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การตลาดทองถิน่ ขาวหอมมะลิ : เชียงใหม พิษณุโลก และทุง กุลารองไห
1. บทนํา
1.1 ทีม่ าและวัตถุประสงค
บทบาทของการตลาดตอการพัฒนาการเกษตรเปนที่ยอมรับกันทั่วไป นัน่ คือในการทําหนาทีห่ ลักให
เกิดการแลกเปลี่ยน การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคและดวยกลไกของระบบ
ตลาดในการกําหนดราคาและสงผานราคาใหแกผูที่เกี่ยวของตลอดเสนทางในระบบตลาด ในดานของเกษตรกร
นั้นสภาพแวดลอมการตลาดที่ใกลที่สุดจะมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการหลอหลอมทัศนคติที่มีตอตลาด ตอราคา
และสงผลตอการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรของเกษตรกรในที่สุด วัตถุประสงคของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือ การทํา
ความเขาใจระบบตลาดทองถิ่น เพื่อใหเห็นสภาพแวดลอมการตลาดที่ใกลตัวเกษตรกร โดยเนนวิธีการซื้อขาย
ของพอคาผูรวบรวม โรงสี และสหกรณ ในสวนที่เกี่ยวของกับคุณภาพของขาวและการตั้งราคารับซื้อ ทั้งนี้โดยมี
ขอสมมุติฐานวามาตรการและการปฏิบัติของผูรับซื้อจะสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของ
ขาว อันจะนํามาสูการมีอุปทานที่มีคุณภาพและเกษตรกรจะไดรับราคาดีขึ้นในที่สุดดวย และเพื่อผูกโยงสถาน
การณในระดับทองถิ่นกับระดับมหภาคในสวนของระบบราคา จึงประสงคที่จะวิเคราะหการสงผานราคาในเชิง
ปริมาณ การสังเคราะหทั้งสองสวนนี้ จะเปนประโยชนตอ ผูว างนโยบายวาระบบตลาดในปจจุบนั สามารถสราง
แรงจูงใจใหแกเกษตรกรไดดีเพียงไร หรือจะพัฒนาแกไขในดานใดเพื่อใหเกิดแรงจูงใจอยางเพียงพอ ในอันที่จะ
พัฒนาคุณภาพของขาวหอมมะลิตอไป
รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย "แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิภายใต
สภาพเสีย่ งเชิงชีวภาพ" ผลการศึกษานี้จะนําไปประกอบการกําหนดแบบจําลองในรายงานฉบับอื่นๆ และนําไปสู
ขอสรุปและเสนอแนะเชิงนโยบายตามลําดับ
1.2 ระเบียบวิธวี จิ ยั
ขอมูลทีใ่ ชในการศึกษามี 3 สวนคือ ขอมูลจากรายงานของสวนราชการ ไดแก ขอมูลการตลาดราย
จังหวัด สถิตริ าคา และสถิตโิ รงสี เปนตน ขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกร ไดแก ปริมาณขาย แหลงขาย
ขาวเปลือกของเกษตรกร และชวงเวลาในการขาย (จํานวนรวม 273 ตัวอยาง โดย กระจายอยูในเยงใหม 76 ราย
พิษณุโลก 88 ราย และ ทุงกุลารองให 109 ราย) ขอมูลสวนที่สาม ไดจากการสัมภาษณพอคาคนกลาง ไดแก
การดําเนินการซือ้ ขาย ความพิถีพิถันในการแบงชนิด (พันธุ) ขาว และการตั้งราคารับซื้อสําหรับขาวพันธุตางๆ ตัว
อยางของเกษตรกรเปนตัวอยางชุดเดียวกับตัวอยางขอมูลในโครงการหลัก สวนการเลือกตัวอยางพอคาทองถิ่น
นัน้ ไดจากการสอบถามเกษตรกรโดยพยายามใหไดพอคาในพื้นที่ซึ่งมีกิจกรรมการตลาดอยางสมําเสมอ
่
และให
ความรวมมือ สําหรับโรงสีและสหกรณนั้นนอกจากจะใชหลักเกณฑเดียวกันนี้แลวยังพยายามใหมีการกระจาย
ตามขนาดดวย ตัวอยางของคนกลางในพื้นที่ศึกษา 3 แหงมีดังตอไปนี้
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ตารางที่ 1 ตัวอยางของคนกลางในพื้นที่ศึกษา
คนกลาง
1. พอคารวบรวมทองถิ่น

พื้นที่
เชียงใหม
พิษณุโลก
ทุง กุลารองไห

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง
5
4
11

ขนาดใหญ

2. โรงสี

เชียงใหม
พิษณุโลก
ทุง กุลารองไห

4
1
1

12
2
7

2
2
7

3. สหกรณ

เชียงใหม
พิษณุโลก
ทุง กุลารองไห

2
-

1
4

-

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและจากเอกสารของสวนราชการทองถิ่นจะไดนํามาประมวลและบรรยาย
ใหเห็นการกระจายของแหลงผลิต ปริมาณการผลิตและการบริโภคภายในพื้นที่ และบรรยายใหเห็นคัลลองการ
ตลาดตลอดจนวิธีการดําเนินการซื้อขายของคนกลาง การวิเคราะหการดําเนินงานในดานการตั้งราคาและบท
บาทของคนกลางตอคุณภาพของขาวใชวิธีเชิงพรรณนาทั้งหมด
การวิเคราะหเชิงปริมาณพฤติกรรมการสงผานราคา
แนวคิดของการวิเคราะหพฤติกรรมการสงผานราคาของสินคาก็คือ สินคาชนิดเดียวกัน คุณภาพอยาง
เดียวกัน หรือทดแทนกันไดใกลเคียงที่สุดนั้นจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันและกระบวนการซื้อขายในตลาด
ทีห่ า งกันในเชิงพื้นที่จะนําไปสูกฏของราคาเดียว (law of one price)
Engle and Granger (1987) เพิม่ เติมวาราคาของสินคาในตลาดเหลานี้จะไมเคลื่อนไหวไปคนละทิศ
ทางใหหางจากกัน (drift) การวิเคราะหการสงผานราคาเปนเครื่องมือสําคัญของนักเศรษฐศาสตรการตลาดที่
พยายามวิเคราะหประสิทธิภาพของตลาด (ในดานประสิทธิภาพราคา) ตลอดมา ทั้งนี้เพื่อประเมินการดําเนินงาน
ของระบบกลไกราคาของตลาดนัน่ เอง แบบจําลองที่ใชศึกษาพฤติกรรมการสงผานราคาไดพัฒนาอยางมาก จาก
สมการถดถอยอยางงายจนถึงแบบจําลอง co-integration ดังเชนในปจจุบนั แบบจําลองนี้ชวยแกปญหาที่มักจะ
เกิดกับขอมูลอนุกรมเวลาที่เรียกวา spurious regression (Johnston and Dinaro, 1997) นอกจากนั้นการใช
error correction model รวมดวย จะทําใหเห็นความสัมพันธของราคาในระยะสั้นและการปรับตัวของราคาเพื่อ
เขาสูด ลุ ยภาพระยะยาว (ดุลยภาพระยะยาววิเคราะหไดจาก co-integration model)
นอกจากนี้การศึกษาพฤติกรรมการสงผานราคายังสามารถตรวจสอบทิศทางการสงผานไดดวยการ
วิเคราะห forward และ backward price transmission equations รายงานนี้จะใชแบบจําลอง co-integration
สําหรับความสัมพันธระยะยาวและ error correction สําหรับความสัมพันธระยะสัน้ โดยวิเคราะหสมการการสงผาน
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ราคาไปขางหนาและการสงผานไปขางหลัง ในสมการที่ 1 และ 2 ตอไปนี้ (โปรดดูแนวคิดเชิงทฤษฎีและขั้นตอนการ
วิเคราะห co-integration และ error correction model ในภาคผนวก ก.)
แบบจําลองการสงผานราคาของขาวหอมมะลิ มีดังนี้
สงผานไปขางหนา

ln Pti = fi (ln Pt j ,uit )

(1)

สงผานไปขางหลัง

ln Pt j = fj (ln Pti ,u tj )

(2)

เมื่อ i เปนตลาดตนทาง เชน ตลาดทองถิ่น และ j เปนตลาดปลายทาง เชน ตลาดขายสงหรือตลาดขาย
ปลีก สมการที่ 1 และ 2 แสดงการสงผานไปขางหนาและไปขางหลังของราคา (forward และ backward price
transmission) ตามลําดับ
ในทีน่ ศี้ กึ ษาความสัมพันธระหวางตลาดทองถิ่น (ราคาฟารม Pf) กับตลาดขายสงขาวสารเทานั้น (Pw)
(เนือ่ งจากไมมขี อ มูลสถิติราคา ณ ระดับโรงสี) ขอมูลราคาเปนขอมูลรายเดือนระหวางมกราคม 2537 - ธันวาคม
2540

2. บรรยากาศในตลาดระดับจังหวัด
เพื่อใหเห็นภาพบรรยากาศเชิงการคาของตลาดทองถิ่น หัวขอนี้จึงนําเสนอขอมูลดานอุปทาน (แหลงผลิต
และปริมาณการผลิต) การกระจายตัวของโรงสี และความตองการบริโภคในพื้นที่ศึกษาระดับจังหวัด ซึ่งจะชวย
ใหเกิดความเขาใจภาพรวมของตลาดทองถิ่นไดดีขึ้น
2.1 แหลงผลิตและปริมาณผลผลิตขาวหอมมะลิ
พืน้ ทีก่ ารเกษตรในประเทศไทยมีทง้ั สิน้ ประมาณ 132.5 ลานไร ในจํานวนนี้เปนที่นารอยละ 51 สําหรับ
พืน้ ทีศ่ กึ ษาทัง้ 3 แหงนัน้ มีสดั สวนของพืน้ ทีท่ านาแตกต
ํ
างกันคอนขางมาก กลาวคือ พืน้ ทีท่ ํานาของ จ. เชียงใหมมี
ประมาณรอยละ 45 (.725 ลานไร) ของพืน้ ทีท่ าการเกษตรทั
ํ
้งหมด จ.พิษณุโลกนัน้ มีพน้ื ทีท่ านาร
ํ อยละ 58 (1.73
ลานไร) จ.สุรนิ ทรมรี อ ยละ 86 (3.126 ลานไร) จ.รอยเอ็ดมีรอ ยละ 57 (2.945 ลานไร) และ จ.บุรรี มั ยมรี อ ยละ 90
(3.596 ลานไร)
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 รอยละ 26 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด ซึ่งในจํานวนนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 มากที่สุด (รอยละ 85.3 ของพืน้ ทีป่ ลูกขาว
หอมมะลิทั้งประเทศ) และถือวาเปนแหลงขาวหอมคุณภาพดีของประเทศไทย ในขณะทีภ่ าคเหนือมีพน้ื ทีป่ ลูก
ขาวขาวดอกมะลิเพียงรอยละ 6.6 (ตารางที่ 2) สวนทีเ่ หลือประมาณรอยละ 9 ของพืน้ ทีป่ ลูกขาวหอมมะลิ
กระจายอยูใ นจังหวัดตางๆ ในภาคกลางและภาคใตบางสวน สามจังหวัดในเขตทุงกุลารองไห ซึ่งเปนพื้นที่ศึกษา
(สุรนิ ทร รอยเอ็ด และบุรรี มั ย) มีการปลูกขาวหอมมะลิดวยสัดสวนของพื้นที่รอยละ 63 56 และ 63 ของพืน้ ทีท่ าํ
นาของแตละจังหวัดตามลําดับ สําหรับเชียงใหมและพิษณุโลกนั้นมีสัดสวนพื้นที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105
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รอยละ 8.3 และ 9.3 ตามลําดับ (เมื่อรวมขาวหอมมะลิ กข 15 แลว พื้นที่การผลิตขาวหอมมะลิจะสูงขึ้นอีกมาก
ในทุกพืน้ ที)่
ผลผลิตตอไรของขาวหอมมะลิในเชียงใหมโดยเฉลี่ยสูงกวาอีกสองพื้นที่และสูงกวาคาเฉลี่ยของภาค
เหนือตอนบนดวย (ตารางที่ 2) ในขณะทีผ่ ลผลิตเฉลีย่ ของพิษณุโลกและบุรรี มั ยตากว
ํ่ าคาเฉลี่ยในภูมิภาคของตน
เอง แมผลผลิตเฉลี่ยตอไรในทุงกุลารองไหจะตํามาก
่
แตดวยพื้นที่การผลิตขาวหอมมะลิ (ขาวดอกมะลิ 105) มี
มากถึง 5.04 ลานไร (และ 12.33 ลานไร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทําใหปริมาณการคาขาวหอมมะลิมีมาก
และคึกคัก เมื่อเปรียบเทียบกับพิษณุโลกและโดยเฉพาะสําหรับเชียงใหมซึ่งมีพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลินอยที่สุด
อยางไรก็ตามบรรยากาศการคาขาวมิไดขึ้นอยูกับปริมาณการผลิตในพื้นที่เทานั้น จําเปนตองพิจารณาปจจัยดาน
อุปสงคดว ย แมปจจัยดานอุปทานจะเปนปจจัยที่สําคัญ ดังจะไดวิเคราะหตอไปในภายหลัง
ตารางที่ 2 พืน้ ทีเ่ พาะปลูก พืน้ ทีเ่ ก็บเกีย่ ว และผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ปการเพาะ
ปลูก 2540/41
พื้นที่เพาะปลูก
จังหวัด / ภาค
ไร

รอยละ

ภาคเหนือ
982,490
6.62
ภาคเหนือตอนบน
173,577
1.17
- เชียงใหม
39,587
0.27
ภาคเหนือตอนลาง
808,913
5.45
- พิษณุโลก
129,442
0.87
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12,656,051 85.33
- สุรินทร
1,862,389 12.56
- รอยเอ็ด
1,474,378
9.94
- บุรรี มั ย
1,795,727 12.11
รวมทั้งประเทศ
14,831,506 100.00
ทีม่ า : สรุปจากศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2542

ผลผลิตรวม
พืน้ ทีเ่ ก็บ
เกีย่ ว (ไร)
968,386
172,626
39,587
795,760
129,442
12,331,757
1,855,895
1,460,350
1,725,276
14,446,030

ผลผลิตตอไร
(กก./ไร)

ตัน

รอยละ

ปลูก

เก็บเกีย่ ว

339,060
75,705
19,037
263,355
30,951
3,432,259
567,987
403,755
459,110
4,127,574

8.21
1.83
0.46
6.38
0.75
83.15
13.76
9.78
11.12
100.00

345
436
481
326
239
271
305
274
256
278

350
139
481
331
239
278
306
276
266
286

สัดสวนพื้นที่ปลูก
ขาวขาวดอกมะลิ
105 ตอพื้นที่ปลูก
ขาวทั้งหมด
(รอยละ)
7.95
5.49
8.30
8.08
9.33
39.37
63.83
55.82
62.93
26.04

2.2 ดานอุปสงค
จ.เชียงใหม ผลิตขาวไดรวมทั้งสิ้น 394,579 ตัน (ป 2541/2542) แตเปนขาวที่ปลูกเพื่อบริโภคในจังหวัด
และมีการนําเขาขาวเปลือกจากตางจังหวัด (ไมมขี อ มูลสถิติ และไมมหี นวยงานใด หรือแมแตสมาคมโรงสีขาว
สามารถระบุไดวามีการนําเขาขาวจากตางจังหวัดในจํานวนเทาใด) จากการกะประมาณจากจํานวนประชากร
และนักทองเทีย่ ว และผลผลิตขาวในจังหวัด คาดวาจะมีการนําเขาขาวสูเชียงใหม 400,000 - 500,000 ตัน
ขาวเปลือก/ป เนือ่ งจากธุรกิจทองเที่ยว เปนสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญทําใหความตองการขาวคุณภาพดีมีมากเปน
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พิเศษซึง่ หมายถึงความตองการขาวหอมมะลิมีมากขึ้นไปดวย นอกจากนี้ยังพบวาโรงสีขนาดใหญมีธุรกิจสงออก
จึงนําเขาขาวเปลือกมาแปรรูปเพื่อสงออก แตมีปริมาณเล็กนอย (รอยละ 5 ของปริมาณธุรกิจขาวในเชียงใหม)
จ.พิษณุโลก ขายขาวเปลือกไปสู จ.นครสวรรค สุพรรณบุรี และอยุธยา โดยรวมประมาณรอยละ 75
ของขาวทีผ่ ลิตได สวนทีเ่ หลือรอยละ 25 สีโดยโรงสีในจังหวัดเพื่อใชบริโภค และสงขาวสารออกไปจําหนายใน
กรุงเทพฯ ซึง่ สงออกโดยโรงสีขนาดใหญของจังหวัด (2-3 โรง) จ.พิษณุโลกมีการนําเขาขาวสารจากจังหวัดอื่น
ดวยเชนกัน (ขาวหอมมะลิจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ จ.เชียงราย) และขาวเปลือกจาก จ.สุโขทัย และ
อุตรดิตถ ซึง่ สวนมากเปนขาวนาปรัง ประมาณรอยละ 20 ของขาวนาปรังที่ผลิตไดในพิษณุโลก โดยทัว่ ไปแลว
ขาวหอมมะลิไมเปนทีต่ อ งการของโรงสีใน จ.พิษณุโลก เทาไรนัก แมจะมีการซื้อขายกันในปจจุบัน (2541-2544)
ก็ตาม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากคุณภาพไมไดมาตรฐาน คือมีสัดสวนขาวหักสูง รวมถึงขาวปน และการกลายพันธุ
จ.สุรนิ ทร รอยเอ็ด และบุรรี มั ย มีการปลูกขาวมากเกินความตองการบริโภคของจังหวัด ดังนั้นขาวหอม
มะลิทผี่ ลิตไดจงึ ถูกสงออกไปยังภาคอื่นๆ และตลาดตางประเทศ นอกจากนี้เกษตรกรและประชากรในพื้นที่บาง
สวนยังบริโภคขาวเจาพื้นเมือง (ขาวเมล็ดใหญ ขาวเมล็ดเล็ก และอืน่ ๆ) และขาวเหนียวดวย (จ.รอยเอ็ด ผลิต
ขาวเหนียวเพือ่ บริโภครอยละ 40 ของพืน้ ที)่ จึงทําใหมีขาวหอมมะลิเหลือจําหนายมากขึ้น และเนื่องจากทุงกุลา
รองไหไดชื่อวาผลิตขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ ทําใหโรงสีและผูสงออกมีความตองการ
ขาวหอมมะลิเพื่อสงออกไปยังตลาดฮองกง สิงคโปร และจีน เปนจํานวนมาก เปนเหตุใหมีการคาขายขาวเปลือก
คึกคักในเขตนี้1
2.3 จํานวนโรงสีและผูคาในจังหวัด
บรรยากาศทางการคาสวนหนึง่ ดูไดจากจํานวนโรงสี และจํานวนผูประกอบการในแตละจังหวัด เนื่อง
จากไมมสี ถิตจิ านวนผู
ํ
ป ระกอบการ ดังนั้นจึงอาศัยขอมูลจากรายงานการตลาดของแตละจังหวัด ซึ่งสามารถบอก
ความสําคัญของธุรกิจการคาขาวไดบางเปนบางสวนเทานั้น
โรงสี
จากสถิติของกองควบคุมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมพบวา สถิติโรงสีมีการเปลี่ยนแปลงคอนขาง
มาก เมือ่ มีการสํารวจและใหคําจํากัดความโรงสีในป 2540 ทําใหบางโรงไมเขาขาย ถูกตัดออกจากสถิติ และบาง
โรงกลับเขามาอยูในสถิติ ขอมูลจากป 2542 แสดงใหเห็นวา จ.สุรนิ ทร และ จ.รอยเอ็ด มีโรงสีจํานวนมากถึง

1

มีประเด็นคําถามจากหนวยงานพาณิชยจังหวัดใน จ.รอยเอ็ดวาสมควรที่จะสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกขาวอีกหรือไม ในเมือ่
เกษตรกรประสบปญหาราคาขาวตํ่า และตนทุนการผลิตของประเทศเพื่อนบานตํากว
่ า นอกจากนั้นความจําเปนในการปลูกขาวของ
เกษตรกรรอยเอ็ดแตกตางกันในแตละพื้นที่และวัฒนธรรมของกลุมคน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวนายังพึ่งพาขาวเปนอาหาร
หลัก และผลิตขาวเพื่อบริโภคกอนที่เหลือจึงขาย วัฒนธรรมนี้ชี้ใหเห็นวาเกษตรกรไมหวังทําการเพาะปลูกขาวเพื่อธุรกิจการคาขาย
ซึง่ ตางจากภาคกลาง การปลูกขาวในรอยเอ็ด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไมคอยผูกพันกับสภาวะตลาด (สํานักงานพาณิชย
จังหวัดรอยเอ็ด, 2541: 14)
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3,000 และ 2,769 โรง ตามลําดับ สวนจังหวัดอื่นมีสูงสุดประมาณ 1,280 โรง (บุรีรัมย) เชียงใหม 914 โรง และ
พิษณุโลก 773 โรง (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 จํานวนโรงสีในพื้นที่ศึกษา ณ กันยายน 2542
พืน้ ที่
เชียงใหม
พิษณุโลก
สุรนิ ทร
รอยเอ็ด
บุรีรัมย

ประเภท 1
839
657
2,940
2,735
1,234

ประเภท 2
61
26
19
10
11

ประเภท 3
14
90
49
24
35

รวม (โรง)
914
773
3,008
2,769
1,280

ทีม่ า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ข.
หมายเหตุ : ประเภท 1 คือ มีเครือ่ งจักรไมเกิน 20 แรงมา ไมมหี มอไอนํา้
ประเภท 2 คือ มีเครือ่ งจักรไมเกิน 20-50 แรงมา ไมมหี มอไอนํา้
ประเภท 3 คือ มีเครือ่ งจักรเกิน 50 แรงมา หรือโรงงานทุกขนาดทีม่ หี มอไอนํา้

แมวา โรงสีสวนใหญในทุกจังหวัดเปนโรงสีขนาดเล็กและทําการสีขาวเพื่อการบริโภคในทองที่ แตจานวน
ํ
ตัวเลขเหลานีก้ ช็ ใี้ หเห็นถึงความคึกคักของการคาขาวในทองถิน่ ไดสว นหนึ่ง
สํ าหรับการคาขายในจังหวัดนอกเหนือจากการบริโภคภายในทองที่นั้น ดูไดจากจํานวนโรงสีขนาด
กลางและขนาดใหญ ใน จ.เชียงใหมมีโรงสีขนาดกลางและใหญจานวน
ํ
13 โรง ใน จ.พิษณุโลกมีจานวน
ํ
10 โรง
บรรยากาศการแขงขันของผูคาในระดับใหญมีพอสมควร แตไมถึงขั้นการใชกลยุทธราคาในการแขงขัน โรงสี
ขนาดใหญทมี่ ีอํานาจในตลาดมี 5 โรง และโรงสีขนาดกลางที่ไมคอยมีอิทธิพล 4-5 โรง โรงสีทง้ั หมดนีม้ ผี รู บั ซือ้ อยู
ในกรุงเทพฯ และตลาดสงออกทั้งหมด (จากการสัมภาษณนายกชมรมโรงสีขาวพิษณุโลก) โรงสีขนาดกลางและ
ใหญสว นมากอยูในอําเภอเมืองและไมไกลจากอําเภอเมือง
บรรยากาศการคาขาวในพิษณุโลกคึกคักมาก เนื่องจาก จ.พิษณุโลกมีการปลูกขาวนาปรัง (ในเขตพื้นที่
ชลประทาน) ไดถึง 2-3 รอบตอป จึงทําใหมีธุรกิจไหลเวียน ผลผลิตขาวโดยรวมประมาณ 1.547 ลานตันนัน้ ใช
บริโภคประมาณ .78 ลานตัน ทีเ่ หลือ 1.1-1.2 ลานตัน เปนขาวเปลือกเพือ่ การจําหนาย แตตลาดขาวหอมมะลิซงึ่ มี
ผลผลิตเพียงรอยละ 9 ของขาวนาปเทานัน้ ประกอบกับคุณภาพไมไดมาตรฐาน จึงทําใหการคาขาวหอมมะลิใน
จ.พิษณุโลก ไมไดรับความสนใจเทาที่ควร ในขณะที่ จ.เชียงใหม ซึ่งผลิตขาวหอมมะลิในสัดสวนเดียวกัน แต
ความตองการสูง และขาวมีคุณภาพไดมาตรฐาน การคาขาวหอมมะลิจึงไดรับความสนใจเปนอยางดี
จ.รอยเอ็ด มีโรงสีขนาดใหญ (กําลังการผลิต 100-3,500 ตัน/ป) จํานวน 13 โรง สวนใหญตั้งอยูใน
อ.เมืองรอยเอ็ด โรงสีขนาดกลาง (20-100 ตัน/ป) จํานวน 31 โรง กระจายอยูตามอําเภอตาง ๆ ทีเ่ หลือเปนโรงสี
ขนาดเล็ก ซึง่ รับจางสีขาวเพื่อบริโภคในครัวเรือน (สํานักงานพาณิชยจังหวัดรอยเอ็ด, 2541)
ชมรมโรงสีขาว เปนอีกหนึ่งองคกรการคาขาวในจังหวัด สมาชิกของชมรมเปนโรงสีขนาดใหญและ
ขนาดกลางซึง่ มีกาลั
ํ งการสีขาวเปลือก 50 เกวียน/วัน ชมรมโรงสีขาวมีอายุ 30 ป มีการประชุมเฉลี่ยเดือนละ 1
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ครัง้ ในเรือ่ งราคาขาว นโยบายตางๆ ตลอดจนปญหาตางๆ เชน การปลอมปนขาว เปนตน (สัมภาษณประธาน
ชมรมโรงสีขาวรอยเอ็ด)
ตลาดกลาง
จ.เชียงใหมไมมีตลาดกลางขาวเปลือก หรือทาขาวดังเชนที่พบกันมากในภาคเหนือตอนลาง ใน
จ.พิษณุโลกมีตลาดกลางที่ไดรับการสงเสริมจากกรมการคาภายในรวม 5 แหง ปดทําการไป 1 แหง (มิถนุ ายน
2542) ศูนยสาธิตตลาดกลางอีก 3 แหง และทาขาว ซึ่งกระจายอยูตามอําเภอตาง ๆ หลายแหง (ไมระบุจานวน)
ํ
ขาวเปลือกทีซ่ อื้ ขายผานทาขาวนี้จะสงตอไปยังโรงสีขาวตางจังหวัด หรือทาขาวตางจังหวัด เชน ทาขาวกํานันทรง
เปนตน
นอกจากนีย้ งั มีรา นรับซือ้ รวบรวมผลผลิตโดยพอคาทองถิน่ ในระดับอําเภอ ซึ่งจะขายตอใหแกแหลงรวบ
รวมตางจังหวัด ไซโล และโรงสีตางจังหวัด สําหรับพอคาเรและพอคารวบรวมที่เขาไปรับซื้อจากเกษตรกรเองนั้นมี
กระจายทุกแหง
จ.บุรรี มั ย เคยมีตลาดกลางสินคาเกษตร แตไดเลิกกิจการไป เนื่องจากมีปญหาการบริหารงานและมีสิน
คาไมเพียงพอทําการซื้อขาย เกษตรกรมักขายขาวใหแก พอคาทองถิ่น พอคาเร หรือโรงสีโดยตรง เกษตรกรสวน
ใหญไมมียุงฉาง จึงจําเปนตองขายขาวเปลือกในฤดูเก็บเกี่ยว โดยมีพอคายุงฉางกระจายอยูตามอําเภอตางๆ
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดบุรีรัมย, 2540)
จ. รอยเอ็ด มีตลาดกลางสินคาเกษตรรอยเอ็ด ตั้งอยูในเขต อ.เมือง จัดตั้งขึ้นเมื่อมีนาคม 2536 ดําเนิน
การโดย ธ.ก.ส. และสหกรณจงั หวัด เปนตลาดภายใตการกํากับของกระทรวงพาณิชย มีการซื้อขายขาวเปลือกซึ่ง
สวนใหญเปนขาวหอมมะลิผานตลาดนี้
ตลาดแหงทีส่ อง คือ ตลาดกลางขาวและพืชไร จ.รอยเอ็ด ตั้งอยูใน อ.สุวรรณภูมิ เปนตลาดของเอกชน
โดยไดรับการสงเสริมจากกรมการคาภายในเมื่อกรกฎาคม 2537 มีเกษตรกรบางสวนนําขาวเปลือกมาขายใน
ตลาดนีเ้ ชนเดียวกับตลาดกลางแหงแรก โดยขายแยกตามสายพันธุและคุณภาพขาว ไดแก ขาวขาวดอกมะลิ
105 กข 15 และ กข 6
ตลาดกลางมีการประกาศราคาขาวเปลือก ซึ่งทําใหเกษตรกรมีขอมูลดีขึ้น ทําใหมีการแขงขันราคาดีขึ้น
โดยเฉพาะเมือ่ ราคาตลาดสูงขึน้ นอกจากตลาดกลางและโรงสีแลว ยังมีรายงานการรับซื้อขาวโดยรานคารับซื้อ
พืชไร จํานวน 52 แหงดวย
เนือ่ งจาก จ.สุรนิ ทร เปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิทส่ี าคั
ํ ญแหงหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี
ขาวหอมมะลิคุณภาพดี และเปนที่ตองการของตลาด ทําใหเกิดการแขงขันในการซื้อระหวางโรงสีและพอคา
ราคาซือ้ ขายจึงคอนขางสูงกวาจังหวัดอื่น ๆ ในขาวชนิดเดียวกันและคุณภาพเทากัน (สํานักงานพาณิชยจังหวัด
สุรนิ ทร, 2541) จ.สุรินทรมีตลาดกลางขาวและพืชไรตามรายงานเพียงแหงเดียวในเขต อ.เมือง โดยรับซื้อขาวจาก
เกษตรกรและพอคาทัว่ ไป ตลาดกลางขาวไมใชแหลงคาขายขาวเปลือกที่สาคั
ํ ญในจังหวัดนี้
แมวา จ.สุรนิ ทรจะมีการคาขายขาวเปลือกกันมาก และมีการแขงขันคอนขางสูง แตหนวยงานของรัฐ
กลับพบวาเกษตรกรขาดความสนใจขอมูลขาวสารดานการผลิตและการตลาด (สํ านักงานพาณิชยจังหวัด
สุรนิ ทร, 2541)
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2.4 คัลลองการตลาด
คัลลองการตลาดขาวเปลือก และขาวสารที่นาเสนอในหั
ํ
วขอนี้เปนคัลลองการตลาดของขาวที่ปลูกใน
แตละพืน้ ทีศ่ กึ ษาโดยไมจํากัดพันธุ และทั้งที่เปนคัลลองการตลาดเฉพาะของขาวหอมมะลิ และเปนการเสนอขอ
มูลทีไ่ ดจากรายงานการตลาดของจังหวัด และขอมูลจากการสํารวจของคณะวิจัย สําหรับคัลลองการตลาดขาว
หอมมะลิในภาพรวมของประเทศนั้น ผูอานสามารถดูไดจาก รายงานของสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2542)
เรือ่ งการผลิตและการตลาดขาวหอมมะลิ
คัลลองการตลาดจังหวัดเชียงใหม
เกษตรกรใน จ.เชียงใหมปลูกขาวเหนียวเพื่อบริโภคเองเปนหลัก ที่เหลือจึงจําหนาย สวนขาวหอมมะลิ
ปลูกเพื่อจําหนายโดยเปนการจําหนายภายในทองทีเ่ ปนสวนมาก พบวาคัลลองการตลาดขาวเปลือกโดยเฉพาะ
ขาวหอมมะลิของ จ.เชียงใหม นัน้ เอกชนเปนผูท ม่ี บี ทบาทสําคัญ ซึ่งประกอบดวยพอคารวบรวมในทองถิ่น พอ
คารวบรวมตางทองที่ และโรงสี นอกจากนี้ยังมีชมรมผูประกอบการคาขาวและโรงสี จ.เชียงใหมสมาชิกประกอบ
ดวยโรงสีและพอคาสง จากรายงานของสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมแสดงใหเห็นวาเกษตรกรรอยละ 40
ขายขาวเปลือกใหแกพอ คาทองถิน่ และรอยละ 60 ขายใหพอคาที่มีโรงสีและโรงสีในทองถิ่น (จ.เชียงใหม) (สํานัก
งานพาณิชยจงั หวัดเชียงใหม, 2542) จ.เชียงใหมปลูกขาวไมเพียงพอกับการบริโภคภายในจังหวัดจึงตองรับซื้อ
ขาวจากพอคาและโรงสีจากจังหวัดใกลเคียงหรือมีพอคารวบรวมจาก จ.เชียงใหมเดินทางไปรับซื้อขาวเปลือก
จากตางจังหวัดมาจําหนายใหกับโรงสีขนาดใหญและขนาดกลางในเชียงใหม ขาวที่สีแลวเกือบทั้งหมดถูกบริโภค
ในเชียงใหม ทีเ่ หลือรอยละ 5 ถูกสงออกโดยโรงสีขนาดใหญ (แผนภาพที่ 1)

เกษตรกรในจังหวัดใกลเคียง

เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม
40%

พอคาและโรงสีจังหวัดใกลเคียง

ระดับไรนา

พอคาทองถิ่น
60%
ระดับทองถิ่น

พอคา/โรงสีทอ งถิน่

95%
ผูบริโภคในจังหวัด

5%
สงออกตางประเทศ

ทีม่ า : ดัดแปลงจากสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม, 2542

แผนภาพที่ 1 คัลลองการตลาดขาวจังหวัดเชียงใหม

ระดับภูมิภาค
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จากการสํารวจโดยเนนการซื้อขายขาวหอมมะลิ พบวาผูรวบรวมในทองที่เปนกลุมที่มีเงินทุนไมมากนัก
มักรับซือ้ ขาวเปลือกในทองที่ที่ตนอาศัยอยูซึ่งสวนใหญเปนขาวหอมมะลิ (หมายถึงขาวขาวดอกมะลิ 105 และ
กข.15) ในชวงเก็บเกีย่ วขาว (ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนกุมภาพันธ) เมื่อซื้อมาแลวจะจําหนายทันทีโดย
ไมเก็บรอราคา เนือ่ งจากไมมียุงฉาง บางรายที่พอมีเงินทุนและมียุงฉางเก็บขาวก็จะเก็บไวรอราคาเมื่อคาดวามี
กําไร นอกจากนีย้ งั ทําหนาทีเ่ ปนนายหนาใหกบั ผูร วบรวมตางทองที่ โดยไดรบั คาตอบแทนเปนคานายหนารอยละ
2-5 ของมูลคาการซื้อขายในแตละครั้ง
สวนผูรวบรวมตางอํ าเภอเปนกลุมที่มีเงินทุนคอนขางมากจึงมักออกไปรับซื้อขาวหอมมะลิจากตาง
อําเภอ บางครัง้ พบวามีการรับซือ้ ในรัศมีกวา 200 กิโลเมตร ตัวอยางเชน พอคาจากอําเภอดอยสะเก็ดเดินทางไป
รับซือ้ ขาวหอมมะลิจากเกษตรกรในอําเภอฝางและจังหวัดใกลเคียง เชน เชียงราย ลําปาง พะเยา เปนตน ผูรวบ
รวมกลุม นีจ้ าหน
ํ ายผลผลิตเปนขาวเปลือกใหกับแหลงรับซือ้ หลายแหลงทัง้ โรงสีขนาดใหญและขนาดกลาง ผูรวบ
รวมนิยมซือ้ ขาวเปลือกจากเกษตรกรทั้งนี้เนื่องจากราคาถูกกวาแหลงอื่น ดังนั้นผูรวบรวมพยายามใชวิธีการตางๆ
ในการชักจูงใหเกษตรกรนําขาวเปลือกมาจําหนายให เชน การใหสวนแบงแกรถบริการขนสงที่นาเกษตรกรมา
ํ
จําหนายขาวเปลือก การใหคานํ้ามันรถหรือคารถแกเกษตรกรผูนําขาวเปลือกมาจําหนาย การชําระคาขาวดวย
เงินสดแกเกษตรกร เปนตน ในกรณีที่ผูรวบรวมพบวาเกษตรกรนําขาวเปลือกไปจําหนายทีอ่ นื่ ก็จะใชวธิ ไี ปรับซื้อ
ขาวเปลือกของเกษตรกรถึงแปลงนาและรับซื้อในราคาที่สูงกวาที่อื่นเล็กนอย ซึ่งพบวาไดผลดีและรวดเร็วกวาวิธี
อื่ น นอกจากนี้ผูรวบรวมยังใหรถรับจางขนขาวทํ าหนาที่เปนตัวแทนคอยหาเกษตรกรที่ตองการจํ าหนาย
ขาวเปลือกโดยใหคาตอบแทนตันละ 10-20 บาท
สําหรับโรงสีนั้นพบวาโรงสีขนาดเล็กทยอยปดตัวลงเนื่องจากไมสามารถสีขาวใหไดคุณภาพดี ดังเชน
โรงสีขนาดใหญ เจาของโรงสีเหลานีจ้ งึ เปลีย่ นบทบาทตนเองมาเปนผูร วบรวมขาวเปลือกแทน มีโรงสีขนาดกลาง
บางแหงที่ประสบปญหาเชนเดียวกันจึงหันมาคาสงขาวสาร อยางไรก็ตามโรงสีขนาดกลางสวนใหญที่ซื้อขาย
ขาวเปลือกเปนหลักมักซือ้ จากผูร วบรวมและเกษตรกรในทองทีแ่ ละพืน้ ทีใ่ กลเคียงประมาณรอยละ 70 ของปริมาณ
ขาวเปลือกทีซ่ อื้ สวนที่เหลือซื้อจากผูรวบรวมตางจังหวัด เนื่องจากผูรวบรวมมักทําธุรกิจในลักษณะเครือขายมี
การติดตอกันอยูตลอดเวลา สัดสวนการรับซื้อขาวจากผูรวบรวมและจากเกษตรกรนั้นจึงมีความสัมพันธกับที่ตั้ง
ของโรงสี หากโรงสีตั้งอยูใกลเมืองสัดสวนการรับซื้อจากผูรวบรวมก็จะมากขึ้น แมวาโรงสีจะตั้งอยูในแหลง
ผลิตเชน อ.ดอยสะเก็ด อ.สันกําแพง เปนตน ในพื้นที่ที่มีการคาขาวมากและมีการแขงขันกันสูงจะมีโรงสีขนาด
กลางเปนจํานวนมาก (เชน อําเภอแมอาย มีโรงสีขนาดกลางมากกวา 30 แหง) ในพื้นที่ดังกลาวพบวาโรงสีขนาด
กลางนั้นนอกจากจะเปนแหลงรับซื้อขาวเปลือกแลว ยังเปนแหลงรวมของพอคาหรือผูรวบรวมที่นําขาวมาสีและ
ทําการซือ้ ขายขาวสารทีน่ ามาสี
ํ
นอกจากนี้ยังมีพอคาขาวสารจากตางจังหวัด (เชน ลําพูน และเชียงราย) เขามา
ซือ้ ขาวสารทีโ่ รงสีดวย ในขณะที่โรงสีขนาดใหญรับซื้อขาวเปลือกในปริมาณมากและรับซื้อจากหลายแหลง
คัลลองการตลาดขาวจังหวัดพิษณุโลก
คัลลองการตลาดขาว จ.พิษณุโลกประกอบดวยคนกลางหลายระดับตั้งแตระดับไรนา ระดับทองถิ่น
และระดับภูมภิ าค คนกลางทีม่ บี ทบาทในตลาดมาก ไดแก พอคารวบรวมระดับไรนา ผูร วบรวมในทองที่ (ทาขาว)
นอกจากนีย้ งั มีคนกลางกลุม อืน่ ทีม่ บี ทบาทในตลาดอีก ไดแก โรงสีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ รวมทั้ง
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ตลาดกลางและศูนยสาธิตตลาดกลางระดับไรนา ตลาดพิษณุโลกมีการคาขาวตลอดทั้งปทั้งขาวหอมมะลิและ
ขาวพันธุอ นื่ เพียงแตตลาดขาวหอมมะลิคึกคักนอยกวาตลาดขาวพันธุอื่น (เนื่องจากยังมีการปลูกไมกวางขวาง
นัก เพราะผลผลิตเฉลีย่ ตอไรตํ่า รายไดจากการปลูกไมจูงใจเกษตรกร
ตลาดขาวโดยทั่วไปของ จ.พิษณุโลกนัน้ ผูร วบรวมในทองที่ (ทาขาว) ซึ่งมีอยูและกระจายอยูตาม
อําเภอตางๆ จะเปนผูรวบรวมขาวเปลือกจากเกษตรกรสงใหโรงสี ผลผลิตขาวเปลือกประมาณรอยละ 89 ถูก
จําหนายผานคนกลางกลุมนี้ (สํานักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก, 2537) ในชวงเก็บเกี่ยวขาวผูรวบรวมซื้อ
ขาวเปลือกเกือบทัง้ หมดจากเกษตรกรโดยตรง สวนชวงนอกฤดูเก็บเกี่ยวจะซื้อจากเกษตรกรและบางสวนซื้อจาก
ผูร วบรวมทองถิน่ หรือระดับไรนา นอกจากจะรวบรวมขาวเปลือกจากเกษตรกรใน จ.พิษณุโลกแลวทาขาวยังรวบ
รวมขาวเปลือกจากจังหวัดอื่นในภาคเหนืออีกดวยเพื่อรวบรวมสงไปยังตลาดกลางสินคาเกษตรพิษณุโลก2 จาก
นัน้ จึงกระจายขาวไปยังจังหวัดทีผ่ รู วบรวมในทองถิน่ มีบทบาทในการเขาไปรับซือ้ ขาวเปลือกจากเกษตรกรในทอง
ทีอ่ ยางมาก ขาวเปลือกที่รับซื้อมักเปนขาวเปลือกสด เมื่อซื้อมาแลวก็จะจําหนายออกไปทันที (เพราะไมมีลาน
ตาก) และเนือ่ งจากมีพอคาผูรวบรวมจากจังหวัดอื่น (สระบุรี สุพรรณบุรี และฉะเชิงเทรา) เขามารับซื้อขาวจาก
เกษตรกรใน จ.พิษณุโลก ผูรวบรวมในทองถิ่นเหลานี้จึงหาวิธีการตางๆ มาชักจูงใหเกษตรกรนําขาวเปลือกมา
จําหนายใหตนเอง เชน การใหสวนแบงแกรถบริการขนสงที่เกษตรกรใชบริการเพื่อมาจําหนายขาวเปลือก การให
คานํามั
้ นรถแกเกษตรกรที่นาข
ํ าวเปลือกมาจําหนาย การชําระคาขาวแกเกษตรกรดวยเงินสด รวมทั้งการออกไป
รับซื้อขาวเปลือกถึงแปลงนาของเกษตรกร ขาวพันธุที่เปนที่นิยมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไดแก ขาวทีม่ ลี ักษณะคลายขาวหอมมะลิ เชน ขาวชัยนาท เปนตน ผลผลิตขาวเปลือกจากทาขาวบางสวนถูก
จําหนายผานโรงสีขนาดกลางและขนาดใหญในจังหวัดและโรงสีตางจังหวัด นอกจากนี้ยังพบวา จ.พิษณุโลกมี
โรงสีขนาดใหญอยูน อ ยมาก (กองควบคุมโรงงาน (2542) ไดสรุปวา จ.พิษณุโลกมีจานวนโรงสี
ํ
ขนาดกลางและ
ขนาดใหญจานวน
ํ
12 แหง จากจํานวนโรงสีทั้งหมด 959 แหง (ซึ่งมีวิธีการรวบรวมและจําแนกตางจากกรมโรง
งานอุตสาหกรรม (ตารางที่ 3)) และแมวาโรงสีขนาดเล็กมีจานวนน
ํ
อยลงแตยังคงมีบทบาทตอเกษตรกรรายยอย
ทีป่ ลูกขาวอยูบ า ง ซึ่งเปนแหลงสีขาวของเกษตรกรที่ปลูกขาวเพื่อการบริโภค (แผนภาพที่ 2)

2

จังหวัดพิษณุโลกมีตลาดกลางสินคาเกษตรจํานวน 5 แหง (สํานักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก, 2542) ไดแก ตลาดกลางสินคา
เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก (ทาขาวคุณละมัย) ตลาดกลางขาวและพืชไรจังหวัดพิษณุโลก ตลาดกลางขาวและพืชไรจังหวัด
พิษณุโลก (ทาขาวครูพยุง) ตลาดกลางทาขาวพลายเพชร และตลาดกลางขาวและพืชไรจังหวัดพิษณุโลก (หจก. ไทยพิษณุ)
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เกษตรกร
10%

1%
จํานํา ธ.ก.ส.

89%

ระดับไรนา

ผูรวบรวมทองถิ่น

โรงสีในจังหวัด
ระดับทองถิ่น

- ทาขาวยอย
- ตลาดกลางสินคาเกษตร
พิษณุโลก

โรงสีในจังหวัด

ตลาดขาว/โรงสี
ตางจังหวัด

พอคาขาวสาร

ขาวสาร
ระดับภูมิภาค

พอคาขาวสาร

ผูบริโภค

อ.ต.ก./สงออก

ทีม่ า: สํานักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก, 2541

แผนภาพที่ 2 คัลลองการตลาดขาวจังหวัดพิษณุโลก
สวนตลาดขาวหอมมะลินั้น จากการสํ ารวจของคณะวิจัยพบวาผูรวบรวมในทองถิ่นยังคงมีบทบาท
สําคัญในการรวบรวมขาวเปลือกจากเกษตรกร (สัดสวนของการรับซื้อจากเกษตรกร ดูไดจากแผนภาพที่ 2) และ
สงผานไปยังทาขาวและโรงสีขนาดกลาง นอกจากนี้โรงสีขนาดกลางและขนาดเล็กยังรับซื้อขาวหอมมะลิจาก
เกษตรกรโดยตรงดวย คนกลางในตลาดขาวหอมมะลิทุกระดับมีความพิถีพิถันกับคุณภาพของขาวหอมมะลิเปน
อยางมาก การซื้อจึงมีการแยกพันธุระหวางขาวหอมมะลิและพันธุอื่นอยางชัดเจน การจําหนายผลผลิตของคน
กลางเหลานีม้ ที งั้ ขาวเปลือกและขาวสาร ในกรณีที่จําหนายขาวสารดังเชนโรงสีขนาดกลางนั้น มีการแยกสีขาว
หอมมะลิจากขาวพันธุอ น่ื โดยสวนหนึ่งจําหนายใหผูบริโภคในจังหวัดบางกลุม เชน ขาราชการ และยังจําหนาย
ใหผบู ริโภคตางจังหวัดดวย ในขณะที่โรงสีขนาดเล็กสีขาวไดคุณภาพของขาวไมดีเทาโรงสีขนาดกลางและขนาด
ใหญ จึงสีขาวจําหนายและรับจางสีขา วในหมูบ า นเทานัน้
ขาวเปลือกหอมมะลิจากทาขาวและตลาดกลางสินคาเกษตรถูกสงผานไปยังโรงสีขนาดใหญ และโรงสี
ตางจังหวัด โรงสีขนาดใหญเปนแหลงรับซือ้ ขาวหอมมะลิทส่ี าคั
ํ ญ เนื่องจากมีทั้งตลาดในประเทศซึ่งมีชองทาง
การจํ าหนายหลายชองทาง หากเปนขาวเปลือกจะถูกสงไปจําหนายยังโรงสีตางจังหวัด เชน จ.นครสวรรค
สุพรรณบุรี และอยุธยา (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย, 2541) สวนขาวสารถูกสงจําหนายที่ตลาดชานเมือง
กรุงเทพฯ และหางสรรพสินคาในกรุงเทพฯ และตลาดตางประเทศ สวนโรงสีตางจังหวัดที่เขามารับซื้อขาวเปลือก
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หอมมะลิใน จ.พิษณุโลกนัน้ เนื่องจากขาวหอมมะลิของพิษณุโลกมีราคาถูกกวาในเขตทุงกุลารองไหจึงมักนําเอา
ไปผสมปนกับขาวหอมมะลิในเขตทุงกุลารองไห
คัลลองการตลาดเขตทุงกุลารองไห
ตลาดขาวในเขตทุง กุลารองไหคึกคักมากในชวงฤดูเก็บเกี่ยว เนื่องจากเปนเขตที่มีการปลูกขาวเปนหลัก
ผูม สี ว นรวมในตลาดทองถิ่น ไดแก พอคารวบรวม พอคายุงฉาง ตลอดจนพอคาเรในจังหวัดและตางจังหวัด สวน
สหกรณการเกษตรนั้นปรากฏอยูเฉพาะในรายงานของสํานักงานพาณิชยจังหวัดบุรีรัมยเทานั้น
จากรายงานของสํานักงานพาณิชยจังหวัดบุรีรัมยพบวา เกษตรกรสวนมากจําหนายขาวเปลือกในชวง
ตนฤดูการเก็บเกี่ยวเนื่องจากเปนเกษตรกรรายยอยและไมมียุงฉางเปนของตนเอง ดังนั้นจึงไมคอยมีการเก็บ
รักษาขาวเปลือกไวรอราคา สวนเกษตรกรที่มีฐานะดีจะเก็บขาวไวรอราคาโดยทยอยออกจําหนายจนถึงฤดูการ
เพาะปลูกใหม หากผลผลิตขาวในปใหมออกมาก ก็จะนําขาวออกจําหนายจนหมด เพื่อเตรียมยุงฉางสําหรับเก็บ
ขาวรุนใหมตอไป
เชนเดียวกับ จ.บุรีรัมย เกษตรกรสวนใหญใน จ.รอยเอ็ด และ จ.สุรนิ ทร จําหนายขาวในชวงฤดูเก็บเกี่ยว
การคาจําหนายขาวจึงเปนธุรกิจสําคัญของทั้ง 2 จังหวัดนี้ดวย และมีการแขงขันกันสูงในการซื้อระหวางโรงสี และ
พอคา โดยเฉพาะใน จ.สุรนิ ทร ซึ่งทําใหราคาซื้อขายคอนขางสูงกวาจังหวัดอื่นๆ ในขาวชนิดเดียวกัน และคุณ
ภาพเทากัน จ.สุรินทรสงออกเปนขาวสารและขาวเปลือกเปนบางสวนดวย (สํานักงานพาณิชยจังหวัดสุรินทร,
2542)
คัลลองการตลาดขาวในทองถิน่ ของ จ.บุรีรัมย รอยเอ็ด และสุรนิ ทร ดังรายงานของพาณิชยจังหวัดทั้ง 3
แหง แสดงถึงเสนทางที่คลายคลึงกัน (แผนภาพที่ 3) นัน่ คือ พอคา และพอคายุงฉาง ซึ่งมีกระจายทั่วไปใน
อําเภอตางๆ โรงสีในจังหวัด และโรงสีตางจังหวัด เปนผูซื้อขาวเปลือกจากพอคาในจังหวัดดวย สวนตัวแทนหรือ
หยง มีบทบาทในระดับการคาขาวสาร โดยเปนผูเชื่อมโยงระหวางโรงสีกับผูคาสงในประเทศ และผูสงออก
สหกรณการเกษตรเปนแหลงรับซื้อขาวเปลือก และสงจําหนายใหแกโรงสีของชุมนุมสหกรณ
จากการสํารวจ พบวาพอคารวบรวมทําการรวบรวมขาวจากเกษตรกรเกือบทั้งหมดคือประมาณรอยละ
90 ของขาวทีซ่ อื้ สวนทีเ่ หลือนัน้ รับซือ้ จากพอคายอย ในขณะที่ฉางขาวขนาดเล็กรับซื้อขาวจากเกษตรกรเกือบทั้ง
หมด ฉางขนาดใหญจะมีโอกาสซื้อขาวจากพอคายอยดวย สําหรับบางรายที่มีปริมาณซื้อจากเกษตรกรไมเพียง
พอจะมีสดั สวนการซื้อจากพอคายอยสูงถึงรอยละ 30 ของปริมาณรับซื้อทั้งหมด
ฉางขาวและพอคารวบรวมในเขตนี้จําหนายขาวเปลือกใหแกโรงสีขนาดใหญที่อยูตางจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง (เกือบทั้งหมดของจํานวนตัวอยาง 15 รายที่ใหสัมภาษณ) และจําหนายให
แกโรงสีในทองถิ่นดวยบางสวน สัดสวนของการจําหนายใหแกโรงสีตางถิ่น และโรงสีในทองถิน่ (สวนมากคือ
บริษทั เกษตรรุง เรือง) นัน้ ขึน้ อยูก บั ราคาสุทธิ (ราคาที่หักคาใชจาย) ทีไ่ ดรบั นอกจากนี้บางรายยังทําหนาทีเ่ ปน
นายหนารับคําสั่งซื้อ (order) และรวบรวมขาวเปลือกสงใหโรงสีขนาดใหญและบางรายรวบรวมขาวเปลือกเพื่อ
จําหนายใหแกโรงสีใน จ.ฉะเชิงเทรา และสุพรรณบุรี เปนหลัก โดยเกือบไมจาหน
ํ ายใหแกโรงสีในพื้นที่เลย
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โรงสีตางจังหวัด
พอคาในจังหวัด

ผูสงออกตางประเทศ
บริโภคในจังหวัด
ตลาดตางจังหวัด

โรงสีในจังหวัด

เกษตรกร

ชุมนุมสหกรณ
โรงสีตางจังหวัด
ทีม่ า: สํานักงานพาณิชยจังหวัดสุรินทร, 2543

(ก) สุรินทร
เกษตรกร
โรงสีทอ งถิน่

พอคาทองถิน่

พอคาจังหวัดอืน่

โรงสีระดับจังหวัด
ผูสงออกขาวตลาด
กทม.

ผูบริโภคในจังหวัด

พอคาจังหวัดอืน่

ทีม่ า: สํานักงานพาณิชยจงั หวัดรอยเอ็ด, 2542

(ข) รอยเอ็ด
พอคายุงฉาง (กระจายอยูใ นอําเภอ)

เกษตรกร

โรงสี

สหกรณการเกษตร

ผูซื้อจากตางจังหวัด

พอคาจําหนาย

ผูบริโภคภายใน

ตัวแทนหรือหยง

ผูส ง ออก

โรงสีชมุ นุมสหกรณ

ชุมนุมสหกรณการ
เกษตรแหง
ประเทศไทย

วิถีขาวเปลือก
วิถีขาวสาร
ทีม่ า: สํานักงานพาณิชยจังหวัดบุรีรัมย, 2541

(ค) บุรรี มั ย
แผนภาพที่ 3 คัลลองการตลาดขาวใน 3 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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สําหรับสหกรณการเกษตรที่ไมทาการแปรรู
ํ
ปจะทําหนาทีเ่ ปนผูร วบรวม ซึ่งในตัวอยางมี 2 แหง คือ
สหกรณการเกษตรทาตูม และสหกรณการเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ ทาตูม แหงแรกรับซื้อจากสมาชิกถึงรอยละ 95 และ
เกษตรกรทั่วไปรอยละ 5 แลวจําหนายใหแกโรงสีขนาดใหญในกรุงเทพฯ 2 แหง สวนสหกรณรายที่ 2 นัน้ รับซือ้
ขาวเปลือกจากเกษตรกรแลวจําหนายใหแกพอคาในจังหวัด ซึ่งนําไปจําหนายตอใหแกโรงสีในกรุงเทพฯ และ
นครราชสีมา
โดยสรุปแลว ฉางขาวและพอคาผูรวบรวมสวนใหญจะจําหนายขาวเปลือกใหแกโรงสีตางจังหวัด โดย
เฉพาะในภาคกลาง สวนโรงสีที่อยูในพื้นที่นั้นเปนโรงสีขนาดใหญที่มีการสงออกขาวเทานั้น และเนื่องจากเขตทุง
กุลารองไหเปนเขตที่เนนการปลูกขาวหอมมะลิ พอคาคนกลางเหลานี้จึงเปนผูที่รับซื้อขาวหอมมะลิ (กข 15 และ
ขาวดอกมะลิ 105) เปนหลัก แมวาจะมีการซื้อขาวพันธุอื่นบาง (ไดแก ขาวเมล็ดเล็ก ขาวเมล็ดใหญ และขาว
เหนียว) ก็ตาม ขาวพันธุอื่นๆ เหลานี้ พอคาคนกลางอาจจําหนายใหแกโรงสีภาคกลางรายใหญซึ่งรับซื้อไปเพื่อ
จําหนายเปนขาวสารใสถุงจําหนายปลีกตอไป
สังเกตไดวาขาวเปลือกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางไกลมากกอนจะมีการสี แสดงวาตลาด
ขาวเปลือกมีการแขงขันกันสูง ผูคามีโอกาสในการเลือกจําหนายไดมากและสะทอนถึงขอมูลการตลาดที่ดีในดาน
อุปสงคและอุปทาน และมีการเคลื่อนยายสินคาอยางคลองตัว
โรงสีตวั อยางในเขตทุงกุลารองไห (จํานวน 15 แหง) รับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรในสัดสวนมากที่สุด
คือ โดยเฉลีย่ รอยละ 67 ของปริมาณขาวเปลือกหอมมะลิที่รับซื้อทั้งหมด บางแหงรับซื้อมากถึงรอยละ 95 ในการ
รับซือ้ ขาวเปลือกนัน้ โรงสีมักรอรับซื้ออยูกับที่มากกวาที่ออกไปหาซื้อขาวเปลือกเอง นอกจากรับซื้อจากเกษตรกร
แลว โรงสียังรับซื้อจากฉางขาว (รอยละ 20) พอคา (รอยละ 4) พอคาเร (รอยละ 3.5) สหกรณ (รอยละ 4.58)
และเกษตรกรตางถิ่นดวย (นอยกวารอยละ 1) โรงสีตวั อยางที่นาสนใจเปนพิเศษมี 2 แหง คือ โรงสีของ สหกรณ
การเกษตร อ. เกษตรพิสัย และ บริษัทกรุงเทพผลิตภัณฑขาว จํากัด เนื่องจากทั้งสองเปนองคกรของเกษตรกร
และรายหลังเชือ่ มโยงกับองคกรของเกษตรกรคอนขางมากและไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมการเกษตร
โรงสีจาหน
ํ ายขาวสารใหแกโรงสีขนาดใหญซึ่งเปนผูสงออก และจําหนายใหแกผูสงออกโดยผาน หยง
เปนสวนใหญ ซึง่ จําหนายในรูปของขาวตน (บางรายเปนขาวคัดเกรด) ใหแกผสู ง ออก สวนขาวหักนั้นจําหนาย
ตลาดในประเทศ บางรายจําหนายผานหยงไปยังตลาดภาคใต ขาวชั้น 2 และ ชั้น 3 อาจจําหนายใหตลาดในทอง
ถิน่ โรงสีตวั อยาง 3 ราย จําหนายเปนขาวกลองหอมมะลิ ทั้งนี้ 2 รายมีเหตุผลวาเคยมีปญหากับ หยง ในการ
จําหนายขาวขาวคือ ในชวงที่ราคาตํ่าขาวขาวจําหนายไดยากกวา และการรับซื้อของหยงนัน้ จะสั่งซื้อเมื่อมีการ
สงออก ดังนัน้ โรงสีจําเปนตองเก็บสตอคขาวไวเอง เมื่อโรงสีมีที่เก็บรักษานอย การจําหนายขาวกลองจึงสะดวก
กวา เพราะขาวกลองไมจาเป
ํ นตองบรรจุลงกระสอบระหวางรอจําหนาย
นอกจากจะจําหนายขาวสารแลว โรงสีหลายแหงยังจําหนายขาวเปลือกใหแกโรงสีขนาดใหญ เมื่อมี
ขาวเปลือกเกินกวาทีจ่ ะเก็บสตอคไวได เมื่อโรงสีพบวาขาวมีความชื้นสูงมาก และไมมีลานตากขาวของตนเอง
โดยสงจําหนายไปยังแหลงเดียวกับผูรวบรวมและฉางขาวดังกลาวไปแลวขางตน โรงสีที่สามารถรับซื้อขาวที่เปยก
ชืน้ ไดแก โรงสีที่มีเครื่องอบ เชน โรงสีของบริษทั มาบุญครอง และบริษัทเกษตรรุงเรือง เปนตน
โรงสีตวั อยางจํานวน 3 ราย ที่มีการสงออกขาวหอมมะลิดวยตนเองเปนบางสวน ไดแก บริษัทกรุงเทพ
ผลิตภัณฑขา ว และโรงสีอนื่ อีก 2 ราย ทัง้ 3 รายนีส้ ง ออกไปยังประเทศออสเตรเลีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา
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จีน และประเทศในอาเซียน ทั้งนี้สหกรณการเกษตร อ.เกษตรพิสัย เริ่มมีการติดตอที่จะสงออกไปสู บราซิล
ดวย
จากการสํารวจพบวา โรงสีตัวอยางเกือบทั้งหมดจําหนายขาวสารหอมมะลิใหแกโรงสีซึ่งเปนผูสงออก
รายใหญ 2 ราย และบริษัทคาขาวในประเทศ 1 ราย ซึ่งแสดงวาบริษัททั้ง 3 มีสวนครองตลาดสําหรับขาวหอม
มะลิจากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางสําคัญ
2.5 การกระจายผลผลิตของเกษตรกร
จากการสํารวจเกษตรกรตัวอยางในพื้นที่ศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อชี้ใหเห็นวาเกษตรกรจําหนายผลผลิต
มากนอยเพียงไร และในชวงฤดูเก็บเกี่ยวนั้น (ธันวาคม) เกษตรกรไดปลอยสินคาเขาสูตลาดเทาไรในแตละพื้นที่
(เกษตรกรในเชียงใหมเก็บเกี่ยวขาวกอนทุงกุลารองไห และพิษณุโลก) การศึกษานีเ้ สนอการจัดสรรผลผลิตขาว 2
ประเภท ไดแก ขาวหอมมะลิ และขาวพันธุอื่น และเกษตรกรตัวอยางไดถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีจุด
มุง หมายหลักในการผลิตเพือ่ บริโภคกอนทีเ่ หลือจึงขาย กับอีกกลุมหนึ่งซึ่งระบุวาตนผลิตขาวเพื่อขายเปนหลัก
เกษตรกรสองกลุมนี้อาจมีพฤติกรรมการขายแตกตางกัน
ขาวหอมมะลิ
ตัวเลขในตารางที่ 4 และ แผนภาพที่ 4 และ 5 แสดงผลผลิตรวมของขาวหอมมะลิตอครัวเรือน สัดสวน
ของเกษตรกรทีร่ ะบุวามีการจัดสรรขาวไวจาหน
ํ าย และไดจาหน
ํ ายไปแลวในเดือนธันวาคม และทีร่ อจําหนาย
ภายหลัง และบางสวนจัดไวเพือ่ บริโภคบางสวนเก็บไวทําพันธุ และอืน่ ๆ
ผลผลิตรวมของครัวเรือนในพิษณุโลกโดยเฉลี่ย (7.8 เกวียน/ครัวเรือน) สูงกวาอีก 2 พืน้ ที่ (5.5 เกวียน/
ครัวเรือน) เนือ่ งจากพื้นที่ตอครัวเรือนสูงกวานั่นเอง สวนทุง กุลารองไหนน้ั แมพน้ื ทีท่ ากิ
ํ นจะมากกวาเกษตรกรใน
เชียงใหม แตผลผลิตตอไรตากว
ํ่ า ดังนัน้ ผลผลิตรวมจึงใกลเคียงกัน
ผลผลิตขาวหอมมะลิเฉลี่ยประมาณรอยละ 65 ถูกจัดสรรไวเพื่อจําหนาย ซึง่ ผลิตผลทีเ่ ก็บไวจาหน
ํ ายมี
สัดสวนสูงทีส่ ดุ ในเชียงใหม และตําที
่ ่สุดในทุงกุลารองไห การจําหนายผลผลิตของเกษตรกรในเชียงใหม โดยครัว
เรือนที่ระบุวาตนมุงผลิตเพื่อจําหนาย (2*) นัน้ มีการจําหนายทุกครัวเรือน แตในจํานวนนี้มีครัวเรือนที่เก็บขาว
หอมมะลิไวบริโภคประมาณรอยละ 36 ครัวเรือนที่เก็บไวทําพันธุม ที ง้ั สิน้ รอยละ 14 และใชเพื่อการอื่น ๆ (ไดแก
จายเปนคาเชานา และคาแรงงาน) ประมาณรอยละ 23 ของจํานวนครัวเรือนในกลุมนี้ จากปริมาณผลผลิตทัง้
หมด 6.49 ตัน/ครัวเรือน ในกลุม นีน้ น้ั สัดสวนของผลผลิตทีจ่ าหน
ํ ายสูงถึงรอยละ 91 ทีเ่ หลือเก็บไวเพือ่ บริโภคและ
ทําพันธุเ พียงเล็กนอย (รอยละ 9 ของผลผลิตทัง้ หมด) ทัง้ นีค้ รัวเรือนประเภทนี้ จําหนายขาวไปแลวรอยละ 93
ของผลผลิต โดยเกษตรกรรอยละ 18 (ของครัวเรือนผลิตเพือ่ จําหนาย) ครัวเรือนทีเ่ หลือ คือ สวนใหญ (รอยละ
82) นัน้ ยังรอทีจ่ ะจําหนายในภายหลัง (ดวยปริมาณผลผลิตรอยละ 91 ที่เก็บเกี่ยวไดของกลุมที่รอจําหนาย)
สําหรับครัวเรือนทีร่ ะบุวา ผลิตเพือ่ บริโภคเปนหลักนัน้ (1*) มีสัดสวนครัวเรือนที่จาหน
ํ าย (จําหนายแลว
และจะจําหนายรวมกัน) ถึงรอยละ 93 ของตัวอยางครัวเรือนกลุมนี้ โดยรอยละ 43 ของครัวเรือน ไดจําหนายขาว
ไปแลวดวยปริมาณผลผลิตรอยละ 78 (เฉพาะของผูที่จําหนาย หรือรอยละ 33 เฉลี่ยของตัวอยางทั้งหมดในกลุม
นี)้ ครัวเรือนอีกประมาณรอยละ 52 รอจําหนายผลผลิต เกษตรกรในกลุม นี้ (ผลิตเพือ่ บริโภคเปนหลัก) ของ
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เชียงใหมมเี พียงรอยละ 30 ทีเ่ ก็บขาวหอมมะลิไวบริโภค โดยเก็บขาวไวเพียงรอยละ 8.64 ของผลผลิตทัง้ หมด
(โดยเฉลีย่ ของทุกตัวอยาง หรือเฉลีย่ รอยละ 29 เฉพาะครัวเรือนที่เก็บขาวหอมมะลิไวบริโภค) ทั้งนี้เพราะ
เกษตรกรเชียงใหมบริโภคขาวเหนียวเปนหลัก และโดยรายละเอียดแลว ในกลุมนี้ยังแยกออกเปนผูที่เผื่อใจที่จะ
จําหนายขาวหอมมะลิสว นทีก่ นั ไวบริโภคดวย หากจําเปนตองใชเงิน (มีเพียงรอยละ 2 ของจํานวนตัวอยาง)
สัดสวนการจําหนายขาวหอมมะลิที่ครัวเรือนซึ่งผลิตเพื่อจําหนาย และเพือ่ บริโภคจัดสรรไวจาหน
ํ ายนัน้
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในทุกพืน้ ที่ คือครัวเรือนที่ปลูกเพื่อจําหนายมีการจําหนายขาวหอมมะลิในสัดสวนที่
สูงกวา เชน ในเชียงใหมครัวเรือนที่ผลิตเพื่อขายจัดสรรขาวไวจาหน
ํ าย รอยละ 91 ในขณะที่ครัวเรือนปลูกเพื่อ
บริโภคจัดสรรขาวหอมมะลิไวจาหน
ํ ายรอยละ 80 ของผลผลิต ครัวเรือนที่ปลูกเพื่อจําหนายมีการเก็บขาวไวรอ
จําหนายภายหลังมากกวาครัวเรือนทีป่ ลูกไวบริโภค อยางมีนัยสําคัญเชนกัน ทั้งนี้ยกเวนใน จ.พิษณุโลก ซึ่ง
สาเหตุหนึง่ เปนเพราะวา เกษตรกรในพิษณุโลกสวนใหญเก็บเกี่ยวขาวโดยใชเครื่องเก็บเกี่ยว ครัวเรือนที่ปลูกเพื่อ
จําหนายมีผลผลิต (10 เกวียน) ในปริมาณมากกวาครัวเรือนที่ปลูกเพื่อบริโภค (6.6 เกวียน) ขาวที่เกี่ยวดวย
เครือ่ งอยูใ นระยะพลับพลึงมีความชื้นสูง เกษตรกรมีลานตากไมเพียงพอ จึงจําเปนตองรีบจําหนายทันทีทเ่ี ก็บ
เกีย่ วเสร็จเปนสวนใหญ ในขณะที่เกษตรกรในเชียงใหมเก็บเกี่ยวดวยแรงงานคนทั้งหมด และเกษตรกรในเขตทุง
กุลารองไหมกี ารเก็บเกี่ยวขาวดวยแรงงานคน และเครื่องเก็บเกี่ยวผสมกัน สวนที่เก็บเกี่ยวดวยแรงงานคนมักเปน
ขาวทีส่ กุ แหงกวาขาวที่เก็บเกี่ยวดวยเครื่อง จึงสามารถเก็บรักษาไวรอจําหนายได
ตารางที่ 4 การกระจายการใชผลผลิตขาวหอมมะลิ เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2542
หนวย : รอยละ

สัดสวนผลผลิต

เชียงใหม
พิษณุโลก
ทุงกุลารองไห
รวม
1*
2*
รวม
1*
2*
รวม
1*
2*
รวม
N = 44 N = 22 N = 66 N = 53 N = 26 N = 79 N = 95 N = 11 N = 106 N = 251

ผลผลิตรวม (กก./ครัวเรือน) 5015.32 6495.77 5507.99 6646.79 10186.08 7811.62 5411.79 6855.36 5561.59 6255.67
8.49 11.60 9.53 21.83 29.83 24.46 23.71 23.41 23.67 20.20
พื้นที่ปลูก (ไร/ครัวเรือน)
1. จําหนาย (รวม)
1
80.05 91.37 83.83 74.76 77.01 75.50 45.06 56.75 46.28 65.35
2
85.91 91.37 87.81 84.31 80.09 82.84 56.33 62.43 57.04 74.22
3
93.18 100.00 95.45 88.68 96.15 91.14 80.00 90.91 81.13 88.05
1.1 จําหนายแลว
1
33.50 16.96 27.99 34.70 52.28 40.49 15.94 18.42 16.20 26.94
2
77.58 93.28 80.31 87.59 75.52 82.02 36.94 33.77 36.53 62.04
3
43.18 18.18 34.85 39.62 69.23 49.37 43.16 54.55 44.34 43.43
1.2 รอจําหนาย
1
46.55 74.41 55.84 40.06 24.73 35.01 29.12 38.33 30.08 38.41
2
89.05 90.94 89.88 81.66 80.37 81.36 56.47 60.24 56.94 73.59
3
52.27 81.82 62.12 49.06 30.77 43.04 51.58 63.64 52.83 52.19
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ตารางที่ 4 (ตอ)
หนวย : รอยละ

สัดสวนผลผลิต

เชียงใหม
พิษณุโลก
ทุงกุลารองไห
รวม
1*
2*
รวม
1*
2*
รวม
1*
2*
รวม
N = 44 N = 22 N = 66 N = 53 N = 26 N = 79 N = 95 N = 11 N = 106 N = 251

2. บริโภค
1
2
3

8.64
29.25
29.55

1
2

0.21
2.34

3
1
2
3

2.89 6.72 15.35
7.93 21.13 33.89
36.36 31.82 45.28

8.22
23.76
34.62

13.00 48.14 40.67
31.13 55.10 40.67
41.77 87.37 100.00

47.37
53.41
88.68

25.86
43.86
58.96

2.58
5.67

5.73
9.80

4.40
8.62

3. ทําพันธุ
0.20
1.50

0.21
1.98

4.32
6.55

9.75
10.56

6.11 6.10
8.18 10.16

9.09

13.64 10.61 66.04

92.31

74.68 60.00 45.45

58.49

51.00

11.10
37.55
29.55

5.54 9.24 5.57
24.39 33.90 22.70
22.73 27.27 24.53

5.02
26.09
19.23

5.39 0.70
23.64 13.23
22.78 5.26

0.62
13.23
4.72

4.39
26.87
16.33

4. อืน่ ๆ

ทีม่ า : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : 1 คือ รอยละของผลผลิตจากครัวเรือนทั้งหมด
2 คือ รอยละของผลผลิตเฉพาะครัวเรือนที่มีการจัดสรรในรายการนั้นๆ
3 คือ รอยละของจํานวนครัวเรือนที่มีการจัดสรรในรายการนั้นๆ
1* หมายถึง ครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อบริโภค
2* หมายถึง ครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อจําหนาย

0.00
0.00
0.00
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รอยละของผลผลิตขาว

100.00
80.00

อืน่ ๆ

60.00

ทําพันธุ
บริโภค

40.00

เพื่อจําหนาย

20.00
0.00
เชียงใหม

พิษณุโลก ทุงกุลารองไห

ทีม่ า : จากการสํารวจ

รอยละของผลผลิตขาว

แผนภาพที่ 4 การกระจายการใชผลผลิตขาวหอมมะลิของครัวเรือนเกษตร เมือ่ สิน้ เดือนธันวาคม 2542

100.
80.
60.
40.
20.
0.

จําหนาย
รอจําหนาย

1*

2*

เชียงใหม

1*

2*

พิษณุโลก

1*

2*

ทุง กุลารองไห

ทีม่ า : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : 1* คือครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อบริโภค
2* คือครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อจําหนาย

แผนภาพที่ 5 สัดสวนการจําหนายขาวหอมมะลิของครัวเรือนเกษตร เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2542
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ขาวพันธุอื่น
ผลผลิตขาวพันธุอื่นที่ไมไชขาวหอมมะลิในเชียงใหมและทุงกุลารองไห มีปริมาณคอนขางนอย (2.2
และ 1.5 เกวียนตอครัวเรือน ตามลําดับ) แตใน จ.พิษณุโลก ผลผลิตขาวพันธุอ น่ื ๆ สูงถึง 16 เกวียน/ครัวเรือน
(ตารางที่ 5)
ผลผลิตถูกนําไปใชเพื่อการบริโภคมากกวาเพื่อจําหนาย คือโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 62 และ 32 ตาม
ลําดับ แตคอ นขางแตกตางกันระหวางพื้นที่ กลาวคือ ในเขตพิษณุโลก เกษตรกรปลูกขาวพันธุอื่น ๆ ไวจําหนาย
ในสัดสวนทีส่ งู มาก คือ ประมาณรอยละ 70 ของผลผลิต สวนในอีก 2 เขตนั้น มีการจําหนายขาวพันธุอื่นที่ไมใช
ขาวหอมมะลิเพียงเล็กนอยเทานัน้ (แผนภาพที่ 6) และขาวสวนมากในเขตพิษณุโลก ไดจําหนายไปแลวในเดือน
ธันวาคม (แผนภาพที่ 7) ดวยเหตุผลเดียวกับขาวหอมมะลิ คือเกษตรกรใชเครื่องเก็บเกี่ยวจึงจําเปนตองจําหนาย
ขาวคอนขางเร็ว
ตารางที่ 5 การกระจายการใชผลผลิตขาวพันธุอื่น เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2542
เชียงใหม
รายการ
1*
2*
N = 52 N = 10
ผลผลิตรวม (กก./ฟารม) 2406.58 1539.00
พื้นที่ปลูก (ไร/ครัวเรือน)
4.13 2.65
การใชผลผลิต
1. จําหนาย (รวม)
1
10.12 0.00
2
64.53 0.00
3
15.38 0.00
1.1 จําหนายแลว
1
2.49 0.00
2
63.48 0.00
3
3.85 0.00
1.2 รอจําหนาย
1
7.63 0.00
2
64.88 0.00
3
11.54 0.00
2. บริโภค
1
83.64 100.00
2
85.32 100.00
3
96.15 100.00

หนวย : รอยละ
พิษณุโลก
ทุงกุลารองไห
รวม
รวม
1*
2*
รวม
1*
2*
รวม
N = 62 N = 46 N = 28 N = 74 N = 46 N = 5 N = 51 N=187
2266.65 13728.04 20501.43 16290.95 1448.02 2395.00 1540.86 7618.43
3.89 33.88 45.71 38.36
5.46
7.50
5.66 18.01

8.46
64.53
12.90

66.86
75.01
89.13

74.03
82.91
89.29

69.57
78.00
89.19

1.90
42.67
4.35

13.73
54.92
20.00

2.86
46.75
5.88

31.55
75.39
41.18

2.08
63.48
3.23

37.00
77.37
47.83

59.54
83.36
71.43

45.53
80.22
56.76

0.15
6.67
2.17

0.00
0.00

0.14
6.67
1.96

19.04
77.84
24.06

6.38
64.88
9.68

29.86
65.40
45.65

14.49
57.94
25.00

24.04
63.54
37.84

1.75
39.33
4.35

13.73
54.92
20.00

2.73
44.53
5.88

12.51
62.21
19.79

86.33
87.76
96.77

26.98
33.55
80.43

19.69
32.43
60.71

24.22
33.20
72.97

90.09
90.09
97.83

81.08
81.08
80.00

89.35
89.35
96.08

62.16
70.16
87.17
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ตารางที่ 5 (ตอ)
เชียงใหม
พิษณุโลก
1*
2*
รวม
1*
2*
รวม
N = 52 N = 10 N = 62 N = 46 N = 28 N = 74

รายการ
3. ทําพันธุ
1
2
3
4. อืน่ ๆ
1
2
3

หนวย : รอยละ
ทุงกุลารองไห
รวม
1*
2*
รวม
N = 46 N = 5 N = 51 N=187

0.09
1.11
7.69

0.00
0.00
0.00

0.07 3.73
1.11 6.13
6.45 60.87

4.46
5.43
82.14

4.01
5.82
68.92

5.76
11.60
47.83

5.19
6.92
60.00

5.72
11.04
49.02

3.15
7.21
42.78

6.15
34.83
17.31

0.00
0.00
0.00

5.14 2.42
34.83 18.59
14.52 13.04

1.82
16.99
10.71

2.20
18.06
12.16

2.25
33.78
6.52

0.00

2.07
33.78
5.88

3.14
27.49
11.23

0.00

รอยละของผลผลิตขาว

ทีม่ า : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : 1 คือ รอยละของผลผลิตจากครัวเรือนทั้งหมด
2 คือ รอยละของผลผลิตเฉพาะครัวเรือนที่มีการจัดสรรในรายการนั้นๆ
3 คือรอยละของจํานวนครัวเรือนที่มีการจัดสรรในรายการนั้นๆ
1* หมายถึง ครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อบริโภค
2* หมายถึง ครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อขาย

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

อืน่ ๆ
ทําพันธุ
บริโภค
เพือ่ ขาย

เชียงใหม

พิษณุโลก ทุงกุลารองไห

ทีม่ า : จากการสํารวจ

แผนภาพที่ 6 การกระจายการใชผลผลิตขาวพันธุอ นื่ ของครัวเรือนเกษตร เมือ่ สิน้ เดือนธันวาคม 2542
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80
60
รอยละ

40

ขาย
รอขาย

20
0
1*

2*

เชียงใหม

1*

2*

พิษณุโลก

1*

2*

ทุงกุลารองไห

ทีม่ า : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : 1* คือครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อบริโภค
2* คือ ครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อจําหนาย

แผนภาพที่ 7 สัดสวนการจําหนายขาวพันธุอื่นของครัวเรือนเกษตร เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2542

2.6 แหลงรับซือ้ ผลผลิตขาวหอมมะลิของเกษตรกร
ตลาดที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจผลิตของเกษตรกรคือ ตลาดระดับทองถิ่น หาก
พิจารณาเฉพาะกลุม ทีป่ ลูกเพือ่ จําหนาย แหลงจําหนายขาวเปลือกทีส่ าคั
ํ ญของเกษตรกร (พิจารณาจากสัดสวนตัว
อยางเกษตรกรทีจ่ าหน
ํ าย) คือ ผูร วบรวมในทองถิน่ รองลงมาคือผูร วบรวมตางถิน่ และโรงสี ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
ถึงปริมาณขาวเปลือกที่จําหนายไปแลวพบวาสัดสวนของขาวเปลือกที่จาหน
ํ ายเปนไปในทิศทางเดียวกัน
เกษตรกรในพืน้ ทีศ่ กึ ษามักจําหนายขาวเปลือกใหผรู วบรวมในทองถิน่ โดยเฉลีย่ ตัง้ แตรอ ยละ 28 - 54 ของ
ปริมาณขาวเปลือกทีจ่ าหน
ํ าย เพราะเกษตรกรมีความคุน เคยและเชือ่ ถือผูร วบรวมในทองถิน่ และรอยละ 21 ถูก
จําหนายใหกบั ผูร วบรวมตางอําเภอทีเ่ ขามารวบรวมขาวเปลือกในพืน้ ที่ (เขตเชียงใหมและพิษณุโลก) เหตุทเี่ กษตรกร
ไมจาหน
ํ ายใหแกโรงสีขนาดเล็กหรือโรงสีในหมูบ า น เนือ่ งจากโรงสีขนาดเล็กสวนใหญรบั จางสีขา วเปนหลัก จึงไม
นิยมซือ้ ขาวหอมมะลิเพือ่ นํามาสีจาหน
ํ ายประกอบกับจํานวนโรงสีในหมูบ า นลดจํานวนลงเรือ่ ยๆ เพราะไมสามารถ
แขงขันในเรือ่ งคุณภาพขาวทีส่ แี ละเงินทุนในการดําเนินการทีม่ นี อ ย โรงสีทยี่ งั ดําเนินงานอยูจ ะเปลีย่ นบทบาทตนเอง
ไปเปนผูร วบรวมขาวเปลือกใหกบั โรงสีขนาดกลางและขนาดใหญแทน ในขณะทีเ่ กษตรกรในเขตทุง กุลารองไหกลับ
นิยมนําขาวเปลือกไปจําหนายใหกบั โรงสีทอี่ ยูใ นเขตเมือง ซึง่ มักไดแกโรงสีขนาดเล็กทีม่ จี านวนมาก
ํ
หนวยงานของรัฐ
ทีม่ บี ทบาทในการรับซือ้ ขาวเปลือกจากเกษตรกร ไดแก สหกรณการเกษตร (รอยละ 9-12 ของปริมาณขาวเปลือกที่
เกษตรกรจําหนาย) (แผนภาพที่ 8)
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เกษตรกร
ศูนยขยายพันธุพืช

2.14%

25.48%

14.15%

28.74%
20.26%

พอคาทองถิ่น

เพื่อนบาน

8.8%

พอคาตางถิ่น

ธ.ก.ส

สหกรณ/กลุมเกษตรกร

เชียงใหม

เกษตรกร

51.19%
พอคาทองถิ่น/ทาขาว

21.17%

พอคาตางถิ่น

11.08%
15.46%

สหกรณ/กลุมเกษตรกร

1.09%

ธ.ก.ส

โรงสีในเมือง
พิษณุโลก

54.12%

เกษตรกร

11.96%

พอคาทองถิ่น

สหกรณ/กลุมเกษตรกร
5.61%

1.11%
ไมระบุ

ธ.ก.ส

26.77%

0.44%
โรงสีในหมูบ า น

โรงสีในเมือง

ทุง กุลารองไห
แผนภาพที่ 8 แหลงรับซื้อขาวเปลือกของเกษตรกรในฤดูเก็บเกี่ยว (ณ เดือนธันวาคม 2542)

การกําหนดราคาในเชิงปฏิบัติ
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เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของขาวที่จําหนายโดยเกษตรกรที่ปลูกเพื่อบริโภคและเพื่อจําหนาย พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญอยูห ลายประเด็นคือ
1. สัดสวนของขาวทีจ่ าหน
ํ ายใหแกผรู วบรวมทองถิน่ ในเขตพิษณุโลกและทุง กุลารองไห โดยครัวเรือนที่
ปลูกเพือ่ จําหนายสูงกวาปริมาณทีจ่ าหน
ํ ายของครัวเรือนทีป่ ลูกเพือ่ บริโภค ยกเวนที่ จ.เชียงใหม
2. ปริมาณทีเ่ กษตรกรจําหนายใหแกโรงสีในเมืองของครัวเรือนทีป่ ลูกเพือ่ บริโภคมีสัดสวนสูงกวา ทั้งนี้
เนือ่ งจากเกษตรกรตัวอยางจํานวนหนึง่ อยูใ กลตวั เมือง (จ. สุรนิ ทร) จึงสะดวกในการทีจ่ ะจําหนายขาว
ใหแกโรงสีโดยตรง
3. ปริมาณที่จําหนายใหแกพอคาตางถิ่นของครัวเรือนทีป่ ลูกเพือ่ บริโภคมีสงู กวาครัวเรือนทีป่ ลูกเพือ่
จําหนายแตในเชียงใหมไมมคี วามแตกตางกัน
จากทีก่ ลาวมาขางตนจะเห็นไดวา แหลงจําหนายของเกษตรกรทัง้ 2 ประเภทนี้ (ทีป่ ลูกขาวเพือ่ บริโภคหรือ
เพือ่ ขาย) ไมมแี บบแผนทีแ่ นนอน แตเกษตรกรในแตละพืน้ ทีม่ เี หตุผลทีจ่ าหน
ํ ายใหแกผรู บั ซือ้ ตางๆ เหลานีต้ ามสภาพ
แวดลอมและความสะดวกของตน

3. การกําหนดราคาในเชิงปฏิบัติ
ตลาดขาวเปลือกในพื้นที่ศึกษาแตละแหงมีลักษณะตางกันกลาวคือ จ.เชียงใหม เนนการปลูกขาวเหนียวไว
เพือ่ บริโภคเปนหลัก สวนขาวหอมมะลินั้นปลูกเพื่อการคาและมีปริมาณการผลิตไมเพียงพอกับการบริโภคจึงตอง
นําเขาจากจังหวัดอื่นมาบริโภคดวย ในขณะที่ จ.พิษณุโลกมีการผลิตขาวตลอดทั้งปและเปนการปลูกโดยมีจุด
ประสงคเพือ่ การคาเปนหลัก ตลาดขาวพิษณุโลกจึงมีการซื้อขายขาวเกือบทุกพันธุและมีการซื้อขายคึกคักตลอด
ป สวนตลาดในเขตทุงกุลารองไห (บุรีรัมย รอยเอ็ด และสุรนิ ทร) เนนการปลูกขาวหอมมะลิเพื่อการคาเปนหลัก
ดังนั้นตลาดขาวหอมมะลิในพืน้ ทีด่ งั กลาวจึงมีความคึกคักเปนอยางมากเมือ่ เปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น สภาวะแวด
ลอมการตลาดทีแ่ ตกตางกันนี้นาจะสงผลตอการกําหนดราคาขาวในตลาดในแตละพื้นที่ใหแตกตางกันดวย
เปนทีค่ าดวาการกําหนดราคารับซื้อขาวเปลือกของคนกลางจะเปนวิธี mark-down pricing โดยใชราคาที่
คาดวาจะไดรับหักลบดวยตนทุนการดําเนินงานและพิจารณาปจจัยดานคุณภาพและสภาพแวดลอมในทองถิ่น
ประกอบ ในหัวขอนี้จะนําเสนอพฤติกรรมในการกําหนดราคารับซื้อขาวเปลือกของคนกลางที่เกี่ยวของในแตละ
พื้นที่ โดยอธิบายถึงวิธีการเหลานั้นเพื่อใหไดซึ่งรายละเอียดในเชิงปฏิบัติและเห็นอิทธิพลของคนกลางประเภท
ตางๆ ดวย
3.1 การกําหนดราคาขาวเปลือกใน จ.เชียงใหม
ตลาดขาว จ.เชียงใหมเปนตลาดที่ผลผลิตสวนใหญถูกจําหนายภายในจังหวัด (สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงใหม, 2541) การกําหนดราคาของคนกลางในตลาดจึงมักอิงกับแหลงรับซือ้ ผลผลิตของตนคอนขาง
มากและแตกตางกันตามประเภทของคนกลางดังรายละเอียดตอไปนี้

การกําหนดราคาในเชิงปฏิบัติ
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ผูร วบรวม
ผูร วบรวมในระบบตลาดขาวเชียงใหม 2 กลุม ซึ่งไดแก ผูรวบรวมในทองถิ่นและผูรวบรวมตางอําเภอ มี
ตลาดตางกันจึงพบวามีการกําหนดราคารับซือ้ ขาวเปลือกตางกันคือ ผูรวบรวมในทองถิ่นกําหนดราคาโดยอิง
ราคาแหลงรับซื้อขาวเปลือกที่สาคั
ํ ญในทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย สหกรณ พอคารวบรวมตางถิ่น และโรงสีในทอง
ที่ โดยกําหนดราคารับซือ้ ตํากว
่ าของโรงสีและสหกรณประมาณกิโลกรัมละ 0.5 - 1 บาท แตราคาอาจจะเทาหรือ
สูงกวาผูร วบรวมตางถิน่ เล็กนอย (ในพื้นที่ที่มีการแขงขันมาก) นอกจากนี้ยังใชราคานําหรือราคาแทรกแซงของรัฐ
บาลเปนเกณฑในการกําหนดราคารับซื้อขาวดวย โดยทั่วไปราคามักตํากว
่ าราคาแทรกแซงเล็กนอย (ตารางที่ 6)
ความแตกตางระหวางราคานําและราคารับซื้อสูงถึง 500 – 1,000 บาท/เกวียน ในขณะที่พอคาคาดวาจะ
จําหนายไดในราคาทีค่ อ นขางสูง พอคาคาดหวังสวนตาง 3,000 – 3,500 บาท/เกวียน และสังเกตไดวาเมื่อราคา
สูงขึน้ พอคาจะทํากําไรมากขึ้นไปดวย ขอมูลนี้ชี้ใหเห็นถึงวิธีกําหนดผลตอบแทนของผูร วบรวมซึง่ สะทอนคาเสีย
โอกาสของการจัดการเชิงธุรกิจของผูรวบรวม เมื่อมีการเก็บสตอคขาวใหมไวขายเปนขาวสารเกา ซึ่งราคาสูงกวา
ขาวใหมคอนขางมาก
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบราคาขาวเปลือกที่ผูรวบรวมซื้อกับที่คาดวาจะจําหนาย
ราคานํา
(บาท/เกวียน)
4,500
6,000

ราคาทีผ่ รู วบรวมซือ้
(บาท/เกวียน)
4,000
5,000-5,500

ราคาที่คาดวาจะจําหนาย
(บาท/เกวียน)
7,000
8,500-9,000

ทีม่ า : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : ราคานําและราคาที่ผูรวบรวมซื้อเปนราคาขาวใหม สวนราคาที่คาดวาจะจําหนายเปนราคาขาวที่ถูก เก็บรักษาไวของ
ผูร วบรวมหรือขาวแหง (ขาวแหงนํ้าหนักจะลดลงรอยละ 3-5 หรือ 30-50 กิโลกรัม/เกวียน)

ระยะเวลาและปริมาณขาวเปลือกที่ผูรวบรวมทําการเก็บรักษาขึ้นอยูกับจํานวนเงินทุนที่มีอยูและการ
คาดคะเนราคาทีจ่ ะไดรับคือ ผูรวบรวมที่มีเงินทุนเปนของตนเองจะเก็บรักษาขาวไวในยุงฉางและจําหนายเมื่อคิด
วาระดับราคาทีไ่ ดรบั เปนทีน่ า พอใจหรือไดรบั กําไรกิโลกรัมละประมาณ 2 - 4 บาท (หรือเกวียนละ 2,000 –
4,000 บาท ) เพื่อครอบคลุมตนทุนในการเก็บรักษาซึ่งเฉลี่ยประมาณ 1.2 บาท/กิโลกรัม โดยที่ระดับราคานี้ผูรวบ
รวมในทองถิน่ มักไดจากการสอบถามผูรวบรวมตางถิ่น หากไมไดรับราคาที่นาพอใจก็มักเก็บขาวไวรอจําหนายใน
ชวงกอนเก็บเกีย่ วขาวในฤดูถัดไป เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่ขาวเกามีราคาสูงสุด ในขณะทีผ่ รู วบรวมที่
ไดเงินทุนจากการกูยืมจะมีระยะเวลาของการเก็บรักษาสั้นกวาคือจะจําหนายเมื่อราคามีแนวโนมสูงขึ้นหรือเมื่อ
สามารถทํากําไรไดพอสมควร เนื่องจากตองรับภาระเรื่องดอกเบี้ย แหลงเงินกูที่สาคั
ํ ญของผูรวบรวมเหลานี้ไดแก
สหกรณการเกษตร (พอคารวบรวมเหลานีส้ ว นใหญเปนเกษตรกรและเปนสมาชิกสหกรณดว ย)
ผูรวบรวมตางอําเภอที่เขามารับซื้อขาวเปลือกในพื้นที่มักซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรเปนหลักเชนกัน
เมือ่ ซือ้ มาแลวมักจําหนายทันที แหลงรับซือ้ ผลผลิตของผูร วบรวมตางอําเภอทีส่ าคั
ํ ญไดแก โรงสีขนาดใหญ ดัง
นั้นจึงอิงราคาของโรงสีขนาดใหญ นอกจากนี้ผูรวบรวมตางอําเภอรายใหญยังมีอิทธิพลตอราคาในพื้นที่ที่เขาไป
รับซือ้ ดวยเนื่องจากซื้อขาวในปริมาณมาก
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ผูร วบรวมสวนใหญรับซื้อขาวขาวดอกมะลิ 105 และกข 15 ในราคาเดียวกันในปที่ขาวมีราคาแพง แม
จะทราบวาขาวทัง้ สองชนิดนีม้ คี ณ
ุ ภาพตางกัน ในเรื่องความหอมและคุณภาพของการหุง (ขาวกข 15 เมื่อหุงแลว
ไมเหนียวนุม เทาขาวขาวดอกมะลิ 105) เนื่องจากพอคาและโรงสีที่รับซื้อขาวตอจากผูรวบรวมเหลานี้รับซื้อขาว
สองพันธุนี้รวมกันเปนขาวหอมมะลิ อยางไรก็ตามหากปใดที่ราคาขาวตกตําผู
่ รวบรวมบางรายยังคงซื้อขาวหอม
มะลิ 105 ปนกับขาวกข 15 แตมีบางรายที่แยกรับซื้อขาวทั้งสองพันธุ และจําหนายขาวกข 15 กอนเนื่องจากเปน
ขาวทีม่ นี าหนั
้ํ กเบาเก็บไวนานนํ้าหนักจะหายไปมากกวาขาวหอมมะลิ ซึ่ง จ.เชียงใหมมีการปลูกขาวกข 15 ไม
มากนัก สวนใหญซื้อจากจังหวัดอื่น เชน เชียงราย และพะเยา
กลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตร
กลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตรแบงออกเปน 2 ประเภท คือ กลุมเกษตรกรและสหกรณการ
เกษตรทีม่ โี รงสีเปนของตนเอง ทําหนาที่คลายกับโรงสีขนาดกลาง สวนอีกกลุมไดแก กลุม เกษตรกรและสหกรณท่ี
ไมมีโรงสีเปนของตนเองทํ าหนาที่เสมือนผูรวบรวมเทานั้น การกํ าหนดราคารับซื้อของกลุมเกษตรกรและ
สหกรณ แ ตกต า งกันกลาวคือ กลุมเกษตรกรกํ าหนดราคารับซื้อจากเกษตรกรโดยอิงราคาขาวเปลือกของส
หกรณทก่ี ลุม นําผลผลิตไปจําหนาย เชน กลุม เกษตรกรทีอ่ ยูใ น อ.สันปาตอง อิงราคารับซือ้ ขาวเปลือกของสหกรณ
การเกษตรสันปาตอง ราคาที่กลุมเกษตรกรจะรับซื้อตํากว
่ าราคาของสหกรณเล็กนอยเนื่องจากมีตนทุนในการเก็บ
รักษาและการขนสงขาว (ตารางที่ 7) โดยทั่วไปมักเก็บรักษาไวรอราคาไมเกิน 1 ป คือ รับซื้อขาวในชวงเดือน
ธันวาคม - มกราคม และคอยๆ ทยอยจําหนายไปเรือ่ ยๆ จนหมดกอนฤดูกาลเก็บเกี่ยวในปถัดไป แตหากปใดที่
ราคาขาวเปลือกตกตํา่ กลุมเกษตรกรบางแหงอาจยอมเก็บรักษาขาวเปลือกไวนานกวา 1 ป หรืออาจตองยอม
ขายขาดทุนในกรณีที่ไมมีโรงสีเปนของตนเอง แตหากกลุมเกษตรกรใดมีโรงสีเปนของตนเองจะแบงขาวเปลือก
บางสวนนํามาสีเปนขาวสารจําหนาย ในขณะที่การกําหนดราคารับซื้อขาวเปลือกของสหกรณขนาดใหญที่มีโรงสี
เปนของตนเอง (เชน สหกรณสนั ปาตองซึ่งมีการเก็บรักษาขาวเปลือกไวตลอดป) อิงราคาขาวสารในจังหวัดเปน
หลัก (เนื่องจากตลาดขาวสารของสหกรณอยูในจังหวัดเปนสําคัญ) ในขณะทีส่ หกรณทไ่ี มมโี รงสีเปนของตนเอง
จะอิงราคาจากแหลงรับซื้อขาวเปลือก อยางไรก็ตามสหกรณมีนโยบายรับซื้อขาวจากเกษตรกรในราคาที่สูงกวา
ราคาทองตลาดอยูแลวโดยมีจุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่เปนสมาชิก
โรงสี
โรงสีแตละขนาดใน จ.เชียงใหมมีรูปแบบการซื้อขายขาวและมีตลาดขาวที่ตางกันจึงสงผลตอการ
กําหนดราคาทีแ่ ตกตางกันดวย กลาวคือ โรงสีขนาดเล็กทําการสีขาวเพื่อจําหนายใหกับผูบริโภคในตําบลและพบ
วาบางแหงพิถีพิถันในการรับซื้อขาวมากพอสมควร เนื่องจากทราบวาผูซื้อขาวเจาบริโภคตองการขาวหอมมะลิ
เทานัน้ และผูบ ริโภคเปนคนรูจักในหมูบาน จึงแยกขาวอยางชัดเจนระหวางขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาวกข 15
ในขณะทีบ่ างแหงถือวาขาวขาวดอกมะลิ 105 และกข 15 คือขาวหอมมะลิ จึงซื้อรวมกัน การซื้อขาวเปลือกเพื่อ
เก็บรักษาจะซือ้ ไวเทาทีม่ เี งินทุนหมุนเวียน ปจจุบันโรงสีขนาดเล็กสวนใหญมักรับจางสีขาวใหกับเกษตรกรในพื้น
ทีเ่ นือ่ งจากเกษตรกรนิยมบริโภคขาวเหนียวซึง่ ปลูกเอง คาบริการสีขาว 3 ถัง ตอ 1 บาท ซึ่งถูกกวาโรงสีขนาด
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กลาง นอกจากนี้โรงสีขนาดเล็กยังทํ าหนาที่เปนผูรวบรวมขาวเปลือกสงใหแหลงรับซื้อตางๆ ที่สําคัญไดแก
สหกรณการเกษตร การกําหนดราคารับซื้อจึงขึ้นอยูกับแหลงรับซื้อขาวเปลือกของโรงสีขนาดเล็ก
ตารางที่ 7 ตนทุนการเก็บรักษาขาวของกลุมเกษตรกรและโรงสีขนาดกลาง ป 2543
กลุมเกษตรกร (จําหนายในรูปขาวเปลือก)
บาท/กก.
รายการ
ขาวเปลือก
*เก็บขาวเปลือก 300,834 กก.
ตนทุนคงที่
1. คาเสือ่ มราคายุง ฉาง
0.231
2. คนงานขนเขาออกโกดัง
.100
ตนทุนผันแปร
.331
1. คากระสอบ (กระสอบปุย)
0.067
2. คาจางบรรจุกระสอบ
0.100
3. ดอกเบีย้ เงินกู (รอยละ 10 ตอป)
0.710
4. คาไฟฟา
0.005
ตนทุนในการเก็บรักษา (บาท/กก.)
1.113
(ระยะเวลา 1 ป)
เมื่อมีการขนจําหนาย
5. คาจางคนงานขนสง
ตนทุนในการเก็บรักษาเมือ่ ขนจําหนาย

โรงสีขนาดกลาง (จําหนายในรูปขาวสาร)
บาท/กก.
รายการ
ขาวสาร
เก็บขาวเปลือก 260,000 กก.
ตนทุนคงที่
1. คาเสือ่ มราคายุง ฉาง
0.077
ตนทุนผันแปร
1. คากระสอบ (กระสอบปุย)
2. คาจางบรรจุกระสอบ
3. ดอกเบีย้ เงินกู (รอยละ 10 ตอป)
4. คาไฟฟา
ตนทุนในการเก็บรักษา (บาท/กก.)

0.139
0.100
0.700
0.005
1.016

(ระยะเวลา 1 ป)
เมือ่ สีเปนขาวสาร
0.050 6. คาสีขา ว
1.263 ตนทุนในการเก็บรักษาเมือ่ สีขา วแลว

0.360
1.376

ทีม่ า : จากการสํารวจ

โรงสีขนาดกลางรับซื้อขาวเปลือกทั้งจากเกษตรกรและผูรวบรวมจึงกําหนดราคารับซื้อจากทั้งสองแหลง
เทากันแตสูงกวาราคารับซื้อขาวเปลือกของโรงสีขนาดใหญประมาณกิโลกรัมละ 30 สตางค จึงทําใหมีโอกาส
เลือกซื้อขาวที่มีคุณภาพดีไดมากกวาโรงสีขนาดใหญ และเนื่องจากมีการจําหนายขาวทั้งในรูปขาวเปลือกและ
ขาวสารจึงพบวามีการกําหนดราคารับซื้อขาวเปลือกโดยอิงราคาแหลงรับซื้ออันไดแก โรงสีขนาดใหญ สวน
ขาวสารกําหนดราคาตามสถานการณตลาดขณะนั้น และมักมีการสอบถามการเคลื่อนไหวของราคารับซื้อของผู
รวบรวมและโรงสีดวยเพื่อปรับราคาซื้อขายของขาวสารและขาวเปลือกใหสอดคลองกับสภาพตลาด
โรงสีขนาดใหญรับซื้อขาวเปลือกในปริมาณมาก โดยรับซื้อตลอดทั้งปจากผูรวบรวมทัง้ ทีอ่ ยูใ นทองที่
และตางทองที่ รวมถึงโรงสีขนาดเล็กและโรงสีขนาดกลาง การกําหนดราคารับซือ้ ขาวเปลือกทําโดยพิจารณาจาก
ปจจัยหลายประการดวยกัน ไดแก ขอมูลราคาจากหนังสือพิมพ เชน กรุงเทพธุรกิจ ซึ่งโรงสีมีความเชื่อมั่นในขอมูล
ดังกลาวมากเพราะเปนขอมูลที่ไดจากสมาคมโรงสี ราคาจากหนังสือพิมพถูกใชเปนเกณฑประกอบกับสถาน
การณในทองถิน่ และความตองการขาวเปลือกของโรงสีเอง โดยคํานวณใหมีสวนเหลื่อมตําสุ
่ ดทีพ่ อรับได เมื่อได
รับราคานัน้ แลวอาจกําหนดราคาเพื่อใหไดรับกําไรมากขึ้น เชน หากจําหนายขาวเกวียนละ 7,900 บาท โรงสีจะ
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รับซือ้ เกวียนละ 7,500 บาท สวนเหลื่อมราคาขาวเปลือกเกวียนละ 200 บาท ถือเปนเกณฑตําสุ
่ ดสําหรับสถาน
การณปกติ จากการศึกษาของสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2542/43) ระบุวา โรงสีมบี ทบาทสําคัญในการ
กําหนดราคาขาวเปลือก โดยยึดราคาขาวสารจากใบแจงราคาจากกรุงเทพฯ แลวหักดวยคาขนสงจากโรงสีถึง
กรุงเทพฯ รวมคาใชจายในการสีขาวและกําไร และกําไรสุทธิทไี่ ดรบั เฉลีย่ สูงถึง 1,365 บาท/เกวียน (รวมรายไดจากรํา
และแกลบ 410 บาท/เกวียน) (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 กําไรสุทธิที่เกษตรกรและพอคาขาวแตละระดับไดรับ และรอยละของกําไรสุทธิเมือ่ เปรียบ
เทียบกับตนทุนทั้งหมดของผูประกอบการแตละระดับ1/
ผูป ระกอบการ
เกษตรกร (ณ ไรนา)
พอคารวบรวมทองถิ่น
โรงสี
พอคาสงออก

ราคาทีไ่ ดรบั
(บาท/เกวียน)
5,477
5,798
7,7982/
8,101

ตนทุนทัง้ หมด
(บาท/เกวียน)
5,009
5,656
6,433
7,866

กําไรสุทธิ
บาท/เกวียน
รอยละของตนทุน
468
9.34
142
2.51
1,365
21.22
235
2.99

ทีม่ า : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2542
หมายเหตุ : 1/ เฉพาะขาวหอมมะลิและทําการศึกษาทั่วประเทศ
2/
ราคารวมรายไดจากการจําหนายรําและแกลบ (410 บาท/เกวียนขาวเปลือก)

3.2 การกําหนดราคาขาวเปลือกใน จ.พิษณุโลก
ตลาดขาว จ.พิษณุโลกเปนตลาดที่มีการซื้อขายขาวตลอดทั้งปเนื่องจากมีผลผลิตขาวออกสูตลาด
ตลอดทัง้ ป จึงทําใหมีคนกลางและโรงสีจากจังหวัดอื่นๆ เขามารับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรและผูรวบรวมใน
จ.พิษณุโลกซึง่ สรางบรรยากาศการแขงขันในทองถิ่นใหสูงขึ้น ตลาดขาวเปลือกของ จ.พิษณุโลกเปนตลาดเปดที่
มีอุปสงคจากภายนอกมากกวาจากในจังหวัดเอง การกําหนดราคาขาวเปลือกนาจะไดรับอิทธิพลจากผูซื้อภาย
นอกมากเปนพิเศษซึ่งรวมถึงการกําหนดราคาขาวหอมมะลิดวย
ผูร วบรวม
ผูรวบรวมหรือทาขาวยอยซึ่งกระจายอยูตามอํ าเภอตาง ๆ เปนแหลงซื้อขายและรวบรวมผลผลิต
ขาวเปลือกทีส่ ําคัญจากเกษตรกรผานทางผูรวบรวมในทองถิ่น ซึ่งผูรวบรวมในทองถิ่นเหลานี้รูจักและคุนเคยกับ
เกษตรกรเปนอยางดี การกํ าหนดราคามักอิงราคาตลาดแตมักรับซื้อจากเกษตรกรในราคาที่ตํ่ากวาที่ซื้อจาก
แหลงอืน่ แตเมือ่ ใดที่ผูรวบรวมในทองถิ่นพบวาเกษตรกรนําขาวเปลือกไปจําหนายใหแหลงรับซื้อแหลงอื่นก็จะใช
วิธอี อกไปรับซือ้ ขาวเปลือกจากเกษตรกรถึงแปลงและกําหนดราคารับซื้อสูงกวาแหลงอื่นเล็กนอย (โดยเฉพาะใน
ชวงทีต่ อ งการขาวเปลือกในปริมาณมาก) เพราะมีผูรวบรวมขาวจากตางจังหวัดเขามาแขงขันดวย ผลผลิตทีท่ ํา
การซือ้ ขายผานทาขาวจะถูกสงตอไปยังอีกหลายชองทางไดแก โรงสีขนาดกลางและขนาดใหญในจังหวัด รวมทั้ง
โรงสีและทาขาวตางจังหวัดดวย การกําหนดราคารับซื้อขาวจากเกษตรกรทําโดยอิงราคาแหลงที่ผูรวบรวมนํา
ขาวเปลือกไปจํ าหนายมากที่สุดซึ่งไดแก โรงสีขนาดใหญ รวมกับการวัดเปอรเซ็นตขาวตนและเปอรเซ็นต
ความชืน้ และพบวาราคาขาวเปลือกพันธุตาง ๆ ทีผ่ รู วบรวมไดรบั (ขาวชนิดแข็งไดแก ขาวชัยนาท และขาวชนิด
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นุม เชน ขาวหอมมะลิ) ไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือ ขาวหอมมะลิมีราคาสูงกวาขาวชัยนาทประมาณตันละ
200 - 1,000 บาท เทานั้น (ความแตกตางนอยกวาในจังหวัดอื่นๆ ) เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากผูบริโภคใน
จ.พิษณุโลก นิยมบริโภคขาวชัยนาทมากกวา (จากการสัมภาษณ)
ศูนยสาธิตตลาดกลางระดับไรนา
เปนแหลงรองรับผลผลิตของเกษตรกรในทองถิน่ ทําใหเกิดการซื้อขาย ณ แหลงผลิต มีคนกลางหลาย
ระดับเขามาทําการซื้อขายขาวเปลือกกับเกษตรกรโดยตรงและระหวางคนกลางดวยกัน (เชน ผูรวบรวมทองถิ่น ผู
รวบรวมตางถิน่ ) ราคาที่ซื้อขายกันขึ้นอยูกับการตกลงกันระหวางผูซื้อและผูขาย แตศูนยจะแสดงราคาขาวเปลือก
ในแตละวันซึ่งอิงราคาตลาด กลาวคือเจาหนาที่ศูนยจะคอยติดตามราคาจากโรงสีขาวและขอมูลจากผูประกอบ
การคาขาวอยูเปนประจํา ดังนั้นจึงทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงราคาขาวและชวยทําใหคาดคะเนการเปลี่ยน
แปลงของราคาไดดว ย การมีศูนยสาธิตตลาดกลางทําหนาที่ในการเพิ่มการแขงขันและดึงราคาขายขาวเปลือกให
กับเกษตรกรหากเกษตรกรนํ าขาวเปลือกไปจํ าหนายใหกับคนกลางเอง มักพบวาไดราคาที่ตํ่ ากวาที่นํ ามา
จําหนายที่ศูนยเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรมักไมหาขอมูลราคาขาวเปลือกจึงมักถูกเอาเปรียบจากคนกลาง
การซื้อขายกันในศูนยดังกลาวพบวาไมมีการฮั้วราคาแตอยางใด (ปญหานี้เปนสิ่งที่เจาหนาที่พาณิชยจังหวัดมี
ความกังวลอยู) เพราะสํานักงานพาณิชยจังหวัดไดจัดใหเจาหนาที่คอยควบคุมดูแลและอนุญาตใหเฉพาะพอคา
ที่ตองการขาวเปลือกจริงๆ เทานั้นที่สามารถเขามาซื้อขายกันในศูนยได ดังนั้นเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียงจึงให
ความสนใจนํ าขาวเปลือกมาจําหนายที่ศูนยเนื่องจากเกษตรกรเห็นวามีโอกาสจําหนายใหกับพอคาหลายราย
และมัน่ ใจในเรือ่ งความยุติธรรมเพราะอยูภายใตการควบคุมดูแลของสํานักงานพาณิชยจังหวัด
โรงสี
โรงสีขนาดเล็กใน จ.พิษณุโลกไดลดบทบาทตนเองลงจากเดิมที่เคยเปนแหลงรับซื้อขาวเปลือกจาก
เกษตรกรในทองถิ่นและจําหนายผลผลิตไปยังตลาดหลายชองทางทัง้ ขาวเปลือกและขาวสาร แตปจจุบันจากการ
ทีม่ ผี รู วบรวมจากทัง้ ในทองทีแ่ ละตางทองทีเ่ ขามามีบทบาทในการซือ้ ขาวเปลือกจากเกษตรกร จึงทําใหการรับซือ้
ขาวเปลือกจากเกษตรกรลดจํานวนลง เหลือเพียงแตการรับซื้อขาวเปลือกเพื่อนํามาสีจาหน
ํ ายแกผบู ริโภคในทอง
ทีแ่ ละรับจางสีขาวจากเกษตรกร แตมโี รงสีขนาดเล็กบางสวนทีป่ รับบทบาทตนเองโดยทําหนาที่เสมือนผูรวบรวม
คอยรวบรวมขาวจากเกษตรกรแลวสงใหโรงสีขนาดใหญ การรับซื้อขาวเปลือกของโรงสีขนาดเล็กจะซื้อทั้ง
ขาวเปลือกสดและขาวเปลือกแหง วิธีการกําหนดราคารับซื้อขาวเปลือกขึ้นอยูกับชนิดขาว หากเปนขาวเปลือกสด
จะอิ ง ราคาที่ ซื้ อ ขายกั น ในท อ งที่ แ ต สํ าหรั บ ข า วเปลื อ กแห ง อิ ง ราคาของโรงสีขนาดใหญใ นจัง หวัด (ราคา
ขาวเปลือกของโรงสีขนาดใหญมักเทากับราคาของตลาดกลาง) พรอมกับการตรวจสอบคุณภาพขาวดวย
โรงสีขนาดกลางเปนโรงสีทม่ี ตี ลาดภายในประเทศ สามารถแบงออกเปนกลุม ทีเ่ ปนสมาชิกสมาคมโรงสีแหง
ประเทศไทย และกลุมที่ไมเปนสมาชิก การกําหนดราคารับซื้อขาวเปลือกของทั้งสองกลุมนี้แตกตางกันกลาวคือ
โรงสีทไี่ มไดเปนสมาชิกสมาคมจะอิงราคาจําหนายขาวสารในตลาดกรุงเทพฯ และหักลดดวยตนทุนทั้งหมดที่เกิด
ขึ้นในการสีและการขนสง สวนโรงสีที่เปนสมาชิกสมาคมนั้นจะอิงราคาที่สมาคมแจงเปนเกณฑในการกําหนด
ราคาและปรับลดไปตามคุณภาพขาวของเกษตรกรซึ่งพิจารณาจากพันธุขาว ความชื้น และเปอรเซ็นตขาวตน
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อยางไรก็ตามพบวา ราคาขาวหอมมะลิของ จ.พิษณุโลกที่โรงสีขนาดกลางรับซื้อถูกกวาราคาขาวหอมมะลิจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากขาวหอมมะลิของ จ.พิษณุโลกมีสีขุนกวาจึงถือวามีคุณภาพดอยกวา
ในทัศนะของเจาของโรงสีขนาดกลางเห็นวาในปที่มีความตองการขาวหอมมะลิมากและมีราคาสูง การ
จําหนายขาวหอมมะลิทากํ
ํ าไรมากกวาขาวพันธุอื่น ทั้งนี้เนื่องจากตนทุนที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการสีขาวทุกพันธุเทา
กันตางกันตรงทีต่ น ทุนการอบขาว ซึง่ หากสามารถซือ้ ขาวเปลือกทีม่ คี วามชืน้ ในระดับมาตรฐาน คือ รอยละ 15 จะไม
ตองอบขาวสามารถลดตนทุนไดถึงตันละ 100 บาทและยังพบอีกวาโรงสีขนาดกลางมีตลาดเฉพาะสําหรับขาว
หอมมะลิ เชน สงใหหา งสรรพสินคาในกรุงเทพฯ ในขณะที่ขาวพันธุอื่นๆ แหลงจําหนายสวนใหญอยูใ นทองถิน่
เชน โรงสีบางแหงนําขาวมาบรรจุถุงและสงจําหนายในอําเภอทีโ่ รงสีตง้ั อยูห รืออําเภอเมือง เจาของโรงสีขนาด
กลางเห็นดวยกับโครงการสงเสริมการปลูกขาวหอมมะลิเพื่อการสงออกเนื่องจากเห็นวา จะทําใหมอี ปุ ทานขาว
หอมมะลิมากขึ้นและหากสามารถหาตลาดสงออกไดเทากับเปนการเพิ่มอุปสงคที่มีตอขาวหอมมะลิในจังหวัด
แตตองทําควบคูไปกับการเพิ่มพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิเนื่องจากรายไดจากการปลูกขาวหอมมะลิในปจจุบันไมจูง
ใจใหเกษตรกรทัว่ ไปหันมาปลูกแทนขาวพันธุอ น่ื
โรงสีขนาดใหญมีตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ การกําหนดราคารับซือ้ ขาวเปลือกของโรงสี
ขนาดใหญใน จ.พิษณุโลกอิงอยูกับราคาที่ตลาดกรุงเทพฯ แลวจึงนําราคาดังกลาวมาคิดทอนดวยตนทุนการ
ตลาดและกําหนดราคาใหเหมาะสมกับทองที่ การกําหนดราคาของโรงสีแตละแหงอาจแตกตางกันอยูระหวาง
20-40 บาท/เกวียน สวนการกําหนดราคาจําหนายขาวของโรงสีในแตละชองทางนัน้ (ตลาดในประเทศมีชองทาง
การตลาดอยูห ลายชองทาง) การกําหนดราคาขึ้นอยูกับจํานวนคูแขงของลูกคาในแตละชองทาง หากชองทางใด
ทีล่ กู คาของโรงสีมคี ูแขงมากก็จะจําหนายในราคาที่ถูกกวาชองทางอื่น สําหรับโรงสีที่มีตลาดตางประเทศโรงสีจะ
อิงราคาจากบริษทั สงออก ซึ่งกําหนดราคาจากอุปสงคของตลาดตางประเทศ จากการที่ราคาขาวเปลือกที่โรงสี
รับซือ้ จากเกษตรกรในแตละฤดูแตกตางกัน จึงสงผลตอการตัดสินใจของเกษตรกร คือจากเดิมเคยปลูกขาวปละ
2 ครัง้ เปนปละ 3 ครัง้ หรือตลอดทัง้ ป จากแบบแผนการปลูกขาวทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปดังกลาวทําใหปริมาณขาวที่
ออกสูต ลาดมากขึน้ และทําใหราคาขาวเปลือกในแตละฤดูในปจจุบันมีความแตกตางระหวางฤดูนอยลง ดังนั้น
ความผันผวนของราคาขาวจึงขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกหรืออุปสงคของตลาดโลกคอนขางมาก เปนเหตุใหโรงสี
บางแหงตองยอมจําหนายขาวสารใหคุมกับตนทุนคงที่เทานั้น
ในกรณีขา วขาวดอกมะลิ 105 นัน้ พบวามีความแตกตางกันของราคารับซื้อระหวางขาวหอมมะลิจาก
จ.พิษณุโลกและจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลาวคือ ราคาขาวหอมมะลิของ จ.พิษณุโลกตํ่ากวา
ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกวียนละ 500-1,000 บาท เนื่องจากคุณภาพขาวดังกลาวไปแลว จึงไม
เปนทีน่ ยิ มของผูบริโภคใน จ.พิษณุโลก ซึ่งขาวหอมมะลิที่บริโภคใน จ.พิษณุโลกมาจากจังหวัดในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับการที่เกษตรกรแตละรายปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ไมมากนัก ทําให
เกษตรกรบางรายจําหนายรวมกับขาวพันธุอื่นและไดรับราคาตํ่ากวาขาวหอมมะลิ นอกจากนั้นยังพบวาแมขาว
ขาวดอกมะลิ 105 ราคาเกวียนละ 7,000 บาท ซึง่ สูงกวาขาวพันธุอ น่ื แตเนือ่ งจากผลผลิตเฉลีย่ ตอไรของขาวหอม
มะลิตามากคื
ํ่
อ เฉลีย่ 240 กก./ไร ในขณะที่ขาวกข 15 แมราคาตํ่ากวา แตไดผลผลิตเฉลีย่ สูงกวาคือเฉลีย่ 500
กก./ไร (ศูนยสารสนเทศเกษตร,2542) เมื่อเปรียบเทียบรายไดแลวรายไดรวมจากการปลูกขาวกข 15 สูงกวา
ราคาขาวหอมมะลิที่เปนอยูขณะนี้ไมไดจูงใจใหเกษตรกรตองการปลูกขาวหอมมะลิ 105 ดังนัน้ หากตองการสง
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เสริมใหเกษตรกรปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 (ขณะนี้ จ.พิษณุโลกไดจัดใหมีโครงการสงเสริมการปลูกขาวหอมมะลิ
เพื่อการสงออก) ตองสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรเห็นวาการปลูกขาวหอมมะลิใหผลตอบแทนคุมคา สวนการ
กําหนดราคาจําหนายขาวหอมมะลินั้นโรงสีใชหลักเกณฑเดียวกับการกําหนดราคาขาวพันธุอื่นๆ
จากการทีไ่ มสามารถกําหนดราคาจําหนายขาวในตลาดได (แมจะมีชมรมโรงสีขาว ซึ่งมีสมาชิกเปนโรง
สีขนาดใหญและขนาดกลางในพิษณุโลก 12 แหง) ทําใหโรงสีพยายามรักษาความสามารถในการแขงขันโดยลด
ตนทุนการผลิต โดยการใชเทคโนโลยีการผลิตเทาที่มีอยู แมวาอาจจะมีประสิทธิภาพตําก็
่ ตาม สิง่ ทีโ่ รงสีเห็นวา
เปนปจจัยทีท่ าให
ํ ตนทุนการผลิตไมสามารถลดลงไดมากนักคือ ตนทุนคาไฟฟา ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่นอก
เหนือการควบคุมของโรงสีและเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงระบบการคิดคาไฟฟาใหม
ยิง่ กวานัน้ ปจจุบันโรงสีขนาดใหญบางรายพยายามเพิ่มมูลคาใหกับขาว เชน การทําขาวเคลือบไวตามิน แตสาหรั
ํ บ
ตลาดตางประเทศนัน้ ยังคงประสบกับปญหาการแขงขันกับประเทศคูคาอื่นๆ
3.3 การกําหนดราคาขาวเปลือกในเขตทุงกุลารองไห
ตลาดขาวในเขตทุง กุลารองไหเปนตลาดขาวหอมมะลิเปนหลักทีม่ อี ปุ สงคเพือ่ บริโภคในทองถิน่ ซึ่งเปน
อุปสงคสวนนอยและเพื่อการสงออกจากพื้นที่ซึ่งเปนอุปสงคสวนใหญ ตลาดทุงกุลารองไหมีความเชื่อมโยงใกล
ชิดกับตลาดขายสงกรุงเทพฯ และตลาดสงออก การกําหนดราคาขาวเปลือกจึงนาจะไดรับอิทธิพลจากตลาด
ปลายทางนอกพืน้ ทีเ่ ปนสําคัญ
ผูร วบรวมและฉางขาว
การกําหนดราคารับซื้อขาวเปลือกของพอคาผูรวบรวมและฉางขาว เปนไปตามที่คาดการณไวนั่นคือ
พอคาผูร วบรวม และฉางขาว ดูราคาที่จะไดรับจากโรงสีเปนหลักโดยพิจารณาประกอบกับคุณภาพขาว ตนทุน
การดําเนินงาน และราคาที่พอคาคนอื่นเสนอใหแกเกษตรกรดวย ฉางขาวหนึ่งรายใชราคาที่โรงสีใหเปนเกณฑ
รวมกับคุณภาพของขาว โดยไมไดคานึ
ํ งถึงราคาของคูแขงทั้งนี้เปนเพราะตนรอรับซื้ออยูกับที่ จึงเชื่อวาการที่ตน
เปนเจาของฉางขนาดเล็ก และมีพอคาผูรวบรวมรวมทั้งเกษตรกรนําผลผลิตมาจําหนายถึงที่นั้น แสดงวาการ
พิจารณาคุณภาพขาวและการเสนอราคาของตนที่ผานมาเปนราคาที่เหมาะสมยอมรับได กรณีนี้เปนตัวอยางของ
วิธกี ารตัดสินการกําหนดราคาที่คอนขางแคบ (ฉางขาวรายเดียวกันนี้ เก็บสตอคขาวดวย โดยพิจารณาการ
เก็บสตอคดวยเหตุผลวาจะไดกาไรจากความแตกต
ํ
างของราคาหรือไม โดยไมไดคานึ
ํ งถึงตนทุน ซึ่งเปนแนวคิด
การทําธุรกิจซึง่ คอนขางแคบ และทําใหขาดทุนได ถาความแตกตางของราคาในชวงเวลาเก็บรักษาไมสูงพอที่จะ
ชดเชยตนทุน)
สหกรณการเกษตร
สําหรับสหกรณการเกษตรที่ทาหน
ํ าที่ผูรวบรวมนั้นระบุวาใชราคาที่จะจําหนายไดหักดวย 5-10 สตางค/
กิโลกรัม สําหรับขาวทุกชนิดและทุกคุณภาพ ซึ่งเปนวิธี mark - down pricing ดวยอัตราตอหนวยคอนขางคงที่
แตการมีชว งระหวาง 5 -10 สตางค/กิโลกรัม ยอมเปดโอกาสใหสหกรณสามารถบริหารราคาเพื่อทํากําไรเมื่อมี
การเปลีย่ นแปลงของราคาพอสมควร
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โรงสี
การกําหนดราคารับซื้อขาวเปลือกของโรงสี ใชวิธีการเชนเดียวกับพอคารวบรวมและฉางขาวคือ ใช
ราคาขาวสารที่ไดรับแจงจากหยงเปนเกณฑ สําหรับคุณภาพหนึง่ ๆ โดยคํานึงถึงตนทุนของตนดวย โรงสีบางแหง
ใชราคาตลาดกลางขาวขาวที่สงออกหรือราคาที่ไดรับทราบจากผูสงออกโดยตรง ทั้งนี้แลวแตวาโรงสีจาหน
ํ ายให
ใครเปนสําคัญ ในชวงที่ขาวเพิ่งออกใหม โรงสีบางแหงจะเพิ่มความระมัดระวังในการกําหนดราคาโดยสืบราคา
และตัง้ ราคาใหใกลเคียงกับราคาตลาดในพืน้ ทีด่ ว ย (อยางไรก็ตามมีโรงสี 1 โรงที่ระบุชัดเจนวาไมไดดูราคาของ
โรงสีอน่ื เลย) สหกรณการเกษตรที่ทาการสี
ํ
ขาวดวยนั้น กําหนดราคารับซื้อขาวเปลือกโดยอาศัยขอมูลราคาตลาด
โลก ราคาสงออก คาเงินบาท และศักยภาพของสหกรณเอง (ในการแปรรูป) ตลอดจนราคาตลาดขางเคียง แลว
จึงกําหนดราคา และนําเสนอที่ประชุมเพื่อตัดสินใจ
ความแตกตางของราคาระหวางพันธุขาวมีคอนขางสูงในเขตทุงกุลารองไห นอกจากขาวหอมมะลิแลว
เกษตรกรยังปลูกขาวพื้นเมืองอีกหลายชนิด ซึ่งแยกออกเปนขาวเมล็ดใหญ และขาวเมล็ดเล็ก โรงสีกาหนดราคา
ํ
รับซือ้ แตกตางไปจากขาวหอมมะลิ คือขาวเมล็ดใหญมีราคาโดยเฉลี่ยรอยละ 58 - 67 ของราคาขาวหอมมะลิ
ขาวเมล็ดเล็กมีสัดสวนตํากว
่ าคือ อยูระหวางรอยละ 55 - 60 ของราคาขาวหอมมะลิ (สําหรับขาวเปลือกเหนียว
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีราคาตํ่ากวาขาวเปลือกเจา) พอคาคนกลางใหราคาขาวหอมมะลิเทากันทั้ง 2
พันธุ ( กข 15 และขาวดอกมะลิ 105) สําหรับขาวพันธุส พุ รรณ 1 นัน้ ผูรับซื้อใหราคาตํ่ากวาขาวกข 15 และขาว
ดอกมะลิ 105 ประมาณ 1 - 3 บาท/กิโลกรัม
โรงสีทั้งหมดจะขึ้นราคารับซื้อขาวเปลือกเมื่อราคาขาวสารเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากตองแขงขันในการซื้อ
ขาวเปลือก การขึน้ ราคาขาวใหเกษตรกรนั้นโรงสีจะพิจารณาวาเปนชวงที่มีความตองการขาวเปลือกหรือไม หาก
มีความตองการมากก็จะขึน้ ราคาใหเกษตรกรทันทีแตสว นใหญเปนการทยอยขึน้ สวนรายละเอียดวาราคาที่ปรับ
ขึ้นเปนเทาไรนั้น พอคาและโรงสีไมมคี ําตอบทีแ่ นนอนนัก (โปรดดูการวิเคราะหราคาโดยใชขอมูลราคาอนุกรม
เวลาเพือ่ แสดงการสงผานราคาของตลาดในหัวขอที่ 5 )
3.4 เปรียบเทียบการกําหนดราคาของสามพื้นที่
การกําหนดราคาของผูรับซื้อขาวเปลือกระดับตางๆ ในสามพื้นที่โดยหลักใหญแลวเหมือนกันคือ การใช
ราคาทีค่ าดวาจะไดรับเปนเกณฑและหักดวยคาใชจาย โดยพิจารณาคุณภาพของขาวรวมดวย เปนวิธี markdown pricing ดังทีพ่ บในรายงานการตลาดตางๆ และเปนวิธีตั้งราคารับซื้อของสินคาเกษตร โดยทั่วไปสําหรับ
ขาวเปลือกก็เชนกัน ตัวอยางเชน การศึกษาในป 2524 โดยอัมมาร สยามวาลา และคณะ และสําหรับขาวหอม
มะลิในป 2542 โดยสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เปนตน อยางไรก็ตามการกําหนดราคารับซื้อของคนกลางแต
ละรายและแตละทองถิ่นมีความแตกตางกันในรายละเอียด นั่นคือขึ้นอยูกับความตองการในทองถิ่น (เชนเดียว
กับ อัมมาร สยามวาลา, 2524) และตลาดเปาหมายดวย เพื่อใหเห็นความแตกตางในรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น
จึงไดสรุปวิธีการกําหนดราคาของคนกลางในแตละพืน้ ที่ (ตารางที่ 9) และเปรียบเทียบราคาขาวเปลือกพันธุตางๆ
ของสามพื้นที่ไวในตาราง 10
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ตารางที่ 9 วิธกี ารกําหนดราคาของคนกลางประเภทตางๆ ในเชียงใหม พิษณุโลกและเขตทุงกุลารองไห
ประเภทคนกลาง
1. ผูรวบรวม
• ผูรวบรวมในทองถิ่น

• ผูรวบรวมตางอําเภอ
2. ตลาดกลาง
3. โรงสีขนาดเล็ก

เชียงใหม

การกําหนดราคา
พิษณุโลก

เขตทุงกุลารองไห

• อิงราคาแหลงรับซือ้ ไดแก สหกรณ • อิ ง ร า ค า แ ห ล  ง รั บ ซื้ อ • อิ ง ราคาแหล ง รั บ ซื้ อ
พอคารวบรวมตางถิ่นและโรงสีใน ขาวเปลือก เชน โรงสีขนาด ขาวเปลือก ไดแก โรง
ท อ งที่ พิ จ ารณาร ว มกั บ ราคานํ า ใหญ
สี ประกอบกั บ คุ ณ
ของรัฐบาล ราคากําหนดมักจะตํา่
ภ า พ ข  า ว ต  น ทุ น
กวาราคา สหกรณ โรงสีเล็กนอย
ดํ าเนินงานและราคา
ที่ พ  อ ค า รายอื่นเสนอ
ใหแกเกษตรกร
• อิงราคาแหลงรับซื้อขนาดใหญ
• อิงราคาตลาด (โรงสีและผู
ประกอบการคาขาว)
อิงราคาแหลงรับซือ้ ไดแก สหกรณ
• อิงราคามีการซือ้ ขายกันในทองที่
(ขาวเปลือกสด)
• อิ ง ราคาโรงสี ข นาดใหญ
(ขาวเปลือกแหง)

4. โรงสีขนาดกลาง
• โ ร ง สี ที่ ไ ม  ไ ด  เ ป  น • อิงราคาโรงสีขนาดใหญและปรับ • อิงราคาจํ าหนายขาวสารที่
สมาชิกสมาคมโรงสี
ราคาเปลี่ ย นแปลงตามสภาพ ตลาดกรุ ง เทพและหั ก ด ว ย
ตลาด
ต น ทุ น ในการสี แ ละการขน
สงขาว
•

โรงสี ที่ เ ป น สมาชิ ก
• อิงราคาทีส่ มาคมแจงและคุณ
สมาคมโรงสี
ภาพของขาว
5. โรงสีขนาดใหญ
• อิงขอมูลราคาจากหนังสือ พิมพ • อิงราคาที่ตลาดกรุงเทพแลว • อิงราคาผูสงออก
( ข  อ มู ล จ า ก ส ม า ค ม โ ร ง สี ) หักดวยตนทุนการตลาดและ
ประกอบกั บ สถานการณในทอ ง กํ าหนดราคาให เ หมาะสม
ถิ่นและความตองการขาวเปลือก
กับทองที่
6. สหกรณ
•

สหกรณ ที่ ทํ าหน า ที่
เปนผูร วบรวม

• อิ ง ราคาแหล ง รั บ ซื้ อ
ข า วเปลื อ กและหั ก
ด  ว ย อั ต ร า ค ง ที่ ต  อ
กิโลกรัม
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ตารางที่ 9 (ตอ)
ประเภทคนกลาง
• สหกรณที่สีขาว
จําหนาย

เชียงใหม

การกําหนดราคา
พิษณุโลก

• ราคาข า วในจั ง หวั ด เชี ย งใหม
ประกอบกับคุณภาพของขาว

เขตทุงกุลารองไห
• อิ ง ราคาจากหลาย
ปจจัยไดแก ขอมูล
ราคาตลาดโลก
ราคาสงออก คาเงิน
บาท ตลอดจนราคา
ในตลาดขางเคียง

ทีม่ า : จากการสํารวจ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบราคาขาวเปลือกพันธุตางๆ ทีโ่ รงสีรบั ซือ้
พันธุ
ขาวดอกมะลิ 105
กข. 15
ชัยนาท
ขาวพันธุพ น้ื เมือง
- ขาวเมล็ดใหญ
- ขาวเมล็ดเล็ก
ขาวพันธุสุพรรณฯ

ราคาและสัดสวนเมื่อเทียบกับขาวขาวดอกมะลิ 105
เชียงใหม
พิษณุโลก
เขตทุงกุลารองไห
7,200 - 7,500 (100%)
7,000 (100%)
7,500 (100 %)
90%
60%
100%
66%
85%
58 - 67%
55 - 60%
60 - 86%

ทีม่ า : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : ตัวเลขรอยละ คือสัดสวนตอราคาขาวดอกมะลิ 105 ในแตละพื้นที่

4. บทบาทของคนกลางในดานคุณภาพ
คนกลางในตลาดมีบทบาทในการรักษาไวซึ่งคุณภาพของขาวหรือแมแตควบคุมกํากับและสงเสริมคุณภาพ
ของขาวใหเปนไปตามความตองการของผูซื้อในประเทศและตางประเทศ การที่ผูซื้อปลายทางจะไดสินคาที่มีคุณ
ภาพนั้นจะตองมีการจัดการดูแลใหสินคามีคุณภาพในทุกขั้นตอนของการตลาด คุณภาพของขาวเริ่มจากคุณ
ภาพของขาวเปลือก สําหรับคนกลางและโรงสีทร่ี บั ซือ้ ขาวเปลือกหอมมะลินน้ั คุณภาพมีสองดานคือ คุณภาพใน
ดานการสีซงึ่ ประเมินจากอัตราการแปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสารซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ โดยเฉพาะ
ความชืน้ ลักษณะเมล็ดขาว และพันธุข า ว (รวมถึงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและขนาดของโรงสีซึ่งไมเกี่ยวของ
กับคุณภาพขาวเปลือก) คุณภาพอีกดานหนึ่งคือ ความบริสุทธิ์ของขาวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งความไมบริสุทธิ์เกิด
จากการปนขาวหอมมะลิดว ยขาวพันธุอ น่ื ๆ เชน ชัยนาท สุพรรณ1 คลองหลวง1 เปนตน เพราะโรงสีเห็นวาขาว
เหลานีม้ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการบริโภคตํากว
่ าขาวหอมมะลิ (แมวาพันธุคลองหลวง1 มีคุณภาพดีกวาพันธุชัยนาท และ
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เปนพันธุห นึ่งซึ่งกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศรับรองเปน "ขาวหอมมะลิไทย") การ
ศึกษานีใ้ หความสําคัญตอคุณภาพในประเด็นที่สองเปนพิเศษ
4.1 การตรวจสอบคุณภาพของคนกลางใน จ.เชียงใหม
จ.เชียงใหมปลูกขาวไมเพียงพอกับการบริโภคจึงตองซื้อขาวจากจังหวัดอื่นมาบริโภค แหลงที่มาของ
ขาวมาจากหลายจังหวัดในภาคเหนือ เชน ลําปาง เชียงราย เปนตน ฉะนั้นคนกลางในตลาดจึงตองมีการตรวจ
สอบคุณภาพอยางมาก ซึ่งคนกลางเหลานี้ ไดแก โรงสีและผูรวบรวมในเชียงใหมที่รับซื้อขาวจากตางจังหวัด วิธี
การตรวจสอบคุณภาพของคนกลางเหลานี้แตกตางกันดังตอไปนี้
ผูร วบรวม
ผูรวบรวมในทองที่และตางทองที่ทําหนาที่รวบรวมขาวเปลือกและจําหนายใหแหลงรับซื้อหลายแหงแต
ละแหลงมีความพิถีพิถันในเรื่องคุณภาพขาวและกฏเกณฑในการรับซื้อแตกตางกัน ผูร วบรวมในทองทีม่ กั รูจ กั กับ
เกษตรกรในทองทีเ่ ปนอยางดีประกอบกับการรับซื้อแตละครัง้ จะซือ้ ในปริมาณไมมากนัก และบางรายออกไปรับซือ้
ขาวเปลือกในนาของเกษตรกร จึงสามารถตรวจสอบคุณภาพและการปลอมปนของพันธุข า วไดงาย วิธีการตรวจ
สอบคุณภาพการหักปนของขาวทําโดย การบดขาวดูลักษณะและความสมบูรณของเมล็ดขาว ในกรณีทซี่ อื้ ขาว
หอมมะลิจะมีการสอบถามเกษตรกรถึงพันธุขาวที่ปลูกในปกอน ดวยเหตุนี้โอกาสที่จะเกิดการปลอมปนขาวขาว
ดอกมะลิ 105 ดวยขาวพันธุอื่นอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผูรวบรวมจึงเกิดขึ้นนอยมาก ยกเวนในกรณีท่ี
ขาวเปลือกราคาแพง ผูรวบรวมจะรับซื้อขาวขาวดอกมะลิ 105 และกข 15 ในราคาเดียวกันและกําหนดใหเปน
ขาวหอมมะลิ สวนผูรวบรวมตางอําเภอมักเปนธุรกิจขนาดใหญกวามีการรับซื้อขาวเปลือกทั้งป และรับซื้อใน
ปริมาณมาก จึงทําใหความพิถีพิถันในการคัดเลือกพันธุขาวนอยลง การตรวจคุณภาพขาวและการปลอมปนทํา
ไดไมดีเทาที่ควร และพบวาเมื่อเกิดการปลอมปนขาวแลวผูรวบรวมมักจําหนายขาวเหลานั้นใหกับแหลงรับซื้อ
รายใหญ เชน สหกรณ และโรงสีขนาดใหญ
นอกจากปญหาเรื่องการปลอมปนแลวยังพบวาความชื้นของขาวเปลือกยังเปนปญหาที่สํ าคัญอีก
ประการหนึง่ ของการรับซือ้ ขาวเปลือกของผูร วบรวม เนื่องจากผูรวบรวมไมมีลานตากขาว ในกรณีที่ซื้อขาวจาก
เกษตรกรทีใ่ ชเครือ่ งนวด เนือ่ งจากขาวที่ใชเครื่องนวดมีความชื้นคอนขางมาก จึงตองตากใหแหงพอสมควรกอน
เก็บรักษา หากขาวไมแหงพอขาวที่เก็บไวก็จะเสีย ผูรวบรวมสวนใหญไมมีเครื่องตรวจวัดความชื้น ดังนั้นจึงตอง
อาศัยประสบการณของตนเองพอสมควร
กลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตร
กลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตรรับซื้อขาวเปลือกเพียงไมกี่พันธุ ไดแก ขาวขาวดอกมะลิ 105 กข
15 และกข 6 การที่จะรับซื้อขาวกข 15 และขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนขาวคุณภาพเดียวหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการ
ยอมรับของแหลงรับซื้อ กลุม และสหกรณทมี่ เี งินทุนไมมากและจําหนายผลผลิตเปนขาวสารติดตราสินคาของกลุม
จะพิถีพิถันในการเลือกซื้อขาวเปลือกมากและรับซื้อเฉพาะขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียงอยางเดียว ในขณะที่
กลุมและสหกรณบางแหงรับซื้อขาวขาวดอกมะลิ 105 และกข 15 เปนขาวคุณภาพเดียวกันซึ่งขึ้นอยูกับตลาด
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วิธีการตรวจสอบคุณภาพขาวนั้น กลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตรมีเกณฑในการพิจารณา
คลายคลึงกัน ไดแก สิ่งเจือปน ความชื้น เปอรเซ็นตหักหรือเปอรเซ็นตขาวตน และสีของขาวสาร เพียงแตมีความ
แตกตางกันในรายละเอียดของการตรวจสอบแตละรายการ การตรวจสอบสิ่งเจือปน เปอรเซ็นตขาวตนและสีของ
ขาวสารของกลุม เกษตรกรทําโดยเก็บตัวอยางขาวมาประมาณ 100 กรัม และใชเครื่องมือเปาสิ่งเจือปนออก และ
นํากลับมาชัง่ ใหมเพือ่ วัดเปอรเซ็นตของสิง่ เจือปน หากเปนการฝดขาวโดยใชเครื่องจะยอมรับใหมีสิ่งเจือปนไดไม
เกินรอยละ 2 แตถาฝดโดยใชแรงคนจะยอมรับสิ่งเจือปนอยูระหวางรอยละ 5-7 นอกจากนี้ยังตรวจสีของขาวสาร
วามีเมล็ดสีแดง(หรือเรียกวาขาวฟนหนู) หรือไม หากมีจะไมรับซื้อขาวเปลือกของเกษตรกรรายนั้น อยางไรก็ตาม
กลุม เกษตรกรไมไดกลาวถึงการตรวจสอบเปอรเซ็นตหักหรือเปอรเซ็นตขาวตนแตอยางใด ในขณะที่สหกรณการ
เกษตรจะตรวจสอบโดยการสุมตัวอยางขาวเปลือกจากหลายกระสอบ ประมาณ 1 กก. จากนั้นนํามาวัดความชื้น
นําขาวไปบดดูเปอรเซ็นตขาวตนซึ่งตามมาตรฐานควรมีเปอรเซ็นตขาวตนเกินรอยละ 36 หากตํากว
่ านี้ก็จะถูกกด
ราคาลง จากนัน้ นําขาวชั่งนําหนั
้ กและวัดสิ่งเจือปนโดยยอมรับใหมีสิ่งเจือปนไดไมเกินรอยละ 2 เชนกัน เมื่อตรวจ
สอบทุกอยางแลวจึงนําขาวเทกองแยกตามระดับคุณภาพที่แตกตางกัน
สําหรับความชื้นของขาวนั้นกลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตรมีหลักเกณฑที่ตางกันและพบวากลุม
เกษตรกรจะรับซื้อขาวเปลือกที่มีความชื้นไมเกินรอยละ 17 สวนสหกรณการเกษตรรับซื้อขาวที่มีความชื้นไมเกิน
รอยละ 18 สาเหตุที่สหกรณการเกษตรยอมรับขาวที่มีระดับความชื้นสูงกวา เนื่องจากสหกรณมีเครื่องอบขาว
และลานตากขาว ในขณะที่กลุมเกษตรกรไมมีเครื่องอบขาวมีแตเพียงลานตากขาวเทานั้น นอกจากนี้กลุม
เกษตรกรยังมีอตั ราการหักเปอรเซ็นตน้าหนั
ํ กขาวตามระดับความชื้นที่สูงกวาสหกรณดวย (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 อัตราการหักเปอรเซ็นตนํ้าหนักขาวตามระดับความชื้นของกลุมเกษตรกรและสหกรณ
กลุมเกษตรกร
ความชื้นตํากว
่ า 14.0% ไมหักเปอรเซ็นตของนํ้าหนักขาว
ความชื้น 14.1-14.5% หัก 1.0% ของนําหนั
้ กขาว
ความชืน้ 14.6-15.0% หัก 2.0% ของนําหนั
้ กขาว
ความชืน้ 15.1-15.5% หัก 3.0% ของนําหนั
้ กขาว
ความชืน้ 15.6-16.0% หัก 4.0% ของนําหนั
้ กขาว
ความชืน้ 16.1-16.5% หัก 5.0% ของนําหนั
้ กขาว
ความชืน้ 16.6-17.0% หัก 6.0% ของนําหนั
้ กขาว
ถาความชืน้ เกินกวา17.0% จะไมรบั ซือ้

ทีม่ า : จากการสํารวจ

สหกรณการเกษตร
ความชืน้ ตํากว
่ า 14.1% ไมหักเปอรเซ็นตของนํ้าหนักขาว
ความชืน้ 14.1-14.5% หัก 1.0% ของนําหนั
้ กขาว
ความชืน้ 14.6-15.0% หัก 1.5% ของนําหนั
้ กขาว
ความชืน้ 15.1-15.5% หัก 2.0% ของนําหนั
้ กขาว
ความชืน้ 15.6-16.0% หัก 2.5% ของนําหนั
้ กขาว
ความชืน้ 16.1-16.5% หัก 3.0% ของนําหนั
้ กขาว
ความชืน้ 16.6-17.0% หัก 3.5% ของนําหนั
้ กขาว
ความชืน้ 17.1-17.5% หัก 4.0% ของนําหนั
้ กขาว
ความชืน้ 17.6-18.0% หัก 4.5% ของนําหนั
้ กขาว
ถาความชืน้ เกินกวา 18.0% จะไมรับซื้อ
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กลุมเกษตรกรและสหกรณรับซื้อขาวเปลือกจากผูที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกแตระดับของการ
ตรวจสอบคุณภาพตางกัน หากไมไดเปนสมาชิกจะมีวิธีการตรวจสอบที่พิถีพิถันมากกวา นอกจากการตรวจสอบ
คุณภาพขาวเปลือกแลว กลุม เกษตรกรและสหกรณบางแหงทีผ่ ลิตขาวสารออกจําหนายโดยใชตราสินคาของตน
เองหรือของลูกคา ยังมีมาตรฐานของการตรวจสอบขาวสารเพิ่มอีก เชน สหกรณการเกษตรสันปาตองที่ผลิต
ขาวสารขาวดอกมะลิ 105 ใหแกบริษัทแอมเวย มีมาตรฐานในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นอีกหลายประการ เชน
ปริมาณอมิโลส ความชืน้ ของขาว การปลอมปน และปริมาณสารพิษตกคาง เปนตน
โรงสี
โรงสีขนาดเล็กทําการสีขาวสารเพื่อจําหนายใหแกผูบริโภคในตําบล โดยทัว่ ไปเกษตรกรใน จ.เชียงใหม
มักปลูกขาวเหนียวไวเพื่อบริโภคเองและซื้อขาวเจาเพื่อบริโภคบางสวน ซึ่งความพิถีพิถันของการเลือกขาวขึ้นอยู
กับความตองการของผูบ ริโภคเปนหลักหากผูบ ริโภคยอมรับวาขาวกข 15 และขาวดอกมะลิ 105 เปนขาวหอม
มะลิแลวโรงสีก็จะซื้อขาวสองพันธุนี้รวมกัน แตหากผูบริโภคไมยอมรับโรงสีก็จะซื้อขาวสองพันธุนี้แยกกัน การ
ตรวจสอบคุณภาพขาวของโรงสีขนาดเล็กใชหลักเกณฑเดียวกับผูรวบรวมในทองถิ่นเนื่องจาก โรงสีขนาดเล็กมักรู
จักกับเกษตรกรเปนอยางดีและซื้อในปริมาณที่ไมมาก จึงสามารถเลือกขาวที่มีคุณภาพดีไดการตรวจสอบคุณ
ภาพและการปลอมปนของขาวทําโดยการบดขาว ดูลกั ษณะและความสมบูรณของเมล็ดขาว บางครั้งก็ออกไปรับ
ซือ้ ขาวเปลือกถึงแปลงนาของเกษตรกร เนื่องจากโรงสีขนาดเล็กทําหนาทีเ่ ปนผูร วบรวมดวย
โรงสีขนาดกลางเปนแหลงรับซื้อขาวที่มีความพิถีพิถันและมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพขาวมาก
กวาโรงสีขนาดเล็กและพบวาในบางอําเภอมีการแขงขันสูงมาก จึงรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรและผูรวบรวม
ทัง้ ในทองทีแ่ ละตางทองที่ โรงสีมีความมั่นใจในคุณภาพของขาวเปลือกเมื่อซื้อจากเกษตรกรมากกวาเมื่อซื้อจาก
ผูร วบรวม เนือ่ งจากปริมาณที่เกษตรกรนํามาจําหนายไมมากนัก สามารถตรวจสอบไดงายทั้งเรื่องความชื้น สิง่
เจือปนและการปลอมปนพันธุข า ว โรงสีมีความเชื่อมั่นเมื่อเกษตรกรบอกวาขาวที่นามาจํ
ํ
าหนายเปนขาวดอกมะลิ
และคิดวาเกษตรกรตองการสรางความไวใจและความสัมพันธระยะยาวกับโรงสีจึงมักไมมีการปลอมปนพันธุขาว
ในทางตรงกันขามโรงสีพบวาผูรวบรวมมักปลอมปนพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ดวยขาวชัยนาท โดยเฉพาะเมื่อ
ขาวเปลือกมีราคาสูง การปนผสมจะปนเปนกระสอบคือ บางกระสอบเปนขาวชัยนาท บางกระสอบเปนขาวขาว
ดอกมะลิ 105 และบางกระสอบเปนขาวกข 15 มักพบวาผูรวบรวมบางรายบอกใหโรงสีทราบวาขาวเปลือกที่นาํ
มาจําหนายในวันนั้นเปนพันธุอะไร โรงสีบางแหงก็รับซื้อแตหากไมรับซื้อก็มักแนะนําใหผูรวบรวมรายนั้นนําไป
จําหนายใหกับโรงสีขนาดใหญแทน ดังนั้นโรงสีขนาดกลางคิดวาขาวที่มีการปลอมปนมักถูกจําหนายไปยังโรงสี
ขนาดใหญ อยางไรก็ตามที่ผานมาปรากฏวาโรงสีขนาดกลางเคยรับซื้อขาวชัยนาทโดยตั้งใจ กลาวคือเมื่อผูซื้อขอ
ใหโรงสีผสมขาวขาวดอกมะลิ 105 กับขาวชัยนาท เชนอัตราสวน 4 : 1 เพือ่ จําหนายในราคาที่ตํ่าลงใหแกผู
บริโภคบางกลุม (เชน ผูบริโภคในนิคมอุตสาหกรรม) หรือในกรณีที่โรงสีมีขาวเปลือกคุณภาพตํ่า (ขาวชัยนาท)
ปริมาณมากไมสามารถจําหนายไดหมด จึงผสมขาวชัยนาทกับขาวขาวดอกมะลิ 105 และทยอยจําหนายไปจน
กวาขาวชัยนาทจะหมด สัดสวนของการผสมไมแนนอนขึ้นอยูกับระดับราคาขาว
การตรวจสอบคุณภาพขาวซึง่ โรงสีขนาดกลางใชปฏิบตั อิ ยูใ ชหลักเกณฑเดียวกับสหกรณ เมื่อผูรวบรวม
หรือเกษตรกรนําขาวเปลือกมาจําหนาย ในขั้นแรกจะตรวจสอบการปลอมปนของขาวพันธุอื่น จากนั้นจึงใชเครื่อง

บทบาทของคนกลางในดานคุณภาพ

37

สีขนาดเล็กสีเพือ่ ดูเปอรเซ็นตขา วตน และสีของขาวสาร และวัดความชื้นของขาวซึ่งระดับที่โรงสีขนาดกลางรับได
คือ รอยละ 14 และสูงสุดรอยละ 18 หากความชื้นสูงกวารอยละ 16 จะตองมีการตากและอบขาวเพือ่ ลดความชืน้
พบวาโรงสีขนาดกลางสวนใหญไมมเี ครือ่ งอบขาว ดังนัน้ การอบขาวจึงตองใชเครื่องอบของสหกรณ เชน โรงสีที่
อยูในอํ าเภอสันปาตองมักนํ าขาวไปอบที่สหกรณการเกษตรสันปาตอง โดยสหกรณคิดอัตราคาอบดังนี้
อัตราคาอบขาว = เปอรเซ็นตความชื้นที่ตองการลด x นําหนั
้ กขาวเปลือกทัง้ หมด x 70 สตางค
เหตุผลของการที่ตองการนําขาวที่มีความชื้นสูงกวารอยละ 16 ไปอบกอนนํามาสี เนื่องจากขาวเปลือก
ทีม่ คี วามชืน้ สูงกวารอยละ 16 ไมสามารถนํามาสีไดทนั ที เพราะขาวจะติดโมไมสามารถสีได
นอกจากการตรวจสอบคุณภาพโดยคุณลักษณะดังกลาวขางตนแลว โรงสีขนาดกลางยังใชวิธีการอื่นๆ
อีกเพือ่ แยกชนิดของขาวดังนี้
1. กลิน่ ของขาวสาร ขาวชัยนาทไมมกี ลิน่ หอม ในขณะที่ขาวขาวดอกมะลิ 105 มีกลิ่นหอม
2. ลักษณะขาวเมือ่ หุงเสร็จ ขาวขาวดอกมะลิ 105 เมื่อหุงสุกแลวเมล็ดมีลักษณะแนนเหนียวมีกลิ่น
หอม ขาวชัยนาทจะพองเปน 2 เทา และมีลักษณะแข็งกระดาง ในขณะที่ขาวกข 15 เมล็ดสั้นกวา
ขาวดอกมะลิ 105 เล็กนอย แตสังเกตไดจากการหุงคือ ขาวกข 15 เมื่อหุงแลวจะดูดนําไม
้ หมดทํา
ใหมคี วามชืน้ ทีก่ น หมอ ขาวจะบูดในวันถัดมา ซึง่ ไมเกิดกับขาวขาวดอกมะลิ 105 นอกจากนีข้ า วกข 15
ยังหอมนอยกวาขาวดอกมะลิ 105 ดวย
จึงอาจกลาวไดวาโรงสีขนาดกลางสามารถควบคุมคุณภาพขาวใหเปนไปตามความตองการของผู
บริโภคและตลาด โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารแขงขันกันสูงและมีผบู ริโภคหลายระดับเชน คุณภาพขาวในอําเภอ
แมอาย มีหลายระดับตั้งแตขาวหอมมะลิ 100% ขาวหอมมะลิผสมขาวชัยนาทในอัตราสวน 3 : 1 หรือ 2 : 1 ขาว
หอมมะลิ 100% ผสมขาวทอนหอมมะลิ และขาวทอนชัยนาท และขาวรวด (หมายถึงขาวที่ไมมีการแยกขาวทอน
และขาว 100% ออกจากกัน)
โรงสีขนาดใหญรบั ซือ้ ขาวหลายพันธุแ ละหลายคุณภาพ แมวาตองการควบคุมคุณภาพใหอยูในระดับที่
ตองการ อีกทั้งยังมีเครื่องมืออุปกรณในการตรวจคุณภาพขาวมากกวาโรงสีขนาดอื่น แตเนื่องจากรับซื้อ
ขาวเปลือกแตละครัง้ ในปริมาณมาก บางครั้งรับซื้อขาวจากผูรวบรวมตางอําเภอหรือตางจังหวัดทําใหพบกับการ
ปลอมปนไดงาย จึงพบวาโรงสีขนาดใหญบางแหงขึ้นปายประกาศงดรับซื้อขาวเปลือกหอมมะลิจาก จ.ลําปาง
เพือ่ เปนการปองกันปญหาการปลอมปนดังกลาว
นอกจากนี้การปลอมปนพันธุขาวยังเกิดขึ้นไดในสถานการณที่เรงรัดเชนเมื่อโรงสีมีความจําเปนตองซื้อ
ขาวเปนการเรงดวนหรือเมื่อตองปฎิบัติใหทันกําหนดตามนโยบายของรัฐบาล เชนกรณีที่มีการประกาศรับซื้อ
ขาวเปลือกโดยชุมนุมสหกรณซึ่งรับซื้อขาวจากสหกรณการเกษตร โรงสีที่รับซื้อขาวเปลือกจากชุมนุมสหกรณพบ
วาขาวเปลือกมีการปลอมปนมาเปนทอดๆ และยังเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา เมื่อราคาขาวสูงขึ้นจะมีการ
ปลอมปนขาวเกิดขึ้นโดยผูบริโภคสวนใหญไมทราบขอเท็จจริงนี้และแมจะสงสัยก็ไมสามารถบอกไดวามีการผสม
ขาวในสัดสวนเทาใด และเปนขาวพันธุใด โดยเฉพาะอยางยิ่งจากที่มีการปลอมปนขาวชัยนาทกับขาวขาวดอก
มะลิ 105
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4.2 การตรวจสอบคุณภาพขาวของคนกลางใน จ.พิษณุโลก
ตลาด จ.พิษณุโลกมีการซื้อขายขาวเกือบทุกพันธุที่เกษตรกรผลิตได คนกลางในตลาดจึงตองมีความ
พิถพี ถิ นั เปนอยางมากกับการตรวจสอบคุณภาพขาว โดยเฉพาะขาวหอมมะลิเนื่องจาก เปนพื้นที่ที่มีการปลูกขาว
หลายพันธุที่มีลักษณะคลายขาวหอมมะลินอกจากนั้นขาวหอมมะลิยังมีราคาสูงกวาขาวพันธุอื่นแตราคาตํ่ากวา
ขาวชนิดเดียวกันในตลาดเขตทุงกุลารองไห จึงเกิดปญหาในการปลอมปนพันธุขาวทั้งที่เกิดขึ้นในพิษณุโลกเอง
อีกทัง้ ยังเปนแหลงที่คนกลางในตลาดอื่นมาซื้อขาวเพื่อนําไปปลอมปนอีกดวย
ผูร วบรวม
หลักเกณฑในการตรวจสอบคุณภาพขาวของผูร วบรวมทําโดยการแยกขาวออกเปน 2 ประเภท คือขาวออน
นุม เชน ขาวหอมมะลิ และ กข 15 เปนตน อีกประเภทหนึ่งคือ ขาวแข็ง เชน ขาวชัยนาท ขาวฉกาจ และ
สุพรรณบุรี ซึ่งผูรวบรวมจะซื้อขาวขาวดอกมะลิ 105 กข 15 และชัยนาท แยกจากพันธุอื่นๆ เนื่องจากมีลักษณะ
และคุณภาพแตกตางจากขาวพันธุอื่น สวนขาวพันธุอื่นสวนใหญจะซื้อเปนขาวรวมเพราะคุณภาพของขาวไมตาง
กัน การตรวจสอบการปลอมปนนั้นพบวา ผูรวบรวมสามารถแยกแยะความแตกตางของพันธุขาวได เชน ขาว
หอมสุรนิ ทรและขาวอากาศนั้น แมจะมีลักษณะเหมือนขาวขาวดอกมะลิ 105 แตสามารถสังเกตไดคือ ขาวหอม
สุรนิ ทรเมล็ดมีขนาดใหญกวา สวนขาวอากาศเปนขาวมีทองไข ขาวที่มีสีคลายขาวขาวดอกมะลิ 105 มากที่สุดได
แก ขาวชัยนาท แตเมล็ดอวนกวาเล็กนอยจึงตองมีกระบวนการตรวจสอบโดยการเคี้ยวเมล็ดขาว หากเปนขาว
ดอกมะลิ 105 จะรูส กึ ซาลิน้ อยางไรก็ตามการตรวจสอบแยกขาวหอมดอกมะลิ 105 จากพันธุชัยนาททําไดคอน
ขางยากหากผูรวบรวมไมมีประสบการณเพียงพอ
ผูร วบรวมยอมรับการผสมปนระหวางขาวขาวดอกมะลิ 105 และกข 15 ทั้งนี้เนื่องจากขาวทั้งสองถือ
เปนขาวประเภทเดียวกันคือ ขาวหอมมะลิ แตหากมีการปนผสมขาวพันธุอื่นจะถือวาเปนการปลอมปนขาวซึ่งจะ
กดราคาลงตามการปลอมปนของขาว ขาวที่มีการปลอมปนในปริมาณมากจะถูกนําไปจําหนายเปนขาวรวม สวน
ขาวทีม่ กี ารปลอมปนเพียงเล็กนอยผูรวบรวมก็จะเสี่ยงนําไปจําหนายใหกับโรงสีในลักษณะของขาวหอมมะลิ ซึ่ง
หากโรงสีตรวจพบและไมรับซื้อก็จะนํามาเก็บไวในฉางและนําขาวขาวดอกมะลิ 105 มาผสมใหมากขึ้นเพื่อให
การปลอมปนเจือจางลงหรือเก็บขาวที่มีการปลอมปนดังกลาว รอจําหนายใหกับพอคาจากภาคตะวันออกเฉียง
เหนือซึง่ มักรับซื้อขาวหอมมะลิในราคาที่สูงกวาที่โรงสีรับซื้อ
ศูนยสาธิตตลาดกลางระดับไรนา
ในปจจุบนั มีศูนยสาธิตตลาดกลางอยูทั้งหมด 3 แหง (ศูนยที่ 1 ตั้งอยูที่หมูบาน 4 ต.บานกลาง อ.วัง
ทอง ศูนยที่ 2 ตั้งอยูที่หมู 3 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม และศูนยท่ี 3 ตั้งอยูที่ ต.หนองกระทาว อ.นครไทย)
ศูนยดังกลาวเปนแหลงสนับสนุนเครื่องอํานวยความสะดวกในการซื้อขายขาวระหวางเกษตรกรกับผูซื้อเครื่อง
อํานวยความสะดวกประกอบดวย เครื่องชั่ง ลานตาก และโกดัง เปดใหเกษตรกรนําขาวเปลือกมาจําหนายในชวง
เดือนธันวาคมซึง่ เปนชวงเก็บเกี่ยวขาว ศูนยสาธิตแตละแหงสามารถรองรับผลผลิตขาวเปลือกของแตละตําบลถึง
รอยละ 30 หลักเกณฑการกําหนดคุณภาพในการซื้อขายใชมาตรฐานอันเดียวกับโรงสีขนาดใหญและสหกรณ
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การเกษตร การดําเนินงานของศูนยที่เปดอยูถือไดวาประสบความสําเร็จพอสมควร ยกเวนศูนยนครไทย ซึ่งมี
ทําเลคอนขางหางไกล
โรงสี
โรงสีทกุ ขนาดรับซื้อขาวทุกพันธุโดยใชหลักการที่วา หากขาวพันธุใดสามารถแยกเปนขาว 100% ไดก็
จะแยก แตหากแยกไมไดก็จะนํามารวมกันและกําหนดเปนขาวรวม สวนการตรวจสอบคุณภาพนั้นไมวาจะเปน
ขาวพันธุใ ดก็จะพิจารณาจากปจจัยหลัก 3 ประการ คือ พันธุขาว ความชื้นและการปลอมปน แตโรงสีแตละแหงมี
ความพิถีพิถันในการใชเกณฑดังกลาวตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากมีอุปกรณและเครื่องมือในการทดสอบแตกตางกัน
กลาวคือ โรงสีขนาดใหญมีเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพมากกวาโรงสีขนาดอื่น จึงสามารถตรวจสอบคุณ
ภาพในหลายดานและทําไดรวดเร็วกวาโรงสีขนาดอื่นในขณะที่โรงสีที่มีเครื่องมือในการตรวจสอบนอยกวาตองใช
ประสบการณของผูรับซื้อเปนอยางมาก
การตรวจสอบคุณภาพของโรงสีขนาดเล็กทํ าไดจํ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับโรงสีขนาดใหญและโรงสี
ขนาดกลาง เนื่องจากไมมีเครื่องมือที่ชวยในการตรวจสอบ การตรวจสอบคุณภาพทําโดยใชวิธีงายๆ คือ นํา
ขาวเปลือกมาประมาณ 100 กรัมบดดูและชั่งเพื่อทดสอบวามีขาวตนกี่กรัม สวนความชื้นไมสามารถตรวจสอบได
เนือ่ งจากไมมเี ครือ่ งมือวัดความชื้น จึงตองใชประสบการณของผูซื้อเอง ดังนั้นมักพบวาเจาของโรงสีขนาดเล็กที่
ไมคอ ยมีประสบการณมักเผชิญกับปญหาการปลอมปนของขาวที่ซื้อจากเกษตรกร หากเกิดการปลอมปนกับขาว
หอมมะลิทซี่ อื้ มาทําใหตองยอมจําหนายแมวาจะขาดทุน โรงสีบางแหงไมรับซื้อขาวเปลือกที่มีการปลอมปน แต
บางแหงรับซื้อแตปรับเปนขาวรวม ในกรณีที่ซื้อขาวจากตลาดกลางสามารถตรวจสอบไดมากกวาเนื่องจากใช
เครื่องวัดความชื้นของตลาดกลางได แตอยางไรก็ตามยังตองใชประกอบกับการบดดูเปอรเซ็นตของขาวตนจึง
อาจกลาวไดวา ขาวที่โรงสีขนาดเล็กซื้อจากตลาดกลางผานการตรวจสอบคุณภาพมากกวาซื้อจากเกษตรกร แต
โรงสีขนาดเล็กก็ยงั นิยมซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรมากกวาแหลงอื่นเนื่องจากสะดวกในการติดตอ
สําหรับโรงสีขนาดกลางนัน้ รับซือ้ ขาวทุกพันธุเ ชนกัน แตละแหงเนนการรับซื้อขาวแตละพันธุแตกตางกัน
บางแหงเนนการรับซื้อขาวนาป บางแหงเนนการรับซือ้ ขาวนาปรัง อยางไรก็ตามพบวาโรงสีขนาดกลางทุกแหงซื้อ
ขาวหอมมะลิดวย หลักเกณฑในการซื้อขาวหอมมะลิของโรงสีขนาดกลางใชมาตรฐานเดียวกับโรงสีขนาดใหญ
คือมีการพิจารณาพันธุขาว การปลอมปน ความชื้นและเปอรเซ็นตขาวตน ปญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจดูการ
ปลอมปน คือ การตรวจดูการปลอมปนของขาวสดทําไดยากกวาขาวแหง อยางไรก็ตามหากพบวาเกิดการปลอม
ปนในขาวก็จะปรับเปนขาวรวมดังเชนโรงสีขนาดใหญ โรงสีขนาดกลางมีความเชื่อวาการปลอมปนมักเกิดขึ้นใน
ขณะเก็บเกีย่ ว และเกิดกับขาวเปลือกที่ถูกจําหนายใหกับโรงสีขนาดใหญมากกวาโรงสีขนาดกลางเนื่องจากโรงสี
ขนาดใหญรบั ซือ้ ขาวเปลือกครัง้ ละมากๆ ทําใหการตรวจสอบทําไดไมทั่วถึง แมวามีเครื่องมือชวยตรวจสอบมาก
กวา แตการทีโ่ รงสีขนาดใหญไมขาดทุนเมื่อซื้อขาวที่มีการปลอมปนนั้น เนื่องจากสีขาวในปริมาณที่มาก ดังนั้นจึง
สามารถเจือจางขาวที่ปลอมปนไดงายกวา นอกจากนี้การปลอมปนยังอาจเกิดขึ้นไดในระดับรานขายปลีกที่พอ
คาแอบปลอมปนขาวสาร แลวจําหนายใหกบั ผูบ ริโภค สวนในระดับโรงสีขนาดกลางนัน้ การปลอมปนทําไดยาก
เพราะการรับซือ้ ขาวในแตละครั้งไมมากเหมือนโรงสีขนาดใหญจึงสามารถตรวจสอบไดงายและทั่วถึงกวา ผูท น่ี าํ
ขาวเปลือกมาจําหนายใหกับโรงสีขนาดกลางสวนใหญ ไดแก เกษตรกรในทองที่และบริเวณใกลเคียง และโรงสี
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ขนาดเล็กอีกเล็กนอย โรงสีขนาดกลางไมมผี ทู ท่ี าหน
ํ าที่รวบรวมขาวใหแตอยางใด และแมวาโรงสีขนาดกลางสวน
ใหญจะรับซือ้ ขาวเปลือกจากเกษตรกรแตพบวาไมไดมีการทําสัญญาซื้อขายลวงหนากับเกษตรกร
การรับซื้อขาวของโรงสีขนาดกลางจะแยกซื้อตามพันธุทั้งนี้เนื่องจาก ราคารับซื้อขาวเปลือกแตละพันธุ
แตกตางกันโดยเฉพาะ ขาวหอมมะลิ (ขาวหอมมะลิของโรงสีขนาดกลาง คือ ขาวขาวดอกมะลิ 105 เทานั้น) มี
การแยกสีตางหากจากพันธุอื่น และแยกจําหนายดวยในขณะที่ขาวพันธุอื่นที่มีคุณภาพใกลเคียงกันจะนํามาสี
รวมกัน เชน ขาว 35 พวงทอง และสุพรรณ โดยใหเหตุผลวารสชาติดีกวาและนุมกวาขาวชัยนาท 100%
โรงสีขนาดใหญมีความพิถีพิถันในการเลือกคุณภาพขาวเปลือกอยางมากโดยเฉพาะคุณภาพขาวหอม
มะลิ โรงสีมีกรรมวิธีและขั้นตอนการเลือกซื้อหลายขั้นตอนดวยกัน และพบวาโรงสีมีความมั่นใจในคุณภาพ
ขาวเปลือกทีซ่ อื้ จากเกษตรกรพอสมควร กระบวนการตรวจสอบคุณภาพขาวเมื่อรับซื้อจากเกษตรกร เริ่มจากการ
สอบถามเกษตรกรถึงคุณภาพขาวเปลือกที่นํามาจําหนาย ทั้งนี้หากเปนขาวหอมมะลิจากเกษตรกรที่นาเชื่อถือ
การตรวจสอบจะไมมากนัก แตหากเปนเกษตรกรที่ไมนาเชื่อถือจะตรวจสอบดวยวิธีทดสอบอื่นๆ อีก เชน การ
ทดสอบดวยเครื่องทดสอบอมิโลส การทดสอบโดยการนําขาวไปหุง (ทําเมื่อซื้อขาวนั้นมาแลว) ซึ่งโรงสีบางแหง
อาจมีเทคนิคการทดสอบแตกตางจากที่อื่นดวย เชน การทดสอบโดยการเคี้ยวอมเพื่อทดสอบกลิ่นขาวหอมมะลิ
ในกรณีทเี่ ปนการรับซื้อขาวจากคนกลางการตลาด (ผูร วบรวมหรือโรงสี) ทีน่ าข
ํ าวเปลือกมาจําหนายครั้งละมากๆ
การทดสอบจะทําโดยการสุมตัวอยางขึ้นมาทดสอบ และหากพบวาขาวหอมมะลิถูกปนผสมก็จะปรับลดระดับ
คุณภาพขาวใหเหลือเพียงขาวรวม เหตุที่โรงสีขนาดใหญใหความพิถีพิถันกับการปลอมปนและคุณภาพของขาว
หอมมะลิอยางมากนั้น เนื่องจากตลาดขาวหอมมะลิของโรงสีสวนใหญเปนตลาดตางประเทศซึ่งมาตรฐาน
กําหนดคุณภาพของขาวหอมมะลิ (มีการกําหนดลักษณะขนาดของเมล็ดขาว คุณสมบัติทางเคมี ประเภทของ
ขาว ชัน้ ของขาว ชนิดของขาวขาว ชนิดของขาวกลอง รวมทั้งการทดสอบลักษณะตางๆ ของขาว) นอกจากนั้น
ตลาดแตละแหงยังมีความตองการขาวคุณภาพตางกันดังนั้นจึงตองกํ าหนดคุณภาพขาวใหตรงตามความ
ตองการของตลาด
ตลาดภายในประเทศของโรงสีขนาดใหญมีชองทางการจําหนายหลายชองทาง ไดแก หยงที่กรุงเทพฯ
พอคาทองถิ่น และพอคาตางจังหวัด โรงสียอมรับการปลอมปนไดไมเกินรอยละ 10 และเชื่อวาโรงสีทุกระดับ
ประสบกับปญหาดังกลาวหากเกิดปญหาการปลอมปนขาวที่ซื้อมาจากเกษตรกรนาจะเกิดจากความไมตั้งใจของ
เกษตรกรและยังคิดวาปญหาดังกลาวนาจะเกิดในขั้นตอนการจําหนายของพอคาหรือผูรวบรวมซึ่งตั้งใจปลอมปน
ขาวโดยเฉพาะขาวหอมมะลิมีการนําขาวชัยนาทมาปลอมปนโดยพอคาหรือผูรวบรวมมักจําหนายขาวใหกบั โรงสี
ครัง้ ละมาก ๆ ทําใหการตรวจสอบขาวอาจทําไดไมทั่วถึง อยางไรก็ตามหากโรงสีพบวาพอคาหรือเกษตรกรรายใด
ปลอมปนขาวก็จะใชวิธีกดราคารับซื้อเปนขาวรวมหรือไมติดตอคาขายกับพอคาผูรวบรวมหรือเกษตรกรรายนั้น
อีก
นอกจากจะคํานึงถึงเรื่องพันธุขาวแลวโรงสียังคํานึงถึงความชื้นของขาวดวยโดยกําหนดระดับความชื้น
ของขาวทีร่ บั ซือ้ หากเปนขาวเปลือกขาวที่ถือวามีคุณภาพดีความชื้นควรอยูระหวางรอยละ 14 - 15 แตหากเปน
ขาวสารความชื้นควรประมาณรอยละ 14 อยางไรก็ตามในกรณีที่ขาวมีความชื้นสูงเกินกวากําหนด โรงสีจะใช
เครือ่ งอบลดความชืน้ แตการทําใหความชืน้ ลดลงรอยละ 1 นําหนั
้ กขาวจะลดลงรอยละ 15 และทําใหตน ทุนสูงขึน้
ดังนัน้ หากรับซือ้ ขาวที่มีความชื้นสูงกวาที่กาหนด
ํ
ราคารับซื้อจะถูกหักลดไปตามความชื้นและการปลอมปน

บทบาทของคนกลางในดานคุณภาพ

41

สํ าหรับขาวพันธุอื่นความพิถีพิถันที่มีตอการคัดพันธุจะนอยกวา กลาวคือขาวพันธุใดมีคุณภาพใกล
เคียงกัน เชน สุพรรณ A และชัยนาท โรงสีจะนํามารวมกันจําหนายเปนขาวชัยนาทแตหากขาวพันธุอื่นสามารถ
แยกซือ้ ตามพันธุไ ดกจ็ ะแยกแตหากแยกไมไดก็รับซื้อเปนขาวรวม แตยังคงคํานึงถึงความชื้นของขาวดวยเชนกัน
จากการสํารวจสามารถกลาวไดวา คนกลางในพิษณุโลกมีความพิถีพิถันอยางมากกับการซื้อขายและ
ตรวจสอบคุณภาพขาวหอมมะลิ โดยการใชกระบวนการตรวจสอบทั้งเครื่องมือและประสบการณของผูซื้อเนื่อง
จากระดับราคาสูงกวาขาวพันธุอื่น ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีการนําเอาขาวพันธุอื่นที่มีคุณภาพแตกตางกันมาปน
ผสมจะถูกกดราคาลงทันทียกเวนในกรณีที่มีการปนผสมระหวางขาวขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 ทีเ่ ปนทีย่ อม
รับของคนกลางสวนใหญวาขาวทั้งสองพันธุเปนขาวหอมมะลิ แมจะมีการยอมรับการปนผสมดังกลาวแตก็มี
ระดับของการยอมรับการปนผสม กลาวคือหากการปนผสมมากเกินไปก็ถูกกดราคาลงเชนกัน ทั้งนี้ขาวหอมมะลิ
ทีร่ บั ซือ้ มาแลวยังถูกแยกสีตางหากจากพันธุอื่น ดังนั้นขาวหอมมะลิที่ไดจนถึงกอนมีการจําหนายจึงมีคุณภาพดี
การปนผสมจึงมักเกิดขึ้นในขั้นตอนการจําหนายจากมือคนกลางระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับขายสงไป จนถึงระดับ
ขายปลีกซึ่งผูบริโภคไมมีโอกาสทราบขอมูลดังกลาว
4.3 การตรวจสอบคุณภาพขาวของคนกลางในเขตทุงกุลารองไห
ผูเ กีย่ วของทุกฝายตองการรับซื้อขาวหอมมะลิบริสุทธิ์ แตทุกฝายระบุวามีการปนขาวพันธุอื่นมากับขาว
หอมมะลิ และเกิดขึ้นทุกระดับตั้งแตขาวเปลือกจนถึงสงออก ผูคาทุกรายเชื่อวาขาวพันธุกข 15 และขาวดอกมะลิ
105 มีคณ
ุ ภาพเหมือนกันในสายตาของผูบริโภค สําหรับผูคาขาวแลวคุณภาพของขาว 2 พันธุนี้มีความแตกตาง
กันเพียงเล็กนอย ซึ่งการปลอมปนขาวในเขตทุงกุลารองไหหมายถึง การปนขาวหอมมะลิดวยขาวพันธุอื่นๆ เชน
ชัยนาท สุพรรณ1 คลองหลวง1 เปนตน เพราะโรงสีเห็นวาขาวเหลานี้มีคุณสมบัติในการบริโภคตํ่ากวาขาวหอม
มะลิ (แมวา พันธุคลองหลวง1 จะมีคุณภาพดีกวาพันธุชัยนาท และเปนพันธุหนึ่งที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ประกาศรับรองเปน "ขาวหอมมะลิไทย")
ผูร วบรวมและฉางขาว
ผูรวบรวมและฉางขาวในเขตทุงกุลารองไหสวนใหญเนนการซื้อขายขาวหอมมะลิเปนหลัก และซื้อ
ขาวนาปรังและขาวเมล็ดใหญบางเล็กนอย ยกเวนปใดก็ตามที่ขาวหอมมะลิคุณภาพไมดีอันเนื่องมาจากฝนตก
ในชวงเก็บเกีย่ วทําใหขาวเปราะแตกหักงายก็จะเปลี่ยนมาซื้อขายขาวเมล็ดใหญและเมล็ดเล็กมากขึ้น ผูร วบรวม
และฉางขาวสวนใหญรับซื้อขาวเปลือกอยูกับที่และมักซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรมากกวาจากพอคารวบรวมที่
นํามาจําหนายเนื่องจากพอคาในเขตภาคกลางที่มีการทํานาปรัง เชน สิงหบรุ ี และชัยนาท มักนําขาวชัยนาทและ
คลองหลวง1 มาปนผสมกับขาวหอมมะลิซึ่งเกิดขึ้นในขั้นตอนการคา ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีความจําเปนตองซื้อ
จากพอคาเหลานีจ้ ะมีการตรวจที่ละเอียดมากกวาเมื่อซื้อจากเกษตรกร บางรายมีการตรวจถึง 2 ขัน้ ตอน คือสุม
ตรวจที่รถและขณะนํามาเทกอง หากพบการปลอมปนสวนใหญมักไมรับซื้อเลย บางรายเทานั้นที่ซื้อและปรับ
ราคาลงเปนขาวเมล็ดใหญหรือขาวขาว สาเหตุที่ทําใหเกิดการปลอมปนในขั้นตอนการคาเนื่องจาก ความแตก
ตางกันของราคาขาวหอมมะลิและขาวนาปรัง สวนการปลอมปนที่เกิดขึ้นกับขาวของเกษตรกรเกิดเนื่องจาก
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ความไมตั้งใจของเกษตรกรแตเกิดเพราะพันธุขาวที่ไดจากหนวยงานราชการที่ไมบริสุทธิ์จึงทําใหขาวที่ไดมีการ
ปลอมปน
สําหรับหลักเกณฑในการตรวจสอบคุณภาพขาวของผูรวบรวมแตละรายในเขตทุงกุลารองไหนั้นคลาย
กัน คือ นําขาวมาบดดูเปอรเซ็นตขาวตน สีของขาวสาร ลักษณะเมล็ด การปลอมปนพันธุ และความชื้น แมวาใช
หลักเกณฑการตรวจสอบอยางเดียวกันแตพบวาวิธีการและเครื่องมือยังมีความแตกตางกัน บางรายมีเครื่องมือ
ชวยตรวจสอบ ในขณะที่บางรายตองอาศัยประสบการณของตนเอง เชน การวัดความชื้นของขาวที่ผูรวบรวมราย
ทีไ่ มมเี ครือ่ งวัดความชืน้ จะใชวิธีตรวจความชื้นดวยสายตา หากรายใดมีเครื่องวัดความชื้นก็จะยอมรับที่ความชื้น
รอยละ 14-15 ผูรวบรวมและฉางขาวมักรับซื้อขาวกข 15 และขาวดอกมะลิ 105 รวมกันโดยกําหนดเปนขาวหอม
มะลิแตบางรายซื้อขาวสองพันธุนี้แยกกัน ดังเชนผูรวบรวมใน จ.สุรนิ ทร และบุรรี มั ย ซื้อขาวกข 15 ตอนเปนขาว
สดแตซอื้ ขาวขาวดอกมะลิ 105 ตอนเปนขาวแหง เพราะสามารถชวยในการตรวจสอบการปลอมปนพันธุขาวที่
เกิดจากการนําขาวนาปรังมาผสม ( ขาวชัยนาทมักมีความชื้นมากกวาขาวขาวดอกมะลิ 105 )
ในกรณีทม่ี กี ารเก็บสตอคขาว ก็จะมีการแยกพันธุระหวางขาวขาวดอกมะลิ105 กับ กข 15 เนื่องจาก
ขาวกข 15 เปนขาวที่มีนําหนั
้ กเบานํ้าหนักจึงหายไปคอนขางเร็วและเชื่อวา ขาวกข 15 จะมีการกลายพันธุมาก
ผูร วบรวมและฉางขาวทั้ง 3 จังหวัดใหความเห็นเกี่ยวกับการปลอมปนขาวหอมมะลิวา หากเกิดกับขาว
เปลือกของเกษตรกรก็เปนเพราะพันธุขาวที่เกษตรกรไดจากหนวยงานของรัฐไมบริสุทธิ์ แตหากเกิดในขั้นตอน
การคาของคนกลางการตลาดอื่นๆ แลวจะเกิดจากมีความแตกตางของราคาอยางชัดเจนระหวางขาวหอมมะลิ
กับขาวพันธุอ ื่น ประกอบกับมีการพัฒนาพันธุขาวที่มีลักษณะคลายขาวหอมมะลิ เชน พันธุป ทุมธานี และชัยนาท
เปนตน จึงทําใหเกิดการปลอมปนงาย ฉะนั้นการพัฒนาพันธุควรเปนพันธุที่มีลักษณะตางจากหอมมะลิอยางชัด
เจนเพือ่ งายตอการตรวจสอบการปลอมปน นอกจากนัน้ หนวยงานของรัฐควรมีมาตรการลงโทษคนกลางทีป่ ลอม
ปนขาวหอมมะลิ อีกทั้งยังเชื่ออีกวาการปลอมปนยังเกิดขึ้นทุกระดับตลาด ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลตอตลาดขาว
หอมมะลิของไทยอยางมาก
สหกรณการเกษตร
สหกรณการเกษตรในเขตทุงกุลารองไหเนนรับซื้อขาวหอมมะลิเชนเดียวกับคนกลางในตลาดกลุมอื่น
จากการสํารวจพบวาสวนใหญมีการซื้อขาวกข 15 และขาวดอกมะลิ 105 รวมกันและกําหนดเปนขาวหอมมะลิ
มีเพียงสหกรณบางแหงใน จ.รอยเอ็ด ที่ซื้อขาวกข 15 และขาวดอกมะลิ 105 แยกกัน คือ ซื้อกข 15 ในชวงเดือน
ตุลาคม ถึงธันวาคม ซึง่ ขาวที่ซื้อเปนขาวสด สวนขาวขาวดอกมะลิ 105 ซื้อชวงตนป โดยจะจําหนายขาวกข 15
กอนเพราะนําหนั
้ กเบา หากเก็บไวน้ําหนักจะหายมากกวาขาวขาวดอกมะลิ 105
หลักเกณฑทใี่ ชตรวจสอบคุณภาพขาวของสหกรณเหมือนกับหลักเกณฑที่คนกลางกลุมอื่นใช ซึ่งไดแก
สิง่ เจือปน ความชื้น เปอรเซ็นตขาวหัก สีของขาวสาร และการปลอมปนพันธุ แตมาตรฐานที่สหกรณยอมรับอาจ
สูงกวานั่นคือ
สหกรณไดกาหนดให
ํ
ขาวตนตองสูงกวา 40% และความชื้นรอยละ 13 - 14 จึงจะเขามาตรฐานที่จะรับ
ซือ้ สหกรณกาหนดเกรดของข
ํ
าวตามเปอรเซ็นตขาวตน และเปอรเซ็นตความชื้นดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12

เกณฑในการพิจารณาเปอรเซ็นตขา วตนและเปอรเซ็นตความชืน้ ของสหกรณการเกษตร
แบงตามขาวตน
> 40%
38 - 39%
35 - 37%
31 - 34%
28 - 30%
25 - 27%

แบงตามความชื้นในชวงตนฤดู
20 - 25%
26 - 29%
> 30%

ทีม่ า : จากการสํารวจ

สหกรณใชหลักเกณฑดังกลาวอยางเครงครัดเมื่อซื้อขาวเปลือกจากพอคา แตสว นใหญสหกรณรบั ซือ้
จากเกษตรกรเปนหลักทั้งที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกอีกทั้งยังเชื่อวาเกษตรกรไมมีเจตนาปลอมปนพันธุขาว
ในขณะที่หากเกิดกับพอคาแลวจะเปนเพราะเจตนาของพอคาที่ซื้อขาวที่มีลักษณะคลายหอมมะลิมาผสม เนื่อง
จากเห็นความแตกตางของราคาขาวหอมมะลิกับขาวพันธุอื่น เมื่อใดก็ตามที่ตองซื้อขาวเปลือกจากพอคา
สหกรณจะพิถีพิถันมากโดยเฉพาะเมื่อเปนการซื้อขาวหอมมะลิ ซึ่งสหกรณบางแหง เชน สหกรณทาตูม จ.สุรนิ ทร
แกปญ
 หาดังกลาวโดยขึ้นปายประกาศไมรับซื้อขาวจากพอคาตางถิ่น นอกจากนี้สหกรณยังไดใหขอเสนอแนะวา
การทําใหปญ
 หาการปลอมปนในขาวหอมมะลิลดนอยลงนัน้ สามารถทําได โดยการจํากัดพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิ
และควรกําหนดเขตการทําขาวนาปและขาวนาปรังใหชัดเจน
โรงสี
โรงสีทงั้ หมดพบวาขาวเปลือกหอมมะลิที่รับซื้อเคยมีการปลอมปน การปลอมปนในขาวเปลือกเกิดจาก
พอคาเกือบทั้งหมด โรงสีเชื่อเชนกันวาเกษตรกรมักไมจงใจปลอมปนขาว แตการปนของขาวพันธุอื่นเกิดจาก
เมล็ดพันธุท ไี่ มบริสุทธิ์ซึ่งเกษตรกรรับมาจากสวนราชการ ดังนั้นการปลอมปนในระดับขาวเปลือกจึงเกิดจากการ
จงใจของพอคา ซึ่งสอดคลองกับความคิดของผูรวบรวม ฉางขาวและสหกรณ ดังนั้นโรงสีจะเพิ่มความระมัดระวัง
ในการตรวจสอบพันธุขาวเมื่อรับซื้อจากพอคา โดยเฉพาะพอคาเร และพอคาตางถิ่น โรงสีกวารอยละ 75 จะไม
ซื้อขาวเปลือกหอมมะลิถาพบวามีขาวพันธุอื่นปนมา ในขณะที่โรงสีบางแหงยังคงรับซื้อโดยกดราคาลงใหเปน
ขาวขาวทั่วไป
การตรวจสอบพันธุขาวที่โรงสีใชปฏิบัติอยูมีหลายวิธี กลาวคือดูจากลักษณะทั่วไปทางกายภาพ และ
กลิน่ ตามความชํานาญของตน และดูความเหนียวของขาวสุก ตลอดจนการใชหองปฏิบัติการตรวจสอบทางเคมี
เพื่อหาคาอมิโลส โรงสีจะสุมตัวอยางจากขาวเปลือกบนรถในกรณีที่เปนรถเล็ก และสุมตัวอยางเพิ่มเมื่อ
ขาวเปลือกเทกองบนลานขาว สําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ (มักเปนของพอคาผูรวบรวม และฉางขาว) ดวย
จํานวนตัวอยางทีม่ ากขึน้ ดวย การตรวจสอบพันธุขั้นแรกใชวิธีสังเกตลักษณะทางกายภาพของขาว โดยดูทองไข
สีของขาวสาร ความยาวเมล็ด ความวาวมัน ถาเปนขาวชัยนาท ทองไขจะเห็นชัดเจน และสีมวั สวนสุพรรณ 1
และคลองหลวง 1 ลักษณะเหมือนขาวหอมมะลิมาก แตไมวาวมัน เทาพันธุกข 15 และขาวขาวดอกมะลิ 105
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คาอมิโลสทีท่ างการกําหนดไวเปนมาตรฐานคือ ไมตํ่ากวารอยละ 12.0 และไมเกินรอยละ 19.0 โรงสี
ขนาดใหญและขนาดคอนขางใหญที่ทําการสงออกเองบางสวนและจําหนายขาวใหแกผูสงออกนั้นจะพิถีพิถัน
เปนพิเศษในการตรวจสอบคาอมิโลส และกําหนดหลักเกณฑในการคัดเกรดดังตัวอยางตอไปนี้
ตารางที่ 13 เกณฑการพิจารณาคาอมิโลส
โรงสี ก. ใชเกณฑอมิโลส 12% - 18%
% การปน
การจัดเกรดขาวหอมมะลิ
5%
คิดเปนขาวมะลิ 100%
10%
คิดเปนขาวมะลิ 90%
20%
คิดเปนขาวขาว
> 20%
ไมรบั ซือ้
ทีม่ า : จากการสํารวจ

ในขณะทีบ่ ริษทั กรุงเทพผลิตภัณฑขา ว กําหนดการปนขาวไวที่รอยละ 2 เทานั้น สวนโรงสีทส่ี ง ออกขาว
หอมมะลิรายใหญกําหนดตัดราคาลงรอยละ 30 ของราคาขาวหอมมะลิที่ตกลงไวกับโรงสีทองถิ่นเมื่อพบวามีการ
ปลอมปน และบางรายที่จาหน
ํ ายขาวเปลือกตอใหโรงสีใหญตอ งนําขาวเปลือกกลับไปสีเอง ทําใหโรงสีทองถิ่น
ตรวจสอบการรับซื้อขาวเปลือกรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง แมวา โรงสีจะมีประสบ
การณในการรับซือ้ และตรวจสอบพันธุข า ว แตบางรายก็พบวาตนเองมีความเชื่อมั่นไดเพียงรอยละ 70 วาจะไม
เกิดการผิดพลาด
การปลอมปนขาวโดยพอคานั้นเกิดจากความแตกตางของราคาเปนสําคัญเมื่อใดที่ภาวะตลาดดี และ
ราคาขาวสูงจะมีการปลอมปนมากขึ้น (แสดงวาความแตกตางของราคาจะมากขึ้นดวย) พอคาตางถิ่นนําขาวนา
ปรังจากจังหวัดอื่น เชน สุพรรณบุรี กาฬสินธุ และพิษณุโลก เขาไปปนกับขาวหอมมะลิในทองถิน่ กอนทีจ่ ะแปร
รูป หรือขนสงตอไปยังโรงสีทอ่ี น่ื ในรูปของขาวหอมมะลิจากทุงกุลารองไห
การตรวจสอบการปลอมปนขาวโดยโรงสีตัวอยางในเขตทุงกุลารองไหมีความเขมงวดรัดกุมคอนขาง
แตกตางกันระหวางโรงสี แมวาทุกแหงจะตั้งใจตรวจสอบก็ตาม แตปรากฏวารอยละ 45 ของโรงสีมกี ารตรวจสอบ
ทางเคมี และรอยละ 30 ของโรงสีมคี วามเครงครัดในการกําหนดเกรดและการรับซื้อเปนอยางมาก
ความพิถพี ถิ นั ในเรือ่ งคุณภาพขาวหอมมะลิของผูส ง ออก และโรงสีผสู ง ออกจากประสบการณของโรงสี
ในเขตทุง กุลารองไหพบวา ลูกคารายสําคัญของโรงสีเหลานี้ซึ่งเปนผูประกอบการขนาดใหญมีความละเอียดรอบ
คอบในการตรวจสอบการปลอมปน และปฏิเสธการซื้อขาวปนจนเปนที่รับรูของโรงสีตางจังหวัด นอกจากผูรับซื้อ
จะมีตลาดขาวขาวอืน่ อยูด ว ยเทานัน้ จึงจะซือ้ ขาวปลอมปนเหลานัน้ นําไปจําหนายในลักษณะของขาวขาว ความ
เขมงวดของผูรับซื้อในภาคกลางจึงมีสวนสําคัญในการปองกันการปลอมปนขาวสําหรับโรงสี และสงผลตอไปยังผู
รวบรวม และฉางขาวดวย อยางไรก็ตามดังไดกลาวแลวขางตนวาโรงสีตางจังหวัดเหลานี้ระบุวา พอคาสงออกมี
การผสมขาวกอนสงออกซึ่งโรงสีตางจังหวัดในตัวอยางบางรายใหขอมูลวาตลาดแตละประเทศตองการขาวใน
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คุณภาพทีแ่ ตกตางกัน ดังนั้นการผสมปนพันธุขาวในขั้นตอนการสงออกจึงเปนไปตามความตองการของผูนาเข
ํ า
ในแตละประเทศตามกําลังซือ้ ของผูบ ริโภคในประเทศนัน้ ๆ อยางไรก็ตามการปลอมปนโดยจงใจใหเกินขอตกลงก็
ยังเกิดขึน้ และสงผลเสียใหแกประเทศ โดยเฉพาะในชวงที่ตลาดสงออกมีความตองการสูงในระยะ 2 - 3 ปทผ่ี า น
มา

5. ราคาและพฤติกรรมการสงผานราคา
สถิติราคารายเดือนในตลาดทองถิ่นชวยใหเห็นภาพการเคลื่อนไหวของราคาในรอบปซึ่งสะทอนอุปทานใน
ทองถิน่ และอุปสงครวม (ของทองถิ่นและอุปสงคจากภายนอกแหลงผลิตนั้นๆ) สําหรับระดับราคาของทองถิ่นใน
แตละชวงเวลาเมื่อเปรียบเทียบระหวางพื้นที่สามารถสะทอนถึงความแตกตางของคุณภาพไดอีกสวนหนึ่งดวย
แตเปนที่นาเสียดายวาขอมูลที่สืบคนไดในแตละจังหวัดไมอยูในเวลาและรูปแบบที่สามารถนํามาเปรียบเทียบกัน
ได ดังนั้นในหัวขอนี้จึงจําเปนตองเสนอการวิเคราะหราคาโดยสังเขป และเสนอการวิเคราะหพฤติกรรมการสง
ผานราคาเฉพาะเทาที่สามารถจะหาขอมูลไดเพียงพอเทานั้น
การเคลือ่ นไหวของราคาขาวหอมมะลิใน จ.เชียงใหม จ.สุรนิ ทร และ จ.รอยเอ็ด และการเคลื่อนไหวของราคา
ขาวนาปและนาปรัง (ไมเจาะจงพันธุ) ของ จ.พิษณุโลก มีรูปแบบโดยรวมเหมือนกันคือ ราคาตําสุ
่ ดในเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม และราคาจะสูงขึ้นหลังจากนั้นเมื่อขาวใหมเปลี่ยนเปนขาวเกา ราคาจะสูงสุดในรอบแรก
ประมาณเดือนกุมภาพันธและเมื่อราคาขาวนาปรังออกสูตลาดราคาจะตกลงอีกประมาณเดือนเมษายน ซึ่งเห็น
ไดชดั เจนในเชียงใหม-พิษณุโลก แตสงั เกตเห็นไดเล็กนอยในสุรนิ ทร และรอยเอ็ด (ซึ่งไดรับผลกระทบจากขาวนา
ปรังพันธุอ ื่นๆ ทําใหราคาขาวหอมมะลิมีราคาลดลงบางเล็กนอย) จะสังเกตเห็นวาราคาขาวหอมมะลิในเขตทุง
กุลารองไห โดยเฉพาะใน จ.สุรนิ ทร มีการเคลื่อนไหวแปรปรวนตํากว
่ าในเชียงใหม (แผนภาพที่ 10 และตารางที่
14) (สําหรับราคาขาวใน จ.บุรีรัมยนั้นมีสถิติราคาขาวซึ่งแสดงไวในภาคผนวก ค. ตารางที่ ค.1-ค.5)
ตารางที่ 14 ราคาเฉลีย่ ขาวเปลือกหอมมะลิในจังหวัดตางๆ
คาสถิติ
เชียงใหม
ราคาตําสุ
่ ด
สูงสุด
ราคาเฉลี่ย
7,962.50
8,908.33
S.D
776.68
1,469.51
C.V. (%)
9.75
16.50
ทีม่ า : จากการคํานวณ
หมายเหตุ : (1) ราคาเฉลี่ยปการผลิต 2540/2541 - 2541/42
(2) ราคาเฉลี่ย พ.ศ. 2542-2543
(3) ราคาเฉลี่ย พ.ศ. 2540-2541

โปรดดูรายละเอียด ภาคผนวก ค. ตารางที่ ค.1-ค.5

รอยเอ็ด

สุรนิ ทร

7,611.25
633.70
8.33

8,346.88
457.92
5.47
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ราคา (บาท/เกวียน)

13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000

ขาวหอม
มะลิ (สูงสุด)

มิถนุ ายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ

มกราคม

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

ขาวหอม
มะลิ (ตํ่าสุด)

เดือน

ทีม่ า : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
หมายเหตุ : เปนราคาเฉลี่ยระหวางป พ.ศ. 2540/41

ก. เชียงใหม
ราคา
(บาท/เกวียน)
10,000
9,500
9,000

ขาวเปลือก
5% นาป

8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000

ขาวเปลือก
15% นาปรัง

ทีม่ า : สํานักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก

ข. พิษณุโลก

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถนุ ายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ

มกราคม

5,500
5,000

เดือน
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ราคา (บาท/

10,000.00
9,500.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,500.00
7,000.00
6,500.00
6,000.00
5,500.00
5,000.00
4,500.00
4,000.00

ขาวเปลือก
หอมมะลิ

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถนุ ายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ

มกราคม

ขาวเปลือก
เหนียว

เดือน

ที่มา : สํานักงานพาณิชยจงั หวัดรอยเอ็ด
หมายเหตุ : เปนราคาเฉลีย่ ระหวางป พ.ศ. 2542-2543 และเดือนธันวาคมใชเฉพาะป พ.ศ. 2542

ค. รอยเอ็ด
ราคา (บาท/เกวียน)
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000

ขาวเปลือก
หอมมะลิ
ขาวเปลือก
เมล็ดใหญ

ทีม่ า : สํานักงานพาณิชยจังหวัดสุรินทร
หมายเหตุ : เปนราคาเฉลี่ยระหวางป พ.ศ. 2540-2541

ง. สุรินทร

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถนุ ายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ

มกราคม

ขาวเปลือก
เมล็ดเล็ก

เดือน
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ราคา (บาท/ 100 กิโลกรัม)
1,700

หอมมะลิ
100%

1,600
1,500
1,400

ขาวสารเจา
5%

1,300
1,200

ขาวสารเจา
10%

1,100
1,000

ขาวสาร
เหนียวคละ

900
ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถนุ ายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ

มกราคม

800

เดือน

ทีม่ า : สํานักงานพาณิชยจังหวัดบุรีรัมย
หมายเหตุ : เปนราคาเฉลีย่ ระหวางป พ.ศ. 2540 -2541

จ. บุรรี มั ย
แผนภาพที่ 9 ราคาขาวเปลือกเจา ที่โรงสีรับซื้อในพื้นที่ศึกษา

การศึกษาพฤติกรรมการสงผานราคานั้นทําเพือ่ พิสจู นประสิทธิภาพราคา (pricing efficiency) ของตลาดวา
มีความสามารถในการถายทอดขอมูลขาวสารใหแกผูมีสวนรวมในตลาดไดดีเพียงไร นอกจากนี้ยังมีจุดมุงหมาย
ทีจ่ ะพิสจู นทศิ ทางการกําหนดราคาหรือการสงผานราคาอีกดวย ในกรณีที่อุปสงค อุปทานในทองถิน่ หรือระดับไร
นา มีสว นในการกําหนดราคาในทองถิ่น ราคาในทองถิน่ หรือระดับไรนาควรจะถูกสงผานไปยังตลาดปลายทาง
(ตลาดขายปลีกหรือขายสง) ในทางตรงขามถาอุปสงคและอุปทานในตลาดปลายทางเปนปจจัยกําหนดในทอง
ถิน่ ราคาหรือขอมูลจะถูกสงผานมากําหนดราคาทีไ่ รนาหรือตนทาง ในกรณีที่ตลาดทองถิ่นและตลาดปลายทางมี
บทบาทในการกําหนดราคาซึ่งกันและกันนั้นจะพบวาราคาถูกสงผานไปทั้งสองทิศทาง แบบจําลองของการศึกษา
ในที่นี้จึงประกอบไปดวยแบบจํ าลองการสงผานราคาทั้งสองทิศทาง (forward และ backward price
transmission) ดังปรากฏในสมการที่ 1 - 4 ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหนี้เปนขอมูลอนุกรมเวลารายเดือน ระหวาง
มกราคม 2537 ถึง ธันวาคม 2540 ของราคาขาวเปลือกหอมมะลิและราคาขาวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ณ
ตลาดขายสงกรุงเทพฯ
เพือ่ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตนและเพื่อหลีกเลี่ยงปญหา spurious regression แบบจําลอง
ในสมการที่ (3) - (6) จะใชเทคนิคการวิเคราะห co-integration และ error correction ดังอธิบายไวในภาคผนวก
ก.

49

ราคาและพฤติกรรมการสงผานราคา

แบบจําลองการสงผานราคาในระยะยาวแบบ forward price transmission
ln Pt W =

α1

+ α 2ln PtF + e tW

(3)

แบบจําลองการสงผานราคาในระยะยาวแบบ backward price transmission
ln PtF = β1 + β 2 ln PtW + eFt
โดย

Pt W

=

(4)

ราคาขายสงขาวสาร ณ เดือนที่ t (บาท/กก.)

PtF
=
ราคาขาวเปลือกที่เกษตรกรไดรับ ณ เดือนที่ t (บาท/กก.)
e
=
error term
=
คาสัมประสิทธิ์
α, β
แบบจําลองการสงผานราคาในระยะสัน้ แบบ forward price transmission
∆ ln Pt

W

=

α1

+ α 2 ∆ ln PtF + α W e tW−1 + α 11∆ ln PtF−1 + α 12 ∆ ln Pt W− 1 + ε Wt

(5)

แบบจําลองการสงผานราคาในระยะสัน้ แบบ backward price transmission
F

∆ ln Pt

= α 1 + α 2 ∆ ln Pt W + α F eFt −1 + α 11∆ ln Pt W− 1 + α 12 ∆ ln PtF−1 + ε Ft

(6)

ราคาขาวเปลือกทีเ่ กษตรกรไดรบั เฉลีย่ 5,567 บาท/เกวียน ในขณะที่ราคาขายสงขาวสารเฉลี่ยที่ 12,685
บาท/ตัน สําหรับชวงเวลาที่ศึกษา 48 เดือน คาสถิติของราคาในรูป natural log (แสดงไวในตารางที่ 15) จะ
สังเกตไดวาความแปรปรวน (โดยเปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ) ของราคาขายสงตํากว
่ าราคาฟารมเล็กนอย (ดูจากคา
CV) การเคลือ่ นไหวรายเดือนของราคาทั้ง 2 ตลาดสวนใหญเปนไปในทิศทางเดียวกัน (แผนภาพที่ 11)
ผลการทดสอบ unit root พบวาราคาขาวเปลือกและราคาขายสงขาวสารตางเปน non-stationary ในระดับ
เดียวกัน (ภาคผนวก ค. ตารางที่ ค.6-ค.7) แสดงวาราคาของสองตลาดนี้มีความสัมพันธกันในระยะยาว ดังนั้น
สมการ (3) และ (4) จึงสามารถทําการวิเคราะหตอไปไดดวยวิธี ordinary least squares (OLS)1 ผลการ
วิเคราะหแสดงไวในตารางที่ 16 และ 17
ผลการประมาณคาสมการ (3) และ (4) ชี้ใหเห็นวามีการสงผานราคาทั้ง 2 ทิศทาง กลาวคือคา α 2 และ β 2
มีนยั สําคัญสูงกวาทีค่ า 1.0852 และ 0.8169 ตามลําดับ (ตารางที่ 16 และ 17) การทดสอบวา α 2 และ β 2 เทา
กับ 1 หรือไมนน้ั ผลปรากฎวา β 2 เทากับ 1 (ภาคผนวก ค ตารางที่ ค.8)
1

แบบจําลองในสมการที่ (3) และ (4) ไดรับเลือกใหเปนแบบจําลองเพื่ออธิบายการสงผานของราคาในรายงานนี้ หลังจากที่ไดมีการ
วิเคราะหสมการการสงผานราคาดวยแบบจําลอง GARCH-M โดยเพิ่มตัวแปรความเสี่ยงของราคาซึ่งใชคา standard deviation
(σ ) ของราคาที่เปนตัวแปรตาม ผลการวิเคราะหพบวาความเสี่ยงในตลาดขายสงมีผลใหพอคาสงนําไปพิจารณาในการกําหนด
ราคาขายสงรวมกับการตลอบสนองตอราคาขาวเปลือก แตสําหรับราคาขาวเปลือกที่ระดับไรนานั้นตัวแปรความเสี่ยงของราคา
ขาวเปลือกทําใหแบบจําลอง forward transmission ผิดไปจากความนาจะเปน จึงสรุปวาแบบจําลอง GARCH-M ไมใชแบบจําลอง
ทีเ่ หมาะสมสําหรับอธิบายพฤติกรรมการสงผานราคาสําหรับขอมูลชุดนี้
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ราคาและพฤติกรรมการสงผานราคา

ตารางที่ 15 คาสถิติของตัวแปรที่ใชในการศึกษา
Variable

ln P F

N
48

Min
1.3752

Max
2.2472

Mean
1.7168

SD
0.2400

CV (%)
13.98

48

3.9558
2.1972

9.4612
3.1755

5.5670
2.5404

1.2710
0.2890

11.38

8.9998

23.9387

12.6877

1.3350

PF (บาท/กก)

ln P W
W

P (บาท/กก)
ทีม่ า : จากการคํานวณ

ทีม่ า : จากการคํานวณ

แผนภาพที่ 11 การเคลื่อนไหวราคารายเดือนของขาวเปลือกและขาวสาร

ตารางที่ 16 คาสัมประสิทธิข์ องสมการการสงผานราคาไปขางหนาในระยะยาว
Variable
Const

Coefficient
0.6710

t-statistic
6.7631**

ln PtF

1.0852

18.9584**

R2 = 0.8865
ทีม่ า : จากการคํานวณ
หมายเหตุ : ** Significance at the 1% level
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ราคาและพฤติกรรมการสงผานราคา

ตารางที่ 17 คาสัมประสิทธิข์ องสมการการสงผานราคาไปขางหลังในระยะยาว
Variable
Const

ln Pt W

Coefficient
-0.3533
0.8169

t-statistic
-3.217**
18.958**

R2 = 0.8865
ทีม่ า : จากการคํานวณ
หมายเหตุ : ** Significance at the 1% level

ผลการทดสอบนี้ชี้ใหเห็นวาการสงผานราคาจากไรนาไปยังตลาดขายสงมีประสิทธิภาพตํ่ากวาการสงผาน
ราคาจากตลาดขายสงกลับไปยังไรนา กลาวคือการเปลี่ยนแปลงของราคารอยละ 1 ในระดับไรนานัน้ กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงมากกวารอยละ 1 ในตลาดขายสงแตก็เพียงเล็กนอยเทานั้น สวนการตอบสนองของราคา
ขาวเปลือกในระดับไรนาตอการเคลื่อนไหวของราคาขายสงขาวสารเปนไปอยางสมบูรณในระยะยาวคือ รอยละ
1 ของราคาทีเ่ ปลีย่ นไปในตลาดขายสงไดสง ผานไปยังราคาระดับไรนารอยละ 1 เชนกัน จึงสรุปไดวาการสงผาน
ราคาจากตลาดขายสงไปยังไรนามีประสิทธิภาพกวาการสงผานราคาจากไรนาไปสูตลาดขายสงเล็กนอย
ผลการวิเคราะหแบบจํ าลอง error correction ในสมการที่ 5 และ 6 ดังที่ไดแสดงไวในตารางที่ 18 และ
19 ชี้ใหเห็นความเร็วของการปรับตัวของราคาใหเขาสูดุลยภาพระยะยาวของราคาในสองตลาด ซึ่งพบวา
ความเร็วของการปรับตัวของราคาขาวเปลือกที่เกษตรกรไดรับนั้นเร็วกวาการปรับตัวของราคาขายสงเกือบ 2 เทา
ตัว (ดูจากคาสัมประสิทธิ์ของตัว e t − 1 ) การที่ราคาในตลาดขายสงเปลี่ยนแปลงคอนขางชาเชนนี้นับวาสอด
คลองกับประสบการณของนักวิจัยที่ผานมา กลาวคือพอคามักไมนิยมที่จะเปลี่ยนแปลงราคากับผูบริโภคบอยๆ
(Tomek and Robinson, 1979) ในทีน่ พ้ี อ คาขายสงก็เชนกัน การที่พอคาขายสงพยายามรักษาระดับราคาให
ใกลเคียงกับราคาเดิมไดกด็ ว ยการปรับคุณภาพขาว (ดวยการผสมขาวพันธุอื่นที่มีราคาถูกใหมากขึ้นหรือนอยลง)
ใหสอดคลองกับราคาที่จะขาย ดังกลาวแลวขางตน
ตารางที่ 18 คาสัมประสิทธิข์ องสมการการสงผานราคาไปขางหนาในระยะสัน้
Variable
Const

Coefficient
0.0051

t-statistic
0.9722

∆ ln Pt

0.4391

5.4041**

e tW− 1
F
∆ ln Pt − 1
W
∆ ln Pt − 1

-0.2635

-3.6603**

-0.3122

-2.9303**

0.3126
D.W. = 1.9578

2.4047*
F-test = 12.1865

F

R2 = 0.5432

ทีม่ า : จากการคํานวณ
หมายเหตุ : ** Significance at 1% level and * at the 5% level
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ตารางที่ 19 คาสัมประสิทธิข์ องสมการการสงผานราคาไปขางหลังในระยะสัน้
Variable
Const
∆ ln Pt

W

eFt − 1
W
∆ ln Pt − 1
F
∆ ln Pt − 1

R2 = 0.5526

Coefficient
-0.0043
1.0108

t-statistic
-0.5907
6.1675**

-0.4822

-4.0654**

0.4817

3.3820**

-0.0817
D.W. = 1.9313

-0.4413
F-test = 12.6593

ทีม่ า : จากการคํานวณ
หมายเหตุ : ** Significance at 1% level

6. สรุป
รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย "แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิภายใตสภาพ
เสีย่ งเชิงชีวภาพ" โดยมีวตั ถุประสงคหลัก คือ ทําความเขาใจระบบตลาดทองถิ่น เพื่อใหเห็นสภาพแวดลอมการ
ตลาดทีใ่ กลตวั เกษตรกร โดยเนนวิธีการซื้อขายของพอคาในทองถิ่น ในสวนที่เกี่ยวของกับคุณภาพขาว การตั้ง
ราคารับซื้อและการสงผานราคา ผลการศึกษาจะเปนประโยชนตอผูวางนโยบายวาระบบตลาดในปจจุบัน
สามารถสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรไดดีเพียงไร หรือควรจะพัฒนาแกไขในดานใดเพื่อใหเกิดแรงจูงใจอยางเพียง
พอ ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพของขาวหอมมะลิตอไป
ตลาดทองถิ่นของพื้นที่ศึกษาสามแหงมีสภาพที่แตกตางกัน กลาวคือตลาดขาวหอมมะลิในเขตทุงกุลารอง
ไหมีพัฒนาการเต็มที่ตลาดขาวเกือบทั้งหมดเปนตลาดขาวหอมมะลิ ตลาดขาวหอมมะลิ จ. พิษณุโลกมีการ
พัฒนาตําสุ
่ ด สวนตลาดขาวหอมมะลิใน จ. เชียงใหม มีพัฒนาการปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับทุงกุลารองไห
และ จ. พิษณุโลก แมวา ปริมาณผลผลิตขาวหอมมะลิจะนอยกวาพิษณุโลกทัง้ ในดานปริมาณรวมและสัดสวน
ของพืน้ ทีเ่ พาะปลูกขาวโดยรวมของจังหวัด (รอยละ 8.08) ก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจาก จ. พิษณุโลกเปนแหลงปลูกขาว
สําคัญ แตขา วหอมมะลิมีการปลูกเพียงรอยละ 9.33 การคาขาวพันธุชัยนาท จึงเปนธุรกิจหลักของ จ. พิษณุโลก
นอกจากนี้ยังเปนเพราะคุณภาพขาวหอมมะลิของ จ. พิษณุโลกดอยกวาคุณภาพขาวของพื้นที่อื่นๆ จึงทําให
ราคาขาวหอมมะลิในพืน้ ทีน่ ต้ี ่ําทีส่ ดุ และไมสรางกําไรใหแกพอคาไดดีเทาพื้นที่อื่น แม จ. เชียงใหมจะมีผลผลิต
ขาวหอมมะลิเพียง 19,000 ตัน (ป 2540/41) แตมีความตองการในพื้นที่สูง และคุณภาพของขาวหอมมะลิดีพอ
สมควร จึงทําใหราคาขาวหอมมะลิสูงกวา ในเขตทุงกุลารองไห ซึ่งมีคุณภาพขาวดีกวาจึงเปนแรงจูงใจใหมีการ
ซือ้ ขายขาวหอมมะลิ ในพื้นที่คอนขางสูง
ผูรวบรวมหรือพอคาทองถิ่นนับเปนคนกลางที่ใกลชิดเกษตรกรมากที่สุดในทุกพื้นที่ศึกษา แตสํ าหรับ
พิษณุโลกนัน้ ทาขาวยอยมีบทบาทในการรับซือ้ ขาวจากเกษตรกรเชนเดียวกับพอคาทองถิน่ ดวย สวนในเขตทุง
กุลารองไหนั้นโรงสีในเมืองมีการรับซื้อขาวหอมมะลิจากเกษตรกรโดยตรง ในสัดสวนของขาวสูงกวาในพื้นที่อื่น
โรงสีเหลานี้เปนโรงสีขนาดกลางและขนาดใหญ สวนโรงสีขนาดเล็กของทุกพื้นที่มีบทบาทลดลงจากอดีตซึ่งเคย
เปนผูร บั ซื้อขาวเปลือกมาเปนผูรับจางสีขาวเพื่อการบริโภคในทองที่เปนสวนใหญ
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เกษตรกรที่ปลูกขาวหอมมะลิเพื่อขายเปนเปาหมายหลักนั้นมีการขายขาวในชวงเดือนเก็บเกี่ยวในสัดสวน
ของตัวอยางนอยกวาเกษตรกรที่ปลูกขาวเพื่อบริโภคเปนหลัก การปลูกขาวหอมมะลิของเกษตรกรในเชียงใหม
นัน้ เปนการปลูกเพือ่ ขายเปนสําคัญ คือประมาณรอยละ 80 ของผลผลิตทีจ่ ดั สรรไวเพือ่ จําหนาย (และรอยละ 75
และรอยละ 40 ของผลผลิตใน จ. พิษณุโลก และทุง กุลารองไหตามลําดับ) ในเดือนเก็บเกี่ยว (ธันวาคม 2542)
เกษตรกรขายขาวไปเพียงประมาณรอยละ 20 ของผลผลิตทีต่ อ งการจําหนายในเชียงใหม รอยละ 40 ใน จ.
พิษณุโลก และตํากว
่ ารอยละ 20 ในทุงกุลารองไห แสดงวาขาวที่ตองการขายสวนมากยังคงถูกเก็บรักษาไวเพื่อ
รอขายในภายหลังเพื่อราคาที่ดีขึ้น
การกําหนดราคารับซือ้ ขาวเปลือกของพอคา และโรงสีมลี กั ษณะ mark - down pricing คือใชราคาที่จะได
รับลบดวยตนทุนคาใชจายและกําไร อยางไรก็ตามการกําหนดราคารับซื้อของคนกลางแตละรายและแตละทอง
ถิน่ แตกตางกันบางในรายละเอียดนั่นคือขึ้นอยูกับความตองการในทองถิ่น (โดยเฉพาะ จ. เชียงใหม) และตลาด
เปาหมาย การมีศูนยสาธิตการตลาดและตลาดกลาง (ใน จ. พิษณุโลก) และสหกรณ (ในเขตทุงกุลารองไห) ชวย
ใหเกษตรกรไดรับทราบขอมูลอยางเปนปจจุบัน และสงเสริมการแขงขันดานราคาในทองที่ไดดีขึ้น โดยเฉพาะ
สหกรณในเขตทุง กุลารองไหซง่ึ อิงราคาตลาดโลก ราคาสงออก ราคาในตลาดใกลเคียง และอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
เปนเกณฑในการกําหนดราคารับซือ้ ขาวเปลือก
ขาวหอมมะลิไดรับราคาสูงกวาราคาขาวเจาพันธุอื่นๆ และแตกตางกันไปตามพื้นที่ ไดแก ราคาขาวพันธุ
ชัยนาทคิดเปนรอยละ 66 และ 85 ของราคาขาวหอมมะลิ ใน จ. เชียงใหม และพิษณุโลก ตามลําดับ ขาวเจา
เมล็ดใหญ เมล็ดเล็ก และขาวสุพรรณ 60 มีราคารอยละ 55 - 86 ของราคาขาวหอมมะลิในทุงกุลารองไห สวนขา
วกข 15 ซึง่ เปนขาวหอมมะลินั้นราคาเทากับขาวขาวดอกมะลิ 105 ในเขตทุงกุลารองไหแตมีราคาเพียงรอยละ
90 ใน จ. เชียงใหม
ความแตกตางของราคาขาวหอมมะลิที่เกษตรกร ไดรับในแตละพื้นที่แตกตางกัน (ในเดือนเดียวกัน) เนื่อง
จากคุณภาพอันไดแกความชื้น และเปอรเซ็นตขาวตนหรืออัตราสวนการแปรรูป สีของขาวสาร สิ่งเจือปน และ
ความบริสทุ ธิข์ องพันธุขาวหอมมะลิ แมจะกลาวไดวาโรงสีและคนกลางในทุกพื้นที่มีความระมัดระวังในเรื่องการ
ปลอมปนพันธุข าว แตก็สามารถระบุไดวาในเขตทุงกุลารองไหนั้นมีการตรวจสอบคุณภาพขาวอยางพิถีพิถัน และ
มีการใชอุปกรณการตรวจระดับอมิโลส อยางจริงจังและเขมงวดมากกวาในพื้นที่อื่น โรงสีมกั ปฏิเสธทีจ่ ะรับซือ้
ขาวที่มีการปลอมปนเกินอัตราที่กําหนด เนื่องจากโรงสีถูกตัดราคาจากแหลงรับซื้อในภาคกลางและผูสงออก
หรือถึงขัน้ ไมรบั ซือ้ ดวยมาตราการนี้ทาให
ํ ตองมีการตรวจสอบเขมงวดยอนถอยไปจนถึงการรับซื้อขาวเปลือกจาก
เกษตรกร สําหรับ จ. เชียงใหมนั้น โรงสีขนาดกลางมีโอกาสตรวจสอบไดทั่วถึงมากกวาและเสนอราคาใหสูงกวา
ราคารับซื้อของโรงสีขนาดใหญเล็กนอย (0.30 บาท/กก.) เพื่อเปนแรงจูงใจใหแกเกษตรกรและผูรวบรวมนํา
ขาวเปลือกมาขายใหแกตน
คนกลางและโรงสีในทุกพื้นที่มีความเห็นตรงกันวา ความไมบริสุทธิ์ของขาวหอมมะลิเกิดจากคนกลางทุก
ระดับดวยความตั้งใจ แตมักไมเกิดจากเกษตรกรนอกจากเมล็ดพันธุที่เกษตรกรปลูกจะไมบริสุทธิ์มากกวาที่
เกษตรกรจะตัง้ ใจปลอมปน การปลอมปนจะมีมากขึ้นในปที่ขาวมีราคาสูง สําหรับพอคาสงออกนั้นจะปนขาวขาว
พันธุอ น่ื กับขาวหอมมะลิตามสัดสวนทีผ่ นู ําเขาตองการ สวนพอคาขายปลีกและขายสงมักจะผสมขาวเชนกัน โดย
เปลีย่ นแปลงสัดสวนขาวพันธุอื่นใหสอดคลองกับราคา เมื่อใดที่ขาวราคาสูงและไมตองการขึ้นราคาขาย พอคา
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จะปนขาวพันธุอื่นและรักษาระดับราคาไมใหสูงจนเกินไป อยางไรก็ตามมีโอกาสเปนไปไดสูงที่พอคาผสมพันธุ
ขาวเพื่อใหไดกาไรมากขึ
ํ
้น
การตัดราคาเนื่องจากเกิดการปนของพันธุขาวมีหลักเกณฑคอนขางชัดเจนสําหรับโรงสีหลายแหง และส
หกรณในเขตทุงกุลารองไห แตไมชัดเจนสําหรับโรงสีทว่ั ไป ในกรณีที่โรงสีเห็นวามีการผสมปนของพันธุขาวคอน
ขางสูงโรงสีจะไมรับซื้อเลยหรือรับซื้อโดยใหราคาเปนขาวขาวทั่วไปแทนที่จะเปนขาวหอมมะลิซึ่งราคาตางกัน
คอนขางมาก ดังนัน้ สําหรับเกษตรกรและคนกลางที่ขายขาวหอมมะลิบริสุทธิ์จะไดรับผลตอบแทนในสวนนี้อยาง
เต็มที่
ในภาพรวมพบวาระบบราคาในตลาดขาวหอมมะลิมีประสิทธิภาพสูง ในการสงผานราคาจากไรนาไปสู
ตลาดขายสงขาวสาร และจากตลาดขายสงกลับไปยังไรนา แสดงใหเห็นวาราคาขาวหอมมะลิในทองถิ่นถูก
กําหนดดวยอุปสงค อุปทานในทองถิน่ ดวย มิใชถูกกําหนดจากตลาดปลายทางเพียงทิศทางเดียว ขอเท็จจริงนี้
เปนประโยชนตอ การกําหนดนโยบายราคา นัน่ คือ การเพิ่มอุปสงคในทองถิ่นในชวงฤดูเก็บเกี่ยว (เชน เพิ่มอุปสงค
เพือ่ การเก็บรักษา) จะมีสวนชวยดึงราคาใหสูงขึ้นได แตทั้งนี้จําเปนที่ตองมีมาตรการอื่นรองรับ โดยเฉพาะโกดัง
และบริการทีจ่ าเป
ํ นอืน่ ๆ
โดยสรุปแลว การศึกษานี้ตอบวัตถุประสงคที่กําหนดไวขางตนไดวาระบบตลาดขาวหอมมะลิในทองถิ่น
สามารถสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพขาวไดทั้งนี้โดยดูจากราคาขาวขาวดอกมะลิ 105 ไดรับราคา
ดีกวาขาวกข 15 (ใน จ. เชียงใหม) และราคาขาวหอมมะลิจะถูกตัดทอนราคาลง เมื่อมีการปลอมปนมากับขาว
ขาวพันธุอ นื่ (ทุกพืน้ ที่) แตการปลอมปนเกิดขึ้นทุกระดับขั้นของตลาด เนื่องจากคนกลางบางสวนหวังแสวงหา
กํ าไรโดยยอมเสี่ยงกับการตรวจสอบคุณภาพและจากชองโหวของขอกําหนดการปนของพันธุขาว จากการที่
ระบบตลาดสามารถสงผานราคาไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น แสดงวาเมื่อราคาดีขึ้นในตลาดปลายทาง ราคาที่
เกษตรกรไดรบั จะสูงขึน้ ดวย ดังนั้นการกําหนดราคาตามคุณภาพ ควรจะนําไปสูราคาฟารมที่สูงขึ้นดวย แตยังไม
เปนทีช่ ดั เจนวาราคาที่เกษตรกรไดรับตางกันนั้นสอดคลองกับความแตกตางของคุณภาพมากนอยเพียงไร

7. ขอเสนอแนะ
1. ระบบการตัดทอนราคาของผูรับซื้อในภาคกลางและผูสงออก ในปจจุบนั เปนวิธที ค่ี อ นขางมีประ
สิทธิผล แตยังไมสมบูรณเพราะยังปรากฎวามีคนกลางที่พยายามปลอมปนขาวอยูเสมอ ดังนั้น
ควรสนับสนุนใหผูรับซื้อทุกระดับและโรงสีมีเครื่องมือตรวจวัดคาอมิโลสอยางทั่วถึง เพื่อเพิ่มความ
แมนยําในการวัดระดับการปลอมปนของพันธุขาวอยางเปนวิทยาศาสตร ซึ่งจะนําไปสูการกําหนด
ราคาใหยุติธรรมแกโรงสีและเกษตรกร หรือผูร วบรวมทองถิน่ และจะมีมาตราการสําคัญในการ
ปองกันการตั้งใจปลอมปนของพอคาคนกลาง
2. การทีเ่ กษตรกวารอยละ 80 รอขายขาวภายหลังการเก็บเกี่ยวนานกวา 1 เดือนขึ้นไปเพื่อใหได
ราคาสูงนัน้ นับเปนความพยายามชวยเหลือตนเองของเกษตรกร รัฐควรสนับสนุนใหเกษตรกรเก็บ
รักษาขาวในยุงฉางของสหกรณ และกลุมเกษตรกร และธ.ก.ส.ใหมากขึ้น
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3. ตลาดขาวหอมมะลิใน จ. พิษณุโลกยังไมพัฒนาเพียงพอ เนื่องจากอุปทานขาวหอมมะลิมีสัดสวน
เพียงเล็กนอย และคุณภาพไมดีเทาที่ควร ประกอบกับเกษตรกรแตละรายมีผลผลิตไมมาก โอกาส
ในการทีจ่ ะเกิดการปนกับขาวพันธุอื่นจึงมีสูงกวาในเชียงใหม และทุง กุลารองไห ทําใหพอคารับซื้อ
ขาวขาวทั่วไปแทนและไดรับราคาตํ่ า การที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพขาวหอมมะลิใน
จ. พิษณุโลก หรือพื้นที่อื่นๆ ซึ่งมีสภาพแวดลอมการตลาดเชนเดียวกันนี้ จํ าเปนตองสราง
บรรยากาศของตลาดขาวหอมมะลิขึ้นใหมโดยการเพิ่มอุปทานใหเพียงพอ และควรพิจารณาพันธุ
ขาวหอมซึง่ สามารถผลิตในพืน้ ทีล่ กั ษณะเชนเดียวกันนี้ โดยไดคุณภาพดีกวาขาวขาวมะลิ 105
4. เกษตรกรใน จ. พิษณุโลก และทุงกุลารองไหซึ่งเก็บเกี่ยวขาวดวยเครื่องเก็บเกี่ยว จําเปนตองเกี่ยว
ขาวในระยะพลับพลึงและตองขายขาวทันทีหลังเก็บเกี่ยวเนื่องจากไมมีลานตาก และในอนาคตมี
แนวโนมวาเกษตรกรจะตองอาศัยเครื่องเก็บเกี่ยวแทนแรงคนเพิ่มขึ้น จึงมีความจําเปนที่จะตอง
เตรียมลานตาก และเครื่องอบความชื้นใหเกษตรกรซึ่งอาจขยายการดําเนินการโดย ธ.ก.ส. และ
สหกรณการเกษตรใหทันกับความตองการในอนาคต มาตรการนี้ยังชวยสนับสนุนการเก็บรักษา
ขาวของเกษตรกรดังกลาวแลวในขอ 2 ดวย
5. แมวา ในภาพรวมระบบราคาจะมีประสิทธิภาพในการสงผานขอมูลราคาเปนอยางดี แตในระยะสั้น
เฉพาะหนาวันตอวันนั้นเกษตรกรอาจนําขอมูลราคามาใชไมทัน นอกจากนั้นเกษตรกรสวนมาก
ขายขาวเปลือกใหแกผรู วบรวมทองถิน่ โดยใหเหตุผลวามีความคุนเคยและเชื่อถือกัน จากความ
เชือ่ ถือกันดังกลาวอาจทําใหเกษตรกรขาดการติดตามขาวสารราคา และการตัดทอนราคาอันเนื่อง
จากคุณภาพ ดังนั้นควรกระตุนใหเกษตรกรตรวจสอบราคา และระวังการเอารัดเอาเปรียบอยาง
สมําเสมอโดยผ
่
านสือ่ ตางๆ ใหมากขึ้น และผานระบบ internet ของตําบล
6. ศูนยสาธิตการตลาดใน จ. พิษณุโลก และสหกรณการเกษตรในทุง กุลารองไหมบี ทบาทชัดเจนใน
การชวยใหการกําหนดราคาเปนไปอยางตลาดที่มีการแขงขันสูงขึ้น ราคาโปรงใส สําหรับการซื้อ
ขายในทองทีน่ น้ั ๆ จึงควรสนับสนุนใหมีศูนยสาธิตการตลาด และสหกรณการเกษตรที่ดําเนินการ
เชนนีใ้ หมากขึ้น โดยเลือกพื้นที่ใหเหมาะสมดวย
7. โรงสีและสหกรณหลายแหงสามารถรับซื้อขาวเปลือกดวยราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากมีแหลงรับซื้อ
เฉพาะ ซึง่ เจาะจงขาวคุณภาพดี นับเปนแนวทางการตลาดทีค่ วรสนับสนุน การสรางตลาดเฉพาะ
กลุม (niche market) สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาไดดีและจะสงผลตอราคาที่เกษตรกรได
รับสูงขึ้นดวย
8. ขาวกข 15 และขาวหอมมะลิพนั ธุอ น่ื ๆ ไดรับการยอมรับเปนขาวพันธุหอมมะลิเชนเดียวกันนั้น
ชวยใหงายตอการจัดการตลาด และชี้ใหเห็นวาในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาขาวพันธุใหมซึ่งจัดอยู
ในประเภทขาวหอมมะลิ หนวยงานที่เกี่ยวของควรประชาสัมพันธใหเกษตรกร คนกลางและโรงสีรู
และยอมรับโดยทัว่ กัน (ไมใหเกิดปญหาความไมเขาใจ เชน ขาวคลองหลวง) และจะนําไปสูการจัด
การการตลาดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหากเปนพันธุที่มีคุณภาพพิเศษอาจสราง niche
market เพิ่มเติม
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9. งานวิจยั ในอนาคตที่เกี่ยวของกับคุณภาพและราคาขาวยังมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการตอไป
โดยเฉพาะคุณภาพขาวเปลือก สําหรับขาวในระดับขายปลีกไดเคยมีการวิเคราะหไวนานกวาสิบป
แลว จึงสมควรที่จะมีการทําอีกครั้งในปจจุบัน
10. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของการสีขาวเปนการเรงดวน เนื่องจากโรงสีขนาดกลางจํานวนมาก
มีปญหาตนทุนการสีขาวสูง และถาโรงสีพยายามรักษากําไรไวในระดับเดิมยอมหมายถึง ราคา
ขาวเปลือกจะถูกกดใหตํ่าลง และความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกของขาวไทยจะลดลง
ดวย
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ภาคผนวก ก.
แบบจําลอง GARCH-M แบบจําลอง Co-integration และ Error Correction
แนวคิดเชิงทฤษฎี
ขอสมมุติ (assumptions) เบือ้ งหลังการประมาณคาทางเศรษฐมิติโดยใชขอมูลอนุกรมเวลานั้น คือ ขอ
สมมุติเกี่ยวกับ stationarity ของขอมูล สมมุติวาเรามีแบบจําลอง
yt =

และ

α

+ βx t + u1t

x t = x t −1 + u 2 t ; u 2 t ~ iid (0, σ u22 )

(1)
(2)

โดยที่ u2t เปนอนุกรมของ random variables ทีม่ กี ารแจกแจงแบบปกติทเ่ี หมือนกันและเปนอิสระตอกัน โดยมี
คา mean เทากับศูนย และคา variance คงที่ ซึ่งตัวแปร x นัน้ ก็จะเปน random walk และเปน integrated of
order one, I(1). เพราะฉะนัน้ ตัวแปร y ก็จะเปน I(1) ดวย ซึง่ โดยทฤษฎีเศรษฐมิติแลวการถดถอยดวยตัวแปรที่
เปนnonstationary คาสถิติ t ทีใ่ ชกันตามปกติจะมีลักษณะ nonstandard distribution เพราะฉะนั้นการใชตา
รางมาตรฐานทีเ่ ราใชกนั โดยทัว่ ไปสําหรับการทดสอบคาสถิตติ า งๆ ก็อาจนําไปสูก ารลงความเห็นหรือขอสรุปทีผ่ ดิ
พลาดได ซึง่ นําไปสูค วามเปนไปไดของการมี spurious regressions (Johnston และ Dinardo, 1997) ดังไดกลาวไว
แลวขางตน
สําหรับการสงผานแบบ static ของราคาขาวหอมมะลิซึ่งอยูในรูปของ logarithm ระหวางตลาดสองตลาด
คือ ตลาดขาวเปลือกที่ไรนากับตลาดคาสงในกรุงเทพฯ ซึ่งเปนผูคาขาวสาร เขียนในรูปของสมการไดดังนี้
ln Ptw = fw (ln Ptf ,u tw )

(3)

ln Ptf = fT (ln Ptw ,u ft )

(4)

ซึง่ สมการ (3) และสมการ (4) เปน forward และ backward price transmission equations ตามลําดับ โดยที่
ln Ptw คือ ราคาขาวสารในตลาดขายสงกรุงเทพฯ ซึ่งอยูในรูป logarithm และ ln Ptf คือ ราคาขาวเปลือกในระดับ
ไรนาเฉลีย่ ในประเทศไทย ซึง่ อยูใ นรูป logarithm อีกเชนกัน สําหรับ utw และ uft คือ อิทธิพลอืน่ ๆ
อยางไรก็ตาม อาจมีขอโตแยงไดวาราคาของกุงกุลาดําไมวาจะเปน forward หรือ backward price
transmission equations ก็ตาม อาจจะถูกกําหนดโดยปจจัยที่เรียกวา ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาที่
เปนตัวแปรตามหลังจากหักอิทธิพลของราคากุงกุลาดําทีเ่ ปนตัวแปรอธิบาย (explantory variable) แลว ความ
เสี่ยง ดังกลาวในการศึกษานี้จะอยูในรูปของ standard deviation (σ ) แทนที่จะเปนความแปรปรวน
(variance) เพราะวาจะทําใหสามารถอธิบายในเชิงเศรษฐศาสตรและสถิติไดงายขึ้น เพราะฉะนัน้ แบบจําลองใน
การศึกษานี้จึงสามารถที่จะเขียนไดดังนี้
ln Pt w = fw (ln Ptf , σ tw , utw )

(5)
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ln Ptf = fT (ln Pt w , σ ft , u ft )

(6)

โดยที่ σ tw และ σ ft คือ คา standard deviations ของ ln Ptw และ ln Ptf หลังจากหักอิทธิพลของราคาที่เปน
ตัวอธิบาย (explanatory variables) ไปแลว ทัง้ นีเ้ หตุผลหลัก ก็คือ ถาความเสี่ยงเปนตัวแปรที่สาคั
ํ ญในการ
อธิบายสมการการสงผานราคาและถูกละเลยโดยไมนาเข
ํ ามาอยูในแบบจําลองในการประมาณคา คาประมาณ
(estimates) ทีไ่ ดมาจะมีคาเอนเอียง (biased) ได
แบบจําลองทางสถิติที่ใชสาหรั
ํ บประมาณคา สามารถเขียนได ดังนี้
ln Pt w =

α1

ln Ptf =

α1

w

f

+ α 2w ln Ptf + α 3w σ tw + utw

(7)

+ α f2ln Pt w + α 3f σ ft + u ft

(8)

โดยที่

(σ )

=

ω0

(σ )

=

ω0

w 2
t

f 2
t

w

f

+ ω1w (u tw− 1 ) + ! + ωpw (u tw− p ) + γ 1J (σ tw− 1 ) + ! + γ qw (σ tw− q )

(9)

+ ω1f (u ft − 1 ) + ! + ωpf (u ft − p ) + γ 1f (σ ft − 1 ) + ! + γ qf (σ ft − q )

(10)

2

2

2

2

2

2

2

2

ซึ่งคือ GARCH-M model (Bollerslev, 1986) และเนือ่ งจากขอมูลที่ใชในแบบจําลองนีเ้ ปนขอมูลอนุกรม
เวลา (time series) จึงมีความจําเปนตองทําการทดสอบวาตัวแปรแตละตัวมีลักษณะ stationary หรือไม ซึ่งเปน
การทดสอบวามี unit root หรือไม นัน่ เอง

การทดสอบ unit root
การทดสอบ unit root นัน้ สามารถทดสอบไดโดยใช Dicky–Fuller (DF) test (Dicky และ Fuller, 1981)
และ Augmented Dicky–Fuller (ADF) test (Said และ Dickey 1984) null hypothesis ของ DF test คือ
H0 : ρ = 1 จากสมการ (11) โดยให X เปนอนุกรมใดๆ
X t = ρX t − 1 + ε t

(11)

ซึง่ เรียกวา unit root test โดยที่ถา ρ < 1 xt จะมีลักษณะ stationary ; และถา ρ = 1 xt จะมีลักษณะเปน
nonstationary อยางไรก็ตามการทดสอบนี้สามารถทําไดอีกทางหนึ่งซึ่งเหมือนกับสมการ (11) กลาวคือ
∆X t

= θX t − 1 + ε t

ซึ่งก็คือ X t = (1 + θ )X t − 1 + ε t ซึง่ คือสมการที่ (11) นัน่ เอง โดยที่ ρ = (1 + θ )
ถา θ ในสมการ (12) มีคาเปนลบ จะไดวา ρ ในสมการ (11) จะมีคานอยกวา 1

(12)
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ดังนั้น สามารถจะสรุปไดวา การปฏิเสธ H0 : θ = 0 ซึง่ เปนการยอมรับ Ha : θ < 0 หมายความวา ρ < 1
และ xt มี integration of order zero (Charemza and Deadman, 1992) นัน่ คือ xt เปน stationary และถาเรา
ไมสามารถปฏิเสธ H0 : θ = 0 ได ก็จะหมายความวา xt เปน nonstationary
ถา xt เปน random walk with drift เราสามารถจะเขียนแบบจําลองไดดังนี้
∆X t

=

α

+ θX t − 1 + ε t

(13)

และถา xt เปน random walk with drift และมี linear time trend เราสามารถจะเขียนแบบจําลองไดดังนี้
∆X t

=

α

+ βt + θ X t − 1 + ε t

(14)

โดยที่ t = เวลา ซึ่งก็จะทําการทดสอบ H0 : θ = 0 โดยมี Ha : θ < 0 เชนเดียวกับที่กลาวมาขางตน โดย
สรุปแลว Dickey และ Fuller (1979) ไดพจิ ารณาสมการถดถอย 3 รูปแบบที่แตกตางกันในการทดสอบวามี unit
root หรือไม ซึ่ง 3 สมการดังกลาว ไดแก
∆X t

= θX t − 1 + ε t

∆X t

=

α

+ θX t −1 + ε t

∆X t

=

α

+ βt + θ X t − 1 + ε t

โดยตัวพารามิเตอร ทีอ่ ยูใ นความสนใจในทุกสมการ คือ θ นัน่ คือ ถา θ = 0 ; xt จะมี unit root โดยการเปรียบ
เทียบ t – statistic ทีค่ านวณได
ํ
กับคาที่เหมาะสมที่อยูใน Dickey – Fuller tables (Enders,1995) หรือกับ
MacKinnon critical values (Gujarati, 1995)
อยางไรก็ตาม critical values จะไมเปลีย่ นแปลง ถาสมการ (12), (13), (14) ถูกแทนทีโ่ ดย autoregressive
processes
ρ

∆X t

= θX t − 1 +

∆X t

=

α

+ θX t − 1 +

∆X t

=

α

+ βt + θX t − 1 +

∑ φ i ∆X t − i

i =1

+ εt

ρ

∑ φ i ∆X t − 1

i =1

ρ

(15)
+ εt

∑ φ i ∆X t − i

i =1

(16)
+ εt

(17)

(Enders, 1995 และ Gujarati, 1995) จํานวนของ lagged difference terms ทีจ่ ะนําเขามารวมในสมการนั้น
จะมีมากพอทีจ่ ะทําให error terms มีลกั ษณะเปน serially independent และเมือ่ นําเอา Dickey–Fuller (DF) test
มาใชกบั สมการ (15) – (17) เราจะเรียกวา augmented Dickey–Fuller (ADF) test. ADF test statistic มีการแจกแจง
แบบ asymptotic distribution เหมือนกับ DF statistic ดังนัน้ ก็สามารถใช critical values แบบเดียวกัน
(Gujarati, 1995)
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Cointegration และการทดสอบ Cointegration
Non–stationary data หรือ trended data ไมวา trends นัน้ จะเปน stochastic หรือ deterministic ก็ตาม
อาจจะนําไปสู spurious regression ได คาสถิติ t–statistic ก็จะไมเปน standard distribution หรือคาสถิติอื่นๆ
ก็อาจจะไมสามารถอธิบายได goodness of fit ก็จะมีคา สูงเกินไปและโดยทัว่ ไปแลวจะทําใหผลลัพธจากการถด
ถอยมีความยากลําบากทีจ่ ะประเมินได (Johnston และ Dinardo 1997, Charemza และ Deadman 1992) อยางไร
ก็ตามถาตัวแปร 2 ตัวแปรแมจะเปน non–stationary แตกอ็ าจจะมีคาสูงขึ้นตามเวลา (time) ไปดวยกันตัวแปรทัง้
สอง ดังกลาวก็อาจจะสันนิษฐานไดวา มี integration of the same order และถาความแตกตางระหวางตัวแปรทั้ง
สองก็ไมมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงดวยแลวก็อาจเปนไปไดวาความแตกตางดังกลาว (หรือ linear
combination ของตัวแปรทั้งสองดังกลาว) อาจจะเปน stationary (Charemza และ Deadman 1992) นีค่ อื แนว
คิดเกี่ยวกับ cointegration นัน่ คือ ถามีความสัมพันธระยะยาว (long run relationship) ระหวางตัวแปรสองตัว
(หรือมากกวา) ทีเ่ ปน non–stationary ก็จะปรากฏวา สวนเบีย่ งเบน (deviations) ทีอ่ อกไปจากทางเดินของความ
สัมพันธระยะยาว (long run path) ดังกลาวก็จะเปน stationary กรณีเชนนี้ตัวแปรที่เราพิจารณาอยูจะถูกเรียกวา
cointegrated เพราะฉะนัน้ ตามคํานิยามของ Engle และ Granger (1987) เกีย่ วกับ cointegration ของสองตัว
แปรจะเปนดังนี้คอื ถา xt และ yt เปนอนุกรมเวลา (time series) xt และ yt จะถูกเรียกวาเปน cointegrated of
order d, b ซึง่ เขียนแทนดวยสัญลักษณ xt , yt ~ CI(d, b) ถา xt และ yt เปน integrated of order d ซึง่ เขียนแทน
ดวยสัญลักษณ I(d) และจะตองมี a linear combination ของตัวแปรทัง้ สองนี้ สมมุติวาเปน αX t + βy t ซึง่ จะ
ตองเปน integrated of order (d – b) โดยที่ d > b > 0 เวกเตอร [α, β] นีจ้ ะถูกเรียกวา cointegrating
vector (Charemza และ Deadman 1992) ยกตัวอยางเชน ถา xt และ yt เปน I(1) ทัง้ คู และ error term ε t
ของการถดถอยเชิงเสน (linear regression) ของตัวแปรทั้งสองเปน stationary process I(0), xt และ yt จะถูก
เรียกวาเปน cointegrated of order (1,1) หรือ xt , yt ~ CI(1, 1) เพราะฉะนัน้ cointegration regression ก็คือ
เทคนิคการประมาณคาความสัมพันธดุลยภาพระยะยาว (long – term equilibrium relationship) ระหวาง non–
stationary series, โดย deviations จาก long–term equilibrium path นี้เปน stationary (Ling et al. 1998)
i
อยางไรก็ตาม ถา xt คือ n×1 vector ของอนุกรม x1t , x2t ,…, xnt และ ถาแตละ xit เปน I(d) โดยที่
= 1,…,n และมี α ซึ่งคือ n×1 vector ทีท่ าให
ํ X′t α ~ I (d − b ) ดังนั้น X′t α ~ CI (d − b )
สําหรับในทางเศรษฐมิติเชิงประจักษแลวกรณีที่นาสนใจที่สุด คือ กรณีทอ่ี นุกรม (series) ทีถ่ กู transformed
ดวย co-integrating vector มีลักษณะ stationary นัน่ คือ กรณีท่ี d = b และ co-integrating coefficients
สามารถที่จะหาออกมาไดดวยพารามิเตอรที่อยูในสมการความสัมพันธระยะยาวระหวางตัวแปรตางๆ ในแบบ
จําลอง (Charemza และ Deadman, 1992)
สําหรับการทดสอบ co-integration นัน้ ใหใช residuals จากสมการถดถอย (regression equation) ทีเ่ รา
ตองการทดสอบ co-integration ซึง่ คือ ê t มาทําการถดถอยดังสมการดังตอไปนี้
∆eˆt

= γeˆt − 1 + v t

(18)
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(Gujarati,1993) และนําคา t–statistic ซึง่ ไดมาจากเรโชของ γˆ/ S.E.γˆ ไปเปรียบเทียบกับ MacKinnon
critical values โดยที่ null hypothesis of no cointegration คือ H0 : γ = 0 คาลบของ t–statistic ทีม่ นี ยั
สําคัญก็จะเปนการปฏิเสธ H0 ซึง่ ก็จะนําไปสูขอสรุปวาตัวแปรที่มีลักษณะเปน nonstationary ในสมการดัง
กลาว cointegrated กัน (Johnston และ Dinardo, 1997)
อยางไรก็ตาม ถา residuals ของสมการ (18) ไมเปน white noise เราก็จะใช augmented Dickey – Fuller
(ADF) test แทนทีจ่ ะใชสมการ (18) สมมุติวา vt ของสมการที่ (18) มี serial correlation เราก็จะใชสมการดังนี้
∆eˆt

p

= γeˆt − 1 + ∑ a i ∆eˆt − 1 + v t
i =1

(19)

และถา -2 < γ < 0 เราสามารถจะสรุปไดวา residuals เปน stationary และ yt และ xt จะเปน CI(1,1)
โปรดสังเกตวาสมการ (18) และ (19) ไมมี intercept term เนือ่ งจาก ê t เปน residuals จาก regression
equation (Enders, 1995)

Cointegration และ Error Correction Mechanism (ECM)
ถา yt และ xt cointegrated กัน ก็หมายความวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ เชิงดุลยภาพระยะยาว
(long term equilibrium relationship) แตในระยะสั้นอาจจะมีการออกนอกดุลยภาพ (disequilibrium) ได
เพราะฉะนัน้ เราสามารถจะให error term ในสมการที่ cointegrated กัน เปน equilibrium error และเรา
สามารถ ทีจ่ ะนําเอา error term นีไ้ ปผูกพฤติกรรมระยะสั้นกับระยะยาวได (Gujarati, 1995) ลักษณะสําคัญ
ของ cointegrated variables ก็คือวา time path ของตัวแปรเหลานี้จะไดรับอิทธิพลจากการเบี่ยงเบน
(deviations) จาก long – run equilibrium และถาระบบจะกลับไปสู long – run equilibrium การเคลือ่ นไหวของ
ตัวแปรอยางนอยบางตัวแปรจะตองตอบสนองตอขนาดของ disequilibrium ใน error correction model [ใชชื่อ
ยอเชนเดียวกันวา ECM ซึง่ ขึน้ อยูก บั ความหมายในตอนนัน้ วาจะเนนตรง mechanism หรือ model แตกจ็ ะมีแนว
คิดทีใ่ กลเคียงกันมาก ตําราบางเลมเรียก error correction model (ECM) บางเลมเรียก error correction
mechanism (ECM)] short – term dynamics ของตัวแปรในระบบจะไดรบั อิทธิพลจากสวนเบีย่ งเบน (deviation)
จากดุลยภาพ (Enders, 1995) สําหรับแบบจําลอง ECM ทีเ่ สนอโดย Ling et al. (1998) สามารถเขียนไดดังนี้
∆y t

= a1 + a 2 eˆt − 1 + a 3 ∆x t +

p

∑ a 4 h ∆x t − h

h =1

q

+ ∑ a 5 l ∆y t − l + µ t
l

(20)

โดยที่ eˆt คือ residuals ของ cointegrating regression equation คา a2 จะใหความหมายวา a2 ของความคลาด
เคลือ่ น (discrepancy) ระหวางคาสังเกตที่เกิดขึ้นจริง (actual) ของ yt กับคาที่เปน long run หรือ equilibrium
ใน period ทีแ่ ลวจะถูกขจัดไป (eliminated) หรือถูกแกไขไป (corrected) ในแตละ period ตอมา (Gujarati,
1995) เชน ในแตละเดือน แตละสัปดาห หรือแตละไตรมาส นัน่ คือ a2 คือ สัดสวนของ disequilibrium ใน yt ใน
period นีท้ ถี่ ูกขจัดไปใน period ตอไป เปนตน
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จํานวนโรงสีและการขายขาวของเกษตรกร
ตารางที่ ข. 1 จํานวนโรงสีขาวกระจายตามอําเภอตางๆ ในพื้นที่ศึกษา
อําเภอ
ชาติตระการ
นครไทย
เนินมะปราง
บางกระทุม
บางระกํา
พรหมพิราม
เมืองพิษณุโลก
วังทอง
วัดโบสถ
ผลรวมทั้งหมด

อําเภอ
ก.แคนดง
ก.บานดาน
ก.บานใหมไชยพจน
ก.พลับพลาชัย
กระสัง
คูเมือง
เฉลิมพระเกียรติ
นางรอง
นาโพธิ์
โนนดินแดง
บานกรวด
ประโคนชัย
ปะคํา

ประเภท 1
47
85
76
41
107
111
108
49
33
657

ประเภท 1
14
41
1
5
86
102
26
52
69
1
29
120
1

จังหวัดพิษณุโลก
ประเภท 2
1
1
4
4
6
5
5
26

ประเภท 3
1
5
11
13
10
29
19
2
90

ผลรวมทั้งหมด
47
87
82
56
124
127
142
73
35
773

จังหวัดบุรรี มั ย
ประเภท 2
1
5
1
1
1

ประเภท 3
2
2
5
-

ผลรวมทั้งหมด
14
41
1
5
88
102
27
59
69
2
29
126
2
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อําเภอ
พุทไธสง
เมืองบุรีรัมย
ละหานทราย
ลําปลายมาศ
สตึก
หนองกี่
หนองหงส
หวยราช
ผลรวมทั้งหมด

อําเภอ
ก.โนนนารายณ
ก.พรมดงรัก
ก.ศรีณรงค
กาบเชิง
เขวาสินรินทร
จอมพระ
ชุมพลบุรี
ทาตูม
บัวเชด
ปราสาท
เมืองสุรนิ ทร
รัตนบุรี
ลําดวน
ศีขรภูมิ
สนม
สังขะ
สําโรงทาบ
ผลรวมทั้งหมด

ประเภท 1
150
197
59
136
62
12
60
11
1,234

จังหวัดบุรรี มั ย
ประเภท 2
1
1
11

ประเภท 3
10
7
3
1
5
35

ผลรวมทั้งหมด
150
208
59
143
65
13
60
17
1,280

ประเภท 1
70
53
92
99
66
126
191
244
68
329
490
218
126
295
99
277
97
2,940

จังหวัดสุรินทร
ประเภท 2
2
1
1
2
1
3
2
4
1
1
1
19

ประเภท 3
3
1
2
3
34
1
3
2
49

ผลรวมทั้งหมด
72
53
92
99
67
130
194
246
68
333
527
221
126
302
100
278
100
3,008
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อําเภอ
ก.เชียงขวัญ
ก.หนองบัวบูรพา
ก.หนองฮี
เกษตรวิสัย
จตุพักตรพิมาน
จังหาร
ธวัชบุรี
ปทุมรัตต
พนมไพร
โพธิช์ ยั
โพนทราย
โพนทอง
เมยวดี
เมืองรอยเอ็ด
เมืองสรวง
ศรีสมเด็จ
สุวรรณภูมิ
เสลภูมิ
หนองพอก
อาจสามารถ
ผลรวมทั้งหมด

ภาคผนวก ข..

ประเภท 1
53
84
58
155
206
118
181
102
152
93
98
193
36
209
64
67
270
293
62
241
2,735

จังหวัดรอยเอ็ด
ประเภท 2
1
1
1
3
1
1
1
1
10

ประเภท 3
1
1
2
1
1
10
6
2
24

ผลรวมทั้งหมด
54
86
58
157
207
119
184
102
153
93
99
195
36
219
64
68
276
296
62
241
2,769
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อําเภอ
ก.ดอยหลอ
ก.แมออน
จอมทอง
เชียงดาว
ไชยปราการ
ดอยเตา
ดอยสะเก็ด
ฝาง
พราว
เมืองเชียงใหม
แมแจม
แมแตง
แมริม
แมวาง
แมอาย
เวียงแหง
สะเมิง
สันกําแพง
สันทราย
สันปาตอง
สารภี
หางดง
ฮอด
ผลรวมทั้งหมด

ประเภท 1
18
18
39
25
18
9
64
48
69
18
4
55
66
23
49
4
43
65
46
35
51
47
25
839

จังหวัดเชียงใหม
ประเภท 2
1
1
1
6
1
4
30
3
1
5
3
5
61

ประเภท 3
1
2
4
1
1
2
1
2
14

ผลรวมทั้งหมด
19
18
40
25
18
9
66
56
70
26
4
56
66
23
79
4
43
69
47
42
55
54
25
914

ทีม่ า กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
หมายเหตุ : เปนขอมูลสะสมจนถึงเดือนกันยายน 2542
: เลือกเฉพาะอุตสาหกรรมรหัส TSIC 3116 ซึ่งคือ การสีขาว
: อุตสาหกรรมประเภท 1 คือ อุตสาหกรรมทีม่ เี ครือ่ งจักรไมเกิน 20 แรงมา ซึง่ ไมมหี มอไอนํา้
: อุตสาหกรรมประเภท 2 คือ อุตสาหกรรมทีม่ เี ครือ่ งจักรไมเกิน 50 แรงมา ซึง่ ไมมหี มอไอนําและไม
้
จัดอยูในประเภทที่ 1
: อุตสาหกรรมประเภท 1 คือ อุตสาหกรรมทีม่ เี ครือ่ งจักรเกิน 50 แรงมา หรือโรงงานทุกขนาด ซึง่ มีหมอไอนํ้า

ตารางที่ ข. 2 การขายขาวของเกษตรกร
หนวย : รอยละ
แหลงจําหนายผลผลิตขาว
ผลผลิตทั้งหมด
ผลผลิตที่จะจําหนายทั้งหมด
จําหนายแลว
พอคาในทองถิน่
โรงสีในหมูบาน
โรงสีในเมือง
สหกรณกลุมเกษตรกร
ธกส.
พอคาตางถิ่น
ศูนยขยายพันธุพืช
เพือ่ นบาน
ไมระบุ
ยังไมจําหนาย
ผลผลิตทีไ่ มตอ งการจําหนาย
ทีม่ า : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : N คือ จํานวนตัวอยาง
( ) คือ ปริมาณ (กิโลกรัม)

*

1
N=44
(220,620.2)
(178,262.2)
(127,674.1)
71.62
37.78
0.00
0.00
10.75
0.00
20.34
31.13
0.00
0.00
(50,588.1)
28.38
(42,358.0)

เชียงใหม
2*
N=22
(142,907.0)
(131,485.0)
(84.274.0)
64.09
15.04
0.00
0.00
5.86
36.60
21.20
16.91
5.39
0.00
(47,211.0)
35.91
(11,422.0)

รวม
N=66
(383,527.2)
(309,747.2)
(211,848.1)
68.43
28.74
0.00
0.00
8.80
14.15
20.68
25.48
2.14
0.00
(97,799.1)
31.57
(53,780.0)

1* หมายถึง ครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อบริโภค
2* หมายถึง ครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อจําหนาย

*

1
N=53
(352,280.0)
(285,886.7)
(265,886.7)
93.00
34.68
0.00
19.69
12.77
1.88
30.98
0.00
0.00
0.00
(20,000.0)
7.00
(86,393.3)

พิษณุโลก
2*
N=26
(264,838.0)
(217,737.0)
(192,532.0)
88.42
74.0
0.00
9.61
8.75
0.00
7.64
0.00
0.00
0.00
(25,205.0)
11.58
(47,101.0)

รวม
N=79
(617,118.0)
(503,623.7)
(458,418.7)
91.02
51.19
0.00
15.46
11.08
1.09
21.17
0.00
0.00
0.00
(45,205.0)
8.98
(113,494.3)

*

1
N=95
(514,120.0)
(288,478.0)
(129,426.0)
44.87
44.09
0.54
32.45
14.68
6.88
0.00
0.00
0.00
1.36
(159,052.0)
55.13
(225,642.0)

ทุงกุลารองไห
2*
N=11
(75,409.0)
(46,064.0)
(29,424.0)
63.88
98.23
0.00
1.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(16,640.0)
36.12
(29,345.0)

รวม
รวม
N=106
N=251
(589,529.0) (1,570,174.2)
(334,542.0) (1,147,912.8)
(158,850.0)
(829,216.8)
47.48
72.24
54.12
46.01
0.44
0.08
26.77
13.67
11.96
10.67
5.61
5.30
0.00
16.99
0.00
6.51
0.00
0.55
1.11
0.21
(175,692.0)
(318,696.1)
52.52
27.76
(254,987.0)
(422,261.3)
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ราคาและการสงผานราคา
ตารางที่ ค.1 ราคาขาวเปลือกเจา-เหนียว ทีโ่ รงสีรบั ซือ้ จังหวัดเชียงใหม
หนวย : บาท/เกวียน

ขาวหอมมะลิ
เดือน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
เฉลี่ยทั้งป
S.D.
C.V. (%)

ขาวเหนียวเมล็ดยาว

ราคาตําสุ
่ ด
8,300
9,250
9,000
8,650
7,650
6,900
7,650
8,300
8,150
6,900
7,200
7,600
7,962.50
776.68

ราคาสูงสุด
9,500
12,000
9,500
9,500
9,500
7,300
8,350
10,600
8,300
7,050
7,500
7,800
8,908.33
1469.51

ราคาตํ่าสุด
6,700.00
7,750.00
7,950.00
8,100.00
6,500.00
6,250.00
6,250.00
6,750.00
6,650.00
5,250.00
3,800.00
5,250.00
6,433.33
1237.18

ราคาสูงสุด
7,900.00
8,200.00
8,150.00
8,250.00
7,550.00
6,700.00
7,250.00
7,250.00
6,800.00
5,500.00
5,500.00
5,850.00
7,075.00
1020.14

9.75

16.50

19.23

14.42

ทีม่ า : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
หมายเหตุ : เปนราคาเฉลี่ยระหวางป 2540/41 – 2541/42
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ตารางที่ ค.2 ราคาขาวเปลือก 5% นาป และขาวเปลือก 15% นาปรัง จังหวัดพิษณุโลก ป 2541
หนวย : บาท/เกวียน

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เฉลี่ยทั้งป
S.D.
C.V. (%)

ขาวเปลือก 5% นาป
7,000
7,450
7,350
7,100
7,250

ทีม่ า : สํานักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก

5,450
5,550
6,735.71
857.67
12.73

ขาวเปลือก 15% นาปรัง
7,225
7,075
6,725
6,400
6,600
7,100
7,275
7,250
6,850
6,075
5,275
5,550
6,616.67
673.72
10.18
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ตารางที่ ค.3 ราคาเฉลี่ยรายเดือนขาวเปลือกชนิดตางๆ ในจังหวัดรอยเอ็ด
หนวย : บาท/เกวียน

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เฉลี่ยทั้งป
S.D.
C.V. (%)

ขาวเปลือกหอมมะลิ
7,163
7,225
7,288
7,150
7,305
7,383
7,950
8,285
8,675
8,755
6,958
7,200
7,611.25
633.70
8.33

ขาวเปลือกเหนียว
5,213
4,997
4,900
4,776
4,946
4,770
4,794
4,935
4,850
4,692
4,517
4,600
4,832.33
186.39
3.85

ที่มา : สํานักงานพาณิชยจงั หวัดรอยเอ็ด (4 ธันวาคม 2543)
หมายเหตุ : เปนราคาเฉลี่ยระหวางป 2542 – 2543 และเดือนธันวาคมใชเฉพาะป พ.ศ. 2542
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ตารางที่ ค.4 ราคาเฉลี่ยรายเดือนของขาวเปลือกเจาชนิดตางๆ ในจังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2540-41
หนวย : บาท/เกวียน

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เฉลี่ยทั้งป
S.D.
C.V. (%)

ขาวเปลือกหอมมะลิ
8,225
8,700
8,475
8,288
8,475
8,575
8,975
8,863
8,463
8,025
7,425
7,675
8,346.88
457.92
5.47

ทีม่ า : สํานักงานพาณิชยจงั หวัดสุรนิ ทร
หมายเหตุ : เปนราคาเฉลี่ยระหวางป พ.ศ. 2540 - 2541

ขาวเปลือกเมล็ดใหญ
5,625
6,200
5,975
5,738
5,750
5,925
6,375
6,625
6,725
6,450
6,000
5,800
6,098.96
369.29
6.05

ขาวเปลือกเมล็ดเล็ก
5,200
5,650
5,400
4,865
5,025
5,300
5,825
6,200
6,325
6,050
5,800
5,650
5,607.50
461.61
8.23
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ตารางที่ ค. 5 ราคาเฉลี่ยรายเดือนของขาวสารชนิดตางๆ ในจังหวัดบุรรี มั ย
หนวย : บาท/100 กก.

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

หอมมะลิ 100%
1,233
1,250
1,340
1,348
1,368
1,400
1,500
1,600
1,625
1,680
1,623
1,609

ขาวสารเจา 5%
1,045
1,050
1,065
968
960
1,020
1,070
1,095
1,225
1,230
1,238
1,162

ขาวสารเจา 10%
905
908
900
865
870
890
900
925
945
1,085
979
1,079

ขาวสารเหนียวคละ
980
983
1,050
1,015
1,020
960
1,160
1,270
1,200
1,225
1,211
1,207

เฉลี่ยทั้งป
S.D.
C.V. (%)

1,464.46
159.58
10.86

1,093.88
98.16
8.98

937.50
74.17
7.91

1,106.63
114.84
10.37

ทีม่ า : สํานักงานพาณิชยจังหวัดบุรีรัมย
หมายเหตุ : เปนราคาเฉลี่ยระหวางป พ.ศ. 2539 - 2540

ผลการทดสอบ Unit Root และสัมประสิทธิ์ price transmission
ตารางที่ ค.6 ผลการทดสอบ Unit root โดยวิธี Augmented Dickey-Fuller ของตัวแปรที่ใชในการศึกษา
At levels
∆xt = θxt-1 + λ1∆xt-1 + εt
∆xt = α + θxt-1 + λ1∆xt-1 + εt
∆xt = α + βt + θxt-1 + λ1∆xt-1 + εt
โดยที่ p = 1

(1)
(2)
(3)

At first differences
; ∆(∆xt) = θ∆xt-1 + λ1∆(∆xt-1 ) + εt
(1a)
; ∆(∆xt) = α + θ∆xt-1 + λ1∆(∆xt-1 ) + εt
(2a)
; ∆(∆xt) = α + βt + θ∆xt-1 + λ1∆(∆xt-1 ) + εt (3a)
โดยที่ p = 1
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Unit Root Test
At levels (x t-1)

ln(Farm-price)

ln(Whole-price)

0.3319
-1.0540
-2.6725

1.0513
0.1163
-2.2928

-4.9409**
-5.0077**
-5.0307**

-3.8879**
-4.1545**
-4.6648**

None
Intercept
Intercept and Trend
∆xt-1)
At At fist differences (∆
None
Intercept
Intercept and Trend

ทีม่ า : จากการคํานวณ
หมายเหตุ: ** Significance at the 1% level and * at the 5% level

ตารางที่ ค.7 Unit root test สําหรับ residuals e Ft และ e tW ไดจากสมการ Long – run relationship เพื่อ
ทดสอบการเปน cointegration ของสมการ
Residual error terms

ADF test (None)
-2.7400**
-3.1719**

e Ft
e tW
ทีม่ า : จากการคํานวณ
หมายเหตุ: ** Significance at the 1% level

ตารางที่ ค.8 การทดสอบสัมประสิทธิ์ของ ln PtF และ ln Pt W ในสมการ long–run forward และ backward
price transmission relationships วามีคาเทากับ 1 หรือไม ตาม H0 : α 2 = 1 และ H0 : β 2 = 1
Model

Variable

α 2 , β2

forward

ln PtF

1.0852

backward

ln Pt W

0.8169

t-statistic
H0 : α 2 = 0
6.7631
(0.0000)
18.9584
(0.0000)

ทีม่ า : จากการคํานวณ
หมายเหตุ : Numbers in parentheses are probability significance levels

F-statistic
H0 : α 2 = 1
2.2176
(0.1433)
18.0564
(0.0001)

Chi-squared
H0 : α 2 = 1
2.2176
(0.1364)
18.0564
(0.0000)

