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นโยบายรับจ�าน�าข้าว:

แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา?

ในรอบปี 2556 “นโยบายรบัจ�าน�าข้าว” เป็นนโยบาย

สาธารณะส�าคัญที่มีการถกเถียง แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่าง

กว้างขวาง และเป็นนโยบายที่มีทัง้ผู้สนับสนุนและคัดค้าน

จ�านวนมาก เนื่องจากนโยบายจ�าน�าข้าวมีผลกระทบทุก 

ภาคส่วนของสังคม ไม่เพียงแต่ภาคเกษตรกรรมเท่านั้น  

แต่รวมไปถงึภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมและระบบ

เศรษฐกิจในภาพรวมอีกด้วย และแม้ว่าในรายงานสุขภาพ

คนไทยเมื่อปีท่ีผ่านมาจะมีการน�าเสนอ “ววิาทะแห่งปีว่าด้วย

การรับจ�าน�าข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์” ไปแล้ว แต่ในปี 

2556 กระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายรับจ�าน�าข้าว

ยิ่งแรงขึ้นกว่าเดิม เมื่อความล้มเหลวของนโยบายดังกล่าว

เริ่มปรากฏชัดต่อเนื่องมาถึงปี 2557 โดยภาครัฐเริ่มประสบ

ปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากไม่สามารถระบายข้าวได้ตาม

เป้าหมาย ท�าให้ชาวนาจ�านวนมากไม่ได้รับเงินค่าจ�าน�าข้าว 

แม้จะน�าข้าวไปจ�าน�าไว้หลายเดือนแล้วก็ตาม กอปรกับมี 

การรั่วไหลของโครงการดังกล่าวจนมีการร้องเรียน ปปช.  

ให ้สอบสวนการทุจริตของเจ ้าหน้าที ่ระด ับสูงของรัฐ  

การท�าความเข้าใจปัญหาของนโยบายรบัจ�าน�าข้าวจงึจ�าเป็น

ต้องท�าความเข้าใจพื้นฐานของนโยบายรับจ�าน�าข้าวของ

รัฐบาล และศึกษาข้อมูลการรับจ�าน�าข้าวในฤดูกาลผลิต  

พ.ศ. 2555/56 เพื่อน�าไปพิจารณาหาทางออกทีเ่หมาะสม 

ในอนาคตต่อไป 

ความเข้าใจพื้นฐานของนโยบายรับจ�าน�าข้าว
นโยบายรับจ�าน�าข้าว คือนโยบายแทรกแซงกลไก

ราคา (pricing policy) ผ่านการใช้ระบบเงนิกู้ท่ีมีหลกัประกัน  

โดยใช้ “ข้าว” เป็นหลักประกันการกู้เงินจากรัฐ ในช่วงต้น

ฤดูกาลทีร่าคาข้าวตกต�า่โดยให้ชาวนาน�าเงินกู้ไปใช้ก่อน  

จนเมื่อถึงปลายฤดูกาลทีร่าคาข้าวสูงขึ้น ชาวนาสามารถ 

น�าเงินจ�านวนเท่ากับทีกู่้ไปพร้อมทัง้ดอกเบี้ยมา “ไถ่ถอน” 

แม้ว่าทกุรฐับาลต่างมนีโยบายเพื่อช่วยเหลอืชาวนาผูเ้ป็นกระดกูสนัหลงั 
ของชาต ิในรปูแบบต่างๆ แต่ไม่มคีรั้งไหนที่รฐับาลจะแทรกแซงกลไกตลาด
ทัง้ระบบ โดยรับจ�าน�าข้าวด้วยราคาทีสู่งลิว่ และใช้เงินมากมายมหาศาล
เท่ากับโครงการรับจ�าน�าข้าวในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ในช่วงแรกชาวนาต่างดีใจที่รัฐได้ออกมารับจ�าน�าข้าวในราคาตันละ 
15,000 บาท แต่เมื ่อเวลาผ่านไป สิง่ทีเ่กิดขึน้คือรัฐบาลประสบ 
ความล้มเหลวในการระบายข้าว ขาดสภาพคล่อง จนท�าให้ไม่สามารถ 
ช�าระเงินค่าจ�าน�าข้าวให้กับชาวนา จนชาวนาต้องออกมาทวงเงินค่าข้าว 
และบางคนถึงกับต้องฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ 
นโยบายรับจ�าน�าข้าวยังเกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชัน่และก�าลังได้รับ
การตรวจสอบจาก ปปช.
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4310 สถานการณ์เด่น

ข้าวคืน เพื ่อน�าไปขายในตลาดตามราคาทีสู่งขึน้ ทัง้นี ้  

การรับจ�าน�าข้าวไม่ได้เพ่ิงเกิดขึ้นมาในรัฐบาลยิ่งลักษณ์  

แต่เกดิขึ้นต้ังแต่ยคุรฐับาลพลเอกเปรม ติณสลูานนท์ ภายใต้

เป้าหมายท่ีจะให้ชาวนาชะลอการขายข้าวในฤดูกาลเกบ็เกี่ยว 

โดยน�าข้าวไปจ�าน�าไว้กบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) และฝากข้าวไว้ที่องค์การคลังสินค้า 

(อคส.) โดยมีราคาจ�าน�าต�่ากว่าราคาตลาดเพราะต้องการ 

ให้ชาวนาเอาเงินไปใช้ก่อน แต่ยังไม่มีการขายข้าวออกไป 

และเมื่อราคาข้าวดีขึ้นในอนาคต ชาวนากส็ามารถมาไถ่ถอน

ข้าวกลับไปขายได้ นโยบายจ�าน�าข้าวดังกล่าว ถูกน�ามาใช้

อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในฤดูกาลผลิต พ.ศ. 2556/57 

ยกเว้นช่วง พ.ศ. 2552-2554 ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์  

เวชชาชีวะ ที่ใช้นโยบาย “ประกันราคาข้าว”1 โดยจ่ายเงิน

อดุหนนุโดยตรงกบัชาวนาแทนการรบัจ�าน�าข้าว แต่นโยบาย

ประกันราคาข้าวถูกยกเลิกไปและกลับไปใช้นโยบายรับ 

จ�าน�าข้าวอีกวาระหนึ่งในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์

ความเปลี่ยนแปลงส�าคัญของนโยบายรับจ�าน�าข้าว

อยู่ที่การปรับราคาจ�าน�าจากราคา “ต�่ากว่า” ราคาตลาด  

ไปสูร่าคาจ�าน�าที่ “สงูกว่า” ราคาตลาดในสมัยรฐับาลทักษิณ 

ชินวัตร ซึ่งได้ก�าหนดเป้าหมายของการรับจ�าน�าข้าวเปลือก

นาปรงัครั้งแรกในเดือนเมษายน-สงิหาคม 2544 จ�านวน 2.5 

ล้านตัน และข้าวเปลือกนาปีไว้ที่ 8.7 ล้านตัน เพื่อกระตุ้น

การบริโภคและการใช้จ่ายของเกษตรกรภายในประเทศ  

ผ่านการแทรกแซงนโยบายราคาข้าว ในราคาท่ีสงูจนไม่มุง่หวงั 

ให้เกษตรกรมาไถ่ถอนคืน ท�าให้การใช้งบประมาณของรัฐ

เพือ่จ�าน�าข้าวเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ จากเพยีง 2,938 ล้านบาท

ในปีการผลิต พ.ศ. 2540/41 เป็น 18,930 ล้านบาทในปี 

การผลติ พ.ศ. 2545/46 หรอืกล่าวอีกนัยหนึ่ง รฐับาลทักษิณ

และรัฐบาลต่อๆ มา (ยกเว้นรัฐบาลอภิสิทธิ์) ได้ท�าหน้าที่

เสมือนเป็นพ่อค้าเอกชนในกระบวนการค้าข้าว เริ่มจาก 

การรบัซือ้ข้าวจากชาวนา การสต๊อกข้าว และการระบายข้าว  

ตลอดฤดูกาลผลิต พ.ศ. 2544/45 จนถึง พ.ศ. 2556/57  

แม้เนื้อหานโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่แบบแผน 

ส�าคัญของนโยบายยังคงเหมือนเดิม คือการใช้กลไกรัฐ 

เป็นหัวใจส�าคัญในการควบคุมกลไกข้าวภายในประเทศ 

ของไทย

นโยบายรับจ�าน�าข้าวในฤดูกาลผลิต 
พ.ศ. 2555/56

ในรอบปี 2556 นโยบายรับจ�าน�าข้าวภายใต้รัฐบาล

ยิ่งลักษณ์ ในฤดูกาลผลิต พ.ศ. 2555/56 ได้เปิดรับจ�าน�า 

ปีละ 2 ครั้ง/แปลง/ราย ไม่แยกนาปีและนาปรงั โดยไม่จ�ากดั

ปรมิาณเป้าหมายในการรบัจ�าน�า ภายใต้ระยะเวลาโครงการ

คือ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2557 (ระยะเวลา 

รับจ�าน�าจริง คือ 1 ตุลาคม 2555-15 กันยายน 2556)  

แต่หากชาวนารายใดมีวงเงินรับจ�าน�าเกิน 500,000 บาท 

ต้องให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดตรวจสอบก่อน 

โครงการรับจ�าน�าข้าวฤดูกาลผลิต พ.ศ. 2555/56 มีจ�านวน

ข้าวท่ีเข้าสูโ่ครงการรบัจ�าน�าทัง้สิน้ 22 ล้านตัน ประกอบด้วย

ภาคเหนือ 9.5 ล ้านต ัน ภาคกลาง 8.5 ล ้านต ัน  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ล้านตัน และภาคใต้ประมาณ 

3.3 แสนตัน อคส. เป ็นหน่วยงานของรัฐท �าหน้าท ี ่

รับจ�าน�าข้าวร่วมกับภาคเอกชนคือ “โรงสี” โดยโรงสีเปิด 

เป็นจุดรับฝาก 869 โรง และเปิดเป็นจุดรับจ�าน�านอกพื้นที่ 

627 จุด ดังนั้น ข้าวในสต๊อกของรัฐบาลช่วงปลายปี 2556 

ทีเ่พิ่มขึ้นจากเดิมอีก 22 ล้านตัน บวกกับยอดคงคลังเดิม 

อีกหลายล้านตนัจึงเป็นภาระของรฐับาลในการหาทางระบาย

ข้าวออก ไม่ว่าจะเป็นการค้าระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือการเปิด

ประมูลข้าวให้เอกชน

สถานการณ์ของนโยบายรบัจ�าน�าข้าวในรอบปี 
นโยบายรับจ�าน�าข้าว ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ส�าหรับ

รฐับาลยิง่ลกัษณ์ พรรคเพือ่ไทย รวมถงึ พ.ต.ท. ทักษิณ ด้วย 

เพราะนโยบายดังกล่าวนี้ถือเป็นนโยบาย “ทีเด็ด” แบบ 

“ทักษิณคิด ยิ่งลักษณ์ท�า” ทีช่่วยให้ได้รับชัยชนะในการ 

เลือกตั้งทั่วไปในปี 2554 ในฤดูกาลแรกๆ ของการรับ 

จ�าน�าข้าวเป็นไปอย่างราบรื่น โดยสามารถรับจ�าน�าข้าว 

ได้ทุกเมล็ด แต่ย่างเข้าฤดูกาลต่อๆ มา เริ่มมีเงื่อนไข  

ข้อจ�ากดัต่างๆ โดยช่วงกลางปี 2556 รฐับาลมแีนวคดิจ�ากดั

ปริมาณข้าวทีร่ับจ�าน�า อีกทัง้ต้องการลดราคาจ�าน�าลงมา

เหลือ 12,000 บาท แต่เมื่อมีแรงกดดันจากชาวนาก็กลับมา

ให้ราคาเท่าเดิม แต่มีการจ�ากัดโควตา โดยข้าวเปลือกเจ้า 

(ความช้ืนไม่เกนิ 15%) จ�าน�าได้ไม่เกนิ 350,000 บาท/ครวัเรอืน  
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44 สุขภาพคนไทย 2557

และข้าวเปลือกนาปรัง (ความชื้นไม่เกิน 15%) จ�าน�าได ้

ไม่เกิน 300,000 บาท/ครัวเรือน2 

แม้ว่าจะมกีารวพิากษ์วจิารณ์ถงึนโยบายรบัจ�าน�าข้าว

อย่างกว้างขวางนบัตัง้แต่เริม่โครงการเป็นต้นมา แต่ภาครฐั

ก็ยังยืนยันถึงความถูกต้องเหมาะสมของนโยบายดังกล่าว 

แต่สญัญาณท่ีชัดเจนจากรฐับาลของปัญหาการรบัจ�าน�าข้าว

เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางปี 2556 โดยสุภา ปิยะจิตติ รองปลัด

กระทรวงการคลงั ในฐานะประธานผูต้รวจสอบบัญชโีครงการ 

ดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าโครงการรับจ�าน�าข้าวมีการขาดทุนรวม

แล้วไม่ต�่ากว่า 4 แสนล้านบาท ขณะเดียวกัน นักวิชาการ

จ�านวนมาก เช่น นักวิชาการของ TDRI ได้ออกมาเตือน

รัฐบาลให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว หรือเปลี ่ยนวิธีการ 

รับจ�าน�าข้าวเพือ่ลดความเสียหายทีเ่กิดขึ้น3 นอกจากนี้  

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้อธิบายว่า นโยบาย 

รับจ�าน�าข้าว เป็นผลกระทบต่อความมั่นคง เนื่องจาก 

นโยบายน้ีขาดประสทิธิภาพในการใช้งบประมาณ สร้างภาระ

ด้านงบประมาณสูง ท�าลายขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมข้าวไทย และความเข้มแข็งของเครือข่าย

ทางสังคมทีเ่ปลี่ยนจากการพึ่งพากันเองไปพึ่งพารัฐมากขึ้น 

อีกทัง้การด�าเนินนโยบายดังกล่าวมีความเสี ่ยงทีจ่ะเกิด 

การทุจริตสูง4 แต่ทว่ารัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าโครงการ 

ดงักล่าวต่อไป ขณะเดยีวกนักมี็การปิดบงัตวัเลขการขายข้าว

และจ�านวนเงินจากการขายข้าว รวมทัง้ผู้รับซื้อ โดยนาย 

บุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ และนายณัฐวุฒิ  

ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ในขณะนั้นไม่สามารถให้ค�าตอบกับ

สงัคมได้ เพยีงแต่บอกว่า “จ�าน�าข้าว ไม่ได้ขาดทนุ 2.6 แสนล้าน”  

เท่านั้น5 เมื่อมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จึงม ี

การปรับเปลี่ยนให้ นายนิวัฒน์ธ�ารง บุญทรงไพศาล เป็น 

รมว.พาณชิย์แทน แต่ก็ยงัเดินหน้าโครงการจ�าน�าข้าวเต็มตัว 

และอ ้างว ่ามีการขายข ้าวแบบรัฐต ่อรัฐ (จ ีทูจี ) ได ้

หลายล้านตัน โดยจนีรบัซือ้ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ล้านตันติดต่อกนั

ถึง 5 ปี ทั้งที่ทางการจีนเองไม่ได้มีค�าแถลงยืนยันในเรื่องนี้6 

ในด้านผลประโยชน์ทีช่าวนาได้รับจากการจ�าน�าข้าว 

การศึกษาหลายชิ้นชี้ว่า ชาวนาได้ส่วนแบ่งจากงบประมาณ

ที่ใช้ในการรับจ�าน�าข้าวเพียง 30-40% เท่านั้น โดยงานวิจัย

ของนิพนธ์ พัวพงศกร7 พบว่าชาวนาส่วนใหญ่ที่ได้รับ

ประโยชน์จากนโยบายจ�าน�าข้าว คือ ชาวนาทีม่ีรายได้  

“ปานกลาง” รายได้ 100,001-600,000 บาท/ปี โดยได้รับ

ประโยชน์เป็นตัวเงินถึง 74.6% ของเงินจ�าน�าเงินทั้งหมดที่

ชาวนาทุกคนได้รับส�าหรับนาปี และ 73.1% ส�าหรับนาปรัง 

หมายความว่าชาวนาทีไ่ด้รับผลประโยชน์ไม่ใช่ชาวนาที่

ยากจน แต่เป็นชาวนาระดับปานกลาง ดังนั้น ข้ออ้างของ

รัฐบาลทีก่ล่าวว่านโยบายจ�าน�าข้าวเป็นการช่วยเหลือ 

ชาวนาที่ยากจนจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเสียทีเดียว

ปัญหาส�าคญัของนโยบายรบัจ�าน�าข้าว คอืการขาดทนุ 

เป็นเงินจ�านวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าว โดย ม.ร.ว. 

ปรดิียาธร เทวกลุ ผูเ้ช่ียวชาญด้านนโยบายการคลงั เปิดเผย

ข้อมูลว่าโครงการรับจ�าน�าข้าว พ.ศ. 2555/56 ขาดทุน 

ทางบัญชีรวม 230,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ราคาจ�าน�า 

ที่สูงกว่าตลาด 110,000 ล้านบาท ดอกเบ้ีย 4% ต่อปี  

จ�านวน 48,000 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา 10% ต่อปี จ�านวน  

52,000 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและอื่นๆ 

ตารางแสดงจ�านวนและอัตราของชาวนาที่ได้รับประโยชน์จากวงเงินจ�าน�าข้าว 

ระดับวงเงินที่ได้รับ

นาปี นาปรัง

จ�านวนราย (คน) จ�านวนเงิน (ล้านบาท) จ�านวนราย (คน) จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

จน (1-100,000 บาท) 439,919 (52.3) 24,122 (20.4) 196,804 (32.0) 11,108 (7.8)

ปานกลาง (100,001-600,000 บาท) 393,590 (46.8) 88,352 (74.6) 384,286 (62.5) 103,690 (73.1) 

รวย (มากกว่า 600,000 บาท) 7,882 (0.9) 6,030 (5.1) 33,309 (5.4) 27,034 (19.1) 

รวม 841,391 118,504 614,399 141,833 

ที่มา: นิพนธ์ พัวพงศกร. 2556
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4510 สถานการณ์เด่น

อีก 20,000 ล้านบาท8 ด้วยงบประมาณที่สูญเสียไป 

จ�านวนมากเช่นนี้ จึงควรประเมินความคุ้มค่าของนโยบาย 

ดังกล่าวว่า หากสามารถช่วยเหลือชาวนาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 

ได้จรงิกถ็อืว่าเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ แต่หากมเีงินหลดุออก

ไปนอกระบบไปยังบุคคลอื่นจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโรงสี  

ผู้ส่งออก ข้าราชการ หรือรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  

ก็ควรทบทวนและปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมมากขึ้น หรืออาจ

ทดลองใช้รูปแบบนโยบายใหม่ที่สามารถช่วยเหลือชาวนา 

ที่ยากจนได้ดีกว่านี้ 

นโยบายรับจ�าน�าข้าวกับม็อบชาวนา
แม้ปัญหาของโครงการรับจ�าน�าข้าวจะพอกพูนขึ้น 

จนเป็นท่ีรบัรูก้นัอย่างกว้างขวาง รวมท้ังมีการกล่าวหาเรื่อง

การทุจริตในขั้นตอนต่างๆ แต่รัฐบาลก็ยังเดินหน้าด�าเนิน

นโยบายนี้เต็มที่ และมีการโจมตีฝ่ายที่คัดค้านว่า “ขัดขวาง

ไม่ให้ชาวนารวย” แต่ในฤดูกาลจ�าน�าข้าว พ.ศ. 2556/57  

ที่รัฐบาลเกิดปัญหาสภาพคล่องจนหมุนเงินไม่ทัน เพราะ

กระทรวงพาณิชย์ระบายข้าวไม่ได้ ท�าให้ชาวนาที่จ�าน�าข้าว

ไว้กบัรฐับาลและถอืใบประทวน ไม่ได้รบัเงินตามเวลาท่ีตกลง

กันไว้ ชาวนาจ�านวนมากต้องรอการจัดสรรเงินค่าข้าวจาก 

ธ.ก.ส. เป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับ

ชาวนาอย่างมาก จนท�าให้ชาวนาหลายจังหวัดประท้วง

รัฐบาล เพื่อเรียกร้องเงินค่าจ�าน�าข้าว จนมีการปิดถนน 

ในหลายจังหวัด อาทิ 

• ม็อบชาวนาบุรีรัมย์ 2,000 คน บุกศูนย์ราชการ 

จ.บรุรีมัย์ จี้รฐับาลเร่งจ่ายเงนิจ�าน�าข้าว หลงัล่าช้า 3-4 เดือน  

โดยมีผู้ไม่ได้รับเงินค่าข้าวรวมกว่า 5 หมื่นราย เป็นเงิน  

4 พันล้านบาท (9 มกราคม 2557)

• ชาวนาจาก 5 จังหวัด คือ นครสวรรค์ พิจิตร 

สโุขทัย ก�าแพงเพชร และพษิณโุลก ชุมนมุปิดถนนสายเอเชยี 

117 พิษณุโลก-นครสวรรค์ ทีบ่ริเวณแยกโพธิไ์ทรงาม  

(17 มกราคม 2557) 

• กลุ่มชาวนา 6 จังหวัดภาคตะวันตก ปิดถนน

พระรามที่ 2 และถนนเพชรเกษม บริเวณใกล้ทางแยกต่าง

ระดับวังมะนาว (1 กุมภาพันธ์ 2557) 

• ชาวนาหนองขาวป ิดถนนสายกาญจนบุรี - 

สุพรรณบุรี บริเวณสามแยกไฟแดงหนองขาว ซึ ่งเป็น 

เส้นทางเข้า-ออกตัวเมืองกาญจนบุรี (5 กุมภาพันธ์ 2557)

• ชาวนา จ.อุทัยธานี เคลื่อนขบวน “อีแต๋น” เข้าสู่

กรงุเทพฯ เพื่อปิดสนามบินสวุรรณภมู ิ(20 กมุภาพนัธ์ 2557) 

แต่มกีารเจรจาจนท�าให้ชาวนาไม่ปิดสนามบินและเดนิทางกลบั

นอกจากนี้ ชาวนาอีกหลายจังหวัดได้เข้าร่วมชุมนุม

กดดันรัฐบาลร่วมกับ กปปส. ที่กรุงเทพฯ เพื่อให้รัฐบาล 

ยิ ง่ลักษณ์ ลาออกจากรัฐบาลรักษาการ โดยเชือ่ว ่า  

รัฐบาลใหม่จะสามารถแก้ปัญหาเรื ่องเงินค่าจ�าน�าข้าว 

ได้มปีระสทิธิภาพมากกว่า ทางด้านรฐับาลได้แถลงว่า ก�าลงั

ด�าเนินการอย่างเร่งด่วน โดยจะกู้เงินวงเงิน 1.3 แสนล้าน 

เพือ่ใช้หนีใ้ห้กับชาวนา โดยเสนอแผนการกู้เงินให้ กกต. อนมุติั  

เนื่องจากรัฐบาลรักษาการไม่สามารถก่อหนี้ทีม่ีผลผูกพัน 

ไปถึงรัฐบาลอื่นได้ แต่ต่อมา กกต. ได้ตีกลับแผนการกู้เงิน 

ดังกล่าว โดยชี้ว่าไม่อยู่ในอ�านาจของ กกต.9 แต่รัฐบาล 

ก็ยังตดัสินใจทีจ่ะขอกู้เงนิจากสถาบันทางการเงินของรัฐ  

ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสนิ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรงุไทย  

รวมทั้งกองทุนประกันสังคม แต่เกิดกระแสการต่อต้าน 

ท้ังจากพนกังานของสถาบันการเงนิต่างๆ และกระแสสงัคม 

เนื่องจากปัญหาข้อกฎหมายของเงินกู้ดังกล่าว ซึ่งสร้าง 

ความเสี ่ยงทางการเงินให้กับสถาบันการเงินเหล่านั ้น  

โดยนักวิชาการส่วนใหญ่ เห็นว่ารัฐบาลควรเร่งระบายข้าว

เพื่อน�าเงนิมาช�าระให้กบัชาวนา มากกว่าการกูเ้งนิซึ่งมปัีญหา 

ในข้อกฎหมาย

เมื่อธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ได้อนุมัติเงินกู้ให้กับ 

ธ.ก.ส. วงเงนิ 20,000 ล้านบาท โดยได้โอนเงินไปแล้ว 5,000 

ล้านบาท กไ็ด้สร้างความต่ืนตระหนกและกระแสการต่อต้าน

จากผู้ฝากเงินและพนักงานของธนาคารออมสิน จนผู้ฝาก

เงินแห่ไปถอนเงินจากธนาคารจ�านวนมาก10 โดยในช่วงเวลา 

3 วันระหว่าง 17-19 กุมภาพันธ์ 2557 มีการถอนเงิน 

เป็นจ�านวนรวมกันถึงประมาณ 92,000 ล้านบาท เทียบกับ

ปริมาณเงินฝากรวมกันเพียง 32,800 ล้านบาทเท่านั้น11 

สภาพคล่องทีล่ดลงจ�านวนมหาศาลในชั ่วข้ามคืนของ

ธนาคารออมสิน ท�าให้ธนาคารต้องยกเลิกเงินกู้ดังกล่าว  
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46 สุขภาพคนไทย 2557

และนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการธนาคาร 

แสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก เหตุการณ์ดังกล่าว 

ท�าให้สถาบนัการเงนิต่างๆ ปฏิเสธการเข้าร่วมประมลูพนัธบัตร 

ของรัฐบาล และระมัดระวังไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดสรร

เงนิกูใ้ห้กบัรฐับาลหรอื ธ.ก.ส. ในโครงการรบัจ�าน�าข้าวอกี12

ทางด้านรัฐบาลเองกไ็ด้เชิญชวนประชาชนให้ฝากเงิน

กับ ธ.ก.ส. เพื่อช่วยเหลือชาวนา ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้ระดมทุน

สมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา วงเงนิ 2 หมืน่ล ้าน  

เป็นการทั่วไป เริ่มวันแรก 3 มีนาคม 2557 ด้วยยอดเงิน

บรจิาคและเงินสมทบรวม 121 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินบรจิาค

ของ ธ.ก.ส. 10 ล้านบาท และของประชาชนทั่วไปอีก  

1 บญัช ีประมาณ 543,000 บาท13 โดยจะเปิดรบัเป็นการท่ัวไป 

วันที่ 5 มีนาคม 2557 ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้สรุปยอดเงิน ณ วันที่  

7 มีนาคม 2557 มียอดรวมกว่า 509,387,382.04 บาท14 

บทสรุป: หนึ่งทศวรรษของนโยบาย 
รับจ�าน�าข้าวใน “ราคาสูงกว่าตลาด” 

นโยบายรับจ�าน�าข้าวเป็นเครื่องมือของรัฐบาล 

ในการควบคุมกลไกราคาข้าวในประเทศ ตลอดทศวรรษ 

ทีผ่่านมามีการใช้นโยบายรับจ�าน�าข้าวในราคาที่ “สูงกว่า” 

ราคาตลาด แต่กเ็กดิข้อถกเถยีงในสงัคมว่าชาวนาได้ประโยชน์ 

จริงหรือไม่ ถ้ามี ชาวนาที่ได้ประโยชน์จะเป็นชาวนาจนหรือ

ชาวนารวยมากกว่ากัน หากการใช้เงินภาษีประชาชนไป

หลายแสนล้านบาทแต่ช่วยชาวนาที่ยากจนได้น้อยนิด และ

เกดิปัญหาการทุจรติคอร์รปัช่ันมากมาย กจ็�าเป็นต้องทบทวน

นโยบายดังกล่าว ท้ังนี้การเสนอนโยบายไม่ใช่เป็นเพยีงหน้าที่

ของพรรคการเมืองเท่านั้น แต่ประชาชนและสถาบันต่างๆ 

ของสังคม สามารถร่วมเสนอแนวทางออกร่วมกันได้ 

ในด้านหนึ่ง เราไม่สามารถปล่อยให้ราคาสนิค้าเกษตร

วิ ่งไปตามกลไกตลาดเพียงล�าพัง เนือ่งจากกลไกตลาด

ปัจจบุนัสร้างความผนัผวนอย่างมากให้กบัราคาสนิค้าเกษตร 

ดังนั้น “การแทรกแซงของรัฐ” จึงเป็นสิ่งปกติในประเทศ 

ผู้ผลิตสินค้าเกษตรทั่วไป แต่ในอีกด้านหนึ่ง การแทรกแซง

ของรัฐก็ควรท�าอย่างจ�ากัดและยึดหลักการสากล โดยควร

ยึดหลักส�าคัญสามด้านคือ 1) ผลประโยชน์ควรตกอยู่กับ

เกษตรกรทีย่ากจนซึ่งแบกรับความผันผวนของกลไกตลาด 

2) ด้วยศักยภาพของรัฐทีม่ีอยู่อย่างจ�ากัด รัฐต้องเลือก 

ใช้นโยบายที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และ 3) ต้องค�านงึถงึหลกัความยติุธรรมแบบแบ่งสนัปันส่วน 

ระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั้งเกษตรกร ผู้บริโภคและ 

ผูเ้สยีภาษี โดยควรพจิารณาว่า การช่วยเหลอืเกษตรกรไม่ใช่

เพราะเป็นความเมตตา แต่เป็นเพราะเกษตรกรเหล่านั้น 

คอยแบกรบัต้นทนุของสงัคมไว้ โดยช่วยให้ค่าครองชีพอยูใ่น

ระดับต�่าจึงสมควรได้รับการเยียวยาจากสังคมด้วย

ที่มา: ดูชัดๆ โครงการเน่าจ�าน�าข้าว รัฐบาลจ่าย และ ค้างจ่ายให้กับชาวนา. 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2557. ค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2557, จาก ASTV 

ผู้จัดการ เว็บไซต์ : http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.

aspx?NewsID=9570000011258 
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