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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาขั้นตอนการน�ำโครงการ
รับจ�ำน�ำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติ ในต�ำบลนาแก อ�ำเภอ
ค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการน�ำโครงการ
รับจ�ำน�ำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติ ในต�ำบลนาแก อ�ำเภอ
ค� ำ เขื่ อ นแก้ ว จั ง หวั ด ยโสธรกั บ ปั ญ หาการน� ำ โครงการรั บ จ� ำ น� ำ ข้ า วเปลื อ กใน
ระดับประเทศ วิธีด�ำเนินการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การจ�ำแนกข้อมูล, การวิเคราะห์ขอ้ มูล, การวิเคราะห์เนือ้ หา, และการเปรียบเทียบ
ข้อมูล ตามตัวแบบการน�ำนโยบายไปปฏิบัติของวรเดช จันทรศร
ผลการศึกษาพบว่า ขั้นตอนการน�ำโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกของรัฐบาล
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติ ในต�ำบลนาแก อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ผลการศึกษาปัญหาโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก พบว่า
1) ปัญหาด้านสมรรถนะ ประกอบด้วย 1.1) ปัจจัยด้านบุคลากร นั่นคือ เจ้าหน้าที่
มีจ�ำนวนจ�ำกัดและขาดความรู้ความเข้าใจ 1.2) ปัจจัยด้านเงินทุน นั่นคือ ข้อจ�ำกัด
ด้านงบประมาณและแหล่งเงินทุน1.3) ปัจจัยด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ นั่นคือ
ใบประทวนมีจ�ำนวนจ�ำกัด 2) ปัญหาด้านการควบคุมนั่นคือ ปัญหาตรวจวัดความชื้น
และสิ่งเจือปน 3) ปัญหาด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง พบว่า
มีความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) ปัญหาด้าน
อ�ำนาจและความสัมพันธ์กับองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้ประกอบการโรงสีใช้
อ� ำ นาจในทางมิ ช อบต่ อ กฎหมาย 5) ปั ญ หาด้ า นการสนั บ สนุ น และความผู ก พั น
ขององค์การหรือบุคคลส�ำคัญในกระบวนการของการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่
ผู้ประกอบการโรงสีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม
ค�ำส�ำคัญ: นโยบายสาธารณะ, โครงการรับจ�ำน�ำข้าว
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Abstract
The objectives of the study were to 1) Study the process of the
rice pledging scheme of Yingluck Shinawatra Government in Na Kae
Subdistrict Kham Khuean Kaeo District Yasothon Province, and 2) to
study compare the problems of the rice pledging scheme of Yingluck
Shinawatra in Na Kae Subdistrict Kham Khuean Kaeo District Yasothon
Province with the problems of the rice pledging scheme nationally. This
study used qualitative research approach. Data were collected from
the related documents, and the in-depth interview of key informant.
The typological content and comparison analysis were used based on
Voradaj Chandarasorn,s policy implementation model.
The result of the study found that there were 3 steps of the
rice pledging scheme of Yingluck Shinawatra Government in Na Kae
Subdistrict Kham Khuean Kaeo District Yasothon Province. The study
revealed problems of the rice pledging scheme as follows: 1) Capacity
problems include 1.1) Individual factor i.e. limited of staff and lake of
knowledge 1.2) Capital facto i.e. financial resources 1.3) Devices factors
i.e. adequacy of warehouse receipt 2) Controlling problems i.e.
moisture and impurities examination 3) Coordination resistance to
change i.e. conflict between officials and stakeholder 4) Authority and
relationship with other organization problems i.e. mill operators used
illegal authority 5) support and commitment of organization and
individual i.e. mill operatorsfocus on their own interest rather than
common interest.
Keywords: Public Policy, The Rice Pledging Scheme
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บทน�ำ
“ข้าวนี้นะมีรสให้ชนชิมทุกชั้นชน
เบื้องหลังสิทุกข์ทนและขมขื่นจนเขียวคาว”
					
(จิตรภูมิศักดิ์)
จากส่วนหนึ่งของบทประพันธ์ข้างต้น ชวนให้นึกถึงความยากล�ำบากของ
เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวให้คนทั้งประเทศได้กิน ซึ่งกว่าจะเป็นข้าวแต่ละเมล็ด
ชาวนาต้องตรากตร�ำล�ำบาก เอาหลังสู้ฟ้า เอาหน้าสู้ดิน เพราะเป็นอาชีพที่ท�ำรายได้
และหล่อเลี้ยงชีวิตพวกเขามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ว่าได้ ทว่าเมื่อค�ำนึงถึงผลผลิต
ข้าวในแต่ละปี รายได้มีความผันผวนไปตามฤดูกาลและระบบเศรษฐกิจที่มีความเป็น
พลวัตร ท�ำให้เกษตรกรชาวนาไร้ซึ่งอ�ำนาจต่อรองในเรื่องราคา รัฐบาลจึงมีบทบาทที่
ส�ำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ท�ำให้บางพรรคการเมืองน�ำประเด็นนี้
มาเป็นนโยบายหนึ่งในการหาเสียงตั้ง จนกระทั่งข้าวได้กลายเป็นพืชทางการเมืองที่มี
เกษตรกรเป็นฐานเสียงที่ส�ำคัญ
จากการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 พรรคเพื่อไทย โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร เป็นหัวหน้าพรรคและได้จัดตั้งเป็นผู้น�ำฝ่ายรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 มีนโยบายเร่งด่วนที่จะด�ำเนินการในปีแรกทั้งสิ้น
16 นโยบาย หนึ่งในนั้น คือ “นโยบายยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกร
เข้าถึงแหล่งเงินทุน” โดยน�ำระบบรับจ�ำน�ำสินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคง
ด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร เริ่มจากการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอม
มะลิ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ที่ราคาเกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท
ตามล�ำดับ และเป็นการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกทุกเมล็ดไม่จ�ำกัดปริมาณ โดยในปีการ
ผลิต 2554/55 รัฐบาลได้เริ่มรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก (วิกานดา วรรณวิเศษ, 2554) หาก
แต่ในระหว่างการด�ำเนินโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ได้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น เช่นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ�ำนวนจ�ำกัด(กรมการค้าภายใน,
2555 ก) ความล่าช้าในขั้นตอนการรับเงินจ�ำน�ำข้าวของเกษตร (จักรพงษ์เสนาไชย,
2556) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการด�ำเนินงาน
(กรมการค้าภายใน, 2554ข) รัฐบาลมีข้อจ�ำกัดด้านวงเงินงบประมาณในการบริหาร
โครงการรับจ�ำน�ำข้าว (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,2556ก). จุดรับจ�ำน�ำ
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ข้าวมีไม่เพียงพอ (กรมการค้าภายใน, 2555ง) ขาดความสามารถในควบคุมผลงาน
การระบายข้าว (สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย, 2556ข) เป็นต้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
ผู ้ วิ จั ย จึ ง ต้ อ งการศึ ก ษาขั้ น ตอนการน� ำ โครงการรั บ จ� ำ น�ำ ข้ า วเปลื อ กของ
รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติ ในต�ำบลนาแก อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
และศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการน�ำโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิง่ ลักษณ์
ชินวัตร ไปปฏิบัติ ในต�ำบลนาแก อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรกับปัญหาการน�ำ
โครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติ ในระดับประเทศ
เพื่อเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการข้าวในอนาคต

วิธีการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 7 ราย (ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน) และเกษตรกร 13 ราย
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการส�ำรวจเชิงเอกสาร (Documentary
Reserarch) พร้อมกับวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการตีความและสรุป
ประเด็นส�ำคัญ ที่ได้รวบรวมจากเอกสาร งานเขียนทางวิชาการ ผลการวิจัย เกี่ยวกับ
เรื่องโครงการรับจ�ำน�ำข้าว ข่าวจากหนังสือพิมพ์ บทความและบทสัมภาษณ์ตามสื่อ
อินเตอร์เนต และรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ เพื่อให้
ทราบถึงข้อเท็จจริงที่สะท้อนการด�ำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการรับจ�ำน�ำ
ข้าวในระดับประเทศ
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) ได้แก่ การเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key Informant interview)
เกี่ยวกับโครงการรับจ�ำน�ำข้าวและใช้ค�ำถามกึ่งโครงสร้าง (Interview Guideline)
ในการสัมภาษณ์กลุ่มอย่าง สร้างค�ำถามจากกรอบแนวคิดปัญหาการน�ำนโยบายไป
ปฏิบัติของวรเดช จันทรศรการสัมภาษณ์แต่ละรายจะสัมภาษณ์จนกว่าจะได้ข้อมูลที่
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ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ หรือจนกว่าจะไม่พบข้อสงสัยหรือไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้น
ที่เรียกว่า การอิ่มตัวของข้อมูล (Data Saturation) จึงหยุดการสัมภาษณ์ในขณะท�ำ
สัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั จะท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลพร้อมๆ ไปกับการสัมภาษณ์ และสังเกตสีหน้า
ลักษณะท่าทาง ลักษณะน�้ำเสียง ตามความเป็นจริงผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
จ�ำแนกข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การวิเคราะห์เนื้อหา, และการเปรียบเทียบข้อมูล
ตามตัวแบบการน�ำนโยบายไปปฏิบัติของวรเดช จันทรศร

ผลการศึกษา
การศึกษาขั้นตอนการน�ำโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์
ชินวัตร ไปปฏิบัติในต�ำบลนาแก อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร พบว่า เป็นพื้นที่ท�ำการ
เพาะปลูกข้าวที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรท�ำนาปีละครั้ง ซึ่งเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกของรัฐบาล เกษตรกรทั้งหมดมีพื้นที่นาเป็นของ
ตัวเอง จ�ำนวนพื้นที่นาอยู่ระหว่าง 30 ไร่ ถึง 120 ไร่ ในการด�ำเนินโครงการรับจ�ำน�ำ
ข้าว สามารถสรุปขั้นตอนการด�ำเนินงาน ได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เกษตรอ�ำเภอจะท�ำหน้าที่ในการรับ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยที่เกษตรกรจะได้รับใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวในปีการผลิตนั้นๆ ในใบรับรองผล เกษตรกรจะเป็นผู้เซ็นรับรองผลผลิต
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลท�ำหน้าที่เซ็นรับรองข้อมูล และเกษตรอ�ำเภอท�ำหน้าที่
เป็นผู้ออกใบรับรอง จากนั้นเกษตรกรสามารถน�ำข้าวของตนเองเข้าโครงการรับจ�ำน�ำ
ข้าวเปลือกได้
ขั้นตอนที่ 2 การจ�ำน�ำข้าวที่โรงสี ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการตรวจสอบ
คุณภาพข้าวและชั่งน�้ำหนักข้าว ซึ่งเมื่อเกษตรได้ขึ้นทะเบียนรับรองผลจากเกษตร
อ�ำเภอแล้ว เกษตรกรจะเตรียมเอกสารประกอบการรับจ�ำน�ำข้าวซึ่งประกอบด้วย
ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หลังจากนั้นเกษตรกรก็จะน�ำ
ข้าวไปจ�ำน�ำกับโรงสีใกล้บ้าน พบว่า เกษตรกรน�ำข้าวไปจ�ำน�ำ ที่โรงสีในเขตรับจ�ำน�ำ
3 แห่ง และโรงสีที่อยู่นอกเขตรับจ�ำน�ำ 1 แห่ง ตามล�ำดับ ดังนี้ โรงสีทรัพย์สิริธร ต.แคน
น้อย อ.ค�ำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โรงสีกิมมน ต.ลุมพุก อ.ค�ำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โรงสี
ทวิกิจยโสธร ต.น�้ำค�ำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร และโรงสีข้าวอุบลแสงเจริญรุ่งเรือง 2009
จ�ำกัด อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ระยะทางในการขนส่งข้าวไปยังโรงสีแต่ละแห่งจะ
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อยู่ระหว่าง 15 กิโลเมตร ถึง 20 กิโลเมตร ค่าใช้จ่ายในการขนส่งคิดตันละ 300 บาท
ระหว่
ถึง 20 กิดโความชื
ลเมตร้นและสิ
ค่าใช้จ่งเจื่ายในการขนส่
ดตัานทีละ่ต�ำรวจและ
300 บาท
เจ้าหน้างาที15
่โรงสีกิโจลเมตร
ะท�ำการตรวจวั
อปน ทั้งนี้มีเจ้งคิาหน้
เจ้ตัวาแทนเกษตรกรท�
หน้าที่โรงสีจะทำาการตรวจวั
ดความชื
่งเจือำปน
ีเจ้าหน้
่ตารวจและ
หน้าที่ตรวจการด�
ำเนิ้นนและสิ
งานประจ�
โรงสีทั้งซึนี่ง้มจะได้
รับาค่ทีาตอบแทน
ตัวัวนแทนเกษตรกรท
าหน้าที่ตรวจการดาเนิ นงานประจาโรงสี ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทน
ละ 300 จากนั้นเกษตรกรจะได้รับใบรับฝากแทนใบประทวน ซึ่งเกษตรกรจะได้รับ
วันละ 300 จากนั้นเกษตรกรจะได้รับใบรับฝากแทนใบประทวน ซึ่งเกษตรกรจะได้รับ
ใบประทวนอย่างเร็ว 7 วัน และอย่างช้า 1 เดือน
ใบประทวนอย่างเร็ว 7 วัน และอย่างช้า 1 เดือน
ขั้นตอนที่ 3 การยื่นใบประทวนเพื่อรับเงิน เมื่อเกษตรกรได้รับใบประทวน
ขั้นตอนที่ 3 การยื่นใบประทวนเพื่อรับเงิน เมื่อเกษตรกรได้รับใบประทวน
จากโรงสี เกษตรกรก็จะน�ำใบประทวนมารับเงินที่ ธกส. ซึ่งจ�ำนวนเงินจากการรับ
จากโรงสี เกษตรกรก็จะนาใบประทวนมารับเงิ นที่ ธกส. ซึ่งจานวนเงินจากการรับ
จ�ำน�ำข้าวจะโอนเข้าสู่บัญชีของเกษตรกรรายนั้นๆ ระยะเวลาการรับเงินอยู่ระหว่าง
จานาข้าวจะโอนเข้าสู่บัญชีของเกษตรกรรายนั้นๆ ระยะเวลาการรับเงินอยู่ระหว่าง 6
เดื6 อเดืนอถึนงถึ1ง ปี1 ปี
ขัขั้น้นตอนการด�
นโครงการรั
บจ�ำบน�จำาน
ข้าวใน
อ.ค�ำเขือ.ค
่อนแก้
ตอนการดำเนิาเนิ
นโครงการรั
าข้าต.นาแก
วใน ต.นาแก
าเขืว่ อจ.ยโสธร
นแก้ว จ.
สามารถสรุ
ป
การด�
ำ
เนิ
น
งานดั
ง
ภาพที
่
1
ยโสธร สามารถสรุปการดาเนินงานดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: สรุปขั้นตอนการด�ำเนินโครงการรับจ�ำน�ำข้าวในพื้นที่ศึกษา
ภาพที่ 1 : สรุปขั้นตอนการดาเนินโครงการรับจานาข้าวในพื้นที่ศึกษา
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปั ญ หาการน� ำ โครงการรั บ จ� ำ น� ำ ข้ า วเปลื อ กของ
บเที ยบบปั
ญ หาการน
าน าข้
อ กของ
รัฐบาล ยิ่งการศึ
ลักษณ์ก ษาเปรี
ชินวัตรยไปปฏิ
ัติ ในต�
ำบลนาแกาโครงการรั
อ�ำเภอค�ำเขืบ่อจนแก้
ว จัางวเปลื
หวัดยโสธร
รักัฐบบาล
ยิ่งลักษณ์ำโครงการรั
ชินวัตร ไปปฏิ
ในตาบลนาแก
อาเภอค
ดยโสธร
ปัญหาการน�
บจ�ำน�ำบข้ัตาิ วเปลื
อกของรัฐบาล
ยิ่งลัาเขื
กษณ์่อนแก้
ชินวัวตจัรงหวั
ไปปฏิ
บัติ
กับปัญหาการนาโครงการรับจานาข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติ
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ในระดับประเทศสามารถวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดปัญหาการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
ของวรเดช จันทรศร ได้ดังนี้
1) ปัญหาด้านสมรรถนะของหน่วยงานที่น�ำนโยบายไปปฏิบัติ
		 1.1) ปัจจัยด้านบุคลากรจากข้อค้นพบปัญหาการน�ำโครงการรับจ�ำน�ำข้าว
เปลือกของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติ ในต�ำบลนาแก อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว
จั ง หวั ด ยโสธรพบปั ญ หาหลั ก ๆ ได้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ไ ม่ เข้ า ใจขั้ น ตอน
หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน และจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความผิดพลาดและความล่าช้าในการด�ำเนินโครงการเช่น เจ้าหน้าที่
เกิดความสับสนในประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. และเกษตรกร ระหว่างเขตรับจ�ำน�ำ
ข้าวทีต่ ดิ กัน ท�ำให้เกิดความล่าช้าในการรับใบประทวนและการรับเงิน และในการออกใบ
เจ้าหน้าที่ อคส. ที่มีหน้าที่ออกใบประทวน ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่ได้
ก�ำหนดในแผนงานโครงการรับจ�ำน�ำข้าว เพราะจ�ำนวนเกษตรกรที่น�ำข้าวมาจ�ำน�ำมี
จ�ำนวนมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ พบปัญหาหลักๆ ที่
คล้ายคลึงกัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีจ�ำนวนจ�ำกัด ซึ่งจากข้อค้นพบในเอกสารการประชุม
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลการรับจ�ำน�ำข้าว ครั้งที่ 1/2554 (กรมการค้าภายใน,
2555ก) ชี้ให้เห็นว่า ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า (อคส.). และ
เจ้ า หน้ า ที่ อ งค์ ก ารตลาดเพื่ อ การเกษตร (อ.ต.ก.). ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการค� ำ นวณเงิ น
ค่าข้าวเปลือกและออกใบประทวนให้แก่เกษตรกรที่น�ำข้าวมาจ�ำน�ำนั้น มีจ�ำนวนจ�ำกัด
ในกรณีที่มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยและมีจ�ำนวนมาก จึง
ไม่สามารถให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว และความรูค้ วามเข้าใจของบุคลากรใน
การปฏิบตั งิ าน จากข้อค้นพบในเอกสารสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแล
การรับจ�ำน�ำข้าว ครั้งที่ 10/2554 (กรมการค้าภายใน, 2554ข) ชี้ให้เห็นว่า บุคลากร
ผูป้ ฏิบตั งิ านในระดับพืน้ ทีย่ งั ขาดความรูค้ วามเข้าใจในการด�ำเนินงาน ซึง่ ท�ำให้เกิดปัญหา
อุปสรรคและความล่าช้าในการด�ำเนินการ
1.2) ปั จ จั ย ทางด้ า นเงิ น ทุ น จากข้ อ ค้ น พบปั ญ หาการน� ำ โครงการรั บ
จ�ำน�ำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติ ในต�ำบลนาแก อ�ำเภอ
ค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรพบปัญหาหลักๆ ได้แก่ ปัญหาความล่าช้าในการรับเงิน
ปัญหาความล่าช้าในการจ่ายเงินเป็นผลสืบเนื่องมาจากความล่าใช้ในการออกใบ
ประทวนให้แก่เกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรต้องได้รับใบประทวนก่อนถึงจะได้รับเงิน
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จ�ำน�ำข้าว และความล่าช้าในการรับเงินเป็นผลกระทบที่เกิดจากภาครัฐ ขาดการ
บริหารจัดการเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนมาจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการได้
เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ พบปัญหาหลักๆ ได้แก่
รัฐบาลมีข้อจ�ำกัดด้านวงเงินงบประมาณในการบริหารโครงการรับจ�ำน�ำข้าว ซึ่ง
ไม่สามารถกู้เงินเพิ่มเพื่อมาลงทุนได้ เนื่องจากติดเพดานกรอบเงินกู้ ตลอดจนจาก
การเป็ น รั ฐ บาลรั ก ษาการไม่ ส ามารถสร้ า งภาระหนี้ ผู ก พั น เพิ่ ม เติ ม ได้ แ ละปั ญ หา
การจัดสรรเงินทุน (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,2556ก)
1.3) ปัจจัยทางด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ จากข้อค้นพบปัญหาการ
น�ำโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติ ในต�ำบล
นาแก อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรพบปัญหาหลักๆ ได้แก่ ปัญหาใบประทวน
ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการออกใบประทวนให้แก่เกษตรกร เนือ่ งจากใบประทวน
เปรียบได้กับเครื่องมือประเภทหนึ่งที่เป็นเอกสารส�ำคัญในการรับเงินจ�ำน�ำข้าว เมื่อ
ไม่มีใบประทวนออกให้แก่เกษตรกรที่จ�ำน�ำข้าว ย่อมส่งผลกระทบต่อความล่าช้าใน
การรับเงินของเกษตรกร
เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ พบปัญหาหลักๆ ที่
เกิดขึ้นเหมือนกันคือ ปัญหาใบประทวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งเป็นปัญหา
ความไม่พร้อมด้านเครือ่ งมือการด�ำเนินงาน จากข้อค้นพบในเอกสารสรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลการรับจ�ำน�ำข้าว ครั้งที่ 10/2554 (กรมการค้าภายใน,
2555ข) พบว่า เกิดปัญหาขัดข้องเครื่องประมวลผลของอคส. ท�ำให้ไม่สามารถออก
ใบประทวนได้เนื่องจากขั้นตอนในการออกใบประทวนของอคส. เมื่อเจ้าหน้าที่ อคส.
รับจ�ำน�ำข้าวจากเกษตรกรจะต้องประมวลผลเข้าสูส่ ว่ นกลางเพือ่ จัดท�ำใบประทวนส่งให้
จุดรับจ�ำน�ำเนือ่ งจากมีการรับจ�ำน�ำเป็นจ�ำนวนมากท�ำให้เครือ่ งประมวลผลเกิดขัดข้องขึน้
และพบปัญหาหลักๆ ที่เกิดขึ้นต่างกับ คือ จ�ำนวนโกดังในการเก็บกักข้าวเปลือกมี
ไม่เพียงพอ จากข้อค้นพบในเอกสารสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการกากับดูแล
การรับจ�ำน�ำข้าว ครั้งที่ 15/2555 พบว่า จ�ำนวนโกดังในการเก็บกักข้าวเปลือกที่
รับจ�ำน�ำข้าวในเขต จ.นครสวรรค์ และ จ.อุทัยธานี มีไม่เพียงพอต่อปริมาณข้าวเปลือก
ที่เกษตรกรชาวนาน�ำมาจ�ำน�ำ (กรมการค้าภายใน, 2555ง) ความไม่มีประสิทธิภาพของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Techonological) จากการศึกษาพบว่า ระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศเชื่อมต่อฐานข้อมูลกลางยังไม่ประสิทธิภาพที่ดีพอ โดยเฉพาะในช่วงเริ่ม
โครงการ ท�ำให้การท�ำงานเกิดความล่าช้า ประกอบกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
จ�ำนวนมาก จึงไม่สามารถออกใบประทวนให้กับเกษตรกรได้ทันภายในวันเดียวกัน ซึ่ง
ต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 7 วัน ส่งผลให้เกษตรกรมีภาระด้านเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางเพิ่มขึ้น จุดรับจ�ำน�ำข้าวมีไม่เพียงพอ จากข้อค้นพบในเอกสารสรุปผล
การประชุมคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลการรับจ�ำน�ำข้าวครั้งที่ 17/2555 (กรมการค้า
ภายใน, 2555จ) จ�ำนวนเครื่องสีแปรสภาพข้าวมีไม่เพียงพอ จากสรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลการรับจ�ำน�ำข้าว ครั้งที่ 12/2554 (กรมการค้าภายใน,
2555ค) พบว่า การสีแปรสภาพและส่งมอบข้าวล่าช้าของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากโรงสีที่เข้าร่วมโครงการและรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปประสบ
ปัญหาในการสีแปรสภาพเพื่อส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลางเพราะต้องสั่งสีแปรสภาพ
ข้าวเปลือกชนิดใดชนิดหนึง่ ให้เสร็จสิน้ ก่อนจึงจะสีแปรสภาพข้าวเปลือกอีกชนิดหนึง่ ได้
(เพราะต้องมีการล้างเครือ่ งสีแปรสภาพเพือ่ ป้องกันการปะปนของข้าวแต่ละชนิด) ท�ำให้
เกิดปัญหาการส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลางล่าช้า
2) ปัญหาด้านการควบคุม
จากข้อค้นพบปัญหาการน�ำโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ในต�ำบลนาแก อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรพบปัญหาหลักๆ ได้แก่รัฐบาล
ไม่สามารถสรุปผลการด�ำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณตลอดทั้งโครงการให้แก่
สาธารณะทราบผลการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน เนือ่ งจากในโครงการมีการทุจริตทีไ่ ม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ ท�ำให้การปฏิบัติงานจริงเกิดปัญหาในเชิงพื้นที่
เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ พบปัญหาหลักๆ ได้แก่
รัฐบาลขาดความสามารถในควบคุมผลงานการระบายข้าวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ส่งผลให้เกิดปัญหาการระบายข้าวและน�ำไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณ (สถาบันวิจัยเพื่อ
พัฒนาประเทศไทย, 2556ข) รัฐบาลขาดการควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน ในการด�ำเนินโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกซึ่งน�ำไปสู่ปัญหาการทุจริต ซึ่ง
เป็นการทุจริตระดับสูงของนักการเมือง การทุจริตจากปัญหาข้าวหาย การค้าข้าวแบบ
รัฐต่อรัฐ การขายข้าวให้ผู้เสนอราคาซื้อแบบลับๆ และการทุจริตในโครงการข้าวถุง
ราคาถูกของกระทรวงพาณิชย์ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557ค)
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3) ปัญหาด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
จากข้อค้นพบปัญหาการน�ำโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิง่ ลักษณ์
ชินวัตร ไปปฏิบัติ ในต�ำบลนาแก อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรพบปัญหาหลักๆ
ได้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับแนวทางการด�ำเนินงานของรัฐบาล
เพราะรัฐบาลใช้นโยบายแก้ปัญหาไม่ถูกจุด เป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผิดวิธี
ไม่ค�ำนึงถึงสภาพพื้นที่ตามความเป็นจริง เจ้าหน้าที่ภาครัฐเห็นว่านโยบายไม่ได้มาจาก
ความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความคิดเห็นว่าโครงการ
นี้ส่งผลกระทบต่องบประมาณทั้งประเทศ ใช้วิธีการแทรกแซงกลไกตลาด ท�ำให้มี
ผลประโยชน์ซับซ้อน ก่อให้เกิดการทุจริตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ พบปัญหาหลักๆ ได้แก่
หน่วยงานที่ด�ำเนินโครงการรับจ�ำน�ำข้าวขาดการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ดังเช่น
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(2556) เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี เร่งสั่งการ
ให้หน่วยงานรัฐส่งใบเสร็จการระบายข้าวให้แก่ประชาชน หรือคณะกรรมการอิสระเพือ่
สอบสวนการทุจริต และน�ำเสนอรายงานต่อรัฐสภา เพราะที่ผ่านมาหน่วยงานในการ
ระบายข้าวอ้างว่าเป็นความลับทางการค้าทั้งที่มีการระบายข้าวในราคาต�่ำกว่าราคาส่ง
ในตลาดค่อนข้างมาก เป็นต้น หัวหน้าหน่วยปฏิบัติไม่เห็นด้วยกับนโยบาย นายลักษณ์
วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า
ในฐานะผู้ปฏิบัติไม่เห็นด้วยทั้งการนโยบายรับจ�ำน�ำหรือประกันรายได้เพราะไม่ไว้ใจ
นักการเมืองการท�ำโครงการในอดีตจึงต้องมีการสร้างภูมคิ มุ้ กันให้ธนาคารด้วยแม้รฐั บาล
จะไม่ลดราคาจ�ำน�ำและจ�ำกัดปริมาณการรับจ�ำน�ำตามที่เสนอแต่ ธ.ก.ส. ก็เข้มงวด
ในการท�ำโครงการระดับหนึ่งและให้ ครม. มีมติรองรับการจ่ายชดเชยความเสียหาย
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตให้ ธ นาคารด้ ว ย(สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย,
2557)
4. ปัญหาด้านอ�ำนาจและความสัมพันธ์กับองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากข้อค้นพบปัญหาการน�ำโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิง่ ลักษณ์
ชินวัตร ไปปฏิบัติ ในต�ำบลนาแก อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรพบปัญหาหลักๆ
ได้แก่ผู้ประกอบการโรงสีใช้อ�ำนาจความสัมพันธ์ส่อไปในทางทุจริต ในประเด็นปัญหา
การตรวจวัดความชื้นและสิ่งเจือปน
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เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ พบปัญหาหลักๆ ได้แก่ อ�ำนาจ
และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานในการส่ ง ออกข้ า ว จากการศึ ก ษาพบว่ า
การส่งออกข้าวต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการด�ำเนินงาน ซึ่งพบว่า
การแข่งขันส่งออกข้าวของไทยลดลง เพราะราคาข้าวไทยสูงกว่าราคาข้าวของประเทศ
คู่แข่ง (ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์, 2556) ความสามารถในการท�ำงานร่วมกันของ
เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน จากการศึกษาพบว่า ในการด�ำเนินโครงการรับจ�ำน�ำข้าว
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาเพื่อดูแลในเรื่องจ�ำน�ำข้าว แต่ไม่มี
ผู้ช�ำนาญการในเรื่องข้าว อีกทั้งในคณะกรรมการนโยบายข้าวไม่มีตัวแทนจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์ ทั้งที่เป็นเจ้าของเงินกู้ในการด�ำเนินงาน ซึ่งท�ำให้ส่งผล
ต่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการท�ำงานร่วมกัน (สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ประเทศไทย, 2556)
5. ปัญหาด้านการสนับสนุนและความผูกพันธ์ขององค์การหรือบุคคลส�ำคัญ
ในกระบวนการของการน�ำโยบายไปปฏิบัติ
จากข้อค้นพบปัญหาการน�ำโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิง่ ลักษณ์
ชินวัตร ไปปฏิบัติ ในต�ำบลนาแก อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรพบปัญหาหลักๆ
ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงสีไม่เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมของโครงการรับจ�ำน�ำข้าว
เนื่องจากผู้ประกอบการโรงสี คือ กลุ่มที่มีผลประโยชน์ร่วมในโครงการ เพราะเป็นจุดที่
เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับรัฐบาล ซึ่งจากข้อค้นพบ ผู้ประกอบการโรงสีมีพฤติกรรม
ที่มิชอบในการด�ำเนินงาน ดังเช่น การตีราคาในการหักความชื้นและสิ่งเจือปนมากกว่า
ความเป็นจริงน�ำมาซึ่งการทุจริตในโครงการ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระดั บ ประเทศ พบปั ญ หาหลั ก ๆ
ได้แก่ กลุ่มนักวิชาการต่อต้านคัดค้านโครงการรับจ�ำน�ำข้าว กลุ่มอิทธิพลเข้ามา
แสวงหาผลประโยชน์จากโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก จากการศึกษาพบว่า มีการใช้
อ�ำนาจของผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินโครงการรับจ�ำน�ำข้าวในทางที่มิชอบ
ดังเช่น มีกลุ่มโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ เครือญาติ คนใกล้ชิด ส.ส. นักการเมืองท้องถิ่น
และนักการเมืองระดับท้องถิ่น และข้าราชการที่ฉ้อฉล ที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตนจากโครงการฯ (ฐานเศรษฐกิจออนไลน์, 2555)

[228]

วารสารรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558)

ตารางที่ 1: สรุปการเปรียบเทียบปัญหาการน�ำโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกของรัฐบาล
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติ ในต�ำบลนาแก อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธรกับปัญหาการน�ำโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์
ชินวัตร ไปปฏิบัติ ในระดับประเทศ
ปัญหาการน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติ

ปัญหาในต�ำบลนาแก อ�ำเภอ
ค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ปัญหาในระดับ
ประเทศ

1. ปัญหาด้านสมรรถนะ
1.1 ปัจจัยด้านบุคลากร

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด
ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน

ความเข้าใจในขั้นตอน หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน

และวิธีการปฏิบัติงาน

2. เจ้าหน้าที่มีจ�ำนวนไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
1.2 ปัจจัยทางด้านเงินทุน
1.3 ปัจจัยทางด้านวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้

2. เจ้าหน้าที่มีจ�ำนวนไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

1. ปัญหาความล่าช้าในการรับเงิน

1. ข้อจ�ำกัดด้านวงเงินงบประมาณ

2. ปัญหาขาดแหล่งเงินทุน

2. การจัดสรรเงินทุน

1. ใบประทวนไม่เพียงพอต่อความ

1. ใบประทวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ต้องการ

2. จ�ำนวนโกดังในการเก็บกักข้าวเปลือก
มีไม่เพียงพอ
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลกลางยังไม่ประสิทธิภาพ
4. จุดรับจ�ำน�ำข้าวมีไม่เพียงพอ
5. จ�ำนวนเครื่องสีแปรสภาพข้าวมีไม่
เพียงพอ

2. ปัญหาด้านการควบคุม

1. รัฐบาลไม่สามารถสรุปผลการ
ด�ำเนินงานการใช้จ่ายงบ
ประมาณ

1. การแปลงนโยบายไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
2. รัฐบาลขาดการควบคุมมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3. ขาดการวางแผนการระบายข้าว
4. ขาดการวางแผนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
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ปัญหาการน�ำนโยบาย

ปัญหาในต�ำบลนาแก อ�ำเภอ

ไปปฏิบัติ

ค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

3. ปัญหาด้านความร่วมมือและ

1. เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความคิดเห็น

การต่อต้านการเปลีย่ นแปลง

ที่ขัดแย้งกับแนวทางการด�ำเนิน
งานของรัฐบาล
2. เจ้าหน้าที่ภาครัฐเห็นว่านโยบาย
ไม่ได้มาจากความต้องการที่แท้
จริงของเกษตรกร
3. เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความคิดเห็น
ว่าโครงการนี้ส่งผลกระทบต่อ
งบประมาณทั้งประเทศ

ปัญหาในระดับประเทศ
1. รัฐบาลก�ำหนดนโยบายโดยขาดการ
ค�ำนึงถึงสภาพความเป็นจริง
2. รัฐบาลขาดการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ
3. รัฐบาลขาดความน่าเชื่อถือในการ
ด�ำเนินโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก
4. สมาชิกที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับวิธี
การประมูลข้าวในการด�ำเนินโครงการ
5. หัวหน้าหน่วยปฏิบัติไม่เห็นด้วยกับ
นโยบาย

4. ปัญหาด้านอ�ำนาจและความ
สัมพันธ์กับองค์การอื่นที่
เกี่ยวข้อง

1. ผู้ประกอบการโรงสีใช้อ�ำนาจ
ความสัมพันธ์ส่อไปในทางทุจริต
2. เจ้าหน้าที่ประจ�ำโรงสีหักค่า
ความชื้นที่สูงเกินกว่าความเป็น
จริงส่งผลต่อความยุติธรรมเรื่อง
ราคา

5. ปัญหาด้านการสนับสนุน

1. อ�ำนาจและความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานในการส่งออกข้าว
2. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับ
ภาคเอกชน
3. ความสามารถในการท�ำงานร่วมกัน
ของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน

1. ผู้ประกอบการโรงสีไม่เห็นถึง

และความผูกพันธ์ของ

ประโยชน์ส่วนรวมของ

องค์การหรือบุคคลส�ำคัญใน

โครงการรับจ�ำน�ำข้าว

กระบวนการของการน�ำโย

1. ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน
การปฏิบัติงาน
2. กลุ่มนักวิชาการต่อต้านคัดค้าน
โครงการรับจ�ำน�ำข้าว

บายไปปฏิบัติ

3. กลุ่มอิทธิพลเข้ามาแสวงหาผล
ประโยชน์
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วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาขั้นตอนการด�ำเนินโครงการรับจ�ำน�ำข้าวในพื้นที่วิจัยมีทั้งหมด 3
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขั้นตอนที่ 2 การจ�ำน�ำข้าวที่
โรงสี ขั้นตอนที่ 3 การยื่นใบประทวนเพื่อรับเงิน ซึ่งมีความสอดคล้องกับขั้นตอน
การรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกของรัฐบาล ซึง่ ประกอบด้วย การยืน่ เอกสารหลักฐาน การตรวจสอบ
คุณภาพข้าว การชั่งน�้ำหนักและการออกใบรับฝากสินค้าและใบประทวน (กรมการค้า
ภายใน, 2555)
ทั้งนี้ ในประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการน�ำโครงการรับจ�ำน�ำข้าวไป
ปฏิบัติในพื้นที่วิจัยกับปัญหาในระดับประเทศ ค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายคลึงกันและ
แตกต่างกันตามล�ำดับ ดังนี้
ปัญหาด้านสมรรถนะ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่
ไม่เข้าใจขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน และจ�ำนวนเจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอ สอดคล้องกับสอดคล้อง
กับข้อค้นพบในเอกสารสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลการรับจ�ำน�ำข้าว
ครั้งที่ 10/2554 (กรมการค้าภายใน, 2554ข) ชี้ให้เห็นว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน
ระดับพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการด�ำเนินงาน ท�ำให้เกิดปัญหาความล่าช้า
ในการด�ำเนินการ 2) ปัจจัยทางด้านเงินทุน เกิดปัญหาความล่าช้าในการรับเงิน และ
ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนได้ทันท่วงที สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ที่ให้ความคิดเห็นว่า รัฐบาลขาดทุนในการ
ด�ำเนินโครงการรับจ�ำน�ำข้าว และขาดการบริหารจัดการด้านงบประมาณ ท�ำให้เกิด
ปัญหาการได้รับเงินล่าช้า 3) ปัญหาความล่าช้าในการออกใบประทวน ได้ส่งผลกระ
ทบต่อความล่าช้าเรื่องเงิน สอดคล้องกับข้อค้นพบในเอกสารสรุปผลการประชุมคณะ
อนุกรรมการก�ำกับดูแลการรับจ�ำน�ำข้าว ครั้งที่ 10/2554 ที่พบว่า เกิดปัญหาขัดข้อง
เครือ่ งประมวลผลของอคส. ท�ำให้ไม่สามารถออกใบประทวนได้ ทัง้ นี้ ยังพบปัญหาหลักๆ
ที่แตกต่างกัน ได้แก่ จ�ำนวนโกดังในการเก็บกักข้าวเปลือกมีไม่ ความไม่มีประสิทธิภาพ
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดรับจ�ำน�ำข้าวมีไม่เพียงพอ (กรมการค้าภายใน,
2555ข)
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ปัญหาด้านการควบคุม ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ในประเด็นการตรวจวัดความชื้นและสิ่งเจือปนน�ำมาซึ่งการทุจริตของผู้ประกอบการ
โรงสี ก่ อ เกิ ด ความล้ ม เหลวในการน� ำ นโยบายไปปฏิ บั ติ ข ้ อ ค้ น พบสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ ธนพนธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ (2556) ที่ได้ศึกษาเกษตรกรในพื้นที่ จ.ยโสธร
พบว่านโยบายมีปัญหาในขั้นตอนการปฏิบัติอย่างมากและถือว่าเป็นปัญหาส�ำคัญที่สุด
ของโครงการ เช่น การออกใบปะทวน การรอรับเงิน เป็นต้น โรงสีที่เข้าร่วมโครงการใช้
เครื่องมือตรวจคุณภาพข้าวเปลือกที่ไม่เป็นธรรมเพื่อเอาเปรียบชาวนาทั้งการพิจารณา
ตีราคาข้าวก็ไม่ยุติธรรม
ปัญหาด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ภาครัฐมี
ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับแนวทางการด�ำเนินงานของรัฐบาล การสวมสิทธิ์ เจ้าหน้าที่
ภาครัฐเห็นว่านโยบายไม่ได้มาจากความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร เจ้าหน้าที่
ภาครัฐมีความคิดเห็นว่าโครงการนีส้ ง่ ผลกระทบต่องบประมาณทัง้ ประเทศ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2555ง) ที่พบว่า โรงสีบางแห่ง
ลักลอบน�ำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์โดยใช้ชื่อของเกษตรกรบางคน น�ำมา
สูก่ ารทุจริตในโครงการจ�ำน�ำ นอกจากนีย้ งั พบปัญหาหลักๆ ทีแ่ ตกต่างกัน ได้แก่ รัฐบาล
ก�ำหนดนโยบายโดยขาดการค�ำนึงถึงสภาพความเป็นจริงรัฐบาลขาดการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะรัฐบาลขาดความน่าเชื่อถือในการด�ำเนินโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก
สมาชิกที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับวิธีการประมูลข้าวในการด�ำเนินโครงการ
ปัญหาด้านอ�ำนาจและความสัมพันธ์กับองค์การอื่นที่เกี่ยวข้องการทุจริต
ในโครงการจ�ำน�ำ ผู้ประกอบการโรงสีใช้อ�ำนาจความสัมพันธ์ส่อไปในทางทุจริต
เจ้าหน้าที่ประจ�ำโรงสีหักค่าความชื้นที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงส่งผลต่อความยุติธรรม
เรื่องราคา สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิพนธ์พัวพงศกร (2556) ที่พบว่า รัฐบาล
บริหารจัดการนโยบายรับจ�ำน�ำข้าวแบบขาดความรับผิดชอบต่อประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปล่อยปะละเลยปัญหาการทุจริตในการระบายข้าว การไม่ใส่ใจกับรายงาน
ข้าวหายจากโกดังกลาง การโกหกประชาชน และการปิดบังข้อมูลการค้าข้าวแบบรัฐ
ต่อรัฐส่งผลกระทบต่อการบริการจัดการงบประมาณนอกจากนี้ยังพบปัญหาหลักๆ
ที่แตกต่างกัน ได้แก่ อ�ำนาจและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในการส่งออกข้าว
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนความสามารถในการท�ำงานร่วมกัน
ของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน

[232]

วารสารรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558)

ปัญหาด้านการสนับสนุนและความผูกพันขององค์การหรือบุคคลส�ำคัญ
ในกระบวนการของการน�ำโยบายไปปฏิบตั ิ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการโรงสีไม่เห็นถึงประโยชน์
ส่วนรวมของโครงการรับจ�ำน�ำข้าว ความสอดคล้องกับการวิจยั ของธนพันธ์ ไล่ประกอบ
ทรัพย์ (2556) ในประเด็นที่ว่า โครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกสะท้อนให้เห็นถึงนโยบาย
ของรัฐบาลที่เอื้อต่อกลุ่มธุรกิจบางกลุ่ม ทั้งนี้ยังพบปัญหาหลักๆ ที่แตกต่างกัน ได้แก่
ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการปฏิบัติงาน กลุ่มนักวิชาการต่อต้านคัดค้าน
โครงการรับจ�ำน�ำข้าว กลุ่มอิทธิพลเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1) ด้านสมรรถนะขององค์กรที่รับผิดชอบ ควรเตรียมความพร้อมในเรื่อง
บุ ค ลากรให้ เ พี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน และเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการด� ำ เนิ น งาน
รวมถึงการบริหารจัดการเงินทุนให้มีประสิทธิภาพ
2) ควรมี ก ารวางแผนงานโครงการให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ จ ริ ง เช่ น
ควรจ� ำ กั ด ปริ ม าณข้าวที่เกษตรกรน�ำมาจ�ำน�ำเพื่อลดปั ญหาการระบายข้ า วไม่ ทั น
รวมทั้งวางแผนและบริหารจัดการเงินทุนงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ
สามารถเปิดผลผลการด�ำเนินงานให้แก่สาธารณะทราบ เพือ่ ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่
3) ภาครัฐควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความขัดแย้ง
ในการด�ำเนินงาน เช่น ควรจะให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแผนการท�ำงาน
เป็นต้น
4) ควรใช้การรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกแบบยุง้ ฉางกับเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐโดยตรงแทน
การรับจ�ำน�ำกับโรงสี เนื่องจากวิธีการนี้สามารถแก้ปัญหาการสวมสิทธิที่เกิดขึ้นได้และ
สามารถลดอ�ำนาจและบทบาทของผู้ประกอบการโรงสี
5) ภาคควรยกเลิกมาตรการอุดหนุนระยะสั้นในลักษณะที่ตั้งราคาน�ำตลาด
เพราะจะส่ ง ผลกระทบต่อการพัฒนาการเพราปลูก และอุ ต สาหกรรมหรื อ ธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวข้องกับข้าวของไทยในระยะยาวแต่ควรสร้างการสนับสนุนการเกษตรกรด้านอื่น
เช่น ส่งเสริมปลูกข้าวเกษตรกรอินทรีย์ ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่เกษตรกรมีอยู่แล้วเพื่อ
สร้างเอกลักษณ์ให้กับเกษตรกรไทยสู่การค้าข้าวในตลาดโลก
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ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้การศึกษาในครั้งต่อไปมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผู้วิจัยขอเสนอแนะ
ให้มีการศึกษาเพิ่มเติมประเด็นดังนี้
1) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพอย่างเดียว เพื่อ
ให้การศึกษามีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ควรใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปริมาณควบคูไ่ ปด้วยเพือ่ จะ
ได้ข้อมูลที่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2) ควรศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการน�ำโครงการรับรับจ�ำน�ำข้าวไปปฏิบตั ทิ งั้ สี่
ภูมิภาค เพื่อให้เกิดมุมมองของปัญหาในหลายๆ มิติ
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