตามมาตรา 171  พระมหากษตัริยท์รงแต่งตงันายกรัฐมนตรีคนหนึงและรัฐมนตรีอืนอีกไม่เกินสามสิบหา้
คน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหนา้ทีบริหารราชการแผน่ดินตามหลกัความรับผดิชอบร่วมกนันายกรัฐมนตรีตอ้งเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซึงไดรั้บแต่งตงัตามมาตรา 172 ให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตงันายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินกวา่แปดปีมิได ้ 

 มาตรา 172  ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาใหค้วามเห็นชอบบุคคลซึงสมควรไดรั้บแต่งตงัเป็นนายกรัฐมนตรี
ใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัทีมีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครังแรกตามมาตรา 127 

   การเสนอชือบุคคลซึงสมควรไดรั้บแต่งตงัเป็นนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึง ตอ้งมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ไม่นอ้ยกวา่หนึงในหา้ของจาํนวนสมาชิกทงัหมดเท่าทีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎรรับรอง 

 มติของสภาผูแ้ทนราษฎรทีเห็นชอบดว้ยในการแต่งตงับุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตอ้งมีคะแนนเสียง
มากกว่ากึงหนึงของจาํนวนสมาชิกทงัหมดเท่าทีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร การลงมติในกรณีเช่นว่านีใหก้ระทาํโดยการ
ลงคะแนนโดยเปิดเผย 

 ตามบทบญัญติํของรัฐธรรมนูญดงักล่าว พรรคการเมืองทีจะจดัตงัรัฐบาลไดจ้ะตอ้งมี สมาชิกพรรคไดรั้บ
เลือกตงัเป็นผูแ้ทนราษฎรเสียงขา้งมากหรือรวมกบัพรรคการเมืองอืนไดเ้สียงขา้งมาก จึงจะไดรั้บการโหวตเสียงให้ให้
หวัหนา้พรรคการเมืองหรือสมาชิกของพรรคการเมืองนนัเป็นนายกรัฐมนตรีแลว้จดัตงัรัฐบาลต่อไป   
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    ในการเลือกตงัทวัไปเมือเดือนกรกฎาคม 2554  พรรคเพือไทยก็ไดใ้ชป้ระชานิยมต่างๆ หาเสียงเพือให้ชนะ
การเลือกตงัให้ไดส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเสียงขา้งมากเพือจะจดัตงัรัฐบาล  หนึงในนโยบายหาเสียงทีสาํคญัคือ จะรับ
จาํนาํขา้ว ขา้วหอมมะลิตนัละ 20,000 บาท  ขา้วเปลือกเจา้ตนัละ 15,000 บาท มุ่งหมายทีจะไดฐ้านเสียงจากชาวนาทีเป็น
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

        จากราคารับจาํนาํขา้วของพรรคเพือไทยตามทีหาเสียงไวด้ังกล่าว  นักวิชาการ  ผูอ้ยู่ในวงการคา้ขา้ว และ
สือมวลชนบางส่วนทงัในและต่างประเทศ  แสดงความเห็นว่า จะมีผลกระทบต่อระบบการผลิตการคา้ขา้วของประเทศ
ไทย  รวมทงัการคา้ขา้วของโลกดว้ย   เจา้หน้าทีองคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติถึงกบัเกรงว่า จะสร้าง
ผลกระทบต่อประเทศยากจนทีตอ้งหาซือขา้วในราคาทีแพงขึน เพราะราคารับจาํนาํทีตงัไวสู้งกว่าราคาขา้วในตลาดโลก
เฉลียประมาณ 40 เปอร์เซ็นต ์แต่พรรคเพือไทยก็เดินหนา้หาเสียงทีจะรับจาํนาํขา้วในราคาดงักล่าวต่อไป  และในทีสุด
พรรคเพือไทยกช็นะการเลือกตงัไดจ้ดัตงัรัฐบาลตามทีหวงั  

          เมือจัดตังรัฐบาลแล้ว รัฐบาลพรรคเพือไทยก็ดําเนินโครงการรับจํานําข้าวตามทีหาเสียงไว้ ผ่านทาง
คณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาติ   โดยคณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาติ  ไดมี้มติในการประชุม ครังที 1/2554       
เมือวนัที 9 กนัยายน พ.ศ. 2554  เห็นชอบ โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55  กาํหนดราคาขา้วเปลือก
ทีจะรับจาํนาําความชืนไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต ์คือ  ขา้วเปลือกหอมมะลิ (42 กรัม) ตนัละ 20,000 บาท ขา้วเปลือกหอม
จงัหวดั (40 กรัม) ตนัละ 18,000 บาท   ขา้วเปลือกปทุมธานี (42 กรัม) ตนัละ 16,000 บาท   ขา้วเปลือกเหนียว 10% เมลด็
ยาว ตนัละ 16,000 บาท  ขา้วเปลือกเหนียว 10% เมลด็สัน ตนัละ 15,000 บาท  ขา้วเปลือกเจา้ 100% ตนัละ 15,000 บาท   
ขา้วเปลือกเจา้ 5% ตนัละ 14,800 บาท  ขา้วเปลือกเจา้ 10% ตนัละ 14,600 บาท ขา้วเปลือกเจา้ 15% ตนัละ 14,200 บาท 
ขา้วเปลือกเจา้ 25% ตนัละ 13,800 บาท  

             รับจาํนาํโดยไม่จากดัปริมาณ  ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับถดัจากเดือนทีรับจาํนาํ  การสีแปรสภาพให้
โรงสีสีแปรสภาพขา้วเปลือกทีฝากเก็บไวที้โรงสี   คือ ขา้วเปลือกเจ้าทุก 10 วนั ในอตัราร้อยละ 100 ของปริมาณ
ขา้วเปลือกทีจาํนาํ ณ วนัทีสงัสีแปรสภาพ ส่วนขา้วเปลือกชนิดอืนสงัสีเป็นระยะตามความเหมาะสม หรือใหสี้แปรสภาพ
ตามมติคณะอนุกรรมการกาํกบัดูแลการรับจาํนาํขา้วทีจะพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  (เอกสารผนวก ..) 

          และก็ไดใ้ชน้โยบายรับจาํนาํขา้วนาปรังและขา้วนาปีในฤดูถดัมาเช่นเดียวการรับจาํนาํขา้วนาปีปีการผลิต 
2554/2555 เช่นเดิม   

           ตามนโยบายหาเสียงของพรรคเพือไทยในเรืองการรับจาํนาํขา้วดงักล่าว เห็นไดว้า่ พืนฐานมิไดม้าจากกาํหนด
และดาํเนินมาตรการเพือยกระดบัราคาขา้วเป็นสําคญัดงัทีมีการดาํเนินมาในอดีต  การตงัราคารับจาํนาํไวสู้งกว่าราคา
ตลาดถึง 40 เปอร์เซ็นตย์อ่มมิใช่ลกัษณะของการรับจาํนาํ เพราะราคาทีใหสู้งกวา่ราคาขา้วทีเป็นหลกัทรัพย ์ มีการกาํหนด
ระยะเวลาไถ่ถอนไว ้ก็จริง  แต่กลบัมีขอ้กาํหนดให้โรงสีทีเขา้ร่วมโครงการนาํขา้วปลือกไปสีเป็นขา้วสารตามเวลาที
กาํหนด ก่อนระยะไถ่ถอน  ซึงหากเป็นการจาํนาํจริงจะกระทาํมิได ้ แมต้ามโครงการจะเรียกชือว่าเป็นการจาํนาํแต่ใน
ความเป็นจริงคือ การซือขา้วจากชาวนาในราคาสูงเพือหวงัคะแนนเสียงเลือกตงั  ซึงสํานักข่าวต่างประเทศแห่งหนึง
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แสดงความเห็นไวว้่า  การตงัราคารับจาํนาํไวใ้นราคาสูง เป็นการเกทบัทางการเมืองพรรคคู่แข่งเพือให้ไดค้ะแนนเสียง  
แต่จะมีหายนะตามมาจากโครงการนีแน่นอน 

         เมือเริมดาํเนินโครงการรับจาํนาํขา้วตามนโยบายของพรรคเพือไทยก็มีเสียงทกัทว้งจากนกัวิชาการ สมาคมผู ้
ส่งขา้วออก  ผูเ้กียวขอ้ง สือมวลชนว่า  นโยบายนีจะทาํให้ศกัยภาพในการแข่งขนัขา้วไทยลดลง  ไม่สามารแข่งขนักบั
คู่แข่ง คือ เวียดนาม อินเดียได ้เพราะจากราคารับจาํนาํ ตนัละ 15,000 บาท  เมือสีเป็นขา้วสารจะมีตน้ทุนตนัละประมาณ
บาทถึง 24,000 บาท ประมาณ 800 เหรียญสหรัฐ ขณะทีราคาขา้วของประเทศคู่แข่ง  เช่น เวียดนาม อยู่ทีตนัละ 380 
เหรียญสหรัฐ  จะทาํใหก้ารส่งออกของไทยลดลง  แต่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยใ์นขณะนนั 
ยืนยนัว่า  การทีเราตงัราคาจาํนาํไวสู้ง จะเป็นการดึงราคาขา้วในตลาดโลกให้สูงตามเรา  และเมือประเทศคู่แข่งส่งออก
หมดแลว้ ตลาดจะเป็นของประเทศไทย   และในอนาคต ประเทศไทยจะรวมกลุ่มประเทศผูส่้งออกขา้ว เช่น เวียดนาม 
เขมร พม่า  เพือไม่ใหต้ดัราคาขายขา้วกนัเอง และจะตงัราคาขายนาํราคาตลาด  

     การแสดงความเห็นดงักล่าว เป็นการแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นผูไ้ม่เขา้ใจถึงธรรมชาติของขา้ว การผลิต และการคา้
ขา้ว เพราะขา้วไม่ใช่สินคา้ทีเก็บไดน้าน  ขา้วเป็นอาหารทีสามารถใชอ้าหารอยา่งอืนทดแทนได ้ การรวมตวัเป็นกลุ่มผู ้
ส่งออกขา้วไม่มีทางสาํเร็จ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ 

 ตงัแต่เริมดาํเนินโครงการรับจาํนาํขา้วมาจนถึงปัจจุบนั มีเสียงติติง ทกัทว้ง แสดงความเห็นจากนกัวิชาการ 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฝ่ายคา้น สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ทีปรึกษา
ฝ่ายเศรษฐกิจของรัฐบาลเอง ผูค้า้ขา้ว สมาคมผูส่้งออกขา้ว สือมวลชนทงัในและต่างประเทศ ทางการของประเทศทีคา้ขา้ว 
ตลอดนเจา้หนา้ทีองคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และบุคคลทีเกียวขอ้งอีกหลายสาขาว่า โครงการรับจาํนาํ
ขา้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการผลิต การคา้ขา้วของไทยจะขาดทุนมหาศาล จะทาํให้มีหนีสาธารณะเพิมขึน เป็น
อนัตรายต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีการทุจริตทุกขนัตอน ไม่มีการระบายขา้วทีควรตอ้งกระทาํเพือลดสต๊อก ทาํใหมี้สต๊อก
ขา้วทบัถมอยูม่า ซึงมีผูป้ระมาณการว่า อาจจะมีถึง 17 ลา้นตนั การระบายขา้วเป็นไปโดยไม่โปรงใส เอือเอกชนทีเป็นพวก
ของตนเท่านนั มีเสียงเรียกร้องใหย้ติุการรับจาํนาํขา้ว และหามาตรการช่วยเหลือชาวนาโดยวิธีอืนแทน 

 ต่อมาเมือวนัที 20 มิถุนายน 2556 รัฐบาลไดป้ระกาศลดราคารับจาํนาํขา้วเปลือกเจา้เหลือตนัละ 12,000 บาท 
โดยอา้งว่า เพือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์เศรษฐกิจโลก  ใหมี้ผลวนัที 30 มิถุนายน 2556 มีการชีแจงเพิมเติมว่า ชาวนามี
รายไดดี้ขึนแลว้ และเป็นการรักษาวินยั ต่อมาเมือชาวนาแสดงท่าทีจะเดินขบวนคดัคา้นการรับจาํนาํขา้วดงักล่าว เมือวนัที 
28 มิถุนายน 2556 รัฐบาลจึงไดป้ระกาศไปรับจาํนาํตามราคาตนัละ 15,000 บาทเช่นเดิม 

 ผลกระทบต่อการส่งออก 

 จากการทีรัฐบาลกาํหนดราคารับจาํนาํไวใ้นราคาสูงกว่าทอ้งตลาดประมาณ 40% ทาํให้ตน้ทุนราคาขา้วของ
ไทยสูงกวา่ราคาขา้วของประเทศคู่แข่งมาก ดงันี 

 ราคาขา้วเมือปี 2555 ขา้วขาว 5% ขา้วเวียดนามตนัละ 432 เหรียญสหรัฐ ส่วนตน้ทุนขา้วไทยตามราคารับ
จาํนาํอยูที่ประมาณ 800 เหรียญสหรัฐ  ราคาทีผูส่้งออกเอกชนเสนอขายอยูที่เฉลียตนัละ 573 เหรียญสหรัฐ นอกจากปัญหา
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ราคาขา้วไทยทีสูงกวา่ราคาขา้วเวียดนามแลว้ ยงัปัญหาผูส่้งออกไม่มีสตอ๊กขา้วเกบ็ไว ้การหาซือขา้วในทอ้งตลาดทาํไดย้าก
เนืองจากชาวนานาํขา้วไปจาํนาํหมด การระบายขา้วในสต๊อกของรัฐบาลก็เป็นไปโดยปิดบงั ไม่เปิดกวา้งทวัไป เอืออาํนวย
เฉพาะผูส่้งออกทีใกลชิ้ดกบัรัฐบาลเพียงรายเดียว ทาํใหผู้ส่้งออกจาํนวนมากไม่กลา้รับคาํสงัซือ  ส่วนการทีรัฐบาลอา้งว่าได้
ขายขา้ว G to G จาํนวนหลายลา้นตนั ก็ไม่เป็นความจริง เช่นกรณีทีอา้งว่าไดท้าํสัญญาขายขา้วใหรั้ฐบาลจีนจาํนวน 5 ลา้น
ตนั ต่อมาสถานเอกอคัรราชทูตจีนประจาํประเทศไทย กไ็ดอ้อกมาปฏิเสธวา่ไม่เป็นความจริง 

      ส่งผลให้การส่งออกขา้วของประเทศไทยในปี 2555 มีปริมาณลดลงจากทีตงัเป้าไว ้8.5 ลา้นตนั เหลือเพียง 
6.9 ลา้นตนั ทาํให้ประเทศไทยทีเคยป็นผูส่้งออกขา้วอนัดบัหนึงติดต่อกนัมา 36 ปี ตอ้งเสียตาํแหน่งให้ประเทศอินเดีย ที
สามารถส่งออกขา้วได ้9.2 ลา้นตนั เวียดนามเป็นอนัดบั 2 ส่งออกขา้วได ้7.7 ลา้นตนั ประเทศไทยตกมาเป็นอนัดบั 3   

              ผลกระทบต่คุณภาพข้าวไทย 

           จาการทีตงัราคารับจาํนาํไวสู้งกว่าราคาตลาดดงักล่าว เป็นสิงจูงใจใหช้าวนาหนัมาปลูกขา้วพนัธุ์ทีเก็บเกียวได้
เร็วโดยไม่คาํนึงถึงคุณภาพขา้ว ไม่มีการคดัเลือกพนัธุ์ขา้วทีปลูก ไม่มีการพฒันาพนัธุ์ขา้วเพือให้ไดข้า้วทีมีคุณภาพดี หวงั
แต่ให้ไดป้ริมาณมากเพือนาํมารับจาํนาํ มีการขยายพืนทีเพาะปลูกอยา่งมากมายโดยไม่มีการระมดัระวงัเรืองวชัพืชทีจะทาํ
ใหคุ้ณภาพขา้วดอ้ยลง ดว้ยเหตุนี ทาํใหมี้ผลกระทบต่อคุณภาพขา้วไทยอยา่งมาก นอกจากนีมีการทุจจริตในการนาํขา้วดอ้ย
คุณภาพจากเพือนบา้นเขา้มาสวมสิทธิจาํนาํ มีการทุจริต มีการนาํขา้วเสือมคุณภาพมาวนเวียนจาํนาํ มีการทุจริตในการดูแล
รักษาขา้วทีเก็บไวใ้นสต๊อก ขา้วฤดูเก่าทีอยูด่า้นในควรตอ้งระบายออกไปก่อนก็กลบันาํขา้วฤดูใหม่ทีอยูด่า้นนอกระบาย
ออกไปก่อน เพราะสามารถขนยา้ยออกไดส้ะดวกกว่าขา้วทีอยูด่า้นในกอง ก็มีผลทาํให้ขา้วไทยบางส่วนคุณภาพเสือมลง 
อีกทงัการเก็บขา้วไวน้านๆ จาํเป็นตอ้งมีการรมยาเพือฆ่ามอดและแมลง บางรายก็มีการทุจริตไม่มีการรมยาจริง หรือรมยา
แต่เป็นไปโดยไม่มีประสิทธิภาพ บางรายกล็กัลอบแอบรมยาโดยไม่ถูกวิธี จึงมีผลใหมี้การปนเปือนของสารรมยา 

             ผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน 

     จากการตงัราคารับจาํนาํไวสู้งทาํใหต้น้ทุนขา้วไทยสูง แต่ไม่สามารถขายในราคาเสมอทุน หรือสูงกว่าทุนได ้
ทีผลให้ ขาดทุนตามทีมีการประมาณการไวจ้ะขาดทุนอย่างน้อยตนัละ 12,000 บาท และยงัตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจากการ
ดาํเนินงาน ค่าเช่าโกดงั ค่าดอกเบีย ค่าเสือมราคา รวมถึงค่าเสียหายจากกการทุจริตทีนาํขา้วเสือมคุณภาพ หรือขา้วทีมี
เฉพาะตวัเลขมาจาํนาํอีก รวมกนัแลว้น่าจะมีถึง 250,000 ลา้นบาทต่อฤดูการผลิต อนัจะมีผลกระทบถึงงบประมาณของ
แผ่นดิน และสภาพคล่องของธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารของรัฐอืนๆ ทีให้สินเชือตาม
โครงการรับจาํนาํขา้วครังนี 

  ผลกระทบต่อการค้าข้าวของประเทศไทย  

        โครงการรับจาํนาํขา้วทีส่งผลกระทบต่อวงการคา้ การส่งออกขา้วของไทย ทีขา้วจาํนวนมหาศาลไปอยู่ใน
ความครอบครองของรัฐ เสมือนหนึงรัฐผกูขาดขายขา้วแต่เพียงผูเ้ดียว ทาํใหร้ะบบตลาดการคา้ขา้วทงัภายใน และส่งออก
ไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรง จากเดิมทีการคา้และการส่งออก เป็นไปโดยเสรีตามกลไกตลาด กลายเป็นระบบผกูขาดโดย
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รัฐ รวมทงั ชือเสียงเกียรติคุณ คุณภาพขา้วไทยทีเป็นทีเชือถือของผูซื้อในต่างประเทศทีสังสม มานานหลายสิบปี ตอ้งถูก
ทาํลายลงและคงตอ้งใชเ้วลาอีกหลายปีกวา่จะกูคื้นมาไดด้งัเดิม 

 

                   การทุจริตในการดาํเนินการตามโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาลปัจจุบัน       

             การทุจริตตามโครงการรับจาํนาํขา้วมีมาทุกยุคทุกสมยัทีมีการรับจาํนาํขา้ว แต่การทุจริตทีผ่านมามีไม่มาก
เท่ากบัการดาํเนินโครงการในปัจจุบนั  ตามทีประมวลไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลทีเป็นผูเ้กียวขอ้งกบัการคา้ขา้วของไทย   คือ 

 (1) การพิจารณารับโรงสีเขา้ร่วมโครงการก็มีการทุจริต  เช่นรับโรงสีทีขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม
เขา้ร่วมโครงการ 

 (2) การคดัเลือกบริษทัเซอร์เวยใ์ห้เป็นผูต้รวจสอบคุณภาพขา้วทีรับจาํนาํ  ก็ไม่โปร่งใส  มีการล๊อคสเป็คให้
บริษทัในเครือของผูมี้อาํนาจ หรือบริษทัทีมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทน เป็นผูไ้ดรั้บการคดัเลือก 

 (3) การโกงขา้วทีรับจาํนาํ  

 ก่อนทีจะเริมดาํเนินโครงการรับจาํนาํ   โรงสีหลายแห่งไดซื้อขา้วจากชาวนาไวเ้กือบหมดแลว้ในราคาตลาด
ในขณะนนั (ขา้วขาวประมาณตนัละ 9,000 – 11,000 บาท  ขา้วหอมมะลิประมาณ 15,000 -16,000 บาท) แลว้ใหช้าวนา
เซ็นตเ์อกสารว่าฝากเก็บขา้วไวก้บัโรงสี  พร้อมทงัเอกสารอืนทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการจาํนาํ เมือเริมโครงการ โรงสีก็จะใช้
ขา้วจาํนวนนีวา่เป็นขา้วทีนาํมาจาํนาํ  แลว้โรงสีกท็าํเอกสารไปเบิกเงินจาก ธกส. ในอตัราราคาจาํนาํ  ส่วนต่างราคาขา้วมี
การแบ่งกนัระหวา่งโรงสีและฝ่ายนกัการเมืองทีมีอาํนาจ   

 โรงสี โกงชาวนา อา้งว่าขา้วทีชาวนานาํมาจาํนาํมีความชืนสูงกว่าความเป็นจริง  หรืออา้งว่าเป็นขา้วคุณภาพ
ตาํ  มีสิงเจือปนสูง  แลว้หกัราคาจาํนาํ    แต่ทาํเรืองเบิกเงินเตม็ตามคุณภาพขา้วทีเป็นจริง 

 (4) นาํขา้วคุณภาพเสือมจากโกดงัอืนวนมาจาํนาํเป็นขา้วฤดูใหม่ หรือนาํขา้วทีลกัลอบนาํเขา้จากประเทศ
เพือนบา้นทีมีราคาถูกกวา่ขา้วไทยมาสวมสิทธิจาํนาํ 

 (5) ไม่มีขา้วมาจาํนาํ แต่ลงบญัชีวา่มีขา้วหรือทีเรียกกนัวา่ ขา้วลม 

 (6) โรงสีหรือคลงักลางทีรับฝากขา้วลกัลอบนาํขา้วทีรับฝากเก็บตามโครงการรับจาํนาํทีเป็นขา้วฤดูใหม่ไป
ขายก่อน หากเป็นโรงสีทีเป็นผูส่้งออกดว้ยกน็าํไปส่งออก แลว้หาซีอขา้วในตลาดมาใชใ้นภายหลงั 

 (7) การระบายขา้วกเ็ป็นขนัตอนทีมีการโกงกนัมากเป็นลาํเป็นสัน  ขนัตอนนีนกัการเมืองเป็นผูมี้บทบาทมาก
ทีสุด เริมตงัแต่การขายทีไม่โปร่งใส  งุบงิบขายให้พรรคพวก  แอบขายใหบ้ริษทั ของผูมี้อาํนาจ เฉพาะบางราย  บางราย
สามารถนาํขา้วทีรับจาํนาํในสตอ๊กไปส่งออกโดยไม่ปรากฎวา่ยนืประมูลหรือซือขา้ว 
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 การทุจริตตอนรับขา้วทีจาํนําเขา้เก็บในโกดัง จะเป็นการร่วมมือกัน ระหว่างผูต้รวจสอบคุณภาพ ขา้ว 
เจา้หน้าทีคลงัสินคา้ของ อคส. หรือ อตก. และเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งอืนๆ โดยโรงสีทีทุจริตนาํขา้วเสือม หรือขา้วจาก
ประเทศเพือนบา้นสวมสิทธิจาํนาํ  หรือจาํนาํขา้วลม จะตอ้งจ่ายค่าทุจริตให้ ตนัละ 200 -700 บาทในส่วนของเจา้หนา้ที
โกดงั  อคส. จะไดรั้บค่าตอบแทนจากการชีช่องใหผู้ป้ระมูลเลือกขา้วจากโกดงัทีมีคุณภาพดีกว่าโกดงัอืน  หรือยอมให้ผู ้
ประมูลขนขา้วฤดูใหม่กว่าทีประมูลได ้ เช่นประมูลขา้วปี 2553/2554  แต่ยอมให้ขนขา้วทีรับจาํนาํล่าสุดไปแทน  เพราะ
ขา้วทีรับจาํนาํล่าสุดจะอยูข่า้งนอก  ขา้วทีจาํนาํนานแลว้กท็บัถมเสือมคุณภาพอยูข่า้งในขนออกกย็าก      

            ข้อสรุปจากนโยบายรับจํานําข้าวทดีาํเนินการอยู่ในปัจจุบัน     

          จาก  ผลกระทบเสียหายทีโครงการรับจาํนาํขา้วทีให้ราคาจาํนาํสูงกว่าราคาขา้วในทอ้งตลาดดงักล่าว  นีคือผลพวง
ของระบบอประชาธิปไตยแบบตวัแทนทีทาํให้นกัการเมืองและพรรคการเมืองทีขาดสาํนึกทีดีต่อบา้นเมือง ใชน้โยบาย
ประชานิยมหาเสียง เพียงเพือให้ไดค้ะแนนเสียงและชนะในการเลือกตงั ทีนาํไปสู่การจดัตงัรํฐบาลโดยไม่ไดค้าํนึง
ผลกระทบเสียหายต่อสงัคม เศรษฐกิจ การคา้ของประเทศชาติในระยะยาว จึงเป็นเรืองที กกต. และหน่วยงานทุกหน่วยที
เป็นห่วงชาติบา้นเมือง จะตอ้งพิจารณาหาทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหานีในอานาคต  เพือการพฒันาการเมือง
ยองไทยใหเ้ทียบไดก้บัอารยะประเทศ 

            การขายข้าวระหว่างรัฐต่อรัฐ Government to Government (G to G)     

        การขายขา้วระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลต่างประเทศ  ทีเรียกวา่ การขายขา้วแบบ G to G ทีผา่นมา มีขึนดว้ย
เหตุผลสองประการ คือ ประการแรกเกิดจากความประสงคข์องฝ่ายไทย  ทีตอ้งการระบายขา้วในสต๊อก หรือเป็นการ
เสริมการส่งออกขา้วเพือรักษาระดบัราคาขา้วภายในประเทศ   ประการทีสองเป็นความตอ้งการของรัฐบาลต่างประเทศ  
อนัเนืองจากกฎระเบียบของประเทศนนัหรือเนืองจากรัฐบาลนนัตอ้งการความมนัใจว่ารัฐบาลไทยสามารถจดัหาขา้วส่ง
มอบใหต้ามทีตอ้งการได ้หรือเพือตอ้งการสินเชือ   หรือเพือแลกเปลียนสินคา้กนัระหวา่งไทยและรัฐบาลของประเทศนนั           

 การเจรจา    การขายขา้วระหว่างรัฐต่อรัฐทีผ่านมา  ในเบืองต้นอาจมีการทาํกรอบบันทึกความเขา้ใจ 
(Memorandum of Understanding : MOU)   ระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศกบัหน่วยงานของไทยก่อนว่า มี
ความสนใจจะซือขา้วไทย เพือใหเ้กิดความมนัใจว่า ไทยสามารถจดัหาขา้วสนองความตอ้งการของต่างประเทศได ้หรือ
เพือเป็นการเชือมความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศว่าจะติดต่อคา้ขายกนั ในกรณีหลงัไม่ค่อยมีการซือขายกนัจริงเท่าใดนกั 
เป็นเรืองของการทูตมากกว่า   กรณีทีจะมีการตกลงซือขายกนัภายหลงัจริงคือกรณีทีรัฐบาลต่างประเทศตอ้งการความ
มนัใจวา่ หากประเทศนนัตอ้งการขา้วแลว้ ไทยสามารถสนองความตอ้งการของประเทศนนัได ้ เช่นกรณีเกิดภยัแลง้ หรือ
เกิดอุทกภยัผลผลิตขา้วเสียหาย  หรือบางประเทศก็เพือความมนัใจในสต๊อกขา้วสาํรองของประเทศตน  เช่นกรณีทีหลาย
ปีก่อน ทวัโลกแตกตืนว่าขา้วจะขาดแคลน   ก็มีรายงานข่าวว่า  BULOG  อนัเป็นหน่วยงานจดัซือ ขา้วและพืชพนัธุ์
ธญัญาหารของอินโดนีเซีย  NFA องคก์ารอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ ทาํ MOU จะซือขา้วกบักระทรวงพาณิชยข์อง
ไทย  ในการทาํ MOU ทาํนองนี จะระบุ ชนิดขา้ว  ปริมาณทีจะซือ  ช่วงเวลาทีจะส่งมอบ  ส่วนราคา จะกาํหนดให้เป็น
ราคาตลาดในวนัทีทาํสญัญาซือขาย  
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 หลังจากนันหากรัฐบาลต่างประเทศต้องการนําเข้าข้าว  จะนัดหมายให้ทีมงานของสองฝ่ายมาเจรจา
รายละเอียด ฝ่ายไทยอาจประกอบดว้ย  ปลดักระทรวงพาณิชยห์รือรองปลดั  อธิบดีและเจา้หนา้ทีกรมการคา้ต่างประเทศ  
โดยกรมการคา้ต่างประเทศจะเป็นหลกั   ฝ่ายกาํหนดนโยบายจะให้หลกัการกวา้งๆ  เช่น เพดานราคา  หากตอ้งการ
สินเชือ จะกาํหนดอตัราดอกเบีย ระยะเวลาในการใหสิ้นเชือ   

 การเจรจารายละเอียดทีเป็นหลกั เช่น การส่งมอบจะเป็นเทอม เป็น FOB   หรือ CIF ซึงจะมีเพียงสองเทอมนี
เท่านนั  ส่วนมากจะเป็นเทอม FOB  ทีผูซื้อจดัหาเรือมารับมอบเอง (เทอม CIF ค่อนขา้งยุง่ยากสาํหรับฝ่ายไทย  เพราะ
ตอ้งจดัการประมูลหาเรือทีจะส่งมอบสินคา้)  กาํหนดช่วงเวลาส่งมอบ  กาํหนดท่าเรือประเทศปลายทาง  การชาํระเงิน จะ
กาํหนดให้ชาํระเงินโดยการเปิด L/C  ซึงจะตอ้งมีรายละเอียด L/C ทีจาํเป็น  เช่น เป็น L/C ประเภททีเพิกถอนไม่ได ้   
ออกโดยธนาคารอะไร  บางครังตอ้งมีการตรวจสอบว่าเป็นธนาคารทีเชือถือไดห้รือไม่   เรียกเก็บเงินผา่นธนาคารอะไร
ของไทย   และเจรจารายละเอียด เช่น ขนาดกระสอบทีใช้บรรจุ   เครืองหมายทีตีบนกระสอบ   การรมยาฆ่าแมลง   
เอกสารสาํคญัทีผูซื้อตอ้งการ เช่น  CO  การแจง้เรือเขา้   อตัราค่าเสียเวลาเรือ (Demurrage) เป็นตน้  แต่ถา้หากเป็นการ
แลกเปลียนสินคา้ เช่น นํามนั ปุ๋ย ก็ตอ้งพิจารณารายละเอียดเพิมขึน เช่น เทียบราคาสินคา้  การส่งมอบสินคา้ทีจะ
แลกเปลียน เป็นตน้ 

 การขายขา้ว G to G ไม่จาํเป็นตอ้งมีการทาํ MOU มาก่อน หากรัฐบาลต่างประเทศใดตอ้งตอ้งการซือขา้ว G  
to G  กอ็าจจะมีข่าวสารแจง้มาล่วงหนา้  ว่าตอ้งการจะซือขา้วไทยแบบ G to G  อาจเป็นหนงัสือจากหน่วยงานจดัซือของ
ประเทศนัน ทาํผ่านสถานทูตไทยหรือสถานทูตของประเทศนันในกรุงเทพก็ได  ้หรืออาจทาํมายงักระทรวงพาณิชย์
โดยตรงก็ได ้ หากเป็นหน่วยงานทีกระทรวงพาณิชยคุ์น้เคย  เช่น GTC ของอีหร่าน BULOG ของอินโดนีเซีย NFA ของ
ฟิลิปปินส์  Grain Board  ของอีรัค ก็สามารถติดต่อนดัหมายมายงักระทรวงพาณิชยไ์ดโ้ดยตรง นดัเจรจารายละเอียดกนั
ไดเ้ลย  แต่ถา้เป็นประเทศทีไม่คุน้เคยหรือรัฐบาลประเทศนนัตอ้งการให้เป็นทางการก็จะมีหนงัสือแจง้มายงักระทรวง
พาณิชยว์่า คณะทีจะมาเจรจาเป็นระดบัใด ประกอบดว้ยใครบา้ง บางครังก็เป็นระดบัรัฐมนตรี  แลว้นัดวนัเจรจา โดย
รัฐบาลประเทศนนั อาจมอบหมายเจา้หนา้ทีสถานทูตในไทยเป็นผูเ้จรจาก็ได ้ไม่เคยมีการตงัคนไทยเป็นผูแ้ทนมาเจรจา 
หากตงัคนไทยเป็นผูแ้ทนกระทรวงพาณิชยก์ไ็ม่ยอมรับ  เพราะไม่เขา้ข่ายเป็นการเจรจาระหว่างรัฐ  การขายขา้วแบบนีจะ
เสนอให้ทีประชุมคณะกรรมการนโยบายขา้วทราบ หรือให้ความเห็นชอบหากใชข้า้วในสต๊อกของรัฐบาลส่งมอบ หรือ
เป็นการซือโดยขอสินเชือ หากเป็นการซือโดยขอสินเชือตอ้งเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมติัดว้ย           

 เมือตกลงรายละเอียดกนัเรียบร้อยแลว้ จึงจดัพิมพส์ัญญาตามรูปแบบสัญญาหลกัทีกรมอยัการ (ในสมยันนั) 
พิจารณาแลว้ โดยระบุรายละเอียดต่างๆ ตามทีตกลงกนัไว ้ แลว้ให้ผูมี้อาํนาจของทงัสองฝ่ายลงนาม ฝ่ายไทยอาจเป็น
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์หรือขา้ราชการทีไดรั้บมอบหมาย หรือผูอ้าํนวยการองคก์ารคลงัสินคา้กไ็ด ้

            การส่งมอบ    ไม่ว่าจะเป็นกรมการคา้ต่างประเทศ หรือ อคส. เป็นผูรั้บผิดชอบในการส่งมอบขา้ว  จะมอบ
ให้เอกชนเป็นผูด้าํเนินการ  ถา้ใชข้า้วในสต๊อกของรัฐบาลก็จะให้เอกชนเป็นผูป้รับปรุงคุณภาพขา้ว บรรจุกระสอบ ขน
ถ่าย ทาํพิธีการส่งออก   ทงัการขอใบอนุญาตส่งออกและการทาํพิธีการศุลกากร  หากเป็นการขาย FOB กข็นถ่ายพน้กราบ
เรือใหญ่ทีผูซื้อจดัหามา ณ ท่าทีกาํหนด (หากเป็น CIF กรมการคา้ต่างประเทศเป็นผูจ้ดัหาเช่าเรือ) 
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 ถา้ใชข้า้วในสต๊อกของรัฐบาลส่งมอบ จะมอบให้เอกชนทีมีประวติัการส่งออกทีชนะประมูลทีเสนอราคา
ตาํสุดเป็นผูป้รับปรุงคุณภาพขา้ว  และดาํเนินการส่งออก  

 หากรัฐบาลไม่มีขา้วในสต๊อก ก็อาจใชว้ิธีโอนให้เอกชนรับไปทงัล๊อต  อาจใชร้ะบบ Bag to Bag โดยให้
สมาคมผูส่้งออกไปจดัสรรปริมาณกนัเองกไ็ด ้

 ทังนีไม่ว่าการส่งมอบจะเป็นแบบจ้างเอกชนปรับปรุงและส่งมอบ  หรือโอนการส่งมอบให้เอกชน  
ใบอนุญาตทีส่งออกจะออกในนามกรมการคา้ต่างประเทศ หรือ องคก์ารคลงัสินคา้แลว้แต่กรณี  และระบุทีใบอนญาตว่า
ขา้วรัฐบาล  ขา้วทีส่งออกจะเรียกวา่เป็น ขา้วรัฐบาล      

 เงินทีเรียกเก็บตาม  L/C กรมการคา้ต่างประเทศจ่ายค่าใชจ่้ายในการส่งออกก่อน แลว้จึงส่งเขา้คลงั ส่วนการ
คืนเงินตามโครงการซือขา้วหรือรับจาํนาํขา้วเพือพยุงราคาขา้ว เป็นอีกขนัตอนหนึง เป็นคนละขนัตอนกบัการเรียกเก็บ
เงินขายขา้ว    แต่ถา้หากเป็นการแลกเปลียนสินคา้ก็จะลงบญัชีปริมาณสินคา้ทีส่งมอบเพือตรวจสอบว่าไดส่้งมอบครบ
ตามสญัญาแลว้หรือไม่         

     การแถลงข่าว ทีผา่นมาหากมีการตกลงขายขา้ว G to G ได ้จะมีการแถลงข่าวเปิดเผยรายละเอียดเพือใหเ้กิด
ความตืนตวัของตลาด เพือดึงราคาขา้วภายในประเทศ  และเป็นการแสดงผลงานของรัฐมนตรีในขณะนนัดว้ย  การแถลง
ข่าวอาจไม่เปิดเผยเรืองราคา ตามทีรัฐบาลประเทศผูซื้อร้องขออนัเป็นเรืองภายในของรัฐบาลผูซื้อ 

 การขายข้าวระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล ของรัฐบาลปัจจุบัน   

 รัฐบาลปัจจุบนัโดยนายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย  ์ปลดักระทรวงพาณิชย ์ แถลงใน
โอกาสต่างๆ วา่ไดข้ายขา้ว G to G แลว้หลายลา้นตนั เช่น ขายใหป้ระเทศโกดิววัร์ บงัคลาเทศ อินโดนีเซีย และจีน แต่เมือ
สือมวลชน สมาคมผูส่้งออกขา้ว นกัวิชาการ ผูแ้ทนราษฎรฝ่ายคา้น สมาชิกวุฒิสภา เรียกร้องให้ รัฐบาลหรือกระทรวง
พาณิชย ์เปิดเผยสัญญาซือขายขา้ว ทีอา้งว่าขาย G to G ใหรั้ฐบาลประเทศใดบา้ง เป็นขา้วชนิดใด ปริมาณเท่าใด โดยไม่
ตอ้งเปิดเผยราคากไ็ด ้ผูใ้ดเป็นตวัแทนของรัฐบาลต่างประเทศทีมาทาํสัญญาซือขา้ว ทงันีขอใหแ้สดงหลกัฐานว่าไดมี้การ
ชาํระเงินค่าขา้วตามวิธีการการคา้ระหว่างประเทศ แต่รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย ์อา้งเพียงแต่ว่าเป็นความลบัเปิดเผย
ไม่ได ้เมือมีผูแ้ยง้ว่าจากการตรวจสอบตวัเลขทีส่งออกไม่ปรากฎว่ามีการส่งออกขา้วแบบ G to G ตามทีอา้งเลย ส่วน
ตวัเลขการนาํเขา้ขา้วของประเทศทีอา้งว่าซือขา้ว G to G จาํนวนมากก็เป็นตวัเลขการนาํเขา้ขา้วปกติเช่นทีผา่นมา ทาง
กระทรวงพาณิชยก์อ็า้งวา่เป็นการขาย ส่งมอบหนา้คลงัสินคา้ และจ่ายเงินค่าขา้วเป็นเช็ค 

 ข้อสังเกตเกยีวกบัข้ออ้างของรัฐบาลว่า ได้ขายข้าว G to G  

  (1) ทีอา้งว่าบริษทัทีติดต่อซือขายขา้วได้รับการแต่งตงัจากรัฐบาล  ก็ตอ้งแสดงหนังสือมอบหมายหรือ
หนงัสือแต่งตงัจากรัฐบาลของประเทศนนัๆ  และจะน่าเชือถือยงิขึนหากมีการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของ
ประเทศนนัๆ  มิฉะนนัอาจมีผูไ้ม่สุจริตเทียวอา้งว่าเป็นตวัแทนของรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึง และอาจกระทาํการที
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ก่อใหเ้กิดความเสียหายใหก้บัทงัสองประเทศได ้ แมแ้ต่การมอบอาํนาจของเอกชนทีอยูต่่างประเทศ ยงัตอ้งใหโ้นตารีปับ
ลิค  หรือกงสุลรับรอง 

 ปกติการเจรจาขายขา้วจีทูจีจะมีหนังสือแจง้เรืองแจง้ราวมาจากรัฐบาลหรือสถานทูตของรัฐบาลนันนาํมา  
กรณีของจีนยงิไม่น่าเชือถือ  เพราะจีนไม่เคยซือขายขา้วแบบ G to G และหากมีจริงทาํไมจะตอ้งแต่งตงัใหบ้ริษทัเอกชน
จีนเป็นตวัแทน แลว้ยงัไปมอบอาํนาจต่อให้คนไทยอีก จีนมีทงัสถานทูตและสถานกงสุล รวมทงับริษทัวิสาหกิจทีเป็น
ของรัฐบาลจีนมาประกอบกิจการในไทยมากมายหลายบริษทั  แมต้อนผูน้าํจีนมาไทยก็ไม่ไดเ้อ่ยถึงเรืองนีเลย  การกล่าว
อา้งโดยมวันีอาจเสียหายถึงจีนได ้

 (2) การอา้งว่าเป็นการขายหนา้คลงั ก็ตอ้งมีสัญญา  กาํหนดคุณภาพว่าเป็นอยา่งไร ใครเป็นคนตรวจคุณภาพ 
และจาํนวน  กาํหนดความรับผดิชอบวา่จะขนไปเมือใด ใครเป็นขนมาขน  ถา้ไม่รู้วา่เป็นใครจะยอมใหใ้ครกไ็ดม้าขนขา้ว
ออกจากโกดงัหรือ  ยงิเป็น G to G ยงิตอ้งเขม้งวด 

 (3)  การอา้งว่าจีนไม่เปิดแอลซีแต่จ่ายเป็นเช็คมาให้  ไม่มีใครทีไหนซือขา้วระหว่างประเทศโดยจ่ายเป็นเช็ค   
ถา้หากมีกถ็ามวา่ออกเช็คตอนไหน ใครเป็นคนออก เป็นเช็คของรัฐบาลจีน  มอบอาํนาจใหใ้ครเซ็นต ์ เป็นธนาคารในจีน
หรือในไทย ถา้เป็นธนาคารในไทย รัฐบาลจีน เปิดบญัชีกบัธนาคารไทยเมือใด อยา่งไร    ถา้ออกเช็คหลงัจากรับมอบขา้ว  
ผูข้ายจะเชือถือได้หรือเมือรับมอบขา้วไปแลว้จะไม่เบียว  เช็คเด้งหรือไม่ ถ้าหากออกเช็คก่อนรับมอบขา้วผูซื้อก็
เสียเปรียบจะไดรั้บมอบขา้วหรือไม่คุณภาพเป็นอยา่งไร   ไม่มีใครทาํกนั ส่วนมากจึงใชแ้อลซีผา่นระบบธนาคาร แมแ้ต่
ซือขายโดยเปิดแอลซี  กย็งัตอ้งมีการตรวจสอบวา่เป็นธนาคารทีเชือถือไดห้รือไม่  ยงิเป็น G to G   ไม่มีใครทาํกนั   

 การตกลงซือขายขา้ว ทีระบุวา่ EXW คาํวา่  EXW   เป็น Incoterms  เทอมหนึง คือ  EX WORKS เช่นเดียวกบั  
FOB หรือ CIF ต่างกเ็ป็น Incoterms  เช่นกนั  เทอม EXW จะระบุสถานทีต่อทา้ย  เทอม EXW  เมือผูข้ายวางสินคา้ไวต้าม
ความประสงคข์องผูซื้อ ณ สถานทีของผูข้าย    เช่นระบุวา่เป็นหนา้โกดงั กเ็ป็นหนา้ทีของผูซื้อตอ้งมาขนขา้วไปเอง แต่ถา้
ตกลงส่งมอบกนัตามสภาพขา้วทีมีอยูใ่นโกดงั  ผูซื้อมีหนา้ทีตอังจดัการปรับปรุงคุณภาพขา้ว จดัการเรืองกระสอบบรรจุ   
จดัหา รถ หรือเรือโป๊ะในช่วงการขนส่งภายในประเทศไปรับมอบขา้วทีหนา้โกดงั  แลว้ลาํเลียงไปขนถ่ายลงเรือใหญ่ทีผู ้
ซือจดัหา   ตอ้งจดัหากรรมกรขนถ่ายขา้วจากรถหรือเรือโป๊ะลงเรือใหญ่ ถา้ตอ้งรมยาฆ่าแมลง ขณะทีขา้วบรรทุกอยู่ใน
เรือโป๊ะดว้ย ก็ตอ้งจดัหาบริษทัทีรับจา้งรมยาฆ่าแมลงมาดาํเนินการ ตอ้งขอใบอนุญาตส่งออกเองซึงจะตอ้งเป็นผูส่้งออก
ทีขึนทะเบียนไวก้บักรมการคา้ต่างประเทศดว้ย จะตอ้งดาํเนินการต่างๆ เกียวกบัพิธีการศุลกากรทีเกียวกบัการส่งออกเอง   
เช่นนีจะมีรัฐบาลประเทศไหนในโลกนีทีจะตกลงซือขา้วเทอม EXW บา้ง 

 การขายข้าวของรัฐบาลมีปัญหาว่า เป็นการหน้าทเีป็นไปตามหลกันิติธรรมหรือไม่ 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 3 วรรค 2 บญัญติัว่า “การปฏิบติัหนา้ทีของรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทงัองคก์รตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม” 

 ความหมายของคาํว่า หลกันิติธรรม มีนกันิติศาสตร์ นกัวิชาการในต่างประเทศและของไทยให้คาํอธิบายไว้
หลากหลายมาก รวมทังเอกสารของหลักสูตร หลักนิติธรรมเพือประชาธิปไตย รุ่นที 1 ของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญ



14 

 

สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ ก็ไดส้รุปความหมายไวที้น่าสนใจ คือ  “หลกันิติธรรม (The rule of Law ) ตงัอยูบ่นพืนฐาน
ของแนวคิดทีว่า  “ไม่มีผูใ้ดอยูเ่หนือกฎหมายและกฎหมายตอ้งตงัอยูบ่นความชอบธรรมเพือประโยชน์ของประเทศชาติ
และของมหาชนชาวสยาม” อาจกล่าวไดว้่าหลกัการทีสาํคญัทีสุดของหลกันิติธรรม คือการใชอ้าํนาจรัฐจะมีความชอบ
ธรรมกต่็อเมือสอดคลอ้งกบักฎหมายทีตราขึนโดยชอบ ซึงมีความมุ่งหมายเพือป้องกนัการใชอ้าํนาจรัฐอยา่งไม่เป็นธรรม 
เพือใหเ้กิดความเป็นธรรมทงัต่อปัจเจกชนและประโยชน์ส่วนรวมของรัฐ หลกันิติธรรมจะเป็นหลกัประกนัผลประโยชน์
ของปัจเจกชนและมหาชน การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนกาํกบัอาํนาจของภาครัฐในทุกภาคส่วน
ใหเ้ป็นไปโดยธรรม ตามครรลองวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หลกันิติธรรมจะนาํพาไปสู่การพฒันาประชาธิปไตยทียงัยืน มีคุณูปการต่อการพฒันา
เศรษฐกิจ สงัคม และความมนัคงของประเทศ...” 

 จากความหมายของหลกันิติธรรม ดังกล่าวขา้งตน้ เมือนํามาเปรียบเทียบกับการปฏิบติังานของรัฐบาล 
กระทรวงพาณิชย ์ทีอา้งว่าได ้ขายขา้ว G to G ดงักล่าว โดยไม่สามารถแสดงหลกัฐานการซือขาย รายละเอียดทีเกียวขอ้ง 
เช่น ชนิดขา้ว ปริมาณขา้ว ราคาทีซือขาย ประเทศหรือหน่วยงานของประเทศทีซือขาย ขนัตอนการส่งมอบ วิธีการชาํระ
เงินทีเป็นไปโดยเป็นความลบั ไม่โปร่งใส ไม่สามารถชีแจงและตรวจสอบได ้รวมทงัขอ้อา้ง ทีอา้งวา่เป็นการส่งมอบหนา้
คลงัสินคา้ ชาํระเงินค่าซือขายเป็นเช็ค ซึงไม่สอดคลอ้ง และไม่เคยมีการปฏิบติัตามประเพณีการคา้ระหว่างประเทศจึงทาํ
ใหเ้กิดปัญหาทีทาํให้พิจารณาไดว้่า การปฏิบติังานของรัฐบาล กระทรวงพาณิชย ์ทีอา้งว่าไดข้ายขา้ว G to G ไม่เป็นไป
ตามหลกันิติธรรม ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ ดงักล่าวขา้งตน้  

            ข้อสรุปเรืองการขายข้าว G To G   การระบายขา้วในสต๊อกของรัฐบาลทีสังสมเกินกว่า 17 ลา้นตนั 

หากดาํเนินการไปตามหลกันิติธรรม  คือ ปฏิบติัตามกฎระเบียบ  เป็นไปดว้ยความโปร่งใส  เปิดเผย  มีความรับผิดชอบ 
คาํนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน หรือของผูมี้อิทธิพลทางการเมือง ก็จะทาํให้การคา้ขา้ว
ของประเทศไม่เกิดผลเสียหายมากกวา่นี จะช่วยระบายสตอ๊กขา้ว ไม่ทาํใหข้า้วเสือม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณของทาง
ราชการ  และทาํใหก้ารส่งออกขา้วไทยสามารถทาํตามเป้าทีตงัไวไ้ด ้

                                                       -------------------------------------------- 
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