
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 23 กรกฎาคม 2536

ธกส. กับการรับจํ านํ าขาว

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           โครงการรับจํ านํ าขาวเปลือกในฤดูการผลิตป 2535/2536 ซึ่งดํ าเนินการโดย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) กํ าลังสรางภาระทางการคลังแกรัฐบาล 
อยางที่ไมเคยปรากฏมากอน

           รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ไดมีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2535 ให ธกส.  
รับจํ านํ าขาวเปลือกจากชาวนา โดยใชงบประมาณ 5,000 ลานบาท เงินจํ านวนดังกลาวนี้เปน 
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ า (packing credit) ที่ ธกส. ไดรับจากธนาคารแหงประเทศไทย  โดยเสีย 
ดอกเบี้ย 1% ตอป  เมื่อ ธกส. รับจํ านํ าขาวจากชาวนา  ธกส. จะตองจายสินเชื่อใหแกชาวนา  
มูลคารอยละ 90 ของราคาเปาหมาย  ทั้งนี้ราคาเปาหมายที่กํ าหนดก็คือ ขาวเปลือกชนิด 5% 
ความชื้นไมเกิน 15%  ราคา 4,100 บาทตอตัน  สวนขาวเกรดอื่นๆจะมีราคาเปาหมายแตกตางกัน
ประมาณเกรดละ 100 บาทตอตัน  การรับจํ านํ าขาวเปลือกของ ธกส. เร่ิมตนเมื่อวันที่ 16  
พฤศจิกายน 2535  มีกํ าหนดเวลาการชํ าระหนี้ 3 เดือน  เมื่อชาวนาไถถอนขาวที่จํ านํ าไวกับ  
ธกส. ชาวนาไมเพียงแตจะตองชํ าระเงินตนที่ไดรับเทานั้น หากยังตองชํ าระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
3 ตอปอีกดวย

           ในการจํ านํ าขาวกับ ธกส. ชาวนาไมจํ าเปนตองขนขาวไปฝากไวกับยุงฉางหรือ
คลังสินคาที่ ธกส. กํ าหนด  หากสามารถเก็บไวในไรนาหรือยุงฉางของตนเองได  เพียงแตตองมี
ขาวเปลือกเต็มตามจํ านวนที่จํ านํ าในยามที่เจาหนาที่ ธกส. ไปตรวจสอบ

           บทบาทของ ธกส. ในการรับจํ านํ าขาวเปลือกของชาวนามีมาแตฤดูการผลิตป 
2528/2529  ในชั้นตน ชาวนาไมสูนิยมนํ าขาวเปลือกมาจํ านํ ากับ ธกส. มากนัก  ทั้งนี้ดวยเหตุผล 
อยางนอย 2 ประการ คือ

           ประการแรก  ชาวนาตองเสียคาใชจายในการขนสงขาวเปลือกไปยังยุงฉางหรือ
คลังสินคาที่ ธกส. กํ าหนด  ในบางทองที่  ยุงฉางหรือคลังสินคาดังกลาวอยูหางไกลจากไรนา  
ตนทุนการขนสงที่สูงไมคุมกับประโยชนที่ไดจากสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ า
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           ประการที่สอง  ราคาขาวเปลือกที่จํ านํ าไดไมจูงใจมากนัก  เพราะในชั้นตน ธกส. 
ยึดถือราคาตลาดในแตละทองถิ่นในการประเมินราคารับจํ านํ า

           นับต้ังแตฤดูการผลิตป 2528/2529 เปนตนมา มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการการ
รับจํ านํ าขาวเปลือกของ ธกส. อยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
           ประการแรก ในชั้นตน สินเชื่อที่ชาวนาไดรับจากการจํ านํ าขาวเปลือกกับ ธกส.  
มีมูลคาเทากับรอยละ 80 ของราคาขาว  เฉพาะกรณีที่ชาวนารายนั้นเปนลูกคา ธกส. อยูแลว  
หากมิไดเปนลูกคา ธกส. จะไดสินเชื่อเพียงรอยละ 70  ในฤดูการผลิตป 2533/2534 เร่ิมมีการ 
ปรับเปลี่ยนเกณฑการคํ านวณสินเชื่อเปนรอยละ 90 ของราคาขาว  ซึ่งทํ าใหชาวนาไดรับสินเชื่อ 
เพิ่มข้ึน
           ประการที่สอง ราคาขาวเปลือกที่ใชเปนฐานในการประเมินสินเชื่อ แตเดิมใช 
ราคาตลาดในทองที่ นับต้ังแตฤดูการผลิตป 2533/2534 เปนตนมารัฐบาลหันมากํ าหนดราคา 
เปาหมายแทน โดยที่ราคาเปาหมายที่กํ าหนดมีแนวโนมเพิ่มข้ึน
           กระนั้นก็ตาม  หากไมนับฤดูการผลิตป 2535/2536 แลว ธกส. ไมสามารถรับ 
จํ านํ าขาวเปลือกไดตามเปาหมายที่กํ าหนด  ในชั้นตน ธกส. ลังเลใจที่จะเปนกลไกของรัฐบาลใน 
การรับจํ านํ าขาวเปลือก เนื่องจากมีความเสี่ยงในการขาดทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อชาวนาไมมา
ไถถอน  ขาวเปลือกที่จํ านํ าไว  และเมื่อขาวเปลือกที่รับจํ านํ าเสื่อมคุณภาพ  ดวยเหตุนี้เอง ธกส.  
ในชั้นตนจึงจัดสรรสินเชื่อใหแกลูกคาเกาแตกตางจากลูกคาใหม (80% เทียบกับ 70% ของราคา
ขาว) เพราะ ธกส. มีสารสนเทศเกี่ยวกับลูกคาเกามากพอสมควร  ในขณะที่เกือบไมมีขอมูลเกี่ยว
กับลูกคาใหมเลย การที่ขาวเปลือกเสื่อมคุณภาพตามกาลเวลา ทํ าให ธกส. ตองกํ าหนดความชื้น 
ของขาวเปลือกที่รับจํ านํ า ซึ่งโดยทั่วไปกํ าหนดไวในระดับไมเกิน 15% เนื่องเพราะขาวเปลือก 
ที่มีความชื้นสูงมากเพียงใด ยิ่งเสื่อมคุณภาพเร็วเพียงนั้น แตการกํ าหนดระดับความชื้นของ
ขาวเปลือกในดานหนึ่งเปนประโยชนแก ธกส. และรัฐบาล  แตในอีกดานหนึ่งกลับทํ าใหชาวนา 
ในภาคกลางจํ านวนมากไมสามารถจํ านํ าขาวเปลือกกับ ธกส. ได  เนื่องจากขาวในภาคกลางมี
ความชื้นสูง เพราะตองเผชิญกับภาวะนํ้ าทวม นอกจากนี้ จารีตในการนํ าขาวที่เก็บเกี่ยวไปตาก
แดดกอนนํ าออกจํ าหนาย เพื่อลดความชื้นไดคอยๆหมดไป

           ปญหาขาวเสื่อมคุณภาพไมเพียงแตจะทํ าให ธกส. ตองกํ าหนดระดับความชื้น 
ของขาวที่รับจํ านํ าเทานั้น หากทวายังตองกํ าหนดระยะการไถถอนขาวเปลือกใหส้ันอีกดวย โดย 
ทั่วไป ระยะการชํ าระหนี้อยูระหวาง 3-6 เดือน  แตเมื่อรัฐบาลใหส่ิงจูงใจแกชาวนาในการจํ านํ า 
ขาวกับ  ธกส. มากเพียงใด  โอกาสที่ชาวนาจะไมไถถอนขาวที่จํ านํ าไวก็ยิ่งมีมากเพียงนั้น ผลที่ 
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ตามมาก็คือ รัฐบาลตองเลื่อนกํ าหนดเวลาการไถถอนขาวที่จํ านํ าไวออกไป บางครั้งยาวนานถึง  
13 เดือน

           ปรากฏการณที่ชาวนาไมไถถอนขาวที่จํ านํ าไวกับ ธกส. มีมาตั้งแตเมื่อ ธกส.  
เร่ิมรับจํ านํ าขาว แตในชั้นแรกมีไมมากนัก เพิ่งจะเปนปญหาอยางใหญหลวงในฤดูการผลิตป 
2535/2536 ทั้งนี้ปรากฏวา ธกส. รับจํ านํ าขาว 3.37 ลานตัน แตชาวนาไถถอนไปเพียง 186,962 
ตัน  คงคางอยูประมาณ 3.19 ลานตัน  เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะรัฐบาลกํ าหนดราคาเปาหมายไว 
สูงเกินไป  มิหนํ าซํ้ ายังประเมินสินเชื่อที่ใหแกชาวนาในอัตราสูงเกินไป (90% แทนที่จะเปน 80%  
ของราคาเปาหมาย)  เมื่อถึงกํ าหนดการไถถอนขาวที่จํ านํ าไว  ราคาขาวภายในประเทศกลับตกตํ่ า
กวาราคาเปาหมายเปนอันมาก ความผันผวนของราคาขาวดังกลาวนี้ ทํ าใหชาวนาไมได 
ประโยชนจากการจํ านํ าขาวกับ ธกส. มิหนํ าซํ้ ายังตองชํ าระดอกเบี้ยแก ธกส. อีกดวย  ชาวนาจึง 
ตัดสินใจทิ้งขาวไวแก ธกส.

           แต ธกส. เปนเพียงผูรับจํ านํ าขาวเทานั้น  หาใชเจาของขาวที่รับจํ านํ าไวไม แม 
ขาวจะเสื่อมคุณภาพ ธกส. ก็ไมสามารถจัดการอยางหนึ่งอยางใดได  จนกวาจะไดเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ขาวเหลานั้น  คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2536 จึงมี 
มติให ธกส. ซื้อขาวที่รับจํ านํ าไวจากชาวนา โดยอาศัยเงินกูจากธนาคารออมสิน 8,000 ลานบาท 
อัตราดอกเบี้ย 10.5%  ระยะเวลาการกู 1 ป  โดยกระทรวงการคลังเปนผูค้ํ าประกัน ธกส. จะใช 
เงินจํ านวน 8,000 ลานบาทซื้อขาวที่รับจํ านํ าไว  โดยจายในราคา 90% ของราคาเปาหมาย  
4,100-4,200 บาทตอตัน  เมื่อชาวนาขายขาวให ธกส. แลว จะไดนํ าเงินมาชํ าระหนี้คืนแก ธกส.  
ทั้งนี้รัฐบาลยกภาระดอกเบี้ยที่ตองจายให  เมื่อ ธกส. มีกรรมสิทธิ์ในขาวที่รับจํ านํ าแลว  จะไดนํ า 
ขาวเหลานั้นไปแปรสภาพเพื่อใหองคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) นํ าออกจํ าหนายทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลจะเปนผูรับภาระการขนสงขาวเปลือกไปยังโรงสีและชดเชย 
ผลการขาดทุนในการดํ าเนินงาน  เจาหนาที่ ธกส. คาดวา  จะตองขาดทุนในการดํ าเนินการ 
ประมาณ 2,000 ลานบาท  อนึ่ง  มีรายงานขาวในเดือนมิถุนายน 2536  ธกส. ตกลงนํ าขาวที่รับ
จํ านํ าไวปริมาณ 700,000 ตันมาสีและแปรสภาพเปนขาวชนิด 35% เพื่อให อตก. นํ าไปขายใหแก
รัฐบาลฟลิปปนส

           โครงการรับจํ านํ าขาวเปลือกของ ธกส. ประสบภาวะการขาดทุนมาโดยตลอด  
ในอดีตจนถึงฤดูการผลิตป 2533/2534 สวนขาดทุนจากการดํ าเนินโครงการอาศัยเงินชดเชย 
จากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร แตในฤดูการผลิตป 2534/2535 เร่ิมอาศัยเงินชดเชยจากกองทุน  
รวมชวยเหลือเกษตรกร เนื่องจากเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรเหือดแหง เงินชดเชยการขาดทุน
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ดังกลาวนี้ปหนึ่ง ๆ มีไมเกิน 400 ลานบาท  แตในฤดูการผลิตป  2535/2536  อาจสูงถึง 2,000 
ลานบาท  ซึ่งนับวาสูงเปนประวัติการณ
           การที่ ธกส. เขามาดํ าเนินโครงการรับจํ านํ าขาวเปลือก ไมเพียงเปนเพราะเหตุวา 
ธกส. ในฐานะองคกรของรัฐจักตองปฏิบัติตามนโยบายของรัฐเทานั้น  หากยังเปนเพราะเหตุวา 
โครงการนี้เปนประโยชนตอ ธกส. เองดวย  ชาวนาที่เปนลูกหนี้ ธกส. เมื่อไดรับเงินจากการจํ านํ า 
ขาวกับ ธกส. ยอมสามารถชํ าระหนี้แก ธกส. ได  โครงการรับจํ านํ าขาวเปลือกจึงชวยให ธกส.  
ไดรับการชํ าระหนี้จากชาวนาตรงตอเวลามากขึ้น โดยที่อัตราการสูญหนี้ลดลงดวย นี่เปนเหตุผล 
ที่จะอธิบายวา  เหตุใด ธกส. จึงมีความโนมเอียงที่จะรับจํ านํ าขาวจากชาวนาที่เปนลูกหนี้มากกวา
ชาวนาที่ไมเปนลูกหนี้  แตเมื่อรัฐบาลกํ าหนดให ธกส. ตองรับจํ านํ าขาวจากชาวนาที่มิไดเปน 
ลูกหนี้  แมจะทํ าให ธกส. ไดประโยชนนอยลง  อีกทั้งมีความเสี่ยงตอการขาดทุนเพิ่มข้ึน  กระนั้น 
ก็ตาม ธกส. ก็มิไดสูญเสียมากนัก  เพราะรัฐบาลรับภาระสวนขาดทุนในการดํ าเนินโครงการ 
คอนขางเต็มที่

           ปญหาพื้นฐานมีอยูวา  รัฐบาลให ธกส. รับจํ านํ าขาวเปลือกไปทํ าไมกัน  เหตุผล 
พื้นฐานของโครงการดังกลาวนี้ก็คือ รัฐบาลไมตองการใหชาวนาเรงขายผลผลิต เพราะจะทํ าให
ราคาขาวตกตํ่ าอยางฮวบฮาบ การรับจํ านํ าขาวเปนกลวิธีในการดึงขาวออกจากการหมุนเวียนใน
ตลาด  ซึ่งอาจผลักดันใหราคาสูงขึ้นได

           อยางไรก็ตาม มีเหตุผลอยางนอย 3 ประการที่ทํ าใหเชื่อวา โครงการรับจํ านํ า
ขาวเปลือกของ ธกส. ไมสูมีผลในการสรางราคามากนัก กลาวคือ

           ประการแรก  ปริมาณขาวเปลือกที่ ธกส. รับจํ านํ าในปหนึ่งๆ มีไมมากนัก โดย 
ทั่วไปมีไมถึง 10% ของปริมาณผลผลิต ทั้งนี้ยกเวนฤดูการผลิตป 2529/2530 และป 2535/2536 
ความจํ ากัดของงบประมาณและกํ าลังคนของ ธกส. ทํ าใหมิอาจขยายปริมาณการรับจํ านํ าได 
มากนัก
           ประการที่สอง  ขาวเปลือกที่ ธกส. รับจํ านํ านั้นมิไดหลุดจากการหมุนเวียนใน
ตลาดเสียเลยทีเดียว  เพราะในเวลาตอมา ธกส. ก็นํ าขาวเปลือกที่ใกลจะเสื่อมคุณภาพแปรรูป 
และนํ าออกจํ าหนายในตลาด  ดังนั้น  เมื่อ ธกส. ดึงขาวเปลือกออกจากตลาดดวยการรับจํ านํ า   
พอคา คนกลางและโรงสีก็จะลดการเสนอซื้อขาวเปลือกดวย เพราะสามารถคาดการณไดอยาง 
ถูกตองวา  ราคาขาวจะตกตํ่ าลงในอนาคต  เนื่องจาก ธกส. จะตองปลอยขาวสูตลาดในเวลา 
ตอมา พอคาคนกลางและโรงสีจึงเลื่อนการเสนอซื้อไปในอนาคต การรับจํ านํ าขาวเปลือกของ  
ธกส. จึงมิไดมีผลในการพยุงราคามากดังที่มักจะคาดหวังกัน
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           ประการที่สาม แมวาโครงการรับจํ านํ าขาวเปลือกจะมีเจตนารมณที่จะดึง
ขาวเปลือกออกจากตลาด  แตโดยเหตุที่ ธกส. ตองฝากขาวที่รับจํ านํ าไวกับโรงสีและคลังสินคา
ตางๆ เนื่องจากไมมียุงฉางของตนเองจํ านวนมากพอ จนทายที่สุดถึงกับอนุญาตใหชาวนาเก็บ
ขาวเปลือกที่จํ านํ ากับ ธกส. ไวเอง  ดังนั้น  จึงมีเหตุผลนาเชื่อวา  จะมีการนํ าขาวเปลือกที่ ธกส.  
รับจํ านํ าไวนี้เวียนออกขาย เพียงแตไมทราบแนชัดวามีจํ านวนมากนอยเพียงใดเทานั้น ปริมาณ
ขาวเปลือกที่หลุดจากการหมุนเวียนในตลาดจึงมีนอยกวาปริมาณที่ ธกส. รับจํ านํ า

           ความจํ ากัดของงบประมาณทํ าใหการรับจํ านํ าขาวเปลือกมิอาจกระทํ าการเปน
การทั่วไป และเปดชองใหมีการใชโครงการนี้ในการสรางคะแนนนิยมทางการเมืองได เพราะการณ
ปรากฏวา ในยุคสมัยที่พรรคชาติไทยยึดกุมอํ านาจการบริหาร โครงการรับจํ านํ าขาวเปลือกมักจะ
มุงสูจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกลเคียงเปนปฐม ในแงนี้ หากโครงการนี้จะมีผลกระทบตอ 
ราคา ผลกระทบนั้นจะจํ ากัดเฉพาะบางทองที่ในชวงเวลาอันสั้น นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลที่จะ 
เชื่อวา ในปที่รัฐบาลกํ าหนดราคาเปาหมายไวสูง ไมเพียงแตจะจูงใจใหชาวนาจํ านํ าขาวเปลือกกับ 
ธกส. เทานั้น  หากยังชักจูงใหพอคาคนกลางและโรงสีนํ าขาวเปลือกไปจํ านํ ากับ ธกส. โดยอาศัย 
ชื่อชาวนาดวย  เพราะการจํ านํ ากับ ธกส. ไดราคาดีกวาการนํ าออกขายในตลาด  หากการณเปน 
จริงเชนนั้น ไมเพียงแตจะทํ าใหโครงการนี้ไมเปนประโยชนตอชาวนาเทาที่ควรแลว ยังอาจมีผล 
ในการทํ าลาย ธกส. ในระยะยาวดวย  การฉอราษฎรบังหลวงและความประพฤติมิชอบใน ธกส.  
จะมีมากขึ้น ทั้งๆที่องคกรแหงนี้ไดชื่อวาเปนองคกรที่มีผลงานที่มีประสิทธิภาพและซื่อสัตยสุจริต 
มากอน
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