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ประกันขาวผลงานชิ้นโบดําปชป. 

 
เมื่อสัปดาหที่ผานมา 2 แกนนําสมาคมชาวนาไทย นําโดย ประสิทธิ์  บุญเฉย และวิเชียร พวงลําเจียก ไดทําหนังสือ 

รองเรียนถึงนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และผูเกี่ยวของใหเขามาเรงแกปญหาราคาขาวเปลือกตกต่ําโดยดวนอีกครั้ง หลังจาก
เคยรองเรียนรัฐบาลไปแลว ต้ังแตกลางเดือน มี.ค. แตถึงตอนนี้สถานการณขาวเปลือกยังไมดีขึ้น เพราะราคาขาวเปลือก 5% ใน
ทองตลาดปจจุบัน ตกเหลือเพียงตันละ 7,000-7,500 บาทเทานั้นต่ําที่สุดในรอบหลายป โดยเฉพาะชวงหลังเทศกาลสงกรานตราคา
ขาวเปลือกรวงกราวลงกวาตันละ 1,000 บาท สาเหตุทําใหขาวตกในชวงนี้ มาจากผลผลิตขาวนาปรังเริ่มทยอยออกสูตลาดมาก 
โดยประมาณการวาเดือน เม.ย. ถึงกลางเดือน พ.ค. จะมีขาวเปลือกออกใหม ไมตํ่ากวา 1.8 ลานตัน ดังนั้นเมื่อขาวออกมากราคาก็ยอ
มตกลง แตเมื่อมองลงไปลึก ๆ แลว ปญหาขาวราคาตกต่ําไมไดเพิ่งเกิดเฉพาะตอนผลผลิตขาวนาปรังเพิ่งออกมา แตไดเริ่มตกมา
ตอเนื่องตั้งแตตนป จึงนาแปลกใจอยางยิ่งวา อะไรคือสาเหตุใหราคาขาวเปลือกตกต่ํารวดเร็วขนาดนี้ ทั้งที่เมื่อตนปราคาขาวยังเคย
ทะลุตันละ 10,000 บาทอยู และยังคุยกันนักหนา ปนี้เปนปทองของชาวนา สามารถขายขาวไดราคาสูงอีกครั้ง ที่ผานมามีการต้ัง
สมมุติฐานตาง ๆนานา ทั้งฝายรัฐบาลที่โทษไอโมงปลอยขาวจนทําใหขาวตก แตวันนี้ขาวปลอยระบายขาวเงียบไปแลวแต ขาวราคา
ยังไมกระเตื้องขึ้น ขณะที่คนคลุกคลีในวงการขาวกลับตั้งขอสังเกตถึงนโยบายการบริหารขาวของรัฐบาล นายกฯ อภิสิทธิ์ วากําลัง
เดินถูกทางหรือไม เพราะนับตั้งแตป 52 ถึงปจจุบัน การบริหารขาวมีปญหามาตลอดไลต้ังแตการแทรกแซงราคา การดูแลสตอก 
จนถึงการระบายขาวออกนอกประเทศ โครงการประกันรายไดถูกตราหนาเปนโจทกใหญของปญหาขาวตกต่ําครั้งนี้ โดยประสิทธิ์ 
บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย ใหความเห็นวา นอกจากการถูกไลกดราคาจากบรรดานายทุน โรงสีที่รับซื้อขาวแลว ปญหาอีกอยาง
คือโครงการประกันรายไดของภาครัฐ ไมสามารถเขาถึงแกปญหาไดจริง โดยเฉพาะการกําหนดราคาอางอิงในทุก 7 วัน ไมได
สะทอนถึงราคาขาวแทจริงในตลาด ชาวนาจึงไดรับเงินชดเชยนอยกวาที่เปน และตองขาดทุนในที่สุด ยกตัวอยาง ราคาอางอิงเมื่อ 
19-23 เม.ย.ที่ผานมา กําหนดที่ตันละ 9,142 บาท ชดเชยใหชาวนาตันละ 858 บาท หมายความชาวนาขายขาวไดเทาไร รัฐจายเงินเพิ่ม
ใหอีกตันละ 858 บาท แตที่เปนปญหาในตอนนี้คือ ราคาอางอิงที่รัฐ กําหนดไมไดสะทอนราคาตลาดแทจริง เพราะขาวเปลือกตก
เหลือตันละ 7,000 บาทแลว แตรัฐยังอางอิงที่ 9,000 บาท ชาวนาจึงขายขาว บวกเงินชดเชยไดเพียง 8,000 บาท นอยกวาราคาประกาศ
ประกัน 10,000 บาท ถึงตันละ 2,000 บาท อีกประเด็นที่เปนจุดออนโครงการประกันรายไดฯ คือไมพยุงแกปญหาราคาขาวตกต่ําได 
เพราะตามธรรมชาติจุดแข็งของการประกันรายไดอยูที่สามารถเขาไปชวยเหลือเกษตรกรไดทั่วถึง แตจุดดอยไมสามารถเขาไปพยุง
ราคาขาวในตลาดไดจริง เพราะราคาขาวจะขึ้นลงอยางเสรี ตามกลไกตลาดของพอคา โรงสี ผูสงออก และชาวนา ขณะที่รัฐมีหนาที่
เขาไปชดเชยสวนตางรายไดแกชาวนาเทานั้น ทุกวันนี้ตลาดขาวจึงตกอยูในมือของพอคา เปนผูกุมอํานาจกําหนดราคาซื้อขายได
เกือบเบ็ดเสร็จ ยิ่งธรรมชาติของพอคา กับนายทุน ที่มีหนาที่คาขายแสวงหาผลกําไรใหมากที่สุด ถามีโอกาสที่ทํากําไรเพิ่มยอมทํา
เปนธรรมดา ปญหาการกดราคา โดยอางความชื้นสูง หรือมีสิ่งปลอมปนมาก เพื่อใหซื้อขาวไดราคาถูก หรือกระบวนการปลอยขาว
จึงกลายเปนวังวนคูกับเกษตรกรไทยมาชานาน ฉะนั้นการฝากความหวังใหพอคา โรงสี ใหชวยซื้อขาวในราคาที่เปนธรรมเปนไปได
ยากดังนั้นปรากฏการณขาวตกต่ําในตอนนี้ จึงไมใชเรื่องเหนือความคาดหมายแตอยางใด เพราะกอนหนานี้หลายฝายเคยทักทวง 
นายกฯ อภิสิทธิ์ และ กอรปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นแลว วาอาจเกิดเหตุการณเชนนี้ ชาวนาจะกลายเปนเหยื่อของ
นายทุน และรัฐบาลตองเสียงบประมาณอุมไปเปลา ๆ ฟรี ๆ เพราะยิ่งยอนกลับไปหลายสิบป รัฐบาลยุคกอน ๆ เคยใชโครงการ
ประกันรายได แทรกแซงราคาขาวมาแลว แตลมเหลวไมเปนทา ชวงนั้นราคาขาวตกต่ําอยางหนัก และรัฐตองเสียงบประมาณชดเชย
ชาวนาสูงมากมาย จนตองหันมาใชโครงการรับจํานําในที่สุด อุปสรรคสําคัญอีกอยางหนึ่งที่ทําใหโครงการประกันรายไดเกิดปญหา 
คือ การขาดความรูความเขาใจตัวโครงการอยางแทจริง โดยเฉพาะชาวนา เกษตรกรในพื้นที่หางไกล การเขาถึงแหลงขอมูลวิธีปฏิบัติ
ทําไดยาก เนื่องจากการประกันรายเปนวิธีใหม มีขั้นตอนสลับซับซอน เชน ตองลงทะเบียน ผานการทําประชาคม แถมกําหนดราคา
อางอิง ราคาประกัน ราคาชดเชย หลากหลายมีราคาเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห ชาวนาบางกลุมจึงลดความยุงยาก ตัดสินใจขายใหพอคา
แทน แมไดราคาต่ํากวาแตก็ไดเงินรวดเร็วทันใจ ขามไปดูปญหาตลาดสงออก และกําลังซื้อจากนอกประเทศ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ
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ราคาขาวในประเทศอยางใกลชิดบาง ในตอนนี้ตองยอมรับสภาพวา ปริมาณความตองการขาวจากทั่วโลก ไมไดเพิ่มขึ้นสูงตามที่
หลายฝายคาดการณไว แมปที่ผานมาทั่วโลกเผชิญภัยธรรมชาติ ความแหงแลง จนผลผลิตลดลง แตทั่วโลกก็ไมต่ืนตระหนกวิ่งไลซื้อ
ขาวเหมือนป 51 โดยตางดูเชิงและทยอยซื้อขาวเทาที่จําเปนทําใหราคาขาวไมถีบสูงขึ้นรุนแรง ตัวแทนจากผูคาขาวไทยอยางชูเกียรติ 
โอภาสวงศ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผูสงออกขาวไทย มองปญหาวา ตลาดขาวในตอนนี้ซบเซามาก แทบไมมีความเคลื่อนไหว 
เพราะผูซื้อตางประเทศชะลอการสั่งซื้อ เนื่องจากผลผลิตขาวฤดูใหมทยอยออกผลผลิตมาแลว ที่สําคัญหลายประเทศ พอเห็นขาว
แพงก็เปลี่ยนไปบริโภคธัญพืชอื่นที่มีราคาถูกกวาแทน เชน อินเดียหันมาบริโภคขาวสาลี เพราะมีราคาเพียงตันละ 190 ดอลลาร
สหรัฐ สวนแอฟริกาซื้อขาวโพด ที่ราคาเพียงตันละ 175 ดอลลารแทน ทําใหความตองการขาวไมมากและราคายอมตกลงมากเรื่อย ๆ  
ราคาสงออกขาวสารของไทย เทียบชวงกอน เม.ย. 53 กับวันที่ 31 มี.ค. 53 ขาวหอมมะลิ 100% ช้ัน 1 ตันละ 1,092 ดอลลาร ลดจาก 
1,095 ดอลลาร ขาวหอมปทุมธานี ตันละ 737 ดอลลาร ลดจาก 739 ดอลลาร ขาว 100% ช้ัน 2 ตันละ 510 ดอลลาร ลดจาก 527 
ดอลลาร และขาวขาว 5% ตันละ 478 ดอลลาร ลดจาก 486 ดอลลาร ยิ่งตอนนี้เวียดนามขายดัมพราคาขาวขาว 5% เหลือเพียงตันละ 
360 ดอลลาร ถูกกวาขาวไทยตันละ 100 ดอลลาร ก็ยิ่งทําใหขาวไทยแขงไดยาก จนทําใหขาวในประเทศตองตกต่ําตามไปดวย เพราะ
ผูสงออกตองรับซื้อขาวในประเทศถูกลง  อีกปจจัยที่ทําใหตลาดโลกตางชะลอการสั่งซื้อขาวจากไทย เพราะตางรอดูนโยบายขาวจาก
รัฐบาลไทย เนื่องจากการที่รัฐบาลกอดสตอกขาวไวนาน ไมยอมระบายตั้งแตปกอนจนเหลือสตอกสูงถึง 6 ลานตัน ทําใหไทย
เสียเปรียบในเชิงการตอรองทางการคามาก เพราะขาวยิ่งเก็บไวนานยิ่งเสื่อมสภาพ แถมประเทศไทยยังมีการผลิตขาวใหมออกมา
เรื่อย ดังนั้นทุกคนจึงประเมินวาไมชาก็เร็ว รัฐบาลตองทยอยขายขาวออกมาในราคาถูกอยูดี หากชิงซื้อกอนเกรงวาจะขาดทุน ที่
สําคัญการขายขาวของรัฐบาลไทยในปริมาณมากจะฉุดใหราคาขาวใน ตลาดลดลงไปอีกดวยเทากับวาภาพที่ผูคาขาวทั่วโลก กําลัง
มองสถานการณขาวไทยในตอนนี้ คือรอชอนซื้อของถูกอยางเดียว เพราะเชื่อไมชาก็เร็วรัฐก็ตองขาย ไมขายก็ยิ่งตองเสียคาจัดเก็บ คา
ดูแลรักษา อีกปละกวา 2 พันลานบาท ยิ่งเก็บไวนานขาวก็ยิ่งเสื่อม มอดกัดกินขายไมไดราคาอีก ตอนนี้หลายฝายจึงสงสัญญาณวา รัฐ
ควรลดการเก็บขาวในสตอกลง  เพราะขืนเก็บไวแบบนี้ ราคาขาวโลกและในประเทศก็ยิ่ งตกต่ํ าลงแนนอน    
ฉะนั้นนโยบายการบริหารสตอกขาวจึงมีความสําคัญไมแพการประกันรายไดเกษตรกร และเปนการบานสําคัญที่นายกฯ อภิสิทธิ์ 
และรองนายกฯ ไตรรงค สุวรรณคีรี จําเปนตองคิดใหดี เพราะที่ผานมาการคัดคาน โดยอางวาขายขาวไมไดราคาและสั่งลมประมูล
หลายรอบ จนเปนเหตุใหรัฐเหลือขาว   อยูในมือมากมาย ไดสรางปญหายุงเหยิงไปทั่วทั้งวงการแลว เพราะถาเทียบราคาที่กระทรวง
พาณิชยเคยขายไปกอน หนานี้กับปจจุบัน เห็นวาราคาเดิมยังขายได  แพงกวาปจจุบันมาก ต้ังแตเมื่อปกลาย เคยขายไดราคาสูงถึงตัน
ละ 16,000 บาทแตก็ถูกลม ตอมาขายได 14,000 บาทก็ไมใหขายอีก แตถาขายตอนนี้รัฐบาลจะขายไดไมนาเกิน 12,000 บาทเทานั้น 
เห็นไดวาเปนวงจรสาละวันเตี้ยลงทุกวัน แมขณะนี้ พรทิวา นาคาศัย รมว. พาณิชย จะพยายามหากลไกแกปญหาขาวตกต่ําหลาย
แนวทางมาโดยตลอด ทั้งการรวมมือกับประเทศผูสงออกหลักในการพยุงราคาขาวไมใหตกลงในชวงที่มีผลผลิตออกสูตลาดมาก 
หรือการปรับรูปแบบตั้งโตะรับซื้อขาวแบบราคานําตลาด ใหสิทธิประโยชนแกโรงสีสามารถนําขาวเปลือกมาแลกขาวสารในสตอก
เดิมของรัฐบาลออกไปจําหนายได เพื่อจูงใจใหเกิดการซื้อขายขาวหมุนเวียนในระบบนั้น ดาน ยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวง
พาณิชย ยอมรับวาในเร็ว ๆ นี้จะเสนอใหรัฐบาลพิจารณาปรับเกณฑการต้ังราคาอางอิงขาวใหม เพราะที่ผานมา ชาวนารองเรียนกัน
มากวา ราคาอางอิงไมสะทอนความเปนจริง โดยเขาไปดู 2 แบบ คือใชราคาพื้นฐาน (ฟลอร ไพรส) ที่คํานวณจากราคาขาวยอนหลัง 
ราคาปจจุบัน และราคาอนาคตจากตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนามาใช หรือใชราคาปจจุบัน เพื่อใหราคาอางอิงมีความทันสมัย 
และชาวนาสามารถใชสิทธิไดรับเงินชดเชยใกลเคียงกับความเปนจริงมากขึ้น แนวทางเหลานี้แมจะเปนวิธีการที่ดี แตอาจพูดไมได
เต็มปากเต็มคํา วาจะแกปญหาขาวตกไดอยางยั่งยืน เพราะตราบใดที่ตลาดนอกประเทศ และการบริหารขาวไมเกิดความสมดุล ในไม
ชาเมื่อขาวฤดูใหมออกตลาด โดยเฉพาะเดือน มิ.ย.-ก.ค. ที่จะมีนาปรังออกมาใหมอีก 4 ลานตัน ก็เช่ือวาปญหาขาวตกต่ําจะกลับเขาสู
วงจรปญหาเดิมไดอีก ถึงเวลาแลวที่รัฐบาล โดยเฉพาะนายกฯอภิสิทธิ์ จะเปดใจมาจับเขาคุย เพื่อยกเครื่องนโยบายดูแลขาวกันใหม ดู
วานโยบายที่ผานมา ทั้งการประกันรายได การระบายขาว มีปญหาอะไรบาง ถึงทําใหขาวตกต่ําเพียงนี้ เพราะลําพังการปดปญหา 
โยนใหกระทรวงพาณิชย รับหนาเสื่อแกปญหาแตเพียงผูเดียวคงแกปญหาราคาขาวตกต่ําไมไดแนนอน โดยเฉพาะบทบาทของ “ดอก 
เตอร สามสี-ไตรรงค” ที่ไดรับมอบหมายจากนายกฯ อภิสิทธิ์ ใหเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) ในวันที่ 26 
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เม.ย.นี้ เพื่อกางขอมูลทั้งหมด มาดูกันวาจะหาทางออก เพื่อแกปญหาขาวราคาตกต่ําอยางไรนั้น นาจะเปนตัวแปรสําคัญที่ทุกคนกําลัง
จับตาดูอยู เพราะแนวทางแกปญหาขาวตกในชวงที่ผานมายังดูเหมือนพายเรือในอาง ไมวากระทรวงพาณิชยจะเสนอมาตรการแกไข
มาแบบไหน ก็ถูกตีตกซ้ําแลวซ้ําเลา สงผลใหปญหาขาวไมไดรับการแกไข และชาวนาตองเผชิญการถูกกดราคารับซื้อ และขาวตกต่ํา
ซ้ําซากยิ่งลาสุดการที่กลุมชาวนาภาคกลาง โดย วิเชียร พวงลําเจียก อุปนายกสมาคมชาวนาไทย ไดนําตัวแทนสมาคมชาวนาไทย เขา
ไปยื่นขอเรียกรองเรื่องราคาขาวตกต่ําใหกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ผานทางกระทรวงพาณิชย เพื่อขอใหรัฐบาลเรงแกปญหาราคา
ขาวที่กําลังตกต่ํา และเรียกรองใหพยุงราคาขาวใหอยูที่ตันละ 10,000 บาทนั้นไดสะทอนถึงความอึดอัดที่มีมานาน 
พรอมทั้งขูวาหากรัฐบาลยังนิ่งเฉย กลุมสมาคมชาวนาไทยจะนําชาวนาภาคกลางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ลพบุรี 
อางทอง ชัยนาท และสุพรรณบุรี เขาไปยังกระทรวงพาณิชย เพื่อทวงถามการชวยเหลือชาวนาตามมาตรการเรงดวน แตหากเรื่องยัง
เงียบ อาจตองไปที่กรมทหารราบที่ 11 บางเขน เพื่อถามหาความชวยเหลือจากนายกรัฐมนตรีคําขูนี้คงไมใชเรื่องลอเลนแน ๆ เพราะ
ตอนนี้ชาวนาสวนใหญก็เริ่มวางเวนจากฤดูการทํานาแลว ชาวนาบางสวนก็โดนภัยแลงเลนงานจนไมสามารถเพาะปลูก จึงมีความ
เปนไปไดไมนอย ที่จะออกมาชุมนุมผสมโรงเขากดดันรัฐบาล ยิ่งถาผสมโรงเขากับการชุมนุมทางการเมืองที่กําลังรอนระอุอยูใน
ขณะนี้ ก็นากังวลวาจะเกิดความวุนวายและกระทบตอเสถียรภาพรัฐบาลอยางเลี่ยงไมได ตอนนี้ในบานเมืองของเรา ไมใชมีแตปญหา
เรื่องปวดหัว แกงแยงอํานาจทางการเมืองอยางเดียว ปญหาขาวตกต่ําถือเปนเรื่องใหญที่กระทบตอชาวนาหลายลานคนทั่วประเทศ จึง
ถือเปนเรื่องสําคัญที่นายกฯ อภิสิทธิ์ จะเมินเฉย และมัวแตหวงเกาอี้ สถานภาพการเมืองอยางเดียวไมได เพราะถาชาวนาเดือดขึ้นมา 
ไมอยากคิดเลย ถาม็อบเสื้อมอฮอมบุกกรุงจริง ชาติจะปนปวนอีกแคไหน 
 
แหลงขาว : http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page วันที่ 26 เม.ย. 53 


