จุดจบ...โครงการรับจํานําขาว?
โดย ดร.อนันต ดาโลดม
นายกสมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย
วันที่ 13 สิงหาคม 2556
****************************************************
สื่อมวลชนทุกฉบับไดเสนอขาว เปดตัวเลขรัฐบาลใชวงเงินรับจํานําขาวสะสมแลว 7.6
แสนลานบาท เกินกวากรอบ 5 แสนลานบาท ที่ ครม. กําหนด ขณะที่ยอดเงินที่ไดคืนจากการ
ระบายขาว จากกระทรวงพาณิชยยังนิ่งอยูที่ 1.14 แสนลานบาท เชื่อสิ้นปนี้ไมสามารถคุมใหอยู
ในกรอบ 5 แสนลานได พรอมเผยผลตรวจสตอกขาวทั่วประเทศหายจากโกดังถึง 1 ลานตัน
และที่นาทึ่งเปนอยางยิ่ง คือ การปดบัญชีโครงการรับจํานําขาวในสมัยรัฐบาล
ของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตั้งแตฤดูการผลิตป 2554/55 และฤดูการ
ผลิตขาวนาปรัง ป 2556 ยังไมสามารถปดบัญชีโครงการได เนื่องจากยังไมไดรับขอมูล
จากกระทรวงพาณิชยในสวนของสตอกขาว จากองคการตลาดเพื่อการเกษตร และ
องคการคลังสินคา รวมถึงขอมูลการระบายขาวที่ทําใหเกิดความลาชา
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สําหรับการรับจํานําขาวในฤดูนาป 2555/56 ยังไมมีความชัดเจนวา รัฐบาลจะกําหนด
ราคารับจํานําขาวไวที่ 15,000 บาทตอตัน สําหรับขาวเปลือกเจา และ 20,000 บาทตอตัน
สําหรับขาวหอมมะลิ เหมือนปที่ผานมาหรือไม แตจากปญหาที่เกิดขึ้น รัฐบาลคงจะไมสามารถ
ดําเนินการไดตามนโยบายที่ไดหาเสียงไวกับพี่นองเกษตรกรชาวนา เพราะปญหาของการ
ขาดทุนจากราคารับจํานําที่ตั้งไวสูงกวาราคาตลาดโลกมาก จนไมสามารถจําหนายขาวที่เก็บไว
ในสตอกได รวมทั้งปญหาที่เกิดจากการทุจริตคอรรัปชั่นที่รัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย
ไมเคยยอมรับวามีอยูจริง
ความจริงโครงการรับจํานําขาวเปลือก กอนรัฐบาลของทานนายกยิ่งลักษณ ชินวัตร
ไดดําเนินการมาตั้งแต ป 2544 จนถึงป 2552 ซึ่งในระยะเวลา 9 ป (2544 - 2552) รัฐบาลใช
งบประมาณในการรับจํานําขาวเปลือกนาปและนาปรังจํานวน 50,664,054.00 ตัน รวมทั้งคา
บริหารจัดการ คาเชาโกดัง คาแปรสภาพดอกเบี้ย ธกส. ไมต่ํากวา 500,000 ลานบาท (จาก
เอกสาร “หยุดทํารายเกษตรกรไทย และประเทศไทย หยุดการทุจริตอยางตอเนื่อง
ภายใต น โยบายช ว ยเหลื อ เกษตรกร โดยโครงการรั บ จํา นํ า สิ น ค า เกษตร” โดย นาย
อนันต ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย, กรกฎาคม 2552) และโครงการ
รั บ จํ า นํ า ข า วได ยุ ติ ล ง เปลี่ ย นมาเป น โครงการประกั น รายได ใ ห แ ก ช าวนาในสมั ย ของ
นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เมื่อป 2553 - 2554 และโครงการรับจํานําขาว ก็
ไดมาเริ่มอีกครั้งหนึ่งเมื่อป 2554 จนถึงปจจุบัน
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โครงการรับจํานําขาวเปลือกในสมัยนายกยิ่งลักษณ ชินวัตร ไดรับการวิพากษวิจารณ ทวงติง
มาโดยตลอดจากนักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน โดยเฉพาะจากสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (ที
ดี อ าร ไ อ) ซึ่ ง มี ดร.นิ พ นธ พั ว พงศกร, ดร.อั ม มาร สยามวาลา หรื อ แม แ ต อ ดี ต รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลัง เชน ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล, ดร.วีระพงศ รามางกูร เครือขายองคกรตอตาน
คอรรัปชั่น รวมทั้งสื่อมวลชนจากตางประเทศ ธนาคารโลก (WORLD BANK) ธนาคารเพื่อการพัฒนา
แหงเอเชีย (ADB) ที่ไดใหความเห็นและขอเสนอแนะเพื่อใหรัฐบาลไดนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไข แต
ขอเสนอแนะเหลานั้นไมเคยไดรับการพิจารณาจากรัฐบาล นําไปปรับปรุง แกไขเพื่อลดความเสียหายที่
เกิดขึ้น จนกลายมาเปนความเสียหายที่กอใหเกิดการขาดทุนเปนจํานวนเงินมหาศาล ทําลายวินัย
การเงินการคลัง และกอใหเกิดกระบวนการทุจริตของทุกกลไกที่มีสวนเกี่ยวของกับการรับจํานํา
โครงการรับจํานําขาว มีวัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อชวยเหลือยกระดับราคาขาว
เพื่อใหสูงขึ้น เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดจากการขายขาวเปลือกใหคุมกับการลงทุน และมีกําไร
พอสมควรในภาวะที่ราคาขาวเปลือกตกต่ํา
แตผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการรับจํานํา แทนที่จะตกถึงมือชาวนาเต็มเม็ดเต็ม
หนวย กลับกลายเปนผลประโยชนรวมกันของนักการเมือง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ จนกลายเปนกระบวนการที่ยิ่งใหญ มีอํานาจรัฐใหการสนับสนุนอยู
เบื้องหลัง ในการกําหนดนโยบายการรับจํานําขาวเปลือกอยางตอเนื่องจากป 2544 – ปจจุบัน
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กระบวนการทุจริตเริ่มตั้งแต
1. การกําหนดนโยบาย (การคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย) เชน
- การกําหนดราคารับจํานําที่สูงกวาราคาตลาด และราคาตนทุนมาก
- การกําหนดเปาหมายปริมาณการรับจํานําที่สูงกวาตัวเลขที่เปนจริง
2. การทุจริตจากการสํารวจจํานวนพื้นที่ และผลผลิตของชาวนาที่สูงเกินความเปนจริง
3. การโกงตราชั่ง และสิ่งเจือปน การหักความชื้นที่ไมเปนธรรม เพื่อกดราคา
ขาวเปลือกของชาวนา และเอาสวนตางของราคาที่ใหเกษตรกรกับราคารับจํานําเปน
ผลประโยชนของโรงสี โดยความรวมมือของเจาหนาทีร่ ัฐและโรงสีที่เขารวมโครงการรับจํานํา
4. การนําเอาขาวเปลือกที่โรงสีรับซื้อไวกอนในราคาที่ต่ํามาสวมสิทธิ์เขารับจํานําแทน
ขาวของชาวนา
5. การรับจํานําลม คือ ไมมีขาวเปลือกมาจํานํา แตนําใบประทวนไปรับเงินจาก ธกส.
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6. นําขาวเปลือกจากประเทศเพื่อนบานที่มีราคาถูกมาเขาสูกระบวนการรับจํานํา โดยการสวม
สิท ธิ์ ของเกษตรกร และยัง มีค วามพยายาม โดยกระทรวงพาณิชย ยัง ได กํา หนดให มี ก ารจั ดตั้ ง เขต
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนติดตอกับประเทศกัมพูชาใหจัดตั้งโรงสีขาวเพื่อนําขาวเปลือกจาก
ประเทศกัมพูชามาสีแปรสภาพเปนขาวสาร แลวสงขายในนามประเทศไทย ซึ่งยิ่งเปนการซ้ําเติมใหมี
การนําขาวเปลือกจากประเทศเพื่อนบานมาสวมสิทธิ์เขาสูกระบวนการรับจํานํา ทั้งๆ ที่นโยบายนี้ยังไม
เกิดผลปฏิบัติ ก็ปรากฏวามีการลักลอบนําขาวเปลือกเขามาโดยผิดกฎหมายเขาสูโครงการรับจํานํา
จํานวนหลายแสนตัน ซึ่งเราไมสามารถปองกันได เพราะเจาหนาที่มีสวนรวมในการดําเนินการกับพอคา
นอกจากนั้นตาม พ.ร.บ. พันธุพืช พ.ศ. 2518 และ พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 ขาวเปลือกเปน
พันธุพืชสงวน หามมิใหมีการนําเขาสงออก โดยไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ นโยบายของกระทรวง
พาณิชยในเรื่องนี้ จึงไมไดคํานึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตาม พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับ
7. นําเอาขาวคุณภาพดีจากการรับจํานําออกไปจําหนาย นําขาวคุณภาพเลวมาแทนที่
8. กําหนดราคาแปรสภาพขาวจากผูเขารวมโครงการรับจํานําไวสูงเกินกวาราคาที่ควรจะเปน
เอื้อประโยชนใหแกโรงสีหรือผูเขารวมโครงการรับจํานํา
9. กระบวนการรับจํานําจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการจําหนายสินคาที่รับจํานําไวออกไปหมดสิ้น ซึ่ง
การระบายหรือจําหนายสินคาจากการรับจํานําก็เปนชองทางของการทุจริตที่ทําใหรัฐบาลตองขาดทุน
อยางมหาศาล เชน การขายขาวใหแกเอกชนที่เปนพวกพองของนักการเมืองในราคาที่ต่ํามาก การขาย
ขาว G TO G ที่ไมเปดเผยเรื่องตัวเลขและราคาที่เปนขาวอยูในขณะนี้
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สิ่งเหลานี้คือความเสียหายที่เปนวงเงินจํานวนมหาศาล ดังตัวเลขที่ระบุไววาในการรับ
จํานําขาวเปลือก ตั้งแตป 2554/55 – ฤดูนาปรัง ป 2555/56 รัฐบาลไดใชเงินไปแลวถึง
760,000 ลานบาท และคาดวาจะมีการขาดทุนไมต่ํากวา 300,000 ลานบาท
แตสิ่งหนึ่งซึ่งไมมีใครพูดถึงกันมากนัก ทั้งๆ ที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง คือ
ดานของภาคการผลิตซึ่งเกี่ยวของกับภาพลักษณของขาวไทย ไดเกิดความเสียหายจาก
ความเปนเลิศที่ขาวไทยไดสรางชื่อเสียงในใหกับประเทศไทยนับเปนเวลาเกือบรอยป
ตั้งแตขาวไทยชนะเลิศการประกวดขาวที่เมืองเรจินา ประเทศแคนาดา ในป 2476 โดย
ขาวไทย “พันธุปนแกว” ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดพันธุขาวจากทั่วโลก และ
ตอมาพันธุขาวที่สรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทยอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันก็คือ
ขาวหอมมะลิ พันธุขาว กข ตั้งแต กข7 กข15 กข21 กข31 กข41 กข47 และพันธุขาว
อื่นๆ เชน พันธุขาวชัยนาท 1 พันธุขาวหอมปทุมธานี 1 พันธุขาวพิษณุโลก พันธุขาว
สุพรรณบุรี ฯลฯ และยังมีพันธุขาวพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและยังปลูกอยูในภาคกลาง เชน
พันธุขาวขาวตาแหง พันธุเจกเชย หรือพันธุสังขหยดที่ปลูกอยูทางภาคใต ทําใหประเทศ
ไทยสามารถสงออกขา วไปจําหนา ยตางประเทศได หลากหลายสายพัน ธุ ตามความ
ตองการของประเทศคูคา และกลายเปนประเทศผูสงออกขาวเปนอันดับ 1 ของโลกมา
โดยตลอด
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แตสิ่งที่กลาวมานั้น ไดกลายเปนอดีตไปแลว จากโครงการรับจํานําขาวในสมัยนายก
ยิ่งลักษณ ชินวัตร เกิดผลเสียหายตอขาวไทย ดังตอไปนี้
1. ประเทศไทยสูญเสียความเปนผูสงออกขาวเปนอันดับ 1 ของโลก ใหแกเวียดนาม
และอินเดีย
2. เอกลักษณของขาวไทยก็คือคุณภาพ ไดถูกทําลายลงโดยกระบวนการรับจํานํา เชน
การปะปนของขาวหลายสายพันธุที่รวมอยูในโกดังเดียวกัน จนไมสามารถแยกแยะไดวาโกดัง
ไหนเปนขาวเปลือกเจา ขาวหอมปทุมธานี 1 ขาวชัยนาท 1 หรือพันธุอื่นๆ ดังนั้นเมื่อนํามาแปร
สภาพเปนขาวสาร ขาวหลายสายพันธุนี้ก็จะปะปนอยูดวยกัน หรือการเอาขาวหอมปทุมธานี 1
ซึ่งมีลักษณะคลายขาวหอมมะลิไปรับจํานําในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะไดราคา
จากเกวียนละ 16,000 บาท เปนเกวียนละ 20,000 บาท เราจึงไมสามารถไดขาวหอมมะลิ
100% แตเราอาจจะไดขาวหอมมะลิปะปนกับขาวปทุมธานี 1 เปนตน
3. ขาวเสื่อมคุณภาพจากการเก็บรักษาไวเปนระยะเวลานาน สถานที่เก็บรักษาไมได
มาตรฐาน เพราะมีขาวจํานวนมาก การรมยาเพื่อกําจัดมอดทําไดไมทั่วถึง ขาวมีความชื้นสูง
ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลตอคุณภาพขาวที่เก็บรักษาไวทั้งสิ้น
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4. ระบบการปลู ก ข า วของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตลุ ม น้ํ า เจ า พระยาที่ ไ ด
ดําเนินการตามหลักวิชาการมายาวนาน เปนที่ยอมรับวาเปนระบบเขตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
มาก เชน การปลูกขาวปละ 2 ครั้ง และในชวงการปลูกขาว ระหวางนาป นาปรัง ซึ่งมีระยะ
ประมาณ 3 – 4 เดือน ใหชาวนาทําการพักดิน หรือปรับสภาพดิน โดยปลูกพืชหมุนเวียนในนา
เชน การปลูกถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ขาวโพดหวาน ขาวโพดฝกออน พืชผัก แตงโม ซึ่ง
เปนพืชที่ใชน้ํานอย ตัดวงจรของโรคแมลงศัตรูพืชที่อาศัยขาวเปนอาหาร เชน เพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาล เปนตน
แตโครงการรับจํานํา ทําใหชาวนาพยายามปลูกขาวใหไดตลอดทั้งป ปละ 3 ครั้ง
นี่คือความหายนะของระบบเกษตรในพื้นที่นา ทําใหเกิดภาวะดินเสื่อมโทรม การสะสม
ของโรคแมลงศัตรูขาว การแยงชิงทรัพยากรน้ํา ขาวคุณภาพต่ํา
- ชาวนาใชพันธุขาวปลูกมากขึ้น ปกติการปลูกขาวนาหวานน้ําตม ชาวนาจะใชพันธุ
ขาว ไรละ 15 – 20 กิโลกรัม แตปจจุบันใชถึงไรละ 25 – 30 กิโลกรัม เพื่อใหไดปริมาณตนขาว
มากที่สุด
- เมื่ อ ใช พั น ธุ ข า วมาก ชาวนาก็ ต อ งใช ปุ ย เคมี ม ากขึ้ น ปกติ คํ า แนะนํ า ของทาง
ราชการ ขาว 1 ไร ควรจะใชปุยเคมีไมเกิน 50 กิโลกรัม แตปจจุบันชาวนาใชปุยอัตราไรละ 70
– 100 กิโลกรัม
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- เมื่อปริมาณตนขาวมีจํานวนมาก แนนเกินไป ทําใหเกิดปญหาในเรื่องการระบาย
อากาศ การปลูกขาวอยางตอเนื่องในพื้นที่เดียวกัน ปญหาของการระบาดของแมลงศัตรูขาวก็
จะเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ ชาวนาตองใชสารเคมีในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูขาวเพิ่มขึ้น
- สภาพแวดลอมเลวรายลง เพราะเกิดมลพิษจากการใชสารเคมี ชุมชนแตกแยก
จากการแยงน้ํา ความพอเพียงจากระบบเกษตรที่ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
พระราชดําริของในหลวงไดจากหายไป
ซึ่งสิ่งที่สูญเสียเหลานี้ และอีกหลายประการที่ไมไดกลาวถึง ขาวไทย คงยากที่
จะฟนฟูใหกลับมาไดเหมือนเดิมอีกตอไป
โครงการรับจํานําขาวตามนโยบายของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ ชินวัตร คงจะตอง
ดําเนินการตอไป เพราะรัฐบาลยืนยันตลอดเวลาวา นี่คือนโยบายที่ชวยเหลือชาวนา ยกระดับ
รายไดใหแกชาวนาใหสูงขึ้น และเงินที่ใชในโครงการรับจํานํา เมื่อตกถึงมือชาวนา เงินจํานวนนี้
ก็จะหมุนเวียนจากการใชจายของชาวนา เปนการกระตุนเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง และสิ่งสําคัญ
ที่สุดคือรัฐบาลไมเคยยอมรับวามีการทุจริตเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการรับจํานํา จนถึงขั้น
สุดทายก็คือ การระบายหรือการจําหนายขาว เมื่อเปนเชนนี้จุดจบของโครงการรับจํานําก็คงจะ
ไมเกิดขึ้นจากรัฐบาลชุดนี้
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แตเราก็ยังมีความหวังสําหรับผูที่เห็นวาโครงการรับจํานําขาวมีปญหา มีการใชจายเงิน
ในปริมาณที่มากเกินไป จนเปนภาระแกงบประมาณรายจายของประเทศ ผลประโยชนตกถึงมือ
ชาวนาไมถึงรอยละ 50 ทําลายการสงออกของขาวไทย ทําลายภาพลักษณของขาวไทย ทําลาย
ระบบการผลิตขาวของประเทศไทย ฯลฯ ก็คือความหวังจากการตรวจสอบขององคกรอิสระ คือ
ป.ป.ช. (คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ) ซึ่งไดตั้งคณะกรรมการไต
สวนเรื่องนี้อยู และคาดวาคงจะมีผลสรุปในเบื้องตนออกมาอีกไมนาน นี่คือความหวังเดียวที่จะ
เปนจุดจบของโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลชุดนี้ แตหากผลการสอบสวนของ ป.ป.ช. ไม
เปนไปอยางที่คาดหวัง ก็จงถือเสียวามันเปนชะตากรรมที่คนไทยทั้งประเทศคงจะตองยอมรับ
จากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและจะอีกนานเทาไรไมมีใครทราบ
ใครก็ตามที่เขารวมกระทําการทุจริตหากินโดยอาศัยชาวนาเปนเครื่องมือ ดวย
อํานาจแห งพระแมโพสพ ซึ่ งเปน สิ่งศัก ดิ์สิท ธิ์ที่คอยปกป องขาวไทยและชาวนาไทย
ขอใหคนผูนั้นจงไดรับผลกรรมจากความชั่วรายที่ไดกระทําลงไปทั้งชาตินี้และชาติหนา

******************************
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