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ข้าวเปลอืกแพง ข้าวสารถูก  

นบัตั้งแต่รัฐบาลเพื่อไทยเร่ิมดาํเนินการจาํนาํขา้วเปลือกทุกเม็ดตั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2554 

จนถึง 30 กนัยายน 2555 รัฐบาลไดรั้บซ้ือขา้วเปลือกตามโครงการจาํนาํนาปี 2554/55 และนาปรังปี 

2555 รวมทั้งส้ิน 21.475 ล้านตนัขา้วเปลือก (คิดเป็นขา้วสารทั้งส้ิน 13.3 ล้านตนั) พูดง่ายๆก็มี

ขา้วเปลือกเขา้โครงการจาํนาํรวม 61.6 % ของผลผลิตขา้วในปี 2554-55 ถา้คิดเฉพาะการจาํนาํขา้ว

นาปรังปี 2555 ก็พดูไดว้า่รัฐบาลประสบความสาํเร็จในการนาํขา้วเปลือกทุกเม็ดเขา้สู่โครงการจาํนาํ

ตามนโยบายท่ีพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว ้

ผลท่ีตามมาคือ ราคาขา้วเปลือกในประเทศถีบตวัข้ึนสูงกวา่สมยัรัฐบาลประชาธิปัตยท่ี์ไม่มี

การจาํนาํ (ดูรูปท่ี 1-ก) แต่ส่ิงท่ีน่าแปลกใจ คือ ราคาขา้วสารขายปลีกในประเทศกลบัมีราคาถูก ทั้งๆ

ท่ีขา้วสารส่วนใหญ่นอนสงบน่ิงอยูใ่นโกดงักลางของรัฐบาล ขณะท่ีคนไทยตอ้งกินขา้วทุกวนัปีละ

ไม่ตํ่ากว่า 10.4 – 10.7 ล้านตนั (ขอ้มูลการบริโภคและการใช้ทาํพนัธ์ุข้าวจากการสํารวจรายได้

รายจ่ายครัวเรือนของสํานกังานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา) รูปท่ี 1-ข แสดง

ว่าราคาขายปลีกขา้วสารในช่วงเดือนตุลาคม 2555 เฉล่ียเพียง กก.ละ 22.19 บาท ซ่ึงถูกกว่าราคา

ขา้วสารในช่วงเดือน ตุลาคม 2553-กรกฏาคม 2554 (เฉล่ีย 22.17 บาท/กก.)  ซ่ึงเป็นยุครัฐบาล

อภิสิทธ์ิท่ีไม่มีการแทรกแซงราคาตลาด 

อะไร คือเหตุผลท่ีทาํให้รัฐบาลประสบความสําเร็จในการทาํให้ราคาขา้วสารถูก การตรึง

ราคาขา้วสารน้ีจะตอ้งเกิดจากนโยบายระดบัสูงของพรรคเพื่อไทยท่ีไม่มีการประกาศต่อสาธารณะ 

เพราะรัฐบาลรู้ดีว่าการจาํนาํจะทาํให้ราคาขา้วสารในประเทศแพงข้ึนอย่างแน่นอน หากปล่อยให้

ขา้วมีราคาแพง รัฐบาลจะถูกโจมตีอยา่งรุนแรง 

กลไกของรัฐในการจํานําข้าวและระบายข้าว 

หลังจากรับซ้ือข้าวเปลือกมาจากชาวนาแล้ว รัฐก็จะสั่งให้โรงสีในโครงการจาํนวน

ประมาณ 1000 แห่ง สีแปรสภาพเป็นขา้วสารภายใน 7 วนั รัฐบาลจ่ายค่าจา้งสีแปรสภาพแก่โรงสี

ตนัละ 500 บาท ค่ากระสอบและค่าขนส่งในรูปขา้วสารแทนการจ่ายเป็นเงินสด ยิ่งกว่านั้นรัฐยงั

กาํหนดอตัราส่งมอบตนัขา้วท่ีตํ่ากวา่อตัราปรกติของโรงสีท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ในการสีแปรสภาพ
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ขา้ว 5% รัฐบาลกาํหนดใหโ้รงสีส่งมอบตน้ขา้วเพียง 450 กิโลกรัมแทนท่ีตอ้งส่งมอบตน้ขา้วสารเขา้

โกดงั 500 กิโลกรัม ผลคือ ทาํให้โรงสีในโครงการจาํนาํมีขา้วสารส่วนเกินอยู่ในมือประมาณ 40 

กิโลกรัมต่อการรับจาํนาํขา้วเปลือกทุกๆ 1 ตนั ถา้รวมจาํนวนขา้วสารของโรงสีทั้งหมดจะตก 0.67 

ลา้นตนั ใน 10 เดือนแรกของปี 2556 โรงสีสามารถนาํขา้วสารน้ีไปขายในตลาดได ้

ผลกระทบท่ีชัดเจนจากการจาํนาํ คือ ปริมาณการส่งออกขา้วของภาคเอกชนลดลงเหลือ

เพียง 5.77 ลา้นตนัในช่วงเดือนมกราคา-ตุลาคม 2555 เทียบกบั 9.63 ลา้นตนัของช่วงเวลาเดียวกนัใน

ปี 2554 เพราะราคาขา้วส่งออกของไทยแพงกวา่คู่แข่งมาก 

หลงัจากถูกส่ือมวลชนกดดนัเร่ืองการระบายขา้วแบบ G-to-G อยา่งต่อเน่ืองในเดือนตุลาคม 

2555 กระทรวงพาณิชยจึ์งออกแถลงข่าวอยา่งเป็นทางการเก่ียวกบัปริมาณการระบายขา้วในสต๊อค

ของรัฐบาล 5 วธีิ ดงัน้ี (1) การทาํขอ้ตกลง ซ้ือขายแบบรัฐต่อรัฐ (หรือ จีทูจี) ระหวา่ง 1 มกราคม-18 

ตุลาคม 2555 เป็นจาํนวน 7.328 ล้านตัน ประเทศผูซ้ื้อได้ จีน อินโดนีเซีย และโกตติววัร์ ทั้ ง

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยแ์ละนายกรัฐมนตรียืนยนัวา่ระหวา่งเดือนมกราคม-กนัยายน 2555 

รัฐได้จาํหน่ายขา้วแบบจี-ทู-จี ไปแลว้ 1.46 ลา้นตนั  และคาดว่าจะส่งมอบอีก 0.3 ลา้นตนัภายใน

เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 (2) เปิดประมูลเป็นการทัว่ไปให้กบัผูป้ระกอบการในประเทศเพื่อส่งออก

หรือจําหน่ายในประเทศ 0.32 ล้านตัน (3) ขายให้องค์กรหรือหน่วยงานทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศเพื่อประโยชน์สาธารณะ 0.083 ลา้นตนั (4) ซ้ือขายในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ แต่ไม่

ปรากฏว่ามีการจาํหน่ายดว้ยวิธีน้ีเลย และ (5) บริจาคช่วยเหลือผูป้ระสบภยั หากตวัเลขท่ีรัฐแถลง

เป็นจริง ก็แสดงว่ารัฐไดจ้าํหน่ายขา้วทั้งในประเทศและนอกประเทศรวมทั้งส้ิน 1.863 ลา้นตนั ใน

ระหว่างเดือนมกราคม-กนัยายน 2555 ยอดขายขา้วน้ีใกล้เคียงกบัเม็ดเงิน 30,000 ล้านบาท0

1 ท่ี

กระทรวงส่งมอบใหก้ระทรวงการคลงั เม่ือตุลาคม 2555 

การตรวจสอบขอ้มูลการระบายขา้วของรัฐบาลประสบปัญหาความยากลาํบาก ทั้งๆท่ีขา้ว

ทั้งหมดท่ีอยูใ่นมือรัฐบาลเป็นขา้วของประชาชน เพราะใชเ้งินภาษีของประชาชน แต่รัฐกลบัปิดบงั

ขอ้มูลสต๊อคขา้ว ขอ้มูลสัญญาการซ้ือขายกบัต่างประเทศ รวมทั้งไม่มีการเปิดเผยถึงวิธีการขายให้

องค์กรหรือหน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศโดยอ้าง “ความลับทางการค้า” จากการ

สอบถามอนุกรรมการระบายขา้วบางท่าน ก็ไม่ปรากฏวา่คณะอนุกรรมการไดมี้การประชุมเร่ืองการ

ขออนุมติัซ้ือขายขา้วของรัฐบาล ทราบเพียงแต่วา่บริษทัเอกชนสามารถทาํเร่ืองขออนุมติัซ้ือขา้วจาก

รัฐได้ แต่ดูเหมือนคณะอนุกรรมการจะไม่ได้มีบทบาทใดๆในการพิจารณาคาํขอซ้ือข้าวจาก

                                                        
1 กระทรวงพาณิชยคื์นเงินค่าขายขา้วแก่กระทรวงการคลงั 4.1 หม่ืนลา้นบาท ในจาํนวนน้ีเป็นเงินค่าจาํหน่ายขา้วจากโครงการจาํนาํ

ขา้วก่อนปี 2554 ประมาณ 1 หม่ืนลา้นบาท ท่ีเหลือเกือบ 3 หม่ืนลา้นบาทเป็นรายไดจ้ากการจาํหน่ายขา้วในโครงการจาํนาํปี 2554-

2555 (หรือ 1.863 ลา้นตนั x 16,500 บาทต่อตนั) 
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ภาคเอกชนเลย กระบวนการทาํงานในการจาํนาํขา้วทุกขั้นตอนถูกผูกขาดตดัตอนโดยกระทรวง

พาณิชยเ์พียงฝ่ายเดียว ประธานอนุกรรมการทุกชุด (ยกเวน้อนุกรรมการระดบัจงัหวดั) มีรัฐมนตรี

กระทรวงพาณิชยเ์ป็นประธาน 

ขอ้มูลการระบายขา้วท่ีโปร่งใสท่ีสุด คือ การประมูลขา้วรวม 5 คร้ัง (แต่เอกชนสามารถ

ประมูลไดเ้พียง 3 คร้ัง) รวมเป็นขา้วจาํนวน 0.3209 ลา้นตนั (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 1) 

การระบายข้าววิธีท่ีสองคือ การขายข้าวให้องค์กรหรือหน่วยงานทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศเพื่อประโยชน์สาธารณะจาํนวน 0.83 ลา้นตนั ขอ้มูลท่ีปรากฏเป็นข่าวและตรวจสอบได ้

ปรากฏว่าในปี 2554 รัฐขายขา้วทั้งส้ิน 3 คร้ัง เป็นจาํนวน 0.13 ลา้นตนั เท่านั้น และปี 2555 มีการ

ขายขา้วใหก้รมราชทณัฑ ์2 หม่ืนตนั (ดูตารางท่ี 1) 

การขายขา้วแบบรัฐต่อรัฐเป็นขอ้มูลท่ีลึกลบัท่ีสุด เพราะนอกจากกระทรวงพาณิชยจ์ะยืนยนั

วา่เป็นการทาํสัญญาแบบจีทูจีแลว้ กระทรวงไม่ยอมเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนใดยกเวน้จาํนวนการขายให้ 3 

ประเทศ ไดแ้ก่ จีน อินโดนีเซีย โกตติววัร์ (แต่หนงัสือพิมพร์ายงานวา่จะมีการขายจีทูจีแก่ กินี และ

บงัคลาเทศ) คาํอภิปรายไม่ไวว้างใจของสส. วรงค ์เดชกิจวิกรม แสดงให้เห็นชดัเจนวา่หากมีการคา้

แบบจีทูจีจริง ก็เป็นการท่ีกระทรวงพาณิชยข์ายขา้วให้แก่บริษทัเอกชนไทยและต่างชาติเพื่อขายต่อ

ให้แก่รัฐบาลต่างชาติอีกทอดหน่ึง (ซ่ึงก็เป็นเร่ืองท่ีกรมการคา้ต่างประเทศเคยถือปฏิบติัมานานใน

กรณีท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินไดโ้ตะ๊ใหแ้ก่หน่วยงานผูซ้ื้อของต่างประเทศ) แต่ก็อาจจะเป็นไปไดว้า่มีขา้ว

บางส่วนท่ีจะขายให้รัฐบาลต่างประเทศ แต่ผูซ้ื้อไม่ยอมรับซ้ือทั้งหมดตามสัญญา เพราะมีปัญหา

คุณภาพขา้ว  ทาํใหบ้ริษทัเอกชนท่ีซ้ือขา้วจากกระทรวงฯนาํขา้วดงักล่าวมาระบายในประเทศ 

ผูเ้ช่ียวชาญในวงการส่งออกขา้วไทยต่างยืนยนัว่าไม่พบหลกัฐานใดๆ ว่ารัฐมีการส่งออก

ขา้วแบบจีทูจีเลยในระหวา่งปี 2555 สถิติการส่งออกขา้วไทยของสมาคมผูส่้งออกขา้วไทยท่ีพบการ

ส่งออกขา้วจีทูจีคร้ังสุดทา้ยเป็นช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2554 รัฐบาลส่งออกขา้วรวม 2.68 แสน

ตนั เป็นการส่งออกไปยงับงัคลาเทศ 2.18 แสนตวั และอินโดนีเซีย 0.5 แสนตนั ระหว่างเดือน

กนัยายน 2554 ถึง ตุลาคม 2555 ไม่ปรากฏว่ามีรายการส่งออกข้าวแบบจีทูจีเลย นอกจากนั้นผู ้

ส่งออกยงัรายงานวา่หากรัฐมีการขายขา้วแบบจีทูจีเป็นจาํนวนมากจริง จะตอ้งมีเรือเขา้มารับขา้วจาก

ท่าเรือ แต่จนแลว้จนรอดก็ไม่เคยเห็นเรือรับขา้วเลย  

คาํถามท่ีน่าสนใจ คือ ทาํไมเจา้หนา้ท่ีของรัฐจึงตอ้งให้ข่าวท่ีเป็นเท็จวา่รัฐบาลไทยสามารถ

ขายขา้วแบบจีทูจีได ้7.328 ลา้นตนั (แต่ในภายหลงั เอกสาร “รู้ลึก รู้จริง จาํนาํขา้ว” กลบัยอมรับว่า

ระหวา่งมกราคม – กนัยายน 2555 รัฐบาลขายขา้วแบบรัฐต่อรัฐ 1.46 ลา้นตนั) 

อย่างไรก็ตาม หากเรายอมรับว่ารัฐบาลไทยขายข้าวให้รัฐบาลต่างชาติทางอ้อมผ่าน

บริษทัเอกชน เราก็สามารถตรวจสอบขอ้มูลการส่งออกขา้วของรัฐจากส่วนต่างระหวา่งปริมาณการ
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ส่งออกขา้วของภาคเอกชนท่ีรายงานโดยสมาคมผูส่้งออกขา้วไทย กบัปริมาณการส่งออกขา้วของ

กรมศุลกากรท่ีเป็นตวัเลขทางราชการท่ีตอ้ง “ถูกตอ้ง” เพราะใชเ้ป็นฐานสถิติการส่งออกนาํเขา้ของ

ประเทศ ผลการตรวจสอบการส่งออกขา้วของรัฐบาลไทยพบวา่ในช่วงเดือนกนัยายน 2554-ตุลาคม 

2555 ไทยมีปริมาณการส่งออกไปยงัประเทศ 3 ประเทศ เพียง 1.03-1.19 ลา้นตนั ตวัเลขน้ีรวมการ

ส่งออกของภาคเอกชน (เพราะปริมาณส่งออกไปยงัอินโดนีเซียและโกตติววัร์มีมากกว่าท่ีรัฐบาล

ประกาศ) ขณะท่ีรัฐบาลประกาศวา่ขายขา้วจีทูจีไปแลว้ 1.46 ลา้นตนั ขอ้เท็จจริงคือ มีข่าวชดัเจนว่า

รัฐบาลอินโดนีเซียปฏิเสธไม่ซ้ือขา้วครบ 3 แสนตนัตามสัญญา เพราะปัญหาคุณภาพขา้ว และหาก

สมมุติวา่โกตติววัร์ซ้ือขา้วครบตามสัญญาจาํนวน 2.9 แสนตนั และจีนซ้ือขา้วผ่านบริษทันายหน้า

ของไทย 1.9 แสนตนั รัฐบาลไทยก็ขายขา้วส่งออกไดเ้พียง 7.2 แสนตนัไม่ใช่ 1.46 ลา้นตนัตามท่ี

ปรากฏในเอกสาร “รู้ลึก รู้จริง จาํนาํขา้ว” ขอ้สรุป คือ ขา้วส่วนต่าง จาํนวน 0.74 ลา้นตนั (1.46 – 

0.72) น่าจะเป็นข้าวท่ีบริษัทเอกชนท่ีไม่สามารถขายให้รัฐบาลต่างประเทศนํามาขายต่อ

ภายในประเทศ  

โดยสรุปตลอดช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 กระทรวงพาณิชยข์ายขา้วทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศไม่เกิน 1.1-1.844 ลา้นตนัจากขา้วสารท่ีอยูใ่นโกดงัทั้งหมด 13.3 ลา้นตนั 

กลไกตลาดของบริษทัเอกชนทีค้่าขายกบัรัฐ 

ตวัเลขปริมาณการระบายขา้วของรัฐขา้งตน้สะทอ้นความไร้ประสิทธิภาพของกลไกรัฐใน

การขายขา้ว หากรัฐระบายขา้วสู่ตลาดในประเทศไดเ้พียง 0.384 ลา้นตนั(ตามตารางท่ี 1) ป่านน้ีราคา

ขายปลีกขา้วสารในประเทศจะพุ่งข้ึนสูงลิบ สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้คนยากจนไปแล้ว แต่

ดงัท่ีกล่าวตอนตน้แลว้วา่ราคาขา้วสารขายปลีกในประเทศกลบัอยูใ่นระดบัตํ่า รัฐบาลเก่งกาจมาจาก

ไหน คาํตอบ คือ รัฐอาศยักลไกตลาดของบริษทัเอกชนบางแห่งเป็นเคร่ืองมือแทนกลไกของรัฐ 

ก่อนอ่ืนขอทาํความเขา้ใจก่อนว่าถา้จะให้มีขา้วสารราคาถูกได ้รัฐก็จะตอ้งปล่อยขา้วสาร

ออกจากโกดงักลางของรัฐเป็นจาํนวนไม่ตํ่ากว่าปริมาณการบริโภคของคนไทยในแต่ละเดือน แต่

ขณะเดียวกนัภาคเอกชนไทยก็ยงัมีการส่งออกขา้วเป็นจาํนวนพอสมควร ดงันั้น ในทอ้งตลาดจะตอ้ง

มีใครก็ตามท่ีมี “อาํนาจเหนือรัฐบาล” สามารถออกคาํสั่งใหมี้การระบายขา้วสารออกจากโกดงักลาง

รัฐบาลทุกๆวนั ทุกๆเดือนในจาํนวนท่ีทาํใหร้้านคา้ขา้วสารทัว่ประเทศและผูข้ายขา้วถุงมีขา้วขายบน

ห้ิงในราคาเดิมอยูต่ลอดเวลา คาํถามคือ ตลอด 10 เดือนแรกของปี 2555 เราจะตอ้งระบายขา้วสารสู่

ตลาดคา้ปลีกในประเทศเป็นจาํนวนเท่าไร 

คาํตอบอยู่ในตารางท่ี 1 หลกัการคาํนวณง่ายๆ คือ (1) เราคาํนวณหาปริมาณการบริโภค

ขา้วสาร รวมทั้งปริมาณขา้วเปลือกท่ีชาวนาตอ้งเก็บไวท้าํพนัธ์ุตลอดปี เฉพาะ 10 เดือนแรกของปี 

2555 คนไทยตอ้งมีขา้วบริโภคและใชท้าํพนัธ์ุเป็นจาํนวน 8.7-9.1 ลา้นตนั (2) ในช่วง 10 เดือนแรก 
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ไทยส่งออกทั้งหมด (ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ) รวม 5.77 ล้านตนั สองรายการน้ีรวมกนัเท่ากบั  

14.4 - 14.8 ลา้นตนั  

แต่ผลผลิตขา้วท่ีเหลืออยู่ในทอ้งตลาดมีน้อยมาก เพราะผลผลิตขา้วส่วนใหญ่ถูกขายให้

โครงการจาํนาํ ในเดือนมกราคม ถึง ตุลาคม 2555 มีผลผลิตขา้วนาปีฤดู 2554/55 และผลผลิตนาปรัง

ปี 2555 รวม 22.33 ลา้นตนัขา้วสาร ชาวนาขายขา้วใหโ้ครงการจาํนาํ 10.55 ลา้นตนั รัฐบาลจาํหน่าย

ขา้วสู่ตลาดในประเทศเป็นจาํนวน 0.384 ลา้นตนั นอกจากน้ีโรงสีในโครงการจาํนาํจะมีขา้วสารท่ี

ไดรั้บเป็นค่าจา้งและผลกาํไรจากการรับจา้งรัฐบาลประมาณ 0.676 ลา้นตนั โดยรวมแลว้ตลาดใน

ประเทศจะมีขา้วสารเพียง 12.84 ลา้นตนั ขณะท่ีคนไทยตอ้งบริโภคขา้วและตอ้งมีขา้วส่งออกรวม 

14.4 -14.8 ลา้นตนั 

ดงันั้นใน 10 เดือนแรกของปี 2555 รัฐบาลจะตอ้งระบายขา้วสารออกจากคลงัรัฐบาลอีก

อย่างน้อย 1.6-1.99 ล้านตนั จึงจะทาํให้ราคาข้าวสารมีราคาเท่าเดิมได้ กระทรวงพาณิชยไ์ม่เคย

ประกาศเป็นนโยบายต่อสาธารณะเลยวา่มีนโยบายการระบายขา้วจาํนวนดงัอยา่งไร 

แต่ในวงการพ่อคา้ขา้ว เป็นท่ีรู้กนัว่าพ่อคา้ท่ีตอ้งการหาซ้ือขา้วเพื่อส่งออก หรือขายใน

ประเทศสามารถติดต่อ “นายหนา้ผูท้รงอิทธิพล” บางราย ก็จะหาซ้ือขา้วจากคลงัรัฐบาลได ้โดยจ่าย

ค่านายหน้าให้บริษทัดงักล่าว (ปัจจุบนัมีบริษทันายหน้าดงักล่าวไม่ตํ่ากว่า 3-4 รายตามคาํอภิปราย

ของสส.วรงค์ เดชกิจวิกรม) นายหน้าจะติดต่อให้โรงสีในโครงการจาํนาํส่งมอบข้าวสารให้แก่ 

พ่อคา้ส่งออก หรือ พ่อคา้ขา้วในประเทศ ส่วนเร่ืองการทาํบญัชีขา้วในโกดงักลางของรัฐคงเป็น

หน้าท่ีของนายหน้า นอกจากคาํยืนยนัจากพ่อค้าบางรายแล้ว เพื่อนนักวิชาการท่านหน่ึงเคยส่ง

หลกัฐานการท่ีโรงสีแห่งหน่ึงสามารถขอซ้ือขา้วจากคลงัรัฐบาล เพื่อนาํขา้วสารไปขายในจงัหวดั

โดยจ่ายค่านายหนา้ตนัละ 500-3,000 บาทข้ึนกบัชนิดขา้ว 

เร่ืองท่ีน่าประหลาดใจท่ีสุด คือ ระหวา่งมกราคม-ตุลาคม 2555 ไทยสามารถส่งออกขา้วน่ึงได้

ถึง 1.789 ลา้นตนั โดยขอ้เทจ็จริงแลว้ไทยจะตอ้งไม่มีการส่งออกขา้วน่ึงหรือ ถา้มีการส่งออกก็จะอยูใ่น

ระดับน้อยมาก  เพราะชาวนาขายข้าวเปลือกส่วนใหญ่ให้โครงการจาํนาํ โดยเฉพาะในฤดูนาปรัง 

ขา้วเปลือกทุกเมด็ถูกขายใหรั้ฐบาลโครงการจาํนาํไม่มีหลกัเกณฑก์ารจา้งโรงสีให้ทาํขา้วน่ึงเลย  ดงันั้น

หลงัจากมีการจาํนาํขา้ว โรงสีขา้วน่ึงจะไม่สามารถหาซ้ือขา้วเปลือกมา “น่ึง” ก่อนท่ีจะสีแปรสภาพเพื่อ

ส่งออกได ้แต่ขอ้เท็จจริงกลบัปรากฎว่าไทยมีการการส่งออกขา้วน่ึงจาํนวน 1.789 ลา้นตนั ในเดือน

มกราคม-ตุลาคม 2555 ตวัเลขส่งออกขา้วน่ึงจึงเป็นหลกัฐานชดัเจนวา่ผูส่้งออกขา้วน่ึง สามารถพึ่งพา 

“กลไกตลาด” ของบริษทันายหนา้ผูท้รงอิทธิพลหาซ้ือขา้วเปลือกจากโครงการจาํนาํได ้

เหตุผลท่ีกลไกตลาดทาํงานไดดี้ในกรณีของขา้วน่ึง (แต่ใชก้ารไม่ไดใ้นกรณีของการส่งออก

ข้าวขาว) เพราะการส่งออกข้าวน่ึงได้ราคาสูงกว่าการส่งออกข้าวขาวตันละ 30-50 เหรียญ
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สหรัฐอเมริกา ส่วนต่างราคาน้ีทาํใหเ้กิด “ตลาดการคา้ขา้วเปลือกในโครงการจาํนาํ” เพราะผูส่้งออก

ขา้วน่ึงยินดีแบ่งผลกาํไรบางส่วนให้แก่นายหน้าท่ีสามารถวิ่งเต้นให้โรงสีในโครงการจาํนาํ ส่ง

ขา้วเปลือกให้แก่โรงสีขา้วน่ึง  แต่ระเบียบการจาํนาํของรัฐไม่ปรากฏว่ามีหลกัเกณฑ์การว่าจา้งทาํ

ขา้วน่ึง ถา้เช่นนั้น “ผูมี้อาํนาจ” คนใดเล่าท่ีสามารถสั่งให้โรงสีขนขา้วเปลือกจากโครงการจาํนาํไป

ยงัโรงสีขา้วน่ึงของผูส่้งออก ขา้วเปลือกท่ีถูกโยกออกจากโครงการจาํนาํมาสู่โรงสีขา้วน่ึงมีจาํนวน 

3.6 ลา้นตนั น่ีไม่ใช่การทุจริตแบบเล็กๆนอ้ยๆนะครับ 

เม่ือมีการขนขา้วสารจากโกดงักลางของรัฐไปยงัพ่อคา้ขา้วสารขายส่ง (หรือขนขา้วเปลือก

จากโรงสีในโครงการจาํนําไปยงัโรงสีข้าวน่ึงของผูส่้งออก) บริษทันายหน้าดังกล่าวจะจดัการ

โยกยา้ยขา้วเก่าจากโกดงักลางของรัฐเขา้มาใส่โกดงักลางแทน หรือจะใชเ้พียงวิธีเปล่ียน “บญัชีขา้ว” 

ในโกดงักลาง น่ีเป็นเร่ืองท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะตอ้งรับผิดชอบตรวจสอบ และแถลงขอ้เท็จจริงต่อ

ประชาชนว่าในโกดงักลางมีขา้วอยูจ่ริงๆเป็นจาํนวนเท่าไร ส่ิงท่ีเกิดข้ึนแน่ๆ คือ มีการเคล่ือนยา้ย

ขา้วสารและขา้วเปลือกออกจากโครงการจาํนาํ ไม่ตํ่ากว่า 3.4-3.8 ลา้นตนั ไปให้พ่อคา้ในประเทศ

และพ่อคา้ส่งออก โดยอาศยักลไกตลาดท่ีแอบอิงกบัผูมี้อาํนาจเหนือรัฐบาล น่ีคือการโจรกรรมขา้ว

และเงินภาษีประชาชนคร้ังใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์การจาํนาํขา้ว 

แต่ท่ีสําคญัพอๆกนั คือ เงินค่าขายขา้วอยูท่ี่ไหน หากใช้ตวัเลขปริมาณการบริโภคและการ

ส่งออกขา้วในตารางท่ี 1 ขา้งตน้ ก็แปลว่ารัฐได้อาศยักลไกตลาดของบริษทัเอกชนโยกยา้ยขา้ว

ออกมาขายในตลาดเพิ่มเติมจากจาํนวนท่ีแจง้แก่ประชาชนเป็นจาํนวน 3.4 – 3.8 ลา้นตนั คิดเป็นเงิน

อีก 56,100-62,700 ลา้นบาท (3.4 x 16,500 บาท ถึง 3.8 x 16,500 บาทต่อตนั) 

ในเดือนตุลาคม 2555 รัฐบาลส่งเงินค่าขายขา้วคืนกระทรวงการคลงัเพียง 3 หม่ืนลา้นบาท 

เงินจาํนวนน้ีสอดคลอ้งกบัยอดขายขา้วของรัฐ (1.863 ลา้นตนั) ตามท่ีระบุในเอกสาร “รู้ลึก รู้จริง 

จาํนาํขา้ว”  เงินท่ีเหลืออีก 56,000 – 62,000 ลา้นบาทอยูท่ี่ไหนครับ 

คาํถามต่อมา คือ การใหบ้ริษทันายหนา้เป็นตวัแทนในการจาํหน่ายขา้ว บริษทัเอกชนไดค้่า

นายหนา้ไปไม่ตํ่ากว่า 7,600 – 11,000 ลา้นบาท (ตนัละ 2,000 – 3,000 บาท x 3.8 ลา้นตนั) บริษทั

เหล่าน้ีเสียภาษีเงินไดห้รือไม่ และเงินนายหนา้น้ีตกในมือผูมี้อาํนาจคนใด 

คาํถามสุดทา้ย คือ รัฐบาลขาดทุนเท่าไรครับ  อย่าบอกว่าการขายขา้วแบบน้ี รัฐบาลไม่

สามารถประกาศราคาขายได้นะครับ เพราะน่ีเป็นการขายขา้วในประเทศครับ หรือถ้าเป็นการ

ส่งออก ก็เป็นการขายขา้วใหบ้ริษทัเอกชนไปส่งออกอีกทอดหน่ึง ประชาชนเป็นเจา้ของขา้วนะครับ 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีปิดบงัขอ้มูลเหล่าน้ี โปรดระวงัขอ้หาร่วมกนัปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่ชอบนะ

ครับ 
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ตารางที ่1 คนไทยเอาข้าวทีไ่หนมาบริโภค (อุปทานและการใช้ข้าวปี 2554-2555 ) 

1. อุปทานข้าวปี 2554 21.336 ล้านตนั 2. การบริโภคการส่งออก-ทาํพนัธ์ุ USDA สนง.สถิตฯิ   

  1.1 ปชป.ขายขา้ว (ธ.ค. 2553) 0.859 ลา้นตนั     ในปี 2554 (มค.-ธค.) 21.105 21.465 ลา้นตนั 

  1.2  ผลผลิตนาปรัง 2554 6.592 ลา้นตนั  2.1  ทาํพนัธ์ุ-บริโภคในประเทศ 10.3 10.66   

  1.3  ผลผลิตนาปี 2553/54 16.537 ลา้นตนั  2.2  ส่งออก 10.537 10.537   

  1.4  หกัการจาํนาํ 7 ต.ค.-31 ธ.ค. 55 -2.972 ลา้นตนั  2.3  G-to-G (มค.-สค.) 0.2679 0.2679   

  1.5  รัฐบาลขายขา้วในประเทศ (ช่วยนํ้ าท่วม) 0.13 ลา้นตนั       

  1.6  ขา้วในมือโรงสีโครงการจาํนาํ 0.19 ลา้นตนั       

           

3. อุปทานข้าวปี 2555 12.842 ล้านตนั 4. การบริโภค-ส่งออก-ทาํพนัธ์ุ ปี 2555 (ม.ค.-ต.ค.)  14.438 14.835   

  3.1  ผลผลิตนาปี 2554/55 13.327 ลา้นตนั  4.1  ทาํพนัธ์ุ-บริโภคในประเทศ 8.667 9.064   

  หกั การจาํนาํนาปี (ม.ค.-29 ก.ค.) -1.545 ลา้นตนั  4.2  การส่งออกทั้งเอกชนและรัฐ 5.771 5.771   

  3.2  ผลผลิตนาปรัง 2555 9.006 ลา้นตนั       

  หกั การจาํนาํนาปรัง 2555 (ณ 3 ต.ค.55) -9.006 ลา้นตนั       

  3.3  รัฐบาลประมูลขา้วในประเทศ 0.301 ลา้นตนั 5. การบริโภคและส่งออกมากกว่าอุปทาน (4) - (3)  1.596 1.993 ล้านตนั 

  3.4  รัฐบาลขายใหห้น่วยงานภายในและ 0.083 ลา้นตนั 6. มกีารส่งออกข้าวนึ่ง (มค.-กย.55) 1.789 1.789 ล้านตนั 

        ต่างประเทศเพ่ือสาธารณประโยชน์   7. รวมข้าวรัฐบาลทีถู่กขายนอกระบบ (5+6) 3.385 3.782 ล้านตนั 

  3.5  ขา้วในมือโรงสีโครงการจาํนาํ 0.676 ลา้นตนั           

 

ท่ีมา : (1) กระทรวงเกษตรฯ (2) กระทรวงพาณิชยโ์ครงการรับจาํนาํขา้วปี 2554/55 ถึง 2555 (3) ธกส. สถิติ

การจ่ายเงินรับจาํนาํ (4) สมาคมผูส่้งออกขา้วไทยการส่งออกขา้ว (5) กรมศุลกากรสถิติการส่งออก (6) 

USDA, Rice Balance Sheet 11 December 2012 (7) สาํนกังานสถิติแห่งชาติ การสาํรวจรายไดร้ายจ่าย

ครัวเรือนปี 2554  (8) ข่าวจากหนงัสือพิมพเ์ร่ืองการขายขา้วของรัฐบาลไทย (9) คาํอภิปรายไม่ไวว้างใจ

รัฐบาลของสส.วรงค ์เดชกิจวิกรม 26 พฤศจิกายน 2555 
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หมายเหตุ :  

1) การขายขา้วในประเทศของรัฐบาล ปี 2554 จาํนวน 0.13 ลา้นตนั ประกอบดว้ย (1) การขายขา้ว

ช่วยนํ้าท่วมรอบ 1 แก่นครสวรรคค์า้ขา้ว 3 หม่ืนตนั (2) การขายขา้วช่วยนํ้าท่วม รอบ 2 แก่บริษทัเจียเมง้ทาํ

ขา้วธงฟ้า 1 แสนตนั 

2) รัฐบาลประมูลขา้วปี 2555 จาํนวน 0.3009 ลา้นตนั ประกอบดว้ย (1) ปลายขา้ว 3.43 หม่ืนตนั 

(2) 3 ก.ย. จาํนวน 2.29 แสนตนั (3) 5 ต.ค. จาํนวน 5.76 หม่ืนตนั (รวม 0.32 ลา้นตนั แต่เอกชนรับมอบ

เพียง 0.3009 หม่ืนตนั) 

3) รัฐบาลขายขา้วให้องคก์รและหน่วยงานใน-นอกประเทศ 0.83 ลา้นตนั ไม่มีรายละเอียดการ

จาํหน่าย ยกเวน้การขายขา้วใหก้รมราชทณัฑ ์2 หม่ืนตนั 

4) รัฐบาลแจง้วา่ขายขา้ว G-to-G แลว้ 1.46 ลา้นตนั (จากรายการนายกรัฐมนตรี พบประชาชน ตน้

เดือนตุลาคม 2555) และภายในส้ิน ธ.ค. 2555 จะขายไดอี้ก 0.3 ลา้นตนั รวม 1.76 ลา้นตนั (รู้สึก รู้จริง 

จาํนาํขา้ว) 

5) ขา้วในมือโรงสีท่ีเขา้โครงการจาํนาํ คาํนวณจากขอ้สมมุติวา่รัฐบาลกาํหนดอตัราการสีแปร

สภาพท่ีตํ่ากวา่อตัราสีแปรสภาพจริง รวมทั้งกาํไรของโรงสีจาการตดันํ้าหนกัและความช้ืน ทาํใหโ้รงสีมี

ขา้วสารส่วนเกินเหลือ 40 กิโลกรัมต่อขา้วเปลือกท่ีรับจาํนาํ 1 ตนั เน่ืองจากปี 2555 (ม.ค.-ก.ย.) มี

ขา้วเปลือกในโครงการจาํนาํ 21.475 ลา้นตนั โรงสีจึงมีขา้วสารท่ีสามารถจาํหน่ายในห้องตลาดได ้6.76 

แสนตนัในปี 2555 
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รูปที ่1 ข้าวเปลอืกแพง ข้าวสารถูก 

 

ท่ีมา: ราคาขา้วจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สมาคมโรงสีขา้วไทย และ สาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย.์ 
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