
TDRI FACTSHEET 

ย้อนเปิดแฟ้ม! ผลตอบแทนส่วนเกินจากนโยบายจํานําข้าว 
2548/2549: 15,853 ล้านบาท 

สรุปประเด็น 
••••    นโยบายจํานําขา้วทําให้เกิดค่าเช่าทาง

เศรษฐกิจหรือผลตอบแทนส่วนเกินเมื่อ
เทียบกับผลตอบแทนจากการแข่งขันใน
ตลาดปกต ิ

••••    ผลตอบแทนส่วนเกินจํานวนมากทําใหทุ้ก
กลุ่มที่เก่ียวข้องมีพฤติกรรมแสวงหา
ผลตอบแทนส่วนเกินซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อ
สังคมโดยรวม 

••••    นอกจากน้ี ยังมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก
ระดับของการแทรกแซง  

ย้อนเปิดแฟ้มงานวิจัย โครงการศึกษามาตรฐานการแทรกแซงตลาดข้าวเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต: การแสวงหาค่าตอบแทนสว่นเกินและเศรษฐศาสตร์การเมืองของโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือก (2553) โดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และจิตรกร จารพุงษ์ ซ่ึงนําเสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)  
 
งานวิจัยช้ีว่า โครงการจํานําข้าวเปลือกนาปีฤดูการผลติ 2548/2549 ก่อให้เกิด ‘ค่าเช่า
เศรษฐกิจ’ (Economic Rent) หรือ ‘ผลตอบแทนส่วนเกิน’ เมื่อเทียบกับผลตอบแทนจาก
การแข่งขันในตลาดตามปกติ เป็นมูลค่าสูงถึง 15,853 ล้านบาท โดยชาวนาไดผ้ลตอบแทน
ส่วนเกิน 7,126.72 ล้านบาท (45%) โรงสีไดร้ับ 3,444.40 ล้านบาท (22%) เจ้าของโกดัง
และเซอร์เวเยอร์ได้ส่วนแบ่ง 802.62 ล้านบาท (5%) และผูส้่งออกได้ส่วนแบ่ง 4,479.42 
ล้านบาท (28%) นอกจากน้ี โครงการยังก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการและความ
สูญเสียจากการเก็บรักษาข้าวเพ่ือรอขายเป็นมลูค่าสูงถึง 3,277 ล้านบาท  
 
เมื่อรวมค่าเช่าทางเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและความสูญเสียจากการเก็บ
รักษาข้าว ภาระขาดทุนของโครงการในปี 2548/2549 มีมูลค่าสูงถึง 19,130 ล้านบาท  
 
ผลตอบแทนส่วนเกินจากโครงการจํานําข้าวถือเป็นการถ่ายโอนทรัพยากรจากผู้เสยีภาษี
และผูบ้ริโภคไปสูผู่้ผลิต และยังจูงใจให้เกิดพฤติกรรมแสวงหาส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (Rent-
seeking behavior) ของตัวละครท่ีเก่ียวข้อง เช่น พฤติกรรมเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกและจด
ทะเบียนพ้ืนท่ีเกินจริงของชาวนา การสวมสิทธิข้าวไทยและเวียนเทียนข้าวของโรงสี 
พฤติกรรมฮั้วประมลูของผู้ส่งออก และการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกระดับของการแทรกแซง 
ถือเป็นการถลุงใช้ทรัพยากรของสงัคมในทางท่ีไม่ก่อให้เกิดผลผลิตท่ีมีค่า 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 
Email: kmteam@tdri.or.th 
Facebook: tdri.thailand 
Twitter: @tdri_thailand 
www.tdri.or.th 

 หมายเหตุ: นอกจากส่วนแบ่งผลประโยชน์ส่วนเกินข้างต้นนี้ งานวิจัยยังกล่าวถึงผลประโยชน์สว่นเกินของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งได้รับส่วนแบ่งจากผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงสี เจ้าของโกดังและผู้ส่งออก แต่งานวิจัยไม่มีข้อมูลเพียงพอใน
การคํานวณส่วนแบ่งผลประโยชน์ส่วนเกินของกลุ่มบุคคลเหล่านี้  
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โครงการจํานําข้าว:  
ใครได้ผลตอบแทนส่วนเกิน  
ได้เท่าไหร่ และได้อย่างไร 
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กลุ่มผู้เข้าร่วม
โครงการจํานํา

ข้าว 

ผลประโยชน์
ส่วนเกินที่ได้รับ 

(ล้านบาท) 

รูปแบบของผลประโยชน์ส่วนเกิน พฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์/การทุจริต
คอร์รัปชั่น 

  

ชาวนา 

  

 7,126.72 
  

  

• จํานวนเงินอุดหนนุทีร่ัฐบาลจ่ายให้แก่ชาวนา ซ่ึงเท่ากับ 
ส่วนต่างระหว่างราคาจํานําข้าวของรัฐบาลกับราคาที่
ชาวนาสามารถขายได้ในทอ้งตลาด 
• ส่วนแบ่งผลประโยชนท์ี่ตกแกช่าวนานี้มีลักษณะกระจุก

ตัว ชาวนามฐีานะได้รับประโยชน์มากกว่าชาวนา
ยากจน 
• ชาวนาทีม่ียอดจํานําข้าวรายละ 2 แสนบาทขึ้นไป มี

ยอดจํานํารวมร้อยละ 60.6 ของมูลค่าจํานําในปี 
2551/52 ขณะที่ชาวนารายเล็กมทีี่มียอดจาํนําไม่ถึง
รายละหนึ่งแสนบาท คิดเป็นร้อยละ 15.9 ของยอด
จํานํารวม 

• การเพ่ิมพ้ืนท่ีการเพาะปลูก ซ่ึงอาจจะรวมถึงการเปล่ียน
พ้ืนที่เพาะปลูกจากเกษตรกรรมประเภทอื่นมาเป็นการปลูก
ข้าว 
• การจดทะเบียนพ้ืนท่ีเพาะปลูกเกินกว่าความเป็นจริง 

เพ่ือทีจ่ะสามารถซ้ือข้าวจากชาวนารายอืน่ที่ไม่ได้จดทะเบียน
มาจํานําแทน 
• การแบ่งซอยพ้ืนท่ีการเพาะปลูกให้ลูกหลาน/ญาติพ่ีน้อง 

ในกรณีทีม่ีพ้ืนที่เพาะปลูกเกินกว่าที่โครงการกําหนดเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการรว่มโครงการ 
• การเพ่ิมรอบปลูกข้าวในเขตชลประทาน จากเดิม 5 รอบ

ต่อ 2 ปีเป็น 6-8 รอบต่อ 2 ปี ซ่ึงจะส่งผลให้น้ําและดินได้รับ
ผลกระทบต่อการใช้งานหนักและการใช้สารเคมี ทาํให้ระบบ
นิเวศของการเพาะปลูกเส่ือมเสียไปซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพ

  

โรงสี 

  

3,444.40 

  

  

• ค่าจ้างสีแปรสภาพข้าว โรงสีในโครงการรับค่าจ้างสี
ข้าว 400 บาทต่อตัน โดยรฐับาลไม่ได้จ่ายโรงสีเป็นเงิน
สด แต่จ่ายเป็นผลพลอยได้จากการสีข้าวเช่น ปลาย
ข้าว รําข้าวเป็นต้น ซ่ึงมีต้นทนุทั้งหมด 2,192.31 ล้าน
บาท 

• ค่ากระสอบและค่าขนส่ง เป็นค่ากระสอบใบละ 36.25 
บาทโดยรัฐกําหนดให้ข้าวเปลือก 1 ตันเท่ากับข้าวสาร 
6 กระสอบ รวมค่ากระสอบในโครงการเท่ากับ 
795.65 ล้านบาท และค่าขนส่ง 90 บาทต่อข้าว 1 ตัน 
รวมค่าขนส่งทั้งส้ิน 329.65 ล้านบาท 

• ค่าเช่าโกดังเก็บข้าวเปลือก ซ่ึงเป็นสถานที่เก็บ
ข้าวเปลือกก่อนที่จะส่งโรงสีต่อไป คิดเป็นตันละ 20 
บาท/เดือน เป็นค่าใช้จ่ายมมีูลค่า 125.79 ล้านบาท 

• มีโรงสีเข้าร่วมโครงการในปี 2548/49 เพียง 323 โรง
จากจํานวนโรงสีทั้งหมด 38,725 แห่ง ซ่ึงหมายความ
ว่ามีการกระจุกตัวของส่วนแบ่งในมอืโรงสีจาํนวนน้อย
มาก 

• การขยายกําลังการผลิตของโรงสีเพ่ือเขา้ร่วมโครงการของ
รัฐ ทําให้เกิดกําลังการผลิตส่วนเกินอย่างมโหฬาร 
• การสวมสิทธิชาวนา เช่นในปี 2552 Tom Slayton 

ผู้เช่ียวชาญเรือ่งข้าวได้คาดคะเนว่ามีข้าวเปลือกจากประเทศ
กัมพูชาเข้ามาสวมสิทธิข้าวไทยกว่า 5 แสนตัน 
• การขอใบอนุญาตข้ามเขต โรงสีอาจวิ่งเต้นกับนกัการเมือง

ท้องถิน่เพ่ือข้ามเขตไปแบ่งซ้ือข้าวในจังหวัดที่มีโรงสีนอ้ย 
งานวิจัยพบว่า อัตราค่าวิ่งเต้นขอใบอนญุาตข้ามเขตเท่ากับ 3 
แสนถึง 5 แสนบาทขึน้อยู่กับกําลังการผลิตของโรงสี 
• การกดราคารับซื้อ โรงสีที่มีอํานาจผูกขาดในพ้ืนที่กดราคา

รับซ้ือข้าวในโครงการ โดยวิธวีัดความช้ืนข้าว หรือสุ่มตัวอย่าง
ข้าวไม่สุกมาตีราคา 

  

โกดังกลางและ 
เซอร์เวเยอร์ 

  

802.62 

• โกดังได้รับส่วนแบ่งเป็น กําไรส่วนเกนิจากอัตราค่าเช่า
โกดัง (216 บาทต่อตันข้าวสารต่อหกเดือน) ซ่ึงสูงกว่า
อัตราค่าเช่าตลาด คิดเป็น 802.62 ล้านบาท 

  

• เนื่องจากกติกาการระบายข้าวคือ ขายข้าว ‘ตามสภาพ’  ทํา
ให้ไม่ต้องมีฝ่ายใดรับผิดชอบต่อคุณภาพข้าวที่ออกสู่
ท้องตลาดในภายหลัง ไม่มกีารตรวจสอบคุณภาพของข้าวที่
ออกไปจากโกดังซ่ึงอาจจะทําให้เกิดพฤติกรรมแสวงหา
ส่วนเกินดังนี ้

• ‘ข้าวเวียนเทียน’ - การลักลอบนําข้าวสารใหม่ในโครงการ
ไปขายในตลาด ซ่ึงเท่ากับการได้ข้าวฟรีมาหมุนขายกอ่นและ
ซ้ือคืนให้รฐัในภายหลัง 

• ‘ข้าวสวมรอย’ - การรว่มมอืกนัระหว่างเจ้าของโกดัง เซอร์
เวเยอร์และโรงสี ส่งข้าวที่มีคุณภาพตํ่ากว่าข้าวของโครงการ
รับจํานําเข้าโกดังกลาง และ/หรอื นําข้าวคุณภาพดีของรัฐไป
ขายและนําข้าวคุณภาพตํ่ามาเข้าโกดังแทน 

  

ผู้ส่งออก 

  

4,479.42 
  

• ผลตอบแทนส่วนเกินของผู้ส่งออกเกิดจากการที่ผู้
ส่งออกซ้ือข้าวประมูลมาในราคาตํ่าแต่สามารถขายได้
ในราคาสูง 

• งานวิจัยช้ีให้เห็นว่า ส่วนต่างระหว่างราคาขายส่งตลาด 
กทม.กับราคาประมูลข้าวในสต็อกของรฐับาล ทําให้ผู้
ส่งออกได้รับผลประโยชน์ส่วนเกินถึงตันละ 853.57 
บาทในโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี 2548/2549 

• นอกจากนี้ งานวิจัยยังระบุว่า ผู้ประมลูขา้วได้จะมีเวลา
กว่า 5- 6 เดือนหลังประมูลที่จะจ่ายเงินให้แกร่ัฐ ซ่ึง
ต่างจากผู้ประมูลนอกโครงการที่ตอ้งจ่ายเงินสดทนัท ี
ส่งผลให้ต้นทนุการขายข้าวของผู้ประมูลในโครงการตํ่า
กว่าผู้ส่งออกทัว่ไป 

• รัฐออกแบบการประมูลให้เป็นการขายขา้วปริมาณมากนับ
ล้านตัน ซ่ึงจะกีดกนัผู้รว่มประมูลรายย่อยที่ไม่มีเงินทุนพอ
และไม่มีศักยภาพในการประมูลพอที่จะแข่งขันได้ 
• ผู้ประมูลรายใหญ่ 4 รายได้ส่วนแบ่งกว่าร้อยละ 79 – 89 

ของส่วนเกินทั้งหมด การมีผู้ประมูลนอ้ยรายและมีส่วนเกิน
มหาศาลจูงใจให้เกิดการฮ้ัวประมูล  
• งานวิจัยระบุว่า หลักฐานสําคัญของการฮ้ัวประมูลคือ ราคา

ข้าวที่ผู้ประมูลแต่ละรายเสนอประมูลใกล้เคียงกันมาก และ
ราคาประมูลตํ่ากว่าราคาส่งออกอย่างมาก ทั้งนี้ ข้อมูลราคา
ข้าวของผู้ชนะประมูลรายใหญ่ 4 รายแรกต่างกันน้อยมาก 
(เช่น ราคาข้าวขาว 5% ได้รับการประมูลไปประมาณ 11.30 
บาท/กิโลกรัมในผู้ชนะประมูลเกอืบทกุราย)  


