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บทนํ า 1

การตลาดทองถ่ินขาวหอมมะลิ : เชียงใหม พิษณุโลก และทุงกุลารองไห

1.  บทนํ า

1.1   ท่ีมาและวัตถุประสงค
บทบาทของการตลาดตอการพัฒนาการเกษตรเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป น่ันคือในการทํ าหนาท่ีหลักให

เกิดการแลกเปล่ียน การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคและดวยกลไกของระบบ
ตลาดในการก ําหนดราคาและสงผานราคาใหแกผูที่เกี่ยวของตลอดเสนทางในระบบตลาด ในดานของเกษตรกร
น้ันสภาพแวดลอมการตลาดท่ีใกลท่ีสุดจะมีบทบาทสํ าคัญยิ่งตอการหลอหลอมทัศนคติท่ีมีตอตลาด ตอราคา 
และสงผลตอการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรของเกษตรกรในท่ีสุด วัตถุประสงคของงานวิจัยชิ้นน้ีก็คือ การทํ า
ความเขาใจระบบตลาดทองถิ่น เพื่อใหเห็นสภาพแวดลอมการตลาดที่ใกลตัวเกษตรกร โดยเนนวิธีการซื้อขาย
ของพอคาผูรวบรวม โรงสี และสหกรณ ในสวนที่เกี่ยวของกับคุณภาพของขาวและการตั้งราคารับซื้อ ทั้งนี้โดยมี
ขอสมมุติฐานวามาตรการและการปฏิบัติของผูรับซื้อจะสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของ
ขาว อันจะนํ ามาสูการมีอุปทานที่มีคุณภาพและเกษตรกรจะไดรับราคาดีขึ้นในที่สุดดวย และเพื่อผูกโยงสถาน
การณในระดับทองถิ่นกับระดับมหภาคในสวนของระบบราคา จึงประสงคที่จะวิเคราะหการสงผานราคาในเชิง
ปริมาณ การสังเคราะหทั้งสองสวนนี้ จะเปนประโยชนตอผูวางนโยบายวาระบบตลาดในปจจุบันสามารถสราง
แรงจงูใจใหแกเกษตรกรไดดีเพียงไร หรือจะพัฒนาแกไขในดานใดเพื่อใหเกิดแรงจูงใจอยางเพียงพอ ในอันที่จะ
พฒันาคุณภาพของขาวหอมมะลิตอไป

รายงานน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัย "แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิภายใต
สภาพเส่ียงเชงิชีวภาพ" ผลการศึกษานี้จะนํ าไปประกอบการกํ าหนดแบบจํ าลองในรายงานฉบับอื่นๆ และนํ าไปสู
ขอสรุปและเสนอแนะเชิงนโยบายตามลํ าดับ

1.2  ระเบียบวิธีวิจัย
ขอมลูท่ีใชในการศึกษามี 3 สวนคือ ขอมูลจากรายงานของสวนราชการ ไดแก ขอมูลการตลาดราย

จงัหวดั สถติริาคา และสถิติโรงสี เปนตน ขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกร ไดแก ปริมาณขาย แหลงขาย
ขาวเปลือกของเกษตรกร และชวงเวลาในการขาย (จํ านวนรวม 273 ตวัอยาง โดย กระจายอยูในเยงใหม 76 ราย 
พิษณุโลก 88 ราย และ ทุงกุลารองให 109 ราย) ขอมลูสวนท่ีสาม ไดจากการสัมภาษณพอคาคนกลาง ไดแก 
การด ําเนินการซือ้ขาย ความพิถีพิถันในการแบงชนิด (พันธุ) ขาว และการตั้งราคารับซื้อสํ าหรับขาวพันธุตางๆ ตัว
อยางของเกษตรกรเปนตัวอยางชุดเดียวกับตัวอยางขอมูลในโครงการหลัก สวนการเลือกตัวอยางพอคาทองถิ่น
น้ัน ไดจากการสอบถามเกษตรกรโดยพยายามใหไดพอคาในพื้นที่ซึ่งมีกิจกรรมการตลาดอยางสมํ ่าเสมอ และให
ความรวมมือ สํ าหรับโรงสีและสหกรณน้ันนอกจากจะใชหลักเกณฑเดียวกันนี้แลวยังพยายามใหมีการกระจาย
ตามขนาดดวย ตัวอยางของคนกลางในพื้นที่ศึกษา 3 แหงมีดังตอไปนี้



บทนํ า2

ตารางที ่1 ตัวอยางของคนกลางในพื้นที่ศึกษา

คนกลาง พื้นที่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ
1.  พอคารวบรวมทองถิ่น เชยีงใหม 5

พิษณุโลก 4
ทุงกุลารองไห 11

2.  โรงสี เชยีงใหม 4 12 2
พิษณุโลก 1 2 2
ทุงกุลารองไห 1 7 7

3.  สหกรณ เชยีงใหม 2 1 -
พิษณุโลก - - -
ทุงกุลารองไห - 4 -

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและจากเอกสารของสวนราชการทองถิ่นจะไดนํ ามาประมวลและบรรยาย
ใหเห็นการกระจายของแหลงผลิต ปริมาณการผลิตและการบริโภคภายในพื้นที ่ และบรรยายใหเห็นคัลลองการ
ตลาดตลอดจนวิธีการดํ าเนินการซื้อขายของคนกลาง การวิเคราะหการดํ าเนินงานในดานการตั้งราคาและบท
บาทของคนกลางตอคุณภาพของขาวใชวิธีเชิงพรรณนาทั้งหมด

การวเิคราะหเชิงปริมาณพฤติกรรมการสงผานราคา
แนวคดิของการวเิคราะหพฤติกรรมการสงผานราคาของสินคาก็คือ สินคาชนิดเดียวกัน คุณภาพอยาง

เดยีวกนั หรือทดแทนกันไดใกลเคียงที่สุดนั้นจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันและกระบวนการซื้อขายในตลาด
ทีห่างกนัในเชิงพื้นที่จะนํ าไปสูกฏของราคาเดียว (law of one price)

Engle and Granger (1987) เพ่ิมเตมิวาราคาของสินคาในตลาดเหลานี้จะไมเคลื่อนไหวไปคนละทิศ
ทางใหหางจากกัน (drift) การวิเคราะหการสงผานราคาเปนเครื่องมือสํ าคัญของนักเศรษฐศาสตรการตลาดท่ี
พยายามวิเคราะหประสิทธิภาพของตลาด (ในดานประสิทธิภาพราคา) ตลอดมา ทั้งนี้เพื่อประเมินการด ําเนินงาน
ของระบบกลไกราคาของตลาดน่ันเอง แบบจํ าลองที่ใชศึกษาพฤติกรรมการสงผานราคาไดพัฒนาอยางมาก จาก
สมการถดถอยอยางงายจนถึงแบบจ ําลอง co-integration ดังเชนในปจจุบัน แบบจํ าลองนี้ชวยแกปญหาที่มักจะ
เกดิกบัขอมูลอนุกรมเวลาที่เรียกวา spurious regression (Johnston and Dinaro, 1997) นอกจากนั้นการใช 
error correction model รวมดวย จะทํ าใหเห็นความสัมพันธของราคาในระยะส้ันและการปรับตัวของราคาเพื่อ
เขาสูดลุยภาพระยะยาว (ดุลยภาพระยะยาววิเคราะหไดจาก co-integration model)

นอกจากน้ีการศึกษาพฤติกรรมการสงผานราคายังสามารถตรวจสอบทิศทางการสงผานไดดวยการ
วเิคราะห forward และ backward price transmission equations รายงานนี้จะใชแบบจ ําลอง co-integration
สํ าหรับความสัมพันธระยะยาวและ error correction สํ าหรับความสัมพันธระยะส้ัน โดยวเิคราะหสมการการสงผาน
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ราคาไปขางหนาและการสงผานไปขางหลัง ในสมการท่ี 1 และ 2 ตอไปน้ี (โปรดดูแนวคิดเชิงทฤษฎีและขั้นตอนการ
วเิคราะห co-integration และ error correction model ในภาคผนวก ก.)

แบบจ ําลองการสงผานราคาของขาวหอมมะลิ มีดังนี้

สงผานไปขางหนา ( )i
t

j
ti

i
t uPlnfPln ,= (1)

สงผานไปขางหลัง ( )j
t

i
tj

j
t uPlnfPln ,= (2)

เมื่อ i เปนตลาดตนทาง เชน ตลาดทองถิ่น และ j  เปนตลาดปลายทาง เชน ตลาดขายสงหรือตลาดขาย
ปลีก สมการที่ 1 และ 2 แสดงการสงผานไปขางหนาและไปขางหลังของราคา (forward และ backward price 
transmission) ตามลํ าดับ

ในทีน้ี่ศกึษาความสัมพันธระหวางตลาดทองถิ่น (ราคาฟารม Pf) กบัตลาดขายสงขาวสารเทานั้น (Pw) 
(เน่ืองจากไมมขีอมูลสถิติราคา ณ ระดับโรงสี) ขอมูลราคาเปนขอมูลรายเดือนระหวางมกราคม 2537 - ธันวาคม 
2540

2. บรรยากาศในตลาดระดับจังหวัด
เพ่ือใหเห็นภาพบรรยากาศเชิงการคาของตลาดทองถิ่น หัวขอนี้จึงนํ าเสนอขอมูลดานอุปทาน (แหลงผลิต

และปริมาณการผลิต) การกระจายตวัของโรงสี และความตองการบริโภคในพื้นที่ศึกษาระดับจังหวัด ซึ่งจะชวย
ใหเกดิความเขาใจภาพรวมของตลาดทองถิ่นไดดีขึ้น

2.1 แหลงผลิตและปริมาณผลผลิตขาวหอมมะลิ
พ้ืนท่ีการเกษตรในประเทศไทยมีท้ังส้ินประมาณ 132.5 ลานไร ในจํ านวนนี้เปนที่นารอยละ 51 สํ าหรับ

พ้ืนท่ีศกึษาท้ัง 3 แหงน้ัน มสัีดสวนของพ้ืนท่ีทํ านาแตกตางกนัคอนขางมาก กลาวคอื พ้ืนท่ีทํ านาของ จ. เชียงใหมมี
ประมาณรอยละ 45 (.725 ลานไร) ของพ้ืนท่ีทํ าการเกษตรทั้งหมด จ.พิษณุโลกน้ันมีพ้ืนท่ีทํ านารอยละ 58 (1.73 
ลานไร) จ.สุรินทรมีรอยละ 86 (3.126 ลานไร) จ.รอยเอ็ดมีรอยละ 57 (2.945 ลานไร) และ จ.บุรีรัมยมีรอยละ 90 
(3.596 ลานไร)

ประเทศไทยมพ้ืีนที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 รอยละ 26 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด ซึ่งในจ ํานวนน้ี
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 มากที่สุด (รอยละ 85.3 ของพ้ืนท่ีปลูกขาว
หอมมะลิท้ังประเทศ) และถือวาเปนแหลงขาวหอมคุณภาพดีของประเทศไทย ในขณะท่ีภาคเหนือมีพ้ืนท่ีปลูก
ขาวขาวดอกมะลิเพียงรอยละ 6.6 (ตารางที่ 2) สวนท่ีเหลือประมาณรอยละ 9 ของพ้ืนท่ีปลูกขาวหอมมะลิ
กระจายอยูในจงัหวดัตางๆ ในภาคกลางและภาคใตบางสวน สามจังหวัดในเขตทุงกุลารองไห ซึ่งเปนพื้นที่ศึกษา 
(สุรินทร รอยเอ็ด และบุรีรัมย) มีการปลูกขาวหอมมะลิดวยสัดสวนของพื้นที่รอยละ 63 56 และ 63 ของพ้ืนท่ีทํ า
นาของแตละจังหวัดตามลํ าดับ สํ าหรับเชียงใหมและพิษณุโลกน้ันมีสัดสวนพ้ืนท่ีปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105    
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รอยละ 8.3 และ 9.3 ตามลํ าดับ (เมื่อรวมขาวหอมมะลิ กข 15 แลว พื้นที่การผลิตขาวหอมมะลิจะสูงขึ้นอีกมาก
ในทุกพ้ืนท่ี)

ผลผลิตตอไรของขาวหอมมะลิในเชียงใหมโดยเฉล่ียสูงกวาอีกสองพ้ืนท่ีและสูงกวาคาเฉล่ียของภาค
เหนือตอนบนดวย (ตารางที่ 2) ในขณะท่ีผลผลิตเฉล่ียของพิษณุโลกและบุรีรัมยตํ ่ากวาคาเฉล่ียในภูมิภาคของตน
เอง แมผลผลิตเฉล่ียตอไรในทุงกุลารองไหจะตํ ่ามาก แตดวยพื้นที่การผลิตขาวหอมมะลิ (ขาวดอกมะลิ 105) มี
มากถงึ 5.04 ลานไร (และ 12.33 ลานไร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทํ าใหปริมาณการคาขาวหอมมะลิมีมาก
และคึกคัก เมื่อเปรียบเทียบกับพิษณุโลกและโดยเฉพาะสํ าหรับเชียงใหมซึ่งมีพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลินอยที่สุด 
อยางไรกต็ามบรรยากาศการคาขาวมิไดขึ้นอยูกับปริมาณการผลิตในพื้นที่เทานั้น จํ าเปนตองพิจารณาปจจัยดาน
อุปสงคดวย แมปจจัยดานอุปทานจะเปนปจจัยที่สํ าคัญ ดังจะไดวิเคราะหตอไปในภายหลัง

ตารางที ่ 2 พืน้ทีเ่พาะปลกู พืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว และผลผลติขาวขาวดอกมะล ิ 105 ในพืน้ทีศึ่กษา ปการเพาะ 
ปลกู 2540/41

พ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิตรวม ผลผลิตตอไร
(กก./ไร)

จังหวัด / ภาค
ไร รอยละ

พ้ืนท่ีเก็บ
เก่ียว (ไร)

ตัน รอยละ ปลูก เกบ็เกีย่ว

สดัสวนพื้นที่ปลูก
ขาวขาวดอกมะลิ
105 ตอพื้นที่ปลูก
ขาวทั้งหมด

(รอยละ)
ภาคเหนือ 982,490 6.62 968,386 339,060 8.21 345 350 7.95
ภาคเหนือตอนบน 173,577 1.17 172,626 75,705 1.83 436 139 5.49

- เชียงใหม 39,587 0.27 39,587 19,037 0.46 481 481 8.30
ภาคเหนือตอนลาง 808,913 5.45 795,760 263,355 6.38 326 331 8.08

- พิษณุโลก 129,442 0.87 129,442 30,951 0.75 239 239 9.33
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 12,656,051 85.33 12,331,757 3,432,259 83.15 271 278 39.37

- สุรินทร 1,862,389 12.56 1,855,895 567,987 13.76 305 306 63.83
- รอยเอ็ด 1,474,378 9.94 1,460,350 403,755 9.78 274 276 55.82
- บุรีรัมย 1,795,727 12.11 1,725,276 459,110 11.12 256 266 62.93
รวมทั้งประเทศ 14,831,506 100.00 14,446,030 4,127,574 100.00 278 286 26.04

ท่ีมา : สรุปจากศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2542

2.2 ดานอุปสงค
จ.เชยีงใหม ผลิตขาวไดรวมทั้งสิ้น 394,579 ตนั (ป 2541/2542) แตเปนขาวที่ปลูกเพื่อบริโภคในจังหวัด

และมกีารนํ าเขาขาวเปลือกจากตางจังหวัด (ไมมีขอมูลสถิติ และไมมีหนวยงานใด หรือแมแตสมาคมโรงสีขาว
สามารถระบุไดวามีการนํ าเขาขาวจากตางจังหวัดในจ ํานวนเทาใด) จากการกะประมาณจากจ ํานวนประชากร
และนักทองเท่ียว และผลผลิตขาวในจงัหวดั คาดวาจะมีการน ําเขาขาวสูเชียงใหม 400,000 - 500,000 ตัน
ขาวเปลือก/ป เน่ืองจากธุรกิจทองเที่ยว เปนสาขาเศรษฐกิจที่สํ าคัญทํ าใหความตองการขาวคุณภาพดีมีมากเปน
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พเิศษซึง่หมายถงึความตองการขาวหอมมะลิมีมากขึ้นไปดวย นอกจากน้ียังพบวาโรงสีขนาดใหญมีธุรกิจสงออก
จงึนํ าเขาขาวเปลือกมาแปรรูปเพ่ือสงออก แตมีปริมาณเล็กนอย (รอยละ 5 ของปริมาณธุรกิจขาวในเชียงใหม)

จ.พิษณุโลก ขายขาวเปลือกไปสู จ.นครสวรรค สุพรรณบุรี และอยุธยา โดยรวมประมาณรอยละ 75 
ของขาวท่ีผลิตได สวนท่ีเหลือรอยละ 25 สีโดยโรงสีในจังหวัดเพื่อใชบริโภค และสงขาวสารออกไปจ ําหนายใน
กรุงเทพฯ ซึง่สงออกโดยโรงสีขนาดใหญของจังหวัด (2-3 โรง) จ.พิษณุโลกมีการนํ าเขาขาวสารจากจังหวัดอื่น
ดวยเชนกนั (ขาวหอมมะลิจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ จ.เชียงราย) และขาวเปลือกจาก จ.สุโขทัย และ
อุตรดติถ ซึง่สวนมากเปนขาวนาปรัง ประมาณรอยละ 20 ของขาวนาปรังที่ผลิตไดในพิษณุโลก โดยท่ัวไปแลว
ขาวหอมมะลิไมเปนท่ีตองการของโรงสีใน จ.พิษณุโลก เทาไรนัก แมจะมีการซื้อขายกันในปจจุบัน (2541-2544) 
กต็าม ทัง้นีเ้นือ่งจากคุณภาพไมไดมาตรฐาน คือมีสัดสวนขาวหักสูง รวมถึงขาวปน และการกลายพันธุ

จ.สุรินทร รอยเอ็ด และบุรีรัมย มีการปลูกขาวมากเกินความตองการบริโภคของจังหวัด ดังนั้นขาวหอม
มะลิท่ีผลิตไดจงึถูกสงออกไปยังภาคอ่ืนๆ และตลาดตางประเทศ นอกจากนี้เกษตรกรและประชากรในพื้นที่บาง
สวนยงับรโิภคขาวเจาพื้นเมือง (ขาวเมล็ดใหญ ขาวเมล็ดเล็ก และอ่ืน ๆ) และขาวเหนียวดวย (จ.รอยเอ็ด ผลิต
ขาวเหนียวเพ่ือบริโภครอยละ 40 ของพ้ืนท่ี) จึงทํ าใหมีขาวหอมมะลิเหลือจ ําหนายมากขึ้น และเนื่องจากทุงกุลา
รองไหไดชื่อวาผลิตขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ ทํ าใหโรงสีและผูสงออกมีความตองการ
ขาวหอมมะลิเพื่อสงออกไปยังตลาดฮองกง สิงคโปร และจีน เปนจ ํานวนมาก เปนเหตุใหมีการคาขายขาวเปลือก
คกึคักในเขตนี้1

2.3 จํ านวนโรงสีและผูคาในจังหวัด
บรรยากาศทางการคาสวนหน่ึงดูไดจากจํ านวนโรงสี และจํ านวนผูประกอบการในแตละจังหวัด เนื่อง

จากไมมสีถติจิ ํานวนผูประกอบการ ดังนั้นจึงอาศัยขอมูลจากรายงานการตลาดของแตละจังหวัด ซึ่งสามารถบอก
ความสํ าคญัของธุรกิจการคาขาวไดบางเปนบางสวนเทานั้น

โรงสี
จากสถิติของกองควบคุมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมพบวา สถิติโรงสีมีการเปลี่ยนแปลงคอนขาง

มาก เมือ่มกีารสํ ารวจและใหคํ าจํ ากัดความโรงสีในป 2540 ทํ าใหบางโรงไมเขาขาย ถูกตัดออกจากสถิต ิและบาง
โรงกลับเขามาอยูในสถิติ ขอมูลจากป 2542 แสดงใหเห็นวา จ.สุรินทร และ จ.รอยเอ็ด มีโรงสีจํ านวนมากถึง 

                                                          
1 มีประเด็นคํ าถามจากหนวยงานพาณิชยจังหวัดใน จ.รอยเอ็ดวาสมควรที่จะสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกขาวอีกหรือไม ในเม่ือ
เกษตรกรประสบปญหาราคาขาวตํ่ า และตนทุนการผลิตของประเทศเพื่อนบานตํ่ ากวา นอกจากนั้นความจํ าเปนในการปลูกขาวของ
เกษตรกรรอยเอ็ดแตกตางกันในแตละพื้นที่และวัฒนธรรมของกลุมคน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวนายังพ่ึงพาขาวเปนอาหาร
หลกั และผลิตขาวเพื่อบริโภคกอนที่เหลือจึงขาย วัฒนธรรมนี้ชี้ใหเห็นวาเกษตรกรไมหวังทํ าการเพาะปลูกขาวเพื่อธุรกิจการคาขาย
ซ่ึงตางจากภาคกลาง การปลูกขาวในรอยเอ็ด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไมคอยผูกพันกับสภาวะตลาด (สํ านักงานพาณิชย
จังหวัดรอยเอ็ด, 2541: 14)
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3,000 และ 2,769 โรง ตามลํ าดับ สวนจังหวัดอื่นมีสูงสุดประมาณ 1,280 โรง (บุรีรัมย) เชียงใหม 914 โรง และ
พิษณุโลก 773 โรง (ตารางที่ 3)

ตารางที ่3   จํ านวนโรงสีในพื้นที่ศึกษา ณ กันยายน 2542

พ้ืนท่ี ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 รวม (โรง)
เชยีงใหม 839 61 14 914
พิษณุโลก 657 26 90 773
สุรินทร 2,940 19 49 3,008
รอยเอ็ด 2,735 10 24 2,769
บุรีรัมย 1,234 11 35 1,280
ท่ีมา :  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ข.
หมายเหต ุ: ประเภท 1 คือ มีเคร่ืองจักรไมเกิน 20 แรงมา ไมมีหมอไอน้ํ า

ประเภท 2 คือ มีเคร่ืองจักรไมเกิน 20-50 แรงมา ไมมีหมอไอน้ํ า
ประเภท 3 คือ มีเคร่ืองจักรเกิน 50 แรงมา หรือโรงงานทุกขนาดท่ีมีหมอไอน้ํ า

แมวาโรงสีสวนใหญในทุกจังหวัดเปนโรงสีขนาดเล็กและทํ าการสีขาวเพื่อการบริโภคในทองท่ี แตจ ํานวน
ตวัเลขเหลาน้ีกช็ีใ้หเห็นถงึความคกึคกัของการคาขาวในทองถิน่ไดสวนหน่ึง

สํ าหรับการคาขายในจังหวัดนอกเหนือจากการบริโภคภายในทองท่ีน้ัน ดูไดจากจํ านวนโรงสีขนาด
กลางและขนาดใหญ ใน จ.เชียงใหมมีโรงสีขนาดกลางและใหญจ ํานวน 13 โรง ใน จ.พิษณุโลกมีจ ํานวน 10 โรง 
บรรยากาศการแขงขันของผูคาในระดับใหญมีพอสมควร แตไมถึงขั้นการใชกลยุทธราคาในการแขงขัน โรงสี
ขนาดใหญท่ีมีอํ านาจในตลาดมี 5 โรง และโรงสีขนาดกลางที่ไมคอยมีอิทธิพล 4-5 โรง โรงสีท้ังหมดน้ีมีผูรับซ้ืออยู
ในกรุงเทพฯ และตลาดสงออกทั้งหมด (จากการสัมภาษณนายกชมรมโรงสีขาวพิษณุโลก) โรงสีขนาดกลางและ
ใหญสวนมากอยูในอ ําเภอเมืองและไมไกลจากอ ําเภอเมือง

บรรยากาศการคาขาวในพิษณุโลกคึกคักมาก เนื่องจาก จ.พิษณุโลกมีการปลูกขาวนาปรัง (ในเขตพื้นที่
ชลประทาน) ไดถึง 2-3 รอบตอป จึงท ําใหมีธุรกิจไหลเวียน ผลผลิตขาวโดยรวมประมาณ 1.547 ลานตันน้ัน ใช
บริโภคประมาณ .78 ลานตัน ท่ีเหลือ 1.1-1.2 ลานตัน เปนขาวเปลือกเพ่ือการจ ําหนาย แตตลาดขาวหอมมะลิซึง่มี
ผลผลิตเพียงรอยละ 9 ของขาวนาปเทาน้ัน ประกอบกับคุณภาพไมไดมาตรฐาน จึงท ําใหการคาขาวหอมมะลิใน   
จ.พิษณุโลก ไมไดรับความสนใจเทาที่ควร ในขณะที ่ จ.เชียงใหม ซึ่งผลิตขาวหอมมะลิในสัดสวนเดียวกัน แต
ความตองการสูง และขาวมีคุณภาพไดมาตรฐาน การคาขาวหอมมะลิจึงไดรับความสนใจเปนอยางดี

จ.รอยเอ็ด มีโรงสีขนาดใหญ (ก ําลังการผลิต 100-3,500 ตัน/ป) จํ านวน 13 โรง สวนใหญตั้งอยูใน      
อ.เมอืงรอยเอ็ด โรงสีขนาดกลาง (20-100 ตัน/ป) จํ านวน 31 โรง กระจายอยูตามอํ าเภอตาง ๆ ท่ีเหลือเปนโรงสี
ขนาดเล็ก ซึง่รบัจางสีขาวเพื่อบริโภคในครัวเรือน (สํ านักงานพาณิชยจังหวัดรอยเอ็ด, 2541)

ชมรมโรงสีขาว เปนอีกหน่ึงองคกรการคาขาวในจังหวัด สมาชิกของชมรมเปนโรงสีขนาดใหญและ
ขนาดกลางซึง่มกี ําลังการสีขาวเปลือก 50 เกวียน/วัน ชมรมโรงสีขาวมีอาย ุ 30 ป มีการประชุมเฉล่ียเดือนละ 1 
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คร้ัง ในเร่ืองราคาขาว นโยบายตางๆ ตลอดจนปญหาตางๆ เชน การปลอมปนขาว เปนตน (สัมภาษณประธาน
ชมรมโรงสีขาวรอยเอ็ด)

ตลาดกลาง
จ.เชียงใหมไมมีตลาดกลางขาวเปลือก หรือทาขาวดังเชนท่ีพบกันมากในภาคเหนือตอนลาง ใน           

จ.พษิณุโลกมตีลาดกลางที่ไดรับการสงเสริมจากกรมการคาภายในรวม 5 แหง ปดทํ าการไป 1 แหง (มิถนุายน 
2542) ศนูยสาธติตลาดกลางอีก  3 แหง และทาขาว ซึ่งกระจายอยูตามอํ าเภอตาง ๆ หลายแหง (ไมระบุจํ านวน) 
ขาวเปลือกท่ีซือ้ขายผานทาขาวนี้จะสงตอไปยังโรงสีขาวตางจังหวัด หรือทาขาวตางจังหวัด เชน ทาขาวก ํานันทรง 
เปนตน

นอกจากน้ียงัมรีานรับซือ้รวบรวมผลผลิตโดยพอคาทองถิน่ในระดับอํ าเภอ ซึ่งจะขายตอใหแกแหลงรวบ
รวมตางจงัหวดั ไซโล และโรงสีตางจังหวัด สํ าหรับพอคาเรและพอคารวบรวมที่เขาไปรับซื้อจากเกษตรกรเองนั้นมี
กระจายทุกแหง

จ.บุรีรัมย เคยมีตลาดกลางสินคาเกษตร แตไดเลิกกิจการไป เนื่องจากมีปญหาการบริหารงานและมีสิน
คาไมเพียงพอทํ าการซื้อขาย เกษตรกรมักขายขาวใหแก พอคาทองถิ่น พอคาเร หรือโรงสีโดยตรง เกษตรกรสวน
ใหญไมมียุงฉาง จึงจํ าเปนตองขายขาวเปลือกในฤดูเก็บเกี่ยว โดยมีพอคายุงฉางกระจายอยูตามอํ าเภอตางๆ 
(สํ านกังานพาณิชยจังหวัดบุรีรัมย, 2540)

จ. รอยเอ็ด มตีลาดกลางสินคาเกษตรรอยเอ็ด ตั้งอยูในเขต อ.เมือง จัดตั้งขึ้นเมื่อมีนาคม 2536 ดํ าเนิน
การโดย ธ.ก.ส. และสหกรณจงัหวดั เปนตลาดภายใตการก ํากับของกระทรวงพาณิชย มีการซื้อขายขาวเปลือกซึ่ง
สวนใหญเปนขาวหอมมะลิผานตลาดน้ี

ตลาดแหงท่ีสอง คือ ตลาดกลางขาวและพืชไร จ.รอยเอ็ด ตั้งอยูใน อ.สุวรรณภูมิ เปนตลาดของเอกชน 
โดยไดรับการสงเสริมจากกรมการคาภายในเมื่อกรกฎาคม 2537 มีเกษตรกรบางสวนนํ าขาวเปลือกมาขายใน
ตลาดนีเ้ชนเดียวกับตลาดกลางแหงแรก โดยขายแยกตามสายพันธุและคุณภาพขาว ไดแก ขาวขาวดอกมะลิ 
105 กข 15 และ กข 6

ตลาดกลางมกีารประกาศราคาขาวเปลือก ซึ่งทํ าใหเกษตรกรมีขอมูลดีขึ้น ทํ าใหมีการแขงขันราคาดีขึ้น 
โดยเฉพาะเมือ่ราคาตลาดสูงข้ึน นอกจากตลาดกลางและโรงสีแลว ยังมีรายงานการรับซื้อขาวโดยรานคารับซื้อ
พืชไร จํ านวน 52 แหงดวย

เน่ืองจาก จ.สุรินทร เปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิท่ีสํ าคัญแหงหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี
ขาวหอมมะลิคุณภาพดี และเปนท่ีตองการของตลาด ทํ าใหเกิดการแขงขันในการซื้อระหวางโรงสีและพอคา 
ราคาซือ้ขายจงึคอนขางสูงกวาจังหวัดอ่ืน ๆ ในขาวชนิดเดียวกันและคุณภาพเทากัน (สํ านักงานพาณิชยจังหวัด
สุรินทร, 2541) จ.สุรินทรมีตลาดกลางขาวและพืชไรตามรายงานเพียงแหงเดียวในเขต อ.เมือง โดยรับซื้อขาวจาก
เกษตรกรและพอคาท่ัวไป ตลาดกลางขาวไมใชแหลงคาขายขาวเปลือกที่สํ าคัญในจังหวัดนี้

แมวา จ.สุรนิทรจะมีการคาขายขาวเปลือกกันมาก และมีการแขงขันคอนขางสูง แตหนวยงานของรัฐ
กลับพบวาเกษตรกรขาดความสนใจขอมูลขาวสารดานการผลิตและการตลาด (สํ านักงานพาณิชยจังหวัด
สุรินทร, 2541)



บรรยากาศในตลาดระดับจังหวัด8

2.4 คลัลองการตลาด
คัลลองการตลาดขาวเปลือก และขาวสารที่นํ าเสนอในหัวขอนี้เปนคัลลองการตลาดของขาวที่ปลูกใน

แตละพืน้ทีศ่กึษาโดยไมจํ ากัดพันธุ และทั้งที่เปนคัลลองการตลาดเฉพาะของขาวหอมมะลิ และเปนการเสนอขอ
มลูท่ีไดจากรายงานการตลาดของจังหวัด และขอมูลจากการส ํารวจของคณะวิจัย สํ าหรับคัลลองการตลาดขาว
หอมมะลิในภาพรวมของประเทศน้ัน ผูอานสามารถดูไดจาก รายงานของสํ านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2542) 
เร่ืองการผลิตและการตลาดขาวหอมมะลิ

คลัลองการตลาดจังหวัดเชียงใหม
เกษตรกรใน จ.เชียงใหมปลูกขาวเหนียวเพื่อบริโภคเองเปนหลัก ที่เหลือจึงจํ าหนาย สวนขาวหอมมะลิ

ปลูกเพื่อจ ําหนายโดยเปนการจ ําหนายภายในทองท่ีเปนสวนมาก พบวาคัลลองการตลาดขาวเปลือกโดยเฉพาะ
ขาวหอมมะลิของ จ.เชียงใหม น้ัน เอกชนเปนผูท่ีมีบทบาทสํ าคัญ ซึ่งประกอบดวยพอคารวบรวมในทองถิ่น พอ
คารวบรวมตางทองท่ี และโรงสี นอกจากนี้ยังมีชมรมผูประกอบการคาขาวและโรงส ีจ.เชียงใหมสมาชิกประกอบ
ดวยโรงสีและพอคาสง จากรายงานของสํ านักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมแสดงใหเห็นวาเกษตรกรรอยละ 40 
ขายขาวเปลือกใหแกพอคาทองถ่ิน และรอยละ 60 ขายใหพอคาที่มีโรงสีและโรงสีในทองถิ่น (จ.เชียงใหม) (สํ านัก
งานพาณิชยจงัหวดัเชยีงใหม, 2542) จ.เชียงใหมปลูกขาวไมเพียงพอกับการบริโภคภายในจังหวัดจึงตองรับซื้อ
ขาวจากพอคาและโรงสีจากจังหวัดใกลเคียงหรือมีพอคารวบรวมจาก จ.เชียงใหมเดินทางไปรับซื้อขาวเปลือก
จากตางจงัหวดัมาจ ําหนายใหกับโรงสีขนาดใหญและขนาดกลางในเชียงใหม ขาวที่สีแลวเกือบทั้งหมดถูกบริโภค
ในเชยีงใหม ท่ีเหลือรอยละ 5 ถูกสงออกโดยโรงสีขนาดใหญ (แผนภาพท่ี 1)

ท่ีมา : ดัดแปลงจากส ํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม, 2542

แผนภาพที ่1  คัลลองการตลาดขาวจังหวัดเชียงใหม

เกษตรกรในจังหวัดใกลเคียง

พอคาและโรงสีจังหวัดใกลเคียง

เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม

พอคาทองถิ่น

พอคา/โรงสีทองถ่ิน

สงออกตางประเทศผูบริโภคในจังหวัด

ระดับไรนา40%

5%

ระดับทองถิ่น

ระดับภูมิภาค

95%

60%
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จากการสํ ารวจโดยเนนการซื้อขายขาวหอมมะลิ พบวาผูรวบรวมในทองที่เปนกลุมที่มีเงินทุนไมมากนัก
มกัรับซือ้ขาวเปลือกในทองที่ที่ตนอาศัยอยูซึ่งสวนใหญเปนขาวหอมมะลิ (หมายถึงขาวขาวดอกมะลิ 105 และ 
กข.15) ในชวงเกบ็เกีย่วขาว (ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนกุมภาพันธ) เมื่อซื้อมาแลวจะจ ําหนายทันทีโดย
ไมเกบ็รอราคา เน่ืองจากไมมียุงฉาง บางรายที่พอมีเงินทุนและมียุงฉางเก็บขาวก็จะเก็บไวรอราคาเมื่อคาดวามี
ก ําไร นอกจากน้ียังทํ าหนาท่ีเปนนายหนาใหกับผูรวบรวมตางทองท่ี โดยไดรับคาตอบแทนเปนคานายหนารอยละ 
2-5 ของมลูคาการซื้อขายในแตละครั้ง

สวนผูรวบรวมตางอํ าเภอเปนกลุมท่ีมีเงินทุนคอนขางมากจึงมักออกไปรับซื้อขาวหอมมะลิจากตาง
อํ าเภอ บางคร้ังพบวามกีารรับซ้ือในรัศมีกวา 200 กิโลเมตร ตัวอยางเชน พอคาจากอ ําเภอดอยสะเก็ดเดินทางไป
รบัซือ้ขาวหอมมะลิจากเกษตรกรในอํ าเภอฝางและจังหวัดใกลเคียง เชน เชียงราย ลํ าปาง พะเยา เปนตน ผูรวบ
รวมกลุมน้ีจ ําหนายผลผลิตเปนขาวเปลือกใหกับแหลงรับซือ้หลายแหลงท้ังโรงสีขนาดใหญและขนาดกลาง ผูรวบ
รวมนิยมซือ้ขาวเปลือกจากเกษตรกรทั้งนี้เนื่องจากราคาถูกกวาแหลงอื่น ดังนั้นผูรวบรวมพยายามใชวิธีการตางๆ 
ในการชักจูงใหเกษตรกรนํ าขาวเปลือกมาจ ําหนายให เชน การใหสวนแบงแกรถบริการขนสงที่น ําเกษตรกรมา
จ ําหนายขาวเปลือก การใหคานํ้ ามันรถหรือคารถแกเกษตรกรผูนํ าขาวเปลือกมาจ ําหนาย การช ําระคาขาวดวย
เงนิสดแกเกษตรกร เปนตน ในกรณีที่ผูรวบรวมพบวาเกษตรกรนํ าขาวเปลือกไปจ ําหนายท่ีอ่ืนกจ็ะใชวธิไีปรับซื้อ
ขาวเปลือกของเกษตรกรถึงแปลงนาและรับซื้อในราคาที่สูงกวาที่อื่นเล็กนอย ซึ่งพบวาไดผลดีและรวดเร็วกวาวิธี
อ่ืน นอกจากน้ีผูรวบรวมยังใหรถรับจางขนขาวทํ าหนาท่ีเปนตัวแทนคอยหาเกษตรกรท่ีตองการจํ าหนาย
ขาวเปลือกโดยใหคาตอบแทนตันละ 10-20 บาท

สํ าหรับโรงสีนั้นพบวาโรงสีขนาดเล็กทยอยปดตัวลงเนื่องจากไมสามารถสีขาวใหไดคุณภาพดี ดังเชน
โรงสีขนาดใหญ เจาของโรงสีเหลาน้ีจึงเปล่ียนบทบาทตนเองมาเปนผูรวบรวมขาวเปลือกแทน มีโรงสีขนาดกลาง
บางแหงท่ีประสบปญหาเชนเดียวกันจึงหันมาคาสงขาวสาร อยางไรก็ตามโรงสีขนาดกลางสวนใหญท่ีซื้อขาย
ขาวเปลือกเปนหลักมักซ้ือจากผูรวบรวมและเกษตรกรในทองท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียงประมาณรอยละ 70 ของปริมาณ
ขาวเปลือกท่ีซือ้ สวนที่เหลือซื้อจากผูรวบรวมตางจังหวัด เนื่องจากผูรวบรวมมักทํ าธุรกิจในลักษณะเครือขายมี
การติดตอกันอยูตลอดเวลา สัดสวนการรับซื้อขาวจากผูรวบรวมและจากเกษตรกรนั้นจึงมีความสัมพันธกับที่ตั้ง
ของโรงสี หากโรงสีตั้งอยูใกลเมืองสัดสวนการรับซื้อจากผูรวบรวมก็จะมากขึ้น แมวาโรงสีจะตั้งอยูในแหลง
ผลิตเชน อ.ดอยสะเก็ด อ.สันก ําแพง เปนตน ในพื้นที่ที่มีการคาขาวมากและมีการแขงขันกันสูงจะมีโรงสีขนาด
กลางเปนจ ํานวนมาก (เชน อํ าเภอแมอาย มีโรงสีขนาดกลางมากกวา 30 แหง) ในพื้นที่ดังกลาวพบวาโรงสีขนาด
กลางนั้นนอกจากจะเปนแหลงรับซื้อขาวเปลือกแลว ยังเปนแหลงรวมของพอคาหรือผูรวบรวมที่นํ าขาวมาสีและ
ทํ าการซือ้ขายขาวสารท่ีนํ ามาสี นอกจากนี้ยังมีพอคาขาวสารจากตางจังหวัด (เชน ลํ าพูน และเชียงราย) เขามา
ซือ้ขาวสารท่ีโรงสีดวย ในขณะที่โรงสีขนาดใหญรับซื้อขาวเปลือกในปริมาณมากและรับซื้อจากหลายแหลง

คลัลองการตลาดขาวจังหวัดพิษณุโลก
คัลลองการตลาดขาว จ.พิษณุโลกประกอบดวยคนกลางหลายระดับตั้งแตระดับไรนา ระดับทองถิ่น 

และระดบัภูมภิาค คนกลางท่ีมีบทบาทในตลาดมาก ไดแก พอคารวบรวมระดับไรนา ผูรวบรวมในทองท่ี (ทาขาว) 
นอกจากน้ียงัมีคนกลางกลุมอ่ืนท่ีมีบทบาทในตลาดอีก ไดแก โรงสีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ รวมทั้ง
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ตลาดกลางและศูนยสาธิตตลาดกลางระดับไรนา ตลาดพิษณุโลกมีการคาขาวตลอดทั้งปทั้งขาวหอมมะลิและ
ขาวพันธุอ่ืน เพียงแตตลาดขาวหอมมะลิคึกคักนอยกวาตลาดขาวพันธุอื่น (เนื่องจากยังมีการปลูกไมกวางขวาง
นัก เพราะผลผลิตเฉล่ียตอไรตํ่ า รายไดจากการปลูกไมจูงใจเกษตรกร

ตลาดขาวโดยท่ัวไปของ จ.พิษณุโลกน้ัน ผูรวบรวมในทองท่ี (ทาขาว) ซึ่งมีอยูและกระจายอยูตาม
อํ าเภอตางๆ จะเปนผูรวบรวมขาวเปลือกจากเกษตรกรสงใหโรงสี ผลผลิตขาวเปลือกประมาณรอยละ 89 ถูก
จํ าหนายผานคนกลางกลุมน้ี (สํ านักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก, 2537) ในชวงเก็บเกี่ยวขาวผูรวบรวมซื้อ
ขาวเปลือกเกอืบทัง้หมดจากเกษตรกรโดยตรง สวนชวงนอกฤดูเก็บเกี่ยวจะซื้อจากเกษตรกรและบางสวนซื้อจาก
ผูรวบรวมทองถ่ินหรือระดับไรนา นอกจากจะรวบรวมขาวเปลือกจากเกษตรกรใน จ.พิษณุโลกแลวทาขาวยังรวบ
รวมขาวเปลือกจากจังหวัดอื่นในภาคเหนืออีกดวยเพื่อรวบรวมสงไปยังตลาดกลางสินคาเกษตรพิษณุโลก2 จาก
น้ันจึงกระจายขาวไปยังจังหวัดท่ีผูรวบรวมในทองถ่ินมีบทบาทในการเขาไปรับซ้ือขาวเปลือกจากเกษตรกรในทอง
ท่ีอยางมาก ขาวเปลือกที่รับซื้อมักเปนขาวเปลือกสด เมื่อซื้อมาแลวก็จะจ ําหนายออกไปทันที (เพราะไมมีลาน
ตาก) และเนือ่งจากมีพอคาผูรวบรวมจากจังหวัดอื่น (สระบุรี สุพรรณบุรี และฉะเชิงเทรา) เขามารับซื้อขาวจาก
เกษตรกรใน จ.พิษณุโลก ผูรวบรวมในทองถิ่นเหลานี้จึงหาวิธีการตางๆ มาชักจูงใหเกษตรกรนํ าขาวเปลือกมา
จ ําหนายใหตนเอง เชน การใหสวนแบงแกรถบริการขนสงที่เกษตรกรใชบริการเพื่อมาจํ าหนายขาวเปลือก การให
คาน้ํ ามนัรถแกเกษตรกรท่ีนํ าขาวเปลือกมาจ ําหนาย การช ําระคาขาวแกเกษตรกรดวยเงินสด รวมทั้งการออกไป
รับซื้อขาวเปลือกถึงแปลงนาของเกษตรกร ขาวพันธุที่เปนที่นิยมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไดแก ขาวท่ีมลัีกษณะคลายขาวหอมมะลิ เชน ขาวชัยนาท เปนตน ผลผลิตขาวเปลือกจากทาขาวบางสวนถูก
จํ าหนายผานโรงสีขนาดกลางและขนาดใหญในจังหวัดและโรงสีตางจังหวัด นอกจากนี้ยังพบวา จ.พิษณุโลกมี
โรงสีขนาดใหญอยูนอยมาก (กองควบคุมโรงงาน (2542) ไดสรุปวา จ.พิษณุโลกมีจ ํานวนโรงสีขนาดกลางและ
ขนาดใหญจ ํานวน 12 แหง จากจํ านวนโรงสีทั้งหมด 959 แหง (ซึ่งมีวิธีการรวบรวมและจ ําแนกตางจากกรมโรง
งานอุตสาหกรรม (ตารางท่ี 3)) และแมวาโรงสีขนาดเล็กมีจ ํานวนนอยลงแตยังคงมีบทบาทตอเกษตรกรรายยอย
ท่ีปลูกขาวอยูบาง ซึ่งเปนแหลงสีขาวของเกษตรกรที่ปลูกขาวเพื่อการบริโภค (แผนภาพท่ี 2)

                                                          
2 จังหวดัพิษณุโลกมีตลาดกลางสินคาเกษตรจํ านวน 5 แหง (สํ านักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก, 2542) ไดแก ตลาดกลางสินคา
เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก (ทาขาวคุณละมัย) ตลาดกลางขาวและพืชไรจังหวัดพิษณุโลก ตลาดกลางขาวและพืชไรจังหวัด
พิษณุโลก (ทาขาวครูพยุง) ตลาดกลางทาขาวพลายเพชร และตลาดกลางขาวและพืชไรจังหวัดพิษณุโลก (หจก. ไทยพิษณ)ุ
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ท่ีมา: สํ านักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก, 2541

แผนภาพที ่2 คัลลองการตลาดขาวจังหวัดพิษณุโลก

สวนตลาดขาวหอมมะลิน้ัน จากการสํ ารวจของคณะวิจัยพบวาผูรวบรวมในทองถิ่นยังคงมีบทบาท
สํ าคญัในการรวบรวมขาวเปลือกจากเกษตรกร (สัดสวนของการรับซื้อจากเกษตรกร ดูไดจากแผนภาพท่ี 2) และ
สงผานไปยังทาขาวและโรงสีขนาดกลาง นอกจากน้ีโรงสีขนาดกลางและขนาดเล็กยังรับซื้อขาวหอมมะลิจาก
เกษตรกรโดยตรงดวย คนกลางในตลาดขาวหอมมะลิทุกระดับมีความพิถีพิถันกับคุณภาพของขาวหอมมะลิเปน
อยางมาก การซื้อจึงมีการแยกพันธุระหวางขาวหอมมะลิและพันธุอื่นอยางชัดเจน การจ ําหนายผลผลิตของคน
กลางเหลานีม้ท้ัีงขาวเปลือกและขาวสาร ในกรณีที่จํ าหนายขาวสารดังเชนโรงสีขนาดกลางนั้น มีการแยกสีขาว
หอมมะลิจากขาวพันธุอ่ืน โดยสวนหนึ่งจ ําหนายใหผูบริโภคในจังหวัดบางกลุม เชน ขาราชการ และยังจ ําหนาย
ใหผูบรโิภคตางจังหวัดดวย ในขณะที่โรงสีขนาดเล็กสีขาวไดคุณภาพของขาวไมดีเทาโรงสีขนาดกลางและขนาด
ใหญ จงึสีขาวจ ําหนายและรับจางสีขาวในหมูบานเทาน้ัน

ขาวเปลือกหอมมะลิจากทาขาวและตลาดกลางสินคาเกษตรถูกสงผานไปยังโรงสีขนาดใหญ และโรงสี
ตางจังหวัด โรงสีขนาดใหญเปนแหลงรับซ้ือขาวหอมมะลิท่ีสํ าคัญ เนื่องจากมีทั้งตลาดในประเทศซึ่งมีชองทาง
การจํ าหนายหลายชองทาง หากเปนขาวเปลือกจะถูกสงไปจํ าหนายยังโรงสีตางจังหวัด เชน จ.นครสวรรค 
สุพรรณบุรี และอยุธยา (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย, 2541) สวนขาวสารถูกสงจํ าหนายท่ีตลาดชานเมือง
กรุงเทพฯ และหางสรรพสินคาในกรุงเทพฯ และตลาดตางประเทศ สวนโรงสีตางจังหวัดที่เขามารับซื้อขาวเปลือก

ขาวสาร

89%

เกษตรกร

โรงสีในจังหวัด

จํ าน ํา ธ.ก.ส.
ผูรวบรวมทองถิ่น

-   ทาขาวยอย
-   ตลาดกลางสินคาเกษตร
พิษณโุลก

โรงสีในจังหวัด

พอคาขาวสาร ตลาดขาว/โรงสี
ตางจังหวัด

พอคาขาวสาร

ผูบริโภค
อ.ต.ก./สงออก

ระดับไรนา

ระดับทองถิ่น

ระดับภูมิภาค

1%10%
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หอมมะลิใน จ.พิษณุโลกน้ัน เนื่องจากขาวหอมมะลิของพิษณุโลกมีราคาถูกกวาในเขตทุงกุลารองไหจึงมักนํ าเอา
ไปผสมปนกับขาวหอมมะลิในเขตทุงกุลารองไห

คลัลองการตลาดเขตทุงกุลารองไห
ตลาดขาวในเขตทุงกลุารองไหคึกคักมากในชวงฤดูเก็บเกี่ยว เนื่องจากเปนเขตที่มีการปลูกขาวเปนหลัก 

ผูมสีวนรวมในตลาดทองถิ่น ไดแก พอคารวบรวม พอคายุงฉาง ตลอดจนพอคาเรในจังหวัดและตางจังหวัด สวน
สหกรณการเกษตรน้ันปรากฏอยูเฉพาะในรายงานของสํ านักงานพาณิชยจังหวัดบุรีรัมยเทานั้น

จากรายงานของสํ านักงานพาณิชยจังหวัดบุรีรัมยพบวา เกษตรกรสวนมากจ ําหนายขาวเปลือกในชวง
ตนฤดูการเก็บเกี่ยวเนื่องจากเปนเกษตรกรรายยอยและไมมียุงฉางเปนของตนเอง ดังน้ันจึงไมคอยมีการเก็บ
รักษาขาวเปลือกไวรอราคา สวนเกษตรกรที่มีฐานะดีจะเก็บขาวไวรอราคาโดยทยอยออกจ ําหนายจนถึงฤดูการ
เพาะปลูกใหม หากผลผลิตขาวในปใหมออกมาก ก็จะนํ าขาวออกจ ําหนายจนหมด เพื่อเตรียมยุงฉางส ําหรับเก็บ
ขาวรุนใหมตอไป

เชนเดยีวกบั จ.บุรีรัมย เกษตรกรสวนใหญใน จ.รอยเอ็ด และ จ.สุรินทร จํ าหนายขาวในชวงฤดูเก็บเกี่ยว 
การคาจ ําหนายขาวจึงเปนธุรกิจสํ าคัญของทั้ง 2 จังหวัดนี้ดวย และมีการแขงขันกันสูงในการซื้อระหวางโรงสี และ
พอคา โดยเฉพาะใน จ.สุรินทร ซึ่งทํ าใหราคาซื้อขายคอนขางสูงกวาจังหวัดอื่นๆ ในขาวชนิดเดียวกัน และคุณ
ภาพเทากัน จ.สุรินทรสงออกเปนขาวสารและขาวเปลือกเปนบางสวนดวย (สํ านักงานพาณิชยจังหวัดสุรินทร, 
2542)

คลัลองการตลาดขาวในทองถิน่ของ จ.บุรีรัมย รอยเอ็ด และสุรินทร ดังรายงานของพาณิชยจังหวัดทั้ง 3 
แหง แสดงถงึเสนทางที่คลายคลึงกัน (แผนภาพท่ี 3)   น่ันคือ พอคา และพอคายุงฉาง ซึ่งมีกระจายทั่วไปใน
อํ าเภอตางๆ โรงสีในจังหวัด และโรงสีตางจังหวัด  เปนผูซื้อขาวเปลือกจากพอคาในจังหวัดดวย สวนตัวแทนหรือ 
หยง มีบทบาทในระดับการคาขาวสาร โดยเปนผูเชื่อมโยงระหวางโรงสีกับผูคาสงในประเทศ และผูสงออก 
สหกรณการเกษตรเปนแหลงรับซื้อขาวเปลือก และสงจ ําหนายใหแกโรงสีของชุมนุมสหกรณ

จากการสํ ารวจ พบวาพอคารวบรวมทํ าการรวบรวมขาวจากเกษตรกรเกือบทั้งหมดคือประมาณรอยละ 
90 ของขาวท่ีซือ้ สวนท่ีเหลือน้ันรับซ้ือจากพอคายอย ในขณะท่ีฉางขาวขนาดเล็กรับซื้อขาวจากเกษตรกรเกือบท้ัง
หมด ฉางขนาดใหญจะมีโอกาสซื้อขาวจากพอคายอยดวย สํ าหรับบางรายที่มีปริมาณซื้อจากเกษตรกรไมเพียง
พอจะมสัีดสวนการซื้อจากพอคายอยสูงถึงรอยละ 30 ของปริมาณรับซื้อทั้งหมด

ฉางขาวและพอคารวบรวมในเขตน้ีจํ าหนายขาวเปลือกใหแกโรงสีขนาดใหญท่ีอยูตางจังหวัดในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง (เกือบทั้งหมดของจ ํานวนตัวอยาง 15 รายที่ใหสัมภาษณ) และจํ าหนายให
แกโรงสีในทองถิ่นดวยบางสวน สัดสวนของการจ ําหนายใหแกโรงสีตางถิ่น และโรงสีในทองถ่ิน (สวนมากคือ 
บริษทัเกษตรรุงเรือง) น้ันข้ึนอยูกับราคาสุทธิ (ราคาที่หักคาใชจาย) ท่ีไดรับ นอกจากนี้บางรายยังท ําหนาท่ีเปน
นายหนารับค ําสั่งซื้อ (order) และรวบรวมขาวเปลือกสงใหโรงสีขนาดใหญและบางรายรวบรวมขาวเปลือกเพื่อ
จ ําหนายใหแกโรงสีใน จ.ฉะเชิงเทรา และสุพรรณบุรี เปนหลัก โดยเกือบไมจ ําหนายใหแกโรงสีในพื้นที่เลย
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ท่ีมา: สํ านักงานพาณิชยจังหวัดสุรินทร, 2543
(ก) สุรินทร

ท่ีมา: สํ านักงานพาณิชยจังหวัดรอยเอ็ด, 2542

(ข) รอยเอด็

ท่ีมา: สํ านักงานพาณิชยจังหวัดบุรีรัมย, 2541

(ค)  บุรีรัมย

แผนภาพที ่3  คัลลองการตลาดขาวใน 3 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกษตรกร

พอคาในจังหวัด

โรงสีในจังหวัด

โรงสีตางจังหวัด

โรงสีตางจังหวัด

ผูสงออกตางประเทศ

บริโภคในจังหวัด
ตลาดตางจังหวัด

ชุมนุมสหกรณ

เกษตรกร

โรงสีทองถ่ิน พอคาทองถ่ิน พอคาจังหวัดอ่ืน

โรงสีระดับจังหวัด

ผูสงออกขาวตลาด
กทม.

ผูบริโภคในจังหวัด พอคาจังหวัดอ่ืน

เกษตรกร โรงสี ตัวแทนหรือหยง

โรงสีชุมนุมสหกรณ

ผูสงออก

ชุมนุมสหกรณการ
เกษตรแหง
ประเทศไทยวถิีขาวเปลือก

วถิีขาวสาร

พอคายุงฉาง (กระจายอยูในอํ าเภอ) ผูซื้อจากตางจังหวัด

พอคาจํ าหนาย ผูบริโภคภายใน

สหกรณการเกษตร
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สํ าหรับสหกรณการเกษตรที่ไมทํ าการแปรรูปจะทํ าหนาท่ีเปนผูรวบรวม ซึ่งในตัวอยางมี 2 แหง คือ 
สหกรณการเกษตรทาตูม และสหกรณการเกษตรปฏิรูปท่ีดินทาตูม แหงแรกรับซื้อจากสมาชิกถึงรอยละ 95 และ
เกษตรกรท่ัวไปรอยละ 5 แลวจ ําหนายใหแกโรงสีขนาดใหญในกรุงเทพฯ 2 แหง  สวนสหกรณรายที ่ 2 น้ันรับซ้ือ
ขาวเปลือกจากเกษตรกรแลวจํ าหนายใหแกพอคาในจังหวัด ซึ่งนํ าไปจํ าหนายตอใหแกโรงสีในกรุงเทพฯ และ
นครราชสีมา

โดยสรุปแลว ฉางขาวและพอคาผูรวบรวมสวนใหญจะจ ําหนายขาวเปลือกใหแกโรงสีตางจังหวัด โดย
เฉพาะในภาคกลาง สวนโรงสีที่อยูในพื้นที่นั้นเปนโรงสีขนาดใหญที่มีการสงออกขาวเทานั้น และเนื่องจากเขตทุง
กลุารองไหเปนเขตที่เนนการปลูกขาวหอมมะล ิพอคาคนกลางเหลานี้จึงเปนผูที่รับซื้อขาวหอมมะลิ (กข 15 และ
ขาวดอกมะลิ 105) เปนหลัก แมวาจะมีการซื้อขาวพันธุอื่นบาง (ไดแก ขาวเมล็ดเล็ก ขาวเมล็ดใหญ และขาว
เหนียว) กต็าม ขาวพันธุอื่นๆ เหลานี้ พอคาคนกลางอาจจ ําหนายใหแกโรงสีภาคกลางรายใหญซึ่งรับซื้อไปเพื่อ
จ ําหนายเปนขาวสารใสถุงจ ําหนายปลีกตอไป

สังเกตไดวาขาวเปลือกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางไกลมากกอนจะมีการสี แสดงวาตลาด
ขาวเปลือกมกีารแขงขันกันสูง ผูคามีโอกาสในการเลือกจํ าหนายไดมากและสะทอนถึงขอมูลการตลาดที่ดีในดาน
อุปสงคและอุปทาน  และมีการเคลื่อนยายสินคาอยางคลองตัว

โรงสีตวัอยางในเขตทุงกุลารองไห (จํ านวน 15 แหง) รับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรในสัดสวนมากที่สุด 
คอื โดยเฉล่ียรอยละ 67 ของปริมาณขาวเปลือกหอมมะลิที่รับซื้อทั้งหมด บางแหงรับซื้อมากถึงรอยละ 95 ในการ
รับซือ้ขาวเปลือกน้ัน โรงสีมักรอรับซื้ออยูกับที่มากกวาที่ออกไปหาซื้อขาวเปลือกเอง นอกจากรับซื้อจากเกษตรกร
แลว โรงสียังรับซื้อจากฉางขาว (รอยละ 20) พอคา (รอยละ 4) พอคาเร (รอยละ 3.5) สหกรณ (รอยละ 4.58) 
และเกษตรกรตางถิ่นดวย (นอยกวารอยละ 1) โรงสีตวัอยางที่นาสนใจเปนพิเศษมี 2 แหง คือ โรงสีของ สหกรณ
การเกษตร อ. เกษตรพิสัย และ บริษัทกรุงเทพผลิตภัณฑขาว จํ ากัด เนื่องจากทั้งสองเปนองคกรของเกษตรกร 
และรายหลังเชือ่มโยงกับองคกรของเกษตรกรคอนขางมากและไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมการเกษตร

โรงสีจ ําหนายขาวสารใหแกโรงสีขนาดใหญซึ่งเปนผูสงออก และจํ าหนายใหแกผูสงออกโดยผาน หยง
เปนสวนใหญ ซึง่จ ําหนายในรูปของขาวตน (บางรายเปนขาวคัดเกรด) ใหแกผูสงออก สวนขาวหักนั้นจ ําหนาย
ตลาดในประเทศ บางรายจํ าหนายผานหยงไปยงัตลาดภาคใต ขาวชั้น 2 และ ชั้น 3 อาจจ ําหนายใหตลาดในทอง
ถิน่ โรงสีตวัอยาง 3 ราย จํ าหนายเปนขาวกลองหอมมะลิ ทั้งนี ้ 2 รายมีเหตุผลวาเคยมีปญหากับ หยง ในการ
จ ําหนายขาวขาวคือ ในชวงที่ราคาตํ่ าขาวขาวจํ าหนายไดยากกวา และการรับซื้อของหยงนัน้ จะสั่งซื้อเมื่อมีการ
สงออก ดังน้ันโรงสีจํ าเปนตองเก็บสตอคขาวไวเอง เมื่อโรงสีมีที่เก็บรักษานอย การจ ําหนายขาวกลองจึงสะดวก
กวา เพราะขาวกลองไมจ ําเปนตองบรรจุลงกระสอบระหวางรอจํ าหนาย

นอกจากจะจํ าหนายขาวสารแลว โรงสีหลายแหงยังจ ําหนายขาวเปลือกใหแกโรงสีขนาดใหญ เมื่อมี
ขาวเปลือกเกินกวาท่ีจะเก็บสตอคไวได เมื่อโรงสีพบวาขาวมีความชื้นสูงมาก และไมมีลานตากขาวของตนเอง  
โดยสงจ ําหนายไปยังแหลงเดียวกับผูรวบรวมและฉางขาวดังกลาวไปแลวขางตน โรงสีที่สามารถรับซื้อขาวที่เปยก
ชืน้ ไดแก โรงสีที่มีเครื่องอบ เชน โรงสีของบริษัทมาบุญครอง และบริษัทเกษตรรุงเรือง เปนตน

โรงสีตวัอยางจ ํานวน 3 ราย ที่มีการสงออกขาวหอมมะลิดวยตนเองเปนบางสวน ไดแก บริษัทกรุงเทพ
ผลิตภัณฑขาว และโรงสีอ่ืนอีก 2 ราย ท้ัง 3 รายน้ีสงออกไปยงัประเทศออสเตรเลีย  ยุโรป  สหรัฐอเมริกา    แคนาดา 
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จีน และประเทศในอาเซียน ท้ังน้ีสหกรณการเกษตร อ.เกษตรพิสัย เร่ิมมีการติดตอท่ีจะสงออกไปสู บราซิล
ดวย

จากการสํ ารวจพบวา โรงสีตัวอยางเกือบทั้งหมดจ ําหนายขาวสารหอมมะลิใหแกโรงสีซึ่งเปนผูสงออก
รายใหญ 2 ราย และบริษัทคาขาวในประเทศ 1 ราย ซึ่งแสดงวาบริษัทท้ัง 3 มีสวนครองตลาดสํ าหรับขาวหอม
มะลจิากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางสํ าคัญ

2.5  การกระจายผลผลิตของเกษตรกร
จากการสํ ารวจเกษตรกรตัวอยางในพ้ืนที่ศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อชี้ใหเห็นวาเกษตรกรจ ําหนายผลผลิต

มากนอยเพียงไร และในชวงฤดูเก็บเกี่ยวนั้น (ธันวาคม) เกษตรกรไดปลอยสินคาเขาสูตลาดเทาไรในแตละพื้นที่
(เกษตรกรในเชยีงใหมเก็บเกี่ยวขาวกอนทุงกุลารองไห และพิษณุโลก) การศกึษาน้ีเสนอการจัดสรรผลผลิตขาว 2
ประเภท ไดแก ขาวหอมมะลิ และขาวพันธุอื่น และเกษตรกรตัวอยางไดถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีจุด
มุงหมายหลักในการผลิตเพ่ือบริโภคกอนท่ีเหลือจึงขาย กับอีกกลุมหนึ่งซึ่งระบุวาตนผลิตขาวเพื่อขายเปนหลัก
เกษตรกรสองกลุมนี้อาจมีพฤติกรรมการขายแตกตางกัน

ขาวหอมมะลิ
ตวัเลขในตารางที่ 4 และ แผนภาพท่ี 4 และ 5 แสดงผลผลิตรวมของขาวหอมมะลิตอครัวเรือน สัดสวน

ของเกษตรกรทีร่ะบุวามีการจัดสรรขาวไวจ ําหนาย และไดจ ําหนายไปแลวในเดือนธันวาคม และท่ีรอจํ าหนาย
ภายหลัง และบางสวนจัดไวเพ่ือบริโภคบางสวนเก็บไวทํ าพันธุ และอ่ืนๆ

ผลผลิตรวมของครัวเรือนในพิษณุโลกโดยเฉล่ีย (7.8 เกวียน/ครัวเรือน) สูงกวาอีก 2 พ้ืนท่ี (5.5 เกวียน/
ครัวเรือน) เน่ืองจากพื้นที่ตอครัวเรือนสูงกวานั่นเอง สวนทุงกุลารองไหน้ัน แมพ้ืนท่ีทํ ากินจะมากกวาเกษตรกรใน
เชยีงใหม แตผลผลิตตอไรตํ ่ากวา ดังน้ันผลผลิตรวมจึงใกลเคียงกัน

ผลผลิตขาวหอมมะลิเฉล่ียประมาณรอยละ 65 ถูกจัดสรรไวเพื่อจ ําหนาย ซึง่ผลิตผลท่ีเก็บไวจ ําหนายมี
สัดสวนสูงท่ีสุดในเชียงใหม และต่ํ าที่สุดในทุงกุลารองไห การจ ําหนายผลผลิตของเกษตรกรในเชียงใหม โดยครัว
เรือนที่ระบุวาตนมุงผลิตเพื่อจ ําหนาย (2*) น้ัน มกีารจ ําหนายทุกครัวเรือน แตในจํ านวนนี้มีครัวเรือนที่เก็บขาว
หอมมะลิไวบริโภคประมาณรอยละ 36 ครัวเรือนที่เก็บไวทํ าพันธุมีท้ังส้ินรอยละ 14 และใชเพื่อการอื่น ๆ (ไดแก 
จายเปนคาเชานา และคาแรงงาน) ประมาณรอยละ 23 ของจ ํานวนครัวเรือนในกลุมนี้ จากปริมาณผลผลิตท้ัง
หมด 6.49 ตัน/ครัวเรือน ในกลุมน้ีน้ันสัดสวนของผลผลิตท่ีจ ําหนายสูงถงึรอยละ 91 ท่ีเหลือเก็บไวเพ่ือบริโภคและ
ทํ าพันธุเพียงเล็กนอย (รอยละ 9 ของผลผลิตท้ังหมด) ท้ังน้ีครัวเรือนประเภทน้ี จํ าหนายขาวไปแลวรอยละ 93 
ของผลผลิต โดยเกษตรกรรอยละ 18 (ของครัวเรือนผลิตเพ่ือจํ าหนาย) ครัวเรือนท่ีเหลือ คือ สวนใหญ (รอยละ 
82) น้ันยังรอท่ีจะจํ าหนายในภายหลัง (ดวยปริมาณผลผลิตรอยละ 91 ที่เก็บเกี่ยวไดของกลุมที่รอจ ําหนาย)

สํ าหรับครัวเรือนท่ีระบุวาผลิตเพ่ือบริโภคเปนหลักน้ัน (1*) มีสัดสวนครัวเรือนที่จ ําหนาย (จํ าหนายแลว
และจะจ ําหนายรวมกัน) ถึงรอยละ 93 ของตัวอยางครัวเรือนกลุมนี ้โดยรอยละ 43 ของครัวเรือน ไดจํ าหนายขาว
ไปแลวดวยปริมาณผลผลิตรอยละ 78 (เฉพาะของผูที่จํ าหนาย หรือรอยละ 33 เฉลี่ยของตัวอยางทั้งหมดในกลุม
น้ี) ครัวเรือนอีกประมาณรอยละ 52 รอจ ําหนายผลผลิต เกษตรกรในกลุมน้ี (ผลิตเพ่ือบริโภคเปนหลัก) ของ
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เชยีงใหมมเีพียงรอยละ 30 ท่ีเก็บขาวหอมมะลิไวบริโภค โดยเก็บขาวไวเพียงรอยละ 8.64 ของผลผลิตท้ังหมด
(โดยเฉล่ียของทุกตัวอยาง หรือเฉล่ียรอยละ 29 เฉพาะครัวเรือนที่เก็บขาวหอมมะลิไวบริโภค) ทั้งนี้เพราะ
เกษตรกรเชียงใหมบริโภคขาวเหนียวเปนหลัก และโดยรายละเอียดแลว ในกลุมนี้ยังแยกออกเปนผูที่เผื่อใจที่จะ
จ ําหนายขาวหอมมะลิสวนท่ีกันไวบริโภคดวย หากจํ าเปนตองใชเงิน (มีเพียงรอยละ 2 ของจํ านวนตัวอยาง)

สัดสวนการจ ําหนายขาวหอมมะลิที่ครัวเรือนซึ่งผลิตเพื่อจ ําหนาย และเพ่ือบริโภคจัดสรรไวจํ าหนายน้ัน
แตกตางกนัอยางมีนัยสํ าคญัในทุกพ้ืนท่ี คือครัวเรือนที่ปลูกเพื่อจ ําหนายมีการจ ําหนายขาวหอมมะลิในสัดสวนท่ี
สูงกวา เชน ในเชียงใหมครัวเรือนที่ผลิตเพื่อขายจัดสรรขาวไวจ ําหนาย รอยละ 91 ในขณะที่ครัวเรือนปลูกเพื่อ
บริโภคจดัสรรขาวหอมมะลิไวจ ําหนายรอยละ 80 ของผลผลิต ครัวเรือนที่ปลูกเพื่อจ ําหนายมีการเก็บขาวไวรอ
จ ําหนายภายหลังมากกวาครัวเรือนท่ีปลูกไวบริโภค อยางมีนัยสํ าคัญเชนกัน ทั้งนี้ยกเวนใน จ.พิษณุโลก ซึ่ง
สาเหตหุน่ึงเปนเพราะวา เกษตรกรในพิษณุโลกสวนใหญเก็บเกี่ยวขาวโดยใชเครื่องเก็บเกี่ยว ครัวเรือนที่ปลูกเพื่อ
จ ําหนายมผีลผลิต (10 เกวียน) ในปริมาณมากกวาครัวเรือนที่ปลูกเพื่อบริโภค (6.6 เกวียน) ขาวที่เกี่ยวดวย
เคร่ืองอยูในระยะพลับพลึงมีความชื้นสูง เกษตรกรมีลานตากไมเพียงพอ จึงจํ าเปนตองรีบจ ําหนายทันทีท่ีเก็บ
เกีย่วเสร็จเปนสวนใหญ ในขณะที่เกษตรกรในเชียงใหมเก็บเกี่ยวดวยแรงงานคนทั้งหมด และเกษตรกรในเขตทุง
กลุารองไหมกีารเกบ็เกี่ยวขาวดวยแรงงานคน และเครื่องเก็บเกี่ยวผสมกัน สวนที่เก็บเกี่ยวดวยแรงงานคนมักเปน
ขาวทีส่กุแหงกวาขาวที่เก็บเกี่ยวดวยเครื่อง จึงสามารถเก็บรักษาไวรอจ ําหนายได

ตารางที่ 4  การกระจายการใชผลผลิตขาวหอมมะล ิเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2542
หนวย : รอยละ

เชียงใหม พิษณุโลก ทุงกุลารองไห
สัดสวนผลผลิต 1* 2* รวม 1* 2* รวม 1* 2* รวม

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
พื้นที่ปลูก (ไร/ครัวเรือน) 8.49 11.60 9.53 21.83 29.83 24.46 23.71 23.41 23.67 20.20

     1.  จํ าหนาย (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 จํ าหนายแลว
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 รอจํ าหนาย
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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ตารางที ่4  (ตอ)
หนวย : รอยละ

เชียงใหม พิษณุโลก ทุงกุลารองไห
สัดสวนผลผลิต 1* 2* รวม 1* 2* รวม 1* 2* รวม

รวม

N = 44 N = 22 N = 66 N = 53 N = 26 N = 79 N = 95 N = 11 N = 106 N = 251
2. บริโภค

1 8.64 2.89 6.72 15.35 8.22 13.00 48.14 40.67 47.37 25.86
2 29.25 7.93 21.13 33.89 23.76 31.13 55.10 40.67 53.41 43.86
3 29.55 36.36 31.82 45.28 34.62 41.77 87.37 100.00 88.68 58.96

3. ทํ าพันธุ
1 0.21 0.20 0.21 4.32 9.75 6.11 6.10 2.58 5.73 4.40
2 2.34 1.50 1.98 6.55 10.56 8.18 10.16 5.67 9.80 8.62
3 9.09 13.64 10.61 66.04 92.31 74.68 60.00 45.45 58.49 51.00

     4. อ่ืนๆ
1 11.10 5.54 9.24 5.57 5.02 5.39 0.70 0.00 0.62 4.39
2 37.55 24.39 33.90 22.70 26.09 23.64 13.23 0.00 13.23 26.87
3 29.55 22.73 27.27 24.53 19.23 22.78 5.26 0.00 4.72 16.33

ท่ีมา : จากการส ํารวจ
หมายเหต ุ:  1 คือ รอยละของผลผลิตจากครัวเรือนทั้งหมด
                   2  คอื รอยละของผลผลิตเฉพาะครัวเรือนที่มีการจัดสรรในรายการนั้นๆ
                   3  คือ รอยละของจํ านวนครัวเรือนที่มีการจัดสรรในรายการนั้นๆ
                   1* หมายถึง ครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อบริโภค
                   2* หมายถึง ครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อจํ าหนาย
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ท่ีมา : จากการส ํารวจ

แผนภาพที ่4  การกระจายการใชผลผลติขาวหอมมะลขิองครัวเรือนเกษตร เม่ือสิน้เดอืนธนัวาคม  2542

ท่ีมา : จากการส ํารวจ
หมายเหต ุ: 1* คือครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อบริโภค

2*  คือครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อจ ําหนาย

แผนภาพที ่5  สดัสวนการจํ าหนายขาวหอมมะลิของครัวเรือนเกษตร เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2542
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ขาวพันธุอื่น
ผลผลิตขาวพันธุอ่ืนท่ีไมไชขาวหอมมะลิในเชียงใหมและทุงกุลารองไห มีปริมาณคอนขางนอย (2.2

และ 1.5 เกวียนตอครัวเรือน ตามลํ าดับ) แตใน จ.พิษณุโลก ผลผลิตขาวพันธุอ่ืน ๆ สูงถงึ 16 เกวียน/ครัวเรือน
(ตารางท่ี 5)

ผลผลิตถกูนํ าไปใชเพื่อการบริโภคมากกวาเพื่อจ ําหนาย คือโดยเฉล่ียประมาณรอยละ 62 และ 32 ตาม
ลํ าดบั แตคอนขางแตกตางกันระหวางพื้นที ่กลาวคือ ในเขตพิษณุโลก เกษตรกรปลูกขาวพันธุอื่น ๆ ไวจํ าหนาย
ในสัดสวนท่ีสูงมาก คือ ประมาณรอยละ 70 ของผลผลิต สวนในอีก 2 เขตนั้น มีการจํ าหนายขาวพันธุอื่นที่ไมใช
ขาวหอมมะลิเพียงเล็กนอยเทาน้ัน (แผนภาพท่ี 6) และขาวสวนมากในเขตพิษณุโลก ไดจํ าหนายไปแลวในเดือน
ธนัวาคม (แผนภาพท่ี 7) ดวยเหตุผลเดียวกับขาวหอมมะลิ คือเกษตรกรใชเครื่องเก็บเกี่ยวจึงจ ําเปนตองจํ าหนาย
ขาวคอนขางเร็ว

ตารางที่ 5  การกระจายการใชผลผลิตขาวพันธุอื่น เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2542
หนวย : รอยละ

เชียงใหม พิษณุโลก ทุงกุลารองไห รวม
รายการ 1* 2* รวม 1* 2* รวม 1* 2* รวม

N = 52 N =  10 N =  62 N =  46 N =  28 N =  74 N =  46 N =  5 N =  51 N=187
ผลผลิตรวม (กก./ฟารม) 2406.58 1539.00 2266.65 13728.04 20501.43 16290.95 1448.02 2395.00 1540.86 7618.43
พื้นที่ปลูก (ไร/ครัวเรือน) 4.13 2.65 3.89 33.88 45.71 38.36 5.46 7.50 5.66 18.01
การใชผลผลิต

  1. จํ าหนาย (รวม)
1 10.12 0.00 8.46 66.86 74.03 69.57 1.90 13.73 2.86 31.55
2 64.53 0.00 64.53 75.01 82.91 78.00 42.67 54.92 46.75 75.39
3 15.38 0.00 12.90 89.13 89.29 89.19 4.35 20.00 5.88 41.18

     1.1  จํ าหนายแลว
1 2.49 0.00 2.08 37.00 59.54 45.53 0.15 0.00 0.14 19.04
2 63.48 0.00 63.48 77.37 83.36 80.22 6.67 6.67 77.84
3 3.85 0.00 3.23 47.83 71.43 56.76 2.17 0.00 1.96 24.06

     1.2  รอจํ าหนาย
1 7.63 0.00 6.38 29.86 14.49 24.04 1.75 13.73 2.73 12.51
2 64.88 0.00 64.88 65.40 57.94 63.54 39.33 54.92 44.53 62.21
3 11.54 0.00 9.68 45.65 25.00 37.84 4.35 20.00 5.88 19.79

2.  บริโภค
1 83.64 100.00 86.33 26.98 19.69 24.22 90.09 81.08 89.35 62.16
2 85.32 100.00 87.76 33.55 32.43 33.20 90.09 81.08 89.35 70.16
3 96.15 100.00 96.77 80.43 60.71 72.97 97.83 80.00 96.08 87.17



บรรยากาศในตลาดระดับจังหวัด20

ตารางที ่5  (ตอ)
หนวย : รอยละ

เชียงใหม พิษณุโลก ทุงกุลารองไห รวม
รายการ 1* 2* รวม 1* 2* รวม 1* 2* รวม

N = 52 N =  10 N =  62 N =  46 N =  28 N =  74 N =  46 N =  5 N =  51 N=187
  3.  ทํ าพันธุ

1 0.09 0.00 0.07 3.73 4.46 4.01 5.76 5.19 5.72 3.15
2 1.11 0.00 1.11 6.13 5.43 5.82 11.60 6.92 11.04 7.21
3 7.69 0.00 6.45 60.87 82.14 68.92 47.83 60.00 49.02 42.78

  4.  อ่ืนๆ
1 6.15 0.00 5.14 2.42 1.82 2.20 2.25 0.00 2.07 3.14
2 34.83 0.00 34.83 18.59 16.99 18.06 33.78 33.78 27.49
3 17.31 0.00 14.52 13.04 10.71 12.16 6.52 0.00 5.88 11.23

ท่ีมา : จากการส ํารวจ
หมายเหต ุ:       1  คือ รอยละของผลผลิตจากครัวเรือนทั้งหมด
                    2  คอื รอยละของผลผลิตเฉพาะครัวเรือนที่มีการจัดสรรในรายการนั้นๆ
                    3  คือรอยละของจํ านวนครัวเรือนที่มีการจัดสรรในรายการนั้นๆ
                    1* หมายถึง ครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อบริโภค

    2* หมายถึง ครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อขาย

ท่ีมา : จากการส ํารวจ

แผนภาพที ่6   การกระจายการใชผลผลติขาวพนัธุอืน่ของครัวเรือนเกษตร เม่ือสิน้เดอืนธนัวาคม 2542
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ท่ีมา : จากการส ํารวจ
หมายเหต ุ:  1* คือครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อบริโภค

 2* คือ ครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อจํ าหนาย

แผนภาพที ่7  สดัสวนการจํ าหนายขาวพันธุอื่นของครัวเรือนเกษตร เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2542

2.6 แหลงรับซ้ือผลผลติขาวหอมมะลขิองเกษตรกร
ตลาดท่ีมีความสํ าคัญและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจผลิตของเกษตรกรคือ ตลาดระดับทองถิ่น หาก

พิจารณาเฉพาะกลุมท่ีปลูกเพ่ือจ ําหนาย แหลงจ ําหนายขาวเปลือกท่ีสํ าคญัของเกษตรกร (พิจารณาจากสัดสวนตวั
อยางเกษตรกรท่ีจ ําหนาย) คอื ผูรวบรวมในทองถิน่ รองลงมาคอืผูรวบรวมตางถิน่ และโรงสี ตามลํ าดับ เมื่อพิจารณา
ถงึปรมิาณขาวเปลือกที่จํ าหนายไปแลวพบวาสัดสวนของขาวเปลือกท่ีจ ําหนายเปนไปในทิศทางเดยีวกนั

เกษตรกรในพ้ืนท่ีศกึษามกัจ ําหนายขาวเปลือกใหผูรวบรวมในทองถิน่ โดยเฉล่ียตัง้แตรอยละ 28 - 54 ของ
ปริมาณขาวเปลือกท่ีจ ําหนาย เพราะเกษตรกรมคีวามคุนเคยและเชือ่ถอืผูรวบรวมในทองถิน่ และรอยละ 21 ถกู
จ ําหนายใหกบัผูรวบรวมตางอํ าเภอท่ีเขามารวบรวมขาวเปลือกในพ้ืนท่ี (เขตเชยีงใหมและพิษณุโลก) เหตท่ีุเกษตรกร
ไมจ ําหนายใหแกโรงสีขนาดเล็กหรือโรงสีในหมูบาน เน่ืองจากโรงสีขนาดเล็กสวนใหญรับจางสีขาวเปนหลัก จึงไม
นิยมซือ้ขาวหอมมะลิเพ่ือนํ ามาสีจ ําหนายประกอบกบัจ ํานวนโรงสีในหมูบานลดจ ํานวนลงเร่ือยๆ เพราะไมสามารถ
แขงขนัในเร่ืองคณุภาพขาวท่ีสีและเงนิทุนในการด ําเนินการท่ีมนีอย โรงสีท่ียงัด ําเนินงานอยูจะเปล่ียนบทบาทตนเอง
ไปเปนผูรวบรวมขาวเปลือกใหกบัโรงสีขนาดกลางและขนาดใหญแทน ในขณะท่ีเกษตรกรในเขตทุงกลุารองไหกลับ
นิยมนํ าขาวเปลือกไปจ ําหนายใหกบัโรงสีท่ีอยูในเขตเมอืง ซึง่มกัไดแกโรงสีขนาดเล็กท่ีมจี ํานวนมาก หนวยงานของรัฐ
ท่ีมบีทบาทในการรับซือ้ขาวเปลือกจากเกษตรกร ไดแก สหกรณการเกษตร (รอยละ 9-12 ของปริมาณขาวเปลือกท่ี
เกษตรกรจ ําหนาย) (แผนภาพท่ี 8)
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 เชียงใหม

 พษิณุโลก

ทุงกุลารองไห

แผนภาพที ่8 แหลงรับซื้อขาวเปลือกของเกษตรกรในฤดูเก็บเกี่ยว (ณ เดือนธันวาคม 2542)

พอคาตางถิ่น

เกษตรกร

ศนูยขยายพันธุพืช

พอคาทองถิ่น

สหกรณ/กลุมเกษตรกร

ธ.ก.ส

เพื่อนบาน25.48% 2.14%
28.74%

20.26% 8.8%

14.15%

โรงสีในเมือง

เกษตรกร

พอคาทองถิ่น/ทาขาว

พอคาตางถิ่น ธ.ก.ส

สหกรณ/กลุมเกษตรกร21.17%

51.19%

15.46% 1.09%

11.08%

โรงสีในหมูบาน

เกษตรกร

พอคาทองถิ่น

ไมระบุ

โรงสีในเมือง

ธ.ก.ส

สหกรณ/กลุมเกษตรกร
54.12%

1.11%

0.44% 26.77%

5.61%

11.96%
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เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของขาวท่ีจํ าหนายโดยเกษตรกรท่ีปลูกเพ่ือบริโภคและเพ่ือจํ าหนาย พบวามี
ความแตกตางกนัอยางมนัียสํ าคญัอยูหลายประเดน็คอื

1. สัดสวนของขาวท่ีจ ําหนายใหแกผูรวบรวมทองถิน่ ในเขตพิษณุโลกและทุงกลุารองไห โดยครัวเรือนท่ี
ปลูกเพ่ือจ ําหนายสูงกวาปริมาณท่ีจ ําหนายของครัวเรือนท่ีปลูกเพ่ือบริโภค ยกเวนท่ี จ.เชยีงใหม

2. ปริมาณท่ีเกษตรกรจ ําหนายใหแกโรงสีในเมอืงของครัวเรือนท่ีปลูกเพ่ือบริโภคมีสัดสวนสูงกวา ทั้งนี้
เน่ืองจากเกษตรกรตวัอยางจ ํานวนหน่ึงอยูใกลตวัเมอืง (จ. สุรินทร) จงึสะดวกในการทีจ่ะจ ําหนายขาว
ใหแกโรงสีโดยตรง

3. ปริมาณท่ีจํ าหนายใหแกพอคาตางถ่ินของครัวเรือนท่ีปลูกเพ่ือบริโภคมีสูงกวาครัวเรือนท่ีปลูกเพ่ือ
จ ําหนายแตในเชยีงใหมไมมคีวามแตกตางกนั

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาแหลงจ ําหนายของเกษตรกรท้ัง 2 ประเภทน้ี (ท่ีปลูกขาวเพ่ือบริโภคหรือ
เพ่ือขาย) ไมมแีบบแผนท่ีแนนอน แตเกษตรกรในแตละพ้ืนท่ีมเีหตผุลท่ีจ ําหนายใหแกผูรับซือ้ตางๆ เหลาน้ีตามสภาพ
แวดลอมและความสะดวกของตน

3.   การก ําหนดราคาในเชิงปฏิบัติ
ตลาดขาวเปลือกในพื้นที่ศึกษาแตละแหงมีลักษณะตางกันกลาวคือ จ.เชยีงใหม เนนการปลูกขาวเหนียวไว

เพ่ือบริโภคเปนหลัก สวนขาวหอมมะลินั้นปลูกเพื่อการคาและมีปริมาณการผลิตไมเพียงพอกับการบริโภคจึงตอง
นํ าเขาจากจังหวัดอื่นมาบริโภคดวย ในขณะที ่ จ.พิษณุโลกมีการผลิตขาวตลอดทั้งปและเปนการปลูกโดยมีจุด
ประสงคเพ่ือการคาเปนหลัก ตลาดขาวพิษณุโลกจึงมีการซื้อขายขาวเกือบทุกพันธุและมีการซื้อขายคึกคักตลอด
ป สวนตลาดในเขตทุงกุลารองไห  (บุรีรัมย  รอยเอ็ด และสุรินทร)  เนนการปลูกขาวหอมมะลิเพื่อการคาเปนหลัก 
ดังน้ันตลาดขาวหอมมะลิในพ้ืนท่ีดงักลาวจงึมคีวามคกึคกัเปนอยางมากเมือ่เปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีอ่ืน สภาวะแวด
ลอมการตลาดท่ีแตกตางกันนี้นาจะสงผลตอการกํ าหนดราคาขาวในตลาดในแตละพื้นที่ใหแตกตางกันดวย
เปนท่ีคาดวาการก ําหนดราคารับซื้อขาวเปลือกของคนกลางจะเปนวิธี mark-down pricing โดยใชราคาที่

คาดวาจะไดรับหักลบดวยตนทุนการดํ าเนินงานและพิจารณาปจจัยดานคุณภาพและสภาพแวดลอมในทองถิ่น
ประกอบ ในหัวขอน้ีจะนํ าเสนอพฤติกรรมในการก ําหนดราคารับซื้อขาวเปลือกของคนกลางที่เกี่ยวของในแตละ
พ้ืนท่ี โดยอธิบายถึงวิธีการเหลานั้นเพ่ือใหไดซึ่งรายละเอียดในเชิงปฏิบัติและเห็นอิทธิพลของคนกลางประเภท
ตางๆ ดวย

3.1 การก ําหนดราคาขาวเปลือกใน จ.เชียงใหม
ตลาดขาว จ.เชียงใหมเปนตลาดท่ีผลผลิตสวนใหญถูกจํ าหนายภายในจังหวัด (สํ านักงานพาณิชย

จงัหวดัเชยีงใหม, 2541) การก ําหนดราคาของคนกลางในตลาดจงึมักอิงกับแหลงรับซือ้ผลผลิตของตนคอนขาง
มากและแตกตางกันตามประเภทของคนกลางดังรายละเอียดตอไปนี้
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ผูรวบรวม
ผูรวบรวมในระบบตลาดขาวเชียงใหม 2 กลุม ซึ่งไดแก ผูรวบรวมในทองถิ่นและผูรวบรวมตางอํ าเภอ มี

ตลาดตางกนัจงึพบวามีการกํ าหนดราคารับซ้ือขาวเปลือกตางกันคือ ผูรวบรวมในทองถิ่นก ําหนดราคาโดยอิง
ราคาแหลงรับซื้อขาวเปลือกที่ส ําคัญในทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย สหกรณ พอคารวบรวมตางถิ่น และโรงสีในทอง
ท่ี โดยก ําหนดราคารับซ้ือต่ํ ากวาของโรงสีและสหกรณประมาณกิโลกรัมละ 0.5 - 1 บาท แตราคาอาจจะเทาหรือ
สูงกวาผูรวบรวมตางถิน่เล็กนอย (ในพื้นที่ที่มีการแขงขันมาก) นอกจากนี้ยังใชราคานํ าหรือราคาแทรกแซงของรัฐ
บาลเปนเกณฑในการก ําหนดราคารับซื้อขาวดวย โดยทั่วไปราคามักตํ ่ากวาราคาแทรกแซงเล็กนอย (ตารางที่ 6)
ความแตกตางระหวางราคานํ าและราคารับซื้อสูงถึง 500 – 1,000 บาท/เกวียน ในขณะท่ีพอคาคาดวาจะ
จ ําหนายไดในราคาท่ีคอนขางสูง พอคาคาดหวังสวนตาง 3,000 – 3,500 บาท/เกวยีน และสังเกตไดวาเมื่อราคา
สูงขึน้พอคาจะทํ าก ําไรมากขึ้นไปดวย ขอมูลนี้ชี้ใหเห็นถึงวิธีกํ าหนดผลตอบแทนของผูรวบรวมซ่ึงสะทอนคาเสีย
โอกาสของการจัดการเชิงธุรกิจของผูรวบรวม เมื่อมีการเก็บสตอคขาวใหมไวขายเปนขาวสารเกา ซึ่งราคาสูงกวา
ขาวใหมคอนขางมาก

ตารางที ่6  การเปรียบเทียบราคาขาวเปลือกที่ผูรวบรวมซื้อกับที่คาดวาจะจํ าหนาย

ราคานํ า
(บาท/เกวียน)

ราคาท่ีผูรวบรวมซ้ือ
(บาท/เกวียน)

ราคาท่ีคาดวาจะจํ าหนาย
(บาท/เกวียน)

4,500 4,000 7,000
6,000 5,000-5,500 8,500-9,000

ท่ีมา :  จากการส ํารวจ
หมายเหต ุ :  ราคาน ําและราคาที่ผูรวบรวมซื้อเปนราคาขาวใหม สวนราคาที่คาดวาจะจํ าหนายเปนราคาขาวที่ถูก เก็บรักษาไวของ

ผูรวบรวมหรือขาวแหง (ขาวแหงนํ้ าหนักจะลดลงรอยละ 3-5 หรือ 30-50 กิโลกรัม/เกวียน)

ระยะเวลาและปริมาณขาวเปลือกท่ีผูรวบรวมทํ าการเก็บรักษาขึ้นอยูกับจํ านวนเงินทุนท่ีมีอยูและการ
คาดคะเนราคาท่ีจะไดรับคือ ผูรวบรวมที่มีเงินทุนเปนของตนเองจะเก็บรักษาขาวไวในยุงฉางและจ ําหนายเมื่อคิด
วาระดบัราคาท่ีไดรับเปนท่ีนาพอใจหรือไดรับกํ าไรกิโลกรัมละประมาณ 2 - 4 บาท (หรือเกวียนละ 2,000 – 
4,000 บาท ) เพื่อครอบคลุมตนทุนในการเก็บรักษาซึ่งเฉลี่ยประมาณ 1.2 บาท/กโิลกรัม โดยที่ระดับราคานี้ผูรวบ
รวมในทองถิน่มกัไดจากการสอบถามผูรวบรวมตางถิ่น หากไมไดรับราคาที่นาพอใจก็มักเก็บขาวไวรอจ ําหนายใน
ชวงกอนเกบ็เกีย่วขาวในฤดูถัดไป เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่ขาวเกามีราคาสูงสุด ในขณะท่ีผูรวบรวมท่ี
ไดเงินทุนจากการกูยืมจะมีระยะเวลาของการเก็บรักษาส้ันกวาคือจะจํ าหนายเมื่อราคามีแนวโนมสูงขึ้นหรือเมื่อ
สามารถทํ าก ําไรไดพอสมควร เนื่องจากตองรับภาระเรื่องดอกเบี้ย แหลงเงินกูที่ส ําคัญของผูรวบรวมเหลานี้ไดแก 
สหกรณการเกษตร (พอคารวบรวมเหลาน้ีสวนใหญเปนเกษตรกรและเปนสมาชิกสหกรณดวย)

ผูรวบรวมตางอํ าเภอท่ีเขามารับซื้อขาวเปลือกในพ้ืนท่ีมักซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรเปนหลักเชนกัน 
เมือ่ซือ้มาแลวมักจํ าหนายทันที แหลงรับซือ้ผลผลิตของผูรวบรวมตางอํ าเภอท่ีสํ าคัญไดแก โรงสีขนาดใหญ ดัง
นั้นจึงอิงราคาของโรงสีขนาดใหญ นอกจากนี้ผูรวบรวมตางอํ าเภอรายใหญยังมีอิทธิพลตอราคาในพื้นที่ที่เขาไป
รบัซือ้ดวยเนื่องจากซื้อขาวในปริมาณมาก
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ผูรวบรวมสวนใหญรับซื้อขาวขาวดอกมะลิ 105 และกข 15 ในราคาเดียวกันในปที่ขาวมีราคาแพง แม
จะทราบวาขาวท้ังสองชนิดน้ีมีคุณภาพตางกัน ในเร่ืองความหอมและคุณภาพของการหุง (ขาวกข 15 เมื่อหุงแลว
ไมเหนียวนุมเทาขาวขาวดอกมะลิ 105) เนื่องจากพอคาและโรงสีที่รับซื้อขาวตอจากผูรวบรวมเหลานี้รับซื้อขาว
สองพันธุนี้รวมกันเปนขาวหอมมะลิ อยางไรก็ตามหากปใดที่ราคาขาวตกตํ ่าผูรวบรวมบางรายยังคงซื้อขาวหอม
มะลิ 105 ปนกับขาวกข 15 แตมีบางรายที่แยกรับซื้อขาวทั้งสองพันธุ และจํ าหนายขาวกข 15 กอนเนื่องจากเปน
ขาวท่ีมน้ํี าหนักเบาเก็บไวนานน้ํ าหนักจะหายไปมากกวาขาวหอมมะลิ ซึ่ง จ.เชียงใหมมีการปลูกขาวกข 15 ไม
มากนัก สวนใหญซื้อจากจังหวัดอื่น เชน เชียงราย และพะเยา

กลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตร
กลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตรแบงออกเปน 2 ประเภท คือ กลุมเกษตรกรและสหกรณการ

เกษตรท่ีมีโรงสีเปนของตนเอง ทํ าหนาที่คลายกับโรงสีขนาดกลาง สวนอีกกลุมไดแก กลุมเกษตรกรและสหกรณท่ี
ไมมีโรงสีเปนของตนเองทํ าหนาท่ีเสมือนผูรวบรวมเทาน้ัน การกํ าหนดราคารับซื้อของกลุมเกษตรกรและ
สหกรณแตกตางกันกลาวคือ กลุมเกษตรกรกํ าหนดราคารับซื้อจากเกษตรกรโดยอิงราคาขาวเปลือกของส
หกรณท่ีกลุมนํ าผลผลิตไปจ ําหนาย เชน กลุมเกษตรกรท่ีอยูใน อ.สันปาตอง อิงราคารับซือ้ขาวเปลือกของสหกรณ
การเกษตรสันปาตอง ราคาที่กลุมเกษตรกรจะรับซื้อตํ ่ากวาราคาของสหกรณเล็กนอยเนื่องจากมีตนทุนในการเก็บ
รักษาและการขนสงขาว (ตารางท่ี 7) โดยทั่วไปมักเก็บรักษาไวรอราคาไมเกิน 1 ป คือ รับซื้อขาวในชวงเดือน
ธนัวาคม - มกราคม และคอยๆ ทยอยจ ําหนายไปเร่ือยๆ จนหมดกอนฤดูกาลเก็บเกี่ยวในปถัดไป แตหากปใดท่ี
ราคาขาวเปลือกตกตํ ่า กลุมเกษตรกรบางแหงอาจยอมเก็บรักษาขาวเปลือกไวนานกวา 1 ป หรืออาจตองยอม
ขายขาดทุนในกรณีท่ีไมมีโรงสีเปนของตนเอง แตหากกลุมเกษตรกรใดมีโรงสีเปนของตนเองจะแบงขาวเปลือก
บางสวนนํ ามาสีเปนขาวสารจ ําหนาย ในขณะที่การก ําหนดราคารับซื้อขาวเปลือกของสหกรณขนาดใหญที่มีโรงสี
เปนของตนเอง (เชน สหกรณสันปาตองซึ่งมีการเก็บรักษาขาวเปลือกไวตลอดป) อิงราคาขาวสารในจังหวัดเปน
หลัก (เนื่องจากตลาดขาวสารของสหกรณอยูในจังหวัดเปนสํ าคัญ) ในขณะท่ีสหกรณท่ีไมมีโรงสีเปนของตนเอง
จะอิงราคาจากแหลงรับซื้อขาวเปลือก อยางไรก็ตามสหกรณมีนโยบายรับซื้อขาวจากเกษตรกรในราคาที่สูงกวา
ราคาทองตลาดอยูแลวโดยมีจุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่เปนสมาชิก

โรงสี
โรงสีแตละขนาดใน จ.เชียงใหมมีรูปแบบการซื้อขายขาวและมีตลาดขาวท่ีตางกันจึงสงผลตอการ

ก ําหนดราคาทีแ่ตกตางกันดวย กลาวคือ โรงสีขนาดเล็กท ําการสีขาวเพื่อจ ําหนายใหกับผูบริโภคในต ําบลและพบ
วาบางแหงพิถีพิถันในการรับซื้อขาวมากพอสมควร เนื่องจากทราบวาผูซื้อขาวเจาบริโภคตองการขาวหอมมะลิ
เทาน้ันและผูบริโภคเปนคนรูจักในหมูบาน จึงแยกขาวอยางชัดเจนระหวางขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาวกข 15 
ในขณะท่ีบางแหงถือวาขาวขาวดอกมะลิ 105 และกข 15 คอืขาวหอมมะลิ จึงซื้อรวมกัน การซื้อขาวเปลือกเพื่อ
เกบ็รักษาจะซือ้ไวเทาท่ีมีเงินทุนหมุนเวียน ปจจุบันโรงสีขนาดเล็กสวนใหญมักรับจางสีขาวใหกับเกษตรกรในพื้น
ท่ีเน่ืองจากเกษตรกรนิยมบริโภคขาวเหนียวซ่ึงปลูกเอง คาบริการสีขาว 3 ถัง ตอ 1 บาท ซึ่งถูกกวาโรงสีขนาด
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กลาง นอกจากน้ีโรงสีขนาดเล็กยังทํ าหนาท่ีเปนผูรวบรวมขาวเปลือกสงใหแหลงรับซื้อตางๆ ท่ีสํ าคัญไดแก 
สหกรณการเกษตร การก ําหนดราคารับซื้อจึงขึ้นอยูกับแหลงรับซื้อขาวเปลือกของโรงสีขนาดเล็ก

ตารางที ่7 ตนทุนการเก็บรักษาขาวของกลุมเกษตรกรและโรงสีขนาดกลาง ป 2543

กลุมเกษตรกร (จํ าหนายในรูปขาวเปลอืก) โรงสีขนาดกลาง (จํ าหนายในรูปขาวสาร)

รายการ
บาท/กก.
ขาวเปลอืก

รายการ
บาท/กก.
ขาวสาร

*เก็บขาวเปลอืก 300,834 กก. เก็บขาวเปลอืก 260,000 กก.
ตนทุนคงท่ี ตนทุนคงท่ี
1. คาเส่ือมราคายุงฉาง 0.231 1.  คาเส่ือมราคายุงฉาง 0.077
2.  คนงานขนเขาออกโกดัง .100
ตนทุนผนัแปร .331 ตนทุนผนัแปร
1.  คากระสอบ (กระสอบปุย) 0.067 1.  คากระสอบ (กระสอบปุย) 0.139
2.  คาจางบรรจุกระสอบ 0.100 2.  คาจางบรรจุกระสอบ 0.100
3.  ดอกเบ้ียเงินกู (รอยละ 10 ตอป) 0.710 3.  ดอกเบ้ียเงินกู (รอยละ 10 ตอป) 0.700
4.  คาไฟฟา 0.005 4.  คาไฟฟา 0.005
ตนทุนในการเก็บรกัษา (บาท/กก.) 1.113 ตนทุนในการเก็บรกัษา (บาท/กก.) 1.016

(ระยะเวลา 1 ป) (ระยะเวลา 1 ป)
เมื่อมีการขนจํ าหนาย เมือ่สีเปนขาวสาร
5.  คาจางคนงานขนสง 0.050 6.  คาสีขาว 0.360
ตนทุนในการเก็บรกัษาเมือ่ขนจํ าหนาย 1.263 ตนทุนในการเก็บรกัษาเมือ่สขีาวแลว 1.376
ท่ีมา : จากการส ํารวจ

โรงสีขนาดกลางรับซื้อขาวเปลือกทั้งจากเกษตรกรและผูรวบรวมจึงก ําหนดราคารับซื้อจากทั้งสองแหลง
เทากันแตสูงกวาราคารับซื้อขาวเปลือกของโรงสีขนาดใหญประมาณกิโลกรัมละ 30 สตางค จึงท ําใหมีโอกาส
เลือกซื้อขาวท่ีมีคุณภาพดีไดมากกวาโรงสีขนาดใหญ และเนื่องจากมีการจํ าหนายขาวทั้งในรูปขาวเปลือกและ
ขาวสารจึงพบวามีการกํ าหนดราคารับซื้อขาวเปลือกโดยอิงราคาแหลงรับซื้ออันไดแก โรงสีขนาดใหญ สวน
ขาวสารก ําหนดราคาตามสถานการณตลาดขณะนั้น และมักมีการสอบถามการเคล่ือนไหวของราคารับซื้อของผู
รวบรวมและโรงสีดวยเพื่อปรับราคาซื้อขายของขาวสารและขาวเปลือกใหสอดคลองกับสภาพตลาด

โรงสีขนาดใหญรับซื้อขาวเปลือกในปริมาณมาก โดยรับซ้ือตลอดท้ังปจากผูรวบรวมท้ังท่ีอยูในทองท่ี
และตางทองท่ี รวมถึงโรงสีขนาดเล็กและโรงสีขนาดกลาง การก ําหนดราคารับซือ้ขาวเปลือกทํ าโดยพิจารณาจาก
ปจจยัหลายประการดวยกนั ไดแก ขอมลูราคาจากหนังสือพิมพ เชน กรุงเทพธุรกิจ ซึ่งโรงสีมีความเชื่อมั่นในขอมูล
ดังกลาวมากเพราะเปนขอมูลท่ีไดจากสมาคมโรงสี ราคาจากหนังสือพิมพถูกใชเปนเกณฑประกอบกับสถาน
การณในทองถิน่ และความตองการขาวเปลือกของโรงสีเอง โดยค ํานวณใหมีสวนเหลื่อมตํ ่าสุดท่ีพอรับได เมื่อได
รับราคาน้ันแลวอาจก ําหนดราคาเพื่อใหไดรับก ําไรมากขึ้น เชน หากจํ าหนายขาวเกวียนละ 7,900 บาท โรงสีจะ
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รับซือ้เกวยีนละ 7,500 บาท สวนเหล่ือมราคาขาวเปลือกเกวียนละ 200 บาท ถือเปนเกณฑตํ ่าสุดสํ าหรับสถาน
การณปกต ิ จากการศกึษาของสํ านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2542/43) ระบุวา โรงสีมีบทบาทสํ าคัญในการ
กํ าหนดราคาขาวเปลือก โดยยึดราคาขาวสารจากใบแจงราคาจากกรุงเทพฯ แลวหักดวยคาขนสงจากโรงสีถึง
กรุงเทพฯ รวมคาใชจายในการสีขาวและก ําไร และก ําไรสุทธท่ีิไดรับเฉล่ียสูงถงึ 1,365 บาท/เกวยีน (รวมรายไดจากรํ า
และแกลบ 410 บาท/เกวียน)   (ตารางท่ี 8)

ตารางที่ 8 ก ําไรสทุธทิี่เกษตรกรและพอคาขาวแตละระดับไดรับ และรอยละของกํ าไรสุทธิเม่ือเปรียบ
เทยีบกบัตนทุนทั้งหมดของผูประกอบการแตละระดับ1/

กํ าไรสทุธิ
ผูประกอบการ

ราคาท่ีไดรับ
(บาท/เกวียน)

ตนทุนท้ังหมด
(บาท/เกวียน) บาท/เกวียน รอยละของตนทุน

เกษตรกร (ณ ไรนา) 5,477 5,009 468 9.34
พอคารวบรวมทองถิ่น 5,798 5,656 142 2.51
โรงสี 7,7982/ 6,433 1,365 21.22
พอคาสงออก 8,101 7,866 235 2.99
ท่ีมา : สํ านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2542
หมายเหต ุ: 1/  เฉพาะขาวหอมมะลิและท ําการศึกษาทั่วประเทศ

2/ ราคารวมรายไดจากการจ ําหนายรํ าและแกลบ (410 บาท/เกวียนขาวเปลือก)

3.2 การก ําหนดราคาขาวเปลือกใน จ.พิษณุโลก
ตลาดขาว จ.พิษณุโลกเปนตลาดท่ีมีการซื้อขายขาวตลอดท้ังปเน่ืองจากมีผลผลิตขาวออกสูตลาด

ตลอดท้ังป จงึทํ าใหมีคนกลางและโรงสีจากจังหวัดอื่นๆ เขามารับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรและผูรวบรวมใน 
จ.พษิณโุลกซึง่สรางบรรยากาศการแขงขันในทองถิ่นใหสูงขึ้น ตลาดขาวเปลือกของ จ.พิษณุโลกเปนตลาดเปดที่
มีอุปสงคจากภายนอกมากกวาจากในจังหวัดเอง การก ําหนดราคาขาวเปลือกนาจะไดรับอิทธิพลจากผูซื้อภาย
นอกมากเปนพิเศษซึ่งรวมถึงการก ําหนดราคาขาวหอมมะลิดวย

ผูรวบรวม
ผูรวบรวมหรือทาขาวยอยซึ่งกระจายอยูตามอํ าเภอตาง ๆ เปนแหลงซื้อขายและรวบรวมผลผลิต

ขาวเปลือกท่ีสํ าคัญจากเกษตรกรผานทางผูรวบรวมในทองถิ่น ซึ่งผูรวบรวมในทองถิ่นเหลานี้รูจักและคุนเคยกับ
เกษตรกรเปนอยางดี การกํ าหนดราคามักอิงราคาตลาดแตมักรับซื้อจากเกษตรกรในราคาท่ีตํ่ ากวาท่ีซื้อจาก
แหลงอ่ืน แตเมือ่ใดที่ผูรวบรวมในทองถิ่นพบวาเกษตรกรนํ าขาวเปลือกไปจ ําหนายใหแหลงรับซื้อแหลงอื่นก็จะใช
วธิอีอกไปรับซือ้ขาวเปลือกจากเกษตรกรถึงแปลงและกํ าหนดราคารับซื้อสูงกวาแหลงอื่นเล็กนอย (โดยเฉพาะใน
ชวงท่ีตองการขาวเปลือกในปริมาณมาก) เพราะมีผูรวบรวมขาวจากตางจังหวัดเขามาแขงขันดวย ผลผลิตท่ีทํ า
การซือ้ขายผานทาขาวจะถูกสงตอไปยังอีกหลายชองทางไดแก โรงสีขนาดกลางและขนาดใหญในจังหวัด รวมทั้ง
โรงสีและทาขาวตางจังหวัดดวย การกํ าหนดราคารับซื้อขาวจากเกษตรกรทํ าโดยอิงราคาแหลงที่ผูรวบรวมน ํา
ขาวเปลือกไปจํ าหนายมากท่ีสุดซึ่งไดแก โรงสีขนาดใหญ รวมกับการวัดเปอรเซ็นตขาวตนและเปอรเซ็นต
ความชืน้ และพบวาราคาขาวเปลือกพันธุตาง ๆ ท่ีผูรวบรวมไดรับ (ขาวชนิดแข็งไดแก ขาวชัยนาท และขาวชนิด
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นุมเชน ขาวหอมมะลิ) ไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือ ขาวหอมมะลิมีราคาสูงกวาขาวชัยนาทประมาณตันละ 
200 - 1,000 บาท เทานั้น (ความแตกตางนอยกวาในจังหวัดอื่นๆ ) เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากผูบริโภคใน              
จ.พิษณุโลก นิยมบริโภคขาวชัยนาทมากกวา (จากการสัมภาษณ)

ศูนยสาธิตตลาดกลางระดับไรนา
เปนแหลงรองรับผลผลิตของเกษตรกรในทองถิน่ ทํ าใหเกิดการซื้อขาย ณ แหลงผลิต มีคนกลางหลาย

ระดบัเขามาทํ าการซื้อขายขาวเปลือกกับเกษตรกรโดยตรงและระหวางคนกลางดวยกัน (เชน ผูรวบรวมทองถิ่น ผู
รวบรวมตางถิน่) ราคาที่ซื้อขายกันขึ้นอยูกับการตกลงกันระหวางผูซื้อและผูขาย แตศูนยจะแสดงราคาขาวเปลือก
ในแตละวนัซึ่งอิงราคาตลาด กลาวคือเจาหนาที่ศูนยจะคอยติดตามราคาจากโรงสีขาวและขอมูลจากผูประกอบ
การคาขาวอยูเปนประจํ า ดังนั้นจึงท ําใหทราบถึงการเปล่ียนแปลงราคาขาวและชวยทํ าใหคาดคะเนการเปล่ียน
แปลงของราคาไดดวย การมีศูนยสาธิตตลาดกลางทํ าหนาที่ในการเพิ่มการแขงขันและดึงราคาขายขาวเปลือกให
กับเกษตรกรหากเกษตรกรนํ าขาวเปลือกไปจํ าหนายใหกับคนกลางเอง มักพบวาไดราคาท่ีตํ่ ากวาท่ีนํ ามา
จํ าหนายท่ีศูนยเสมอ ท้ังน้ีเน่ืองจากเกษตรกรมักไมหาขอมูลราคาขาวเปลือกจึงมักถูกเอาเปรียบจากคนกลาง 
การซื้อขายกันในศูนยดังกลาวพบวาไมมีการฮั้วราคาแตอยางใด (ปญหานี้เปนสิ่งที่เจาหนาที่พาณิชยจังหวัดมี
ความกงัวลอยู) เพราะสํ านักงานพาณิชยจังหวัดไดจัดใหเจาหนาที่คอยควบคุมดูแลและอนุญาตใหเฉพาะพอคา
ท่ีตองการขาวเปลือกจริงๆ เทานั้นที่สามารถเขามาซื้อขายกันในศูนยได ดังนั้นเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียงจึงให
ความสนใจนํ าขาวเปลือกมาจํ าหนายท่ีศูนยเน่ืองจากเกษตรกรเห็นวามีโอกาสจํ าหนายใหกับพอคาหลายราย
และมัน่ใจในเรือ่งความยุติธรรมเพราะอยูภายใตการควบคุมดูแลของสํ านักงานพาณิชยจังหวัด

โรงสี
โรงสีขนาดเล็กใน จ.พิษณุโลกไดลดบทบาทตนเองลงจากเดิมท่ีเคยเปนแหลงรับซื้อขาวเปลือกจาก

เกษตรกรในทองถิ่นและจํ าหนายผลผลิตไปยงัตลาดหลายชองทางท้ังขาวเปลือกและขาวสาร แตปจจุบันจากการ
ท่ีมผูีรวบรวมจากท้ังในทองท่ีและตางทองท่ีเขามามบีทบาทในการซ้ือขาวเปลือกจากเกษตรกร จึงท ําใหการรับซ้ือ
ขาวเปลือกจากเกษตรกรลดจ ํานวนลง เหลือเพียงแตการรับซื้อขาวเปลือกเพื่อนํ ามาสีจ ําหนายแกผูบริโภคในทอง
ท่ีและรับจางสีขาวจากเกษตรกร แตมีโรงสีขนาดเล็กบางสวนท่ีปรับบทบาทตนเองโดยทํ าหนาที่เสมือนผูรวบรวม
คอยรวบรวมขาวจากเกษตรกรแลวสงใหโรงสีขนาดใหญ การรับซื้อขาวเปลือกของโรงสีขนาดเล็กจะซื้อท้ัง
ขาวเปลือกสดและขาวเปลือกแหง วิธีการก ําหนดราคารับซื้อขาวเปลือกขึ้นอยูกับชนิดขาว หากเปนขาวเปลือกสด
จะอิงราคาท่ีซื้อขายกันในทองท่ีแตสํ าหรับขาวเปลือกแหงอิงราคาของโรงสีขนาดใหญในจังหวัด (ราคา
ขาวเปลือกของโรงสีขนาดใหญมักเทากับราคาของตลาดกลาง) พรอมกับการตรวจสอบคุณภาพขาวดวย

โรงสีขนาดกลางเปนโรงสีท่ีมตีลาดภายในประเทศ สามารถแบงออกเปนกลุมท่ีเปนสมาชกิสมาคมโรงสีแหง
ประเทศไทย และกลุมที่ไมเปนสมาชิก การก ําหนดราคารับซื้อขาวเปลือกของทั้งสองกลุมนี้แตกตางกันกลาวคือ 
โรงสีท่ีไมไดเปนสมาชิกสมาคมจะอิงราคาจ ําหนายขาวสารในตลาดกรุงเทพฯ และหักลดดวยตนทุนทั้งหมดที่เกิด
ขึ้นในการสีและการขนสง สวนโรงสีท่ีเปนสมาชิกสมาคมน้ันจะอิงราคาท่ีสมาคมแจงเปนเกณฑในการก ําหนด
ราคาและปรับลดไปตามคุณภาพขาวของเกษตรกรซึ่งพิจารณาจากพันธุขาว ความชื้น และเปอรเซ็นตขาวตน 
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อยางไรกต็ามพบวา ราคาขาวหอมมะลิของ จ.พิษณุโลกที่โรงสีขนาดกลางรับซื้อถูกกวาราคาขาวหอมมะลิจาก
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเน่ืองจากขาวหอมมะลิของ จ.พิษณุโลกมีสีขุนกวาจึงถือวามีคุณภาพดอยกวา

ในทศันะของเจาของโรงสีขนาดกลางเห็นวาในปที่มีความตองการขาวหอมมะลิมากและมีราคาสูง การ
จ ําหนายขาวหอมมะลิทํ าก ําไรมากกวาขาวพันธุอื่น ทั้งนี้เนื่องจากตนทุนที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการสีขาวทุกพันธุเทา
กันตางกนัตรงท่ีตนทุนการอบขาว ซึง่หากสามารถซือ้ขาวเปลือกท่ีมคีวามชืน้ในระดบัมาตรฐาน คอื รอยละ 15 จะไม
ตองอบขาวสามารถลดตนทุนไดถึงตันละ 100 บาทและยังพบอีกวาโรงสีขนาดกลางมีตลาดเฉพาะสํ าหรับขาว
หอมมะลิ เชน สงใหหางสรรพสินคาในกรุงเทพฯ ในขณะที่ขาวพันธุอื่นๆ  แหลงจ ําหนายสวนใหญอยูในทองถ่ิน 
เชน โรงสีบางแหงนํ าขาวมาบรรจุถุงและสงจ ําหนายในอํ าเภอท่ีโรงสีต้ังอยูหรืออํ าเภอเมือง เจาของโรงสีขนาด
กลางเห็นดวยกับโครงการสงเสริมการปลูกขาวหอมมะลิเพื่อการสงออกเนื่องจากเห็นวา จะทํ าใหมีอุปทานขาว
หอมมะลิมากขึ้นและหากสามารถหาตลาดสงออกไดเทากับเปนการเพ่ิมอุปสงคท่ีมีตอขาวหอมมะลิในจังหวัด 
แตตองทํ าควบคูไปกับการเพิ่มพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิเนื่องจากรายไดจากการปลูกขาวหอมมะลิในปจจุบันไมจูง
ใจใหเกษตรกรท่ัวไปหันมาปลูกแทนขาวพันธุอ่ืน

โรงสีขนาดใหญมีตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ การกํ าหนดราคารับซ้ือขาวเปลือกของโรงสี
ขนาดใหญใน จ.พิษณุโลกอิงอยูกับราคาท่ีตลาดกรุงเทพฯ แลวจึงนํ าราคาดังกลาวมาคิดทอนดวยตนทุนการ
ตลาดและกํ าหนดราคาใหเหมาะสมกับทองท่ี การกํ าหนดราคาของโรงสีแตละแหงอาจแตกตางกันอยูระหวาง 
20-40 บาท/เกวยีน สวนการก ําหนดราคาจ ําหนายขาวของโรงสีในแตละชองทางน้ัน (ตลาดในประเทศมีชองทาง
การตลาดอยูหลายชองทาง) การก ําหนดราคาขึ้นอยูกับจ ํานวนคูแขงของลูกคาในแตละชองทาง หากชองทางใด
ท่ีลูกคาของโรงสีมคีูแขงมากก็จะจ ําหนายในราคาที่ถูกกวาชองทางอื่น สํ าหรับโรงสีที่มีตลาดตางประเทศโรงสีจะ
อิงราคาจากบริษทัสงออก ซึ่งก ําหนดราคาจากอุปสงคของตลาดตางประเทศ จากการที่ราคาขาวเปลือกที่โรงสี
รบัซือ้จากเกษตรกรในแตละฤดูแตกตางกัน จึงสงผลตอการตัดสินใจของเกษตรกร คือจากเดิมเคยปลูกขาวปละ 
2 คร้ังเปนปละ 3 คร้ังหรือตลอดท้ังป จากแบบแผนการปลูกขาวท่ีเปล่ียนแปลงไปดังกลาวทํ าใหปริมาณขาวที่
ออกสูตลาดมากขึน้ และทํ าใหราคาขาวเปลือกในแตละฤดูในปจจุบันมีความแตกตางระหวางฤดูนอยลง ดังนั้น
ความผันผวนของราคาขาวจึงขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกหรืออุปสงคของตลาดโลกคอนขางมาก เปนเหตุใหโรงสี
บางแหงตองยอมจ ําหนายขาวสารใหคุมกับตนทุนคงที่เทาน้ัน

ในกรณีขาวขาวดอกมะลิ 105 น้ัน พบวามีความแตกตางกันของราคารับซื้อระหวางขาวหอมมะลิจาก 
จ.พิษณุโลกและจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลาวคือ ราคาขาวหอมมะลิของ จ.พิษณุโลกตํ่ ากวา
ของจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเกวียนละ 500-1,000 บาท เนื่องจากคุณภาพขาวดังกลาวไปแลว จึงไม
เปนท่ีนิยมของผูบริโภคใน จ.พิษณุโลก ซึ่งขาวหอมมะลิที่บริโภคใน จ.พิษณุโลกมาจากจังหวัดในภาคเหนือและ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบกับการที่เกษตรกรแตละรายปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ไมมากนัก ทํ าให
เกษตรกรบางรายจํ าหนายรวมกับขาวพันธุอื่นและไดรับราคาตํ่ ากวาขาวหอมมะลิ นอกจากนั้นยังพบวาแมขาว
ขาวดอกมะลิ 105 ราคาเกวียนละ 7,000 บาท ซึง่สูงกวาขาวพันธุอ่ืนแตเน่ืองจากผลผลิตเฉล่ียตอไรของขาวหอม
มะลิตํ ่ามากคือ เฉล่ีย 240 กก./ไร ในขณะที่ขาวกข 15 แมราคาตํ่ ากวา แตไดผลผลิตเฉล่ียสูงกวาคอืเฉล่ีย 500 
กก./ไร (ศนูยสารสนเทศเกษตร,2542) เมื่อเปรียบเทียบรายไดแลวรายไดรวมจากการปลูกขาวกข 15 สูงกวา 
ราคาขาวหอมมะลิที่เปนอยูขณะนี้ไมไดจูงใจใหเกษตรกรตองการปลูกขาวหอมมะลิ 105 ดงัน้ันหากตองการสง
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เสริมใหเกษตรกรปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 (ขณะน้ี จ.พษิณโุลกไดจัดใหมีโครงการสงเสริมการปลูกขาวหอมมะลิ
เพ่ือการสงออก) ตองสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรเห็นวาการปลูกขาวหอมมะลิใหผลตอบแทนคุมคา สวนการ
ก ําหนดราคาจ ําหนายขาวหอมมะลินั้นโรงสีใชหลักเกณฑเดียวกับการก ําหนดราคาขาวพันธุอื่นๆ

จากการท่ีไมสามารถกํ าหนดราคาจ ําหนายขาวในตลาดได (แมจะมีชมรมโรงสีขาว ซึ่งมีสมาชิกเปนโรง
สีขนาดใหญและขนาดกลางในพิษณุโลก 12 แหง) ทํ าใหโรงสีพยายามรักษาความสามารถในการแขงขันโดยลด
ตนทุนการผลิต โดยการใชเทคโนโลยีการผลิตเทาที่มีอยู แมวาอาจจะมีประสิทธิภาพตํ ่าก็ตาม ส่ิงท่ีโรงสีเห็นวา
เปนปจจยัท่ีทํ าใหตนทุนการผลิตไมสามารถลดลงไดมากนักคือ ตนทุนคาไฟฟา ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่นอก
เหนือการควบคุมของโรงสีและเปนเร่ืองท่ีหนวยงานของรัฐควรพิจารณาเปล่ียนแปลงระบบการคิดคาไฟฟาใหม 
ยิง่กวานัน้ปจจุบันโรงสีขนาดใหญบางรายพยายามเพิ่มมูลคาใหกับขาว เชน การทํ าขาวเคลือบไวตามนิ แตสํ าหรับ
ตลาดตางประเทศนัน้ยงัคงประสบกบัปญหาการแขงขนักบัประเทศคูคาอื่นๆ

3.3 การก ําหนดราคาขาวเปลือกในเขตทุงกุลารองไห
ตลาดขาวในเขตทุงกุลารองไหเปนตลาดขาวหอมมะลิเปนหลักท่ีมีอุปสงคเพ่ือบริโภคในทองถ่ิน ซึ่งเปน

อุปสงคสวนนอยและเพื่อการสงออกจากพื้นที่ซึ่งเปนอุปสงคสวนใหญ ตลาดทุงกุลารองไหมีความเชื่อมโยงใกล
ชิดกับตลาดขายสงกรุงเทพฯ และตลาดสงออก การกํ าหนดราคาขาวเปลือกจึงนาจะไดรับอิทธิพลจากตลาด
ปลายทางนอกพ้ืนท่ีเปนสํ าคัญ

ผูรวบรวมและฉางขาว
การกํ าหนดราคารับซื้อขาวเปลือกของพอคาผูรวบรวมและฉางขาว เปนไปตามที่คาดการณไวนั่นคือ 

พอคาผูรวบรวม และฉางขาว ดูราคาที่จะไดรับจากโรงสีเปนหลักโดยพิจารณาประกอบกับคุณภาพขาว  ตนทุน
การด ําเนินงาน และราคาที่พอคาคนอื่นเสนอใหแกเกษตรกรดวย ฉางขาวหนึ่งรายใชราคาที่โรงสีใหเปนเกณฑ
รวมกบัคณุภาพของขาว โดยไมไดค ํานึงถึงราคาของคูแขงทั้งนี้เปนเพราะตนรอรับซื้ออยูกับที ่ จึงเชื่อวาการที่ตน
เปนเจาของฉางขนาดเล็ก และมีพอคาผูรวบรวมรวมท้ังเกษตรกรนํ าผลผลิตมาจ ําหนายถึงที่นั้น แสดงวาการ
พจิารณาคณุภาพขาวและการเสนอราคาของตนท่ีผานมาเปนราคาท่ีเหมาะสมยอมรับได กรณีนี้เปนตัวอยางของ
วธิกีารตดัสินการก ําหนดราคาที่คอนขางแคบ  (ฉางขาวรายเดียวกันน้ี เก็บสตอคขาวดวย  โดยพิจารณาการ
เกบ็สตอคดวยเหตุผลวาจะไดก ําไรจากความแตกตางของราคาหรือไม โดยไมไดค ํานึงถึงตนทุน ซึ่งเปนแนวคิด
การทํ าธรุกจิซึง่คอนขางแคบ และทํ าใหขาดทุนได ถาความแตกตางของราคาในชวงเวลาเก็บรักษาไมสูงพอที่จะ
ชดเชยตนทุน)

สหกรณการเกษตร
สํ าหรับสหกรณการเกษตรที่ทํ าหนาที่ผูรวบรวมนั้นระบุวาใชราคาที่จะจ ําหนายไดหักดวย 5-10 สตางค/

กโิลกรัม สํ าหรับขาวทุกชนิดและทุกคุณภาพ ซึ่งเปนวิธี mark - down pricing ดวยอตัราตอหนวยคอนขางคงที่ 
แตการมชีวงระหวาง 5 -10 สตางค/กิโลกรัม ยอมเปดโอกาสใหสหกรณสามารถบริหารราคาเพื่อทํ าก ําไรเมื่อมี
การเปล่ียนแปลงของราคาพอสมควร
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โรงสี
การกํ าหนดราคารับซื้อขาวเปลือกของโรงสี ใชวิธีการเชนเดียวกับพอคารวบรวมและฉางขาวคือ ใช

ราคาขาวสารที่ไดรับแจงจากหยงเปนเกณฑ สํ าหรับคุณภาพหน่ึงๆ โดยค ํานึงถึงตนทุนของตนดวย โรงสีบางแหง
ใชราคาตลาดกลางขาวขาวที่สงออกหรือราคาที่ไดรับทราบจากผูสงออกโดยตรง ทั้งนี้แลวแตวาโรงสีจ ําหนายให
ใครเปนสํ าคญั ในชวงที่ขาวเพิ่งออกใหม โรงสีบางแหงจะเพิ่มความระมัดระวังในการกํ าหนดราคาโดยสืบราคา
และตัง้ราคาใหใกลเคียงกับราคาตลาดในพ้ืนท่ีดวย (อยางไรก็ตามมีโรงสี 1 โรงที่ระบุชัดเจนวาไมไดดูราคาของ
โรงสีอ่ืนเลย) สหกรณการเกษตรท่ีทํ าการสีขาวดวยนั้น ก ําหนดราคารับซื้อขาวเปลือกโดยอาศัยขอมูลราคาตลาด
โลก ราคาสงออก คาเงินบาท และศกัยภาพของสหกรณเอง (ในการแปรรูป) ตลอดจนราคาตลาดขางเคียง แลว
จงึก ําหนดราคา และนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อตัดสินใจ

ความแตกตางของราคาระหวางพันธุขาวมีคอนขางสูงในเขตทุงกุลารองไห นอกจากขาวหอมมะลิแลว 
เกษตรกรยงัปลูกขาวพื้นเมืองอีกหลายชนิด ซึ่งแยกออกเปนขาวเมล็ดใหญ และขาวเมล็ดเล็ก โรงสีกํ าหนดราคา
รับซือ้แตกตางไปจากขาวหอมมะลิ คือขาวเมล็ดใหญมีราคาโดยเฉล่ียรอยละ 58 - 67 ของราคาขาวหอมมะลิ 
ขาวเมล็ดเล็กมีสัดสวนตํ ่ากวาคือ อยูระหวางรอยละ 55 - 60 ของราคาขาวหอมมะลิ (สํ าหรับขาวเปลือกเหนียว
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีราคาตํ่ ากวาขาวเปลือกเจา) พอคาคนกลางใหราคาขาวหอมมะลิเทากันทั้ง 2 
พันธุ ( กข 15 และขาวดอกมะลิ 105) สํ าหรับขาวพันธุสุพรรณ 1 น้ัน ผูรับซื้อใหราคาตํ่ ากวาขาวกข 15 และขาว
ดอกมะลิ 105 ประมาณ 1 - 3 บาท/กิโลกรัม

โรงสีท้ังหมดจะขึ้นราคารับซื้อขาวเปลือกเมื่อราคาขาวสารเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจากตองแขงขันในการซื้อ
ขาวเปลือก การขึน้ราคาขาวใหเกษตรกรนั้นโรงสีจะพิจารณาวาเปนชวงที่มีความตองการขาวเปลือกหรือไม หาก
มีความตองการมากก็จะข้ึนราคาใหเกษตรกรทันทีแตสวนใหญเปนการทยอยข้ึน สวนรายละเอียดวาราคาที่ปรับ
ขึ้นเปนเทาไรน้ัน พอคาและโรงสีไมมีคํ าตอบท่ีแนนอนนัก (โปรดดูการวิเคราะหราคาโดยใชขอมูลราคาอนุกรม
เวลาเพือ่แสดงการสงผานราคาของตลาดในหัวขอท่ี 5 )

3.4 เปรียบเทียบการกํ าหนดราคาของสามพื้นที่
การก ําหนดราคาของผูรับซื้อขาวเปลือกระดับตางๆ ในสามพื้นที่โดยหลักใหญแลวเหมือนกันคือ การใช

ราคาทีค่าดวาจะไดรับเปนเกณฑและหักดวยคาใชจาย โดยพิจารณาคุณภาพของขาวรวมดวย เปนวิธ ี mark-
down pricing ดงัท่ีพบในรายงานการตลาดตางๆ และเปนวิธีตั้งราคารับซื้อของสินคาเกษตร โดยทั่วไปสํ าหรับ
ขาวเปลือกก็เชนกัน ตัวอยางเชน การศึกษาในป 2524 โดยอมัมาร สยามวาลา และคณะ และสํ าหรับขาวหอม
มะลิในป 2542 โดยสํ านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เปนตน อยางไรก็ตามการก ําหนดราคารับซื้อของคนกลางแต
ละรายและแตละทองถิ่นมีความแตกตางกันในรายละเอียด นั่นคือขึ้นอยูกับความตองการในทองถิ่น (เชนเดียว
กับ อัมมาร สยามวาลา, 2524) และตลาดเปาหมายดวย เพื่อใหเห็นความแตกตางในรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น 
จงึไดสรุปวิธีการก ําหนดราคาของคนกลางในแตละพ้ืนท่ี (ตารางท่ี 9) และเปรียบเทียบราคาขาวเปลือกพันธุตางๆ 
ของสามพื้นที่ไวในตาราง 10
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ตารางที่ 9 วธิกีารก ําหนดราคาของคนกลางประเภทตางๆ ในเชียงใหม พิษณุโลกและเขตทุงกุลารองไห

การกํ าหนดราคาประเภทคนกลาง
เชียงใหม พิษณุโลก เขตทุงกุลารองไห

1.  ผูรวบรวม
•  ผูรวบรวมในทองถิ่น •  องิราคาแหลงรบัซ้ือ ไดแก สหกรณ 

พอคารวบรวมตางถ่ินและโรงสีใน
ทองท่ีพิจารณารวมกับราคานํ า
ของรัฐบาล ราคากํ าหนดมกัจะต่ํ า
กวาราคา สหกรณ โรงสีเล็กนอย

•  อิ ง ร า ค า แ ห ล  ง รั บ ซื้ อ
ขาวเปลอืก เชน โรงสีขนาด
ใหญ

•  อิงราคาแหลงรับซ้ือ
ขาวเปลอืก ไดแก โรง
สี  ประกอบกับคุณ
ภ าพ ข  า ว  ต  น ทุ น
ดํ าเนินงานและราคา
ท่ีพอคารายอื่นเสนอ
ใหแกเกษตรกร

•  ผูรวบรวมตางอ ําเภอ •  อิงราคาแหลงรับซื้อขนาดใหญ
2.  ตลาดกลาง •  อิงราคาตลาด (โรงสีและผู

ประกอบการคาขาว)
3.  โรงสีขนาดเล็ก องิราคาแหลงรบัซ้ือ ไดแก สหกรณ • องิราคามกีารซ้ือขายกันในทองท่ี 

(ขาวเปลอืกสด)
•  อิงราคาโรงสีขนาดใหญ  

(ขาวเปลอืกแหง)
4.  โรงสีขนาดกลาง
•  โ ร ง สี ท่ี ไ ม  ไ ด  เ ป  น
สมาชิกสมาคมโรงสี

•  อิงราคาโรงสีขนาดใหญและปรับ
ราคาเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
ตลาด

•  อิงราคาจํ าหนายขาวสารท่ี
ตลาดกรุงเทพและหักดวย
ตนทุนในการสีและการขน
สงขาว

•  โร งสี ท่ี เป นสมาชิก
สมาคมโรงสี

•  องิราคาท่ีสมาคมแจงและคุณ
ภาพของขาว

5.  โรงสีขนาดใหญ •  อิงขอมูลราคาจากหนังสือ พิมพ 
( ข  อ มู ล จ า ก ส ม า ค ม โ ร ง สี )  
ประกอบกับสถานการณในทอง
ถ่ินและความตองการขาวเปลอืก

•  อิงราคาที่ตลาดกรุงเทพแลว
หักดวยตนทุนการตลาดและ
กํ าหนดราคาใหเหมาะสม
กับทองท่ี

•  อิงราคาผูสงออก

6.  สหกรณ
•  สหกรณท่ีทํ าหนาท่ี
เปนผูรวบรวม

•  อิงราคาแหลงรับซ้ือ
ข  าว เปลือกและหัก
ด  ว ยอั ต ร าคง ท่ี ต  อ
กิโลกรมั
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ตารางที ่9 (ตอ)

การกํ าหนดราคา
ประเภทคนกลาง

เชียงใหม พิษณุโลก เขตทุงกุลารองไห
•  สหกรณที่สีขาว
จํ าหนาย

•  ราคาข าวในจังหวัดเชียงใหม
ประกอบกับคุณภาพของขาว

•  อิงราคาจากหลาย
ปจจัยไดแก ขอมูล
ร า ค า ต ล า ด โ ล ก  
ราคาสงออก คาเงิน
บาท ตลอดจนราคา
ในตลาดขางเคียง

ท่ีมา : จากการส ํารวจ

ตารางที ่10 เปรยีบเทียบราคาขาวเปลือกพันธุตางๆ ท่ีโรงสีรับซ้ือ

ราคาและสัดสวนเมื่อเทียบกับขาวขาวดอกมะล ิ105
พันธุ

เชียงใหม พิษณุโลก เขตทุงกุลารองไห
ขาวดอกมะล ิ105 7,200 - 7,500 (100%) 7,000 (100%) 7,500 (100 %)
กข. 15 90% 60% 100%
ชัยนาท 66% 85% -
ขาวพันธุพ้ืนเมือง - -

- ขาวเมลด็ใหญ 58 - 67%
- ขาวเมล็ดเล็ก 55 - 60%

ขาวพันธุสุพรรณฯ - - 60 - 86%
ท่ีมา : จากการส ํารวจ
หมายเหต ุ: ตวัเลขรอยละ คือสัดสวนตอราคาขาวดอกมะล ิ105 ในแตละพื้นที่

4. บทบาทของคนกลางในดานคุณภาพ
คนกลางในตลาดมีบทบาทในการรักษาไวซึ่งคุณภาพของขาวหรือแมแตควบคุมกํ ากับและสงเสริมคุณภาพ

ของขาวใหเปนไปตามความตองการของผูซื้อในประเทศและตางประเทศ การที่ผูซื้อปลายทางจะไดสินคาที่มีคุณ
ภาพน้ันจะตองมีการจัดการดูแลใหสินคามีคุณภาพในทุกขั้นตอนของการตลาด คุณภาพของขาวเร่ิมจากคุณ
ภาพของขาวเปลือก สํ าหรับคนกลางและโรงสีท่ีรับซ้ือขาวเปลือกหอมมะลิน้ัน คุณภาพมีสองดานคือ คุณภาพใน
ดานการสีซึง่ประเมินจากอัตราการแปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสารซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ โดยเฉพาะ
ความชืน้ ลักษณะเมล็ดขาว และพันธุขาว (รวมถึงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและขนาดของโรงสีซึ่งไมเกี่ยวของ
กบัคณุภาพขาวเปลือก) คุณภาพอีกดานหนึ่งคือ ความบริสุทธิ์ของขาวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งความไมบริสุทธิ์เกิด
จากการปนขาวหอมมะลิดวยขาวพันธุอ่ืนๆ เชน ชัยนาท สุพรรณ1 คลองหลวง1  เปนตน เพราะโรงสีเห็นวาขาว
เหลาน้ีมคีณุสมบัตใินการบริโภคตํ ่ากวาขาวหอมมะลิ (แมวาพันธุคลองหลวง1 มีคุณภาพดีกวาพันธุชัยนาท และ
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เปนพนัธุหนึ่งซึ่งกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศรับรองเปน "ขาวหอมมะลิไทย") การ
ศกึษาน้ีใหความสํ าคัญตอคุณภาพในประเด็นที่สองเปนพิเศษ

4.1 การตรวจสอบคุณภาพของคนกลางใน จ.เชียงใหม
จ.เชียงใหมปลูกขาวไมเพียงพอกับการบริโภคจึงตองซื้อขาวจากจังหวัดอ่ืนมาบริโภค แหลงที่มาของ

ขาวมาจากหลายจงัหวดัในภาคเหนือ เชน ลํ าปาง เชียงราย เปนตน ฉะนั้นคนกลางในตลาดจึงตองมีการตรวจ
สอบคณุภาพอยางมาก ซึ่งคนกลางเหลานี้ ไดแก โรงสีและผูรวบรวมในเชียงใหมที่รับซื้อขาวจากตางจังหวัด วิธี
การตรวจสอบคุณภาพของคนกลางเหลานี้แตกตางกันดังตอไปนี้

ผูรวบรวม
ผูรวบรวมในทองท่ีและตางทองท่ีทํ าหนาที่รวบรวมขาวเปลือกและจ ําหนายใหแหลงรับซื้อหลายแหงแต

ละแหลงมีความพิถีพิถันในเรื่องคุณภาพขาวและกฏเกณฑในการรับซื้อแตกตางกัน ผูรวบรวมในทองท่ีมกัรูจกักบั
เกษตรกรในทองท่ีเปนอยางดปีระกอบกบัการรับซื้อแตละคร้ังจะซือ้ในปริมาณไมมากนัก และบางรายออกไปรับซือ้
ขาวเปลือกในนาของเกษตรกร จงึสามารถตรวจสอบคณุภาพและการปลอมปนของพันธุขาวไดงาย วิธีการตรวจ
สอบคุณภาพการหักปนของขาวทํ าโดย การบดขาวดูลักษณะและความสมบูรณของเมล็ดขาว ในกรณีท่ีซือ้ขาว
หอมมะลิจะมกีารสอบถามเกษตรกรถึงพันธุขาวท่ีปลูกในปกอน ดวยเหตุนี้โอกาสที่จะเกิดการปลอมปนขาวขาว
ดอกมะลิ 105 ดวยขาวพันธุอื่นอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผูรวบรวมจึงเกิดขึ้นนอยมาก ยกเวนในกรณีท่ี
ขาวเปลือกราคาแพง ผูรวบรวมจะรับซื้อขาวขาวดอกมะลิ 105 และกข 15 ในราคาเดียวกันและก ําหนดใหเปน
ขาวหอมมะลิ สวนผูรวบรวมตางอํ าเภอมักเปนธุรกิจขนาดใหญกวามีการรับซื้อขาวเปลือกท้ังป และรับซื้อใน
ปริมาณมาก จงึทํ าใหความพิถีพิถันในการคัดเลือกพันธุขาวนอยลง การตรวจคุณภาพขาวและการปลอมปนทํ า
ไดไมดีเทาท่ีควร และพบวาเมื่อเกิดการปลอมปนขาวแลวผูรวบรวมมักจ ําหนายขาวเหลานั้นใหกับแหลงรับซื้อ
รายใหญ เชน สหกรณ และโรงสีขนาดใหญ

นอกจากปญหาเร่ืองการปลอมปนแลวยังพบวาความชื้นของขาวเปลือกยังเปนปญหาท่ีสํ าคัญอีก
ประการหน่ึงของการรับซ้ือขาวเปลือกของผูรวบรวม เนื่องจากผูรวบรวมไมมีลานตากขาว ในกรณีที่ซื้อขาวจาก
เกษตรกรท่ีใชเคร่ืองนวด เน่ืองจากขาวที่ใชเครื่องนวดมีความชื้นคอนขางมาก จึงตองตากใหแหงพอสมควรกอน
เกบ็รักษา หากขาวไมแหงพอขาวที่เก็บไวก็จะเสีย ผูรวบรวมสวนใหญไมมีเครื่องตรวจวัดความชื้น ดังนั้นจึงตอง
อาศยัประสบการณของตนเองพอสมควร

กลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตร
กลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตรรับซื้อขาวเปลือกเพียงไมกี่พันธุ ไดแก ขาวขาวดอกมะลิ 105 กข 

15 และกข 6 การที่จะรับซื้อขาวกข 15 และขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนขาวคุณภาพเดียวหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการ
ยอมรับของแหลงรับซื้อ กลุมและสหกรณท่ีมเีงนิทุนไมมากและจ ําหนายผลผลิตเปนขาวสารตดิตราสินคาของกลุม
จะพิถีพิถันในการเลือกซื้อขาวเปลือกมากและรับซื้อเฉพาะขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียงอยางเดียว ในขณะท่ี
กลุมและสหกรณบางแหงรับซื้อขาวขาวดอกมะลิ 105 และกข 15 เปนขาวคุณภาพเดียวกันซึ่งขึ้นอยูกับตลาด
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วิธีการตรวจสอบคุณภาพขาวน้ัน กลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตรมีเกณฑในการพิจารณา
คลายคลึงกนั ไดแก สิ่งเจือปน ความชื้น เปอรเซ็นตหักหรือเปอรเซ็นตขาวตน และสีของขาวสาร เพียงแตมีความ
แตกตางกนัในรายละเอียดของการตรวจสอบแตละรายการ การตรวจสอบสิ่งเจือปน เปอรเซ็นตขาวตนและสีของ
ขาวสารของกลุมเกษตรกรทํ าโดยเก็บตัวอยางขาวมาประมาณ 100 กรัม และใชเครื่องมือเปาสิ่งเจือปนออก และ
นํ ากลับมาช่ังใหมเพ่ือวัดเปอรเซ็นตของส่ิงเจือปน หากเปนการฝดขาวโดยใชเครื่องจะยอมรับใหมีสิ่งเจือปนไดไม
เกนิรอยละ 2 แตถาฝดโดยใชแรงคนจะยอมรับสิ่งเจือปนอยูระหวางรอยละ 5-7 นอกจากนี้ยังตรวจสีของขาวสาร
วามเีมล็ดสีแดง(หรือเรียกวาขาวฟนหน)ู หรือไม หากมีจะไมรับซื้อขาวเปลือกของเกษตรกรรายนั้น อยางไรก็ตาม
กลุมเกษตรกรไมไดกลาวถึงการตรวจสอบเปอรเซ็นตหักหรือเปอรเซ็นตขาวตนแตอยางใด ในขณะที่สหกรณการ
เกษตรจะตรวจสอบโดยการสุมตัวอยางขาวเปลือกจากหลายกระสอบ ประมาณ 1 กก. จากนั้นน ํามาวัดความชื้น 
นํ าขาวไปบดดเูปอรเซน็ตขาวตนซึ่งตามมาตรฐานควรมีเปอรเซ็นตขาวตนเกินรอยละ 36 หากตํ ่ากวานี้ก็จะถูกกด
ราคาลง จากน้ันนํ าขาวชั่งน้ํ าหนักและวัดส่ิงเจือปนโดยยอมรับใหมีส่ิงเจือปนไดไมเกินรอยละ 2 เชนกัน เมื่อตรวจ
สอบทุกอยางแลวจึงนํ าขาวเทกองแยกตามระดับคุณภาพที่แตกตางกัน

สํ าหรับความชื้นของขาวนั้นกลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตรมีหลักเกณฑที่ตางกันและพบวากลุม
เกษตรกรจะรับซื้อขาวเปลือกที่มีความชื้นไมเกินรอยละ 17 สวนสหกรณการเกษตรรับซื้อขาวที่มีความชื้นไมเกิน 
รอยละ 18 สาเหตุที่สหกรณการเกษตรยอมรับขาวที่มีระดับความชื้นสูงกวา เนื่องจากสหกรณมีเครื่องอบขาว
และลานตากขาว ในขณะท่ีกลุมเกษตรกรไมมีเคร่ืองอบขาวมีแตเพียงลานตากขาวเทาน้ัน นอกจากน้ีกลุม
เกษตรกรยงัมอัีตราการหักเปอรเซน็ตน้ํ าหนักขาวตามระดับความชื้นที่สูงกวาสหกรณดวย (ตารางที่ 11)

ตารางที ่11  อตัราการหักเปอรเซ็นตนํ้ าหนักขาวตามระดับความชื้นของกลุมเกษตรกรและสหกรณ

กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร
ความชื้นตํ ่ากวา 14.0% ไมหักเปอรเซ็นตของนํ้ าหนักขาว ความช้ืนต่ํ ากวา 14.1% ไมหักเปอรเซ็นตของนํ้ าหนักขาว
ความชื้น 14.1-14.5% หัก 1.0% ของน้ํ าหนักขาว ความช้ืน 14.1-14.5% หัก 1.0% ของน้ํ าหนักขาว
ความช้ืน 14.6-15.0% หัก 2.0% ของน้ํ าหนักขาว ความช้ืน 14.6-15.0% หัก 1.5% ของน้ํ าหนักขาว
ความช้ืน 15.1-15.5% หัก 3.0% ของน้ํ าหนักขาว ความช้ืน 15.1-15.5% หัก 2.0% ของน้ํ าหนักขาว
ความช้ืน 15.6-16.0% หัก 4.0% ของน้ํ าหนักขาว ความช้ืน 15.6-16.0% หัก 2.5% ของน้ํ าหนักขาว
ความช้ืน 16.1-16.5% หัก 5.0% ของน้ํ าหนักขาว ความช้ืน 16.1-16.5% หัก 3.0% ของน้ํ าหนักขาว
ความช้ืน 16.6-17.0% หัก 6.0% ของน้ํ าหนักขาว ความช้ืน 16.6-17.0% หัก 3.5% ของน้ํ าหนักขาว
ถาความช้ืนเกินกวา 17.0% จะไมรับซ้ือ ความช้ืน 17.1-17.5% หัก 4.0% ของน้ํ าหนักขาว

ความช้ืน 17.6-18.0% หัก 4.5% ของน้ํ าหนักขาว
ถาความช้ืนเกินกวา 18.0% จะไมรับซื้อ

ท่ีมา : จากการส ํารวจ



บทบาทของคนกลางในดานคุณภาพ36

กลุมเกษตรกรและสหกรณรับซื้อขาวเปลือกจากผูท่ีเปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกแตระดับของการ
ตรวจสอบคณุภาพตางกัน หากไมไดเปนสมาชิกจะมีวิธีการตรวจสอบที่พิถีพิถันมากกวา นอกจากการตรวจสอบ
คณุภาพขาวเปลือกแลว กลุมเกษตรกรและสหกรณบางแหงท่ีผลิตขาวสารออกจ ําหนายโดยใชตราสินคาของตน
เองหรือของลูกคา ยังมีมาตรฐานของการตรวจสอบขาวสารเพิ่มอีก เชน สหกรณการเกษตรสันปาตองที่ผลิต
ขาวสารขาวดอกมะลิ 105 ใหแกบริษัทแอมเวย มีมาตรฐานในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นอีกหลายประการ เชน 
ปริมาณอมิโลส ความช้ืนของขาว การปลอมปน และปริมาณสารพิษตกคาง เปนตน

โรงสี
โรงสีขนาดเล็กทํ าการสีขาวสารเพื่อจ ําหนายใหแกผูบริโภคในต ําบล โดยท่ัวไปเกษตรกรใน จ.เชียงใหม

มกัปลกูขาวเหนียวไวเพื่อบริโภคเองและซื้อขาวเจาเพื่อบริโภคบางสวน ซึ่งความพิถีพิถันของการเลือกขาวขึ้นอยู
กับความตองการของผูบริโภคเปนหลักหากผูบริโภคยอมรับวาขาวกข 15 และขาวดอกมะลิ 105 เปนขาวหอม
มะลิแลวโรงสีก็จะซื้อขาวสองพันธุน้ีรวมกัน แตหากผูบริโภคไมยอมรับโรงสีก็จะซื้อขาวสองพันธุนี้แยกกัน การ
ตรวจสอบคณุภาพขาวของโรงสีขนาดเล็กใชหลักเกณฑเดียวกับผูรวบรวมในทองถิ่นเนื่องจาก โรงสีขนาดเล็กมักรู
จักกับเกษตรกรเปนอยางดีและซื้อในปริมาณท่ีไมมาก จึงสามารถเลือกขาวที่มีคุณภาพดีไดการตรวจสอบคุณ
ภาพและการปลอมปนของขาวทํ าโดยการบดขาว ดูลักษณะและความสมบูรณของเมล็ดขาว บางครั้งก็ออกไปรับ
ซือ้ขาวเปลือกถงึแปลงนาของเกษตรกร เนื่องจากโรงสีขนาดเล็กทํ าหนาท่ีเปนผูรวบรวมดวย

โรงสีขนาดกลางเปนแหลงรับซื้อขาวท่ีมีความพิถีพิถันและมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพขาวมาก
กวาโรงสีขนาดเล็กและพบวาในบางอํ าเภอมีการแขงขันสูงมาก จึงรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรและผูรวบรวม
ท้ังในทองท่ีและตางทองท่ี โรงสีมีความมั่นใจในคุณภาพของขาวเปลือกเมื่อซื้อจากเกษตรกรมากกวาเมื่อซื้อจาก
ผูรวบรวม เน่ืองจากปริมาณที่เกษตรกรนํ ามาจํ าหนายไมมากนัก สามารถตรวจสอบไดงายทั้งเรื่องความชื้น ส่ิง
เจอืปนและการปลอมปนพันธุขาว โรงสีมีความเชื่อมั่นเมื่อเกษตรกรบอกวาขาวที่น ํามาจํ าหนายเปนขาวดอกมะลิ
และคิดวาเกษตรกรตองการสรางความไวใจและความสัมพันธระยะยาวกับโรงสีจึงมักไมมีการปลอมปนพันธุขาว 
ในทางตรงกนัขามโรงสีพบวาผูรวบรวมมักปลอมปนพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ดวยขาวชัยนาท โดยเฉพาะเมื่อ
ขาวเปลือกมรีาคาสูง การปนผสมจะปนเปนกระสอบคือ บางกระสอบเปนขาวชยันาท บางกระสอบเปนขาวขาว
ดอกมะลิ 105 และบางกระสอบเปนขาวกข 15 มกัพบวาผูรวบรวมบางรายบอกใหโรงสีทราบวาขาวเปลือกที่น ํา
มาจํ าหนายในวันน้ันเปนพันธุอะไร โรงสีบางแหงก็รับซื้อแตหากไมรับซื้อก็มักแนะนํ าใหผูรวบรวมรายนั้นนํ าไป
จํ าหนายใหกับโรงสีขนาดใหญแทน ดังนั้นโรงสีขนาดกลางคิดวาขาวที่มีการปลอมปนมักถูกจ ําหนายไปยังโรงสี
ขนาดใหญ อยางไรก็ตามที่ผานมาปรากฏวาโรงสีขนาดกลางเคยรับซื้อขาวชัยนาทโดยตั้งใจ กลาวคือเมื่อผูซื้อขอ
ใหโรงสีผสมขาวขาวดอกมะลิ 105 กับขาวชยันาท เชนอัตราสวน 4 : 1 เพ่ือจ ําหนายในราคาที่ตํ่ าลงใหแกผู
บริโภคบางกลุม (เชน ผูบริโภคในนิคมอตุสาหกรรม) หรือในกรณีที่โรงสีมีขาวเปลือกคุณภาพตํ่ า (ขาวชัยนาท) 
ปริมาณมากไมสามารถจ ําหนายไดหมด จึงผสมขาวชัยนาทกับขาวขาวดอกมะลิ 105 และทยอยจ ําหนายไปจน
กวาขาวชยันาทจะหมด สัดสวนของการผสมไมแนนอนขึ้นอยูกับระดับราคาขาว

การตรวจสอบคณุภาพขาวซึง่โรงสีขนาดกลางใชปฏิบัตอิยูใชหลักเกณฑเดียวกับสหกรณ เมื่อผูรวบรวม
หรือเกษตรกรนํ าขาวเปลือกมาจ ําหนาย ในขั้นแรกจะตรวจสอบการปลอมปนของขาวพันธุอื่น จากนั้นจึงใชเครื่อง



บทบาทของคนกลางในดานคุณภาพ 37

สีขนาดเล็กสีเพ่ือดเูปอรเซ็นตขาวตน และสีของขาวสาร และวัดความชื้นของขาวซึ่งระดับที่โรงสีขนาดกลางรับได
คอื รอยละ 14 และสูงสุดรอยละ 18 หากความชื้นสูงกวารอยละ 16 จะตองมกีารตากและอบขาวเพ่ือลดความชืน้ 
พบวาโรงสีขนาดกลางสวนใหญไมมเีคร่ืองอบขาว ดงัน้ันการอบขาวจึงตองใชเคร่ืองอบของสหกรณ เชน โรงสีที่
อยูในอํ าเภอสันปาตองมักนํ าขาวไปอบท่ีสหกรณการเกษตรสันปาตอง โดยสหกรณคิดอัตราคาอบดังนี้
อตัราคาอบขาว = เปอรเซ็นตความชื้นที่ตองการลด x น้ํ าหนักขาวเปลือกท้ังหมด x 70 สตางค

เหตผุลของการที่ตองการนํ าขาวที่มีความชื้นสูงกวารอยละ 16 ไปอบกอนนํ ามาสี เนื่องจากขาวเปลือก
ท่ีมคีวามชืน้สูงกวารอยละ 16 ไมสามารถนํ ามาสีไดทันที เพราะขาวจะติดโมไมสามารถสีได

นอกจากการตรวจสอบคุณภาพโดยคุณลักษณะดังกลาวขางตนแลว โรงสีขนาดกลางยังใชวิธีการอื่นๆ 
อกีเพือ่แยกชนิดของขาวดังนี้

1. กล่ินของขาวสาร ขาวชยันาทไมมีกล่ินหอม ในขณะท่ีขาวขาวดอกมะลิ 105 มีกล่ินหอม
2. ลักษณะขาวเมือ่หุงเสร็จ ขาวขาวดอกมะลิ 105 เมื่อหุงสุกแลวเมล็ดมีลักษณะแนนเหนียวมีกลิ่น
หอม ขาวชัยนาทจะพองเปน 2 เทา และมีลักษณะแข็งกระดาง ในขณะที่ขาวกข 15 เมล็ดสั้นกวา
ขาวดอกมะลิ 105 เล็กนอย แตสังเกตไดจากการหุงคือ ขาวกข 15 เมื่อหุงแลวจะดูดนํ ้าไมหมดท ํา
ใหมคีวามชืน้ท่ีกนหมอ ขาวจะบูดในวนัถดัมา ซึง่ไมเกดิกบัขาวขาวดอกมะลิ 105 นอกจากน้ีขาวกข 15 
ยงัหอมนอยกวาขาวดอกมะลิ 105 ดวย

จึงอาจกลาวไดวาโรงสีขนาดกลางสามารถควบคุมคุณภาพขาวใหเปนไปตามความตองการของผู
บริโภคและตลาด โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีการแขงขันกันสูงและมีผูบริโภคหลายระดับเชน คุณภาพขาวในอํ าเภอ
แมอาย มีหลายระดับตั้งแตขาวหอมมะลิ 100% ขาวหอมมะลิผสมขาวชยันาทในอัตราสวน 3 : 1 หรือ 2 : 1 ขาว
หอมมะลิ 100% ผสมขาวทอนหอมมะลิ และขาวทอนชัยนาท และขาวรวด (หมายถึงขาวที่ไมมีการแยกขาวทอน
และขาว 100% ออกจากกัน)

โรงสีขนาดใหญรับซ้ือขาวหลายพันธุและหลายคุณภาพ แมวาตองการควบคุมคุณภาพใหอยูในระดับที่
ตองการ อีกท้ังยังมีเคร่ืองมืออุปกรณในการตรวจคุณภาพขาวมากกวาโรงสีขนาดอ่ืน แตเน่ืองจากรับซื้อ
ขาวเปลือกแตละคร้ังในปริมาณมาก บางครั้งรับซื้อขาวจากผูรวบรวมตางอํ าเภอหรือตางจังหวัดทํ าใหพบกับการ
ปลอมปนไดงาย จึงพบวาโรงสีขนาดใหญบางแหงขึ้นปายประกาศงดรับซื้อขาวเปลือกหอมมะลิจาก จ.ลํ าปาง 
เพ่ือเปนการปองกันปญหาการปลอมปนดังกลาว

นอกจากนี้การปลอมปนพันธุขาวยังเกิดขึ้นไดในสถานการณที่เรงรัดเชนเมื่อโรงสีมีความจ ําเปนตองซื้อ
ขาวเปนการเรงดวนหรือเมื่อตองปฎิบัติใหทันกํ าหนดตามนโยบายของรัฐบาล เชนกรณีท่ีมีการประกาศรับซื้อ
ขาวเปลือกโดยชุมนุมสหกรณซึ่งรับซื้อขาวจากสหกรณการเกษตร โรงสีที่รับซื้อขาวเปลือกจากชุมนุมสหกรณพบ
วาขาวเปลือกมีการปลอมปนมาเปนทอดๆ และยังเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา เมื่อราคาขาวสูงขึ้นจะมีการ
ปลอมปนขาวเกิดขึ้นโดยผูบริโภคสวนใหญไมทราบขอเท็จจริงนี้และแมจะสงสัยก็ไมสามารถบอกไดวามีการผสม
ขาวในสัดสวนเทาใด และเปนขาวพันธุใด โดยเฉพาะอยางยิ่งจากที่มีการปลอมปนขาวชัยนาทกับขาวขาวดอก
มะลิ 105
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4.2 การตรวจสอบคุณภาพขาวของคนกลางใน จ.พิษณุโลก
ตลาด จ.พษิณุโลกมีการซื้อขายขาวเกือบทุกพันธุที่เกษตรกรผลิตได คนกลางในตลาดจึงตองมีความ

พถิพีถินัเปนอยางมากกับการตรวจสอบคุณภาพขาว โดยเฉพาะขาวหอมมะลิเนื่องจาก เปนพื้นที่ที่มีการปลูกขาว
หลายพันธุท่ีมีลักษณะคลายขาวหอมมะลินอกจากนั้นขาวหอมมะลิยังมีราคาสูงกวาขาวพันธุอื่นแตราคาตํ่ ากวา
ขาวชนิดเดียวกันในตลาดเขตทุงกุลารองไห จึงเกิดปญหาในการปลอมปนพันธุขาวทั้งที่เกิดขึ้นในพิษณุโลกเอง
อกีท้ังยงัเปนแหลงที่คนกลางในตลาดอื่นมาซื้อขาวเพื่อนํ าไปปลอมปนอีกดวย

ผูรวบรวม
หลักเกณฑในการตรวจสอบคณุภาพขาวของผูรวบรวมทํ าโดยการแยกขาวออกเปน 2 ประเภท คอืขาวออน

นุม เชน ขาวหอมมะลิ และ กข 15 เปนตน อีกประเภทหนึ่งคือ  ขาวแข็ง เชน ขาวชัยนาท ขาวฉกาจ และ
สุพรรณบุรี ซึ่งผูรวบรวมจะซื้อขาวขาวดอกมะลิ 105 กข 15 และชัยนาท แยกจากพันธุอื่นๆ เนื่องจากมีลักษณะ
และคณุภาพแตกตางจากขาวพันธุอ่ืน สวนขาวพันธุอื่นสวนใหญจะซื้อเปนขาวรวมเพราะคุณภาพของขาวไมตาง
กนั การตรวจสอบการปลอมปนน้ันพบวา ผูรวบรวมสามารถแยกแยะความแตกตางของพันธุขาวได เชน ขาว
หอมสุรินทรและขาวอากาศน้ัน แมจะมีลักษณะเหมือนขาวขาวดอกมะลิ 105 แตสามารถสังเกตไดคือ ขาวหอม
สุรินทรเมล็ดมขีนาดใหญกวา สวนขาวอากาศเปนขาวมีทองไข ขาวท่ีมีสีคลายขาวขาวดอกมะลิ 105 มากที่สุดได
แก ขาวชยันาท แตเมล็ดอวนกวาเล็กนอยจึงตองมีกระบวนการตรวจสอบโดยการเคี้ยวเมล็ดขาว หากเปนขาว
ดอกมะลิ 105 จะรูสึกซาล้ิน อยางไรก็ตามการตรวจสอบแยกขาวหอมดอกมะลิ 105 จากพันธุชัยนาททํ าไดคอน
ขางยากหากผูรวบรวมไมมีประสบการณเพียงพอ

ผูรวบรวมยอมรับการผสมปนระหวางขาวขาวดอกมะลิ 105 และกข 15 ทั้งนี้เนื่องจากขาวทั้งสองถือ
เปนขาวประเภทเดียวกันคือ ขาวหอมมะลิ แตหากมีการปนผสมขาวพันธุอื่นจะถือวาเปนการปลอมปนขาวซึ่งจะ
กดราคาลงตามการปลอมปนของขาว ขาวท่ีมีการปลอมปนในปริมาณมากจะถูกนํ าไปจํ าหนายเปนขาวรวม สวน
ขาวทีม่กีารปลอมปนเพียงเล็กนอยผูรวบรวมก็จะเสี่ยงน ําไปจํ าหนายใหกับโรงสีในลักษณะของขาวหอมมะลิ ซึ่ง
หากโรงสีตรวจพบและไมรับซื้อก็จะนํ ามาเก็บไวในฉางและนํ าขาวขาวดอกมะลิ 105 มาผสมใหมากขึ้นเพื่อให
การปลอมปนเจือจางลงหรือเก็บขาวที่มีการปลอมปนดังกลาว รอจ ําหนายใหกับพอคาจากภาคตะวันออกเฉียง
เหนอืซึง่มักรับซื้อขาวหอมมะลิในราคาที่สูงกวาที่โรงสีรับซื้อ

ศูนยสาธิตตลาดกลางระดับไรนา
ในปจจบัุนมศีูนยสาธิตตลาดกลางอยูทั้งหมด 3 แหง (ศูนยที ่ 1 ตั้งอยูที่หมูบาน 4 ต.บานกลาง อ.วัง

ทอง ศนูยที ่ 2 ตั้งอยูที่หมู 3 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม และศูนยท่ี 3 ตั้งอยูที่ ต.หนองกระทาว อ.นครไทย) 
ศูนยดังกลาวเปนแหลงสนับสนุนเคร่ืองอํ านวยความสะดวกในการซื้อขายขาวระหวางเกษตรกรกับผูซื้อเคร่ือง
อํ านวยความสะดวกประกอบดวย เครื่องชั่ง ลานตาก และโกดัง เปดใหเกษตรกรนํ าขาวเปลือกมาจ ําหนายในชวง
เดอืนธนัวาคมซึง่เปนชวงเก็บเกี่ยวขาว ศูนยสาธติแตละแหงสามารถรองรับผลผลิตขาวเปลือกของแตละต ําบลถึง
รอยละ 30 หลักเกณฑการกํ าหนดคุณภาพในการซื้อขายใชมาตรฐานอันเดียวกับโรงสีขนาดใหญและสหกรณ
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การเกษตร การด ําเนินงานของศูนยที่เปดอยูถือไดวาประสบความสํ าเร็จพอสมควร ยกเวนศูนยนครไทย ซึ่งมี
ทํ าเลคอนขางหางไกล

โรงสี
โรงสีทุกขนาดรบัซื้อขาวทุกพันธุโดยใชหลักการที่วา หากขาวพันธุใดสามารถแยกเปนขาว 100% ไดก็

จะแยก แตหากแยกไมไดก็จะนํ ามารวมกันและก ําหนดเปนขาวรวม สวนการตรวจสอบคุณภาพนั้นไมวาจะเปน
ขาวพันธุใดกจ็ะพิจารณาจากปจจัยหลัก 3 ประการ คือ พันธุขาว ความชื้นและการปลอมปน แตโรงสีแตละแหงมี
ความพิถีพิถันในการใชเกณฑดังกลาวตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากมีอุปกรณและเครื่องมือในการทดสอบแตกตางกัน
กลาวคือ โรงสีขนาดใหญมีเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพมากกวาโรงสีขนาดอื่น จึงสามารถตรวจสอบคุณ
ภาพในหลายดานและท ําไดรวดเร็วกวาโรงสีขนาดอื่นในขณะที่โรงสีที่มีเครื่องมือในการตรวจสอบนอยกวาตองใช
ประสบการณของผูรับซื้อเปนอยางมาก

การตรวจสอบคุณภาพของโรงสีขนาดเล็กทํ าไดจํ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับโรงสีขนาดใหญและโรงสี
ขนาดกลาง เนื่องจากไมมีเครื่องมือที่ชวยในการตรวจสอบ การตรวจสอบคุณภาพทํ าโดยใชวิธีงายๆ คือ นํ า
ขาวเปลือกมาประมาณ 100 กรัมบดดูและชั่งเพื่อทดสอบวามีขาวตนกี่กรัม สวนความชื้นไมสามารถตรวจสอบได
เน่ืองจากไมมเีครือ่งมือวัดความชื้น จึงตองใชประสบการณของผูซื้อเอง ดังนั้นมักพบวาเจาของโรงสีขนาดเล็กที่
ไมคอยมปีระสบการณมักเผชิญกับปญหาการปลอมปนของขาวที่ซื้อจากเกษตรกร หากเกิดการปลอมปนกับขาว
หอมมะลิท่ีซือ้มาทํ าใหตองยอมจ ําหนายแมวาจะขาดทุน โรงสีบางแหงไมรับซื้อขาวเปลือกที่มีการปลอมปน แต
บางแหงรับซื้อแตปรับเปนขาวรวม ในกรณีท่ีซื้อขาวจากตลาดกลางสามารถตรวจสอบไดมากกวาเน่ืองจากใช
เคร่ืองวัดความชื้นของตลาดกลางได แตอยางไรก็ตามยังตองใชประกอบกับการบดดูเปอรเซ็นตของขาวตนจึง
อาจกลาวไดวา ขาวที่โรงสีขนาดเล็กซื้อจากตลาดกลางผานการตรวจสอบคุณภาพมากกวาซื้อจากเกษตรกร แต
โรงสีขนาดเล็กกย็งันิยมซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรมากกวาแหลงอื่นเนื่องจากสะดวกในการติดตอ

สํ าหรับโรงสีขนาดกลางน้ันรับซ้ือขาวทุกพันธุเชนกัน แตละแหงเนนการรับซื้อขาวแตละพันธุแตกตางกัน 
บางแหงเนนการรับซื้อขาวนาป บางแหงเนนการรับซ้ือขาวนาปรัง อยางไรก็ตามพบวาโรงสีขนาดกลางทุกแหงซื้อ
ขาวหอมมะลิดวย หลักเกณฑในการซื้อขาวหอมมะลิของโรงสีขนาดกลางใชมาตรฐานเดียวกับโรงสีขนาดใหญ
คือมีการพิจารณาพันธุขาว การปลอมปน ความชื้นและเปอรเซ็นตขาวตน ปญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจดูการ
ปลอมปน คอื การตรวจดูการปลอมปนของขาวสดท ําไดยากกวาขาวแหง อยางไรก็ตามหากพบวาเกิดการปลอม
ปนในขาวก็จะปรับเปนขาวรวมดังเชนโรงสีขนาดใหญ โรงสีขนาดกลางมีความเชื่อวาการปลอมปนมักเกิดขึ้นใน
ขณะเกบ็เกีย่ว และเกดิกับขาวเปลือกที่ถูกจ ําหนายใหกับโรงสีขนาดใหญมากกวาโรงสีขนาดกลางเนื่องจากโรงสี
ขนาดใหญรับซือ้ขาวเปลือกคร้ังละมากๆ ทํ าใหการตรวจสอบทํ าไดไมทั่วถึง แมวามีเครื่องมือชวยตรวจสอบมาก
กวา แตการทีโ่รงสีขนาดใหญไมขาดทุนเมื่อซื้อขาวที่มีการปลอมปนนั้น เนื่องจากสีขาวในปริมาณที่มาก ดังนั้นจึง
สามารถเจือจางขาวที่ปลอมปนไดงายกวา นอกจากนี้การปลอมปนยังอาจเกิดขึ้นไดในระดับรานขายปลีกที่พอ
คาแอบปลอมปนขาวสาร แลวจ ําหนายใหกับผูบริโภค สวนในระดับโรงสีขนาดกลางน้ันการปลอมปนทํ าไดยาก
เพราะการรบัซือ้ขาวในแตละครั้งไมมากเหมือนโรงสีขนาดใหญจึงสามารถตรวจสอบไดงายและทั่วถึงกวา ผูท่ีนํ า
ขาวเปลือกมาจ ําหนายใหกับโรงสีขนาดกลางสวนใหญ ไดแก เกษตรกรในทองที่และบริเวณใกลเคียง และโรงสี
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ขนาดเล็กอีกเล็กนอย โรงสีขนาดกลางไมมีผูท่ีทํ าหนาที่รวบรวมขาวใหแตอยางใด และแมวาโรงสีขนาดกลางสวน
ใหญจะรับซือ้ขาวเปลือกจากเกษตรกรแตพบวาไมไดมีการทํ าสัญญาซื้อขายลวงหนากับเกษตรกร

การรับซื้อขาวของโรงสีขนาดกลางจะแยกซื้อตามพันธุทั้งนี้เนื่องจาก ราคารับซื้อขาวเปลือกแตละพันธุ
แตกตางกนัโดยเฉพาะ ขาวหอมมะลิ (ขาวหอมมะลิของโรงสีขนาดกลาง คือ ขาวขาวดอกมะลิ 105 เทานั้น) มี
การแยกสีตางหากจากพันธุอ่ืน และแยกจํ าหนายดวยในขณะที่ขาวพันธุอื่นที่มีคุณภาพใกลเคียงกันจะน ํามาสี
รวมกนั เชน ขาว 35 พวงทอง และสุพรรณ โดยใหเหตุผลวารสชาติดีกวาและนุมกวาขาวชัยนาท 100%

โรงสีขนาดใหญมีความพิถีพิถันในการเลือกคุณภาพขาวเปลือกอยางมากโดยเฉพาะคุณภาพขาวหอม
มะลิ โรงสีมีกรรมวิธีและขั้นตอนการเลือกซื้อหลายขั้นตอนดวยกัน และพบวาโรงสีมีความมั่นใจในคุณภาพ
ขาวเปลือกท่ีซือ้จากเกษตรกรพอสมควร กระบวนการตรวจสอบคุณภาพขาวเมื่อรับซื้อจากเกษตรกร เริ่มจากการ
สอบถามเกษตรกรถึงคุณภาพขาวเปลือกท่ีนํ ามาจํ าหนาย ทั้งนี้หากเปนขาวหอมมะลิจากเกษตรกรที่นาเชื่อถือ
การตรวจสอบจะไมมากนัก แตหากเปนเกษตรกรที่ไมนาเชื่อถือจะตรวจสอบดวยวิธีทดสอบอื่นๆ อีก เชน การ
ทดสอบดวยเครื่องทดสอบอมิโลส การทดสอบโดยการน ําขาวไปหุง (ทํ าเมื่อซื้อขาวนั้นมาแลว) ซึ่งโรงสีบางแหง
อาจมเีทคนคิการทดสอบแตกตางจากที่อื่นดวย เชน การทดสอบโดยการเคี้ยวอมเพื่อทดสอบกล่ินขาวหอมมะลิ 
ในกรณทีีเ่ปนการรบัซื้อขาวจากคนกลางการตลาด (ผูรวบรวมหรือโรงสี) ท่ีนํ าขาวเปลือกมาจ ําหนายครั้งละมากๆ 
การทดสอบจะทํ าโดยการสุมตัวอยางขึ้นมาทดสอบ และหากพบวาขาวหอมมะลิถูกปนผสมก็จะปรับลดระดับ
คณุภาพขาวใหเหลือเพียงขาวรวม เหตุที่โรงสีขนาดใหญใหความพิถีพิถันกับการปลอมปนและคุณภาพของขาว
หอมมะลิอยางมากน้ัน เน่ืองจากตลาดขาวหอมมะลิของโรงสีสวนใหญเปนตลาดตางประเทศซึ่งมาตรฐาน
ก ําหนดคณุภาพของขาวหอมมะลิ (มีการก ําหนดลักษณะขนาดของเมล็ดขาว คุณสมบัติทางเคมี ประเภทของ
ขาว ชัน้ของขาว ชนิดของขาวขาว ชนิดของขาวกลอง รวมทั้งการทดสอบลักษณะตางๆ ของขาว) นอกจากนั้น
ตลาดแตละแหงยังมีความตองการขาวคุณภาพตางกันดังน้ันจึงตองกํ าหนดคุณภาพขาวใหตรงตามความ
ตองการของตลาด

ตลาดภายในประเทศของโรงสีขนาดใหญมีชองทางการจํ าหนายหลายชองทาง ไดแก หยงที่กรุงเทพฯ 
พอคาทองถิ่น และพอคาตางจังหวัด โรงสียอมรับการปลอมปนไดไมเกินรอยละ 10 และเชื่อวาโรงสีทุกระดับ
ประสบกับปญหาดังกลาวหากเกิดปญหาการปลอมปนขาวที่ซื้อมาจากเกษตรกรนาจะเกิดจากความไมตั้งใจของ
เกษตรกรและยงัคดิวาปญหาดังกลาวนาจะเกิดในขั้นตอนการจํ าหนายของพอคาหรือผูรวบรวมซึ่งตั้งใจปลอมปน
ขาวโดยเฉพาะขาวหอมมะลิมีการน ําขาวชัยนาทมาปลอมปนโดยพอคาหรือผูรวบรวมมักจ ําหนายขาวใหกับโรงสี
คร้ังละมาก ๆ ทํ าใหการตรวจสอบขาวอาจทํ าไดไมทั่วถึง อยางไรก็ตามหากโรงสีพบวาพอคาหรือเกษตรกรรายใด
ปลอมปนขาวก็จะใชวิธีกดราคารับซื้อเปนขาวรวมหรือไมติดตอคาขายกับพอคาผูรวบรวมหรือเกษตรกรรายน้ัน
อีก

นอกจากจะคํ านึงถึงเร่ืองพันธุขาวแลวโรงสียังค ํานึงถึงความชื้นของขาวดวยโดยก ําหนดระดับความชื้น
ของขาวท่ีรับซือ้ หากเปนขาวเปลือกขาวที่ถือวามีคุณภาพดีความชื้นควรอยูระหวางรอยละ 14 - 15 แตหากเปน
ขาวสารความชื้นควรประมาณรอยละ 14 อยางไรกต็ามในกรณีที่ขาวมีความชื้นสูงเกินกวาก ําหนด โรงสีจะใช
เคร่ืองอบลดความช้ืนแตการทํ าใหความชืน้ลดลงรอยละ 1 น้ํ าหนักขาวจะลดลงรอยละ 15 และทํ าใหตนทุนสูงข้ึน 
ดงัน้ันหากรับซือ้ขาวที่มีความชื้นสูงกวาที่ก ําหนด ราคารับซื้อจะถูกหักลดไปตามความชื้นและการปลอมปน
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สํ าหรับขาวพันธุอ่ืนความพิถีพิถันท่ีมีตอการคัดพันธุจะนอยกวา กลาวคือขาวพันธุใดมีคุณภาพใกล
เคยีงกัน เชน สุพรรณ A และชยันาท โรงสีจะน ํามารวมกันจ ําหนายเปนขาวชัยนาทแตหากขาวพันธุอื่นสามารถ
แยกซือ้ตามพนัธุไดกจ็ะแยกแตหากแยกไมไดก็รับซื้อเปนขาวรวม แตยังคงค ํานึงถึงความชื้นของขาวดวยเชนกัน

จากการสํ ารวจสามารถกลาวไดวา คนกลางในพิษณุโลกมีความพิถีพิถันอยางมากกับการซื้อขายและ
ตรวจสอบคุณภาพขาวหอมมะลิ โดยการใชกระบวนการตรวจสอบทั้งเครื่องมือและประสบการณของผูซื้อเนื่อง
จากระดับราคาสูงกวาขาวพันธุอ่ืน ดังน้ันเมื่อใดก็ตามท่ีมีการน ําเอาขาวพันธุอื่นที่มีคุณภาพแตกตางกันมาปน
ผสมจะถกูกดราคาลงทันทียกเวนในกรณีท่ีมีการปนผสมระหวางขาวขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 ท่ีเปนท่ียอม
รับของคนกลางสวนใหญวาขาวท้ังสองพันธุเปนขาวหอมมะลิ แมจะมีการยอมรับการปนผสมดังกลาวแตก็มี
ระดบัของการยอมรับการปนผสม กลาวคือหากการปนผสมมากเกินไปก็ถูกกดราคาลงเชนกัน ทั้งนี้ขาวหอมมะลิ
ทีรั่บซือ้มาแลวยังถูกแยกสีตางหากจากพันธุอื่น ดังนั้นขาวหอมมะลิที่ไดจนถึงกอนมีการจ ําหนายจึงมีคุณภาพด ี
การปนผสมจงึมกัเกดิขึ้นในขั้นตอนการจ ําหนายจากมือคนกลางระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับขายสงไป จนถึงระดับ
ขายปลีกซึ่งผูบริโภคไมมีโอกาสทราบขอมูลดังกลาว

4.3 การตรวจสอบคุณภาพขาวของคนกลางในเขตทุงกุลารองไห
ผูเกีย่วของทุกฝายตองการรับซื้อขาวหอมมะลิบริสุทธิ ์ แตทุกฝายระบุวามีการปนขาวพันธุอื่นมากับขาว

หอมมะลิ และเกิดขึ้นทุกระดับตั้งแตขาวเปลือกจนถึงสงออก ผูคาทุกรายเชื่อวาขาวพันธุกข 15 และขาวดอกมะลิ 
105 มคีณุภาพเหมอืนกันในสายตาของผูบริโภค สํ าหรับผูคาขาวแลวคุณภาพของขาว 2 พันธุนี้มีความแตกตาง
กนัเพียงเล็กนอย ซึ่งการปลอมปนขาวในเขตทุงกุลารองไหหมายถึง การปนขาวหอมมะลิดวยขาวพันธุอื่นๆ เชน 
ชยันาท สุพรรณ1 คลองหลวง1 เปนตน เพราะโรงสีเห็นวาขาวเหลานี้มีคุณสมบัติในการบริโภคตํ่ ากวาขาวหอม
มะลิ (แมวาพันธุคลองหลวง1 จะมีคุณภาพดีกวาพันธุชัยนาท และเปนพันธุหนึ่งที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ประกาศรับรองเปน "ขาวหอมมะลิไทย")

ผูรวบรวมและฉางขาว
ผูรวบรวมและฉางขาวในเขตทุงกุลารองไหสวนใหญเนนการซื้อขายขาวหอมมะลิเปนหลัก และซื้อ     

ขาวนาปรังและขาวเมล็ดใหญบางเล็กนอย ยกเวนปใดก็ตามที่ขาวหอมมะลิคุณภาพไมดีอันเนื่องมาจากฝนตก
ในชวงเกบ็เกีย่วทํ าใหขาวเปราะแตกหักงายก็จะเปล่ียนมาซื้อขายขาวเมล็ดใหญและเมล็ดเล็กมากขึ้น ผูรวบรวม
และฉางขาวสวนใหญรับซื้อขาวเปลือกอยูกับท่ีและมักซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรมากกวาจากพอคารวบรวมท่ี
นํ ามาจ ําหนายเน่ืองจากพอคาในเขตภาคกลางที่มีการทํ านาปรัง เชน สิงหบุรี และชัยนาท มักนํ าขาวชัยนาทและ
คลองหลวง1 มาปนผสมกับขาวหอมมะลิซึ่งเกิดขึ้นในขั้นตอนการคา ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีความจ ําเปนตองซื้อ
จากพอคาเหลานีจ้ะมีการตรวจที่ละเอียดมากกวาเมื่อซื้อจากเกษตรกร บางรายมีการตรวจถึง 2 ข้ันตอน คือสุม
ตรวจท่ีรถและขณะนํ ามาเทกอง หากพบการปลอมปนสวนใหญมักไมรับซื้อเลย บางรายเทานั้นที่ซื้อและปรับ
ราคาลงเปนขาวเมล็ดใหญหรือขาวขาว สาเหตุที่ทํ าใหเกิดการปลอมปนในขั้นตอนการคาเนื่องจาก ความแตก
ตางกันของราคาขาวหอมมะลิและขาวนาปรัง สวนการปลอมปนท่ีเกิดขึ้นกับขาวของเกษตรกรเกิดเน่ืองจาก
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ความไมตั้งใจของเกษตรกรแตเกิดเพราะพันธุขาวท่ีไดจากหนวยงานราชการท่ีไมบริสุทธิ์จึงทํ าใหขาวที่ไดมีการ
ปลอมปน

สํ าหรับหลักเกณฑในการตรวจสอบคุณภาพขาวของผูรวบรวมแตละรายในเขตทุงกุลารองไหน้ันคลาย
กนั คอื นํ าขาวมาบดดูเปอรเซ็นตขาวตน สีของขาวสาร ลักษณะเมล็ด การปลอมปนพันธุ และความชื้น แมวาใช
หลักเกณฑการตรวจสอบอยางเดียวกันแตพบวาวิธีการและเครื่องมือยังมีความแตกตางกัน บางรายมีเครื่องมือ
ชวยตรวจสอบ ในขณะที่บางรายตองอาศัยประสบการณของตนเอง เชน การวัดความชื้นของขาวที่ผูรวบรวมราย
ทีไ่มมเีครือ่งวดัความชืน้จะใชวิธีตรวจความชื้นดวยสายตา หากรายใดมีเครื่องวัดความชื้นก็จะยอมรับที่ความชื้น
รอยละ 14-15 ผูรวบรวมและฉางขาวมักรับซื้อขาวกข 15 และขาวดอกมะลิ 105 รวมกันโดยกํ าหนดเปนขาวหอม
มะลิแตบางรายซื้อขาวสองพันธุนี้แยกกัน ดังเชนผูรวบรวมใน จ.สุรินทร และบุรีรัมย ซื้อขาวกข 15 ตอนเปนขาว
สดแตซือ้ขาวขาวดอกมะลิ 105 ตอนเปนขาวแหง เพราะสามารถชวยในการตรวจสอบการปลอมปนพันธุขาวที่
เกดิจากการนํ าขาวนาปรังมาผสม ( ขาวชัยนาทมักมีความชื้นมากกวาขาวขาวดอกมะลิ 105 )

ในกรณีท่ีมีการเก็บสตอคขาว ก็จะมีการแยกพันธุระหวางขาวขาวดอกมะลิ105 กับ กข 15 เนื่องจาก  
ขาวกข 15  เปนขาวที่มีนํ ้าหนักเบาน้ํ าหนักจึงหายไปคอนขางเร็วและเชื่อวา ขาวกข 15 จะมีการกลายพันธุมาก

ผูรวบรวมและฉางขาวท้ัง 3 จังหวัดใหความเห็นเกี่ยวกับการปลอมปนขาวหอมมะลิวา หากเกิดกับขาว
เปลือกของเกษตรกรก็เปนเพราะพันธุขาวท่ีเกษตรกรไดจากหนวยงานของรัฐไมบริสุทธิ ์ แตหากเกิดในขั้นตอน
การคาของคนกลางการตลาดอ่ืนๆ แลวจะเกิดจากมีความแตกตางของราคาอยางชัดเจนระหวางขาวหอมมะลิ
กบัขาวพันธุอ่ืน ประกอบกับมีการพัฒนาพันธุขาวที่มีลักษณะคลายขาวหอมมะล ิเชน พันธุปทุมธานี และชัยนาท 
เปนตน จงึทํ าใหเกิดการปลอมปนงาย ฉะนั้นการพัฒนาพันธุควรเปนพันธุที่มีลักษณะตางจากหอมมะลิอยางชัด
เจนเพือ่งายตอการตรวจสอบการปลอมปน นอกจากน้ันหนวยงานของรัฐควรมีมาตรการลงโทษคนกลางท่ีปลอม
ปนขาวหอมมะลิ อกีทั้งยังเชื่ออีกวาการปลอมปนยังเกิดขึ้นทุกระดับตลาด ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลตอตลาดขาว
หอมมะลิของไทยอยางมาก

สหกรณการเกษตร
สหกรณการเกษตรในเขตทุงกุลารองไหเนนรับซื้อขาวหอมมะลิเชนเดียวกับคนกลางในตลาดกลุมอ่ืน 

จากการสํ ารวจพบวาสวนใหญมีการซื้อขาวกข 15 และขาวดอกมะลิ 105 รวมกันและก ําหนดเปนขาวหอมมะลิ  
มเีพียงสหกรณบางแหงใน จ.รอยเอ็ด ที่ซื้อขาวกข 15 และขาวดอกมะลิ 105 แยกกัน คือ ซื้อกข 15 ในชวงเดือน
ตลุาคม ถงึธนัวาคม ซึง่ขาวที่ซื้อเปนขาวสด สวนขาวขาวดอกมะลิ 105 ซื้อชวงตนป  โดยจะจํ าหนายขาวกข 15 
กอนเพราะน้ํ าหนักเบา หากเก็บไวน้ํ าหนักจะหายมากกวาขาวขาวดอกมะลิ 105

หลักเกณฑท่ีใชตรวจสอบคุณภาพขาวของสหกรณเหมือนกับหลักเกณฑที่คนกลางกลุมอื่นใช ซึ่งไดแก 
ส่ิงเจอืปน ความชื้น เปอรเซ็นตขาวหัก สีของขาวสาร และการปลอมปนพันธุ แตมาตรฐานที่สหกรณยอมรับอาจ
สูงกวานั่นคือ

สหกรณไดกํ าหนดใหขาวตนตองสูงกวา 40% และความชื้นรอยละ 13 - 14 จงึจะเขามาตรฐานท่ีจะรับ
ซือ้สหกรณก ําหนดเกรดของขาวตามเปอรเซ็นตขาวตน และเปอรเซ็นตความชื้นดังตารางท่ี 12
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ตารางที ่12 เกณฑในการพจิารณาเปอรเซ็นตขาวตนและเปอรเซ็นตความชืน้ของสหกรณการเกษตร

แบงตามขาวตน แบงตามความชื้นในชวงตนฤดู
>  40% 20  -  25%

38   -  39% 26  -  29%
35   -  37% >  30%
31   -  34%
28   -  30%
25   -  27%

ท่ีมา : จากการส ํารวจ

สหกรณใชหลักเกณฑดังกลาวอยางเครงครัดเมื่อซื้อขาวเปลือกจากพอคา แตสวนใหญสหกรณรับซ้ือ
จากเกษตรกรเปนหลักทั้งที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกอีกทั้งยังเชื่อวาเกษตรกรไมมีเจตนาปลอมปนพันธุขาว 
ในขณะที่หากเกิดกับพอคาแลวจะเปนเพราะเจตนาของพอคาที่ซื้อขาวที่มีลักษณะคลายหอมมะลิมาผสม เนื่อง
จากเห็นความแตกตางของราคาขาวหอมมะลิกับขาวพันธุอ่ืน เมื่อใดก็ตามท่ีตองซื้อขาวเปลือกจากพอคา 
สหกรณจะพิถีพิถันมากโดยเฉพาะเมื่อเปนการซื้อขาวหอมมะลิ ซึ่งสหกรณบางแหง เชน สหกรณทาตูม จ.สุรินทร 
แกปญหาดงักลาวโดยขึ้นปายประกาศไมรับซื้อขาวจากพอคาตางถิ่น  นอกจากนี้สหกรณยังไดใหขอเสนอแนะวา
การทํ าใหปญหาการปลอมปนในขาวหอมมะลิลดนอยลงน้ันสามารถทํ าได โดยการจ ํากัดพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิ
และควรก ําหนดเขตการทํ าขาวนาปและขาวนาปรังใหชัดเจน

โรงสี
โรงสีท้ังหมดพบวาขาวเปลือกหอมมะลิที่รับซื้อเคยมีการปลอมปน การปลอมปนในขาวเปลือกเกิดจาก

พอคาเกือบท้ังหมด โรงสีเชื่อเชนกันวาเกษตรกรมักไมจงใจปลอมปนขาว แตการปนของขาวพันธุอื่นเกิดจาก
เมล็ดพันธุทีไ่มบริสุทธิ์ซึ่งเกษตรกรรับมาจากสวนราชการ ดังนั้นการปลอมปนในระดับขาวเปลือกจึงเกิดจากการ
จงใจของพอคา ซึ่งสอดคลองกับความคิดของผูรวบรวม ฉางขาวและสหกรณ ดังนั้นโรงสีจะเพิ่มความระมัดระวัง
ในการตรวจสอบพันธุขาวเมื่อรับซื้อจากพอคา โดยเฉพาะพอคาเร และพอคาตางถิ่น โรงสีกวารอยละ 75 จะไม
ซื้อขาวเปลือกหอมมะลิถาพบวามีขาวพันธุอ่ืนปนมา ในขณะท่ีโรงสีบางแหงยังคงรับซื้อโดยกดราคาลงใหเปน
ขาวขาวทั่วไป

การตรวจสอบพันธุขาวที่โรงสีใชปฏิบัติอยูมีหลายวิธ ี กลาวคือดูจากลักษณะทั่วไปทางกายภาพ และ
กล่ินตามความช ํานาญของตน และดูความเหนียวของขาวสุก ตลอดจนการใชหองปฏิบัติการตรวจสอบทางเคมี
เพ่ือหาคาอมิโลส โรงสีจะสุมตัวอยางจากขาวเปลือกบนรถในกรณีท่ีเปนรถเล็ก และสุมตัวอยางเพ่ิมเมื่อ
ขาวเปลือกเทกองบนลานขาว สํ าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ (มักเปนของพอคาผูรวบรวม และฉางขาว) ดวย
จ ํานวนตวัอยางท่ีมากขึน้ดวย การตรวจสอบพันธุขั้นแรกใชวิธีสังเกตลักษณะทางกายภาพของขาว โดยดูทองไข 
สีของขาวสาร ความยาวเมล็ด ความวาวมัน ถาเปนขาวชยันาท ทองไขจะเห็นชัดเจน และสีมัว  สวนสุพรรณ 1 
และคลองหลวง 1  ลักษณะเหมือนขาวหอมมะลิมาก แตไมวาวมัน เทาพันธุกข 15 และขาวขาวดอกมะลิ 105
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คาอมโิลสท่ีทางการก ําหนดไวเปนมาตรฐานคือ ไมตํ่ ากวารอยละ 12.0 และไมเกินรอยละ 19.0 โรงสี
ขนาดใหญและขนาดคอนขางใหญท่ีทํ าการสงออกเองบางสวนและจํ าหนายขาวใหแกผูสงออกน้ันจะพิถีพิถัน
เปนพิเศษในการตรวจสอบคาอมิโลส และกํ าหนดหลักเกณฑในการคัดเกรดดังตัวอยางตอไปนี้

ตารางที ่13 เกณฑการพิจารณาคาอมิโลส

โรงสี ก. ใชเกณฑอมิโลส 12% - 18%
% การปน การจดัเกรดขาวหอมมะลิ

5% คิดเปนขาวมะลิ 100%
10% คิดเปนขาวมะลิ  90%
20% คดิเปนขาวขาว

> 20% ไมรับซ้ือ
ท่ีมา : จากการส ํารวจ

ในขณะท่ีบริษัทกรุงเทพผลิตภัณฑขาว ก ําหนดการปนขาวไวที่รอยละ 2 เทานั้น สวนโรงสีท่ีสงออกขาว
หอมมะลิรายใหญกํ าหนดตัดราคาลงรอยละ 30 ของราคาขาวหอมมะลิท่ีตกลงไวกับโรงสีทองถิ่นเมื่อพบวามีการ
ปลอมปน และบางรายที่จ ําหนายขาวเปลือกตอใหโรงสีใหญตองนํ าขาวเปลือกกลับไปสีเอง ทํ าใหโรงสีทองถิ่น
ตรวจสอบการรับซื้อขาวเปลือกรัดกุมยิ่งขึ้นเพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง แมวาโรงสีจะมีประสบ
การณในการรับซือ้และตรวจสอบพันธุขาว แตบางรายก็พบวาตนเองมีความเชื่อมั่นไดเพียงรอยละ 70 วาจะไม
เกดิการผิดพลาด

การปลอมปนขาวโดยพอคาน้ันเกิดจากความแตกตางของราคาเปนสํ าคัญเมื่อใดที่ภาวะตลาดด ี และ
ราคาขาวสูงจะมกีารปลอมปนมากขึ้น (แสดงวาความแตกตางของราคาจะมากขึ้นดวย) พอคาตางถิ่นนํ าขาวนา
ปรังจากจงัหวัดอื่น เชน สุพรรณบุรี กาฬสินธุ และพิษณุโลก เขาไปปนกับขาวหอมมะลิในทองถ่ิน กอนท่ีจะแปร
รูป หรือขนสงตอไปยังโรงสีท่ีอ่ืน ในรูปของขาวหอมมะลิจากทุงกุลารองไห

การตรวจสอบการปลอมปนขาวโดยโรงสีตัวอยางในเขตทุงกุลารองไหมีความเขมงวดรัดกุมคอนขาง
แตกตางกนัระหวางโรงสี แมวาทุกแหงจะตั้งใจตรวจสอบก็ตาม แตปรากฏวารอยละ 45 ของโรงสีมีการตรวจสอบ
ทางเคม ีและรอยละ 30 ของโรงสีมีความเครงครัดในการกํ าหนดเกรดและการรับซื้อเปนอยางมาก

ความพิถีพิถันในเร่ืองคุณภาพขาวหอมมะลิของผูสงออก และโรงสีผูสงออกจากประสบการณของโรงสี
ในเขตทุงกุลารองไหพบวา ลูกคารายสํ าคัญของโรงสีเหลานี้ซึ่งเปนผูประกอบการขนาดใหญมีความละเอียดรอบ
คอบในการตรวจสอบการปลอมปน และปฏิเสธการซื้อขาวปนจนเปนที่รับรูของโรงสีตางจังหวัด นอกจากผูรับซื้อ
จะมีตลาดขาวขาวอ่ืนอยูดวยเทาน้ัน จึงจะซ้ือขาวปลอมปนเหลาน้ันนํ าไปจํ าหนายในลักษณะของขาวขาว ความ
เขมงวดของผูรับซื้อในภาคกลางจึงมีสวนสํ าคัญในการปองกันการปลอมปนขาวส ําหรับโรงสี และสงผลตอไปยังผู
รวบรวม และฉางขาวดวย อยางไรก็ตามดังไดกลาวแลวขางตนวาโรงสีตางจังหวัดเหลานี้ระบุวา พอคาสงออกมี
การผสมขาวกอนสงออกซึ่งโรงสีตางจังหวัดในตัวอยางบางรายใหขอมูลวาตลาดแตละประเทศตองการขาวใน 
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คณุภาพท่ีแตกตางกนั ดังนั้นการผสมปนพันธุขาวในขั้นตอนการสงออกจึงเปนไปตามความตองการของผูน ําเขา
ในแตละประเทศตามก ําลังซ้ือของผูบริโภคในประเทศน้ันๆ อยางไรก็ตามการปลอมปนโดยจงใจใหเกินขอตกลงก็
ยงัเกดิขึน้และสงผลเสียใหแกประเทศ โดยเฉพาะในชวงที่ตลาดสงออกมีความตองการสูงในระยะ 2 - 3 ปท่ีผาน
มา

5.  ราคาและพฤติกรรมการสงผานราคา
สถิติราคารายเดือนในตลาดทองถิ่นชวยใหเห็นภาพการเคล่ือนไหวของราคาในรอบปซึ่งสะทอนอุปทานใน

ทองถิน่และอุปสงครวม (ของทองถิ่นและอุปสงคจากภายนอกแหลงผลิตนั้นๆ) สํ าหรับระดับราคาของทองถิ่นใน
แตละชวงเวลาเมื่อเปรียบเทียบระหวางพ้ืนท่ีสามารถสะทอนถึงความแตกตางของคุณภาพไดอีกสวนหน่ึงดวย 
แตเปนท่ีนาเสียดายวาขอมูลที่สืบคนไดในแตละจังหวัดไมอยูในเวลาและรูปแบบที่สามารถน ํามาเปรียบเทียบกัน
ได ดังน้ันในหัวขอน้ีจึงจํ าเปนตองเสนอการวิเคราะหราคาโดยสังเขป และเสนอการวิเคราะหพฤติกรรมการสง
ผานราคาเฉพาะเทาท่ีสามารถจะหาขอมูลไดเพียงพอเทาน้ัน
การเคล่ือนไหวของราคาขาวหอมมะลิใน จ.เชียงใหม จ.สุรินทร และ จ.รอยเอ็ด และการเคลื่อนไหวของราคา

ขาวนาปและนาปรัง (ไมเจาะจงพันธุ) ของ จ.พิษณุโลก มีรูปแบบโดยรวมเหมือนกันคือ ราคาตํ ่าสุดในเดือน
พฤศจกิายน-ธนัวาคม และราคาจะสูงขึ้นหลังจากนั้นเมื่อขาวใหมเปลี่ยนเปนขาวเกา ราคาจะสูงสุดในรอบแรก
ประมาณเดือนกุมภาพันธและเมื่อราคาขาวนาปรังออกสูตลาดราคาจะตกลงอีกประมาณเดือนเมษายน ซึ่งเห็น
ไดชดัเจนในเชยีงใหม-พิษณุโลก แตสังเกตเห็นไดเล็กนอยในสุรินทร และรอยเอ็ด (ซึ่งไดรับผลกระทบจากขาวนา
ปรังพันธุอ่ืนๆ ทํ าใหราคาขาวหอมมะลิมีราคาลดลงบางเล็กนอย) จะสังเกตเห็นวาราคาขาวหอมมะลิในเขตทุง
กลุารองไห โดยเฉพาะใน จ.สุรินทร มีการเคล่ือนไหวแปรปรวนตํ ่ากวาในเชียงใหม (แผนภาพท่ี 10 และตารางที ่
14) (สํ าหรับราคาขาวใน จ.บุรีรัมยนั้นมีสถิติราคาขาวซึ่งแสดงไวในภาคผนวก ค. ตารางที่ ค.1-ค.5)

ตารางที ่14   ราคาเฉลีย่ขาวเปลือกหอมมะลิในจังหวัดตางๆ
คาสถิติ เชยีงใหม

ราคาตํ ่าสุด สูงสุด
รอยเอ็ด สุรินทร

ราคาเฉลี่ย 7,962.50 8,908.33 7,611.25 8,346.88
S.D 776.68 1,469.51 633.70 457.92
C.V. (%) 9.75 16.50 8.33 5.47
ท่ีมา : จากการค ํานวณ
หมายเหต ุ: (1) ราคาเฉลี่ยปการผลิต 2540/2541 - 2541/42

(2) ราคาเฉลี่ย พ.ศ. 2542-2543
(3) ราคาเฉลี่ย พ.ศ. 2540-2541
โปรดดรูายละเอียด ภาคผนวก ค. ตารางที่ ค.1-ค.5
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ก. เชียงใหม

ท่ีมา : สํ านักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก

ข. พิษณุโลก
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ท่ีมา : สํ านักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
หมายเหต ุ: เปนราคาเฉลี่ยระหวางป พ.ศ. 2540/41
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ที่มา : ส ํานักงานพาณิชยจังหวัดรอยเอ็ด
หมายเหตุ : เปนราคาเฉล่ียระหวางป พ.ศ. 2542-2543 และเดือนธันวาคมใชเฉพาะป พ.ศ. 2542

ค. รอยเอด็

ท่ีมา : สํ านักงานพาณิชยจังหวัดสุรินทร
หมายเหต ุ: เปนราคาเฉลี่ยระหวางป พ.ศ. 2540-2541

ง. สุรินทร
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ท่ีมา : สํ านักงานพาณิชยจังหวัดบุรีรัมย
หมายเหตุ : เปนราคาเฉล่ียระหวางป พ.ศ. 2540 -2541

จ. บุรีรัมย

แผนภาพที ่9 ราคาขาวเปลือกเจา ที่โรงสีรับซื้อในพื้นที่ศึกษา

การศกึษาพฤติกรรมการสงผานราคานั้นทํ าเพ่ือพิสูจนประสิทธิภาพราคา (pricing efficiency) ของตลาดวา
มคีวามสามารถในการถายทอดขอมูลขาวสารใหแกผูมีสวนรวมในตลาดไดดีเพียงไร นอกจากนี้ยังมีจุดมุงหมาย
ท่ีจะพิสูจนทิศทางการก ําหนดราคาหรือการสงผานราคาอีกดวย ในกรณีที่อุปสงค อุปทานในทองถ่ินหรือระดับไร
นา มสีวนในการก ําหนดราคาในทองถิ่น ราคาในทองถ่ินหรือระดับไรนาควรจะถูกสงผานไปยังตลาดปลายทาง 
(ตลาดขายปลีกหรือขายสง) ในทางตรงขามถาอุปสงคและอุปทานในตลาดปลายทางเปนปจจัยกํ าหนดในทอง
ถิน่ ราคาหรือขอมูลจะถูกสงผานมาก ําหนดราคาท่ีไรนาหรือตนทาง ในกรณีที่ตลาดทองถิ่นและตลาดปลายทางมี
บทบาทในการก ําหนดราคาซึ่งกันและกันนั้นจะพบวาราคาถูกสงผานไปทั้งสองทิศทาง แบบจํ าลองของการศึกษา
ในท่ีน้ีจึงประกอบไปดวยแบบจํ าลองการสงผานราคาท้ังสองทิศทาง (forward และ backward price 
transmission) ดงัปรากฏในสมการท่ี 1 - 4 ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหนี้เปนขอมูลอนุกรมเวลารายเดือน ระหวาง
มกราคม 2537 ถงึ ธันวาคม 2540 ของราคาขาวเปลือกหอมมะลิและราคาขาวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ณ 
ตลาดขายสงกรุงเทพฯ
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตนและเพื่อหลีกเลี่ยงปญหา spurious regression แบบจํ าลอง

ในสมการท่ี (3) - (6) จะใชเทคนิคการวิเคราะห co-integration และ error correction ดงัอธบิายไวในภาคผนวก 
ก.
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แบบจ ําลองการสงผานราคาในระยะยาวแบบ forward price transmission

W
t

F
t21

W
t ePlnPln ++= αα (3)

แบบจ ําลองการสงผานราคาในระยะยาวแบบ backward price transmission

F
t

W
t21

F
t ePlnPln ++= ββ (4)

โดย W
tP = ราคาขายสงขาวสาร ณ เดือนที่ t (บาท/กก.)
F
tP = ราคาขาวเปลือกที่เกษตรกรไดรับ ณ เดือนที่ t (บาท/กก.)

e = error term
βα, = คาสัมประสิทธ์ิ

แบบจ ําลองการสงผานราคาในระยะส้ันแบบ forward price transmission

Wt
W
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F
t21

W
t PlnPlnePlnPln ε∆α∆αα∆αα∆ +++++= −−− (5)

แบบจ ําลองการสงผานราคาในระยะส้ันแบบ backward price transmission

Ft
F
1t12

W
1t11

F
1tF

W
t21

F
t PlnPlnePlnPln ε∆α∆αα∆αα∆ +++++= −−− (6)

ราคาขาวเปลือกท่ีเกษตรกรไดรับเฉล่ีย 5,567 บาท/เกวียน ในขณะที่ราคาขายสงขาวสารเฉล่ียท่ี 12,685 
บาท/ตนั สํ าหรับชวงเวลาที่ศึกษา 48 เดือน คาสถิติของราคาในรูป natural log (แสดงไวในตารางท่ี 15) จะ
สังเกตไดวาความแปรปรวน (โดยเปรียบเทียบกับคาเฉล่ีย) ของราคาขายสงตํ ่ากวาราคาฟารมเล็กนอย (ดูจากคา 
CV) การเคล่ือนไหวรายเดือนของราคาทั้ง 2 ตลาดสวนใหญเปนไปในทิศทางเดียวกัน (แผนภาพท่ี 11)
ผลการทดสอบ unit root พบวาราคาขาวเปลือกและราคาขายสงขาวสารตางเปน non-stationary ในระดับ

เดยีวกนั (ภาคผนวก ค. ตารางที่ ค.6-ค.7) แสดงวาราคาของสองตลาดน้ีมีความสัมพันธกันในระยะยาว ดังนั้น
สมการ (3) และ (4) จึงสามารถทํ าการวิเคราะหตอไปไดดวยวิธ ี ordinary least squares (OLS)1 ผลการ
วเิคราะหแสดงไวในตารางที ่16 และ 17
ผลการประมาณคาสมการ (3) และ (4) ชี้ใหเห็นวามีการสงผานราคาทั้ง 2 ทิศทาง กลาวคือคา 2α และ 2β

มนียัสํ าคัญสูงกวาท่ีคา 1.0852 และ 0.8169 ตามลํ าดับ (ตารางที่ 16 และ 17) การทดสอบวา 2α  และ 2β เทา
กับ 1 หรือไมน้ัน ผลปรากฎวา 2β  เทากับ 1 (ภาคผนวก ค ตารางที่ ค.8)

                                                          
1 แบบจํ าลองในสมการที ่(3) และ (4) ไดรับเลือกใหเปนแบบจํ าลองเพ่ืออธิบายการสงผานของราคาในรายงานนี้ หลังจากที่ไดมีการ
วเิคราะหสมการการสงผานราคาดวยแบบจํ าลอง GARCH-M โดยเพิ่มตัวแปรความเสี่ยงของราคาซึ่งใชคา standard deviation 
( )σ ของราคาที่เปนตัวแปรตาม ผลการวิเคราะหพบวาความเสี่ยงในตลาดขายสงมีผลใหพอคาสงน ําไปพิจารณาในการก ําหนด
ราคาขายสงรวมกับการตลอบสนองตอราคาขาวเปลือก แตสํ าหรับราคาขาวเปลือกที่ระดับไรนานั้นตัวแปรความเสี่ยงของราคา
ขาวเปลือกทํ าใหแบบจํ าลอง forward transmission ผดิไปจากความนาจะเปน จึงสรุปวาแบบจํ าลอง GARCH-M ไมใชแบบจํ าลอง
ทีเ่หมาะสมส ําหรับอธิบายพฤติกรรมการสงผานราคาสํ าหรับขอมูลชุดนี้
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ตารางที ่15  คาสถติิของตัวแปรที่ใชในการศึกษา

Variable N Min Max Mean SD CV (%)
FPln 48 1.3752 2.2472 1.7168 0.2400 13.98

PF (บาท/กก) 3.9558 9.4612 5.5670 1.2710
WPln 48 2.1972 3.1755 2.5404 0.2890 11.38

PW (บาท/กก) 8.9998 23.9387 12.6877 1.3350
ท่ีมา : จากการค ํานวณ

ท่ีมา : จากการคํ านวณ

แผนภาพที ่11 การเคลื่อนไหวราคารายเดือนของขาวเปลือกและขาวสาร

ตารางที ่16  คาสัมประสิทธ์ิของสมการการสงผานราคาไปขางหนาในระยะยาว

Variable Coefficient t-statistic
Const 0.6710 6.7631**

F
tPln 1.0852 18.9584**

R2 = 0.8865
ท่ีมา : จากการค ํานวณ
หมายเหต ุ: ** Significance at the 1% level
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ตารางที ่17  คาสัมประสิทธ์ิของสมการการสงผานราคาไปขางหลังในระยะยาว

Variable Coefficient t-statistic
Const -0.3533 -3.217**

W
tPln 0.8169 18.958**

R2 = 0.8865
ท่ีมา : จากการค ํานวณ
หมายเหต ุ: ** Significance at the 1% level

ผลการทดสอบน้ีชี้ใหเห็นวาการสงผานราคาจากไรนาไปยังตลาดขายสงมีประสิทธิภาพตํ่ ากวาการสงผาน
ราคาจากตลาดขายสงกลับไปยังไรนา กลาวคือการเปลี่ยนแปลงของราคารอยละ 1 ในระดับไรนาน้ันกอใหเกิด
การเปล่ียนแปลงมากกวารอยละ 1 ในตลาดขายสงแตก็เพียงเล็กนอยเทาน้ัน สวนการตอบสนองของราคา
ขาวเปลือกในระดับไรนาตอการเคลื่อนไหวของราคาขายสงขาวสารเปนไปอยางสมบูรณในระยะยาวคือ รอยละ 
1 ของราคาท่ีเปล่ียนไปในตลาดขายสงไดสงผานไปยังราคาระดับไรนารอยละ 1 เชนกัน จึงสรุปไดวาการสงผาน
ราคาจากตลาดขายสงไปยังไรนามีประสิทธิภาพกวาการสงผานราคาจากไรนาไปสูตลาดขายสงเล็กนอย
ผลการวิเคราะหแบบจํ าลอง error correction ในสมการท่ี 5 และ 6 ดังท่ีไดแสดงไวในตารางที ่18 และ 

19 ชี้ใหเห็นความเร็วของการปรับตัวของราคาใหเขาสูดุลยภาพระยะยาวของราคาในสองตลาด ซึ่งพบวา
ความเร็วของการปรับตัวของราคาขาวเปลือกที่เกษตรกรไดรับนั้นเร็วกวาการปรับตัวของราคาขายสงเกือบ 2 เทา
ตัว (ดูจากคาสัมประสิทธิ์ของตัว 1te − ) การท่ีราคาในตลาดขายสงเปลี่ยนแปลงคอนขางชาเชนนี้นับวาสอด
คลองกับประสบการณของนักวิจัยที่ผานมา กลาวคือพอคามักไมนิยมที่จะเปลี่ยนแปลงราคากับผูบริโภคบอยๆ  
(Tomek and Robinson, 1979) ในท่ีน้ีพอคาขายสงก็เชนกัน การที่พอคาขายสงพยายามรักษาระดับราคาให
ใกลเคยีงกบัราคาเดมิไดก็ดวยการปรับคุณภาพขาว (ดวยการผสมขาวพันธุอื่นที่มีราคาถูกใหมากขึ้นหรือนอยลง) 
ใหสอดคลองกับราคาที่จะขาย ดังกลาวแลวขางตน

ตารางที ่18  คาสัมประสิทธ์ิของสมการการสงผานราคาไปขางหนาในระยะส้ัน
Variable Coefficient t-statistic
Const 0.0051 0.9722

F
tPln∆ 0.4391 5.4041**

W
1te −

-0.2635 -3.6603**

F
1tPln −∆ -0.3122 -2.9303**

W
1tPln −∆ 0.3126 2.4047*

R2 = 0.5432 D.W. = 1.9578 F-test = 12.1865
ท่ีมา : จากการค ํานวณ
หมายเหต ุ: ** Significance at 1% level and * at the 5% level
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ตารางที ่19  คาสัมประสิทธ์ิของสมการการสงผานราคาไปขางหลังในระยะส้ัน
Variable Coefficient t-statistic
Const -0.0043 -0.5907

W
tPln∆ 1.0108 6.1675**

F
1te −

-0.4822 -4.0654**

W
1tPln −∆ 0.4817 3.3820**

F
1tPln −∆ -0.0817 -0.4413

R2 = 0.5526 D.W. = 1.9313 F-test = 12.6593
ท่ีมา : จากการค ํานวณ
หมายเหต ุ: ** Significance at 1% level

6.  สรุป
รายงานน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัย "แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิภายใตสภาพ

เส่ียงเชิงชีวภาพ" โดยมวีตัถปุระสงคหลัก คือ ทํ าความเขาใจระบบตลาดทองถิ่น เพื่อใหเห็นสภาพแวดลอมการ
ตลาดท่ีใกลตวัเกษตรกร โดยเนนวิธีการซื้อขายของพอคาในทองถิ่น ในสวนที่เกี่ยวของกับคุณภาพขาว การตั้ง
ราคารับซื้อและการสงผานราคา ผลการศึกษาจะเปนประโยชนตอผูวางนโยบายวาระบบตลาดในปจจุบัน
สามารถสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรไดดีเพียงไร หรือควรจะพัฒนาแกไขในดานใดเพื่อใหเกิดแรงจูงใจอยางเพียง
พอ ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพของขาวหอมมะลิตอไป
ตลาดทองถิ่นของพ้ืนท่ีศึกษาสามแหงมีสภาพที่แตกตางกัน กลาวคือตลาดขาวหอมมะลิในเขตทุงกุลารอง

ไหมีพัฒนาการเต็มท่ีตลาดขาวเกือบท้ังหมดเปนตลาดขาวหอมมะลิ ตลาดขาวหอมมะลิ จ. พิษณุโลกมีการ
พัฒนาต่ํ าสุด สวนตลาดขาวหอมมะลิใน จ. เชียงใหม มีพัฒนาการปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับทุงกุลารองไห 
และ จ. พิษณุโลก แมวาปริมาณผลผลิตขาวหอมมะลิจะนอยกวาพิษณุโลกท้ังในดานปริมาณรวมและสัดสวน
ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวโดยรวมของจังหวัด (รอยละ 8.08) ก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจาก จ. พิษณุโลกเปนแหลงปลูกขาว
สํ าคญั แตขาวหอมมะลิมีการปลูกเพียงรอยละ 9.33 การคาขาวพันธุชัยนาท จึงเปนธุรกิจหลักของ จ. พิษณุโลก 
นอกจากน้ียังเปนเพราะคุณภาพขาวหอมมะลิของ จ. พิษณุโลกดอยกวาคุณภาพขาวของพื้นที่อื่นๆ จึงท ําให
ราคาขาวหอมมะลิในพ้ืนท่ีน้ีต่ํ าท่ีสุดและไมสรางกํ าไรใหแกพอคาไดดีเทาพื้นที่อื่น แม จ. เชยีงใหมจะมผีลผลิต
ขาวหอมมะลิเพียง 19,000 ตัน (ป 2540/41) แตมีความตองการในพื้นที่สูง และคุณภาพของขาวหอมมะลิดีพอ
สมควร จงึทํ าใหราคาขาวหอมมะลิสูงกวา ในเขตทุงกุลารองไห ซึ่งมีคุณภาพขาวดีกวาจึงเปนแรงจูงใจใหมีการ
ซือ้ขายขาวหอมมะลิ ในพื้นที่คอนขางสูง
ผูรวบรวมหรือพอคาทองถิ่นนับเปนคนกลางท่ีใกลชิดเกษตรกรมากท่ีสุดในทุกพ้ืนท่ีศึกษา แตสํ าหรับ

พิษณุโลกน้ัน ทาขาวยอยมีบทบาทในการรับซ้ือขาวจากเกษตรกรเชนเดียวกับพอคาทองถ่ินดวย สวนในเขตทุง
กุลารองไหนั้นโรงสีในเมืองมีการรับซื้อขาวหอมมะลิจากเกษตรกรโดยตรง ในสัดสวนของขาวสูงกวาในพื้นที่อื่น 
โรงสีเหลานี้เปนโรงสีขนาดกลางและขนาดใหญ สวนโรงสีขนาดเล็กของทุกพื้นที่มีบทบาทลดลงจากอดีตซึ่งเคย
เปนผูรับซื้อขาวเปลือกมาเปนผูรับจางสีขาวเพื่อการบริโภคในทองที่เปนสวนใหญ
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เกษตรกรท่ีปลูกขาวหอมมะลิเพ่ือขายเปนเปาหมายหลักน้ันมีการขายขาวในชวงเดือนเก็บเกี่ยวในสัดสวน
ของตัวอยางนอยกวาเกษตรกรท่ีปลูกขาวเพ่ือบริโภคเปนหลัก การปลูกขาวหอมมะลิของเกษตรกรในเชียงใหม
น้ันเปนการปลูกเพ่ือขายเปนสํ าคัญ คือประมาณรอยละ 80 ของผลผลิตท่ีจดัสรรไวเพ่ือจ ําหนาย (และรอยละ 75 
และรอยละ 40 ของผลผลิตใน จ. พิษณุโลก และทุงกุลารองไหตามลํ าดับ) ในเดือนเก็บเกี่ยว (ธันวาคม 2542) 
เกษตรกรขายขาวไปเพียงประมาณรอยละ 20 ของผลผลิตท่ีตองการจ ําหนายในเชียงใหม รอยละ 40 ใน จ. 
พิษณุโลก และตํ ่ากวารอยละ 20 ในทุงกุลารองไห แสดงวาขาวที่ตองการขายสวนมากยังคงถูกเก็บรักษาไวเพื่อ
รอขายในภายหลังเพื่อราคาที่ดีขึ้น
การก ําหนดราคารับซ้ือขาวเปลือกของพอคา และโรงสีมีลักษณะ mark - down pricing คอืใชราคาที่จะได

รับลบดวยตนทุนคาใชจายและกํ าไร อยางไรก็ตามการก ําหนดราคารับซื้อของคนกลางแตละรายและแตละทอง
ถิน่แตกตางกนับางในรายละเอียดน่ันคือขึ้นอยูกับความตองการในทองถิ่น (โดยเฉพาะ จ. เชียงใหม) และตลาด
เปาหมาย การมีศูนยสาธิตการตลาดและตลาดกลาง (ใน จ. พิษณุโลก) และสหกรณ (ในเขตทุงกุลารองไห) ชวย
ใหเกษตรกรไดรับทราบขอมูลอยางเปนปจจุบัน และสงเสริมการแขงขันดานราคาในทองที่ไดดีขึ้น โดยเฉพาะ 
สหกรณในเขตทุงกุลารองไหซึง่อิงราคาตลาดโลก ราคาสงออก ราคาในตลาดใกลเคียง และอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
เปนเกณฑในการก ําหนดราคารับซ้ือขาวเปลือก
ขาวหอมมะลิไดรับราคาสูงกวาราคาขาวเจาพันธุอื่นๆ และแตกตางกันไปตามพื้นที่ ไดแก ราคาขาวพันธุ

ชยันาทคดิเปนรอยละ 66 และ 85 ของราคาขาวหอมมะลิ ใน จ. เชียงใหม และพิษณุโลก ตามลํ าดับ ขาวเจา
เมล็ดใหญ เมล็ดเล็ก และขาวสุพรรณ 60 มีราคารอยละ 55 - 86 ของราคาขาวหอมมะลิในทุงกุลารองไห สวนขา
วกข 15 ซึง่เปนขาวหอมมะลินั้นราคาเทากับขาวขาวดอกมะลิ 105 ในเขตทุงกุลารองไหแตมีราคาเพียงรอยละ 
90 ใน จ. เชียงใหม
ความแตกตางของราคาขาวหอมมะลิท่ีเกษตรกร ไดรับในแตละพื้นที่แตกตางกัน (ในเดือนเดียวกัน) เนื่อง

จากคณุภาพอันไดแกความชื้น และเปอรเซ็นตขาวตนหรืออัตราสวนการแปรรูป สีของขาวสาร สิ่งเจือปน และ
ความบริสุทธิข์องพันธุขาวหอมมะลิ แมจะกลาวไดวาโรงสีและคนกลางในทุกพื้นที่มีความระมัดระวังในเรื่องการ
ปลอมปนพันธุขาว แตก็สามารถระบุไดวาในเขตทุงกุลารองไหนั้นมีการตรวจสอบคุณภาพขาวอยางพิถีพิถัน และ
มีการใชอุปกรณการตรวจระดับอมโิลส อยางจริงจังและเขมงวดมากกวาในพื้นที่อื่น โรงสีมักปฏิเสธท่ีจะรับซ้ือ
ขาวท่ีมีการปลอมปนเกินอัตราท่ีกํ าหนด เน่ืองจากโรงสีถูกตัดราคาจากแหลงรับซื้อในภาคกลางและผูสงออก 
หรือถงึขัน้ไมรบัซือ้ ดวยมาตราการนี้ท ําใหตองมีการตรวจสอบเขมงวดยอนถอยไปจนถึงการรับซื้อขาวเปลือกจาก
เกษตรกร สํ าหรับ จ. เชียงใหมนั้น โรงสีขนาดกลางมีโอกาสตรวจสอบไดทั่วถึงมากกวาและเสนอราคาใหสูงกวา
ราคารับซื้อของโรงสีขนาดใหญเล็กนอย (0.30 บาท/กก.) เพ่ือเปนแรงจูงใจใหแกเกษตรกรและผูรวบรวมนํ า
ขาวเปลือกมาขายใหแกตน
คนกลางและโรงสีในทุกพ้ืนท่ีมีความเห็นตรงกันวา ความไมบริสุทธิ์ของขาวหอมมะลิเกิดจากคนกลางทุก

ระดับดวยความตั้งใจ แตมักไมเกิดจากเกษตรกรนอกจากเมล็ดพันธุท่ีเกษตรกรปลูกจะไมบริสุทธิ์มากกวาท่ี
เกษตรกรจะตัง้ใจปลอมปน การปลอมปนจะมีมากขึ้นในปที่ขาวมีราคาสูง สํ าหรับพอคาสงออกน้ันจะปนขาวขาว
พันธุอ่ืนกบัขาวหอมมะลิตามสัดสวนท่ีผูนํ าเขาตองการ สวนพอคาขายปลีกและขายสงมักจะผสมขาวเชนกัน โดย
เปลีย่นแปลงสัดสวนขาวพันธุอื่นใหสอดคลองกับราคา เมื่อใดที่ขาวราคาสูงและไมตองการขึ้นราคาขาย พอคา 
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จะปนขาวพันธุอ่ืนและรักษาระดับราคาไมใหสูงจนเกินไป อยางไรก็ตามมีโอกาสเปนไปไดสูงที่พอคาผสมพันธุ
ขาวเพื่อใหไดก ําไรมากขึ้น
การตัดราคาเน่ืองจากเกิดการปนของพันธุขาวมีหลักเกณฑคอนขางชัดเจนสํ าหรับโรงสีหลายแหง และส

หกรณในเขตทุงกุลารองไห แตไมชัดเจนสํ าหรับโรงสีท่ัวไป ในกรณีที่โรงสีเห็นวามีการผสมปนของพันธุขาวคอน
ขางสูงโรงสีจะไมรับซื้อเลยหรือรับซื้อโดยใหราคาเปนขาวขาวท่ัวไปแทนท่ีจะเปนขาวหอมมะลิซึ่งราคาตางกัน
คอนขางมาก ดังน้ันสํ าหรับเกษตรกรและคนกลางที่ขายขาวหอมมะลิบริสุทธิ์จะไดรับผลตอบแทนในสวนนี้อยาง
เต็มที่
ในภาพรวมพบวาระบบราคาในตลาดขาวหอมมะลิมีประสิทธิภาพสูง ในการสงผานราคาจากไรนาไปสู

ตลาดขายสงขาวสาร และจากตลาดขายสงกลับไปยังไรนา แสดงใหเห็นวาราคาขาวหอมมะลิในทองถิ่นถูก
ก ําหนดดวยอุปสงค อุปทานในทองถ่ินดวย มิใชถูกก ําหนดจากตลาดปลายทางเพียงทิศทางเดียว ขอเท็จจริงนี้
เปนประโยชนตอการก ําหนดนโยบายราคา น่ันคือ การเพิ่มอุปสงคในทองถิ่นในชวงฤดูเก็บเกี่ยว (เชน เพิ่มอุปสงค
เพ่ือการเกบ็รักษา) จะมีสวนชวยดึงราคาใหสูงขึ้นได แตทั้งนี้จ ําเปนที่ตองมีมาตรการอื่นรองรับ โดยเฉพาะโกดัง
และบริการท่ีจํ าเปนอ่ืนๆ
โดยสรุปแลว การศึกษาน้ีตอบวัตถุประสงคท่ีกํ าหนดไวขางตนไดวาระบบตลาดขาวหอมมะลิในทองถิ่น 

สามารถสรางแรงจงูใจใหเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพขาวไดทั้งนี้โดยดูจากราคาขาวขาวดอกมะลิ 105 ไดรับราคา
ดกีวาขาวกข 15 (ใน จ. เชียงใหม) และราคาขาวหอมมะลิจะถูกตัดทอนราคาลง เมื่อมีการปลอมปนมากับขาว
ขาวพันธุอ่ืน (ทุกพ้ืนท่ี) แตการปลอมปนเกิดขึ้นทุกระดับขั้นของตลาด เนื่องจากคนกลางบางสวนหวังแสวงหา
กํ าไรโดยยอมเส่ียงกับการตรวจสอบคุณภาพและจากชองโหวของขอกํ าหนดการปนของพันธุขาว จากการท่ี
ระบบตลาดสามารถสงผานราคาไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น แสดงวาเมื่อราคาดีขึ้นในตลาดปลายทาง ราคาท่ี
เกษตรกรไดรับจะสูงข้ึนดวย ดังนั้นการกํ าหนดราคาตามคุณภาพ ควรจะนํ าไปสูราคาฟารมที่สูงขึ้นดวย แตยังไม
เปนทีช่ดัเจนวาราคาที่เกษตรกรไดรับตางกันนั้นสอดคลองกับความแตกตางของคุณภาพมากนอยเพียงไร

7.  ขอเสนอแนะ
1. ระบบการตัดทอนราคาของผูรับซื้อในภาคกลางและผูสงออก ในปจจุบันเปนวธีิท่ีคอนขางมีประ
สิทธิผล แตยังไมสมบูรณเพราะยังปรากฎวามีคนกลางที่พยายามปลอมปนขาวอยูเสมอ ดังนั้น
ควรสนบัสนนุใหผูรับซื้อทุกระดับและโรงสีมีเครื่องมือตรวจวัดคาอมิโลสอยางทั่วถึง เพื่อเพิ่มความ
แมนย ําในการวัดระดับการปลอมปนของพันธุขาวอยางเปนวิทยาศาสตร ซึ่งจะนํ าไปสูการก ําหนด
ราคาใหยุติธรรมแกโรงสีและเกษตรกร หรือผูรวบรวมทองถ่ิน และจะมีมาตราการสํ าคัญในการ
ปองกนัการตั้งใจปลอมปนของพอคาคนกลาง

2. การท่ีเกษตรกวารอยละ 80 รอขายขาวภายหลังการเก็บเกี่ยวนานกวา 1 เดือนขึ้นไปเพื่อใหได
ราคาสูงนัน้นับเปนความพยายามชวยเหลือตนเองของเกษตรกร รัฐควรสนับสนุนใหเกษตรกรเก็บ
รกัษาขาวในยุงฉางของสหกรณ และกลุมเกษตรกร และธ.ก.ส.ใหมากขึ้น
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3. ตลาดขาวหอมมะลิใน จ. พิษณุโลกยังไมพัฒนาเพียงพอ เนื่องจากอุปทานขาวหอมมะลิมีสัดสวน
เพียงเล็กนอย และคุณภาพไมดีเทาที่ควร ประกอบกับเกษตรกรแตละรายมีผลผลิตไมมาก โอกาส
ในการท่ีจะเกดิการปนกับขาวพันธุอื่นจึงมีสูงกวาในเชียงใหม และทุงกุลารองไห ทํ าใหพอคารับซื้อ
ขาวขาวท่ัวไปแทนและไดรับราคาตํ่ า การท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพขาวหอมมะลิใน          
จ. พิษณุโลก หรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซึ่งมีสภาพแวดลอมการตลาดเชนเดียวกันน้ี จํ าเปนตองสราง
บรรยากาศของตลาดขาวหอมมะลิขึ้นใหมโดยการเพิ่มอุปทานใหเพียงพอ และควรพิจารณาพันธุ
ขาวหอมซ่ึงสามารถผลิตในพ้ืนท่ีลักษณะเชนเดียวกันน้ี โดยไดคุณภาพดีกวาขาวขาวมะลิ 105

4. เกษตรกรใน จ. พิษณุโลก และทุงกุลารองไหซึ่งเก็บเกี่ยวขาวดวยเครื่องเก็บเกี่ยว จํ าเปนตองเกี่ยว
ขาวในระยะพลับพลึงและตองขายขาวทันทีหลังเก็บเกี่ยวเนื่องจากไมมีลานตาก และในอนาคตมี
แนวโนมวาเกษตรกรจะตองอาศัยเคร่ืองเก็บเกี่ยวแทนแรงคนเพ่ิมขึ้น จึงมีความจํ าเปนที่จะตอง
เตรียมลานตาก และเครื่องอบความชื้นใหเกษตรกรซึ่งอาจขยายการดํ าเนินการโดย ธ.ก.ส. และ 
สหกรณการเกษตรใหทันกับความตองการในอนาคต มาตรการนี้ยังชวยสนับสนุนการเก็บรักษา
ขาวของเกษตรกรดังกลาวแลวในขอ 2 ดวย

5. แมวาในภาพรวมระบบราคาจะมีประสิทธิภาพในการสงผานขอมูลราคาเปนอยางดี แตในระยะสั้น
เฉพาะหนาวันตอวันน้ันเกษตรกรอาจนํ าขอมูลราคามาใชไมทัน นอกจากนั้นเกษตรกรสวนมาก
ขายขาวเปลือกใหแกผูรวบรวมทองถ่ิน โดยใหเหตุผลวามีความคุนเคยและเชื่อถือกัน จากความ
เชือ่ถอืกนัดงักลาวอาจทํ าใหเกษตรกรขาดการติดตามขาวสารราคา และการตัดทอนราคาอันเนื่อง
จากคณุภาพ ดังนั้นควรกระตุนใหเกษตรกรตรวจสอบราคา และระวังการเอารัดเอาเปรียบอยาง
สมํ ่าเสมอโดยผานส่ือตางๆ ใหมากขึ้น และผานระบบ internet ของตํ าบล

6. ศนูยสาธติการตลาดใน จ. พิษณุโลก และสหกรณการเกษตรในทุงกุลารองไหมีบทบาทชัดเจนใน
การชวยใหการก ําหนดราคาเปนไปอยางตลาดที่มีการแขงขันสูงขึ้น ราคาโปรงใส สํ าหรับการซื้อ
ขายในทองท่ีน้ันๆ จึงควรสนับสนุนใหมีศูนยสาธิตการตลาด และสหกรณการเกษตรที่ดํ าเนินการ
เชนน้ีใหมากขึ้น โดยเลือกพื้นที่ใหเหมาะสมดวย

7. โรงสีและสหกรณหลายแหงสามารถรับซื้อขาวเปลือกดวยราคาท่ีสูงขึ้น เน่ืองจากมีแหลงรับซื้อ
เฉพาะ ซึง่เจาะจงขาวคุณภาพด ี นับเปนแนวทางการตลาดท่ีควรสนับสนุน การสรางตลาดเฉพาะ
กลุม (niche market) สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาไดดีและจะสงผลตอราคาที่เกษตรกรได
รับสูงขึ้นดวย

8. ขาวกข 15 และขาวหอมมะลิพันธุอ่ืนๆ ไดรับการยอมรับเปนขาวพันธุหอมมะลิเชนเดียวกันนั้น 
ชวยใหงายตอการจัดการตลาด และชี้ใหเห็นวาในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาขาวพันธุใหมซึ่งจัดอยู
ในประเภทขาวหอมมะลิ หนวยงานที่เกี่ยวของควรประชาสัมพันธใหเกษตรกร คนกลางและโรงสีรู 
และยอมรับโดยท่ัวกัน (ไมใหเกิดปญหาความไมเขาใจ เชน ขาวคลองหลวง) และจะนํ าไปสูการจัด
การการตลาดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหากเปนพันธุที่มีคุณภาพพิเศษอาจสราง niche 
market เพ่ิมเติม
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9. งานวจิยัในอนาคตท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพและราคาขาวยังมีความจํ าเปนที่จะตองด ําเนินการตอไป 
โดยเฉพาะคณุภาพขาวเปลือก สํ าหรับขาวในระดับขายปลีกไดเคยมีการวิเคราะหไวนานกวาสิบป
แลว จึงสมควรที่จะมีการทํ าอีกครั้งในปจจุบัน

10. ควรมกีารศกึษาประสิทธิภาพของการสีขาวเปนการเรงดวน เนื่องจากโรงสีขนาดกลางจ ํานวนมาก
มีปญหาตนทุนการสีขาวสูง และถาโรงสีพยายามรักษาก ําไรไวในระดับเดิมยอมหมายถึง ราคา
ขาวเปลือกจะถูกกดใหตํ่ าลง และความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกของขาวไทยจะลดลง
ดวย
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ภาคผนวก ก.

แบบจ ําลอง GARCH-M แบบจ ําลอง Co-integration และ Error Correction

แนวคิดเชิงทฤษฎี
ขอสมมุติ (assumptions) เบ้ืองหลังการประมาณคาทางเศรษฐมิติโดยใชขอมูลอนุกรมเวลานั้น คือ ขอ

สมมุติเกี่ยวกับ stationarity ของขอมูล สมมุติวาเรามีแบบจ ําลอง

t1tt uxy ++= βα (1)

และ t21tt uxx += − ; ( )2
2ut2 ,0iid~u σ (2)

โดยที่ u2t เปนอนุกรมของ random variables ท่ีมกีารแจกแจงแบบปกติท่ีเหมือนกันและเปนอิสระตอกัน โดยม ี         
คา mean เทากับศูนย และคา variance คงท่ี ซึ่งตัวแปร x น้ัน ก็จะเปน random walk และเปน integrated of 
order one, I(1). เพราะฉะน้ันตัวแปร y กจ็ะเปน I(1) ดวย ซึง่โดยทฤษฎีเศรษฐมิติแลวการถดถอยดวยตัวแปรที่
เปนnonstationary คาสถิต ิ t ทีใ่ชกันตามปกติจะมีลักษณะ nonstandard distribution เพราะฉะนั้นการใชตา
รางมาตรฐานท่ีเราใชกนัโดยท่ัวไปสํ าหรับการทดสอบคาสถติติางๆ กอ็าจนํ าไปสูการลงความเห็นหรือขอสรุปท่ีผิด
พลาดได ซ่ึงนํ าไปสูความเปนไปไดของการม ีspurious regressions (Johnston และ Dinardo, 1997) ดงัไดกลาวไว
แลวขางตน
สํ าหรับการสงผานแบบ static ของราคาขาวหอมมะลิซึ่งอยูในรูปของ logarithm ระหวางตลาดสองตลาด 

คอื ตลาดขาวเปลือกที่ไรนากับตลาดคาสงในกรุงเทพฯ ซึ่งเปนผูคาขาวสาร เขียนในรูปของสมการไดดังนี้

( )w
t

f
tw

w
t uPlnfPln ,= (3)

( )f
t

w
tT

f
t uPlnfPln ,= (4)

ซึง่สมการ (3) และสมการ (4) เปน forward และ backward price transmission equations ตามลํ าดับ โดยที่     
w

tPln  คอื ราคาขาวสารในตลาดขายสงกรุงเทพฯ ซึ่งอยูในรูป logarithm และ f
tPln คอื ราคาขาวเปลือกในระดับ

ไรนาเฉล่ีย ในประเทศไทย ซึง่อยูในรูป logarithm อีกเชนกนั  สํ าหรับ w
tu  และ f

tu  คอื อิทธพิลอ่ืน ๆ
อยางไรก็ตาม อาจมีขอโตแยงไดวาราคาของกุงกุลาด ําไมวาจะเปน forward หรือ backward price 

transmission equations  กต็าม  อาจจะถกูก ําหนดโดยปจจัยที่เรียกวา ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาที่
เปนตวัแปรตามหลังจากหักอิทธิพลของราคากุงกุลาด ําท่ีเปนตัวแปรอธิบาย (explantory variable) แลว ความ
เส่ียง ดังกลาวในการศึกษาน้ีจะอยูในรูปของ standard deviation ( )σ  แทนท่ีจะเปนความแปรปรวน 
(variance) เพราะวาจะทํ าใหสามารถอธิบายในเชิงเศรษฐศาสตรและสถิติไดงายขึ้น เพราะฉะน้ันแบบจํ าลองใน
การศกึษานี้จึงสามารถที่จะเขียนไดดังนี้

( )w
t

w
t

f
tw

w
t u,,PlnfPln σ= (5)
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( )f
t

f
t

w
tT

f
t u,,PlnfPln σ= (6)

โดยที่ w
tσ  และ f

tσ  คือ คา standard deviations ของ w
tPln  และ f

tPln  หลังจากหักอิทธิพลของราคาที่เปน             
ตวัอธิบาย (explanatory variables) ไปแลว  ท้ังน้ีเหตุผลหลัก ก็คือ ถาความเสี่ยงเปนตัวแปรที่ส ําคัญในการ
อธบิายสมการการสงผานราคาและถูกละเลยโดยไมน ําเขามาอยูในแบบจ ําลองในการประมาณคา คาประมาณ 
(estimates)  ทีไ่ดมาจะมีคาเอนเอียง (biased) ได
แบบจ ําลองทางสถิติที่ใชสํ าหรับประมาณคา สามารถเขียนได ดังนี้
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t uPlnPln +++= σααα (8)

โดยที่
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1
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t uu −−−− σγσγωωωσ ++++++= !! (9)
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1

f
0

2f
t uu −−−− σγσγωωωσ ++++++= !! (10)

ซึ่งคือ GARCH-M model (Bollerslev, 1986) และเน่ืองจากขอมูลท่ีใชในแบบจ ําลองน้ีเปนขอมูลอนุกรม
เวลา (time series) จงึมคีวามจ ําเปนตองทํ าการทดสอบวาตัวแปรแตละตัวมีลักษณะ stationary หรือไม ซึ่งเปน
การทดสอบวามี unit root หรือไม น่ันเอง

การทดสอบ unit root 

การทดสอบ unit root นัน้สามารถทดสอบไดโดยใช 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 1=ρ  จากสมการ (11) โดยให X เปนอนุกรมใดๆ

t1tt XX ερ += −          (11)

ซึง่เรียกวา unit root test โดยที่ถา 1<ρ  xt จะมีลักษณะ stationary ; และถา 1=ρ  xt จะมีลักษณะเปน 
nonstationary  อยางไรกต็ามการทดสอบน้ีสามารถทํ าไดอีกทางหนึ่งซึ่งเหมือนกับสมการ (11) กลาวคือ

t1tt XX εθ∆ += − (12)

ซึ่งก็คือ  ( ) t1tt X1X εθ ++= −  ซึง่คอืสมการที่ (11) น่ันเอง  โดยที่ ( )θρ += 1
ถา θ  ในสมการ (12) มีคาเปนลบ จะไดวา ρ ในสมการ (11) จะมีคานอยกวา 1
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ดงัน้ัน  สามารถจะสรุปไดวา  การปฏิเสธ :H0 0=θ  ซึง่เปนการยอมรับ :Ha 0<θ หมายความวา 1<ρ

และ xt มี integration of order zero (Charemza and Deadman, 1992) น่ันคือ xt เปน stationary และถาเรา
ไมสามารถปฏิเสธ :H0 0=θ  ได ก็จะหมายความวา xt เปน nonstationary
ถา xt เปน random walk with drift  เราสามารถจะเขียนแบบจํ าลองไดดังนี้

t1tt XX εθα∆ ++= − (13)

และถา xt เปน random walk with drift และมี linear time trend เราสามารถจะเขียนแบบจํ าลองไดดังนี้

t1tt XtX εθβα∆ +++= − (14)

โดยที่ t = เวลา  ซึ่งก็จะทํ าการทดสอบ :H0 0=θ  โดยม ี :Ha 0<θ  เชนเดียวกับที่กลาวมาขางตน  โดย
สรุปแลว  Dickey และ Fuller (1979) ไดพิจารณาสมการถดถอย 3 รูปแบบที่แตกตางกันในการทดสอบวาม ีunit
root หรือไม ซึ่ง 3 สมการดังกลาว ไดแก

t1tt XX εθ∆ += −

t1tt XX εθα∆ ++= −

t1tt XtX εθβα∆ +++= −

โดยตวัพารามเิตอร ท่ีอยูในความสนใจในทุกสมการ คือ θ  นัน่คอื ถา 0=θ ; xt จะมี unit root  โดยการเปรียบ
เทียบ t – statistic ท่ีค ํานวณไดกับคาที่เหมาะสมที่อยูใน Dickey – Fuller tables (Enders,1995) หรือกับ 
MacKinnon critical values (Gujarati, 1995)
อยางไรกต็าม critical values จะไมเปล่ียนแปลง ถาสมการ (12), (13), (14) ถกูแทนท่ีโดย autoregressive

processes

t1i iti1tt XXX ε∑ ∆φθ∆ ++=
ρ

= −− (15)

t1i 1ti1tt XXX ε∑ ∆φθα∆ +++=
ρ

= −− (16)

t1i iti1tt XXtX ε∑ ∆φθβα∆ ++++=
ρ

= −− (17)

(Enders, 1995 และ Gujarati, 1995) จ ํานวนของ lagged difference terms ท่ีจะนํ าเขามารวมในสมการนั้น            
จะมมีากพอท่ีจะทํ าให error terms มลัีกษณะเปน serially independent และเมือ่นํ าเอา Dickey–Fuller (DF) test  
มาใชกบัสมการ (15) – (17) เราจะเรียกวา augmented Dickey–Fuller (ADF) test. ADF test statistic มกีารแจกแจง
แบบ asymptotic distribution เหมอืนกับ DF statistic ดงัน้ันกส็ามารถใช critical values แบบเดยีวกนั                  
(Gujarati, 1995)
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Cointegration และการทดสอบ Cointegration

Non–stationary data หรือ trended data ไมวา trends น้ัน จะเปน stochastic หรือ deterministic กต็าม
อาจจะนํ าไปสู spurious regression ได คาสถิต ิt–statistic ก็จะไมเปน standard distribution หรือคาสถิติอื่นๆ 
กอ็าจจะไมสามารถอธบิายได goodness of fit กจ็ะมคีาสูงเกนิไปและโดยท่ัวไปแลวจะทํ าใหผลลัพธจากการถด
ถอยมคีวามยากลํ าบากท่ีจะประเมนิได (Johnston และ Dinardo 1997, Charemza และ Deadman 1992) อยางไร
กต็ามถาตัวแปร 2 ตัวแปรแมจะเปน non–stationary แตกอ็าจจะมีคาสูงขึ้นตามเวลา (time) ไปดวยกนัตวัแปรท้ัง
สอง ดงักลาวกอ็าจจะสันนิษฐานไดวา มี integration of the same order และถาความแตกตางระหวางตัวแปรท้ัง
สองก็ไมมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงดวยแลวก็อาจเปนไปไดวาความแตกตางดังกลาว (หรือ linear 
combination ของตวัแปรทั้งสองดังกลาว) อาจจะเปน stationary (Charemza และ Deadman 1992) น่ีคอืแนว
คดิเกี่ยวกับ cointegration นัน่คอื ถามีความสัมพันธระยะยาว (long run relationship) ระหวางตัวแปรสองตัว 
(หรือมากกวา) ท่ีเปน non–stationary กจ็ะปรากฏวา สวนเบ่ียงเบน (deviations) ท่ีออกไปจากทางเดนิของความ
สัมพันธระยะยาว (long run path) ดงักลาวก็จะเปน stationary กรณเีชนนี้ตัวแปรที่เราพิจารณาอยูจะถูกเรียกวา 
cointegrated เพราะฉะน้ัน  ตามคํ านิยามของ Engle และ Granger (1987) เกีย่วกับ cointegration ของสองตัว
แปรจะเปนดังนี้คอื ถา xt และ yt เปนอนุกรมเวลา (time series) xt และ yt จะถกูเรียกวาเปน cointegrated of 
order d, b ซึง่เขยีนแทนดวยสัญลักษณ xt , yt ~ CI(d, b) ถา xt และ yt เปน integrated of order d ซึง่เขียนแทน
ดวยสัญลักษณ I(d) และจะตองม ีa linear combination ของตวัแปรท้ังสองน้ี  สมมุติวาเปน tt yX βα + ซึง่จะ
ตองเปน integrated of order (d – b) โดยที่  d > b > 0  เวกเตอร [ ]βα,  นีจ้ะถูกเรียกวา cointegrating
vector (Charemza และ Deadman 1992) ยกตวัอยางเชน  ถา xt และ yt เปน I(1) ทัง้คู และ error term tε

ของการถดถอยเชิงเสน (linear regression) ของตัวแปรทั้งสองเปน stationary process I(0), xt และ yt จะถูก
เรียกวาเปน cointegrated of order (1,1) หรือ xt , yt ~ CI(1, 1) เพราะฉะน้ัน 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)    
อยางไรก็ตาม ถา xt คือ n×1 vector ของอนุกรม x1t , x2t ,…, xnt และ  ถาแตละ xit เปน I(d) โดยที่                 i 

= 1,…,n  และมี α  ซึ่งคือ  n×1 vector ท่ีทํ าให ( )bdI~Xt −′ α  ดังนั้น ( )bdCI~Xt −′ α

สํ าหรบัในทางเศรษฐมิติเชิงประจักษแลวกรณีที่นาสนใจที่สุด คือ กรณีท่ีอนุกรม (series) ท่ีถกู transformed
ดวย co-integrating vector มลัีกษณะ stationary น่ันคือ กรณีท่ี d = b และ co-integrating coefficients 
สามารถท่ีจะหาออกมาไดดวยพารามิเตอรท่ีอยูในสมการความสัมพันธระยะยาวระหวางตัวแปรตางๆ ในแบบ
จํ าลอง (Charemza และ Deadman, 1992)
สํ าหรับการทดสอบ co-integration นัน้ใหใช residuals จากสมการถดถอย (regression equation) ท่ีเรา

ตองการทดสอบ co-integration ซึง่คือ tê  มาทํ าการถดถอยดังสมการดังตอไปนี้

t1tt vee += −γ∆ ˆˆ (18)
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(Gujarati,1993) และนํ าคา  t–statistic  ซึง่ไดมาจากเรโชของ γγ ˆˆ ../ ES  ไปเปรียบเทียบกับ MacKinnon 
critical values  โดยที่ null hypothesis of no cointegration คือ :H0 0=γ  คาลบของ t–statistic ท่ีมีนัย
สํ าคัญก็จะเปนการปฏิเสธ 0H  ซึง่กจ็ะนํ าไปสูขอสรุปวาตัวแปรที่มีลักษณะเปน nonstationary ในสมการดัง
กลาว cointegrated กัน (Johnston และ Dinardo, 1997)
อยางไรกต็าม ถา residuals ของสมการ (18)  ไมเปน white noise เรากจ็ะใช augmented Dickey – Fuller 

(ADF) test แทนท่ีจะใชสมการ (18) สมมุติวา vt ของสมการที่ (18) มี serial correlation เรากจ็ะใชสมการดังนี้

t
p

1i 1ti1tt veaee ∑ ∆γ∆
= −− ++= ˆˆˆ (19)

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

Cointegration และ Error Correction Mechanism (ECM)

ถา yt และ xt cointegrated กนั กห็มายความวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ เชิงดุลยภาพระยะยาว 
(long term equilibrium relationship) แตในระยะส้ันอาจจะมีการออกนอกดุลยภาพ (disequilibrium) ได          
เพราะฉะน้ัน เราสามารถจะให error term ในสมการที่ cointegrated กัน เปน equilibrium error และเรา
สามารถ   ท่ีจะนํ าเอา error term นีไ้ปผูกพฤติกรรมระยะส้ันกับระยะยาวได (Gujarati, 1995) ลักษณะสํ าคัญ
ของ cointegrated variables ก็คือวา time path ของตัวแปรเหลาน้ีจะไดรับอิทธิพลจากการเบ่ียงเบน 
(deviations)   จาก long – run equilibrium และถาระบบจะกลับไปสู long – run equilibrium การเคล่ือนไหวของ
ตวัแปรอยางนอยบางตวัแปรจะตองตอบสนองตอขนาดของ disequilibrium ใน error correction model [ใชชื่อ
ยอเชนเดียวกันวา ECM ซึง่ขึน้อยูกบัความหมายในตอนน้ันวาจะเนนตรง mechanism หรือ model แตกจ็ะมแีนว
คดิท่ีใกลเคยีงกนัมาก  ต ําราบางเลมเรียก error correction model (ECM) บางเลมเรียก error correction 
mechanism (ECM)] short – term dynamics ของตวัแปรในระบบจะไดรับอิทธพิลจากสวนเบ่ียงเบน (deviation) 
จากดลุยภาพ (Enders, 1995) สํ าหรับแบบจํ าลอง ECM ท่ีเสนอโดย Ling et al. (1998) สามารถเขียนไดดังนี้

tlt
q

l l5
p

1h hth4t31t21t yaxaxaeaay µ∆∑∑ ∆∆∆ +++++= −= −−ˆ (20)

โดยท่ี tê คอื residuals ของ cointegrating regression equation คา a2 จะใหความหมายวา a2 ของความคลาด
เคล่ือน (discrepancy) ระหวางคาสังเกตที่เกิดขึ้นจริง (actual) ของ yt กบัคาที่เปน long run หรือ equilibrium 
ใน period ทีแ่ลวจะถูกขจัดไป (eliminated) หรือถูกแกไขไป (corrected) ในแตละ period  ตอมา (Gujarati, 
1995) เชน ในแตละเดือน แตละสัปดาห หรือแตละไตรมาส น่ันคือ a2 คอื สัดสวนของ disequilibrium ใน yt ใน 
period นีท่ี้ถูกขจัดไปใน period ตอไป เปนตน
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ภาคผนวก ข.
จํ านวนโรงสีและการขายขาวของเกษตรกร

ตารางที่ ข. 1  จํ านวนโรงสีขาวกระจายตามอ ําเภอตางๆ ในพื้นที่ศึกษา

จงัหวัดพิษณุโลก
อ ําเภอ ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ผลรวมทั้งหมด

ชาติตระการ 47 - - 47
นครไทย 85 1 1 87
เนินมะปราง 76 1 5 82
บางกระทุม 41 4 11 56
บางระกํ า 107 4 13 124
พรหมพิราม 111 6 10 127
เมอืงพิษณุโลก 108 5 29 142
วังทอง 49 5 19 73
วัดโบสถ 33 2 35
ผลรวมทั้งหมด 657 26 90 773

จังหวัดบุรีรัมย
อ ําเภอ ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ผลรวมทั้งหมด

ก.แคนดง 14 - - 14
ก.บานดาน 41 - - 41
ก.บานใหมไชยพจน 1 - - 1
ก.พลับพลาชัย 5 - - 5
กระสัง 86 - 2 88
คเูมือง 102 - - 102
เฉลิมพระเกยีรติ 26 1 - 27
นางรอง 52 5 2 59
นาโพธ์ิ 69 - - 69
โนนดินแดง 1 1 - 2
บานกรวด 29 - - 29
ประโคนชัย 120 1 5 126
ปะค ํา 1 1 - 2
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จังหวัดบุรีรัมย
อ ําเภอ ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ผลรวมทั้งหมด

พุทไธสง 150 - - 150
เมืองบุรีรัมย 197 1 10 208
ละหานทราย 59 - - 59
ลํ าปลายมาศ 136 - 7 143
สตกึ 62 - 3 65
หนองกี่ 12 - 1 13
หนองหงส 60 - - 60
หวยราช 11 1 5 17
ผลรวมทั้งหมด 1,234 11 35 1,280

จงัหวัดสุรินทร
อ ําเภอ ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ผลรวมทั้งหมด

ก.โนนนารายณ 70 2 - 72
ก.พรมดงรัก 53 - - 53
ก.ศรีณรงค 92 - - 92
กาบเชิง 99 - - 99
เขวาสินรินทร 66 1 - 67
จอมพระ 126 1 3 130
ชุมพลบุรี 191 2 1 194
ทาตมู 244 - 2 246
บวัเชด 68 - - 68
ปราสาท 329 1 3 333
เมืองสุรินทร 490 3 34 527
รัตนบุรี 218 2 1 221
ลํ าดวน 126 - - 126
ศีขรภูมิ 295 4 3 302
สนม 99 1 - 100
สังขะ 277 1 - 278
สํ าโรงทาบ 97 1 2 100
ผลรวมทั้งหมด 2,940 19 49 3,008
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จงัหวัดรอยเอ็ด
อ ําเภอ ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ผลรวมทั้งหมด

ก.เชียงขวัญ 53 - 1 54
ก.หนองบัวบูรพา 84 1 1 86
ก.หนองฮี 58 - - 58
เกษตรวิสัย 155 - 2 157
จตุพักตรพิมาน 206 1 - 207
จังหาร 118 1 - 119
ธวัชบุรี 181 3 - 184
ปทุมรัตต 102 - - 102
พนมไพร 152 - 1 153
โพธ์ิชัย 93 - - 93
โพนทราย 98 1 - 99
โพนทอง 193 1 1 195
เมยวดี 36 - - 36
เมืองรอยเอ็ด 209 - 10 219
เมืองสรวง 64 - - 64
ศรีสมเด็จ 67 1 - 68
สุวรรณภูมิ 270 - 6 276
เสลภูมิ 293 1 2 296
หนองพอก 62 - - 62
อาจสามารถ 241 - - 241
ผลรวมทั้งหมด 2,735 10 24 2,769
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จงัหวัดเชียงใหม
อ ําเภอ ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ผลรวมทั้งหมด

ก.ดอยหลอ 18 1 - 19
ก.แมออน 18 - - 18
จอมทอง 39 1 - 40
เชยีงดาว 25 - - 25
ไชยปราการ 18 - - 18
ดอยเตา 9 - - 9
ดอยสะเก็ด 64 1 1 66
ฝาง 48 6 2 56
พราว 69 1 - 70
เมอืงเชียงใหม 18 4 4 26
แมแจม 4 - - 4
แมแตง 55 - 1 56
แมริม 66 - - 66
แมวาง 23 - - 23
แมอาย 49 30 - 79
เวียงแหง 4 - - 4
สะเมงิ 43 - - 43
สันก ําแพง 65 3 1 69
สันทราย 46 1 - 47
สันปาตอง 35 5 2 42
สารภี 51 3 1 55
หางดง 47 5 2 54
ฮอด 25 - - 25
ผลรวมทั้งหมด 839 61 14 914
ท่ีมา  กรมโรงงานอุตสาหกรรม และส ํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
หมายเหตุ : เปนขอมูลสะสมจนถึงเดือนกันยายน 2542

: เลอืกเฉพาะอุตสาหกรรมรหัส TSIC 3116 ซ่ึงคือ การสีขาว
: อุตสาหกรรมประเภท 1 คือ อุตสาหกรรมท่ีมีเคร่ืองจักรไมเกิน 20 แรงมา ซ่ึงไมมีหมอไอน้ํ า
: อุตสาหกรรมประเภท 2 คือ อุตสาหกรรมท่ีมีเคร่ืองจักรไมเกิน 50 แรงมา ซ่ึงไมมีหมอไอน้ํ าและไมจัดอยูในประเภทที ่1
: อุตสาหกรรมประเภท 1 คือ อุตสาหกรรมท่ีมีเคร่ืองจักรเกิน 50 แรงมา หรือโรงงานทุกขนาด ซ่ึงมีหมอไอน้ํ า



ตารางที่ ข. 2   การขายขาวของเกษตรกร
หนวย : รอยละ

เชียงใหม พิษณุโลก ทุงกุลารองไห
1* 2* รวม 1* 2* รวม 1* 2* รวม

รวม
แหลงจํ าหนายผลผลิตขาว

N=44 N=22 N=66 N=53 N=26 N=79 N=95 N=11 N=106 N=251
ผลผลิตทั้งหมด (220,620.2) (142,907.0) (383,527.2) (352,280.0) (264,838.0) (617,118.0) (514,120.0) (75,409.0) (589,529.0) (1,570,174.2)
ผลผลิตที่จะจ ําหนายทั้งหมด (178,262.2) (131,485.0) (309,747.2) (285,886.7) (217,737.0) (503,623.7) (288,478.0) (46,064.0) (334,542.0) (1,147,912.8)

จํ าหนายแลว (127,674.1) (84.274.0) (211,848.1) (265,886.7) (192,532.0) (458,418.7) (129,426.0) (29,424.0) (158,850.0) (829,216.8)
71.62 64.09 68.43 93.00 88.42 91.02 44.87 63.88 47.48 72.24

พอคาในทองถิ่น 37.78 15.04 28.74 34.68 74.0 51.19 44.09 98.23 54.12 46.01
โรงสีในหมูบาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.44 0.08
โรงสใีนเมือง 0.00 0.00 0.00 19.69 9.61 15.46 32.45 1.77 26.77 13.67
สหกรณกลุมเกษตรกร 10.75 5.86 8.80 12.77 8.75 11.08 14.68 0.00 11.96 10.67
ธกส. 0.00 36.60 14.15 1.88 0.00 1.09 6.88 0.00 5.61 5.30
พอคาตางถิ่น 20.34 21.20 20.68 30.98 7.64 21.17 0.00 0.00 0.00 16.99
ศูนยขยายพันธุพืช 31.13 16.91 25.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.51
เพื่อนบาน 0.00 5.39 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55
ไมระบุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 1.11 0.21

ยังไมจํ าหนาย (50,588.1) (47,211.0) (97,799.1) (20,000.0) (25,205.0) (45,205.0) (159,052.0) (16,640.0) (175,692.0) (318,696.1)
28.38 35.91 31.57 7.00 11.58 8.98 55.13 36.12 52.52 27.76

ผลผลิตที่ไมตองการจํ าหนาย (42,358.0) (11,422.0) (53,780.0) (86,393.3) (47,101.0) (113,494.3) (225,642.0) (29,345.0) (254,987.0) (422,261.3)
ที่มา : จากการสํ ารวจ
หมายเหตุ : N  คือ จํ านวนตัวอยาง 1*  หมายถงึ ครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อบริโภค

(  )  คือ ปริมาณ (กิโลกรัม) 2*  หมายถงึ ครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อจํ าหนาย
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ภาคผนวก ค.
ราคาและการสงผานราคา

ตารางที ่ค.1  ราคาขาวเปลือกเจา-เหนียว ท่ีโรงสีรับซ้ือ จังหวัดเชียงใหม
หนวย : บาท/เกวียน

ขาวหอมมะลิ ขาวเหนียวเมล็ดยาว
เดือน ราคาตํ ่าสุด ราคาสูงสุด ราคาตํ่ าสุด ราคาสูงสุด

กรกฎาคม 8,300 9,500 6,700.00 7,900.00
สิงหาคม 9,250 12,000 7,750.00 8,200.00
กันยายน 9,000 9,500 7,950.00 8,150.00
ตุลาคม 8,650 9,500 8,100.00 8,250.00
พฤศจิกายน 7,650 9,500 6,500.00 7,550.00
ธนัวาคม 6,900 7,300 6,250.00 6,700.00
มกราคม 7,650 8,350 6,250.00 7,250.00
กุมภาพันธ 8,300 10,600 6,750.00 7,250.00
มนีาคม 8,150 8,300 6,650.00 6,800.00
เมษายน 6,900 7,050 5,250.00 5,500.00
พฤษภาคม 7,200 7,500 3,800.00 5,500.00
มถิุนายน 7,600 7,800 5,250.00 5,850.00
เฉลี่ยทั้งป 7,962.50 8,908.33 6,433.33 7,075.00
S.D. 776.68 1469.51 1237.18 1020.14
C.V. (%) 9.75 16.50 19.23 14.42
ท่ีมา : สํ านักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
หมายเหต ุ: เปนราคาเฉลี่ยระหวางป 2540/41 – 2541/42
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ตารางที ่ค.2  ราคาขาวเปลือก 5% นาป และขาวเปลือก 15% นาปรัง จังหวัดพิษณุโลก ป 2541
หนวย : บาท/เกวียน

เดือน ขาวเปลือก 5% นาป ขาวเปลือก 15% นาปรัง
มกราคม 7,000 7,225
กุมภาพันธ 7,450 7,075
มนีาคม 7,350 6,725
เมษายน 7,100 6,400
พฤษภาคม 7,250 6,600
มถิุนายน 7,100
กรกฎาคม 7,275
สิงหาคม 7,250
กันยายน 6,850
ตุลาคม 6,075
พฤศจิกายน 5,450 5,275
ธนัวาคม 5,550 5,550
เฉลี่ยทั้งป 6,735.71 6,616.67
S.D. 857.67 673.72
C.V. (%) 12.73 10.18
ท่ีมา : สํ านักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก
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ตารางที ่ค.3 ราคาเฉลี่ยรายเดือนขาวเปลือกชนิดตางๆ ในจังหวัดรอยเอ็ด
หนวย : บาท/เกวียน

เดือน ขาวเปลือกหอมมะลิ ขาวเปลือกเหนียว
มกราคม 7,163 5,213
กุมภาพันธ 7,225 4,997
มนีาคม 7,288 4,900
เมษายน 7,150 4,776
พฤษภาคม 7,305 4,946
มถิุนายน 7,383 4,770
กรกฎาคม 7,950 4,794
สิงหาคม 8,285 4,935
กันยายน 8,675 4,850
ตุลาคม 8,755 4,692
พฤศจิกายน 6,958 4,517
ธนัวาคม 7,200 4,600
เฉลี่ยทั้งป 7,611.25 4,832.33
S.D. 633.70 186.39
C.V. (%) 8.33 3.85
ที่มา : สํ านักงานพาณิชยจังหวัดรอยเอ็ด (4 ธันวาคม 2543)
หมายเหต ุ: เปนราคาเฉลี่ยระหวางป 2542 – 2543 และเดือนธันวาคมใชเฉพาะป พ.ศ. 2542
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ตารางที ่ค.4  ราคาเฉลี่ยรายเดือนของขาวเปลือกเจาชนิดตางๆ ในจังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2540-41
หนวย : บาท/เกวียน

เดือน ขาวเปลือกหอมมะลิ ขาวเปลือกเมล็ดใหญ ขาวเปลือกเมล็ดเล็ก
มกราคม 8,225 5,625 5,200
กุมภาพันธ 8,700 6,200 5,650
มนีาคม 8,475 5,975 5,400
เมษายน 8,288 5,738 4,865
พฤษภาคม 8,475 5,750 5,025
มถิุนายน 8,575 5,925 5,300
กรกฎาคม 8,975 6,375 5,825
สิงหาคม 8,863 6,625 6,200
กันยายน 8,463 6,725 6,325
ตุลาคม 8,025 6,450 6,050
พฤศจิกายน 7,425 6,000 5,800
ธนัวาคม 7,675 5,800 5,650
เฉลี่ยทั้งป 8,346.88 6,098.96 5,607.50
S.D. 457.92 369.29 461.61
C.V. (%) 5.47 6.05 8.23
ท่ีมา : สํ านักงานพาณิชยจังหวัดสุรินทร
หมายเหตุ : เปนราคาเฉลี่ยระหวางป พ.ศ. 2540 - 2541
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ตารางที ่ค. 5  ราคาเฉลี่ยรายเดือนของขาวสารชนิดตางๆ ในจังหวัดบุรีรัมย
หนวย : บาท/100 กก.

เดือน หอมมะลิ 100% ขาวสารเจา 5% ขาวสารเจา 10% ขาวสารเหนียวคละ
มกราคม 1,233 1,045 905 980
กุมภาพันธ 1,250 1,050 908 983
มนีาคม 1,340 1,065 900 1,050
เมษายน 1,348 968 865 1,015
พฤษภาคม 1,368 960 870 1,020
มถิุนายน 1,400 1,020 890 960
กรกฎาคม 1,500 1,070 900 1,160
สิงหาคม 1,600 1,095 925 1,270
กันยายน 1,625 1,225 945 1,200
ตุลาคม 1,680 1,230 1,085 1,225
พฤศจิกายน 1,623 1,238 979 1,211
ธนัวาคม 1,609 1,162 1,079 1,207
เฉลี่ยทั้งป 1,464.46 1,093.88 937.50 1,106.63
S.D. 159.58 98.16 74.17 114.84
C.V. (%) 10.86 8.98 7.91 10.37
ท่ีมา : สํ านักงานพาณิชยจังหวัดบุรีรัมย
หมายเหต ุ: เปนราคาเฉลี่ยระหวางป พ.ศ. 2539 - 2540

ผลการทดสอบ Unit Root และสัมประสิทธิ ์price transmission

ตารางที ่ค.6 ผลการทดสอบ Unit root โดยวิธ ีAugmented Dickey-Fuller ของตวัแปรที่ใชในการศึกษา

At levels At first differences
∆xt  =  θxt-1 + λ1∆xt-1 + εt (1) ; ∆(∆xt)  =  θ∆xt-1 + λ1∆(∆xt-1 ) + εt (1a)

∆xt  =  α + θxt-1 + λ1∆xt-1 + εt (2) ; ∆(∆xt)  =  α + θ∆xt-1 + λ1∆(∆xt-1 ) + εt (2a)

∆xt  =  α + βt + θxt-1 + λ1∆xt-1 + εt (3) ; ∆(∆xt)  =  α + βt + θ∆xt-1 + λ1∆(∆xt-1 ) + εt (3a)
โดยที่ p = 1 โดยที ่p = 1



 ภาคผนวก ค.74

Unit Root Test ln(Farm-price) ln(Whole-price)
At levels (x t-1)

None 0.3319 1.0513
Intercept -1.0540 0.1163
Intercept and Trend -2.6725 -2.2928

At At fist differences (∆∆∆∆xt-1)
None -4.9409** -3.8879**

Intercept -5.0077** -4.1545**

Intercept and Trend -5.0307** -4.6648**

ท่ีมา :  จากการค ํานวณ
หมายเหต:ุ ** Significance at the 1% level and * at the 5% level

ตารางที ่ค.7  Unit root test สํ าหรับ residuals F
te  และ W

te  ไดจากสมการ Long – run relationship เพื่อ
ทดสอบการเปน cointegration ของสมการ

Residual error terms ADF test (None)
F
te -2.7400**

W
te -3.1719**

ท่ีมา :  จากการค ํานวณ
หมายเหต:ุ ** Significance at the 1% level

ตารางที ่ค.8 การทดสอบสัมประสิทธิ์ของ F
tPln และ W

tPln ในสมการ long–run forward และ backward
price transmission relationships วามีคาเทากับ 1 หรือไม ตาม H0 : 2α = 1 และ H0 : 2β = 1

t-statistic F-statistic Chi-squared
Model Variable 22 , βα 0:H 20 =α 1H 20 =α: 1H 20 =α:

forward F
tPln 1.0852 6.7631

(0.0000)
2.2176

(0.1433)
2.2176

(0.1364)

backward W
tPln 0.8169 18.9584

(0.0000)
18.0564
(0.0001)

18.0564
(0.0000)

ท่ีมา : จากการค ํานวณ
หมายเหต ุ: Numbers in parentheses are probability significance levels


