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สารพันปัญหากฎหมายฉบับน้ีใคร่ขอนำเสนอเกร็ดความรู้ทางกฎหมาย 
ที่ปัจจุบันกำลังเป็นที่สนใจของสาธารณะชนอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับปัญหา 
การรับจำนำกับการประกันราคาสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหา 
เรื่องข้าวมีราคาตกต่ำซึ่งเป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาต้องหาทาง 
แก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด ดังนั้น ฉบับนี้จึงขอเสนอเรื่อง “นโยบายการประกันราคา 
: ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย” 

ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเป็นปัญหาที่เรื้อรังและอยู่คู่กับสังคมไทย 
มาอย่างยาวนานก็โดยเหตุที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และสินค้า 
ส่งออกที่สำคัญก็มาจากภาคการเกษตร อย่างไรก็ตามแม้ว่าในปัจจุบันโครงสร้าง 
เศรษฐกิจของประเทศไทยจะไม่ได้พึ่งพาสินค้าเกษตรเป็นหลัก และอาชีพเกษตรกร 
กไ็มใ่ชป่ระชากรสว่นใหญข่องประเทศตอ่ไป แตป่ญัหาของเกษตรกรกย็งัคงเหมือนเดิม 
คือต้องพึ่งพาดินฟ้า อากาศ และราคาตลาดโลก เป็นหลัก เพราะไม่สามารถ 
กำหนดราคาผลผลิตได้ด้วยตัวเอง จึงทำให้ต้องประสบกับภาวะการขาดทุนและก่อให้
เกิดปัญหาหนี้สินอยู่ตลอดเวลา

รัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมาต่างได้พยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
อย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปเกษตรกรยังคงแบกรับกับ 
ปัญหาหนี้สินต่อไป ซึ่งวิธีการประการหนึ่งในหลาย ๆ ประการที่รัฐบาลให้ 
ความช่วยเหลือก็คือการจัดตั้ง “โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร” ขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการ 
แก้ไขปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรที่ดี เมื่อราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ รัฐบาลจะเปิด 
รับจำนำผลผลิตทางการเกษตร โดยให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำนำกับรัฐบาล 
ในราคาที่ได้กำไรพอสมควร และถ้าราคาสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้นเกษตรกรผู้จำนำ 
ก็สามารถที่จะนำสินค้านั้นไปขายให้แก่พ่อค้าที่ให้กำไรสูงกว่ารัฐบาลได้
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 ทั้งนี้แม้ว่าการรับจำนำสินค้าเกษตรจะเป็นโครงการที่ดี แต่ก็มีจุดอ่อน 
สูงเช่นกัน ที่ผ่านมารัฐบาลเพียงแต่ใช้โครงการรับจำนำช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตร 
ไม่ให้ตกต่ำเท่านั้น แต่ไม่เคยมีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ปล่อยให้ 
เกษตรกรปลูกตามใจชอบ เม่ือสินค้าราคาตกจึงเข้าไปช่วยเหลือ ซ่ึงตามวัตถุประสงค์ 
ของการจำนำสินค้าเกษตรก็เพ่ือให้เกษตรกรขายสินค้าเกษตรได้คุ้มค่ากับการลงทุน  
ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับ 
เกษตรกรให้มีช่องทางการตลาดมากขึ้น สร้างอำนาจในการต่อรองราคา เพื่อให้ 
เกษตรกรไดร้บัประโยชนจ์ากการจำนำอยา่งแทจ้รงิและเปน็การควบคมุปรมิาณผลผลติ 
ที่มีมากในช่วงต้นฤดูมิให้ออกสู่ตลาดมากจนเกินไป

ซึ่งตามหลักการของโครงการรับจำนำแล้ว เมื่อเกษตรกร 
นำสินค้าของตนมาจำนำไว้กับหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ตามราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด เกษตรกรมีสิทธิที่จะไถ่ถอน 
สินค้าของตนคืนไปได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดและสามารถ 
ไถ่คืนได้ในราคาที่รับจำนำ โดยในการจำนำนั้นหน่วยงานที่มี
บทบาทสำคัญคือ “องค์การคลังสินค้า” (อคส.) จะรับฝาก 
และออกใบประทวนสนิคา้ใหแ้กเ่กษตรกรผูจ้ำนำ และ “ธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” (ธกส.) จะรับจำนำใบประทวนสินค้าท่ีออกให้แก่ 
เกษตรกร โดยจะมีระยะเวลาในการไถ่คืนภายใน ๓ เดือน นับถัดจากวันที่รับจำนำ 

เช่น วิธีการจำนำข้าว เกษตรกรผู้มีสิทธิจำนำจะต้องมีหนังสือรับรอง 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในแต่ละปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและต้อง 
เป็นลูกค้าของ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ด้วย ทั้งนี้ 
เกษตรกรสามารถจำนำข้าวได้ในเขตพื้นที่จังหวัดของตนเองเท่านั้น ยกเว้นเขตพ้ืนท่ี 
ตำบลติดต่อกัน และพ้ืนท่ีท่ีได้รับการผ่อนผันในการรับจำนำข้ามเขตได้ 

ส่วนสาเหตุที่ทำให้ต้องมีการรับจำนำหรือการประกันราคาสินค้าเกษตร 
ก็เพื่อจะช่วยเหลือเกษตรกรให้ขายสินค้าเกษตรได้ในราคาที่เป็นธรรม โดยรัฐบาล 
จะมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือแบ่งออกเป็น ๔ มาตรการ ดังนี้
  ๑. มาตรการด้านตัวสินค้าเกษตร โดยจะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
ให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด และให้ความรู้ด้าน 
ความตอ้งการของตลาดทัง้ขนาด ปรมิาณ และชว่งเวลาทีต่ลาดมคีวามตอ้งการ เพือ่ให้ 
เกษตรกรสามารถนำไปวางแผนในการเพาะเลี้ยงเพาะปลูกได้ตรงตามความต้องการ 
มากทีส่ดุ และปรบัเปลีย่นแนวทางใหเ้กษตรกรหนัมาปลกูพชืหมนุเวยีนไดห้ลากหลาย 
ชนิดในระบบอินทรีย์ รวมถึงการจัดทำระบบการตรวจสอบแบบย้อนกลับ เพื่อให้ 
ผู้บริโภครู้ที่มาที่ไปของสินค้าได้ ซึ่งจะช่วยให้สินค้าเกษตรมีราคาดีขึ้น 
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  ๒. มาตรการด้านราคาและต้นทุนของสินค้าเกษตร จะมีมาตรการ 
ดูแลราคาสินค้าให้เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรขายสินค้าเกษตรได้ราคาดี โดยจะ
มีมาตรการดูแลในเรื่องของการช่วยลดต้นทุนผลผลิต เช่นในเรื่องของพลังงาน 
ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรืออาหารสัตว์ เป็นต้น โดยทั้งนี้จะร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการประกันราคาสินค้าเกษตรเท่าที่จำเป็นเพื่อ 
แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำอย่างเร่งด่วน และส่งเสริมให้เกษตรกรทำ 
สัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เพื่อเกษตรกรจะได้วางแผนการเพาะปลูก 
และคำนวณราคาไม่ให้ขาดทุนได้

  ๓. มาตรการด้านการตลาด สำหรับตลาดภายในประเทศ 
จะส่งเสริมให้มีการบริโภคมากขึ้น โดยขอความร่วมมือกับ 
ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ให้มีการพัฒนาสินค้าเกษตรไทยมากขึ้น 
โดยการจัดงาน “ภูมิใจไทย บริโภคสินค้าเกษตรไทย” 
หมุนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย  
นอกจากน้ีจะจัดให้มีสินค้าเกษตรตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสำคัญ 
ต่าง ๆ โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้โครงการ 
“ท่องเท่ียวไทย บริโภคสินค้าเกษตรไทย” ส่วนมาตรการ 

ในตลาดต่างประเทศจะเน้นการขายแบบรัฐต่อรัฐเพ่ือระบายสินค้าเกษตรไทย  
รวมถึงการรักษาตลาดเดิมและส่งเสริมให้ทำการซื้อขายตลาดล่วงหน้า
  ๔. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ ซ่ึงจะจัดทำคู่มือแนะนำสินค้าเกษตร 
ในด้านคุณสมบัติ คุณภาพ และความปลอดภัยสู่ภายในและภายนอกประเทศ  
และผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรในอาเซี่ยน ทั้งเป็นการ 
รณรงค์ให้คนไทยบริโภคสินค้าเกษตรไทยเพิ่มมากขึ้น และผลักดันสินค้าเกษตรไทย 
ผ่านโครงการ “ครัวไทยสู่ครัวโลก”
  นอกจากนี้ได้เสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ 
สินค้าที่สำคัญบางประเภท เช่น ข้าว มุ่งเน้นการใช้ยุทธศาสตร์ ผู้ผลิตต้องเป็น 
ผู้กำหนดราคาเอง และเพิ่มช่องทางการระบายข้าวของรัฐบาล ซึ่งเดิมเคยใช้ 
วิธีการประมูล แต่เกิดความไม่โปร่งใสข้ึนจึงได้เปล่ียนวิธีการใหม่เป็นการระบายข้าว 
โดยผ่านกลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแล้วสร้างปริมาณการซื้อขายในตลาดและ 
เป็นการเพิ่มโอกาสของผู้ส่งออกรายใหม่  

สำหรับมาตรการในระยะปานกลางและระยะยาวนั้น เป็นการเพิ่มรูปแบบ 
การรบัจำนำ โดยใหค้ลงัสาธารณะออกใบประทวนสนิคา้ใหก้บัเกษตรกรแทนทีจ่ะเปน็ 
การออกโดย อคส. เท่านั้น เกษตรกรสามารถนำใบประทวนสินค้าที่ออกให้ 
ในการรับจำนำนั้นไปรับเงินจากธนาคารได้ เช่น ที่ธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และจะขยายไปยังธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ อีกด้วย  

๑๕๓



นโยบายการประกันราคา : ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

นอกจากนี้ยังเป็นการใช้กลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าอย่างจริงจัง โดยมี 
มาตรการจูงใจให้เกิดผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายล่วงหน้ามากขึ้น

มาตรการตา่ง ๆ  ทีก่ลา่วมานี ้หากไดร้บัความรว่มมอืจากหนว่ยงานทกุภาคสว่น  
และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ก็จะสามารถยกระดับราคาสินค้าเกษตรหลัก 
ให้สูงขึ้นได้ ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรเพราะมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ซึ่งจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนรวมให้ดีขึ้นด้วย

ความผิดพลาดจากการดำเนินนโยบายรับจำนำสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ 
การรับจำนำข้าวของรัฐบาลได้ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดทุนจากการระบายสินค้า 
ที่มีขบวนการทุจริตอย่างเป็นระบบ เช่น การฮั้วราคาประมูล หรือการที่ผู้ตรวจสอบ 
คุณภาพข้าวประเมินราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ดังนั้น แม้การรับจำนำข้าว 
ของรัฐบาลจะได้ผลดี แต่ผลที่ได้นั้นส่วนใหญ่ประโยชน์จะไม่ตกแก่เกษตรกรโดยตรง 
แต่กลับตกอยู่ที่พ่อค้าคนกลาง เพราะกว่าจะประกาศราคาจำนำ 
ขา้วกเ็ปลีย่นมอืจากชาวนาไปแลว้ ดว้ยเหตนุีร้ฐับาลปจัจบุนัจงึได ้
เสนอโครงการรับประกันราคาขึ้น เพราะรัฐบาลได้ตระหนักด ี
วา่การชว่ยเหลอืเกษตรกรโดยวธิเีดมิ ๆ  เริม่ไมไ่ดผ้ล จงึตอ้งการ 
แกป้ญัหาสนิคา้เกษตรใหห้ลดุจากวงจรการรบัจำนำแบบเดมิ ๆ   
มาเป็นระบบการประกันราคา หากเกษตรกรขายสินค้าได้ราคา
ต่ำกว่าราคาประกัน ก็มารับเงินชดเชยจากรัฐบาล  

การประกนัราคา คอื การทีร่ฐับาลกำหนดราคาใหเ้กษตรกรรูล้ว่งหนา้วา่ในเดอืน 
ที่จะขายสินค้าเกษตรนั้น เกษตรกรสามารถที่จะขายผลผลิตได้ราคาเท่าใด แล้วหาก 
ราคาตลาดที่เกษตรกรขายได้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า“ราคาประกัน” รัฐบาล จะจ่ายเงิน 
ชดเชยให้เท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีประกันไว้กับราคาตลาดท่ีเกษตรกรขายได้  
ท้ังน้ีเกษตรกรต้องมาจดทะเบียนการประกันราคากับ ธกส. ซึ่งวิธีการรับประกันนี้ 
รัฐบาลไม่ต้องไปจัดการกับตัวเมล็ดข้าวหรือตัวสินค้าเกษตร ไม่ต้องไปหาโกดังจัดเก็บ 
หรือขนส่ง ทั้งไม่เป็นการเปิดช่องให้มีการทุจริตไม่แทรกแซงกลไกตลาด ปล่อยให้ 
กลไกตลาดเดินไปตามระบบ ในขณะเดยีวกนักช็ว่ยใหเ้กษตรกรไดเ้งนิตามราคาประกนั 
จริง ๆ ฉะนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ต่างจาก 
การจำนำเพราะการจำนำนั้นจะต้องกำหนดโควตาแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในโควตาจะไม่ได้ 
ประโยชน์อะไรเลย 

สำหรับราคาประกันนั้น เบื้องต้นจะคำนวณตามราคาตลาดปัจจุบัน เช่น  
ปัจจุบันข้าวหอมมะลิราคาอยู่ที่ตันละ ๑๔,๐๐๐ บาท อาจประกันในช่วงที่ราคาต่ำสุด 
คือในช่วงเดือนธันวาคม เมื่อราคาลดลงเหลือตันละ ๑๒,๐๐๐ บาท ทำให้รัฐบาล 
ตอ้งชดเชยสว่นตา่งใหเ้กษตรกรเปน็จำนวนเงนิตนัละ ๒,๐๐๐ บาท ซึง่ราคาประกนันัน้
จะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัราคารบัจำนำดว้ย โดยจะคำนวณจากตน้ทนุผลติของเกษตรกร 
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บวกกบักำไรทีเ่กษตรกรจะไดร้บั หรอืในกรณทีีย่งัมโีครงการรบัจำนำอยู ่ราคารบัจำนำ 
ต้องต่ำกว่าราคาประกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ต่อตัน และเกษตรกรจะได้รับเงินสดทั้ง
จำนวนทันที

 ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดพื้นที่รับจำนำที่ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นพื้นที่นำร่องก่อน 
โดยกำหนดให้ เกษตรกรประกันราคาข้าวหอมมะลิได้ไม่เกินรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
และเกษตรกรสามารถซื้อประกันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร (ธกส.) ในช่วงเดือน กรกฎาคม - เดือนสิงหาคม และสามารถขอใช้สิทธิ 
ได้ในเดือนธันวาคม ส่วนค่าเบี้ยประกันในระยะแรกอาจกำหนดไว้เป็นอัตราที่ต่ำ เช่น 
๐.๐๑ % ของวงเงินเอาประกัน

ข้อดี ในการรับประกันราคา คือลดปัญหาการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นทุก 
รูปแบบ ลดภาระงบประมาณของรัฐบาลในการจัดเก็บสินค้า 
เกษตร และเป็นการพัฒนากลไกตลาดข้าวให้มีความก้าวหน้า 
มากขึ้น เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตล่วงหน้าได้  
และที่สำคัญไม่สามารถนำมาตรการดังกล่าวมาเป็นประเด็นทาง
การเมืองได้อีกต่อไป

ข้อ เสีย  ของการประกันราคาคือในทางปฏิบัติ  
ดำเนินการได้ยาก เพราะการจดทะเบียนเกษตรกรขาดความ 

รัดกุม มีการจดทะเบียนซ้ำซ้อนในพื้นที่เพาะปลูกเดียวกัน หรือจดทะเบียนปลูกพืช 
หลายชนิด ตรวจสอบได้ยาก และมีความเสี่ยงต่อการนำสินค้าเกษตรจากประเทศ 
เพื่อนบ้านมาสวมสิทธิในโครงการ 

 ปัญหาที่สำคัญของการประกันราคาข้าวคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มียุ้งฉาง 
ที่สามารถเก็บรักษาสินค้าเกษตรของตนไว้ได้ ขณะเดียวกันผลผลิตสินค้าเกษตร 
สว่นใหญอ่อกตามฤดกูาล ทำใหผ้ลผลติออกมาพรอ้มกนัเปน็จำนวนมาก เมือ่เกษตรกร 
ไมม่ยีุง้ฉางทีจ่ะจดัเกบ็ จงึตอ้งขายใหก้บัพอ่คา้คนกลางและมโีอกาสทีจ่ะถกูกดราคามาก  
และท้ายที่สุดรัฐบาลต้องใช้เงินจำนวนมากไปชดเชยราคาให้กับเกษตรกร

 การประกันราคาสินค้าการเกษตร อาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายในการแก้ปัญหา 
การทุจริตคอรัปชั่น ต้นเหตุคือ รัฐบาลเข้าไปรับจำนำข้าว ในราคาที่สูงกว่า 
ความเป็นจริงมาก เมื่อรัฐบาลรับจำนำข้าว ก็จะนำไปเก็บที่โรงสี เพื่อให้โรงสี
แปรสภาพจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร แล้วนำไปเก็บในโกดังของ อคส. ซึ่งจะ 
ต้องเสียค่าเช่าโกดังตันละ ๒๐ บาทต่อวัน หากข้าวขายไม่ได้ ข้าวก็จะเสื่อมคุณภาพ 
ทำให้ราคาตก นอกจากนี้ในขั้นตอนของการประมูลซื้อข้าว ซึ่งผู้ส่งออกจะมา 
ประมูลซื้อข้าวจากรัฐบาล ขั้นตอนนี้ก็จะมีการฮั้วประมูลเกิดขึ้น โดยเงื่อนไข 
การประมูลเอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ค้ารายใหญ่ ส่งผลให้การส่งออกข้าวผูกขาดอยู่
กับผู้ส่งออกไม่กี่กลุ่ม การทุจริตจะเริ่มตั้งแต่การรับจำนำ การฝากเก็บโกดังกลาง 
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การระบายออกจากโครงการ โดยที่เกษตรกรไม่ได้ผลประโยชน์จากโครงการ 
ดังกล่าวเลย

  นโยบายการแทรกแซงราคาข้าวของรัฐบาลด้วยระบบการรับจำนำ 
กับระบบการประกันราคานั้น ระบบไหนดีกว่ากัน ระบบใหม่หรือที่เรียกว่าการ 
ประกันราคาที่รัฐบาลมองว่าจะแก้ปัญหาการทุจริต และการขาดทุนจำนวนมาก 
ในแต่ละปีจากการรับจำนำนั้น การแทรกแซงราคาตลาดสำหรับประเทศ 
เกษตรกรรมอย่างประเทศไทย นับว่ายังมีความจำเป็นอย่างมากท่ีต้องพ่ึงพารัฐบาล 
ในการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร เพื่อให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกร 
และแก้ปัญหาชาวไร่ชาวนาที่มักถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง แนวคิดหรือ 
ระบบการจำนำข้าวและสินค้าเกษตรบางชนิดจึงเกิดขึ้น แต่ปรากฏว่า หน้าที่ 
พึงต้องกระทำเพื่อช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมต่อเกษตรกร 
ของรัฐบาล กลายเป็นปัญหาระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ  
และพ่อค้า เพราะปัญหาการประมูลที่ไม่โปร่งใส กระบวนการ 
เพื่อการจำนำข้าวที่เต็มไปด้วยการทุจริต อาทิ การใช้เงิน 
งบประมาณสูงเกินจริง ในการจัดเก็บสินค้าที่รับจำนำ ตลอดจน 
การนำข้าวที่จำนำไว้แล้วมาเวียนจำนำซ้ำอีก นอกจากนี้ยัง 
ประสบกับปัญหาการบริหารจัดการระบายข้าวการขายข้าวที่ไม่โปร่งใส ทำให้รัฐบาล 
สูญเสียผลประโยชน์และขาดทุนเป็นจำนวนมาก มาตรการใหม่ในการแทรกแซง 
ราคาข้าวด้วยการประกันราคาขั้นต่ำให้กับเกษตรกร จึงเป็นทางเลือกที่เชื่อกันว่า  
จะลดปัญหาการบริหารและกระบวนการที่ไม่โปร่งใสทั้งหลายของการรับจำนำ  
อย่างน้อยก็การนำข้าวมาเวียนจำนำซ้ำแล้วซ้ำอีก และค่าใช้จ่ายในการสีข้าวและ 
เก็บข้าวเกินจริงก็จะไม่เกิดขึ้น แต่จะมีหลักประกันอะไรบ้างที่รัฐบาลจะสามารถ 
ยืนยันได้ว่า การประกันราคาข้าวแทนการรับจำนำนั้นการทุจริตจะหมดไป เพราะ 
ในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลได้เคยนำวิธีการประกันราคาข้าวมาใช้ก็ขาดทุนมาแล้ว 
จากปัญหาการทุจริตเป็นขบวนการ 

 ดังนั้น นอกจากรัฐบาลมีความตั้งใจแน่วแน่ทำในสิ่งถูกต้อง ด้วยการ 
หาทางแก้ไขและป้องกันปัญหาทุจริต อันเนื่องมาจากกระบวนการรับจำนำข้าว  
ซึ่งเรื้อรังมาจากอดีตทุกยุคทุกสมัยแล้ว ระบบการประกันราคาข้าวก็ยังคงต้อง 
พึ่งพาองคาพยพ ข้าราชการ พ่อค้า และนักการเมือง ซึ่งรัฐบาลต้องมีมาตรการ 
กำจัดขบวนการนี้ให้ได้ มิเช่นนั้นแล้วไม่ว่าจะระบบรับจำนำหรือการประกันราคา 
ก็คงแตกต่างกันเฉพาะชื่อโครงการเท่านั้น

 หากจะกล่าวโดยสรุปแนวทางในการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรมีดังนี้
  ๑. การประกันราคา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรควรอยู่ภายใต้แนวคิดของ

การประกันราคาขั้นต่ำของเกษตรกรที่ครอบคลุมต้นทุนเฉลี่ย ไม่ใช่เพื่อยกราคา 
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สินค้าให้สูงขึ้นเหมือนที่ได้กระทำมา โดยจะต้องดำเนินการประกันราคาโดยการซื้อ 
ประกันก่อนที่จะลงมือเพาะปลูก โดยให้เกษตรกรทำการซื้อประกัน ทั้งนี้ เมื่อเกษตรกร 
ซื้อประกันแล้วหากราคาขายต่ำกว่าราคาประกันหน่วยงานที่รับประกันจะจ่ายเงิน 
ชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกร การประกันราคาสินค้าเกษตรในลักษณะการซื้อประกัน 
ของเกษตรกรจะทำใหร้ฐับาลประหยดังบประมาณในการประกนัราคาสนิคา้ รวมถงึเปน็การ 
แก้ไขปัญหาเรื่องคอรัปชั่นที่เกิดขึ้น

 ๒. การพิจารณาค่าเฉลี่ยส่วนต่างการตลาด จากในอดีตที่เกษตรกรเคยได้รับ 
ไม่ใช่พิจารณาจากราคาที่ขายได้เป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียว ราคารับจำนำควรเท่ากับ
ต้นทุนการผลิตบวกกับค่าเฉลี่ยของส่วนต่างการตลาด ดังนั้นถ้าหากราคาตลาดสูงกว่า 
เท่ากับ หรือ ต่ำกว่า ตัวเลขดังกล่าวเล็กน้อยแล้วก็ไม่ควรดำเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม   
หากเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีควบคุมไม่ได้ทำให้ราคาผลผลิตในตลาดต่ำกว่า 
ต้นทุนการผลิตแล้ว ก็ให้ดำเนินการรับซื้อ ในราคาที่เท่ากับต้นทุนการผลิตพอดี  
ซึ่งจะทำให้เกษตรกรไม่ขาดทุนจากการดำเนินการผลิต แต่จะไม่มีส่วนต่างกำไร

 ๓. ในกรณีท่ีผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือโรคแมลงต่าง ๆ  
รัฐบาลอาจใช้แนวคิดการชดเชย หรือช่วยเหลือ ให้เท่ากับต้นทุนการผลิตที่เสีย 
ไปได้เช่นกัน

 ๔. ควรให้มีการประกันความผันผวนโดยใช้ดัชนีอากาศ ปริมาณน้ำฝนมา 
พิจารณากำหนดเบี้ยประกันเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงในกรณีผลผลิตเกิดความเสียหาย 
เนื่องจากภัยธรรมชาติ

 ๕. การใช้นโยบายพยุงราคาสินค้าเกษตรนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ  
การดำเนินนโยบายของรัฐควรให้ความสนใจกับการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
ผลผลิตทางการเกษตรของไทย รวมทั้งการพัฒนายุทธศาสตร์ในการลดต้นทุนการผลิต  
รวมถึงการพัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป  
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