
รวมข�อโต�แย�งหนงัสอื “รู�ลึก รู�จริง จํานําข�าว” 
ฉบับ TDRI 

เรียบเรยีงโดย : ไทยพบัลกิ�า 



ข�อมูลของ กขช. ข�อโต�แย�งของ TDRI 

ชาวนา 
ไม�ได�มีรายได� 

จากการทํานาอย�างเดียว 
(142,921 บาท/ป�) 

รายได�จากพืช 
45,827 บาท/ป� 

รายได�จาก 
การเกษตรอ่ืน 
7,433 บาท/ป� 

ชั้นรายได�ของครัวเรือน
ทุกประเภท 

จํานวนครัวเรือน
เกษตร 

ที่ทํานาอย�างเดียว 

รายได�รวมของ
ครัวเรือน 
(บาท/ป�) 

% ของรายได�
เกษตร 

% ของ
รายได�นอก

เกษตร 

จนสุด 1 (20% แรก) 451,349  63,758  15.6  84.4  
2 328,433  116,653  27.7  72.3  
3 187,469  176,742  40.5  59.5  
4   121,828  274,033  45.9   54.1  

รวยสุด5 (20% สุดท�าย) 56,749  531,366  57.0   43.0  

รวม 1,145,828  142,921  37.3   62.7  

รายได�อ่ืนๆ 
89,661 บาท/ป� 

ชาวนามทีางหลดุ
พ�นวัฎจกัรความ
ยากจนได� เพราะ
ครัวเรอืนชาวนา
มีรายได�อืน่
มากกว�าทาํนา 

ชาวนายิง่จน ยิ่งพยายาม หารายได�จากนอกภาคเกษตร 

ที่มา : การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป� 2554 



ข�อมูลของ กขช. ข�อโต�แย�งของ TDRI 

เราสร�างคณุภาพข�าว
ต�องใช�เวลา ไม�ใช�

เพราะว�านโยบายจะ
ปรบัปรงุได�ทนัท”ี 

“ 

ดร.อมัมาร สยามวาลา 
นักวิชาการเกยีรตคิณุ TDRI 



ข�อมูลของ กขช. ข�อโต�แย�งของ TDRI 

แม�ไทยจะสามารถตัง้ราคาขายข�าวได�สงูขึน้ แต�ส�วนแบ�ง
ของไทยในตลาดข�าวลดลง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคู�แข�งที่
สําคัญ เช�น เวียดนาม อินเดยี เป�นต�น 

 ข�าวไทยเป�นที่ยอมรับทั้งในด�าน
คุณภาพ และการส�งมอบที่เหนือกว�าข�าวจาก
ประเทศคู�แข�ง ทําให�ข�าวไทยสามารถขายได�ใน
ราคาดีกว�าข�าวจากต�างประเทศคู�แข�งอื่นๆ และ
ส�งผลให�มูลค�าการส�งออกข�าว ยังคงเป�น
อันดับ 1” 

“ 

ที่มา: รู�ลึกรู�จริงจํานําข�าว, กขช 2555. 
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มูลค�าการส�งออกข�าว 

ไทย เวียดนาม อินเดีย 

ที่มา: International Trade Center (ITC) and Vietnam Food Association 



ข�อมูลของ  กขช. ข�อโต�แย�งของ TDRI 
มูลค�าและปรมิาณการส�งออกข�าวไทยลดลงเมือ่เทยีบกบัในอดีต 

1 ม.ค. – 9 ต.ค. 55 

ที่มา: รู�ลึกรู�จริงจํานําข�าว, กขช 2555. 

3,502 ล�านเหรยีญสหรฐั 

2,990 ล�านเหรยีญสหรฐั 

2,455 ล�านเหรยีญสหรฐั 
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มูลค�าการส�งออกข�าวรวม ที่มา: สมาคมผู�ส�งออกข�าวไทย. 
 

52/53 1.62 แสนล�านบาท  - - 53/54 2.14 แสนล�านบาท  --- 54/55 1.43 แสนล�านบาท 

52/53 8.23 ล�านตัน  - - 53/54 12.13 ล�านตัน  --- 54/55 6.70 ล�านตัน 

ปริมาณการส�งออกข�าวรวม ที่มา: สมาคมผู�ส�งออกข�าวไทย. 

... 

... 



ข�อโต�แย�งของ TDRI 

ถ�ารฐับาลยงัไม�สามารถระบายข�าวให�หมดภายในป� 2556 จะทาํให�ต�นทนุ
การเกบ็รกัษา และการขาดทนุเมือ่ขายข�าวเพิม่ขึน้เป�นเงาตามตวั 

และจะส�งผลต�อภาระหนีส้าธารณะของประเทศ 

วงเงินงบประมาณนีต้่าํกว�ารายจ�ายจรงิ เพราะเป�น
วงเงินทีจ่�ายไปเพือ่การรบัจํานาํเท�านัน้ โครงการฯยงัมี

ค�าใช�จ�ายอืน่อกีเป�นจํานวนมาก 

ค�าใช�จ�ายอืน่ๆ ที่รัฐยงัไม�นบัรวมเป�นรายจ�ายโครงการ 
รวม 172,902 ล�านบาท 

 ค�าใช�จ�ายทันทีที่
เริ่มโครงการ 
43,764 ล�าน

บาท 

ค�าใช�จ�ายเม่ือมี
การเก็บรักษา 
28,719 ล�าน

บาท 

การขาดทุนเม่ือ
ขายข�าว 

100,419 
ล�านบาท 

ข�อมูลของ  กขช. 
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