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อนุเคราะหใหนําขอมูลและเนื้อหาบางสวนจากผลการศึกษาวิจัยของโครงการ “การ
และ
ทบทวนโครงสร า งตลาดขา วของประเทศไทย ” มานํา เสนอไว ใ นบทที่ 4
ขอขอบคุณคุณปรุฬห สันติธรรมรักษ ที่อดทนชวยตรวจแกตนฉบับของเอกสารเลมนี้
อนึ่ง ความเห็นในเอกสารเลมนี้เปนของผูเขียน สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยและสถาบันคลังสมองของชาติไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป
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1
ขาวไทยและสถานภาพการผลิต
ในครึ่งศตวรรษที่ผานมา
การปลูกขาวในสังคมไทยมีมานานแลว การคนพบโบราณวัตถุที่หมูบาน
โนนนกทาในที่ราบสูงโคราชของประเทศไทยเปนเครื่องสะทอนวาการปลูกขาวใน
สังคมไทยมีมานานกอนยุคประวัติศาสตร (Mclean et al., 2002) การปลูกขาวใน
ประเทศไทยและในประเทศอื่นๆในเอเชียที่มีประชากรบริโภคขาวเปนอาหารหลักที่
สําคัญ ไดมีการพัฒนาสืบเนื่องมาแตโบราณกาล การปลูกขาวเปนทั้งวิถีชีวิตของคน
ในชนบทและเปนสวนของประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ เชน ประเพณีการทําขวัญ
ขาว ประเพณีการแหนางแมวเพื่อการขอฝน และพิธีการแลกนาขวัญ เปนตน และเมื่อ
ประเทศมีเศรษฐกิจและการคาที่พัฒนากาวหนาออกไป รวมถึงการการขยายตัวของ
ประชากรมีเพิ่มมากขึ้น การปลูกขาวจึงเปนไปเพื่อสนองความตองการของตลาด การ
ปลูกขาวไดกลายเปนอาชีพของครัวเรือนในชนบทและความสําคัญของขาวไดพัฒนา
เป นเปน พืช เศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยมีป ระชากรเกษตรในชนบทสวนใหญ
ประกอบอาชีพในการทํานาและมีครัวเรือนที่เกี่ยวของกับการปลูกขาวไมต่ํากวา 3.7
1
ลานครัวเรือนหรือประมาณ 17 ลานคน สวนการใชทรัพยากรที่ดินของประเทศนั้น
ประมาณวารอยละ 59 ของพื้นที่เพาะปลูกพืชประมาณ 130 ลานไร ไดใชไปในการ
เพาะปลูกขาว (สมพร อิศวิลานนท 2552) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางธุรกิจการ
อื่นๆของอุตสาหกรรมขาวไทยอีกเปนจํานวนมาก เชน โรงสีขาว ผูประกอบการคา
ขาว ผูประกอบการรถเกี่ยวขาว และโรงงานแปรรูปขาว เปนตน
การปลูกขาวและสิน คา ขาวในเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยจึงมี
ความสําคัญเปนอยางมาก ซึ่งหากจะพิจารณาจากภาคเศรษฐกิจการผลิตขาวพบวา
1

จากขอมูลการจดทะเบียนเกษตรกรผูท ํานาของกรมสงเสริมการเกษตรที่ไดรายงานใหกับคณะกรรมการนโยบายขาว
แหงชาติในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553
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ในป 2551 มีมูลคาของการผลิตประมาณ 200,293 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19.0
ของ GDP ภาคการเกษตร (ศูนยสารสนเทศการเกษตร 2551a) และมีมูลคาสงออก
ของขาวในป 2551 203,219 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 30.69 ของการสงออก
สินคาเกษตรทั้งหมด การที่ภาคการผลิตขาวของไทยมีผลผลิตสวนเกินในปริมาณ
มาก ทําใหประเทศไทยสามารถเปนผูสงออกขาวเปนอันดับหนึ่งของโลกนับตอเนื่อง
มากวาทศวรรษที่ผานมา

การเปดประตูการคาเมื่อเกือบสองศตวรรษที่ผานมาเปนแรงกระตุน
ใหขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ
หากยอนยุคไปในสมัยอาณาจักรสุโขทัยตอนตนที่ปรากฏในศิลาจารึกใน
สมัยสุโขทัยที่วาในน้ํามีปลาในนามีขาว เปนเครื่องบงบอกถึงความอุดมสมบูรณของ
พื้นแผนดินไทยแตโบราณกาลมา การปลูกขาวในสมัยนั้นอาจเปนเพียงเพื่อการยังชีพ
และสร า งความมั่ น คงทางอาหารให กั บ ครั ว เรื อ น ในระยะต อ มาแรงกดดั น ของ
ประชากรที่มีเพิ่มขึ้นไดกดดันใหเกิดการขยายพื้นที่เพาะปลูก นอกจากนี้การคนพบ
เสนทางเดินเรือสําเภาจีนทําใหเกิดการเริ่มตนติดตอทางการคากับประเทศจีน และทํา
ใหสินคาขาวเปนสวนหนึ่งของสินคาแลกเปลี่ยนนอกเหนือไปจากถวยชามสังคโลก
สําหรับการเปดประตูการคากับประเทศตะวันตกนั้น ไดเริ่มขึ้นในสมัยสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่งเปนกษัตริยองคที่ 10 ของกรุงศรีอยุธยาตอนตน (พ.ศ. 20342072) เมื่อชาติโปรตุเกสซึ่งเชี่ยวชาญดานการเดินเรือในสมัยนั้นไดเขามาทําสัญญา
การคาระหวางกันใน พ.ศ. 2059 และไดพัฒนารุงเรืองขยายตัวอยางมากในสมัย
สมเด็จพระนารายณมหาราชซึ่งเปนกษัตริยองคที่ 27 (2200-2231) ทั้งนี้เพราะไดมี
ชาติตะวันตกรวมถึงชาวฮอลันดา อังกฤษและฝรั่งเศส ไดเขามาติดตอคาขายกับกรุง
ศรีอยุธยา ความสัมพันธทางการคาไดไดเริ่มมีอุปสรรคในชวงปลายของกรุงศรีอยุธยา
และหลังจากนั้นความสัมพันธทางการคากับชาติตะวันตกตองหยุดชะงักลงไประยะ
หนึ่งเมื่อกรุงศรีอยุธยาไดถูกรุกรานและไดเสียกรุงฯใหกับพมาเปนครั้งที่สอง
(www.wikipedia.org/wki)
เมื่อกาวเขาสูสมัยของกรุงรัตนโกสินทรในสมัยของพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ซึ่งเปนกษัตริยองคที่ 4 (2394-2411) ประเทศไทยมีนโยบายเปดกวางในทางการคา
กับประเทศตะวันตกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในปพ.ศ. 2398 เซอร จอหน เบาริง (Sir John
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Bowing) ไดเปนทูตของประเทศอังกฤษไดเขามาเจรจาเพื่อเปดประตูการคาระหวาง
2
ประเทศสยาม ในสมัยนั้นกับประเทศอังกฤษ และไดมีการลงนามในสนธิสัญญาทาง
การคารวมกันภายใตชื่อที่เรียกกันวา ”สัญญาเบาริง” ซึ่งเปนการเปดประตูการคาที่
สําคัญกับชาติตะวันตกในสมัยนั้น ทั้งนี้เพราะแตเดิมนั้นการคาระหวางตางชาติกับ
สยามจะตองติดตอผานฝายพระคลังซึ่งเทากับวาฝายพระคลังมีอํานาจในการผูกขาด
ในการสงออกสินคาจากสยามอยางกลายๆ ซึ่งในสมัยนั้นพระคลังมีอํานาจทั้งในการ
ติดตอซื้อขายกับตางชาติและรวมถึงการจัดเก็บรายได
เมื่อมีความตกลงใน
3
สนธิสัญญาเบาริง เกิดขึ้น
สิทธิในการที่ชาติตะวันตกจะซื้อสินคาจากสยามนั้น
สามารถติดตอจัดทําไดกับเอกชนโดยทั่วไป และในขณะเดียวกันก็เปนการลดอํานาจ
การผูกขาดของฝายพระคลังในสมัยนั้นตอกิจกรรมการคาลงไป นอกจากนี้สนธิสัญญา
เบาริงยังไดสรางความชัดเจนในอัตราภาษีที่จะเรียกเก็บ ทั้งภาษีขาเขาและภาษีขา
ออก ทําใหตลาดการคาเฟองฟูและขยายตัวออกไป (Ingram, 1955)
หลังจากไดมีการทําสนธิสัญญาเบาริงกับอังกฤษเมื่อ พ.ศ.2398 แลว ไดมี
การทําสัญญาในลักษณะเดียวกันกับอีกหลายประเทศ โดยมีสนธิสัญญาเบาริงเปน
ตนแบบ เชน การทําสนธิสัญญาแฮรฺริส กับสหรัฐอเมริกาในป 2398 และการทํา
สนธิสัญญามองติญี (Montigny) กับประเทศฝรั่งเศสในป 2399 และตอจากนั้นไดทํา
สัญญากับ เดนมารก (พ.ศ. 2401) โปรตุเกส (พ.ศ.2402) เนเธอแลนด (พ.ศ. 2403)
เยอรมันนี (2405) ญี่ปุน (พ.ศ. 2441) รัสเซีย (พ.ศ. 2442) และประเทศยุโรปอีก
หลายประเทศ (www.wikipedia.org/wki) ทําใหตลาดการคาของไทยรวมถึงสินคาขาว
ไดขยายตัวตามคูคาที่มีเพิ่มมากขึ้น
ในสวนของสินคาขาวการทําการคาภายใตสนธิสัญญาเบาริง4 ไดสงผลอยาง
สําคัญตอการสงออกสินคาขาวและการขยายตัวของตลาดขาว ขาวไดกลายเปนพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยนับแตนั้นมา
พรอมๆกับการสรางรายไดใหกับ
ประเทศและเกษตรกรไทยเปนอยางมาก การขยายตัวของการคาสินคาขาวไดกระตุน
ใหเกิดการขยายตัวของการผลิตขาวและรวมถึงพื้นที่เพาะปลูกขาวของไทยตามมา
2

ไดเปลี่ยนชื่อประเทศจาก "สยาม" มาเปน "ไทย"ในป 2482
รายละเอียดอื่นๆของสนธิสัญญาเบาริงนอกเหนือจากที่กลาวถึงในที่นี้ ดูไดจาก Ingram (1955) หนา34
4
ผลเสียของสนธิสัญญาเบาริงทําใหไทยถูกจํากัดการเก็บภาษีสินคาขาเขาที่อตั รารอยละ 3 และรวมถึงสิทธิสภาพนอก
อาณาเขต
3
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5

Ingram (1955) รายงานวามูลคาการสงออกขาวเพิ่มขึ้นจาก 1.87 ลานหาบ เฉลี่ย
ในชวงป 2413-2417 มาเปน 15.22 ลานหาบเฉลี่ยในชวงป 2453-57 และเพิ่มขึ้นเปน
25.37 ลานหาบเฉลี่ยในชวงป 2473-77 หรือเพิ่มขึ้นกวา 12 เทา ขาวจึงเปนพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไปพรอมๆกับการขยายตัวของพื้นที่การผลิตขาว
พื้นที่เพาะปลูกขาวไดขยายตัวจาก 11.5 ลานไรเฉลี่ยในชวงป 2453-57 มาเปน 20.1
ลานไรเฉลี่ยในชวงป 2473-77
ในยุคนั้นการปลูกขาวสามารถเพาะปลูกไดปละครั้งมีเทคโนโลยีที่ใชในการ
เพาะปลูกจํากัดและตองพึ่งพาดินฟาอากาศเปนสําคัญ
แตในขณะเดียวกันความ
ตองการบริโภคขาวของโลกมีมากกวาปริมาณการผลิตขาวของโลก ขาวจึงเปนสินคา
ที่ขาดแคลน การผลิตขาวไมเพียงพอของบางประเทศในเอเชีย เชน ในเกาะชวาของ
อินโดนีเชีย และแถบคาบสมุทรมะละกา ในแหลมมลายูของมาเลเชีย เปนตน ทําให
การคาขาวมีความรุงเรือง และผลตอบแทนจากการคาที่มีมากไดเปนแรงสนับสนุนให
เกิดการขุดคลองตางๆ เชน คลองภาษีเจริญ คลองดําเนินสะดวก คลองรังสิต เปน
ตน เพื่อการบุกเบิกพื้นที่ใหมใหประชากรไดอพยพไปตั้งถิ่นฐานเพื่อขยายผลผลิตขาว
(Tanabe, 1978) และเพื่อการขยายฐานภาษีที่นาในสมัยนั้นซึ่งสามารถรวบรวมภาษี
นาสูทองพระคลังไดจํานวนมาก ภาษีดังกลาวสวนหนึ่งไดถูกนํามาใชในการพัฒนา
ระบบชลประทาน โดยในป พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ วาจางผูเชี่ยวชาญการชลประทานชาวฮอลันดาชื่อวา Mr.
J. Homan Van der Heide ใหมาวางแผนกิจการชลประทานขนาดใหญในบริเวณ
ทุงราบภาคกลาง
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการขยายพื้นที่เพาะปลูกขาวและปริมาณ
ผลผลิต และแมวาแผนงานการชลประทานที่ Mr. Van der Heide ไดนําเสนอจะไมได
นําไปใชปฏิบัติในขณะนั้น แตก็ไดพบวาในป พ.ศ. 2548 ประเทศสยามในขณะนั้นได
สงออกขาวคิดเปนมูลคาประมาณ 80 ลานบาท จากมูลคารวมของการสงสินคาออก
ในปนั้น 100 ลานบาท (Ingram, 1955) ซึ่งเปนเครื่องสะทอนวาขาวไดกลายเปนพืช
เศรษฐกิจหลักของประเทศในขณะนั้นและยังไดดําเนินเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน

5

ขาวเปลือก 1 หาบมีน้ําหนักเทากับ 60 กิโลกรัม
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ยุคปฏิวตั ิเขียวและการเปลี่ยนแปลงในภาคการผลิตขาวของไทย
กอนจะกาวเขาสูยุคการปฏิวัติเขียวนั้น สถานการณการผลิตขาวซึ่งเปนพืช
อาหารหลักของประชากรในเอเชียมีไมเพียงพอกับความตองการการบริโภคขาว
แมแตประเทศไทยเองที่เปนผูสงออกขาวยังตองใชนโยบายการเก็บภาษีสงออกขาวที่
6
เรียกวา “พรีเมี่ยมขาว” ทั้งนี้เพื่อควบคุมการสงออกขาวไมใหมีมากเกินไปจนทําให
ผูบริโภคในประเทศตองเดือดรอน ในยุคนั้นเราเรียกตลาดขาววาเปนตลาดของผูขาย
เพราะผูขายมีอํานาจตอรองเหนือผูซื้ออันเนื่องมาจากความไมเพียงพอของอุปทาน
ความเดือดรอนและความหิวโหยที่เกิดขึ้นในยุคนั้น ไดนําไปสูการสรางนวัตกรรมดาน
พันธุขาวเกิดขึ้นใหม โดยเริ่มจากการที่สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) ไดคนควา
จนพบขาวพันธุมหัศจรรยหรือที่เรียกวา IR87 ซึ่งเปนพันธุขาวที่ไมไวตอชวงแสง
สามารถปลูกไดทุกฤดู มีการตอบสนองตอปุยเคมีดี ใหผลผลิตสูงเมื่อเพาะปลูกใน
พื้นที่ชลประทาน ขาวพันธุมหัศจรรยดังกลาวไดแพรกระจายไปในสวนตางๆของโลก
อยางรวดเร็ว
ทั้งโดยการรับพันธุดังกลาวไปปลูกโดยตรงและรับพันธุดังกลาวไป
ปรับปรุงใหเขากับสภาพแวดลอมการผลิตและรสชาดที่ประชากรในประเทศนั้นๆ
ตองการ
การเขาสูยุคปฏิวัติเขียวของภาคการผลิตขาวไทย
การเริ่มตนของขาวพันธุไมไวตอชวงแสงหรือ “ขาวพันธุใหม” หรือบางที่
8
เรียกวาขาว “กข ”พันธุแรกๆ ของประเทศไทย เกิดจากการใชพันธุ IR8 เขามา
ปรับปรุงผสมพันธุเขากับพันธุพื้นเมืองพันธุเหลืองทอง และไดตั้งชื่อขาวพันธุนี้วา
10
พันธุ กข 19 ขาว กข 1 ไดนําออกเผยแพรในราว พ.ศ. 2512 หลังจากนั้นไดมีการ
พัฒนาปรับปรุงพันธุกาวหนาเพิ่มขึ้นอีกมากมาย เชน กข 7 และกข 11 เปนตน และ
6

เปนคาธรรมเนียมการสงออกขาวไดเริ่มตนขึ้นในป 2499
สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) ไดคนพบขาวพันธุมหัศจรรยนี้และไดนําออกเผยแพรในป ค.ศ. 1966 (Jackson
et al., 1969)
8
ยอมาจากกรมการขาว
9
จากเอกสารของสถาบันวิจัยขาว (2528) กลาววาไดนําขาวพันธุ IR8 จากสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ(IRRI)มาผสมกับ
พันธุเหลืองทองในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2507 ที่สถานีทดลองขาวบางเขนจนไดสายพันธุ BKN56-1-2 เมื่อผานคณะกรรมการ
พิจารณาพันธุใหใชขยายพันธุไดจึงตั้งชื่อวา กข 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512
10
นอกจาก กข 1 แลวยังมีกข 3 ซึ่งเปนขาวเหนียว และ C4-63 ซึ่งเปนพันธุจากประเทศฟลิปปนสไดนําออกเผยแพร
พรอมกับขาวเจา กข1
7
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ตอมาไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตั้งชื่อพันธุตามแหลงของศูนยวิจัยขาวในพื้นที่นั้นๆ
ไดพัฒนาขึ้นมา เชน ปทุมธานี1 สุพรรณบุรี 60 ชัยนาท 1 เปนตน ขาวพันธุไมไวตอ
ชวงแสงนี้ในชวงแรกๆ จะมีคุณภาพและรสชาดไมสามารถแขงขันไดกับขาวพันธุ
พื้นเมืองและไมเปนที่ตองการของตลาดภายในประเทศเพราะถูกจัดเปนขาวคุณภาพ
ต่ํ า แต ก ารที่ พั น ธุ ดั ง กล า วให ผ ลผลิ ต สู ง ได เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ต อ การยอมรั บ ของ
เกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน11 การแพรกระจายของขาวพันธุไมไวตอชวงแสงใน
พื้นที่ชลประทานไดจูงใจตอการใชพื้นที่เพาะปลูกขาวแบบเขมขน (rice cropping
intensity) กลาวคือปลูกไดมากกวาหนึ่งครั้งในรอบปบนที่ดินเดิม อันเปนผลตอการ
ขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตขาวของไทยตามมา นอกจากนี้ยังไดเปนสวน
สําคัญในการทําใหผลผลิตขาวตอไรในพื้นที่ชลประทานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือมีผลิต
ภาพของที่ดินในเขตชลประทานเพิ่มสูงขึ้น
การแพรกระจายของเทคโนโลยีปฏิวัติเขียวหรือขาวพันธุไมไวตอชวงแสงไม
สามารถใชไดกับทุกสภาพแวดลอมการผลิตขาว ในระหวางพื้นที่ชลประทานและพื้นที่
ไมมีการชลประทานแลว Isvilanonda and Wattanutchariya (1990) พบวาการ
แพรกระจายของเทคโนโลยีดงั กลาวจะครอบคลุมอยูในเฉพาะพื้นที่ชลประทานเทานั้น
ในพื้นที่นาน้ําฝนเนื่องจากไมสามารถควบคุมระดับน้ําในการเพาะปลูกขาวเหมือนใน
พื้นที่ชลประทานเกษตรกรสวนใหญไมสามารถใชขาวพันธุใหมในการเพาะปลูกได
แ ล ะ ส ว น ใ ห ญ ยั ง ป ลู ก ข า ว พั น ธุ พื้ น เ มื อ ง โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ ก ษ ต ร ก ร ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีสภาพแวดลอมการผลิตเปนพื้นที่นาน้ําฝนเปนสําคัญ
การกําเนิดขาวนาปรังและการปรับตัวของผลผลิต
ในอดีตกอนจะมีการยอมรับขาวพันธุไมไวตอชวงแสง การเพาะปลูกขาวทํา
ไดปละครั้งและเปนการใชพันธุพื้นเมืองซึ่งเปนขาวไวตอชวงแสงซึ่งเรียกวาการปลูก
ขาวนาปหรือเปนฤดูกาลตามปกติของการเพาะปลูกขาว เมื่อมีนวัตกรรมขาวพันธุไม
ไวตอชวงแสงเกิดขึ้นและไดมีการสงเสริมใหมีการเพาะปลูกในระดับไรนานับตั้งแตป
2510 ซึ่งในชวงระยะแรกของการเผยแพรขาวพันธุไมไวแสงเกษตรกรจะลังเลในการ
ยอมรับเพราะอางวาไมกลาเสี่ยง กินไมอรอย ตนเตี้ยเกี่ยวยาก เปนตน แตเมื่อเกษตรกร
เห็นผลผลิ ตที่ไดจากการปลูกขาวพันธุไมไวตอชวงแสงสูงกวาผลผลิตของขาวพันธุ
11

การปรับปรุงพันธุในระยะเวลาตอมาไดทําใหคุณภาพและรสชาติของขาวพันธุไมไวตอชวงแสงดีขึ้นเปนลําดับ
อยางเชนในกรณีของขาวพันธุปทุมธานี1 ซึ่งมีลักษณะของเมล็ดรวมทั้งมีระดับอมิโรสใกลเคียงกับขาวขาวดอกมะลิ
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พื้ น เมื อ งที่ ป ลู ก อยู เ ดิ ม และสามารถปลู ก ได ห ลั ง ฤดู น าป ทํ า ให เ กษตรกรในพื้ น ที่
ชลประทาน มี การยอมรั บข าวพั นธุ ไม ไวต อช วงแสงไปใช ปลู กกั นอย างแพร หลาย
(Srisawasdilek et al, 1975) ทําใหลักษณะของการเพาะปลูกขาวตอมาไดแบงเปนการ
ปลูกขาวนาป และการปลูกขาวนาปรัง ทั้งนี้การเพาะปลูกขาวนาปรังในระยะเริ่มแรกจะ
ปลู ก หลั ง จากการเก็ บ เกี่ ย วข า วนาป แ ล ว โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้ น ที่ ๆ มี น้ํ า
ชลประทานและจะมีการเพาะปลูกในชวงเดือนกุมภาพันธถึงกรกฎาคม ขึ้นอยูกับวา
รายใดปลูกกอนหรือหลัง
ในปจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานโดยเฉพาะในภาคกลางมีการปลูก
ขาวพันธุไมไวตอชวงแสงหมุนเวียนไปตลอดเวลาจึงมีความลําบากมากขึ้นในการ
จัดแบงระหวางพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปและพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรัง การจัดแบง
พื้นที่เพาะปลูกขาวนาปและขาวนาปรังในที่นี้ไดอาศัยการจัดแบงตามขอมูลของสํานัก
เศรษฐกิจการเกษตร โดยในชวงป 2511-2515 มีพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรังประมาณ
0.85 ลานไร และมีผลผลิต 0.39 ลานตัน (ตารางที่ 1.1) การขยายตัวของการ
เพาะปลูกขาวนาปรังไดมีเพิ่มขึ้นทั้งในรูปของพื้นที่และปริมาณผลผลิต กลาวคือพื้นที่
เพาะปลูกไดเพิ่มขึ้นเปน 4.66 ลานไรเฉลี่ยในป 2531-2535 และเพิ่มขึ้น เปน 9.45
ลานไรเฉลี่ยในชวงป 2546-2550 โดยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 2.66 ลานตันเฉลี่ยในชวง
ป 2531-2535 และเพิ่มขึ้นเปน 6.35 ลานตัน เฉลี่ยในชวงป 2546-2550 ตามลําดับ
ตารางที่ 1.1 พื้นที่เพาะปลูกขาว ผลผลิตและผลผลิตตอไร ตามฤดูกาลเพาะปลูก พ.ศ. 2511-2550
ป
จํานวน
สัดสวนของฤดูนาปรัง
ฤดูนาป
ฤดูนาปรัง
พื้นที่เพาะปลูก(ลานไร)
(%)
2511-2515
46.31
0.85
1.83
2531-2535
57.27
4.66
7.53
2546-2550
57.47
9.45
14.12
ผลผลิต (ตัน)
(%)
2511-2515
12.85
0.39
2.95
2531-2535
16.16
2.66
14.13
2546-2550
21.81
6.35
22.55
ผลผลิตตอไร (กก./ไร)
2511-2515
278
463
2531-2535
296
570
2546-2550
379
672
-

หมายเหตุ: ขอมูลที่นํามาใชคํานวณไดจากสถิติการเกษตรของประเทศไทยหลายป สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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สัดสวนพื้นที่เพาะปลูก ขาวนาปรัง ไดเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 1.83 ในชวงป
2511-2515 และเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และมีสัดสวนถึงรอยละ 14.12 ในชวงป
2546-2550 ในอีกดานหนึ่งพบวาสัดสวนผลผลิตขาวนาปรังเพิ่มขึ้นมากกวาสัดสวน
ของพื้นที่เพาะปลูก กลาวคือมี สัดสวนของผลผลิตรอยละ 2.95 ในชวงป 2511-2515
และปรับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยมาจนเปนรอยละ 22.55 ในชวงป 2546-2550 สัดสวนของ
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเร็วกวาสัดสวนของพื้นที่เพาะปลูกนั้นเปนเพราะในขณะที่ผลผลิตตอ
ไรของขาวนาปเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยนั้น การปลูกขาวนาปรังมีผลผลิตขาวเฉลี่ยตอไร
ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยมาและมีผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาผลผลิตเฉลี่ยของขาวนาปเกือบหนึ่ง
เทาตัวในชวงป 2546-2550
แหลงปลูกขาวของไทยสวนใหญอยูในพื้นที่นาน้ําฝน
พื้นที่เพาะปลูกขาวสวนใหญของประเทศอยูในพื้นที่นาน้ําฝนเปนสําคัญ ทํา
ใหผลผลิตขาวของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับผูสงออกขาวรายสําคัญ เชนเวียดนาม และ
สหรัฐ อเมริก าแลว จะพบวา ผลผลิตข า วของไทยอยู ใ นระดับที่ ต่ํา กวา ผลผลิ ต ของ
ประเทศดังกลาวอยูมาก แมวาในชวงเวลาที่ผานมาจะไดมีการลงทุนในการพัฒนา
ระบบชลประทานทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ
12
แรกๆ เชนโครงการเขื่อนชัยนาท โครงการเขื่อนวชิราลงกรณ โครงการเขื่อนอุบล
รัตน เปนตน ไดมีสวนสําคัญตอการขยายตัวของพื้นที่ชลประทานของประเทศ พื้นที่
ชลประทานไดเพิ่มขึ้นจาก 9.74 ลานไรในแผนพัฒนาฉบับที่ 1 (2504-2509) และ
เพิ่มขึ้นเป 24.45 ลานไรในแผนพัฒนาฉบับที่ 5 (2525-2529) และเมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 (2545-2549) มีพื้นที่ชลประทานเฉลี่ย 27.99 ลานไร
(สมพร อิศวิลานนท 2552)
การผลิตขาวในพื้นที่ที่ชลประทานของไทยมีประมาณ 14.57 ลานไรเฉลี่ย
ในชวงป 2546-2550 นอกจากนี้พื้นที่เพาะปลูกขาวที่ไดรับชลประทานสวนใหญอยูใน
พื้น ที่ ข องเพาะปลูก ขา วนาปรั งไดมี เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ งในรู ป ของพื้ น ที่ แ ละปริม าณผลผลิ ต
กลาวคือพื้นที่เพาะปลูกไดเพิ่มขึ้นเปน 4.66 ลานไรเฉลี่ยในป 2531-2535 และเพิ่มขึ้น
เปน 9.45 ภาคกลางเปนสําคัญ สําหรับผลผลิตขาวในพื้นที่ชลประทานมีประมาณ
12

เปนระบบชลประทานสมัยใหมที่อาศัยการสงน้ําตามแนวระดับสูงไปต่ํา (gravity irrigation) เปนสําคัญ ซึ่งตางจากการ
ชลประทานที่ไดพัฒนาขึ้นในสมัยพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) และพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ซึ่ง
เปนการขุดคูคลองเพื่อเปดพื้นที่การสัญจรทางน้ําเปนสําคัญ
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7.77 ลานตันเฉลี่ยในชวงป 2546-2550 ทั้งนี้สัดสวนของผลผลิตในพื้นที่ชลประทาน
ไดเพิ่มจากรอยละ 32.28 ในชวงจากป 2532-2535 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 33.62
ในชวงป 2546-2550 ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเชนเดียวกับพื้นที่เพาะปลูกดังที่ไดกลาว
มา (ตารางที่ 1.2)
ตารางที่ 1.2 พื้นที่เพาะปลูกขาวนาปและสัดสวนของพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปในพื้นที่ชลประทานและนอกพื้นที่ชลประทาน ป 25322550
ป
ภาค
ทั้งประเทศ

2532-2535
2536-2540
2541-2545
2546-2550
2532-2535
2536-2540
2541-2545
2546-2550
2532-2535
2536-2540
2541-2545
2546-2550
2532-2535
2536-2540
2541-2545
2546-2550
2532-2535
2536-2540
2541-2545
2546-2550
2532-2535
2536-2540
2541-2545
2546-2550

ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือ
กลาง
พื้นที่เพาะปลูกขาวนาปที่อยูในเขตชลประทาน(ลานไร)
2.91
2.33
7.57
3.60
2.83
6.69
3.71
2.99
6.65
3.81
3.23
6.76
สัดสวนพื้นที่ปลูกขาวนาปในพื้นที่ชลประทาน (%)
23.22
7.51
71.16
28.75
8.98
67.68
29.61
9.23
67.82
29.88
9.86
68.46
ผลผลิตขาวนาปในพื้นที่ชลประทาน (ลานตัน)
1.34
0.78
3.06
1.60
0.91
3.22
1.91
0.97
3.85
2.16
1.10
4.17
สัดสวนผลผลิตขาวนาปในพื้นที่ชลประทาน (%)
29.09
10.06
79.18
34.12
11.33
77.83
34.21
10.75
79.11
32.89
10.71
76.29
ผลผลิตขาวตอไรในพื้นที่ชลประทาน (กก.)
460
334
404
445
322
481
515
325
579
567
340
617
ผลผลิตขาวตอไรในนอกพื้นที่ชลประทาน (กก.
339
242
262
347
248
287
417
274
322
493
310
416

ใต
0.99
0.78
0.78
0.78

13.80
13.90
14.12
14.57

32.50
26.95
32.70
37.34

24.11
24.46
24.75
25.36

0.33
0.29
0.31
0.34

5.50
6.02
7.04
7.77

38.48
31.75
38.09
42.06

32.28
33.86
34.69
33.62

331
374
394
434

399
433
498
533

255
297
311
357

266
274
309
357
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ผลผลิตขาวตอไรในพื้นที่ชลประทานมีสูงกวาผลผลิตขาวตอไรในพื้นที่นอก
ชลประทานประมาณเกือบเทาตัว กลาวคือ ในชวงป 2546-50 ผลผลิตตอไรในพื้นที่
ชลประทานเฉลี่ย 533 กก. เทียบกับผลผลิตขาวนอกพื้นที่ชลประทานซึ่งเฉลี่ยเพียงไร
ละ 357 กก. การที่พื้นที่ปลูกขาวในเขตชลประทานใหผลผลิตสูงกวาผลผลิตขาวใน
พื้นที่ไมมีชลประทานเปนเพราะเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานมีการใชพันธุไมไวตอ
ช ว งแสงซึ่ ง ตอบสนองกั บ ปุ ย เคมี ไ ด ดี และเมื่ อ ปลู ก ในสภาพแวดล อ มการผลิ ต ที่
เอื้ออํานวยโดยมีระดับน้ําที่เหมาะสม ขาวพันธุไมไวตอชวงแสงสามารถปลูกไดทุก
ชวงเวลาในรอบป เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานสวนใหญจึงมีการปลูกขาวมากกวา
หนึ่ ง ครั้ ง ในรอบป ส ว นเกษตรกรที่ ป ลู ก ข า วนอกพื้ น ที่ ช ลประทาน เนื่ อ งจากมี
สภาพแวดลอมการผลิตไมเอื้ออํานวย เกษตรกรในพื้นที่ดังกลาวจึงยังคงปลูกขาว
พั น ธุ พื้ น เมื อ งที่ เ ป น ข า วพั น ธุ ไ วต อ ช ว งแสงเป น สํ า คั ญ การปลู ก ข า วในพื้ น ที่ ที่ ไ ด
กลาวถึงนี้จะอาศัยสภาพน้ําฝนจากธรรมชาติในการเพาะปลูก มีการใชปุยเคมีเพียง
เล็กนอยและปลูกขาวไดเพียงปละครั้งเทานั้น

การผลิตขาวเหนียวและขาวเจา
การปลูกขาวยังแบงออกไดตามชนิดของขาวเจาและขาวเหนียว การปลูก
ข า วเหนี ย วนั้ น มี ป ลู ก กั น มากในภาคเหนื อ ตอนบนและภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนบน เพราะประชากรสวนใหญในพื้นที่ดังกลาวนิยมบริโภคขาวเหนียวในครัวเรือน
เปนสําคัญ และการเพาะปลูกขาวเหนียวของเกษตรกรในพื้นที่ดังกลาว สวนมากจะ
เก็บผลผลิตไวบริโภคในครัวเรือนเพื่อความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนกอนหากมี
เหลือมากพอจึงจะนําออกขาย พื้นที่เพาะปลูกขาวเหนียวมีประมาณรอยละ 26.47
ของพื้นที่เพาะปลูกขาวในฤดูนาป ในชวงป 2546-2550 เนื่องจากการปลูกขาวเหนียว
สวนใหญจะปลูกในฤดูนาป ขอมูลที่นําเสนอไวในที่นี้จึงเปนขอมูลพื้นที่เพาะปลูกและ
ผลผลิตขาวเหนียวนาปเปนสําคัญ การปลูกขาวเหนียวนาปรังมีเปนสวนนอยและจะมี
ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
พื้นที่เพาะปลูกขาวเหนียวนาปไดลดลงเปนลําดับทั้งนี้ในชวงป 2516-2520
มีพื้นที่เพาะปลูกขาวเหนียว เฉลี่ย 19.34 ลานไร คิดเปนรอยละ 37.67 ของพื้นที่
เพาะปลูกขาวนาป สวนของพื้นที่เพาะปลูกขาวเหนียวเมื่อเทียบกับพื้นที่เพาะปลูก
ขาวนาป ทั้งหมดไดมีแนวโนมลดลงเปนลําดับและลดลงเปน 15.21 ลานไร หรือรอย
ละ 26.47 ของพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปในชวงป 2546-2550 สําหรับผลผลิตขาว
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เหนียวในชวงป 2546-2550 มีผลผลิต 4.58 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 34.41 ของ
ผลผลิตขาวนาป (รวมทั้งขาวเหนียวและขาวเจา) ผลผลิตขาวเหนียวไดปรับตัว
เพิ่มขึ้นเปน 5.15 ลานตันในชวงป 2546-2550 (ตารางที่ 1.3) ทั้งนี้จะเห็นวาผลผลิต
ขาวเหนียวไมไดลดลงตามพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากมีการปลูกขาวเหนียวพันธุไมไว
ตารางที่ 1.3 เฉลี่ยพื้นที่เพาะปลูกขาว เหนียวผลผลิต ผลผลิตตอไร และสัดสวนของขาวเหนียวในฤดูนาป พ.ศ. 2516-2550
ป
ภาค
ทั้งประเทศ
สัดสวน
ขาวเหนียว
ตะวันออก
(%)
เฉียงเหนือ
เหนือ
กลาง
ใต

พื้นที่เพาะปลูก (ลานไร)
2516-2520
2531-2535
2546-2550

10.36
11.18
9.59

5.43
4.90
3.29

2.95
0.51
0.07
0.03
19.34
37.67
1.71
0.20
0.08
0.02
18.09
28.30
2.06
0.23
0.038
0.0002
15.21
26.47
ผลผลิต (ลานตัน)
2516-2520
2.08
0.92
0.77
0.20
0.02
0.01
4.58
34.41
2531-2535
2.75
1.11
0.79
0.08
0.02
0.02
4.47
31.17
2546-2550
2.93
0.99
1.09
0.12
0.014
0.0001
5.15
23.61
ผลผลิตตอไร (กก.)
2516-2520
203
168
460
389
241
290
238
-3.75
2531-2535
246
226
469
376
285
243
276
2.90
2546-2550
305
302
531
515
365
429
339
5.33
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ตอชวงแสงแทนขาวเหนียวพันธุพื้นเมืองเดิมกันในบางพื้นที่ ทําใหมีผลผลิตตอไร
เพิ่มขึ้น โดยพบวาผลผลิตตอไรไดเพิ่มจาก 238 กก. เฉลี่ยในชวงป 2516-2520
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน 339 กก. ตอไร เฉลี่ยในชวงป 2546-2550
พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ข า วเจ า ในฤดู น าป มี ม ากกว า ข า วเหนี ย ว กล า วคื อ ช ว ง
ระหวางป 2516-2520 มีพื้นที่ 31.98 ลานไร คิดเปนรอยละ 62.33 ของพื้นที่ปลูกขาว
นาปทั้งหมด พื้นที่เพาะปลูกขาวเจานาปไดปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยในชวง 3 ทศวรรษ
ที่ผานมา กลาวคือพื้นที่เพาะปลูกขาวเจานาปไดเพิ่มขึ้นเปน 38.87 ลานไร (คิดเปน
รอยละ 71.70 ของพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปทั้งหมด) ในชวงป 2531-2535 และ
เพิ่มขึ้นเปน 41.83 ลานไร (คิดเปนรอยละ 73.53 ของพื้นที่ปลูกขาวนาป ทั้งหมด)
เฉลี่ยในชวงป 2546-2550 (ตารางที่ 1.4) ในขณะที่ผลผลิตขาวเจานาปมีจํานวน 8.73
ลาน ตันเฉลี่ยในชวงป 2516-2520 และเพิ่มขึ้นเปน 11.69 ลานตัน และ 15.57 ลาน

12 ขาวไทย : การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางการผลิตและชองทางการกระจาย

ตัน เฉลี่ยในชวงป 2531-2535 และชวงป 2546-2550 ตามลําดับ โดยมีสัดสวนของ
ผลผลิตขาวเจาประมาณ 2 ใน 3 ของผลผลิตขาวนาปทั้งหมด
ตารางที่ 1.4 เฉลี่ยพืน้ ที่เพาะปลูกขาวเจา ผลผลิต ผลผลิตตอไร และสัดสวนของขาวเจาในฤดูนาป พ.ศ. 2516-2550
ป

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ทั้ง
ประเทศ

สัดสวนขาว
เหนียว
(%)

เหนือ
กลาง
ใต
พื้นที่เพาะปลูก (ลานไร)
2516-2520
1.48
6.27
0.30
7.31 13.02
3.60
31.98
62.33
2531-2535
3.02
11.35
1.51
9.04 10.82
3.13
38.87
71.70
2546-2550
6.01
13.29
1.40
9.13
9.90
2.0983
41.83
73.53
ผลผลิต (ลานตัน)
2516-2520
0.26
1.18
0.13
2.18
4.01
0.98
8.73
65.59
2531-2535
0.78
2.74
0.25
3.02
4.03
0.87
11.69
68.83
2546-2550
1.46
3.78
0.40
3.95 5.116
0.8610
15.57
76.39
ผลผลิตตอไร (กก.)
2516-2520
212
189
435
299
308
271
273
2531-2535
246
240
397
333
373
280
306
2546-2550
305
302
531
515
365
429
339
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ผลผลิตเฉลี่ยตอไรของขาวเจานาปไดเพิ่มขึ้นจาก 273 กก.ตอไร เฉลี่ย
ในชวงป 2516-2520 เพิ่มขึ้นเปน 339 กก.ตอไร เฉลี่ยในชวงป 2546-2550 หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 24.17 ในสองชวงเวลาดังกลาว (ตารางที่ 1.4) แหลงเพาะปลูกขาวเจา
ที่สําคัญของประเทศไดแก ภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ภาคกลาง และภาคใต เป น ที่ น า สั ง เกตว า ขณะที่ พื้ น ที่ ป ลู ก ข า วเหนี ย วในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีจํานวนลดลงนั้น เนื้อที่ปลูกขาวเจาในภูมิภาค
ดังกลาวไดปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะเกษตรกรจํานวนไมนอยไดปรับเปลี่ยนจากการ
ปลูกขาวเหนียว โดยจัดแบงพื้นที่ปลูกใหไดผลผลิตไวเพื่อการใชบริโภคในครัวเรือน
แลวจัดแบงพื้นที่นาที่เหลือไปปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะขาว
ขาวดอกมะลิ 105 มีความไดเปรียบในเรื่องราคาและเปนที่ตองการของตลาด
เนื่องจากขอมูลที่จัดแบงระหวางขาวทั่วไป ขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาวเหนียวมี
จํากัด ในที่นี้ไดนําเสนอขอมูลพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตของขาวประเภทดังกลาว
เฉพาะในป 2550 โดยในป 2550 พบวาในจํานวนพื้นที่เพาะปลูกขาว 67.46 ลานไร
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นั้น เปนพื้นที่ปลูกขาวเจา 51.83 ลานไร และเปนพื้นที่เพาะปลูกขาวเหนียว 15.63
ลานไร
สําหรับพื้นที่เพาะปลูกขาวเจานั้น เปนพื้นที่เพาะปลูกขาวเจาทั่วไปจํานวน
32.45 ลานไร และอีก 19.38 ลานไร เปนที่เพาะปลูกขาวเจาขาวดอกมะลิ 105 ในป
2550 มีผลผลิตขาวโดยรวม 30.11 ลานตัน ในจํานวนนี้เปนผลผลิตขาวเหนียว 5.45
ลานตัน และเปนขาวเจา 24.66 ลานตัน (ตารางที่ 1.5) ในจํานวนผลผลิตขาวเจา
ตารางที่ 1.5 เปรียบเทียบพืน้ ที่และผลผลิตขาวเหนียว ขาวเจาทัว่ ไป ขาวเจาหอมมะลิ ปการเพาะปลูก 2550
ป
ภาค
ทั้งประเทศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือ
กลาง
พื้นที่เพาะปลูก (ลานไร.)
ขาวเจาทั่วไป
4.52
11.89
14.03
ขาวขาวดอกมะลิ 105
15.97
2.18
1.22
รวมขาวเจา
20.49
13.86
15.25
ขาวเหนียว
13.19
2.39
0.05
รวมทั้งประเทศ
33.67
16.26
16.30
สัดสวนพื้นที(่ %)
ขาวเจาทั่วไป
13.92
36.02
43.24
ขาวขาวดอกมะลิ 105
82.39
11.23
6.32
รวมขาวเจา
39.52
26.75
29.43
ขาวเหนียว
84.39
15.31
0.29
รวมทั้งประเทศ
49.92
24.10
22.68
ผลผลิต(ลานตัน)
ขาวเจาทั่วไป
1.57
6.66
9.00
ขาวขาวดอกมะลิ 105
5.12
1.00
0.41
รวมขาวเจา
6.68
7.85
9.41
ขาวเหนียว
4.17
1.27
0.91
รวมทั้งประเทศ
10.86
8.92
24.66
สัดสวนของผลผลิต(%)
ขาวเจาทั่วไป
8.65
36.71
49.66
ขาวขาวดอกมะลิ 105
78.38
15.29
6.25
รวมขาวเจา
27.11
31.04
38.17
ขาวเหนียว
76.53
23.23
0.24
รวมทั้งประเทศ
36.05
29.63
31.30
ที่มา: คํานวณจากฐานขอมูลของศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ใต
2.22
0.01
2.23
0.00
2.23

32.45
19.38
51.83
15.63
67.46

6.83
0.07
4.30
0.00
3.31

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

0.90
0.01
0.91
0.00
0.91

18.13
6.53
24.66
5.45
30.11

4.98
0.08
3.68
0.00
3.02

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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ดังกลาว เปนขาวเจาทั่วไป 18.13 ลานตัน และขาวขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15
รวมกัน 6.53 ลานตัน ภาคกลางเปนแหลงปลูกขาวเจาทั่วไปที่สําคัญของประเทศ สวนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนแหลงปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่สําคัญของประเทศ สวนขาว
เหนียวมีปลูกมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน การปลูกขาว
เหนียวในภูมิภาคดังกลาว เพื่อเปนแหลงอาหารของครัวเรือนเปนหลักสําคัญ

การเปลี่ยนแปลงจํานวนแรงงานที่ใชในการปลูกขาว
ในชวงระยะแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือเกือบครึ่ง
ศตวรรษที่ผานมา ความสําคัญของภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีไมมากนัก กําลัง
แรงงานสวนใหญของประเทศที่อยูในวัยทํางานจึงมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยูในภาค
การเกษตร ทําใหสัดสวนของแรงงานเกษตรตอแรงงานทั้งหมดของประเทศลดลง
ประมาณชวงป 2516-2520 มีสัดสวนของแรงงานในภาคเกษตร 15.28 ลานคน หรือ
คิดเปนรอยละ 67.03 ของจํานวนแรงงานทั้งหมด และแมวาจํานวนแรงงานทั้งหมดจะ
มีจํานวนเพิ่มขึ้นแตแรงงานในภาคการเกษตรกลับถดถอยลงโดยมีสัดสวนลดลงเปน
รอยละ 42.15 เฉลี่ยชวงป 2546-2549 (ตารางที่ 1.6) นอกจากนี้การเคลื่อนยาย
แรงงานออกจากภาคการเกษตรดังกลาวไดมีผลทําใหขนาดของครัวเรือนในภาค
ตารางที่ 1.6 จํานวนแรงงานทั้งประเทศ แรงงงานภาคเกษตร แรงงานในการผลิตขาวและสัดสวนเปรียบเทียบของ
แรงงาน พ.ศ. 2516-2549
แรงงาน
แรงงานเกษตร
แรงงานผลิตขาว
จํานวน
ทั้งหมด
จํานวน
สัดสวน(%)
สัดสวน(%)
(ลานคน)
(ลานคน)
(ลานคน)
2516-2520
22.80
15.28
67.03
10.83
47.50
2531-2535
32.25
19.36
60.04
11.75
36.43
2546-2549
36.29
15.29
42.15
9.83
27.09
หมายเหตุ: แรงงานผลิตขาวคํานวณจากการใชสัดสวนของครัวเรือนที่ปลูกขาวตอครัวเรือนเกษตรทั้งหมดแลวคูณดวย
จํานวน แรงงานเกษตร
ที่มา: คํานวณจากฐานขอมูลของศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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กข 15 จัดเปนขาวขาวดอกมะลิ 105 เพราะขาว กข 15 ไดจากการเอาเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ไปอาบรังสี
แกมมา และไดสายพันธุเปน KDML 105’ 65G1 U-45 ขาว กข 15 มีปลูกมากในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน และบางพื้นที่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะขาว กข มีความทนแลงไดดี มีลําตนเตี้ยกวาขาวขาวดอกมะลิ (สถาบันวิจัยขาว
2528)
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การเกษตรลดลงจาก 4.75 คนตอครัวเรือนในป 2542 เปน 3.95 คนตอครัวเรือน ในป
2550 และมีขนาดของแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ยลดลงจาก 3.43 คนตอครัวเรือนเปน
2.75 คนตอครัวเรือนในชวงเวลาเดียวกัน (ศูนยสารสนเทศการเกษตร 2551)
การใชแรงงานสําหรับการปลูกขาวไดมีแนวโนมลดลงเชนกัน เมื่อเทียบกับ
กําลังแรงงานในภาคเกษตร กลาวคือสัดสวนของแรงงานในการปลูกขาวมีประมาณ
รอยละ 47.50 ของแรงงานทั้งประเทศ เฉลี่ยระหวางป 2516-2520 และไดมีสัดสวน
ลดลงเปนลําดับจนมีสัดสวนประมาณรอยละ 27.09 ของแรงงานภาคเกษตรทั้งหมด
เฉลี่ยระหวางป 2546-2549 (ตารางที่ 1.7) การเคลื่อนยายแรงงานออกจากภาค
การเกษตรและภาคการผลิตขาวดังกลาว ไดมีผลใหอายุเฉลี่ยของเกษตรกรที่ปลูกขาว
ขยับเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ทั้งนี้ Isvilanonda et al. (2000) รายงานวาอายุของหัวหนา
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทํานาเปนหลักไดเพิ่มขึ้นจาก 53 ป เปนเทากับ 58 ป
ระหวางปการสํารวจ 2530 และ 2541 สวนหนึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของ
การศึกษาทําใหบุตรหลานเกษตรกรไดมีโอกาสศึกษาตอสูงขึ้นแลวเคลื่อนยายไป
ทํ า งานต า งถิ่ น และรวมถึ ง กลุ ม คนหนุ ม สาวที่ เ คลื่ อ นย า ยไปหางานทํ า นอกภาค
การเกษตรและไมไดหวนกลับมาทําอาชีพการเกษตรอีกเลย ทําใหผูที่ประกอบอาชีพทํา
นาเปนเกษตรกรผูสูงวัยในสัดสวนที่สูง ประเด็นในเรื่องนี้มีการศึกษากันนอยและและ
ขาดความชัดเจนวาประเด็นดังกลาวจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการผลิตขาวของ
เกษตรกรในปจจุบันและในอนาคตมากนอยเพียงใด
การเคลื่อนยายแรงงานออกจากภาคการเกษตรเปนปจจัยสําคัญ ที่ทําให
คาจางแรงงานในภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นไดวาอัตราคาจางที่แทจริงไดเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องนับจากป 2521 จนถึงป 2540 และไดลดลงมาบาง หลังจากนั้น
เนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศที่เกิดขึ้นในกลางป 2540 ทําใหมีการ
วางงานเพิ่มสูงขึ้นในชวงเวลานั้น (ภาพที่ 1.1) การเพิ่มขึ้นของคาจางแรงงานและการ
ปลูกขาวไดมากครั้ง ตอป ไดกดดันใหมีการใชเครื่องจักรกลการเกษตรแทนแรงงาน
เพิ่มมากขึ้น เกษตรกร จึงไดปรับเปลี่ยนจากการใชควายหรือกระบือในการเตรียมดิน
มาเปนการใชรถไถเดินตาม และตามมาดวยการใชเครื่องจักรกลในการนวดและการ
เก็บเกี่ยวนอกจากนี้การขาดแคลนแรงงานยังกดดันใหเกษตรกรหันไปใชเทคนิคการ
หวานน้ําตมแทนการทํานาดํา (Isvilanonda and Hossain, 2003)
การเปลี่ยนแปลงจากปจจัยดังกลาว เปนผลทําใหการใชแรงงานในการปลูก
ขาวของเกษตรกรลดลง จากที่เคยใชประมาณ 9.3 วันทํางานตอไรในฤดูการผลิต
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ที่มา: Labor Force Survey, various issues

ภาพที่ 1.1 แสดงการเคลื่อนไหวของคาจางแรงงานที่แทจริงในภาคการเกษตร โดยมีคาดัชนีราคาป
2545 เปนปฐาน

2530/31 ลดลงเหลือ 3.8 วันทํางานตอไรในเขตชลประทานของจังหวัดสุพรรณบุรีใน
ป 2541/42 (Isvilanonda et al., 2000) ทั้งนี้เพราะมีการจางเครื่องจักรกลมาใชแทน
แรงงาน จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิตขาวที่ลดลงดังกลาวแมจะมีผลตอการเพิ่มขึ้น
ของผลิตภาพแรงงานและชวยลดตนทุนในการผลิตลงก็ตาม แตการลดลงของการใช
แรงงานในครัวเรือนไดทําใหผลตอบแทนตอการใชแรงงานในครัวเรือนลดลง และมี
รายจายที่เปนเงินสดเพิ่มมากขึ้นเปนทวีคูณ เพราะตองจางทั้งแรงงานเครื่องจักรและ
แรงงานคน การปลูกขาวในยุคปจจุบันของเกษตรกรขนาดเล็กจะมีตนทุนที่เปนเงิน
สดเพิ่มขึ้นมากและทําใหผลตอบแทนสุทธิที่เปนเงินสดของเกษตรกรลดลง ประเด็น
ดังกลาวจะสงผลตอความยากจนของเกษตรกรขนาดเล็กตามมา หากการหารายได
จากกิจกรรมการผลิตนอกฟารมหรือนอกการเกษตรมีโอกาสเกิดขึ้นไดอยางจํากัด
ประเด็นดังกลาวนี้นาจะสงผลกระทบไปสูการสูญเสียที่ดินของเกษตรกร รวมถึงการ
ทิ้งไรทิ้งนาอพยพยายถิ่นไปสูการเปนกรรมกรในเมืองตามมา

การยอมรับเครื่องจักรกลการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงใน
ผลิตภาพของแรงงาน
การนําเครื่องจักรกลการเกษตรมาใชนั้นเริ่มจากการนํารถไถใหญมาใชกับ
การบุกเบิกพื้นที่ปาเพื่อทําการปลูกพืชไรโดยเฉพาะขาวโพดและมันสําปะหลัง เมื่อ
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ประมาณครึ่งศตวรรษที่ผานมา อันเปนผลจากราคาจูงใจเพราะมีความตองการจาก
ตางประเทศ ตอจากนั้นรถไถขนาดกลางและขนาดใหญไดแพรกระจายไปสูการใชกับ
การเตรียมพื้นที่นาในเขตขาวขึ้นน้ําในภาคกลาง และนาน้ําฝนในบางพื้นที่ ทั้งนี้
เพราะไดมีบริการรับจางไถ (Wattanutchariya, 1983)
สําหรับในเขตชลประทานไดมีการยอมรับรถไถเดินตามในป 2512 (Rijk,
1989) หลังจากมีการปลูกขาวพันธุใหมในเขตภาคกลาง ทั้งนี้สืบเนื่องจากเกษตรกรที่
ปลูกขาวพันธุไมไวตอชวงแสงตองการประหยัดเวลาเพื่อการทํานาครั้งตอไป การใช
ควายเตรียมดินทําไดชาและตองรอคอยเวลา สําหรับการแพรกระจายของรถไถเดิน
ตามไดขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนับจากชวงป 2521-25 เปนตนมา ซึ่ง Siamwalla (1987)
ไดชี้ใหเห็นวาเครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงและมีตนทุนการผลิตต่ํากวา
แรงงานคนและสัตว ปจจุบันเกษตรกรไดใชรถไถเดินตามกันเกือบทุกครัวเรือนจนทํา
ใหการใชควายในการเตรียมแปลงนาหมดความนิยมไป
ในพื้นที่ชลประทานของภาคกลาง การขาดแคลนแรงงานจางและคาจาง
แรงงานที่สูงขึ้นไดนําไปสูการยอมรับเครื่องจักรกลในการนวดและการเก็บเกี่ยวขาว
14
ตามมา โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและในปจจุบันไดกระจายไปทั้งในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การใชรถเก็บเกี่ยวแมจะชวยอํานวยความสะดวกแก
เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวไดรวดเร็ว แตการใชรถเก็บเกี่ยวขาวนั้นจะทําใหขาวมี
ความชื้นสูงมาก และเกษตรกรสวนมากไมมีที่ตากจึงตางก็จะขายขาวที่เก็บเกี่ยวได
ใหกับโรงสีหรือพอคาทันที ทําใหถูกตัดคาความชื้นและไดรับราคาที่ต่ําลง การใชรถ
ไถใหญ รถไถเดินตาม เครื่องสูบน้ําและเครื่องนวด ไดนําเสนอไวในตารางที่ 1.7 ทั้งนี้
การใชรถไถเดินตามและเครื่องสูบน้ําในป 2546-49 มีจํานวนถึง 4.66 ลานคัน และ
ตารางที่ 1.7 จํานวนการใชรถไถใหญ รถไถเดินตาม เครื่องสูบน้าํ และเครื่องนวด ของเกษตรกร พ.ศ. 2521-2549
ป

รถไถใหญ

2521-25
2531-35
2546-49

42,267
66,243
836,790

รถไถเดินตาม
หนวย
262,277
828,089
4,663,299

เครื่องสูบน้ํา

เครื่องนวด

547,083
1,178,859
4,896,669

16,174
42,504
154,368

ที่มา: สรุปจากขอมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทยหลายฉบับ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ขอมูลเครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวไมปรากฎในฐานขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อยางไรก็ตามรถเก็บเกี่ยวที่มี
รับจางอยูในปจจุบนั จะสามารถเก็บเกี่ยวและนวดไปพรอมกัน
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4.90 เครื่อง ตามลําดับ ซึ่งหากนําจํานวนเกษตรกรที่เพาะปลูกขาวจํานวน 3.7 ลาน
ครัวเรือนมาหารแลวพบวาอัตราการใชรถไถเดินตามตอครัวเรือนมีสัดสวนถึง 1.26
คันตอครัวเรือน และมีเครื่องสูบน้ําในสัดสวนเทากับ 1.32 เครื่องตอครัวเรือน หรือใน
ทุกครัวเรือนที่ทํานามีรถไถและเครื่องสูบน้ําใชกันทุกราย
กลาวไดวา การขยายตัวของการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรในชวง 30
ป ที่ ผ า นมา ได ช ว ยชดเชยภาวะถดถอยของแรงงานในภาคเกษตร นอกจากนี้
เครื่ อ งจั ก รยัง สามารถทํา งานได ร วดเร็ วกว า แรงงานคนและสั ตว ทํ า ให เ กษตรกร
สามารถทํานาได 2-3 ครั้งตอป เปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินและแรงงาน
ใหสูงขึ้น ความไดเปรียบในลักษณะดังกลาวไดเปนปจจัยเกื้อหนุนใหภาคการผลิตขาว
ของไทยยังรักษาระดับตนทุนตอหนวยของผลผลิตไมใหเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และ
ทําใหขาวไทยสามารถแขงขันไดในตลาดการคาขาวในชวงสองสามทศวรรษที่ผานมา
แมแรงงานในภาคเกษตรจะขาดแคลนและมีอัตราคาจางแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น
การเปลี่ยนแปลงในจํานวนแรงงานที่ใชในการปลูกขาวและการขยายตัวของ
การยอมรับเครื่องจักรกลการเกษตรไปพรอมๆกับการใชเทคโนโลยีที่ประหยัดแรงงาน
เชน เทคนิคการหวานน้ําตม การใชสารเคมีกําจัดวัชพืชเพื่อทดแทนการใชแรงงานคน
เก็บหญาในแปลงนา การใชรถเก็บเกี่ยวเพื่อทดแทนแรงงานคนในการเก็บเกี่ยว เปน
ตน ไดมีผลทําใหประสิทธิภาพการผลิตขาวตอหนวยของแรงงานเพิ่มสูงขึ้น โดยจะ
เห็นวาผลิตภาพในการผลิตขาวตอหนวยของแรงงานไดปรับสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ในชวงกวาสามทศวรรษที่ผานมา (ตารางที่ 1.8) โดยผลิตภาพตอหนวยของแรงงาน
ไดเพิ่มอยางตอเนื่องจาก 1.45 ตันตอคน เฉลี่ยระหวางป 2511-2515 เปน 1.69 และ
2.87 ตันตอคนเฉลี่ยระหวางป 2531-35 และ 2546-2550 ตามลําดับ และเมื่อ
ตารางที่ 1.8 ผลิตภาพของแรงงานในการผลผลิตขาว (ตัน/คน) ตามภูมิภาค ป 2504-2550
ป
2511-2515
2531-2535
2546-2550

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
1.01
1.29
1.73

เหนือ
1.58
1.85
3.57

กลาง
2.87
3.55
7.66

ใต
1.15
0.76
1.25

ที่มา: จากการคํานวณ โดยใชขอมูลผลผลิตขาวรวมทั้งปหารดวยจํานวนแรงงานในการผลิตขาว

ทั้งประเทศ
1.45
1.69
2.87
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พิจารณาเปรียบเทียบเปนรายภาค พบวาผลิตภาพตอหนวยแรงงานในภาคกลางจะ
สูงกวาภาคอื่นๆ รองลงมาไดแกภาคเหนือ สําหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทํา
นากันปละครั้งเปนสําคัญ การใชเทคโนโลยีที่ประหยัดแรงงานยังอยูในขอบเขตจํากัด
ทําใหผลิตภาพการผลิตขาวตอแรงงานอยูในระดับต่ํา เชนเดียวกับในภาคใตที่มีการใช
เทคโนโลยีที่ประหยัดแรงงานนอยทําใหผลิตภาพการผลิตตอแรงงานอยูในระดับต่ําดวย
เชนกัน

การปรับฐานของตนทุนการผลิตขาวของเกษตรกรไทย
แบบแผนการผลิตขาวของเกษตรกรไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากในชวง
สองทศวรรษที่ผานมา เพราะนอกจากจะมีการขยายตัวของการยอมรับขาวพันธุไมไว
ตอชวงแสงจนเกือบครอบคลุมในพื้นที่นาชลประทานและนาน้ําทวมเกือบทั้งหมดแลว
ยังไดมีการเปลี่ยนแปลงในการใชเครื่องจักรกลการเกษตรมาทดแทนแรงงานคนใน
หลายกิจกรรมของการผลิต เชนการใชรถไถเดินตาม การใชรถเก็บเกี่ยว ตลอดจนมี
การใชเทคโนโลยีที่ประหยัดแรงงาน เชนการยอมรับเทคนิคนาหวานน้ําตม เปนตน
จากรายงานของ สมพร อิศวิลานนท(2552) ซึ่งไดทําการเปรียบเทียบตนทุน
การผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานของจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งฤดูนาปและฤดู
นาปรัง ในชวงปการผลิต 2530/31 (โดยการปรับมูลคาใหเปนมูลคาในป 2550/51)
และปการผลิต 2550/51 (ตารางที่ 1.9) พบวาตนทุนการผลิตขาวนาปในเขต
ชลประทานของเกษตรกรในสองชวงเวลาดังกลาวไดปรับเพิ่มจาก 2,813.9 บาทตอไร
มาเปน 5,224.6 บาทตอไร หรือมีตนทุนตอ กก. เปลี่ยนแปลงจาก 4.46 บาทตอ กก.
เปน 8.66 บาทตอ กก. ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งเทาตัว
องคประกอบของตนทุนในฤดูนาปปการผลิต 2550/51ประกอบดวยตนทุน
ผันแปร 2,744.6 บาทตอไร หรือรอยละ 52.53 และเปนตนทุนคงที่ 2,480 บาทตอไร
หรือรอยละ 47.47 โดยในองคประกอบของตนทุนผันแปรเปนคาแรงงานรอยละ
28.34 และเปนคาปจจัยการผลิตผันแปรอื่นๆรอยละ 24.19 ในกลุมของคาใชจาย
แรงงานประกอบดวยคาจางแรงงานคนรอยละ 9.26 และคาจางแรงงานเครื่องจักรรอย
ละ 19.08 สําหรับในกลุมของคาปจจัยการผลิตจะเปนปุยเคมีมากที่สุดรอยละ 15.26
รองลงมาไดแกคาเมล็ดพันธุ คาสารเคมี คาน้ํามันและอื่นๆ หากนําองคประกอบของ
ตนทุนการผลิตขาวนาป 2550/51 เปรียบเทียบกับองคประกอบของตนทุนการผลิต
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ตารางที่ 1.9 ตนทุนการผลิตขาวฤดูนาป ปการผลิต 2530/31 และ 2550/51
ตนทุนนาป(บาทตอไร)
องคประกอบของตนทุน(%)
1/
2550/51
1.ตนทุนผันแปร
2530/31
2550/51
2530/311/
1.ตนทุนผันแปร
1,085.0
2,744.6
38.55
52.53
1.1 ตนทุนคาแรงงาน
445.7
1,480.6
15.84
28.34
คาแรงงาน
309.3
483.8
10.99
9.26
คาแรงงานเครื่องจักร
136.4
996.8
4.85
19.08
1.2 คาปจจัยการผลิต
639.3
1,264.0
22.72
24.19
เมล็ดพันธุ
113.4
300.0
4.03
5.74
ปุยเคมี
300.9
797.1
10.69
15.26
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
151.5
62.7
5.38
1.20
คาน้ํามันและอืน่ ๆ
73.5
104.2
2.61
1.99
2. ตนทุนคงที่
1,728.9
2,480
61.44
47.47
3.รวมตนทุนทั้งหมด
2,813.9
5,224.6
100.0
100.00
รอยละของตนทุนที่เปนเงินสด
66.90
70.46
ผลผลิตตอไร
751
762
ตนทุนตอ กก.
4.46
6.86
หมายเหตุ: 1/ ปรับมูลคาใหเปนมูลคาในปการผลิต 2550/51
ที่มา: สมพร อิศวิลานนท (2552)

ขาวในฤดูนาป 2530/31 จะเห็นวาตนทุนผันแปรในการผลิตขาวฤดูนาปปการผลิต
2530/31 ประกอบดวยตนทุนผันแปร 1,085.0 บาทตอไร หรือรอยละ 38.55 และเปน
ตนทุนคงที่ 1,728.9 บาทตอไรหรือรอยละ 61.44 ในสวนของตนทุนผันแปรเปน
คาแรงงานรอยละ 15.84 ประกอบดวยคาจางแรงงานคนรอยละ 10.99 และคาจาง
แรงงานเครื่องจักรรอยละ 4.85 สําหรับคาปจจัยการผลิตรอยละ 22.72 ประกอบดวย
คาปุยเคมีสูงสุดรอยละ 10.69 รองลงมาไดแกสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คาเมล็ดพันธุ และ
คาน้ํามันและอื่นๆ ตามลําดับ
เนื่ อ งจากสั ด ส ว นองค ป ระกอบของต น ทุ น ผั น แปรในการผลิ ต ข า วได
เปลี่ยนแปลงไปไปสูการมีคาใชจายในการใชเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มสูงขึ้นในสอง
ชวงเวลาดังกลาว อีกทั้งยังมีคาใชจายปจจัยการผลิตโดยเฉพาะคาปุยเคมีเพิ่มสูงขึ้น
ไปพรอมๆกับคาใชปจจัยคงที่ ทําใหกลาวไดวาในชวงสองทศวรรษที่ผานมาตนทุน
การผลิตขาวในปการผลิต 2550/51ไดปรับฐานสูงขึ้นไปจากตนทุนการผลิตขาวในป
การผลิต 2530/31 ดังนั้น หากระดับราคาขาวไมไดปรับตัวสูงขึ้นเพื่อสะทอนถึงตนทุน
ที่สูงขึ้นแลว เกษตรกรผูปลูกขาวจะไดรับผลกระทบจากการหดตัวลงของรายไดที่เกิด
จากการเพาะปลูกขาวตามมา
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เมื่อเกิดวิกฤตขาวแพงในป 2551 การปรับตัวของราคาปจจัยการผลิตได
เพิ่มสูงขึ้นมาดวยโดยเฉพาะคาปุยเคมี คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาจางรถไถและเก็บ
เกี่ยว การศึกษาตนทุนในการผลิตในฤดูนาปรังของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีของ
สมพร อิศวิลานนท (2552) รายงานวาตนทุนการผลิตขาวนาปรังในพื้นที่ชลประทาน
ในป 2551ไดมีตนทุนไรละ 7,056 บาทในจํานวนนี้เปนตนทุนผันแปรไรละ 4,575.90
บาทหรือรอยละ 64.85 และเปนตนทุนคงที่ไรละ 2,480.1 บาทตอไร หรือรอยละ
35.15 จะเห็นวาเมื่อเกิดวิกฤตขาวแพงในป 2551 ระหวางตนทุนการผลิตนาป ปการ
ผลิ ต 2550/51(ก อ นระดั บ ราคาข า วเปลื อ กจะปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ) กั บ ฤดู น าปรั ง ป 2551
เกษตรกรมีตนทุนปรับเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 35.05 อันเปนผลจากราคาปจจัยการผลิต
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของตนทุนการผลิตขาวดังที่ไดกลาวถึง ทํา
ใหเกษตรกรประสบกับความเดือดรอนพรอมๆกับการรองขอใหรัฐบาลในขณะนั้นปรับ
ราคารับจํานําขาวเปลือกเจาความชื้น 15%ใหสูงขึ้นจากเดิมซึ่งอยูที่ตันละ 7,100 บาท
เพิ่มขึ้นเปน 14,000 บาท การเพิ่มขึ้นของราคารับจํานําดังกลาว แมในขณะนั้นจะเปน
ราคาที่ ใ กล เ คี ย งกั บ ตลาดเพราะเกิ ด วิ ก ฤตข า วแพง แต ใ นระยะเวลาต อ มาเมื่ อ
สถานการณวิกฤตขาวแพงเขาสูภาวะปกติและราคาขาวในตลาดโลกลดลง ปรากฏวา
ระดับราคารับจํานําไมสามารถปรับลดมาใหใกลเคียงกับระดับราคาตลาดได ทําให
ขาวเปลือกจากเกษตรกรไหลเขาสูตลาดขาวเปลือกของรัฐซึ่งไดแกตลาดโครงการรับ
จํ า นํ า และเป น ผลให ต ลาดเอกชนโดยเฉพาะตลาดกลางและท า ข า วต า งๆได รั บ
ผลกระทบอยางรุนแรงและสวนมากเลิกกิจการไป

ต น ทุ น การผลิ ต ข า วของเกษตรกรไทยจะแข ง ขั น ได กั บ
เกษตรกรเวียดนามหรือไมในสถานการณที่ตนทุนปรับสูงขึ้น
หากจะเปรียบเทียบตนทุนการผลิตขาวของไทยและของเวียดนามมีขอมูลที่
พอจะนํามาเสนอคราวๆไดดังนี้ โดยพบวาจากการศึกษาของ Khiem (2010) ตนทุน
การผลิตขาวในฤดูนาปรังในพื้นที่ชลประทานของแหลงผลิตขาวเชิงการคาที่สําคัญ
ของเวียดนาม มีตนทุนผันแปร 383.98 Euro ตอเฮกตาร เมื่อแปลงคาเปนตนทุนตอ
ไรตกประมาณ 2,464.68 บาท และเมื่อนําตนทุนผันแปรดังกลาวมาเปรียบเทียบกับ
ตนทุนการผลิตขาวของไทย จะพบวาตนทุนการผลิตขาวของไทยสูงกวาตนทุนการ
ผลิตขาวของเวียดนามเกือบหนึ่งเทาตัว และหากคิดเทียบเปนตนทุนตอกก. แลว
พบวาเกษตรกรไทยมีตนทุนผันแปรในการผลิตขาว 5.62 บาทตอกก (ยังไมรวม
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ตนทุนคงที่) สําหรับเกษตรกรเวียดนามมีตนทุนผันแปรในการผลิตขาว 3.08 บาทตอ
กก. (ตารางที่ 1.10)
ตนทุนผันแปรในการผลิตขาวของไทยสวนใหญเปนคาปุยเคมีในสัดสวนที่สูง
หรือรอยละ 48.07 รองลงมาไดแกคาจางแรงงานทั้งแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักร
รอยละ 28.43 สําหรับตนทุนผันแปรในการผลิตขาวของเวียดนามสวนใหญเปน
ตารางที่ 1.10 ตนทุนการผลิตขาวนาปรังในพืน้ ที่ชลประทานของไทยและเวียดนาม ในป 2551
ตนทุนการผลิตขาวของไทย1/
ตนทุนการผลิตขาวของเวียดนาม2/
รายละเอียด
บาทตอไร
คาพันธุ
576.00
12.60
125.30
5.08
คาปุยเคมี ปุยคอก และปุยฮอรโมน
2,199.80
48.07
994.99
40.37
คาสารเคมีกําจัดศัตรูขา ว
376.40
8.23
171.46
6.96
คาอื่นๆ
122.30
2.67
112.76
4.58
คาแรงงาน
1,301.40
28.43
1,060.17
43.01
-เตรียมดินและกําจัดศัตรูขาวและวัชพืช
609.00
-เก็บเกี่ยว ตากและขนสง
451.17
รวมตนทุนผันแปร
4,575.90
100.00
2,464.68
100.00
ผลผลิตตอไร
814
800
ตนทุนผันแปรตอ กก.(บาท)
5.62
3.08
ตนทุนคงที่
2,480.1
รวมตนทุนทั้งหมด
7,056.00
ตนทุนทั้งหมดตอกก.(บาท)
8.66
ที่มา: 1/ สมพร อิศวิลานนท (2552) 2/ Khiem (2010)

คาแรงงานในสัดสวนที่สูงรอยละ 43.01 รองลงมาไดแกคาปุยเคมีรอยละ 40.37 การที่
ประเทศเวียดนามมีอัตราคาจางแรงงานรายวันในภาคการเกษตรประมาณ US$ 3.6
หรือ 119 บาทตอวัน ในขณะที่ประเทศไทยมีคาจางแรงงานรายวันในภาคเกษตร
ประมาณวันละ 240 บาท ความไดเปรียบของเวียดนามจึงอยูที่การมีตนทุนแรงงานที่
ต่ํากวาประเทศไทยถึงหนึ่งเทาตัวในการผลิตขาว อีกทั้งการผลิตขาวของเกษตรกร
ไทยในเขตชลประทานมีคาใชจา ยในการใชปุยเคมีสูงกวาเกษตรกรในเวียดนาม
สําหรับผลผลิตเฉลี่ยตอไรในพื้นที่ชลประทานเกษตรกรทั้งสองประเทศซึ่งเปนขาว
พันธุไมไวตอชวงแสงมีผลผลิตไมแตกตางกัน กลาวคือ 814 กก.ตอไรของไทย และ
800 กก.ตอไรของเวียดนาม
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เนื่องจากไมสามารถหาอัตราคาเชาที่ดินและคาเสื่อมราคาอุปกรณการผลิต
ในการปลูกขาวของประเทศเวียดนามได แตจากการสอบถามผูเกี่ยวของไดวาคาเชา
ที่ดินและคาเสื่อมอุปกรณในการผลิตขาวของเวียดนามอยูในระดับต่ํากวาของไทย จึง
กลาวไดวาตนทุนคงที่ในการผลิตขาวของเวียดนามจะต่ํากวาของไทย รวมถึงการ
นําไปสูขอสรุปที่วาตนทุนการผลิตขาวของเวียดนามจะต่ํากวาของไทยเกือบเทาตัว
ดังนั้นในสภาภาวะที่ปุยเคมีและคาจางแรงงานมีราคาแพงแลว จะทําใหการผลิตขาว
ของเกษตรกรไทย ไม สามารถแขงขัน ไดกับ การผลิตขา วของเกษตรกรเวี ยดนาม
แมวาขาวไทยจะถูกจัดใหมีคุณภาพเหนือกวาขาวเวียดนามก็ตาม
โดยสรุป ในบทนี้ ไดยอนยุคใหเห็นภาพความสํา คัญของขาวไทยที่ไดเกิด
ขึ้ น มานานแล ว การปลู ก ข า วไม ใ ช เ ป น เพี ย งวิ ถี ชี วิ ต ไทยในอดี ต แต ไ ด พั ฒ นา
ความสํ า คั ญ เรื่ อ ยมาจนเป น พื ช เศรษฐกิ จ ของประเทศมานั บ ศตวรรษ สิ น ค า ข า ว
นอกจากจะเปนแหลงอาหารของประชากรในประเทศแลวยังเปนแหลงของสิน คา
สงออกมานานไมนอยกวาศตวรรษที่ผานมา อันนํามาซึ่งเปนแรงกระตุนใหเกิดการ
พัฒนาการขยายตัวของภาคการผลิตขาวไทย และเมื่อมีนวัตกรรมปฏิวัติเขียวเกิดขึ้น
โดยเฉพาะขาวพันธุไมไวตอชวงแสง ภาคการผลิตขาวของไทยก็ไดรับเทคโนโลยี
ปฏิวัติเขียวมาใชในการผลิต การแพรกระจายของขาวพันธุไมไวตอชวงแสงจะมีการ
ปลูกกันในพื้นที่ชลประทานเปนสําคัญและสามารถปลูกขาวไดหลายครั้งในรอบป อัน
นําไปสูการผลิตขาวนาปและขาวนาปรัง แตเนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ชลประทาน
จํากัด พื้นที่ปลูกขาวของไทยสวนใหญจึงอยูในพื้นที่นาน้ําฝน เกษตรกรในพื้นที่นา
น้ําฝนสวนใหญจะยังคงปลูกขาวพันธุพื้นเมืองหรือพันธุไวตอชวงแสง ซึ่งมีผลผลิตต่ํา
ทํ า ให ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย ต อ ไร ข องไทยอยู ใ นระดั บ ต่ํ า อย า งไรก็ ต าม ผลกระทบของ
เทคโนโลยีการปฏิวัติเขียวในชวงกวาสองทศวรรษที่ผานมา ไดกระตุนใหมีการยอมรับ
เครื่องจักรกลการเกษตรมาใชแทนแรงงานคนมากขึ้น การใชเครื่องจักรกลการเกษตร
ไดมีผลอยางสําคัญตอประสิทธิภาพการผลิตตอหนวยของแรงงานที่สูงขึ้น
สถานภาพการผลิตขาวของเกษตรกรไทยไดมีการปรับฐานของตนทุนการ
ผลิตสูงขึ้นมากในสองทศวรรษที่ผานมา หากเทียบตนทุนในการผลิตขาวของไทยกับ
ตนทุนการผลิตขาวของเวียดนามแลว เกษตรกรเวียดนามมีตนทุนในการปลูกขาวต่ํา
กวาเกษตรกรไทยประมาณหนึ่งเทาตัว หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาประเทศไทยกําลัง
สูญเสียความสามารถในการแขงขันในการผลิตขาวใหกับเวียดนาม
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วิวัฒนาการของชองทางการกระจาย
ขาวเปลือก
ขอความรูเกี่ยวกับการวิวัฒนาการตลาดขาวและการกระจายขาวเปลือกที่จะ
กลาวถึงในบทนี้ เปนขอมูลที่ผูเขียนไดปรับปรุงจากงานเรื่องชองทางการกระจาย
ข า ว เ ป ลื อ ก ที่ ไ ด ร ว บ ร ว ม ใ ห กั บ ศู น ย วิ จั ย เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ป ร ะ ยุ ก ต
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร การนํ า มาเสนอในที่ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เป น ฐาน
ข อ ความรู ใ ห นั ก วิ จั ย รุ น ใหม แ ละผู ส นใจได เ ห็ น ภาพการวิ วั ฒ นาการของตลาด
ขาวเปลือกของไทยในอดีตที่ผานมา

ชองทางการกระจายขาวเปลือก: ภาพในอดีต
สินคาขาวเปนผลิตผลเกษตรที่คอนขางเปนฤดูกาล โดยทั่วไปฤดูนาปจะเก็บ
เกี่ยวในระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ขึ้นอยูกับลักษณะนิเวศวิทยา
ของแต ล ะภู มิ ภ าค จึ ง เห็ น ได ว า ช ว งเก็ บ เกี่ ย วข า วนาป ใ นภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะเก็บเกี่ยวไดเร็วกวาขาวในภาคกลาง การเก็บเกี่ยวขาวในฤดู
นาปรังจะเริ่มจากเดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคม ขึ้นอยูกับการเก็บเกี่ยวในฤดูนาป
ไดเร็วหรือชาโดยเฉพาะพื้นที่ชลประทานในภาคกลาง
ผลผลิ ต ข า วเปลื อ กเมื่ อ เก็ บ เกี่ ย วแล ว จะถู ก กระจายสู ต ลาดทั้ ง ในระดั บ
ทองถิ่นและในระดับภูมิภาค แลวจึงเขาสูกิจกรรมการแปรรูปเปนขาวสารโดยโรงสี
ข า วเพื่ อ กระจายต อ ไปยั ง ผู บ ริ โ ภคและผู ส ง ออก ในระบบการตลาดข า วจึ ง
ประกอบด ว ยตลาดข า วเปลื อกและตลาดขาวสาร ในตลาดข า วเปลื อ กผู มี บทบาท
เกี่ยวของ ไดแก ชาวนาผูผ ลิต ตัวแทนพอคาในทองถิ่น พอคา ผูรวบรวมในระดั บ
ตางๆ สถาบันเกษตรกร ทาขาว/ตลาดกลางขาวเปลือก โรงสี ในตลาดขาวสารผูมี
บทบาทเกี่ ยวข อง ได แ ก โรงสี หยง พ อ คา ขายส ง พ อค า ขายปลี ก ผูสงออก และ
ผูบริโภค ในตอนตอไปจะกลาวเนนถึงผูมีบทบาทในตลาดขาวเปลือกเปนสําคัญ
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ในประเทศไทยการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
1
แรกในป 2504 ซึ่งในชวงของแผนพัฒนาฉบับตนๆ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร ไดกอใหเกิดการพัฒนาระบบเครือขายของถนนทั้ง
ในระดั บ ท องถิ่ น ในระดับอํ าเภอ ในระดับจั งหวัดและภู มิภาค ซึ่ งไดเ ปลี่ ย นแปลง
วิธีการขนสงที่อาศัยทางน้ําลองมาตามคลองขุดและแมน้ําสายตางๆที่เคยเกิดขึ้นใน
อดีตมาสูเสนทางทางบกและเปนการสรางโอกาสทางการตลาดรวมถึงการพัฒนาการ
ทางการตลาดในเส น ทางของการขนส ง ต า งๆ ป จ จั ย ดั ง กล า วได ส ง ผลต อ การ
พัฒนาการในชองทางการกระจายขาวเปลือกในครึ่งศตวรรษที่ผานมา
การศึกษาของ อุทิศ นาคสวัสดิ์ (2507) ไดรายงานวาชาวนาภาคกลางเมื่อ
เก็บเกี่ยวแลวจะขายขาวผานพอคาทองถิ่นเปนสําคัญถึงรอยละ 76.63 (ภาพที่ 2.1)
เกษตรกร 100%
สหกรณ
2.01
พอคาคนที่
1

จางสีเปนขาวสาร
24.30%

พอคาสงออก
19.60%

พอคาคนที่
2

โรงสีในชนบท
18.55%

พอคาสง
58.70%

หมายเหตุ :
การกระจายขาวเปลือก และ
ที่มา : อุทิศ นาคสวัสดิ์ (2507)

พอคาคนที่
3

โรงสีในตลาดรวมขาว
68.94%

พอคาปลีก
45.26%

ผูบริโภค
80.40%

การกระจายขาวสาร

ภาพที่ 2.1 ชองทางการกระจายขาวเปลือก ภาคกลาง พ.ศ. 2500
1

แผนพัฒนาฯฉบับที่ 1 เริ่มจากป 2504-2509 แผนตอๆมามีระยะเวลาแผนละ 5 ป ปจจุบนั อยูในแผนฯ ฉบับที่ 10
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จากนั้นจะมีชองทางการกระจายผานพอคาในระดับตางๆ ผานโรงสีในทองถิ่นแลว
ไปสูโรงสีในตลาดรวมขาวเพื่อสีเปนขาวสาร ในขั้นตอนแปรรูปขาวดังกลาวเปนการ
สิ้นสุดกระบวนการของตลาดขาวเปลือกและเมื่อโรงสีแปรรูปเปนขาวสารแลวจะมี
กลไกของตลาดขาวสารเพื่อกระจายผลผลิตขาวไปยังผูบริโภคภายในประเทศโดย
ผานทางตลาดขายสงและตลาดขายปลีก สําหรับผูบริโภคในชนบทจะมีทั้งที่ผานกลไก
ตลาดขาวสาร และมีทั้งที่จางโรงสีขนาดเล็กเปนผูจัดสีเปนขาวสารนอกจากนี้ยังมี
เกษตรกรขนาดเล็กที่แปรรูปขาวเปลือกเปนขาวสารเองเพื่อการบริโภคในครอบครัว
โดยใช เครื่ องมือพื้นบ าน ในสวนของขาวสารที่ สงออกจะมีการกระจายจากโรงสี สู
พอคาสงออกหรือกระจายผานพอคาคนกลางกอนสงตอไปยังผูสงออกอีกทอดหนึ่ง
ในชวงเวลาดังกลาวผลผลิตขาวสารไดใชบริโภคภายในประเทศถึงรอยละ 80.40 และ
เปนสินคาสงออกรอยละ 19.60
สําหรับชองทางการกระจายขาวเปลือกในระดับภูมิภาค ซึ่งกองเศรษฐกิจ
การเกษตร (2507) ไดศึกษาระบบตลาดและชองทางการกระจายขาวเปลือกในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในปการผลิต 2506/07 (ภาพที่ 2.2) พบวาพอคาในชนบทมี
เกษตรกร 100%
8.69

24.33

พอคาตลาดรวม
46.58%

37.99

22.25

13.82

พอคา
ชนบท
0.01

15.73

46.19

0.39
โรงสีชนบท
8.69%

15.17

สีขายปลีก
0.40%

หมายเหตุ :
การกระจายขาวเปลือก
ที่มา : กองเศรษฐกิจการเกษตร (2507)

โรงสีตลาดรวม
77.09%
การกระจายขาวสาร

ภาพที่ 2.2 ชองทางการกระจายขาวเปลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2506-7

ผูบริโภค
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บทบาทที่ สํ า คั ญ ในการเป น ผู รั บ การกระจายข า วจากเกษตรกร(ร อ ยละ 37.99)
รองลงมาไดแกพอคาตลาดรวมขาว(รอยละ 24.33) นอกจากนี้ก็มีโรงสีในชนบทและ
รวมถึงการที่เกษตรกรแปรรูปและใชบริโภคเอง อยางไรก็ตามบทบาททางการตลาด
ของพ อคาตลาดรวมจะมีค วามสํา คัญ กวาพอ ค าในชนบทเพราะสว นหนึ่ งจะเปนผู
รวบรวมขาวเปลือกจากพ อค าในชนบททําใหปริ มาณขาวเปลื อ กที่ผานทางพอคา
ตลาดรวมมีสัดสวนโดยรวมถึงรอยละ 46.58 จากนั้นขาวทั้งที่พอคาตลาดรวมและ
พอคาชนบทรวบรวมไดจะสงผานไปยังโรงสีในตลาดรวมคิดเปนรอยละ 77.09 สวน
โรงสีในชนบทมีบทบาทเพียงรอยละ 8.69 ในสวนของการการกระจายขาวเปลือกใน
ภาคกลางพบวาวิถีการกระจายขาวเปลือกในภาคกลางเมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวขาว
แลวมีชองทางในการกระจายระหวางกลุมของพอคามากขึ้นกลาวคือมีทั้งพอคาคนที่ 1
ซึ่งสวนมากจะเปนพอคาในทองถิ่น และพอคาคนที่ 2 และพอคาคนที่ 3 โดยพอคาคน
ที่ 2 และคนที่ 3 อาจจะเปนพอคาตางทองถิ่น หรือพอคาผูรวบรวมขนาดใหญซึ่ง
มักจะอยูในแหลงที่เปนตลาดรวมขาว (ภาพที่ 2.3) โดยรวมแลวเกษตรกรขายผาน
เกษตรกร 100%
7.76

25.87
พอคาคนที่
1

24.47

6.89

พอคาคนที่
2

2.59
8.63

16.56

พอคาคนที่
3

5.88

4.65

12.45

6.41
1.01
พอคาสีขาย
ปลีก

9.87

16.32
2.22

โรงสีทองที่
43.68%

โรงสีทองถิ่น
47.55%

ที่มา : กองเศรษฐกิจการเกษตร (2512)

ภาพที่ 2.3 ชองทางการกระจายขาวเปลือก ป 2512 ของลุมน้ําเจาพระยาตอนบน

22.75
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พอคาทั้งสามประเภทนี้คิดเปนรอยละ 52.93 ที่เหลือเกษตรกรจะขายผานโรงสีทอง
ทองถิ่นและทองที่รอยละ 39.31 และขายผานพอคาสีขายปลีกรอยละ 7.76 อยางไรก็
ตามเมื่อพอคารวบรวมขาวไดแลวจะสงผานยังโรงสีทองที่คิดเปนรอยละ 43.68 และ
โรงสีทองถิ่นรอยละ 47.55
เพื่อการแปรรูปเปนขาวสารตอไป (กองเศรษฐกิจ
การเกษตร 2512)
ขอสังเกตที่พบจากขอมูลงานวิจัยในชวงป พ.ศ. 2500-2512 คือ การ
กระจายขาวเปลือกจากเกษตรกรจนกระทั่งถึงโรงสีเพื่อการแปรรูปเปนขาวสารซึ่งเปน
ขั้นตอนสุดทายของตลาดขาวเปลือกเกี่ยวของกับคนกลางที่ทําหนาที่ทางการตลาดใน
ลักษณะตางๆและเปนกระบวนการทางการตลาดที่มีความแตกตางไปตามแหลงผลิต
ของแตละพื้นที่ การพัฒนาในระบบเสนทางคมนาคมและโครงสรางตลาดขาวเปลือก
ทําใหชาวนามีทางเลือกในการระบายขาวเปลือกออกไดหลายทาง การตลาดขาวมี
ลักษณะของการแขงขันกันมากขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคกลาง แตในอีก
ดานหนึ่งพบวา ระบบตลาดขาดประสิทธิภาพในการดําเนินการ และในการกระจาย
ขาวเปลือกในบางชวงเกิดระบบผูกขาดขึ้นอีกดวย เพราะชาวนาจํานวนไมนอยที่ไมมี
ทางเลือกในชองทางการกระจายขาวเปลือก เพราะไดผูกตนเองติดกับระบบเงินกูจาก
พอ ค า คนกลาง และพ อ ค า คนกลางในกลุ ม นี้จ ะมี อํา นาจผู ก มั ดให ช าวนาต อ งขาย
ขาวเปลือกให (อัมมาร สยามวาลา 2522)
สําหรับภาพรวมของวิถีการตลาดขาวในชวงราวปพ.ศ. 2530-39 พบวาการ
กระจายข า วเปลื อ กของเกษตรกรยั ง อาศั ย กลไกของพ อ ค า ท อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ เ พราะ
เกษตรกรที่ ป ลู ก ข า วส ว นใหญ เป น เกษตรกรขนาดเล็ ก และมี จํ า นวนไม น อ ยที่ อ ยู
หา งไกลจากตลาดค า ขนส ง ที่ สูง จากฟาร ม มาสูต ลาดจะทํ า ให เ กษตรกรเลื อ กขาย
ผลผลิตใหกับพอคาทองถิ่น ในรายงานการศึกษาของหนวยธุรกิจเกษตร (2540) ได
รายงานวาในป 2540 เกษตรกรรอยละ 50.9 ไดขายผลผลิตผานระบบพอคาคนกลาง
ในทองถิ่น รอยละ 23.8 ขายผานตลาดกลางขาวเปลือก และรอยละ 6.3 (ภาพที่ 2.4)
ที่ขายผานสถาบันเกษตรกรซึ่งสวนใหญจะอาศัยกระบวนการสหกรณการเกษตรใน
แตละพื้นที่ที่มีการบริการของสหกรณในรูปของการรับซื้อขาวเปลือกและการแปรรูป
ขาวเปลือก ตอจากนั้นผลผลิตขาวเปลือกจะถูกสงผานไปยังโรงสีเพื่อการแปรรูปเปน
การสิ้นสุดกลไกของตลาดขาวเปลือก (ภาพที่ 2.4) เมื่อโรงสีแปรรูปขาวเปลือกเปน
ขาวสารแลว สวนหนึ่งจะสงผานไปยังผูคาสงเพื่อสงใหกับผูคาปลีกเพื่อจําหนายให
ผูบริโภค และอีกสวนหนึ่งจะสงผานนายหนาในกรุงเทพฯเพื่อสงใหผูสงออกและมี
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50.9%

ผูร วบรวม

30.5%

20.7%

58.9%

ผูคาสง
61.3%

ในทองถิน่

58.9%

20.4%

2.4%

ตลาดกลาง
ขาวเปลือก
44.2%

58.9%

40.6%

ผูบริโภค
ในประเทศ
61.3%

23.8%

เกษตรกร

ผูคาปลีก

19.0%

100%

โรงสี

65.6%

100%

ผูสงออก

สถาบัน
เกษตรกร
6.3%

นายหนา
ในกรุงเทพ
65.6%

38.7%
6.3%

13.7%

ขาวเปลือก

ขาวสาร

ที่มา: หนวยวิจัยธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2539)

ภาพที่ 2.4 ชองทางการตลาดของขาวเปลือกและขาวสาร

บางส ว นที่ โ รงสี ส ง ให ผู ส ง ออกโดยตรง ข า วสารที่ ส ง ไปยั ง ผู บ ริ โ ภคในประเทศมี
ประมาณรอยละ 61.3 สวนที่สงออกประมาณรอยละ 38.7
สํา หรั บการศึก ษาตลาดขา วในภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อ การศึกษาของ
อัจรา ไวยราบุตร (2544) ไดแสดงใหเห็นวาชองทางการกระจายขาวเปลือกหลังการ
เก็บเกี่ยวของเกษตรกร(ซึ่งสวนมากเปนการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ก.ข.15 และ
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กข. 6 เปนสวนใหญ)ไดสงผานพอคาในทองถิ่นรอยละ 41.57 ผานตรงไปยังโรงสีรอย
ละ 30.45 ผานตัวแทนหรือนายหนาของโรงสีและพอคาในทองถิ่นพอคาในตลาดกลาง
และโรงสีขาวรอยละ 15.30 ผานพอคาสงในตลาดกลางรอยละ 6.72 และผานสถาบัน
เกษตรกรรอยละ 4.96 นอกจากนี้พอคาผูรวบรวมในทองถิ่นจะเปนผูรวบรวม
ขาวเปลือกใหกับโรงสีคิดเปนรอยละ 33.64 รวบรวมใหกับพอคาในตลาดกลางรอยละ
14.41 สําหรับสถาบันเกษตรกรนั้นจะรวบรวมใหกับโรงสีรอยละ 4.47 รวบรวมใหกับ
พอคาในตลาดกลางรอยละ 0.49 เมื่อพอคาในตลาดกลางรวบรวมขาวไดแลวจะจัดสง
ไปยังโรงสีทั้งหมด (ภาพที่ 2.5)
เกษตรกร 100%

15.30

ตัวแทนหรือ
นายหนา 16.30%

9.27

6.48

0.55

41.57

6.72

พอคารวบรวม
ทองถิ่น48.05%

33.64

14.41

30.45

4.96

สถาบันเกษตรกร
4.96%

พอคาสงในตลาด
กลาง 22.17%

0.49

4.47

22.17
โรงสีขาว 100%
ที่มา : อัจฉรา. 2544.

ภาพที่ 2.5 ชองทางการกระจายขาวเปลือก ป 2543 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในกรณีของขาวหอมมะลิซึ่งในที่นี้ไดแกขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาว ก.ข.
15 ตอไปนี้จะเรียกวาขาวหอมมะลิ ซึ่งเปนขาวที่มีคุณสมบัติพิเศษที่มีกลิ่นหอม และ
เป น ที่ ต อ งการของตลาดทั้ ง ภายในประเทศและตลาดต า งประเทศ โดยจะมีร าคา
จําหนายทั้งขาวเปลือกและขาวสารในระดับที่สูงกวาขาวเจาพันธุอื่นๆ ขาวหอมมะลินี้
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จะปลูกมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะในจังหวัด
เชียงใหม เชียงรายและพะเยา ซึ่งจากการศึกษาชองทางการตลาดขาวหอมมะลิในป
2542 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร(2542) พบวาชองทางการกระจาย
ขาวเปลือกเจาหอมมะลิของเกษตรกร (ภาพที่ 2.6) จะมีความสลับซับซอนของคน
กลางในตลาดมากกวาชองทางการกระจายของขาวเปลือกเจาดังที่ไดกลาวมา ทั้งนี้
ขาวเปลือกเจาหอมมะลิจากมือเกษตรกรจะสงผานใหกับผูรวบรวมในทองถิ่นรอยละ
40.12 รองลงมาไดแกโรงสีรอยละ 35.46 สงผานใหกับตัวแทนหรือนายหนารอยละ
18.96 สงผานใหกับสถาบันเกษตรกรรอยละ 5.46 ในสวนของสถาบันเกษตรกรนั้น

2.40%

พอคาตัวแทน
หรือนายหนา
19.56%

18.96%

16.77%

32.20%

สถาบัน 1.70%
เกษตรกร

พอคาขายสง
40.01%

0.60%

5.85%

3.90%

24.81 พอคาขายปลีก
31.24%

31.24 ผูบริโภค
50.46%

15.20%

2.79%

0.12%

0.58%
6.11%
เกษตรกร

40.12

100%

1.01%

พอคารวบรวม
ทองถิ่น 43.45%

42.44

โรงสี

34.25

100%

วิถีการตลาดขาวสาร
28.14%

0.54%
1.01%

5.46%

วิถีการตลาดขาวเปลือก

หยง
34.25%

8.53%
สถาบัน
เกษตรกร

พอคาสงออก
36.67%

0.60%

สถาบันของรัฐ
0.60%

36.07%
12.87%

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2542)

ภาพที่ 2.6 ชองทางการกระจายขาวเปลือกและขาวสารหอมมะลิป 2542

สงออก
0 60% 49.54%

วิวัฒนาการของชองทางการการกระจายขาวเปลือก 33

เมื่อไดรับขาวจากเกษตรกรแลวจะสงผานจะสงใหโรงสีรอยละ 4.32 สงผานใหพอคาผู
รวบรวมในทองถิ่นรอยละ 0.54 และอีกรอยละ 0.6 สงใหกับตัวแทนหรือนายหนา ใน
สวนของนายหนาหลังจากที่รวบรวมขาวเปลือกไดคิดเปนรอยละ 19.56 ในจํานวนนี้
จะจัดสงไปยังโรงสีรอยละ 16.77 สงผานไปยังพอคาผูรวบรวมในทองถิ่นรอยละ 2.79
ดังนั้นสําหรับคนกลางในทองถิ่นแลวพอคารวบรวมในทองถิ่นจะถือครองขาวเปลือก
หอมมะลิคิดเปนรอยละ 43.45 โดยในจํานวนนี้จะจัดสงใหกับโรงสีทั้งหมดหลังจากนั้น
โรงสีจะเปนผูแปรรูปและมีกลไกตลาดขาวสารที่โรงสีจะสงขาวสารผานไปยังหยง
(broker)รอยละ 34.25 สงผานไปยังผูสงออกโดยตรงรอยละ 12.87 สงใหกับผูคาสง
ภายในประเทศรอยละ 32.20 สงผานใหกับผูคาปลีกรอยละ 5.86 สงผานใหกับ
สถาบันเกษตรกรรอยละ 2.40 (ลักษณะดังกลาวจะเปนโรงสีของสหกรณการเกษตร)
และสงผานใหกับผูบริโภคโดยตรงรอยละ 3.90 (ในสวนนี้จะเปนโรงสีขนาดเล็กของ
ทองถิ่น) บทบาทของหยงนอกจากจะทําหนาที่รวบรวมขาวใหกับผูสงออกแลว ยังมี
หยงอี ก ประเภทหนึ่ ง ที่ ทํ า หน า ที่ ร วบรวมข า วให กั บ ผู ค า ส ง ข า วสาร ซึ่ ง ทั้ ง ผู ค า ส ง
ขาวสาร สถาบันเกษตรกร พอคาขายปลีกจะมีบทบาทในการจัดสงขาวเพื่อผานไปยัง
ผูบริโภค โดยภาพรวมแลวขาวสารหอมมะลิจะสงผานเพื่อการสงออกถึงรอยละ 49.54
และอีกรอยละ 50.46 ใชเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
จากการทบทวนเอกสารงานวิ จั ย ในอดี ต มี ข อ มู ล และข อ ความรู บ ง ชี้ ว า
ชองทางการกระบายขาวเปลือกของเกษตรกรในชวงเวลาระหวางป 2500-2544 มี
การเปลี่ยนแปลงในสวนที่เปนหลักสําคัญๆ เกิดขึ้นดังนี้คือ
1.ชาวนามีทางเลือกในชองทางการกระจายขาวเปลือกไดมากขึ้นกวาเดิมจาก
การที่ตองพึ่งพาพอคาในระดับทองถิ่นเปนสวนสําคัญ ไปสูชองทางทางการตลาด
ใหมๆ เชน การขายขาวผานตลาดกลาง เปนตน
2.การลดจํานวนระดับของผูทําหนาที่เปนคนกลางทางการตลาดลง ทําใหการ
สงผานขาวเปลือกที่กระจายออกมาจากชาวนามีการสงผานไปสูปลายทางสั้นขึ้น คือ
ไปสูกิจกรรมการสีขาว ทําใหลดทอนสวนเหลื่อมทางการตลาดของผูที่ทําหนาที่
ทางการตลาดในบางสวนลงไป เชน การตัดทอนระหวางเกษตรกรกับพอคาทองถิ่นใน
กรณีที่เกษตรกรนําผลผลิตไปขายยังตลาดกลางขาวเปลือก เปนตน
3.ความเขมแข็งของระบบสหกรณการเกษตรและการเพิ่มบทบาททางธุรกิจ มี
ผลให สหกรณการเกษตรนอกจากจะทําหนาที่ในการเปนแหลงสินเชื่อและการอํานวย
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ความสะดวกในการจัดหาปจจัยการผลิตใหเกษตรกรที่เปนสมาขิกแลว ยังไดเขามามี
บทบาทในการทํ า หน า ที่ ท างการตลาด เช น การจั ด ทํ า ธุ ร กรรมเกี่ ย วกั บ การค า
ขาวเปลือกในรูปของตลาดกลางซึ่งเรียกวาสหกรณตลาดกลางขาวเปลือก การทํา
ธุรกรรมในการสีขาวและการเก็บรวบรวมขาวเปลือก การเปนแหลงกระจาย บทบาท
ดังกลาวไดกอให เกิ ดการกระจายขาวเปลือกจากชาวนา โดยเฉพาะชาวนาที่เป น
สมาชิกของสหกรณในอีกรูปแบบหนึ่ง
4.การมีตลาดกลางและทาขาว ทําใหเกิดภาวะการแขงขันมากขึ้นตอกลไกของ
ตลาดและราคา รูปแบบของการกําหนดราคาที่เคยอาศัยการกําหนดราคาของพอคา
ทองถิ่นหรือโรงสีทีไปรับซื้อจากเกษตรกรโดยไมมีราคาอางอิงไดพัฒนาไปสูรูปแบบ
ของสถานที่ซื้อขายที่อํานวยความสะดวกใหผูซื้อและผูขายไดพบและตอรองราคากัน
ทําใหเกิดความเปนอิสระในการซื้อขายและการกําหนดราคามากขึ้นกวาเดิม
5. สินคาขาวเปลือกไดมีความแตกตางในคุณภาพมากขึ้น กลาวคือเดิมจะมี
ขาวเฉพาะพันธุไวตอชวงแสงที่มีการเก็บเกี่ยวและเขาสูตลาดเปนฤดูกาล ในปจจุบัน
ไดมีทั้งพันธุไวตอชวงแสงซึ่งจัดเปนขาวที่มีคุณภาพและเปนที่นิยมในการบริโภค และ
พันธุไมไวตอชวงแสงที่สวนใหญปลูกในเขตชลประทานโดยแหลงใหญจะอยูในภาค
กลางและภาคเหนื อ ตอนล า ง การที่ ข า วในกลุ ม นี้ มี ก ารเก็ บ เกี่ ย วที่ ไ ม เ ป น ฤดู ก าล
อุ ป ทานของข า วที่ เ ข า สู ต ลาดจะมี ต ลอดเวลา มี ค วามชื้ น สู ง เนื่ อ งจากใช ร ถเกี่ ย ว
เกษตรกรจะขายขาวในกลุมนี้ทนั ทีหลังการเก็บเกี่ยว

ภาพในอดีตของผูมีบทบาทในการกระจายขาวเปลือกใน
ตลาด
รายละเอียดของผูมีบทบาทในการกระจายขาวเปลือกที่ไดนํามากลาวถึงไว
ในที่นี้เปนการทบทวนภาพกอนป 2546 ซึ่งเปนชวงกอนที่รัฐจะเขามาแทรกแซงกลไก
ตลาดขาวเปลือกอยางหนักนับตั้งแตฤดูกาลผลิต 2545/46 เปนตนมา โดยยกระดับ
ราคารับจํานําใหสูงกวาราคาตลาด อันเปนผลใหกลไกตลาดในหลายสวนถูกทําลาย
ไปในเฉพาะตลาดกลางและกลไกการกําหนดราคาขาวเปลือกของตลาดกลาง เนื้อหา
ในสวนนี้ไดจากการทบทวนงานวิจัยที่ไดมีผูจัดทําไวในอดีตเปนสําคัญ โดยเฉพาะ
จากรายงานการศึกษาของศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต จํานวนหลายชิ้น ทั้งนี้
เพื่ อ ให ผู อ า นได เ ข า ใจถึ ง ผู มี บ ทบาทเกี่ ย วข อ งในตลาดข า วเปลื อ กของช ว งเวลา
ดังกลาว
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เกษตรกรผูปลูกขาวและแหลงขายขาวเปลือกของเกษตรกร
การศึกษาในอดีตบงชี้วาเกษตรกรที่ปลูกขาวประกอบดวยเกษตรกรราย
เล็ ก รายน อ ยเป น สํ า คั ญ เกษตรกรเหล า นี้ มี ท างเลื อ กในการประกอบการเกษตร
คอนขางจํากัดและตองตกอยูในภาวะยากจน นอกจากนี้ชาวนาจํานวนไมนอยมีภาระ
หนี้สินกับพอคาคนกลาง(Zimmerman, 1931; อุทิศ นาคสวัสดิ์ 2507) ทําใหอํานาจ
ในการเจรจาตอรองในการขายขาวของเกษตรกรกับพอคาต่ํา และเปนผลใหพอคาผู
รวบรวมในทองที่และโรงสีเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาทําใหรูปแบบ
ชองทางการกระจายขายเปลือกของเกษตรกรในกลุมนี้ผูกติดกับพอคาคนกลางใน
ทองถิ่ นและขาดความเปนอิสระในการขาย อยางไรก็ต ามการพัฒนาเศรษฐกิจ ใน
ชวงเวลาที่ผานมาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับตางๆ ไดนําไปสูการขยายตัวของ
เมืองตลอดจนความสะดวกของเสนทางคมนาคมขนสงทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับ
ภูมิภาค
การพัฒนาการเกษตรโดยเฉพาะการปรับปรุงระบบชลประทาน การพัฒนา
คนควาวิจัยทางการเกษตรตลอดจนการเรงสงเสริมกระจายผลการคนควาวิจัยไปสู
เกษตรกร กอใหเกิดการแพรกระจายของขาวพันธุใหมที่มีลักษณะไมไวตอชวงแสง
โดยเฉพาะในเขตชลประทาน (Isvilanonda and Wattanutchariya, 1990) นับแตป
2512 เปนตนมา ไดเปนผลตอการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางการปลูกขาวในเขต
ชลประทานในชวงระยะเวลาตอมา โดยมีการทํานามากกวาหนึ่งครั้งในรอบป(ปจจุบัน
สามรถปลูกขาวได 5 ครั้งในรอบสองป) ทั้งนี้เพราะขาวพันธุไมไวตอชวงแสงจะมีอายุ
สั้นนับจากปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว และปลูกไดทุกฤดูกาลซึ่งผิดกับขาวพันธุพื้นเมือง
ที่เปนพันธุที่ไวตอชวงแสงโดยทั่วไป ขาวพันธุพื้นเมืองจะเปนขาวที่ปลูกไดครั้งเดียว
ในรอบปและจะมีชวงจากปลูกถึงเก็บเกี่ยวระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม ซึ่ง
เปนชวงฤดูนาปเทานั้น ผลดังกลาวกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นของทั้งผลผลิตตอพื้นที่และ
อุปทานขาวเปลือกในเขตชลประทานเพราะการปลูกสองครั้งหรือมากกวาสองครั้งตอ
ปเปนการเพิ่มการเพาะปลูกบนที่ดินเดิมมีผลทําใหอุปทานผลผลิตขาวพันธุไมไวแสง
มีเพิ่มมากขึ้น
การแพรขยายของขาวพันธุไมไวตอชวงแสงในพื้นที่ชลประทานไดนําไปสู
ความตองการแรงงานจางเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะชวงเก็บเกี่ยว อันนําไปสูภาวะขาด
แคลนแรงงานจางในตลาดแรงงาน และกอใหเกิดการพัฒนาตลาดรถรับจางเกี่ยวซึ่ง
จะเกี่ยวและนวดไปพรอมกัน (Isvilanonda and Wattanutchariya, 1990) ขาวที่เก็บ
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เกี่ยวโดยใชเครื่องจักลการเกษตรจะมีความชื้นสูงและหากเกษตรกรเก็บเกี่ยวขาว
ในชวงตนฤดูฝนดวยแลวจะทําใหขาวมีความชื้นสูงสวนมากเกินกวา 24%2 การมี
ความชื้นสูงขาวจะเนาเสียงายคุณภาพขาวจะต่ํา ผูรับซื้อจะทอนราคาลงตามความชื้น
ที่เพิ่มขึ้น อีกประการหนึ่งการที่เกษตรกรยอมรับขาวพันธุไมไวตอชวงแสงและมีการ
เพาะปลูกกันอยางแพรหลายทําใหฤดูกาลที่ผลผลิตขาวพันธุไมไวตอชวงแสงออกสู
ตลาดจะมีตลอดป วงจรขาวเปลือกในเขตชลประทานจึงไมมีความเปนฤดูกาล และ
การที่มีผลผลิตขาวเปลือกออกสูตลาดตลอดเวลาประกอบกับขาวมีความชื้นสูงทําให
เกษตรกตางคนตางก็จะรีบขายผลผลิตออกไป
ดั ง นั้ น ในเขตชลประทาน พฤติ ก รรมของเกษตรกรในการการกระจาย
อุปทานขาวเปลือกออกสูตลาดจึงมีลักษณะแตกตางจากเกษตรกรในพื้นที่นาน้ําฝนที่
มี ก ารปลู ก ข า วพั น ธุ ไ ม ไ วแสงเป น สํ า คั ญ อย า งไรก็ ต ามการเกิ ด ตลาดกลางค า
3
ขา วเปลื อ ก มี ก ระจายอยู ใ นแหล ง เส น ทางรวมข า วที่ สํ า คั ญ ๆในขณะนั้ น ได เ พิ่ ม
ทางเลือกในการขายขาวใหกับเกษตรกรไดมากขึ้น พรอมทั้งมีสวนชวยใหเกษตรกร
ไดรับขาวสารดานราคาไดรวดเร็วขึ้นกวาภาพในอดีตที่ไมมีตลาดกลาง
ในการขายข า วสู ต ลาด เกษตรกรที่ เ พาะปลู ก ข า วนาป โ ดยเฉพาะใน
ภาคเหนื อจะเก็ บเกี่ ยวไดเร็ วกวาภาคอื่นๆและทยอยขายผลผลิ ตออกสูตลาดมาก
ในชวงเดือน พฤศจิกายนจนถึงมกราคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกษตรกรจะ
ขายผลผลิตออกสูตลาดมากในชวงเดือนเดือนธันวาคมถึงมีนาคม สวนภาคกลางซึ่งมี
การทํานาหมุนเวียนตลอดทั้งปโดยเฉพาะในพื้นที่ชลประทานเกษตรกรจะขายขาว
ออกสูตลาดมากในระหวางเดือน สิงหาคมถึงมกราคม ในสวนของ ภาคใตซึ่งมี
ลักษณะของภูมิอากาศที่แตกตางไปจากภูมิภาคอื่นๆทําใหชวงการเก็บเกี่ยวขาวใน
ภูมิภาคนี้ชากวาในภาคอื่นๆ และยังนิยมปลูกขาวพันธุไมไวตอชวงแสงเปนสวนใหญ
เกษตรกรในภาคใต จะขายข าวสูตลาดในชวงกุมภาพันธถึงพฤษภาคมเปนสํา คัญ
สําหรับเกษตรกรที่ทํานาปรังนั้นจะขายขาวออกสูตลาดในชวงระหวางเดือน มีนาคม
2

การซื้อขายขาวในตลาดจะมีระดับความชื้นมาตรฐานที่ 14-15% หากความชื้นสูงขีน้ ไปจากนี้ผซู ื้อจะลดราคาตาม
ความชื้นที่เพิ่มขึน้ ในทองตลาดทัว่ ไปในป 2546 เกวียนละ 70 บาทตอความชืน้ 1% ที่เพิม่ ขึ้น ในป 2551
การหักคาความชื้นไดเพิ่มขึ้นเปน 150 บาทตอความชื้น 1% ที่เพิ่มขึ้น
3
ตลาดกลางคาขาวเปลือกไดรับการพัฒนาโดยกรมการคาภายในในชวงป 2534 และเฟองฟูมากหลังจากนัน้ ตอมาเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายรับจํานําขาว โดยกําหนดราคาจํานําใหเทากับราคาตลาดและตอมากําหนดราคาจํานําให
สูงกวาราคาตลาด โดยใหโรงสีเปนแหลงรับซื้อขาวในรูปของใบประทวน ทําใหธุรกรรมในตลาดกลางขาวเปลือกทรุดลง
เพราะเกษตรกรสวนใหญนําขาวเขาโครงการรับจํานํา ทําใหทาขาวและตลาดกลางการคาขาวตองเลิกกิจการไปเกือบ
หมด
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ถึงกรกฏาคมเปนสวนใหญ ยกเวนในภาคใตที่การขายขาวจากการทํานาปรังจะอยู
ในชวงเดือนสิงหาคมและกันยายน
เมื่อพิจารณาถึงแหลงที่เกษตรกรนําขาวไปขาย ศูนยเศรษฐศาสตรประยุกต
(2547) ไดรายงานวาในปการผลิต 2544/45 เกษตรกรในภาพรวมของประเทศไดขาย
ขาวผานโรงสีในสัดสวนสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 30.96 รองลงมาไดแก พอคานอก
หมูบาน คิดเปนรอยละ 29.14 และ 14.55 ตามลําดับ ไดขายผานตลาดกลางเพียง
รอยละ 5.78
หากพิจารณาเปนรายภาคจะพบวา เกษตรกรในภาคเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางไดขายใหกับโรงสี เปนสําคัญ (ตารางที่ 2.1)
ตารางที่ 2.1 แหลงการขายขาวเปลือกของเกษตรกร สําหรับขาวเปลือกเจานาป ปการผลิต 2544/45 และนาปรังป
การผลิต 2545
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือ
กลาง
ใต
ทั้งประเทศ
นาปปการผลิต 2544/45(%)
ขายพอคาในหมูบา น
5.94
6.23
2.55
5.53
5.31
ขายพอคานอกหมูบาน
14.65
16.98
14.55
7.12
14.55
ขายพอคาเร
4.50
3.51
0.54
1.58
3.31
ขายโรงสี
32..94
26.07
39.55
8.89
30.96
ขายผานตลาดกลาง
2.15
12.18
10.84
0.20
5.78
ขายฝากสถาบันเกษตรกร
8.23
9.60
7.66
7.78
อื่นๆ
31.59
25.43
24.31
76.68
29.14
รวม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
จํานวนตัวอยาง(ราย)
3,451
1,362
1,273
505
6,591
ที่มา: ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2547)

พอคารวบรวมในทองถิ่นและพอคาทาขาว
พอคารวบรวมในทองถิ่นประกอบดวยผูรวบรวมในหมูบานและผูรวบรวม
ภายนอกหมูบาน โดยที่ผูรวบรวมในหมูบาน ไดแก นายหนา พอคาของชํา เจาของ
ที่ดิน หรือชาวนาที่มีฐานะ ทั้งนี้ผูรวบรวมจะรับซื้อขาวเปลือกจากชาวนารายยอยแลว
จัดสงใหโรงสีหรือใหกับพอคาผูรวบรวมนอกหมูบาน ทั้งนี้ขึ้นกับคาขนสงและการอยู
ใกลหรือไกลแหลงรวมขาวเปลือกของพอคา ในบางรายที่พอคามีโรงเก็บขาวเปลือก
มักจะทําการคาแบบเก็งกําไร (จะพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ตอนบนที่เกษตรกรมีการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 และ กข. 15) รายไดของพอคา
ประเภทนี้ประกอบดวยคาขนสงและกําไรจากเก็งราคาในการซื้อขายขาวเปลือก สวน
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ผูรวบรวมนอกหมูบานสวนมากประกอบดวยพอคาคนกลางในระดับอําเภอหรือใน
ระดับจังหวัด พอคาในกลุมนี้มักจะมีขนาดธุรกิจใหญกวาผูรวบรวมในหมูบาน เมื่อ
รวบรวมข า วได แ ล วจะขายขา วเปลือ กตอ ใหกับโรงสี หรื อนํา ไปขายในตลาดกลาง
ขาวเปลือก และบางรายอาจทําธุรกิจโรงสีดวย
ประเภทของพอคาคนกลางในอดีตที่มีบทบาทสําคัญใกลชิดตอเกษตรกร
ไดแก
1.พอคารวบรวมระดับทองถิ่น หรือเรียก “ฉางขาว” หรือเรียก “โกดังขาว”
2.พอคาขาวเปลือกที่มาจากนอกหมูบาน
3. นายหนาหรือตัวแทน
อยางไรก็ตาม ประเภทของพอคาขาวเปลือกดังที่ไดกลาวถึงยังพบเห็นไดใน
บางพื้ น ที่ ใ นป จ จุ บั น นี้ (2553) เพี ย งแต บ ทบาทและความสํ า คั ญ ของพ อ ค า แต ล ะ
ประเภทจะได เ ปลี่ ย นแปลงไปตามการพั ฒ นาการของตลาดข า วเปลื อ กที่ ไ ด
เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพการตลาดขาวเปลือกในอดีตอยางมาก
ตลาดกลางขาวเปลือก
ตลาดกลางข า วเปลื อ กเป น แหล ง ที่ ผู ซื้ อ ผู ข ายสามารถนํ า สิ น ค า มา
แลกเปลี่ยนซื้อขายกันอยางสะดวก ในชวงปลายทศวรรษ 2500 ไดมีกิจกรรมตลาด
กลางสิ น ค า ข า วเกิ ด ขึ้ น ในแหล ง รวมข า วที่ สํ า คั ญ เช น ที่ อํ า เภอพยุ ห ะคี รี จั ง หวั ด
นครสวรรค หลั งจากนั้นกิจกรรมทา ขาวเริ่มมีการขยายตัวออกไปในแหลงคาขา ว
ตางๆทั้งในภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับที่ 6 (2530-2534) ไดมีการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาในระบบตลาดกลางสินคา
เกษตร ทําใหกระทรวงพาณิชย โดยกรมการคาภายใน ไดเขามาสงเสริมกิจกรรม
ตลาดกลางสินคาเกษตรและทาขาว
ในชวงทศวรรษ 2530 จํานวนตลาดกลางไดขยายตัวอยางมากไปพรอมๆ
กับการมีบทบาทที่สําคัญในการเปนแหลงซื้อขายขาวเปลือก ตลาดกลางขาวเปลือกมี
ทั้งตลาดในระดับอําเภอหรือในระดับจังหวัด ทําใหชาวนามีทางเลือกในการกระจาย
ผลผลิตขาวเปลือกที่มีราคาที่ยุติธรรมมากขึ้น เพราะกิจกรรมในตลาดกลางจะมีผูขาย
และผูซื้อเปนจํานวนมาก ทําใหการซื้อขายมีการแขงขันสูง ผลผลิตขาวที่นํามาซื้อขาย
ในตลาดจะมีความแตกตางกัน ทั้งชนิดพันธุ คุณภาพขาว เปอรเซ็นตความชื้น จาก
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การดําเนินการซื้อขายในตลาดมีผลผลักดันใหชาวนามีการคัดเลือกพันธุขาวที่ปลูกให
มีคุณภาพตามความตองการของตลาดมากขึ้น ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต(2540)
รายงานวา ประมาณรอยละ 44.2 ของปริมาณผลผลิตขาวเปลือกในป 2539 โดยสวน
หนึ่งหรือรอยละ 23.8 เกษตรกรนํามาขายโดยตรงในตลาดกลางและอีกสวนหนึ่งหรือ
รอยละ 20.4 ผูรวบรวมในทองถิ่นนํามาจําหนาย
ตลาดกลางขาวเปลือกจะประกอบดวยทั้งของเอกชนที่อยูภายใตการดูแล
4
ของกรมการค า ภายใน กระทรวงพาณิ ช ย และหน ว ยงานภายใต ก ารกํ า กั บ ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ตลาดกลางไมวาจะภายใตการดูแล
ของหนวยงานใด บทบาทของเจาของตลาดกลางจะเปนผูจัดหาสถานที่ใหสําหรับผู
ซื้อผูขายมาพบกันและตกลงซื้อขายขาวเปลือกในราคาที่เปนที่ยอมรับทั้งสองฝาย
โดยตลาดกลางเปนผูใหความสะดวกเพื่อบริการในการซื้อขาย การสงมอบรับมอบ
การชั่งน้ําหนัก และการจายเงินคาขาวเปลือก เพื่อใหเปนทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร
ที่จะขายขาวเปลือกไดในราคาที่เหมาะสม และในชวงเวลาหนึ่ง ๆ สิ่งที่เกษตรกร
ไดรับจากการขายขาวผานตลาดกลางคือ เกษตรกรมีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากผูเสนอ
ขายเปนผูขาย ในขณะที่พอคาเปลี่ยนจากผูซื้อกลายเปนผูเสนอซื้อ เกษตรกรสามารถ
เลือกขายขาวเปลือกไดในราคาสูงที่สุดที่ผูซื้อมาเสนอซื้อเนื่องจากมีผูซื้อหลายคนใน
ตลาด เกษตรกรมีโอกาสตอรองราคาได ไดรับความเปนธรรมในระบบการชั่งน้ําหนัก
ที่ไดมาตรฐานและไดรับเงินทันทีในการขาย
จากขอมูลตลาดกลาง ของกรมการคาภายใน ในป 2545 พบวามีจํานวน
ตลาดกลางที่ไดดําเนินการจัดตั้งโดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย จํานวน 70
ราย ในจํานวนดังกลาวจะดําเนินธุรกิจใหบริการในการซื้อขายขาวเปลือก เปนจํานวน
62 ราย ในจํานวนตลาดกลางขาวเปลือกและพืชไรตั้งอยูในภาคกลางเหนือรอยละ
56.54 รองลงมาไดแกภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเปนรอยละ 22.58
และ 20.98 ตามลําดับ สวนในภาคใตไมมกี ารจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตรโดย
กรมการคาภายใน (ตารางที่ 2.2)
4

ในป 2534 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยไดออกระเบียบของกรมการคาภายในเรื่องการสงเสริมการจัดตั้งตลาด
กลางสินคาเกษตร พ.ศ. 2534 กําหนดให “ตลาดกลาง” หมายถึง ตลาดที่มีสถานทีซ่ ื้อขาย อันเปนแหลงรวมใหผูซื้อ
ผูขายมาพบปะซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคากันในรูปการคาสง ซึ่งอาจกระทําการโดยตรง หรือผานนายหนา การดําเนินการ
ซื้อขายเปนไปโดยเปดเผย ดวยวิธีการประมูลหรือตอรองราคา สวน “ตลาดกลางในความสงเสริม” หมายถึง ตลาดกลาง
ที่ไดรบั อนุมัติจากกรมการคาภายในใหเปนตลาดกลางในความสงเสริม
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ตารางที่ 2.2 การกระจายตลาดกลางสินคาเกษตรที่สนับสนุนโดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ในป 2545
ตะวันออกเฉียง
เหนือ
กลาง
ใต
รวม
เหนือ
การกระจายของตลาดกลางภายใตการสนับสนุนของกรมการคาภายใน
จํานวน
15
35
20
70
รอยละ
21.43
50.00
28.57
100.00
การกระจายของตลาดกลางขาวเปลือกและพืชไรภายใตการสนับสนุนของกรมการคาภายใน
จํานวน
13
35
14
62
รอยละ
20.98
56.45
22.58
100
ที่มา: กรมการคาภายใน อางในศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2547)

การดําเนินการตลาดกลางขาวเปลือกโดยเอกชนที่ไดรับการสนับสนุนการ
จัดตั้งและดําเนินการจากกรมการคาภายในนั้น เมื่อพิจารณาจากขนาดหรือปริมาณ
การซื้ อ ขายของตลาดกลางข า วเปลื อ กนั้ น จะพิ จ ารณาจากปริ ม าณการซื้ อ ขาย
ขาวเปลือกผานตลาดกลางโดยเฉลี่ยตอวัน กรณีตลาดกลางขนาดใหญจะมีปริมาณ
ขาวเปลือกที่ซื้อขายประมาณ 800-2,000 ตันตอวัน ตลาดขนาดกลางประมาณ 4001,000 ตันตอวัน และตลาดขนาดเล็กประมาณ 50-100 ตันตอวัน ตลาดกลาง
ขาวเปลือกที่สําคัญในกลุมที่ไดรับการสนับสนุนจากกรมการคาภายในไดแก ตลาด
กลางทาขาวกํานันทรง และตลาดกลางสินคาเกษตรพิษณุโลก
นอกจากตลาดกลางขาวเปลือกในกลุมที่ไดรับการสนับสนุนจากกรมการคา
ภายในแลว ยังมีตลาดกลางที่ไดรับการจัดตั้งโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ซึ่งในขณะนั้นมีการดําเนินงานอยูสองแหงไดแก ตลาดกลางสินคาเกษตร
สุพรรณบุรี และตลาดกลางสินคาเกษตรขอนแกน ในสวนของตลาดกลางขาวเปลือกที่
ได ดํ า เนิ น งานโดยสหกรณ ก ารเกษตรที่ สํ า คั ญ ได แ ก ต ลาดกลางข า วเปลื อ กที่ ไ ด
ดําเนินการโดยสหกรณการเกษตรศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน นอกจาก
ตลาดกลางแลวยังมีการดําเนินงานทางการตลาดในรูปของทาขาวที่รับซื้อขายขาว
โดยเอกชนกระจายอยูทั่วไปตามภูมิภาคตาง ๆ โดยเฉพาะในแหลงผลิตขาวที่สําคัญ
ของภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2540) รายงานวาตลาดกลางขาวเปลือกใน
ระดับภูมิภาคของประเทศที่ใชเปนแหลงอางอิงราคากันมากมี 4 แหงดวยกัน ไดแก
1.ตลาดกลางทาขาวกํานันทรง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค เริ่ม
ดําเนินการในป 2508 เปนสถานที่ใหบริการนัดพบระหวางผูซื้อและผูขาย ใหบริการ
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ดานการเงิน ชั่งน้ําหนัก เปนตน และในป 2530 ไดรับการสงเสริมจากกรมการคา
ภายในเพื่อสนับสนุนใหเปนตลาดกลางซื้อขายขาวเปลือก เมื่อประสบผลสําเร็จและมี
ผูมาใชบริการมากขึ้น ตอมาไดยายไปตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคบริเวณ
เชิงสะพานเดชาติวงศ มีปริมาณการซื้อขายขาวเปลือกผานตลาดกลางโดยเฉลี่ยวันละ
1,000 ตัน
2.ตลาดกลางสินคาเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เริ่มดําเนินการในป 2514 และ
ได รั บ การส ง เสริ ม จากกรมการค า ภายในให เ ป น ตลาดกลางสิ น ค า เกษตรจั ง หวั ด
พิษณุโลก มีปริมาณการซื้อขายขาวเปลือกผานตลาดกลางโดยเฉลี่ยวันละ 500 ตัน
เปนตลาดกลางขาวเปลือกขนาดกลาง
3.ตลาดกลางสินคาเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปนตลาดกลางที่อยูภายใต
การดําเนินงานของ ธ.กส. เพื่ออํานวยความสะดวกทางการตลาดใหกับลูกคาของ
ธนาคารเปนสําคัญ เริ่มดําเนินงานในป 2531 ลูกคาที่ใหบริการครอบคลุมในจังหวัด
ใกลเคียงดวย เชน อางทอง พระนครศรีอยุธยา สิงหบุรี ชัยนาท และอุทัยธานี มี
ปริมาณการซื้อขายขาวเปลือกผานตลาดกลางโดยเฉลี่ยวันละ 700 ตัน เปนตลาด
กลางขาวเปลือกขนาดกลาง
4.ตลาดกลางสินคาเกษตรจังหวัดขอนแกน เปนตลาดกลางในระดับภูมิภาค
ที่จัดตั้งขึ้นในป 2529 โดยไดรับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร และเริ่มดําเนินงานในป 2533 ใหบริการครอบคลุมจังหวัดขอนแกน
มหาสารคาม ชัยภูมิ อุดรธานี กาฬสินธุ และหนองบัวลําภู มีปริมาณการซื้อขาย
ขาวเปลือกผานตลาดกลางโดยเฉลี่ยวันละ 200 ตัน เปนตลาดกลางขาวเปลือกขนาด
กลาง
เปนที่นาเสียดายวาในปจจุบัน(2553)ตลาดกลางทั้ง 4 แหงไดเลิกกิจการไป
หมดแล ว ทั้ ง นี้ เ ป น ผลจาการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการรั บ จํ า นํ า ของรั ฐ ที่ เ ข า ไป
แทรกแซงกลไกตลาดอยางมาก ทั้งในดานการกําหนดราคาจํานําสูงกวาราคาตลาด
และการขยายขนาดโครงการรับจํานําใหมีปริมาณขาวที่รับจํานํามากขึ้นถึง 1 ใน 3
ของปริมาณขาวที่ผลิตได จนทําใหรัฐเปนผูซื้อรายใหญในตลาดขาวเปลือก ในชวง
ระหวางป 2545-2551
ขนาดธุรกิจและทุนจดทะเบียนของตลาดกลางในแตละแหง ไดแสดงไวใน
ตารางที่ 2.3
โดยทั่วไปแลวหลักเกณฑการซื้อขายขาวเปลือกในตลาดกลางจะมี
ลักษณะคลายคลึงกัน คือ ผูซื้อจะตองมาขึ้นทะเบียนเปนผูซื้อขาวเปลือกตอตลาด
กลาง โดยแจงชื่อ ที่อยู พรอมสําเนาบัตรประชาชน และโอนเงินสดเขาบัญชีของตลาด
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กลางในจํานวนที่เพียงพอกับมูลคาของขาวเปลือกที่จะทําการซื้อในแตละครั้ง เพื่อ
เปนการประกันการชําระเงินแกผูขายกอนเขาทําการซื้อและเพื่อใหตลาดกลางนําไป
ชําระเงินในการซื้อขายใหกับผูขายไดทันที สวนผูที่จะเขามาขายขาวเปลือกในตลาด
กลางจะตองมีสินคาเสนอขายในลักษณะที่พรอมจะขาย ตองไมมีการปนสิ่งอื่น เชน
กรวด หิน ดิน ทราย และอื่นๆ ผสมมากับขาวเปลือกที่จะขาย
โดยลักษณะทั่วไปแลวผูขายขาวเปลือกในตลาดกลางจะมีบุคคลอยู 2 กลุม
คือ กลุมผูขายที่เปนเกษตรกร หากสามารถขนขาวเปลือกมาขายเองไดมักจะเปน
เกษตรกรรายใหญ ถาเปนเกษตรกรรายเล็กจะจางรถบรรทุกขนขาวเปลือกยังตลาด
กลาง ยิ่งเปนเกษตรกรรายยอย เชน ชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะนํา
ขาวเปลือกใสกระสอบปุยมาขายครั้งละ 3-5 กระสอบโดยนําขึ้นรถโดยสารในพื้นที่ที่
วิ่งระหวางอําเภอ
และกลุมผูขายที่เปนพอคาผูรวบรวมทองถิ่นที่เขาไปรวบรวม
ขาวเปลือกจากชาวนาในพื้นที่เพื่อนํามาขายที่ตลาดกลาง ในปจจุบันพบวา ชาวนาจะ
นําขาวเปลือกมาขายดวยตนเองมากขึ้น เพราะการคมนาคมสะดวกมากขึ้น รวมถึง
ตลาดกลางกระจายเขาไปอยูในแหลงผลิตมากขึ้น ทําใหชาวนามีทางเลือกในแหลง
จําหนายมากขึน้
ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบตลาดกลางที่มีการอางอิงขอมูลใน 4 ตลาด
รายการ
ตลาดกลางทาขาวกํานันทรง
สถานที่ตงั้
ถ.นครสวรรค-ชุมแสง
อ.เมือง นครสวรรค
เงินลงทุนเริ่มตน
30 ลานบาท
ปริมาณการซือ้ ขาย
1,000 ตันตอวัน
การเปดใหบริการ
ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
ชวงหนาแนน 18-04น.
การซื้อขายเฉลี่ย/วัน
ปริมาณ
ผูขาย
ผูซื้อ
จําแนกตามชวงเดือน
ตัน
ราย
ราย
ธันวาคม-มกราคม
3000
300
50
กุมภาพันธ-มีนาคม
2000
200
40
เมษายน-พฤษภาคม
1500
150
30
มิถุนายน-พฤศจิกายน
1500
150
30

ตลาดกลางสินคาเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค
อ.เมือง พิษณุโลก
5 ลานบาท
500 ตันตอวัน
ทุกวัน ชวง 8-19 น.
ชวงหนาแนน 14-18น.
ปริมาณ
ผูขาย
ผูซื้อ
ตัน
ราย
ราย
1500
30
30
1000
200
20
500
50
10
500
50
10
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ตารางที่ 2.3 (ตอ)
รายการ
สถานที่ตงั้
เงินลงทุนเริ่มตน
ปริมาณการซือ้ ขาย
การเปดใหบริการ

ตลาดกลางสินคาเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
อ.ศรีประจันต สุพรรณบุรี
23.15 ลานบาท
700 ตันตอวัน
ทุกวัน ชวง 7-19 น.
ชวงหนาแนน 9-11 น. และ 14-18 น.
การซื้อขายเฉลี่ย/วัน
ปริมาณ
ผูขาย
ผูซื้อ
จําแนกตามชวงเดือน
ตัน
ราย
ราย
ธันวาคม-มกราคม
1000
160
20
กุมภาพันธ-มีนาคม
1200
200
20
เมษายน-พฤษภาคม
700
120
15
มิถุนายน-พฤศจิกายน
1500
250
20
ที่มา : ปรับปรุงจาก สุณีพร ทวรรณกุล (2542)

ตลาดกลางสินคาเกษตรจังหวัดขอนแกน
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง ขอนแกน
20.45 ลานบาท
200 ตันตอวัน
ทุกวัน ชวง 9-17 น.
ชวงหนาแนน 9-11 น.
ปริมาณ
ผูขาย
ผูซื้อ
ตัน
ราย
ราย
600
250
16
200
100
12
500
140
16
100
70
10

การที่ชาวนานําขาวเปลือกมาขายที่ตลาดกลาง สุณีพร ทวรรณกุล (2542)
ไดรายงานเหตุผลไวดังนี้
1. เครื่องชั่งไดมาตรฐาน
รอยละ 27.05
รอยละ 18.03
2. ราคาที่ไดรับสูง
รอยละ 15.57
3. สะดวกในการซื้อขาย
4. ไดรับราคายุติธรรม
รอยละ 9.02
5. เครื่องชั่งไดมาตรฐานและไดรับราคายุติธรรม
รอยละ 9.02
รอยละ 8.20
6. เครื่องชั่งไดมาตรฐานและมีผูซื้อจํานวนมาก
7. มีผูซื้อจํานวนมาก
รอยละ 8.20
รอยละ 3.27
8. เครื่องชั่งไดมาตรฐานและไดรับราคาสูง
9. ไดรับเงินสดทันที
รอยละ 1.64
สวนผูซื้อขาวเปลือกในตลาดกลาง ประกอบดวยพอคาคนกลางประเภท
ตางๆ เชน พอคารวบรวมอิสระที่มาดําเนินการจัดซื้อเพื่อนําขาวไปขายใหโรงสีใน
จังหวัดและ/หรือสงไปยังจังหวัดอื่นๆ ตามที่โรงสีสั่งหรือตามความสามารถที่ตนเองจะ
ติดตอขายได ซึ่งอาจมีการกักเก็บหรือไมมีการกักเก็บก็ไดตามแตความสามารถและ
ความพรอมของพอคาแตละราย สวนในกรณีที่ดําเนินการตามที่โรงสีสั่งจะเรียกวา
“ตัวแทนโรงสี” เมื่อรับซื้อขาวเปลือกจากตลาดกลางไดก็จะขนสงนําไปสงยังโรงสี
ตอไป
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ในการซื้อขาย ผูซื้อและผูขายจะตอรองราคากันเองหรือใชวิธีประมูลราคา
และทําการซื้อขายกันเฉพาะในบริเวณที่ตลาดกลางกําหนดไวเทานั้น ในกรณีที่เกิด
กรณีพิพาทระหวางผูซื้อผูขาย เจาหนาที่ตลาดกลางจะเขาไปไกลเกลี่ยและเปนผูชี้
ขาดใหดวยความยุติธรรมหรือในกรณีที่ผูซื้อเสนอราคาที่ไมเปนธรรมหรือไมเหมาะสม
ตลาดกลางมีอํานาจทักทวงได หากผูซื้อรายใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการซื้อขายที่
ตลาดกลางกํ า หนด ตลาดกลางสามารถตั ก เตื อ นและ/หรื อดํ า เนิน การกั บ ผูทํ า ผิ ด
ระเบียบได สวนขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนซื้อขาย เริ่มจากผูขายบรรทุกขาวเปลือก
มาถึงตลาดกลางแลวจะตองไปชั่งน้ําหนักรวมพรอมรถบรรทุก ตลาดกลางจะบันทึก
ข อ มู ล ที่ แ สดงหลั ก ฐานว า ผู ข ายเป น ใคร หมายเลขรถ และน้ํ า หนั ก ของข า วลงใน
แบบฟอรมของตลาดกลาง เมื่อผู ขายชั่งน้ําหนักแล วผู ซื้อแตละรายจะสุ มตั วอยา ง
ขาวเปลือกจากรถบรรทุกเพื่อพิจารณาคุณภาพและความชื้นของขาวเปลือกแลวเสนอ
ราคาซื้อแกผูขาย เพื่อทําการตอรองกันถาเปนที่พอใจทั้งผูซื้อและผูขายจะตองลงชื่อ
ในแบบฟอร ม ของทางตลาดกลางเพื่ อ แสดงไว เป น หลั ก ฐาน จากนั้ น ผูข ายจะนํ า
ข า วเปลื อ กไปลงในบริ เ วณที่ ผู ซื้ อ กํ า หนด แล ว ผู ข ายจะให นํ า รถเปล า กลั บ มาชั่ ง
น้ําหนักอีกครั้ง เพื่อคํานวณหาน้ําหนักขาวเปลือกสุทธิ ผูขายนําแบบฟอรมที่ตลาด
กลางออกให ม าที่ แ ผนกการเงิ น เพื่ อ คิ ด มู ล ค า ข า วเปลื อ กที่ ซื้ อ ขายกั น โดยแผนก
การเงินจะหักคาใชจายทั้งหมดของผูขายเสียกอน สวนที่เหลือสุทธิก็จะจายใหกับ
ผูขายในรูปเงินสด เมื่อผูขายไดรับเงินแลว ถือวาการซื้อขายสิ้นสุดขั้นตอนในตลาด
กลาง (ศูนยวิจยั เศรษฐศาสตรประยุกต 2547)
อัตราคาบริการของตลาดกลาง ในแตละแหงมีความแตกตางกันบางตาม
สภาพของแตละทองถิ่น แตในรายการคาบริการหลักๆ ก็มักจะเหมือนกัน (ตารางที่
2.4) คาบริการที่คิดกับผูนําขาวมาขายไดแก คาชั่งน้ําหนัก คาขนขาวลง เปนตน สวน
คาบริการที่คิดกับผูมาซื้อไดแกคาตักขาวขึ้นรถ คาชั่งน้ําหนัก คาลดความชื้น คาเชา
ลานตาก และคารับฝากขาว เปนตน
สหกรณการเกษตร
สหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกร รั บซื้อขา วเปลือกจากสมาชิกแล ว
สงไปจําหนายที่ตลาดกลางและโรงสีขาว ซึ่งแตเดิมในอดีตระบบสหกรณของไทยยัง
อยูในระหวางการพัฒนาความเขมแข็ง ทําใหธุรกรรมที่เกี่ยวกับการคาขาวเปลือกที่
เรียกวาธุรกิจขาย ยังไมมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน สหกรณสวนใหญเปนผู
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ตารางที่ 2.4 อัตราคาบริการตลาดกลางในแหลงที่สําคัญๆ ในชวงระหวางป 2541-2545
รายการ(บาท/ตัน)
1.คาบริการที่คิดจากผูข าย
- คาชั่งน้ําหนัก
-คาขนขาวลงจากรถ
-รถดัมพ
2.คาบริการที่คิดจากผูซ ื้อ
-คาบริการทดสอบน้ําหนักขาว
-คาตักขาวขึ้นรถ
-คาชั่งน้ําหนัก-ขนขาวขึ้นรถ
-คาตากขาว
-คาบริการใชโรงคลุม(บ/เดือน)
-คารถบรรทุก
3.คาบริการสําหรับบุคคลทั่วไป
-คาจางชั่งน้ําหนัก

ตลาดกลางทาขาวกํานันทรง1/

ตลาดกลางสินคาเกษตรพิษณุโลก 2/

5 บาท/ตัน
10 บาท/ตัน
5

5
10
5

10 บาท/รถ 10 ลอ
35 บาท/ตัน
50
80 บาท/ตัน
6500

5000

30

5

ตารางที่ 2.4 (ตอ)
รายการ
(บาท/ตัน)
1.คาบริการที่คิดจากผูข าย
- คาชั่งน้ําหนัก
-คาขนขาวลงจากรถ

- คาลากลง
-คาเทขาวจากกระสอบปาน
-กระสอบปาน
-รถดัมพ
2.คาบริการที่คิดจากผูซ ื้อ
-คาบริการทดสอบน้ําหนักขาว
-คาตักขาวขึ้นรถ
-คาชั่งน้ําหนัก-ขนขาวขึ้นรถ
-คาตากขาว
-คาจางอบลดความชื้น
-คาเคลื่อนยายกองขาว
-คาบริการใชโรงคลุม(บ/เดือน)
-คารถบรรทุก
3.คาบริการสําหรับบุคคลทั่วไป
-คาจางชั่งน้ําหนัก

ตลาดกลางสินคาเกษตรจังหวัดสุพรรณบุร1ี /

5 บาท/ตัน
5 บาท/ตัน 0.50บาท/กระสอบปุย
1 บาท/กระสอบปาน; 20 บาท/ตันรถ 10 ลอ 10
บาท/ตันรถแตน , รถ 4-6 ลอ

0.50
1
5 บาท/คัน
10 บาท/ตัน
30 บาท/ตัน
100 บาท/ตัน; ตากซ้ํา 100บาท/ตัน
โรยตาก/เก็บ 50 บ./ตัน แผขาว 40 บาท/ตัน
150-180 บาท/ตัน
โดยรถตัก 15 บาท/ตัน
2500 บาท/เดือน/หอง(ชาวนาฝากไมคิด)
10
20
5

ตลาดกลางสินคาเกษตรจังหวัด
ขอนแกน 3/
5 บาท/ตัน
5 บาท/ตัน

10 บาท/ตัน
1 บาท/กระสอบ
1
0.50

40 บาท/ตัน
65 บาท/ตัน

12 บาท/ตัน
3000

12 บาท/ตัน

ที่มา : 1/ อิสราพร ตระกูลพรนิมิต(2545) (ขอมูลสํารวจป 2544); 2/ สุณีพร ทวรรณกุล(.2542) (ขอมูลสํารวจป 2541);
3/ อัจฉรา.ไวราบุตร(2543) (ขอมูลสํารวจป 2543)
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ดําเนินงานดานธุรกิจเครดิต ดังนั้น กิจกรรมการคาขาวจึงมีดําเนินการเพียงบาง
สหกรณ ซึ่งขาวเปลือกที่รับซื้อในที่สุดก็สงไปจําหนายที่โรงสี หรือดําเนินการจัดสีเปน
ขาวสารเพื่อการจัดจําหนายใหกับผูบริโภค
สหกรณการเกษตรในชวงตอมาไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐใหกอสราง
เปนยุงฉางเก็บขาวเปลือกมากขึ้น นับจากป 2536 ไดมีการกอสรางโรงสีสหกรณ
การเกษตรในแหลงที่สําคัญ ๆ เพิ่มขึ้น ไดมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของสหกรณมาสู
การเป น ผู ใ ห บ ริ ก ารการซื้ อ การขายในรู ป ของตลาดกลาง ดั ง จะเห็ น จากการ
ปรับเปลี่ยนโครงการจาก “โครงการกอสรางยุงฉางเก็บขาวเปลือก เปน “โครงการ
จัดตั้งตลาดกลางขาวเปลือกประจําตําบลของสหกรณ” ซึ่งไดเพิ่มเติมสิ่งกอสราง
ไดแก ยุงฉางขนาด 500 ตัน ลานตากขาวขนาดประมาณ 2 ไร เครื่องชั่งขนาด 40
ตั น พร อ มโรงคลุ ม จุ ด ตรวจสอบคุ ณ ภาพข า ว บ า นพั ก คนงานและถนนเข า ออก
(สําราญ เชื้อสุจริต 2542)
ตลาดกลางที่ เ ป น ท า ข า วที่ สํ า คั ญ และอยู ภ ายใต รู ป แบบของสหกรณ
การเกษตรในขณะนั้น ไดแกการบริการตลาดกลางของสหกรณการเกษตรศรีประจันต
ซึ่งตั้งอยูที่อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมแลวตลาดกลางที่ขึ้นอยู
กั บ ก ร ม ส ง เ ส ริ ม ส ห ก ร ณ มี จํ า น ว น 682แ ห ง โ ด ย ก ร ะ จ า ย อ ยู ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคิดเปนรอยละ 47.07 รองลงมาไดแกจํานวนตลาด
กลางสินคาเกษตรในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต คิดเปนรอยละ 26.39 16.72
และ 9.82 ตามลําดับ (ตารางที่ 2.5) ตลาดกลางสินคาเกษตรภายใตการจัดตั้งโดย
กรมสงเสริมสหกรณดังกลาวนี้ไมสามารถแบงแยกไดชัดเจนวามีจํานวนกี่แหงที่ทํา
ธุรกรรมในการใหบริการซื้อขายขาวเปลือก แตประมาณไดวาเกินกวาครึ่งของตลาด
กลางภายใตการจัดตั้งของกรมสงเสริมสหกรณ เปนตลาดกลางที่ใหบริการการจัดทํา
ธุรกรรมในการซื้อขายแลกเปลี่ยนขาวเปลือก
ตารางที่ 2.5 การกระจายตลาดกลางสินคาเกษตรที่ดําเนินงานโดยสหกรณการเกษตรป 2544
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือ
กลาง
ใต
รวม
จํานวน (ราย)
321
180
114
67
682
รอยละ
47.07
26.39
16.72
9.82
100.00
ที่มา: กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ อางในศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2547)
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โรงสีขาว
โรงสีขาวจัดเปนหนวยธุรกิจทางการตลาดที่ทําหนาที่หลักในการแปรรู ป
ขาวเปลือกเปนขาวสาร โดยรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกร จากพอคาผูรวบรวมใน
ระดับตาง ๆ และรวมถึงการใชนายหนาไปรวบรวมขาวจากตลาดกลางขาวเปลือก
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2547) รายงานวาขนาดการประกอบการของธุรกิจ
โรงสี ที่ แ ตกต า งกั น จะดํ า เนิ น การต า งกั น ตามศั ก ยภาพ ได แ ก โรงสี ข นาดเล็ ก ใน
หมูบานจะมีกําลังการผลิตประมาณ 5-10 ตันขาวเปลือกตอวัน ซึ่งโรงสีขนาดเล็กใน
หมูบานนับวันจะมีจํานวนนอยลง เนื่องจากมีเกษตรกรมาจางสีขาวเปลือกเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือนมีนอยลง เพราะตลาดคาปลีกขาวสารขยายตัวกวางขึ้นและอํานวย
ความสะดวกไดอยางทั่วถึง โรงสีขนาดเล็กนี้จะทําหนาที่ในการใหบริการสีขาวเพื่อ
แลกกับรายไดจากปลายขาว รํา และแกลบ
สําหรับโรงสีขนาดกลางและขนาดใหญจะทําหนาที่ทางการตลาดในการแปร
รูปขาวเปลือกเพื่อขายเปนขาวสารแลว ยังทําหนาที่การเก็บรักษาเพื่อเก็งกําไรใน
ราคาขาวเปลือกและขาวสาร สวนโรงสีขนาดกลางมีกําลังการผลิตประมาณ 10-80
ตันขาวเปลือกตอวัน และโรงสีขนาดใหญมีกําลังการผลิตมากกวา 80 ตันขาวเปลือก
ตอวัน โรงสีเหลานี้สวนมากจะตั้งอยูในแหลงผลิตขาวที่สําคัญ หรือในแหลงชุมทางที่มี
การขนสงขาวเปลือก นอกจากจะดําเนินการดานการแปรรูปแลว มักจะมีการทําการ
เก็งกําไร โดยจะเก็บขาวในชวงที่มีราคาต่ําคือ ชวงเก็บเกี่ยว แลวคอยทยอยขายเมื่อ
ขาวมีราคาสูงขึ้นเมื่อชวงเก็บเกี่ยวผานพนไประยะหนึ่ง การกระจายขาวสารที่แปรรูป
ได โรงสีจะติดตอกับหยงที่กรุงเทพเพื่อใหเปนผูดําเนินการจัดจําหนายให แตก็มีสวน
หนึ่งที่โรงสีและผูสงออกหรือกับผูคาสงในประเทศจะมีการติดตอกันเองโดยตรง
สํา หรับขั้ น ตอนการรับซื้อ ข า วของโรงสี ศูนยวิจั ยเศรษฐศาสตร ป ระยุ ก ต
(2547) ไดรายงานไวดังนี้
โรงสีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลายแหงจะประกาศราคารับซื้อ
ขาวเปลือกในแตละวันที่หนาโรงสี ซึ่งในแตละโรงสีอาจจะมีราคาที่แตกตางกันไปบาง
แตทั้งนี้อาจมีพอคารวบรวมที่ขอติดตอกับโรงสีเพื่อขอยืนราคาในวันที่แจงขายไวกอน
แล ว จะนํ า ข า วเปลื อ กมาขายในวั น ที่ นั ด หมายในวั ด ถั ด ไป และแม ว า ในวั น ที่ นํ า
ขาวเปลือกมาสงมอบ ราคารับซื้ออาจลดลงไปบาง โรงสีก็จะรับซื้อในราคาที่ตกลงกัน
ไว ซึ่งวิธีนี้โรงสีมักจะเลือกกระทํากับพอคารวบรวมเปนราย ๆ ไป สําหรับในภาค
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กลางและภาคเหนือตอนลางโรงสีสวนมากไมมีการประกาศราคารับซื้อ เมื่อผูขายนํา
ขาวเปลือกมาที่หนาทา หรือเรียกหนาชาน จะมีเจาหนาที่มาตรวจสอบขาว โดยการ
สุมตรวจ ดูคุณภาพขาว ไดแก เปอรเซ็นตความชื้น สภาพขาวหากนําไปสีแลวจะมี
ขาวหักมากนอยเพียงใด ดูสีเนื้อขาวเปนสีขาวหรือสีออกแดง ตรวจดูเมล็ดลีบ ดูความ
สกปรกและสิ่งเจือปนตางๆ เชน เศษดิน ทราย ฟาง ใบไม เปนตน
หากคุณภาพเปนที่ยอมรับไดก็จะทําการตอรองราคา หากเปนที่
ตกลงกันไดก็จะใหขึ้นชั่งน้ําหนักขาวเปลือกพรอมรถบรรทุก เมื่อนําขาวเปลือกไปเท
หรือขนลงในจุดที่โรงสีระบุก็จะนํารถบรรทุกเปลากลับมาชั่งน้ําหนักอีกครั้ง คนชั่งจะ
ทําตั๋วน้ําหนักที่แสดงถึงน้ําหนักขาวเปลือกที่นํามาขายมอบใหผูขายไปขึ้นเงินกับ
การเงิน
จากสถิติขอมูลของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม จํานวนโรงสีรวมทุก
ขนาดทั้งประเทศ ในป 2545 มีจํานวน 37,954 แหง ในจํานวนนี้รอยละ 71.77 อยูใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 14.99 อยูในภาคเหนือ รอยละ 7.19 อยูในภาค
กลาง และรอยละ 6.05 อยูในภาคใต (ตารางที่ 2.6)
ตารางที่ 2.6 การกระจายของจํานวนโรงสีในภาคตางๆของประเทศ ป 2545
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือ
กลาง
ใต
จํานวนโรงสี (โรง)
27,240
5,689
2,728
2,297
รอยละ
71.77
14.99
7.19
6.05
ที่มา: กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม อางในศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2547)

รวม
37,954
100.00

สําหรับสถิติโรงสีที่ดําเนินงานในรูปของสหกรณ ในป 2545 มีจํานวนรวม
134 แหง และหากแบงขนาดของโรงสีตามกําลังการผลิต พบวาประกอบดวยโรงสี
ขนาดเล็ก (ต่ํากวา 40 ตันตอวัน) มีจํานวน 39 แหง โรงสีขนาดกลาง(40-80 ตันตอ
วัน)มีจํานวน 90 แหง และโรงสีขนาดใหญ (มากกวา 80 ตันตอวัน) มีจํานวน 5 แหง
(ตารางที่ 2.7)
การกระจายของโรงสีของสหกรณดังกลาวมีอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สูงสุดรอยละ 44.03 รองลงมาไดแกโรงสีสหกรณในภาคกลางรอยละ 28.36 โรงสี
สหกรณในภาคเหนือรอยละ 24.62 และโรงสีสหกรณในภาคใตรอยละ 2.99 อยางไร
ก็ตาม ขนาดกําลังการผลิตของโรงสีสหกรณดังกลาวหากเปรียบเทียบกับโรงสีเอกชน
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ตารางที่ 2.7 การกระจายโรงสีของสหกรณ ป 2545
ขนาด(ตันตอวัน)
การกระจายของโรงสีสหกรณรายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือ
กลาง
ใต
จํานวน (โรง)
นอยกวา 40
21
7
8
3
40-80
37
26
26
1
มากกวา 80
1
4
รวม
59
33
38
4
รอยละ
นอยกวา 40
15.67
5.22
5.97
2.24
40-80
27.61
19.40
19.40
0.75
มากกวา 80
0.75
2.99
รวม
44.03
24.62
28.36
2.99
ที่มา: กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ อางในศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2547)

รวม
39
90
5
134
29.1
67.16
3.74
100.00

ที่ตั้งอยูในแหลงผลิตขาวที่สําคัญๆแลว กําลังการผลิตของโรงสีเอกชนที่เปนโรงสี
ขนาดใหญมีกําลังการผลิต มากกวา 5 ถึง 10 เทา ของโรงสีขนาดใหญของสหกรณ
ไซโลและฉางเก็บขาวเปลือกของรัฐและเอกชน
ในภาพรวมแลวไมสามารถจะทราบถึงขนาดและจํานวนไซโลและฉางเก็บ
ขาวโดยรวมที่มีอยูในภูมิภาคตาง สําหรับในสวนของสถิติไซโลแลว ในป 2546 มีอยู
จํานวน 126 แหง ในจํานวนนี้เปนของรัฐจํานวน 115 และเปนของเอกชน 11 แหง ใน
สวนของรัฐพบวาเปนของกรมสงเสริมการเกษตรและกรมสงเสริมสหกรณหนวยงาน
ละ 56 แหงเทาๆกัน และเปนขององคการตลาดเพื่อเกษตรกร 3 แหง สําหรับการ
กระจายของจํ า นวนไซโลแล ว พบว า อยู ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มากที่ สุ ด
รองลงมาไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต (ตารางที่ 2.8)
ในสวนความจุของไซโลแลว ในป 2546 ไซโลโดยรวมมีความจุ 904,000
ตัน ในจํานวนนี้เปนความจุของไซโลเอกชนถึง 853,000 ตันหรือคิดเปนรอยละ
94.36 ของปริมาณความจุของไซโลทั้งหมด ในสวนที่เปนของรัฐมีความจุไซโลรวมกัน
คิดเปนปริมาณ 50,000 ตัน โดยความจุไซโลของเอกชนกระจายอยูในภาคกลาง
สูงสุด 658,700 ตัน (ตารางที่ 2.9)

50 ขาวไทย : การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางการผลิตและชองทางการกระจาย
ตารางที่ 2.8 การกระจายไซโลและฉางเก็บขาวเปลือกของหนวยราชการและเอกชนป 2546
ภาค
ตะวันออก
เหนือ
กลาง
ใต
ทั้งประเทศ
เฉียงเหนือ
จํานวนไซโล(แหง)
กรมสงเสริมสหกรณ
26
22
6
2
56
กรมสงเสริมการเกษตร
27
21
4
4
56
องคการตลาดเพือ่ เกษตรกร
1
2
0
0
3
ภาคเอกชน
1
1
9
0
11
รวม
55
46
19
6
126
จํานวนฉาง/โกดัง(แหง)
กรมสงเสริมสหกรณ
337
236
203
92
868
กรมสงเสริมการเกษตร
164
93
75
25
357
องคการตลาดเพือ่ เกษตรกร
Na
Na
Na
Na
Na
ภาคเอกชน
Na
Na
Na
Na
Na
รวม
501
329
278
117
1,225
รวมจํานวนไซโลและฉาง(แหง)
กรมสงเสริมสหกรณ
363
258
209
94
924
กรมสงเสริมการเกษตร
191
114
79
29
413
องคการตลาดเพือ่ เกษตรกร
1
2
0
0
3
ภาคเอกชน
1
1
9
0
11
รวม
556
375
297
123
1,351
ที่มา: สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อางในศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2547)

ในกรณีของสถิติฉางขาวเปลือกในป 2546 มีจํานวนอยูโดยรวม 1,225 แหง
และเปนฉางของกรมสงเสริมสหกรณมากที่สุด 868 แหง และเปนของกรมสงเสริม
การเกษตร 357 แหง ในสวนของเอกชนไมสามารถจัดหาขอมูลไดสําหรับปริมาณการ
บรรจุของฉางที่มีอยูพบวา มีปริมาณการเก็บรักษาขาวเปลือกไดโดยรวม 847,300
ตัน โดยในจํานวนนี้รอยละ 78.46 อยูในหนวยงานของกรมสงเสริมสหกรณ จาก
ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวากิจกรรมการเก็บรักษาผลผลิตขาวเปลือกในระบบ
การตลาดข า วนั้ น เป น กิ จ กรรมที่ มี ข นาดเล็ ก มากเมื่ อ เที ย บกั บ ปริ ม าณผลผลิ ต
ขาวเปลือกจํานวน 26 ลานตันตอป
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดมีบทบาท
เกี่ยวของกับการกระจายขาวเปลือกในสองมิติคือ มิติที่ 1 เปนแหลงที่ใหบริการในการ
รับจํานําขาวเปลือกตามนโยบายของรัฐ โครงการรับจํานําขาวเปลือกนี้ไดเริ่มจาก
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ตารางที่ 2.9 การกระจายความจุไซโลและฉางเก็บขาวเปลือกของหนวยราชการและเอกชน ป 2546
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือ
กลาง
ใต
ทั้งประเทศ
ความจุไซโล(ตัน)
กรมสงเสริมสหกรณ
4,000
5,000
2,000
1,000
12,000
กรมสงเสริมการเกษตร
15,000
10,000
2,000
2,000
29,000
องคการตลาดเพือ่ เกษตรกร
3,000
6,000
0
0
9,000
ภาคเอกชน
98,000
96,300
658,700
0
853,000
รวม
120,000
117,300
662,700
4,000
904,000
ความจุฉาง/โกดัง(ตัน)
กรมสงเสริมสหกรณ
251,225
192,025
173,650
52,100
669,000
กรมสงเสริมการเกษตร
81,800
46,000
38,000
12,500
178,300
องคการตลาดเพือ่ เกษตรกร
Na
Na
Na
Na
Na
ภาคเอกชน
Na
Na
Na
Na
Na
รวม
333,025
238,025
211,650
64,600
847,300
รวมความจุไซโลและฉาง(ตัน)
กรมสงเสริมสหกรณ
255,225
197,025
175,650
53,100
681,000
กรมสงเสริมการเกษตร
96,800
56,000
40,000
14,500
207,300
องคการตลาดเพือ่ เกษตรกร
3,000
6,000
0
0
9,000
ภาคเอกชน
98,000
96,300
658,700
0
853,000
รวม
453,025
355,325
874,350
67,600
1,750,300
ที่มา: สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อางในศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2547)

5

โครงการขนาดเล็ก ๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ยากจนไมใหรีบขาย
ขาวเปลือกในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเพราะขาดแคลนเงินเพื่อไปใชในครัวเรือนทําใหได
ราคาต่ํ า และเกษตรกรจะสู ญ เสี ย โอกาสของรายได ใ นรอบป ที่ เ กิ ดจากการทํ า นา
นอกจากนี้ โ ครงการในระยะต อ มาได ถู ก นํ า มาใช เ ป น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ชะลออุ ป ทาน
ขาวเปลือกออกสูตลาดเพื่อไมใหราคาขาวเปลือกตองลดต่ําลงไปมาก ในการรับจํานํา
ธนาคารจะใหเงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ําแกเกษตรกรโดยใหเกษตรกรไดนําขาวเปลือกมา
เปนหลักทรัพยในการทําจํานําไวกับธนาคาร ในการนี้เกษตรกรจะไดรับเงินกูไปรอย
ละ 80 ของมูลคาขาวเปลือกที่นํามาจํานํา ในปจจุบันเกษตรกรสามารถไดรับเงินกูจาก
การจํ า นองถึ งร อ ยละ 95
ของมูล ค า เปลื อกที่ จํา นํา สํ า หรั บรายละเอีย ดของ
กระบวนการจํานําจะไมขอกลาวในที่นี้ ซึ่งเกษตรกรสวนใหญจะมาไถถอนจํานองเมื่อ
ฤดู เ ก็ บ เกี่ ย วผ า นไปและข า วเปลื อ กในตลาดมี ร าคาสู ง ขึ้ น วิ ธี ก ารดั ง กล า วเกิ ด
5

โครงการรับจํานําขาวเปลือกเปนโครงการนํารองเล็กๆ โดย ธ.ก.ส. ในป 2524 อันเปนผลจากแรงผลักดันทางการเมือง
ที่จะให ธ.ก.ส. เลื่อนกําหนดการชําระหนี้ของเกษตรกรและเพื่อใหเกษตรกรเก็บขาวไวขายในชวงที่ไดราคาดี โดยฝาก
ขาวไวที่โกดัง ธ.ก.ส.

52 ขาวไทย : การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางการผลิตและชองทางการกระจาย

ประโยชนทั้งตอเกษตรกร ตอธนาคารในการใหความชวยเหลือเกษตรกรที่เปนลูกคา
และตอนโยบายของรัฐ
ในมิติที่สองธนาคารไดเปนผูริเริ่มในการอํานวยความสะดวกทางการตลาด
เพื่อการซื้อขายขาวเปลือกและสรางกลไกอํานาจการตอรองในการซื้อขายโดยได
จัดตั้งโครงการตลาดกลางสินคาเกษตรเพื่อใหบริการทางการตลาดแกสมาชิก ดังได
กลาวมาแลว นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังไดมีบทบาทในการสนับสนุนใหสหกรณการเกษตร
ที่ตั้งอยูในทองถิ่นไดเปนผูดําเนินการเพื่อการตลาดกลางขาวเปลือก ในอีกทางหนึ่ง
ดวย ทั้งนี้ เพื่อใหการสนับสนุนเกษตรกรขนาดเล็กไดมีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้นจาก
เดิมที่เปนอยู
ผูใหบริการขนสงในพื้นที่
ผู มี บ ทบาทต อ การเลื อ กตลาดที่ จ ะไปขายข า วเปลื อ กของชาวนา ก็ คื อ
รถบรรทุกรับจาง ซึ่งจะทําหนาที่เปนนายหนาใหกับโรงสีและผูรับซื้อบางราย โดยการ
ใหขอมูลด านราคา และโดยการชัก จูงใหไปขายยั งแหลงรับซื้อที่ผูใหบริการขนส ง
ไดรับคานายหนา (ซึ่งเรียกกันวาคาเหยียบเบรก) ซึ่งผูใหบริการขนสงจะไดรับทั้ง
คาบริการรับจางขนสงและคาตอบแทนจากผูรับซื้อ
อัตราคาบริการขนสงขาวเปลือกในป 2544 คาจางรถ 10 ลอ บรรทุก
ประมาณ 500-800 บาท/ตัน (น้ําหนักบรรทุกประมาณ 20-60 ตัน/เที่ยว ในระยะทาง
ประมาณ 30-40 กิโลเมตร หรือใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที - 1
ชั่วโมง และในป 2544 คาจางรถ 10 ลอ บรรทุกประมาณ 100-120 บาท/ตัน (น้ําหนัก
บรรทุกประมาณ 10-15 ตัน/เที่ยว ในระยะทางประมาณ 10-60 กิโลเมตร หรือใช
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที - 1 ½ ชั่วโมง (อิสราพร ตระกูลพรนิมิต
2545)

การกําหนดราคาขาวเปลือกของโรงสีและราคาเสนอซื้อที่
ตลาดกลาง: ภาพเมื่อ 10 ปที่ผานมา
ผูประกอบการโรงสีมีบทบาทสําคัญในการถายทอดราคาจากขาวสารเปน
ขาวเปลือก โดยผูประกอบการโรงสีจะทราบดีวาตนทุนในการสีขาวของตนเองตอตัน
ข า วเปลื อ กเป น เท า ไร และอั ต ราการแปรสภาพข า วเปลื อ กให เ ป น ข า วสาร
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ประกอบดวยสัดสวนของขาวชนิดใดบาง นอกจากนี้ผูประกอบการโรงสียังทราบถึง
ราคาขาวสารชนิดตางๆ ซึ่งจากขอมูลดังกลาวทําใหผูประกอบการโรงสีนํามาใชเปน
หลักในการคํานวณราคารับซื้อขาวเปลือก ตารางที่ 2.10 แสดงการคํานวณรายไดจาก
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2547) รายงานวา ใน 1 ตันของขาวเปลือกจะจําแนก
เปนผลิตภัณฑจากการแปรรูปเปนขาวสาร ขาวทอน ปลายขาว รํา และแกลบ โดย
เฉลี่ยแลวหากสีขาว 100% จะไดขาวตน (head rice) ประมาณ 480 กก.นอกนั้นเปน
ตารางที่ 2.10 การคํานวณมูลคาขาวสารตอตันขาวเปลือกและการกําหนดราคาขาวเปลือกที่โรงสีและที่ตลาดกลาง
ผลไดจากการสี
ราคาขายสงใน
มูลคา
ขาวเปลือกตอ
ตลาดกรุงเทพฯ
(บาท)
รายการ
ตัน(กก.)
(บาทตอ กก.)
1. รายไดของโรงสีจากการแปรรูปขาวเปลือกตอตัน
1.1) ขาวสารขาว100%
480
9.2
4,416.0
1.2) ขาวหัก A1
25
6.8
170.0
1.3)ขาวหักกลาง
137
6.30
863.1
1.4)ปลายขาว
18
4.60
82.8
1.5)รําละเอียด
78
4.25
331.5
1.6) รําหยาบ
20
0.30
6.0
1.7) แกลบ
240
0.12
28.8
1.8) รวม
5,898.2
2. การกําหนดราคาขาวเปลือกของโรงสี(บาทตอตัน)
2.1 )รายไดจากการสีขาวเปลือก
5,898.2
2.2)หักสวนเหลื่อมทางการตลาดของโรงสี
574.12
2.2.1)คาแปรรูปและคาขนสง
460
2.2.2)คาตอบแทนในการประกอบการ 1/
114.12
2.3) ราคารับซื้อขาวเปลือกของโรงสี
5,324.08
3. การกําหนดราคารับซื้อขาวเปลือกที่ตลาดกลางในการใหตัวแทนไปซื้อขาวของโรงสี
3.1) ราคารับซื้อขาวเปลือกที่โรงสี
5,324.08
3.2)คาการตลาดที่ตลาดกลาง
175
3.2.1) คาการตลาดที่ตลาดกลาง
55
3.2.2)คาขนสงจากตลาดกลางมายังโรงสี
80
3.2.3) คานายหนา
40
3.3) ราคาขาวที่เสนอซือ้ ที่ตลาดกลาง
5,149.08
หมายเหตุ: ขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการโรงสีในภาคกลาง ในเดือนมกราคม 2547 ราคารับซื้อขาวเปลือกเจา
พันธุชัยนาท 1 ซึ่งเปนพันธุไมไวแสง (ที่ระดับความชืน้ 14-15%) และหากเปนขาวพันธุปทุมธานี1 มูลคารวมที่โรงสี
ไดรับจะสูงกวานี้เพราะราคาขาวตน 100% ที่ไดจากการสีขาวปทุมธานี 1 จะมีราคาสูงกวาขาวพันธุชัยนาท 1 เนื่องจาก
มีการนําไปใชทดแทนขาวขาวดอกมะลิ 105 ในตลาด
ที่มา: ศูนยวิจยั เศรษฐศาสตรประยุต (2547)
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สวนประกอบอื่นๆ เมื่อรวมเปนมูลคาที่ไดจากการแปรรูปแลวจะมีมูลคาประมาณ
5,898.20 บาทตอตันของขาวเปลือก เมื่อหักตนทุนในการสีขาวและผลตอบแทนที่เกิด
กับโรงสีตันละ 574.12 บาท จะเปนราคาขาวเปลือกโดยประมาณที่ระดับโรงสีตันละ
5,324.08 บาท และเมื่อหักคาการตลาดที่เกิดจากโรงสีตองไปรับซื้อที่ตลาดกลางอีก
ตันละ 175 บาทจะเปนราคาที่โรงสีจะเสนอซื้อที่ทาขาวประมาณตันละ 5,149.08 บาท
ซึ่งเปนราคาขาวเปลือกที่จะตอรองราคากัน ณ ที่ทาขาว
การกําหนดราคารับซื้อของโรงสีโดยทั่วไปนอกจากจะคํานึงถึงเปอรเซ็นต
ความชื้นแลว ยังพิจารณาถึงลักษณะของขาวเปลือกที่นําไปสีแลวจะตองไมใหเกิด
เมล็ดหักในปริมาณสูง และรวมถึงดูถึงสิ่งที่เจือปนมากับขาวดวย อัจฉรา ไวยราบุตร
(2544) พบวา ความแตกตางของโรงสีที่มีขนาดตางกันจะมีการตัดราคาขาวเปลือกที่
รับซื้อในลักษณะที่ตางกัน ดังไดเปรียบเทียบใหเห็นในตารางที่ 2.11
ตารางที่ 2.11 เปรียบเทียบถึงรายการตัดราคารับซื้อขาวเปลือกหากขาวเปลือกที่เกษตรกรนํามาจําหนายไมไดคุณภาพ
โรงสีขนาดเล็ก
โรงสีขนาดกลาง
โรงสีขนาดใหญ
รายการ
ความชื้น
ไมตัดน้ําหนัก
ไมตัดน้ําหนัก
ไมตัดน้ําหนัก
มาตรฐาน 14% และต่าํ กวา
5%ตัดน้ําหนัก 5 กก.
1%ตัดราคาลง 0.05 บาท/กก. 1%ตัดราคาลง
ความชื้นระหวาง 15-20%
ตัดน้ําหนัก 10%ของ 1%ตัดราคาลง 0.05 บาท/กก. 0.05 บาท/กก.
ความชื้นมากกวา 20%
น้ําหนักขาว
ไมซื้อ
เมล็ดหัก
ไมตัดราคา
ไมตัดราคา
เปอรเซ็นตหัก 15% และต่ํากวา ไมตัดราคา
ตัดราคา 0.10
เปอรเซ็นตหักระหวาง 15-25% ตัดราคา 0.20 บาท/กก. ตัดราคา 0.05 บาท/กก.
บาท/กก.
สิ่งเจือปน
ตัดราคา 1.25 บาท/กก. ตัดน้ําหนักขาวลง 10%
ตัดน้ําหนักขาวลง
ดิน หญา เมล็ดลีบ
ปนนอย ตัดราคา 1 ตัดราคาลง 55 บาท/ตัน
15% และตัดราคา
พันธุป ะปน
บาท/กก.
ลง 100 บาท/ตัน
ปนมาก ตัดราคา 1.50
บาท/กก.
ที่มา: อัจรา ไวยราบุตร (2544)

โดยภาพรวมแลวกอนที่รัฐจะยกระดับการแทรกแซงกลไกตลาดกลไกตลาด
ขาวเปลือกภายใตโครงการรับจํานํา (ใหมีระดับราคารับจํานําสูงกวาระดับราคาขาวใน
ตลาดนั้น) การบริหารจัดการในตลาดขาวเปลือกของรัฐไดใหความสนใจในการพัฒนา
กลไกตลาดในระดับตางๆโดยเฉพาะการมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนในการจัดตั้ง
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ตลาดกลางข า วเปลื อ ก พร อ มๆกั บ การควบคุ ม กํ า กั บ การทํ า งานของตลาดให มี
มาตรฐานไดรับความไววางใจจากทั้งเกษตรกรผูนําขาวมาขายและจากพอคาและ
โรงสีที่มารับซื้อขาวจากตลาด ทั้งนี้ไดเอื้ออํานวยใหเกษตรกรมีชองทางการจําหนาย
มากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาตลาดกลางขาวเปลือกของกรมการคาภายในกระทรวง
พาณิชย และตลาดกลางสินคาเกษตรของ ธกส. ตลาดกลางขาวเปลือกประจําตําบล
ของสหกรณการเกษตร ไดเปนชองทางที่สําคัญในการอํานวยความสะดวกใหผูซื้อ
และผู ข ายมาพบกั น ซึ่ ง ในกลุ ม ของผู ซื้ อ ผู ข ายจะมี ทั้ ง เกษตรกร พ อ ค า ท อ งถิ่ น
นายหนา และโรงสี เปนตน การพัฒนาของตลาดกลางขาวเปลือกไดกระจายไปใน
แหลงเพาะปลูกขาวที่สําคัญและเปนแหลงกลางที่สรางอํานาจการตอรองในการซื้อ
ขายที่เกิดขึ้น การขยายตัวของตลาดกลางไดมีสวนทําใหพอคาคนกลางคนที่สองหรือ
คนที่สามในทองถิ่นไดหดตัวไป นอกจากนี้การปรับปรุงใหสหกรณไดมียุงฉางที่มี
ขนาดใหญ ขึ้ น รวมถึ ง การทํ า หน า ที่ ซื้ อ ขายในรู ป ของตลาดกลางและการมี โ รงสี
สําหรับการแปรรูปไดมีสวนเกื้อหนุนตอเกษตรกรขนาดเล็กไปพรอม ๆ กับการสราง
แหลงทางเลือกในชองทางการจําหนายขาวเปลือกของเกษตรกรไดอยางดี ทําให
ตลาดข า วเปลื อ กได ก า วสู ก ารเป น ตลาดแข ง ขั น ในเกื อ บทุ ก ระดั บ ของการค า
ขาวเปลือก
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3
นโยบายการแทรกแซงกลไกราคา
ของรัฐในตลาดขาวเปลือก
การดํ า เนิ น นโยบายทางด า นราคาของรั ฐ ในช ว งทศวรรษที่ ผ า นมา
โดยเฉพาะนโยบายในการแทรกแซงกลไกตลาดสินคาขาวเปลือก โดยการยกระดับ
ราคารั บ จํา นํา ขา วเปลื อ กให สู งกวา ราคาตลาดไปพร อ มๆกับ การขยายขนาดของ
โครงการรับจํานํา ไดสงผลตอกลไกตลาดขาว ทั้งนี้ ชองทางการกระจายขาวเปลือกที่
เคยพัฒนามาดวยดีและมีการแขงขันในทุกชองทางการกระจาย กลับไดรับผลกระทบ
ทําใหตลาดกลางที่เปนชองทางการกระจายที่สําคัญ ตองเลิกกิจการไป เนื้อหาในบท
นี้จะเปนการนําเสนอนโยบายการแทรกแซงกลไกราคาของรัฐในตลาดขาวเปลือก
ในชวงทศวรรษที่ผานมา พรอมกับผลกระทบที่เกิดกับตลาดขาวเปลือก

ความเปนมาของนโยบายเสถียรภาพของราคาขาว
การทําสนธิสัญญาเบาริ่งกับอังกฤษในป พ.ศ. 2398 นับวาเปนกาวสําคัญใน
การเปดประตูการคาเสรีกับประเทศตะวันตก ในสมัยนั้นขาวเปนสินคาขาดแคลนและ
มี ค วามต อ งการจากตลาดต า งประเทศ และแม ร ะดั บ ราคาจะเกิ ด ความผั น ผวน
เนื่องจากความไมแนนอนในอุปทานการผลิตที่เกิดขึ้นกับประเทศตางๆที่ประชากร
บริโภคขาวเปนอาหารหลัก แตประเทศไทยในยุคนั้น ไดใชความขาดแคลนของสินคา
ขาวในตลาดตางประเทศและระดับราคาที่ผันผวน ไปสูการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรไดขยายการผลิตขาว ดังจะเห็นจากการพัฒนาการขุด
คลองสายตางๆเพื่อเปดพื้นที่และใหเกษตรกรไดอพยพเขาไปประกอบอาชีพ พรอมๆ
กับการเปนแหลงคมนาคมขนสงผลผลิตขาว (Ingram, 1971; Motooka, 1978) การ
เพาะปลูกไดขยายตัวทั้งในดานพื้นที่และผลผลิตและทําใหสินคาขาวกลายเปนพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยนับแตนั้นมา
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เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในป พ.ศ. 2488 ประเทศไทยตองเสีย
คาปรับสงคราม โดยจะตองสงมอบขาวใหกับประชาชาติจํานวนหนึ่งเพื่อเปนคาปรับ
สงครามตามขอผูกพันสัญญาสมบูรณแบบ (Siammwalla, 1975) ซึ่งกระทรวง
พาณิชย หรือกระทรวงเศรษฐการในสมัยนั้น จะตองรับภาระในการจัดหาขาวและสง
มอบข า วให กับ องค ก ารสหประชาชาติ กระทรวงเศรษฐการจึ ง ระงั บ ไม ใ ห เ อกชน
สงออก โดยรัฐบาลในขณะนั้นไดจัดตั้งองคืการขาว(ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนสํานักงาน
ขาว) เพื่อทําหนาที่ในการรวบรวมขาวและสงมอบขาวใหกับองคการสหประชาชาติ
และเมื่อหมดภาระขอผูกพันตามสัญญาในป พ.ศ. 2491 รัฐไดผอนคลายใหเอกชน
สามารถสงออกขาวได แตตองปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ราชการกําหนด โดยทางราชการ
ควบคุ ม การออกใบอนุ ญ าตและเก็ บ ค า พรี เ มี่ ย มข า ว ซึ่ ง ผู ส ง ออกจะต อ งจ า ย
คาธรรมเนียมใหกับรัฐบาลในทุกๆตันขาวที่สงออก คาพรีเมียมขาวจึงเปรียบเสมือน
เปนภาษีสงออกขา ว ทั้งนี้การเก็บคาธรรมเนียมการสงออกขา วไดเริ่ม ตน ขึ้นในป
2499 (Motooka, 1978)
แมในระยะแรกๆของการเก็บพรีเมี่ยมขาวจะมีวัตถุประสงคทางการคลัง
เพราะเปนการหารายไดของรัฐ ตอมาการเก็บคาพรีเมี่ยมไดนําใชเปนเครื่องมือเพื่อ
สรางเสถียรภาพของราคาขาวสารใหอยูในระดับต่ํา เพื่อใหผูบริโภคสามารถบริโภค
ขาวสารในราคาถูกและเปนการสรางสวัสดิการใหกับผูบริโภค (อัมมาร สยามวาลา
และวิโรจน ณ ระนอง 2533) ในชวงป พ.ศ. 2509-2516 ที่ราคาขาวในตลาดโลก
แปรปรวนสูง
นอกจากรัฐจะเรียกเก็บคาพรีเมี่ยมใหผันแปรไปตามราคาขาวใน
ตลาดโลกแลว รัฐยังไดใชนโยบายพรีเมี่ยมผนวกกับมาตรการเสริมตางๆ เชน
มาตรการจํากัดการสงออกขาว มาตรการการหามสงออกในบางป การกําหนดโควตา
การสงออก และรวมถึงมาตรการขาวสํารองจากผูสงออกในราคาต่ํากวาราคาตลาด
การบังคับใหผูสงออกสต็อกขาวตามสัดสวนการสงออก เปนตน มาตรการเสริม
ดังกลาวนอกจากจะสรางเสถียรภาพของราคาขาวภายในประเทศแลวยังกดดันให
ราคาขาวสารและขาวเปลือกในประเทศใหลดต่ําลง
นโยบายในชวงนั้นจึงเปนการ
เรียกขานกันวาเปนนโยบายเอาใจผูบริโภค หรือ consumer–led food policy
(Poapongsakorn and Isvilanonda, 2008)
อยางไรก็ตาม การเขาสูยุคของการปฏิวัติเขียวในชวงเวลาตอมา ไดเปนกาว
สําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในนโยบายเอาใจผูบริโภคดังกลาว ทั้งนี้เพราะ
อุปทานผลผลิตขาวของโลกและของไทยที่ไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วกวาอุปสงค ทําให
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อุปทานขาวในตลาดสงออกขยายตัวและสถานการณภาวะการขาดแคลนขาวผอน
คลายลง ราคาข า วในตลาดโลกได ถู ก กดดั น จากอุ ป ทานผลผลิ ต ข า วที่ มี ม ากให มี
แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง และภาวะแรงกดดันจากราคาในตลาดสงออกไดสงผาน
มายังตลาดขาวเปลือกทําใหราคาขาวเปลือกในประเทศลดต่ําลงตอเนื่องตามมา จน
1
ทํ า ให รั ฐ บาลไทยในขณะนั้ น ต อ งยกเลิ ก การเก็ บ ค า พรี เ มี่ ย มข า วไปในป 2529
(Siamwalla and Setboonsang, 1989) เมื่อนโยบายเอาใจผูบริโภคผานพนไป การที่
ระดับราคาขาวเปลือกไดตกต่ําอยางตอเนื่อง อันเปนผลจากการปฏิวัติเขียวสงผลตอ
การขยายตัวของการปลูกขาวพันธุไมไวตอชวงแสงที่ทําใหเกษตรกรสามารถใชที่ดิน
เทาเดิมแตปลูกขาวไดหลายครั้งในรอบป ทําใหอุปทานผลผลิตขาวของไทยเพิ่มขึ้น
มาก และในขณะเดียวกันการคาขาวสารในตลาดการคาระหวางประเทศก็ไดเปลี่ยน
จากการเป น สิ น ค า ขาดแคลนมาเป น สิน ค า ที่ ห าได ง า ยมากขึ้น ตลาดการค า ข า ว
ระหว า งประเทศได พัฒ นาจากการที่ ผู ผ ลิ ต หรื อ ประเทศผู สง ออกมีอิ ท ธิ พ ลในการ
กําหนดอํานาจตลาด มาสูการที่ประเทศผูนําเขาหรือผูบริโภคในตลาดนําเขามีอิทธิพล
ตออํานาจการตลาด นโยบายเรื่องขาวและการรักษาเสถียรภาพราคาขาวของไทยจึง
2
ไดพัฒนาไปสูนโยบายการเอาใจผูผลิต ตามมาหรือ producer-led food policy
ดังนั้น การแทรกแซงกลไกตลาดของรัฐจากการแทรกแซงกลไกตลาดขาวสารและ
ตลาดสงออกไดปรับเปลี่ยนไปสูการแทรกแซงกลไกตลาดขาวเปลือกเพื่อยกระดับ
ราคาใหผูผลิตไดรับราคาที่สูงขึ้น

การวิวัฒนาการของนโยบายรับจํานําขาวเปลือก
ก อ นที่ จ ะมี น โยบายจํ า นํ า ข า วเปลื อ ก รั ฐ ได มี ม าตรการในการพยุ ง ราคา
ขาวเปลือก โดยให องคการตลาดเพื่อเกษตรกร(อตก.) ออกไปรับซื้อขาวเปลือกเพื่อ
พยุ ง ราคาฟาร ม ไม ใ ห ต กต่ํ า จนเกิ น ไปในรั ฐ บาล ม.ร.ว. คึ ก ฤทธิ์ ปราโมช
นายกรัฐมนตรีคนที่ 13 ของไทย ในป 2518 แตมาตรการดังกลาวไมเปนผลสําเร็จ
เพราะรั ฐ มี เ งิ น หมุ น เวี ย นในการดํ า เนิ น งานตามนโยบายดั ง กล า วจํ า นวนน อ ยไม
1

รัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท (3 มีนาคม 2523-4 สิงหาคม 2531 นายกรัฐมนตรีลําดับที่ 16
ของไทย)
2
ไดเริ่มการแทรกแซงตลาดขาวเปลือกในรัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (14 มีนาคม 2518-12
มกราคม 2519 นายกรัฐมนตรีลําดับที่ 13 ของไทย)
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สามารถยกระดั บ ราคาตลาดไม ใ ห ต่ํ า ลงได อี ก ทั้ ง การดํ า เนิ น โครงการขาดความ
ตอเนื่อง ความพยายามในการปรับปรุงโครงการพยุงราคาเสียใหมไดเริ่มขึ้นในปการ
ผลิต 2524/25 โดยไดปรับรูปแบบของโครงการพยุงราคาขาวมาเปนโครงการรับจํานํา
3
ขาวเปลือก ไปพรอมๆกับการใหความสําคัญในการจัดตั้งตลาดกลางขาวเปลือกใน
แหลงสําคัญๆ เพื่อใหเกิดการแขงขันในตลาดขาวเปลือกในทองถิ่น ทั้งนี้ไดมอบหมาย
ใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนองคกรหลักในการทํา
หนาที่รับจํานําขาวเปลือกจากชาวนาในอัตราดอกเบี้ยต่ํา4 เพื่อจูงใจใหชาวนาชะลอ
การขายขาวในชวงตนฤดูเก็บเกี่ยวและลดอุปทานขาวที่ออกสูตลาด และขณะเดียวกัน
ชวยใหชาวนาที่เดือดรอนเงินในชวงเก็บเกี่ยวไดมีเงินไปใชกอนโดยไมตองขายขาว
เมื่อราคาขาวหลังฤดูเก็บเกี่ยวสูงขึ้นชาวนาคอยมาไถถอนขาวเปลือกไปขายในตลาด
ก็จะชวยใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้นตามมา
โครงการรับจํานําขาวเปลือกในระยะเริ่มแรกเปนโครงการเสริมและเปน
โครงการขนาดเล็ก โดยเปดโอกาสใหเกษตรกรที่ตองการใชเงินในตนฤดูการเก็บเกี่ยว
ไดนําขาวมาจํานําไวเปนหลักประกันและเพื่อลดอุปทานขาวที่จะเขาสูตลาดในชวงฤดู
เก็บเกี่ยวจํานวนมากไดชะลอตัวลง ทั้งนี้เกษตรกรที่เขารวมโครงการจะไดรับเงินกูยืม
ไมเกินรอยละ 80 ของมูลคาขาวเปลือกที่นํามาจํานําตามมูลคาตลาดและในวงเงินกูไม
เกินรายละ 100,000 บาท โดย ธ.ก.ส. คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 13 ตอป แตมีเงื่อนไข
วาเกษตรกรจะตองมาไถถอนขาวเปลือกคืนอยางชาตามเวลาที่กําหนดไว และหากไม
มาไถถอนภายในกําหนดขาวเปลือกที่นํามาจํานําจะตกเปนของ ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส.
จะนําออกจําหนายเพื่อชําระหนี้สินตอไป (สมพร อิศวิลานนท และ อรอนงค นัยวิกุล
2549)
การดําเนินงานในปแรกพบวาไมประสบผลสําเร็จเพราะมีชาวนาเขารวม
จํานวนนอยรายและปริมาณผลผลิตที่นํามาจํานําก็มีจํานวนนอย แตหลังจากที่ไดมี
3

โครงการรับจํานําขาวเปลือกเปนโครงการนํารองเล็กๆ ซึ่งแรกเริ่มจัดตั้งโดย ธ.ก.ส. อันเปนผลจากแรงผลักดันทาง
การเมือง ที่จะให ธ.ก.ส. เลื่อนกําหนดการชําระหนี้ของเกษตรกร และเพื่อใหเกษตรกรเก็บขาวไวขายในชวงที่ไดราคาดี
โดยฝากขาวไวที่โกดังของ อคส.
4
หลักการทั่วๆไปของโครงการรับจํานําขาวเปลือกคือการใหเงินกูในอัตราดอกเบี้ยต่าํ แกเกษตรกรโดยใชขาวเปลือกเปน
หลักประกันในการชําระหนี้เงินกู ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดรอนทางการเงินแกเกษตรกรและในขณะเดียวกันจะชวยให
ปริมาณขาวเปลือกออกสูตลาดในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวนอยลง ซึ่งจะทําใหระดับราคาขาวเปลือกในชวงเก็บเกีย่ วไม
ตกต่ําลงมากนัก
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การปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการในปตอมา โดยใหเกษตรกรที่นําขาวเปลือกมาจํานํา
สามารถเก็ บ ข า วไว ที่ ยุ ง ฉางของตนเองได เ พื่ อ ลดภาระค า ใช จ า ยในการขนย า ย
ตลอดจนการลดอัตราดอกเบี้ยที่เกษตรกรจะตองจายใหต่ําลง ไดเปนเงื่อนไขจูงใจให
เกษตรกรเขามาใชประโยชนจากโครงการมากขึ้น (สมพร อิศวิลานนท 2553)
โครงการรับจํานําขาวเปลือกไดเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญอีกครั้งในฤดูกาล
ผลิตป 2529/30 เพราะไดเปลี่ยนแปลงจากโครงการเสริมมาเปนโครงการหลัก โดย
รัฐบาลในขณะนั้นไดผลักดันให ธ.ก.ส. เขามามีบทบาทในการรับจํานําขาวเปลือก
จํานวนมากเปนครั้งแรก เพื่อรักษาระดับราคาขาวไมใหตกต่ําโดยใหเกษตรกรชะลอ
การขายพรอมกับกําหนดให ธ.ก.ส. เรียกเก็บดอกเบี้ยจากเกษตรกรรอยละ 3 ตอ
ป ในชวงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน และรอยละ 6 ตอปในชวงเดือน กรกฏาคมถึง
สิ ง หาคม ผลของการดํ า เนิ น งานตามโครงการในป ดั ง กล า วพบว า ระดั บ ราคา
ขา วเปลือกชนิดตางๆไดป รับตัวสูงขึ้ น เกษตรกรจึงมาเขาร วมโครงการรับจํา นํา
ขาวเปลือกมากขึ้น เนื่องจากเห็นวาราคาขาวเปลือกเพิ่มขึ้นมากกวาดอกเบี้ยที่จะตอง
จายใหกับ ธ.ก.ส. (สมพร อิศวิลานนท และ อรอนงค นัยวิกุล 2549)
ตอมาในปการผลิต 2530/31ไดมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของอัตราดอกเบี้ย
เสียใหม โดยกําหนดใหเกษตรกรเสียดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอปตลอดระยะเวลาจํานํา
นอกจากนี้ในปดังกลาวคณะกรรมการนโยบายขาว (กนข.) ยังไดกําหนดใหมีโครงการ
อื่ น ๆเป น โครงการเสริ ม อี ก ด ว ย เช น โครงการรั บ ซื้ อ ข า วเปลื อ กของกองทั พ บก5
โครงการแทรกแซงตลาดขาวเปลือกของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนโครงการเรง
ระบายขาวสารสงออกเพื่อยกระดับราคาขาวเปลือกตามฤดูกาลผลิตของกระทรวง
พาณิชย 6
ในป ก ารผลิ ต 2534/35 รั ฐ บาลได ป รั บ เปลี่ ย นงานกองทุ น สงเคราะห
เกษตรกรที่ตั้งขึ้นในป 25177 มาเปนคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือ
5

โดยกองทัพบกรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรรายยอยในราคาสูงกวาราคาทองถิ่นแลวนําขาวเปลือกนั้นมาแปรสภาพ
เปนขาวสารเพื่อบริโภคในกองทัพ
6
โครงการนี้รัฐบาลขายขาวสารในราคาที่ตา่ํ กวาราคาตลาดใหแกผซู ื้อทั้งที่เปนรัฐบาลและเอกชนตางประเทศ
7
ในป 2493 ถึง 2517 เงินคาธรรมเนียมการสงออกขาวตองสงเขาเปนรายไดของแผนดินทั้งหมด การเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลอันเนื่องจากการเรียกรองประชาธิปไตยของนักเรียน นักศึกษา ในยุคนัน้ ไดมีการเสนอใหมีการเปลี่ยนระบบการ
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เกษตรกร (คชก.) และไดจัดตั้ง “กองทุนรวมเพื่อเกษตรกร” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรทั้งระบบครอบคลุมสินคาเกษตรทุกชนิด พรอมทั้งไดเปลี่ยนแปลง
จํานวนเงินกูที่เกษตรกรไดรับจากรอยละ 80 เปนไมเกินรอยละ 90 ของราคา
เปาหมาย (หนวยวิจัยธุรกิจเกษตร 2540)
นับจากทศวรรษ พ.ศ. 2540 เปนตนมาโครงการับจํานําของรัฐไดเดินเขาสู
เปาหมายเชิงการเมืองมากขึ้น โดยในปการผลิต 2541/42 และ 2542/43 รัฐบาลได
ปรั บ เพิ่ ม ราคาจํ า นํ า ให เ กษตรกรและสถาบั น เกษตรกรสามารถนํ า มาใช เ ป น
หลักประกันในการกูเงินไดสูงถึงรอยละ 95 ของราคาเปาหมาย และให ธ.ก.ส. รับ
จํานําขาวเปลือกเฉพาะขาวเปลือกในยุงฉางของเกษตรกร และเมื่อพนฤดูเก็บเกี่ยว
ไปแลวระดับราคาขาวเปลือกไมไดปรับตัวดีขึ้นรัฐบาลจึงไดเพิ่มโครงการแทรกแซง
ตลาดขาวเปลือก โดยให อคส. กูเงินจากธนาคารกรุงไทยไปรับซื้อขาวสารจากโรงสี
โดยกําหนดใหโรงสีซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรในราคาที่กําหนด แตสถานการณ
ราคาขาวเปลือกยังไมดีขึ้น กนข.ไดมีมติใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ไมมียุง
ฉางใหนําขาวเปลือกไปฝากไวที่เก็บหรือยุงฉางของ อตก. หรือของโรงสีที่ อตก. เชา
ไวและนําใบประทวนสินคาที่ อตก. ออกใหไปจํานํากับ ธ.ก.ส.
(ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ ไมปรากฏป)
เมื่ อ สถานการณ ร าคาข า วเปลื อ กยั ง คงตกต่ํ า อย า งต อ เนื่ อ ง การดํ า เนิ น
นโยบายของรัฐบาลในฤดูการผลิตป 2543/44 จึงไดผสมผสานโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือกนาป โครงการรับจํานําขาวสารและมาตรการอื่นๆ ไปพรอมๆกัน และในป
นี้เองรัฐบาลไมไดกําหนดราคาเปาหมายของโครงการรับจํานําแตใชกําหนดราคารับ
จํานําแทน เทากับเปนการเปลี่ยนแปลงใหเกษตรกรนําขาวเปลือกมาจํานําและกูเงิน
ไดรอยละ100 ของราคาที่ กนข. กําหนด สําหรับหลักเกณฑอื่นๆยังคงถือปฏิบัติ
เชนเดียวกับโครงการในปที่ผานมา
เมื่อรัฐบาลภายใตพรรคไทยรักไทย โดยการนําของนายกรัฐมนตรีทักษิณ
ชินวัตร เขามาบริหารประเทศในเดือนกุมภาพันธ 2544 ไดปรับปรุงโครงการรับจํานํา
ใหม โดยให ธ.ก.ส. รับจํานําใบประทวนสินคาที่ อตก. และ อคส. ออกใหแก
เกษตรกรที่นําขาวเปลือกนาปรังป 2544 ไปฝากไว ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน
จัดเก็บคาธรรมเนียมสงออก โดยทานรองปลัดกระทรวงเกษตรในขณะนั้น(นายเถลิง ธํารงนาวาสวัสดิ์) ไดเสนอใหนําเงิน
คาธรรมเนียมการสงออกขาวมาจัดตั้งเปนเพือ่ ชวยเหลือชาวนา จึงไดมี พรบ.กองทุนสงเคราะหเกษตรกรเกิดขึ้น
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เมษายน ถึงสิงหาคม 2544 กําหนดระยะเวลาไถถอน 5 เดือน พรอมกับขยายวงเงิน
รับจํานําเปนไมเกินรายละ 350,000 บาท และกําหนดเงื่อนไขใหสามารถนํา
ขาวเปลือกนาปรังที่ อตก.และ อคส. รับฝากไวไปสีแปรสภาพเปนขาวสารและเก็บไว
ในคลังสินคากลาง ทั้งนี้ อคส. และ อตก. จะตองตกลงกับโรงสีไมใหคิดคาฝาก
ขาวเปลือกในชวงเวลา 3 เดือนแรก ที่รับฝากขาวเปลือกจากเกษตรกร พรอมกับใหมี
การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาระบายขาวตามโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง
โดยมี อธิบดีกรมการคาภายในเปนประธาน และผูแทน อคส. อตก. กรมการคา
ตางประเทศ และกรมการคาภายใน เปนคณะกรรมการ ทําหนาที่บริหารจัดการ
ขาวเปลือกที่ฝากไวไมใหเกิน 3 เดือน
สมพร อิศวิลานนท (2553) รายงานไววาโครงการรับจํานําขาวเปลือกนา
ปรังป 2544 ถือไดวาเปนตนแบบของโครงการรับจํานําใบประทวนตอเนื่องมาจนถึงป
การผลิต 2551/52 ทั้งนี้รัฐบาลไดเพิ่มราคาเปาหมายของการรับจํานําใหสูงกวาระดับ
ราคาตลาดไปพรอมๆกับการเพิ่มปริมาณเปาหมายของการรับจํานํา พรอมกันนี้ไดมี
มาตรการใหโรงสีเอกชนเขามาเปนกลไกที่สําคัญในกระบวนการรับจํานําขาวเปลือก
เพิ่มเติมจากการใชกลไกของ ธ.ก.ส. และสถาบันสหกรณที่ไดดําเนินการรับจํานําและ
ฝากขาวไวกับยุงฉางของเกษตรกรแตละรายหรือสถาบันเกษตรกรในแหลงการผลิต
รวมถึงไดใหมีการรับจํานําใบประทวนสินคาโดยใหเกษตรกรนําขาวเปลือกมาจํานํา
กับโรงสีและใหโรงสีโดยมี อตก. และ อคส. เปนผูออกใบประทวนสินคาใหกับ
เกษตรกร เมื่อเกษตรกรไดรับใบประทวนแลวสามารถนําใบประทวนมาขึ้นเงินกับ
ธ.ก.ส. ตามราคาที่ประกาศรับจํานํา ซึ่งในปการผลิต 2544/45 และปการผลิต
2545/46 ไดเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ โดยกําหนดปริมาณเปาหมายการรับจํานําเพิ่ม
จาก 2.5 ลานตัน เปน 8.7 ลานตัน ในปการผลิต 2544/45 และเปน 9 ลานตันในปการ
ผลิต 2545/46
ในปการผลิต 2546/47 และ 2547/48 ซึ่งยังเปนชวงของรัฐบาลของพรรค
8
ไทยรักไทย นอกจากจะมีการขยายขนาดของโครงการรับจํานําโดยมีเปาหมายของ
การรับจํานําถึง 9.0 ลานตันขาวเปลือก(หรือประมาณเกือบ 1 ใน 3 ของผลผลิตขาว
8

ในชวงระหวางป 2544-2549 เปนรัฐบาลที่มกี ารบริหารงานโดยนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร( 17 กุมภาพันธ 254419 กันยายน 2549 นายกรัฐมนตรีลําดับที่ 23 ของไทย)
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ทั้งประเทศ) พรอมกับขยายราคารับจํานําใหสูงกวาระดับราคาตลาด (ตารางที่ 3.1)
ในสวนของขาวหอมมะลิคุณภาพตางๆ ไดยกระดับราคาสูงขึ้นจากเดิมตันละ 3,000
บาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 43-45 สําหรับขาวหอมจังหวัดไดเพิ่มขึ้นตันละ
2,000 บาทหรือประมาณรอยละ 35 ขาวเจานาปปรับเพิ่มขึ้นตันละ 1,240-1,440
บาทขึ้นอยูกับเปอรเซ็นตของการสีเปนขาวสาร สวนขาวปทุมธานี เพิ่มขึ้นนอยกวา
ขาวชนิดอื่นๆหรือเพิ่มขึ้นตันละ 600บาทหรือรอยละ 10 ของระดับราคาเดิม การ
ปรับเพิ่มราคารับจํานําดังกลาวไดสงผลใหเกษตรกรนําขาวเปลือกที่ผลิตไดมาเขา
โครงการรับจํานําสูงมากขึ้นจาก 2.7 ลานตันในปการผลิตป 2546/47 เปน 9.4 และ
9.5ลานตัน ในปการผลิต 2547/48 และปการผลิต 2548/49 ตามลําดับ ทําใหมูลคา
การรับจํานําเพิ่มจาก 12,429 ลานบาท ในปการผลิต 2546/47 เปน 71,773 ลานบาท
ตารางที่ 3.1 ราคารับจํานําขาวเปลือกนาปปการผลิต 2546/47 และ2547/48 (ความชื้นไมเกิน 15%)
จํานวน
%เปลี่ยนแปลง
ชนิดขาว
ป 2546/47
ป 2547/48
เปลี่ยนแปลง
บาทตอตัน
ขาวเปลือกหอมมะลิ
7,000
10,000
+3,000
+42.86
ชนิดสีไดตนขาว 42 กรัม
6,900
9,900
+3,000
+43.48
ชนิดสีไดตนขาวได 36 กรัม
6,700
9,700
+3,000
+44.78
ขาวเปลือกหอมจังหวัด
ชนิดสีไดตนขาว 40 กรัม
5,700
7,700
+2,000
+35.09
ชนิดสีไดตนขาว 36 กรัม
5,620
7,620
+2,000
+35.59
ชนิดสีไดตนขาว 34 กรัม
5,460
7,460
+2,000
+36.63
ขาวเปลือกเจานาป
ชนิดสีเปนขาวสาร 100%
5,330
6,600
+1,270
+23.83
ชนิดสีเปนขาวสาร 5%
5,235
6,500
+1,265
+24.16
ชนิดสีเปนขาวสาร 10%
5,045
6,400
+1,355
+26.86
ชนิดสีเปนขาวสาร 15%
4,950
6,300
+1,350
+27.27
ชนิดสีเปนขาวสาร 25%
4,760
6,200
+1,440
+30.25
ขาวเปลือกปทุมธานี
6,000
6,600
+600
+10.00
ขาวเปลือกหอมสุพรรณบุรี
5,400
6,500
+1,100
+18.52
ที่มา: ฝายเลขานุการ กนข. กรมการคาภายใน พฤศจิกายน 2547
หมายเหตุ: 1. มีผลบังคับใชตั้งแตขาวเปลือกนาปปการผลิต 2547/48 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เปนตนไป
2. ขาวเปลือกหอมมะลิราคารับจํานําใบประทวนขางตนใหปรับเพิ่ม-ลดในอัตรากรัมละ 50บาท
สวนราคารับจํานําขาวเปลือกหอมมะลิที่ยุงฉางของเกษตรกร ใหกําหนดราคารับจํานําตันละ 9,700 บาท
3.ขาวเปลือกหอมจังหวัด ราคารับจํานําขางตนเปนไปตามคุณภาพที่กําหนดและปรับเพิ่ม-ลดตกรัมละ40
บาทสวนราคารับจํานําที่ยุงฉางเกษตรกรใหรับจํานําตันละ 7,460 บาท
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ในปการผลิต 2548/49 ในขณะเดียวกันการมาไถถอนคืนของเกษตรกรกลับลด
นอยลง เปนผลใหขาวหลุดจํานําตกเปนของรัฐในจํานวนที่มากขึ้นไปจากเดิมกวาที่
เคยเปนมา (ตารางที่ 3.2)
9

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในชวงปลายป 2549 และ เมื่อไดมี
รัฐบาลชั่วคราวซึ่งมีพลเอกสุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี การดําเนินโครงการ
รั บ จํ า นํ า ข า วเปลื อ กในฤดู น าป ป ก ารผลิ ต 2549/50 ของรั ฐ บาลพลเอกสุ ร ยุ ท ธ ใ น
ข ณ ะ นั้ น ยั ง ดํ า เ นิ น เ ห มื อ น กั บ ป ที่ ผ า น ม า แ ต ไ ด มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการขาว (กนข.) มาเปนคณะกรรมการนโยบายขาว
10
แหงชาติ (กขช.)
ตารางที่ 3.2 จํานวนและมูลคาขาวเปลือกนาปที่รับจํานําและการไถถอนคืน ชวงปการผลิต 2545/46-2550/51
ยุงฉาง
ใบประทวน
รวม
%
%
ไถถอน
%
รับจํานํา ไถถอน
รับจํานํา ไถถอน
รับจํานํา
ไถถอน
ไถถอน
ไถถอน
ปริมาณ(ตัน)
2545/46
750,040 748,130
99.75 3,022,927 108,408
3.59 3,772,967 856,538 22.79
2546/47
332,523 331,401
99.66 2,205,890 344,571 15.62 2,538,413 675,972 26.63
2547/48
436,849 413,124
94.57 8,205,087 106,449
1.30 8,641,936 519,573
6.01
2548/49 1,183,553 762,904
64.46 4,064,285 401,544
9.88 5,247,838 1,164,448 22.19
2549/50
532,290 517,615
97.24 356,924 354,146 99.22 889,214 871,761 98.04
2550/51
129,173 49,783
38.53
53,602
47,778 89.13 182,775
97,561 53.38
มูลคา(ลานบาท)
2545/46 3,897.44 3,830.87
98.29 15,065.70
579.21
3.84 18,963.14 4,410.08 23.26
2546/47 1,636.37 1,585.31
96.88 10,113.52 1,579.02 15.61 11,749.89 3,164.33 26.93
2547/48 2,750.09 2,622.98
95.38 36,458.97
526.03
1.44 39,209.06 3,149.01
8.03
2548/49 11,622.57 7,436.14
63.98 33,174.45 3,270.41
9.85 44,797.02 10,706.55 23.89
2549/50 4,710.52 4,578.51
97.20 2,491.73 2,471.73 99.20 7,202.25 7,050.24 97.89
2550/51 1,120.98 433.38
38.66
361.72
323.28 89.37 1,482.70
756.66 51.03
ที่มา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร อางใน สมพร อิศวิลานนท (2553)

9

ไดเกิดการรัฐประหารและไดมีรับบาลชั่วคราวซึ่งแตงตั้งโดยคณะรัฐประหาร
ไดมีการประกาศแตงตัง้ คณะกรรมการ กขช.ในเดือนกรกฏาคม 2550

10
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ดวยตระหนักวารัฐเปนผูรวบรวมขาวไวในจํานวนมาก คณะกรรมการ กขช.
ในขณะนั้น จึงมีนโยบายปรับลดเปาหมายปริมาณการรับจํานําลงจาก 9 ลานตันมา
เปน 8 ลานตัน ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรขาวไทย11 พรอมกับปรับราคารับ
จํานําเปาหมายในฤดูนาปรังใหใกลเคียงกับราคาตลาด โดยกําหนดใหขาวหอมมะลิ
(ชนิดที่สีไดตนขาว 36- 42 กรัม) ตันละ 7,200-9,000 บาทตอตัน ขาวเปลือกเจานาป
25%-100% ตันละ 5,900-6,500 บาทตอตัน และขาวเปลือกเหนียว 10% (คละ, เมล็ด
ยาว) ตันละ 7,500 บาทและ 7,700 บาทตอตันตามลําดับ ขาวเปลือกปทุมธานี รับ
จํานําตันละ 6,700-7,000 บาท ขาวเปลือกหอมจังหวัดตันละ 7,200-7,500 บาท
(ฝายเลขานุการ กขช. 2550)
ราคารับจํานําไดปรับสูงขึ้นเล็กนอยจาก ในฤดูนาป ปการผลิต 2550/51
โดย กําหนดใหขาวหอมมะลิ(ชนิดที่สีไดตนขาว 36-40 กรัม) ตันละ 9,000-9,300
บาทตอตัน(สูงกวาปที่ผานมา 300 บาท) ขาวหอมจังหวัด (ชนิดสีไดตนขาว 34-40
กรัม) ตันละ 7,500 -7,800 บาท (สูงกวาปที่ผานมา 300 บาท) ขาวเปลือกเจานาป
25%-100% ตันละ 6,100-6,700 บาท(สูงกวาปที่ผานมา 200 บาท) ขาวเปลือก
ปทุมธานี (ชนิดสีไดตนขาว 36-42 กรัม) ตันละ 6,900-7,200 บาท (สูงกวาปที่ผานมา
300 บาท) และขาวเปลือกเหนียว 10% (คละ, เมล็ดยาว) ตันละ 7,500 บาทและ
7,700 บาทตอตันตามลําดับ สวนปริมาณรับจํานําใหคงเปาการรับจํานํามาไวที่ 8
ลานตันขาวเปลือก พรอมกับกําหนดระยะเวลาการไถถอนคืนภายใน 4 เดือน (ฝาย
เลขานุการ กขช. 2551a) สําหรับในฤดูนาปรังของปเดียวกันนี้ ไดมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากอัตราที่กลาวถึงเพียงเล็กนอย เนื่องจากสถานการณขาวในปนี้เปนสถานการณ
ที่ราคาขาวไดมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น การประกาศราคารับจํานําใกลเคียงกับราคา
ตลาดไดมีผลทําใหจํานวนขาวเปลือกที่เขาสูโครงการรับจํานําลดลงในฤดูนาปเหลือ
เพียง 1.81 ลานตัน และในฤดูนาปรังอีก 1.64 ลานตัน (รวมทั้งป 3.45 ลานตัน ในป
การผลิต 2549/50 และในขณะเดียวกันก็ไดจัดทําแผนการระบายขาวในสต็อก
ออกเปนระยะ ซึ่งไมสงผลกระทบตอตลาดการคาขาวแตอยางใด และสามารถระบาย
ขาวสารคงเหลือในสต็อกไดลดลงเหลือเพียงจํานวน 2.1 ลานตัน (สมพร อิศวิลานนท
2553)

11

ยุทธศาสตรขาวไทยไดมีแผนการปรับลดการแทรกแซงของรัฐในตลาดขาวเปลือกลงปละ 10%
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เมื่อรัฐบาลรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท พนหนาที่ไปและพรรคพลัง
12
ประชาชนซึ่งมีนายสมัคร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี ไดเขามาบริหารประเทศตอ
จากรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท ในระยะแรกของการบริหารนโยบายยังคง
เปาหมายและราคารับจํานําในฤดูนาปตามที่ กขช. ไดอนุมัติไวในรัฐบาลกอนหนานี้
แตเนื่องจากในชวงครึ่งปแรกของป 2551 ระดับราคาขาวในตลาดตางประเทศได
13
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
พรอมๆกับการปรับตัวของราคาขาวเปลือกในประเทศที่ระดับ
ฟารม
ในเดือนมิถุนายน 2551 เกษตรกรทําทาจะประทวงปดถนนและไดเรียกรอง
ใหรัฐบาลประกาศราคารับจํานําในฤดูนาปรังป 2551 ใหเทากับราคาตลาดซึ่งใน
ขณะนั้นราคาขาวเปลือกที่ระดับฟารมไดขึ้นไปสูงถึงตันละ 15,000 บาท ทําให
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหกระทรวงการคลังและ ธ.ก.ส. ดําเนินการรับจํานํา
ขาวเปลือกนาปรังความชื้นไมเกิน 15% ที่ตันละ14,000 บาท (ฝายเลขานุการ กขช.
2551b) ซึ่งไดปรับเพิ่มราคาสูงถึงรอยละ 97.18 (ตารางที่ 3.3)
ตารางที่ 3.3 ราคารับจํานําขาวเปลือกฤดูนาปรัง ป 2550 เปรียบเทียบกับป 2551 (ณ ความชื้นไมเกิน 15%)
ชนิดขาว

นาปรังป 2550

นาปรังป 2551

การเปลี่ยนแปลง(%)

14,0000
14,000

97.18
97.18

บาทตอตัน
ขาวเปลือกเจานาปรัง
ขาวเปลือกปทุมธานี
ที่มา: ฝายเลขานุการ กขช. (2551b)

7,100
7,100

การปรับเพิ่มระดับราคารับจํานําอยางมากในสมัยของนายสมัคร สุนทรเวช ไดสงผล
ตอการดําเนินนโยบายรับจํานําขาวเปลือกในฤดูนาปปการผลิต 2551/52 ของรัฐบาล
14
ตอมา เมื่อนายสมชาย วงศสวัสดิ์ ไดเขามาดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้
12

ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีลําดับที่ 25 เมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ 2551 และอยูในตําแหนงได 9 เดือน
13
ไดเกิดสถานการณวิกฤตอาหารและพลังงานโลกเพราะ ราคาน้ํามันดิบในตลาดการคาน้าํ มันโลกไดปรับตัวสูงขึน้ ใน
ขณะเดียวกันราคาพืชอาหารหลัก การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาขาวมีสาเหตุจากการหยุดสงออกของจีนและอินเดีย
เนื่องจากมีปริมาณสต็อกขาวที่ลดต่าํ ลง นอกจากนี้การที่เวียดนามไดชะลอการสงออกและตอมาหยุดการสงออกไดทําให
ราคาขาวในตลาดระหวางประเทศปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวงระหวางเดือนมีนาคมถึงกรกฏาคม 2551
14
ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีลําดับที่ 26 เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2551 ถึง 2 ธันวาคม 2551
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เพราะแมระดับราคาขาวในตลาดโลกจะลดลงมาถึงรอยละ 40 จากที่เคยขึ้นไปสูงสุด
และราคาขาวเปลือกในตลาดภายในประเทศลดต่ํากวาตันละ 10,000 บาท ก็ตาม แต
รัฐบาลไดคงระดับราคารับจํานําไวในระดับที่สูง ทั้งนี้เพราะดานหนึ่งเปนการเรียกรอง
จากเกษตรกรเพื่อใหมีราคาคุมกับตนทุนการผลิต และขณะเดียวกันอีกดานหนึ่งก็เปน
ความประสงคของพรรคการเมืองที่จะสรางนโยบายประชานิยมกับเกษตรกร (สมพร
อิศวิลานนท 2553) ดังนั้นหากเปรียบเทียบราคารับจํานําระหวางฤดูนาป 2550/51
กับฤดูนาป 2551/52 (ตารางที่ 3.4) พบวาไดมีการเพิ่มระดับราคารับจํานําถึงเกือบ
รอยละ 80 สําหรับขาวเปลือกนาป และประมาณรอยละ 60 และ 66 สําหรับขาวหอม
มะลิและขาวหอมจังหวัด ตามลําดับ
ตารางที่ 3.4 ราคารับจํานําขาวเปลือกฤดูนาป ปการผลิต 2550/51 เปรียบเทียบกับป 2551/52 (ณ ความชื้น
ไมเกิน 15%)
ชนิดขาว
ป 25450/51
ป 2551/52
การเปลี่ยนแปลง(%)
บาทตอตัน
ขาวเปลือกหอมมะลิ
ชนิดสีไดตนขาว 42 กรัม
9,300
15,000
+61.29%
ชนิดสีไดตนขาวได 36 กรัม
9,000
14,400
60.00
ขาวเปลือกหอมจังหวัด
ชนิดสีไดตนขาว 40 กรัม
7,800
13,000
66.67
ชนิดสีไดตนขาว 38 กรัม
7,700
12,800
66.23
ขาวเปลือกเจานาป
ชนิดสีเปนขาวสาร 100%
6,700
12,000
79.10
ชนิดสีเปนขาวสาร 5%
6,600
11,800
78.79
ชนิดสีเปนขาวสาร 10%
6,500
11,600
78.46
ขาวเปลือกปทุมธานี
ชนิดสีไดตนขาว 42 กรัม
7,200
12,000
66.20
ขาวเปลือกเหนียว
ขาวเปลือกเหนียว10% เมล็ดยาว
7,700
10,000
29.87
ขาวเปลือกเหนียว 10% ชนิดคละ
7,500
9,000
20.00
ที่มา: ฝายเลขานุการ กนข. กรมการคาภายใน พฤศจิกายน 2547 อางใน สมพร อิศวิลนนท (2553)
หมายเหตุ: ราคารับจํานําขาวเลือกหอมมะลิที่ยุงฉางของเกษตรกรบวกเพิ่มใหอีกตันละ 1,000 บาท เชนเดียวกับราคา
รับจํานําขาวเปลือกเหนียวที่ยุงฉางเกษตรกรใหเพิ่มอีกตันละ 1,000 บาท เกษตรกรที่เขารวมโครงการจะ
จํานําไดในวงเงินไมเกิน 500,000 บาท
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การปรับ ราคาจํ า นํา เพิ่ ม ขึ้ น สู งกวา ระดับ ราคาตลาดและขยายขนาดของ
โครงการโดยให มีก ารรั บ จํ า นํ า ตามเป า หมายจํ า นวนมากย อ มสร า งผลกระทบต อ
กิจกรรมของตลาดกลางขาวเปลือก ทําใหรัฐกลายเปนผูรับซื้อขาวเปลือกรายใหญใน
ท อ งตลาด การศึ ก ษาช อ งทางการตลาดข า วเปลื อ กของศู น ย วิ จั ย เศรษฐศาสตร
ประยุกต (2547) ไดรายงานไววานับจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือกไปสูการแทรกแซงกลไกตลาดในรูปของการประกันราคาขั้นต่ํา ทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงใน ชองทางตลาดขาวจากเดิมที่เกษตรกรขายผานพอคาในหมูบานและ
ตลาดกลาง ไปสูการขายผานโรงสีเปนสําคัญ ดังนั้น โครงการรับจํานําขาวเปลือก
ในชวง 5-6 ปที่ผานมา จึงดูเหมือนวาไดรับการพัฒนายกระดับไปสูโครงการที่หวังผล
ทางการเมืองมากกวาการหวังผลเพื่อการพัฒนาตลาดขาวไทยและอุตสาหกรรมขาว
ไทย โดยมีขออางที่วาเกษตรกรสวนใหญยากจนและจําเปนจะตองยกระดับรายได
ของกลุมคนดังกลาวใหสูงขึ้น

ผลกระทบจากมาตรการการแทรกแซงกลไกตลาด
ขาวเปลือก
การดําเนินมาตรการรับจํานําขาวเปลือกแมจะเปนการใหความชวยเหลือ
เกษตรกรใหมีรายไดมากขึ้นจากการทํานาเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม แต
การที่นโยบายดังกลาวไดยกระดับของราคารับจํานําใหสูงกวาระดับราคาตลาด นับวา
ไดสรางผลกระทบในระบบการตลาดขาวไทยตามมา ซึ่งสมพร อิศวิลานนทและอร
อนงค นัยวิกุล (2549) ไดใหขอสรุปไว ดังนี้
ประการแรก การขยายขนาดของโครงการรับจํานําขาว ทําใหในป 2548/49
มีปริมาณขาวมากถึง 1 ใน 3 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมดถูกดึงออกจากตลาดกลาง
ไปสูโครงการรับจํานํา และรัฐไดกลายเปนผูซื้อรายใหญในตลาดขาวเปลือก เปนการ
ตั ด ทอนประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของตลาดกลางในทางอ อ ม เนื่ อ งจากอุ ป ทาน
ขาวเปลือกที่เขาสูตลาดกลางลดลง เพราะในชวงเวลาที่รัฐเปดรับจํานํา ขาวเปลือก
สวนใหญจะถูกนําผานไปยังโรงสีทั้งของเอกชนและโรงสีของสหกรณการเกษตรซึ่ง
เปนผูดําเนินการในกระบวนการรับจํานําใบประทวน สวนปริมาณที่ขายผานตลาด
กลางมีนอยมีจํานวนนอย
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ประการที่สอง. การที่รัฐรับจํานําขาวไวเปนจํานวนมาก เปนการสรางภาระ
และเปนตนทุน15ตอการจัดเก็บสินคา การขนสง การแปรรูป และการขาย ในขณะที่
รัฐมีประสิทธิภาพต่ําที่จะบริหารกิจกรรมดังกลาว ดังนั้น การแทรกแซงกลไกตลาด
ขาวเปลือกดังกลาวในระยะยาวแลวจะไมเปนผลดีตอระบบตลาดขาวไทยทั้งตลาด
ขาวเปลือกภายในประเทศและตลาดสงออก รวมถึงจะทําใหคุณภาพขาวเปลื อก
โดยรวมลดลงและไมสอดคลองกับนโยบายการคาเสรีที่ประเทศไทยจะตองเปดการคา
เสรีในสินคาขาวในป 2553
ประการที่สาม เปนสาเหตุนําไปสูการปลอมปนขาวซึ่งสงผลกระทบตอตลาด
ขาวหอมมะลิ ซึ่งเปนตลาดขาวคุณภาพของไทย สงผลใหคุณภาพของขาวหอมมะลิที่
มีคุณสมบัติจําเพาะลดคุณคาลง ตลาดการคาขาวหอมมะลิไมไดรับความเชื่อมั่นใน
คุณภาพขาวหอมมะลิของไทย การที่ตลาดขาวหอมมะลิในตางประเทศขาดความ
เชื่อมั่นในคุณภาพขาวหอมมะลิยอมจะมีผลตอระดับราคาขาวหอมมะลิตามมา เพราะ
ตลาดและผูบริโภคจะลดคาความจําเพาะ (economic rent) ของขาวหอมมะลิใหต่ําลง
ซึ่ ง จะสร า งความเสี ย หายต อ ตลาดข า วหอมมะลิ ข องไทย และเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการปลูกขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นนําตามมา
ประการที่สี่ การแทรกแซงตลาดในระดับสูงโดยเฉพาะการยกระดับราคาสูง
กวาราคาตลาดดังกลาวไดสรางภาระตองบประมาณของประเทศเพื่อการแทรกแซง
ราคาขาวอยางมากทั้งที่เปนอยูในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นโยบายที่ใชอยูนี้
กลาวไดวาไดกาวไมทันกับความเปนพลวัตของตลาดการคาขาว เพราะเมื่อเก็บขาว
ไวในจํานวนมากแลวเมื่อใดที่มีความจําเปนตองระบายขาวออกจะมีผลตอระดับราคา
ส ง ออกที่ ล ดลงเพราะตลาดจะคิ ด ลดอุ ป ทานข า วที่ จ ะเข า มาในตลาดจํ า นวนมาก
นอกจากนี้ ยังคิดลดไปถึงคุณภาพของขาวที่จะระบายออกตามมาดวย ซึ่งในทายที่สุด
รั ฐ บาลก็ จ ะต อ งระบายออกในระดั บ ราคาที่ ต่ํ า และต อ งแบกภาระการชดเชยการ

15

เชน คาใชจายในการออกใบประทวนและคา overhead สําหรับการรับซื้อขาวเปลือก 45 บาทตอตัน คาฝากเก็บ
ขาวเปลือกที่ตองจายใหโรงสี 20 บาทตอตันตอเดือน คาประกันภัย 14 บาทตอตันตอ 6เดือน คาตรวจสอบคุณภาพ 16
บาทตอตัน คารักษาคุณภาพขาว 6 บาทตอตันตอเดือน คาขนถายตันละ 30 บาท คาใชจายในการเก็บรักษาขาวสารที่
แปรสภาพ ในอัตราไมเกินตันละ 216 บาทตอ 6 เดือนประกอบดวยคาฝากเก็บ 120 บาทตอตันตอเดือน คาประกันภัย
14 บาทตอตันตอ 6เดือน คาตรวจสอบคุณภาพขาว 16 บาทตอตัน คารักษาคุณภาพขาว 36 บาทตอตันตอ 6 เดือน คา
ขนถายเก็บ 30บาทตอตัน (ฝายเลขานุการ กขช. ตุลาคม 2550)
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ขาดทุนใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการชดเชยคาใชจายในการบริหารจัดการ
โครงการตามมาดวย
ประการสุดทาย การขยายขนาดของโครงการรับจํานําขาว ไดสงผลกระทบ
อยางสําคัญตอความสําเร็จและการพัฒนาตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาแหง
ประเทศไทยหรือที่เรียกวาตลาด AFET(Agricultural Futures Exchange of
16
Thailand) ทั้งนี้เนื่องจากการที่รัฐไดซื้อขาวเก็บไวในจํานวนมากๆในระดับราคาที่
สูงจะเปนการบั่นทอนตออุปสงคและอุปทานในตลาดซื้อขายสินคาขาวลวงหนา และ
ไม จู ง ใจให ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งในวงการค า ข า ว เข า มาใช บ ริ ก ารของตลาดซื้ อ ขายข า ว
ล ว งหน า ความขั ด แย ง เชิ ง นโยบายดั ง กล า วได ส ร า งความสู ญ เสี ย ต อ โอกาสทาง
การตลาดและการลงทุน ตลอดจนตอเศรษฐกิจการผลิตและการคาขาวของประเทศ
ไทยอยางมาก
นอกจากนี้ การที่รัฐรับจํานําขาวเปลือกตลอดทั้งป ไดสงผลตอพฤติกรรมใน
การผลิตขาวของเกษตรกร เพราะเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานจะทําการปลูกและเก็บ
เกี่ยวใหเร็วที่สุด โดยไมคํานึงถึงคุณภาพของขาวที่ตนเองผลิต พฤติกรรมดังกลาว
พบไดจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางไดใชขาวพันธุเบาที่มีอายุจากปลูกถึงเก็บเกี่ยว
สั้น ขาวพันธุเบาที่เกษตรกรปลูกสวนมากมีคุณสมบัติที่ไมผานการรับรองพันธุจาก
กรมการขาว ซึ่งจะสรางผลกระทบตอคุณภาพขาว 5% ของไทยในตลาดการคาขาว
ระหวางประเทศตามมา อีกทั้งยังมีประเด็นในเรื่องการสวมสิทธิ์เกษตรกร การทุจริตที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ รวมถึงวิธีการระบายขาวออกจากสต็อกของรัฐ
ที่ไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและทําใหเกิดการสูญเสียในระหวาง
การจัดเก็บและการระบายออก (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2552)

มูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโครงการรับจํานํา
แม ว า โครงการรั บ จํ า นํ า ข า วเปลื อ กจะเป น โครงการที่ ช ว ยชะลออุ ป ทาน
ผลผลิตขาวที่จะออกสูตลาดมากในชวงตนฤดูเก็บเกี่ยว โดยใหเกษตรกรสามารถนํา
ขาวเปลือกมาเปนหลักประกันในการกูยืมเงินในอัตราที่ต่ํากวาหรือใกลเคียงกับมูลคา
16

ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (AFET) เปนองคกรที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตก
ิ ารซื้อขาย

สินคาเกษตรลวงหนาปพ.ศ. 2542 เพื่อเปนศูนยกลางในการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาภายใตกฎระเบียบที่ชัดเจน
และสรางความเปนธรรมใหแกผูซื้อและผูขายในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
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ตลาด พรอมกับการจัดเงินกูใหกับเกษตรกรนําไปใชจายในชวงตนฤดูเก็บเกี่ยว จะ
เปนนโยบายที่ดีในชวงระยะแรกๆ แตเมื่อตอมาฝายนโยบายไดบิดเบือนโครงการ
ออกไปจากแนวคิดดั้งเดิม โดยดําเนินนโยบายทั้งยกระดับราคารับจํานําใหสูงกวา
ราคาตลาดไปพรอมๆกับการขยายจํานวนเปาหมายของการรับจํานําในชวงเวลาที่
ผานมา ไดสรางผลกระทบและนําไปสูความสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมา จากการ
ประเมิ น ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ ของโครงการรั บ จํ า นํ า ราคาข า วในป ก ารผลิ ต
2548/49 ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2552a)17 พบวาเฉพาะ
โครงการรับจํานําที่ดําเนินงานในป 2548/49
มีมูลคาของการขาดทุนเปนเงิน
20,756.98 ลานบาท (คิดเปนมูลคาปจจุบันป 2552) หากพิจารณาจากปริมาณ
ขาวเปลือกที่นํามาเขารวมโครงการจํานวน 5.25 ลานตัน พบวาจะมีมูลคาของการ
สูญเสีย 3,955.34 บาทตอตันขาวเปลือก (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
2552)
จากการที่รัฐไดยกระดับราคาจํานําสูงกวาระดับราคาขาวเปลือกในตลาดได
สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกรในการเขารวมโครงการฯ
เพราะจากเดิมที่เกษตรกรจะมาไถถอนคืนผลผลิตเมื่อระดับราคาปรับตัวสูงขึ้น กลับ
เปนวาเกษตรกรสวนใหญไมมาไถถอนขาวเปลือกที่ไดนํามาจํานําไวกับรัฐและนับวัน
ปริมาณขาวเปลือกที่สะสมอยูในโกดังของรัฐไดมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเปนทวีคูณ ทําให
การจัดระบายสต็อกขาวของรัฐมีขอจํากัดตามมา เพราะเมื่อใดที่คิดจะระบายขาวใน
สต็อกออกไปก็จะสงผลกระทบตอราคาขาวเปลือกในตลาดตามมา
นอกจากนี้ก ารที่รัฐ ไดกํา หนดระดับ ราคารับจํา นํา ไวค อนขางสูง ไดสงผล
กระทบตองบประมาณที่จะนํามาใชในการแทรกแซงระดับราคาขาวเปลือกในตลาด
ในฤดูกาลผลิตป 2551/52 พบวามีปริมาณขาวเปลือกที่เขาโครงการรับจํานําสูงถึง
5.17 ลานตัน (ขอมูล ณเดือนกันยายน 2552) ซึ่งตองใชเงินเพื่อสนับสนุนโครงการรับ
จํานําขาวเปลือกไมนอยกวา 5 หมื่นลานบาท และเมื่อรวมกับปริมาณขาวเปลือกที่รับ
จํานําไวในปที่ผานมาและไดสีเปนขาวสารคงคางอยูในสต็อกจํานวนประมาณ 4.7
ลานตัน หรือคิดเปนเงินไมต่ํากวา 75,000 ลานบาท จะเห็นวาจํานวนวงเงินที่จะตอง
นํามาใชกับโครงการรับจํานําขาวมีสูงเกินกวา 100,000 ลานบาท (สมพร อิศวิลานนท
2553)
17

วิธีการคํานวณประโยชนและการสูญเสียทางเศรษฐกิจของโครงการรับจํานําซึ่งไดจัดทําไวโดยสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย ไดแสดงไวในภาคผนวก A
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จากปญหาดานงบประมาณที่จะตองใชในโครงการรับจํานํา เมื่อผนวกเขา
กับปญหาในการจัดเก็บและรวมถึงการรั่วไหลในขั้นตอนของการรับจํานํา ไดนําไปสู
ขอเสนอของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับจํานําขาวเปลือกไปเปนโครงการประกัน
รายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ซึ่งไดเริ่มนําใชในฤดูนาปปการผลิต 2552/53 เปนตนไป

นโยบายประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว
เนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากโครงการรับจํานําทั้งในดานปริมาณสต็อกขาว
ของรัฐที่มีอยูเปนจํานวนมาก หรือการที่รัฐไดเขาไปแทรกแซงกลไกตลาดขาวจนรัฐ
เปนผูซื้อขาวเปลือกรายใหญในตลาด ปญหาความสูญเสียในชวงระหวางการเก็บขาว
ในสต็อกซึ่งไดเกิดเปนตนทุนตอการบริหารการจัดเก็บอยางมาก ตลอดจนปญหาเรื่อง
การทุจริตในระบบและขั้นตอนการรับจํานํา ทําใหเปนที่หวาดเกรงกันวาในระยะยาว
แลวปญหาดังกลาวจะสงผลกระทบตอกลไกตลาดขาวและเศรษฐกิจขาวไทยทั้งระบบ
18
ทําใหนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งเปนประธานคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ
ไดเสนอขอปรับเปลี่ยนนโยบายจากโครงการรับจํานําขาวเปลือกมาเปนโครงการ
ประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว19 สําหรับฤดูกาลผลิตป 2552/53
โครงการประกันรายไดเปนโครงการที่รัฐใหห ลัก ประกัน รายไดขั้น ต่ํา แก
เกษตรกรผูปลูกขาวในฤดูกาลผลิตหนึ่งๆ ทั้งนี้รัฐจะเปนผูกําหนดราคาเปาหมายที่
เกษตรกรควรจะได รั บ พร อ มกั บ จํ า นวนข า วสู ง สุ ด ที่ เ กษตรกรจะใช สิ ท ธิ์ ไ ด ต าม
หลักการของการประกันรายไดขั้นต่ํา ทั้งนี้เกษตรกรจะตองมาลงทะเบียนกับกรม
สงเสริมการเกษตร เมื่อกรมสงเสริมการเกษตรตรวจสอบโดยการทําประชาพิจารณวา
เกษตรกรที่มาขอรับลงทะเบียนนั้น มีตัวตนอยูจริงพรอมกับมีอาชีพทํานา ก็จะสง
รายชื่อที่ตรวจสอบแลวพรอมขนาดพื้นที่ของเกษตรกรแตละรายใหกับ ธ.ก.ส. เพื่อใช
เปนหลักในการจายเงินชดเชย

18

นายกรัฐมนตรีลาํ ดับที่ 27 ของไทยเขารับตําแหนง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551
เดิมเรียกโครงการประกันราคาขาวและไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเปนโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวเมื่อ
การประชุมคณะกรรมการนโยบายขาวครั้งที่ 8/2552 วันที่ 16 กันยายน 2552 (ฝายเลขานุการ กขช. 2552a)
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ทั้งนี้ ในการดําเนินงาน ไดกําหนดใหจัดทําการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในชวง
ระหวางเดือน กรกฏาคม 2552-ตุลาคม 2552 สวนการใชสิทธิในการรับเงินประกันให
เกษตรกรสามารถเริ่มการใชสิทธิไดตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ไปจนถึงสิ้น
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ยกเว น เกษตรกรในภาคใต พร อ มกั บ กํ า หนดปริ ม าณและราคา
ประกันรายไดจากการขายขาวเปลือก ณ ความชื้นไมเกิน 15% ดังตารางที่ 3.5 โดย
ขาวหอมมะลิมีราคาประกันที่ 15,300 บาทตอตันและครัวเรือนละไมเกิน 14 ตัน ขาว
หอมจังหวัดในราคา 14,300 บาทตอตันและครัวเรือนละไมเกิน 14 ตัน ขาวหอม
จังหวัดในราคา 14,300 บาทตอตัน ใหสทิ ธิ์ครัวเรือนละไมเกิน 16 ตัน ขาวเปลือกเจา
ตารางที่ 3.5 ชนิดขาว ราคาประกันและปริมาณรับประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวฤดูนาป ปการผลิต 2552/53
ชนิดขาว
ราคาประกันรายได(บาทตอตัน)
ครัวเรือละ ไมเกิน (ตัน)
1.ขาวเปลือกหอมมะลิ(รวม กข. 15)
15,300
14
2. ขาวเปลือกหอมจังหวัด
14,300
16
3. ขาวเปลือกเจา
10,000
25
4. ขาวเปลือกปทุทธานี
10,000
25
5.ขาวเปลือกเหนียว
9,500
16
ที่มา: ฝายเลขานุการ กขช (2552b)

และขาวเปลือกปทุมธานีราคาตันละ 10,000บาท ใหสิทธิ์ครัวเรือนละไมเกิน 25 ตัน
สวนขาวเปลือกเหนียวราคาตันละ 9,500บาท ใหสิทธิ์ครัวเรือนละไมเกิน 16 ตัน
สําหรับในฤดูนาปรัง 2553 ไดมีการปรับราคาประกันกลาวคือไดเพิ่มราคา
ประกันขาวหอมปทุมหรือปทุมธานี 1จากตันละ 10,000 บาท เปนตันละ 11,000 บาท
สําหรับราคาอางอิงไดแสดงไวในตารางผนวกที่ 3.1
โครงการการประกั น รายได เ กษตรกรผู ป ลู ก ข า วที่ ไ ด ก ล า วถึ ง นี้
สมพร อิศวิลานนท (2553) ไดสรุปถึงขอดีและขอจํากัดของโครงการไวดังนี้
(1) ในดานขอดี
▪ เปนนโยบายที่เอื้อและสนับสนุนตอกลไกตลาดทั้งนี้เพราะรัฐไมไดเขาไป
มีบทบาทเปนผูซื้อผูขายในตลาดเหมือนกับโครงการรับจํานํา
▪

เกษตรกรสามารถทราบลวงหนากอนการเพาะปลูกวาจะขายผลผลิตได
ในราคาใดซึ่งจะชวยในการตัดสินใจวาจะเลือกปลูกขาวหรือไมอยางไร
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▪
▪

รัฐบาลไมตองรับภาระในการเก็บสต็อกและระบายขาวสาร
สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรในการเรียนรูระบบตลาดและตัดสินใจจําหนายขาว
เปนการชวยเหลือรายไดขั้นต่ําใหกับเกษตรกรทุกรายที่มาลงทะเบียนโดยถวน
หนา เพราะเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนขอรับการประกันราคาไวจะไดรับเงินชดเชย
สวนตาง ภายใตเงื่อนไขของจํานวนขาวตามจํานวนสูงสุดที่รัฐประกาศไวลวงหนา
เปนการสรางความเปนธรรมใหกับเกษตรกรผูปลูกขาว
เปนการแกปญหาการสวมสิทธิ์ในกรณีของการรับจํานํา การทุจริตที่เกี่ยวของกับ
การเก็บขาวไวในยุงฉาง รวมถึงการทุจริตในโครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่ง
เปนผลพลอยไดจากการปรับเปลี่ยนนโยบายตามมา ในขณะเดียวกันการที่ให
เกษตรกรชาวนาสามารถนําขาวไปขายในตลาดได จะเปนการสนับสนุนใหกลไก
ตลาดที่ระดับฟารม โดยเฉพาะตลาดกลาง สามารถพัฒนาตอไปได ซึ่งตางจาก
นโยบายรับจํานํา

▪

(2) ในดานขอจํากัดของโครงการที่สําคัญไดแก
▪ โครงการดังกลาวเปนเรื่องใหมที่เกษตรกรและผูเกี่ยวของจะตองทําความเขาใจใน
การเข า สู ร ะบบประกั น รายได แ ละตลอดจนการขอรั บ สิท ธิ์ช ดเชยรายได ซึ่ง ใน
ประเด็นนี้มีความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐจะตองเรงการประชาสัมพันธใหเกิดความ
เขาใจในทุกฝายไปในทิศทางเดียวกันเพราะเรื่องดังกลาวมีความสําคัญตอความ
สัมฤทธิ์ผลของโครงการ
▪ เนื่องจากโครงการประกันรายไดฯจะตองมีการจดทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว
รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกและพันธุที่ปลูกซึ่งจะตองมีการตรวจสอบที่
เขมขนเพื่อการปองกันการแจงเท็จและรวมถึงการสวมสิทธิ์
▪ การที่ เกษตรกรที่ ป ลู ก ข า วพั น ธุ เ บาปะปนเข า มารว มโครงการดว ยซึ่ ง จะสร า ง
ผลกระทบตอคุณภาพขาวหากมีจํานวนเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุเบาที่20ไมผาน
การรับรองจากกรมการขาวจํานวนมากเขามาในระบบการจดทะเบียน21 ทั้งนี้รัฐ

20

ใชเวลาปลูกต่ํากวา 90 วัน
ในชวงของปลายโครงการรับจํานําเนื่องจากเกษตรกรปลูกขาวพันธุเ บาก็สามารถนําขาวมาจํานําไดในระดับราคา
เดียวกันกับขาวเปลือกทั่วไป ทําใหเกษตรกรหันไปปลุกขาวพันธุเบากันมากขึน้ เพราะตองการเพาะปลูกขาวใหได 3
ครั้งตอปแทนที่จะเปน 5 ครั้งตอสองป คุณภาพขาวเปลือกจึงมีขาวพันธุเบาปนจะคุณภาพตกต่ําลงมาก
21
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และผูเกี่ยวของในการดําเนินการจดทะเบียนจะตองเขมงวดตอการรับจดทะเบียน
และจะตองไมจดทะเบียนรวมเอาเกษตรกรที่ปลูกขาวพันธุเบาเขามาในโครงการ
▪ การใชขอมูลผลผลิตขาวเฉลี่ยเพื่อใชในการคํานวณปริมาณผลผลิตขาว
ตามขนาดของพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรกอนนําไปคํานวณเปนมูลคา
เพื่อการจายคาชดเชย จะมีความแตกตางกันไปตามแตละพื้นที่ ซึ่งหาก
การคํานวณเพื่อจัดทําขอมูลดังกลาวขาดหลักเกณฑที่ดีพอแลวจะทําให
มีการรองเรียนเกิดขึ้นตลอดเวลา
▪ โครงการประกันรายไดฯไมไดมีการดึงอุปทานสวนเกินออกจากตลาด
สงผลใหราคาจําหนายในตลาดในชวงตนฤดูลดต่ําลงมาก หรือกรณีที่
เกษตรกรนําผลผลิตออกจําหนายในปริมาณพรอมๆกัน จะทําใหราคา
ตลาดลดต่ําลงมากในทันที่ ซึ่งรัฐจะตองรับภาระชดเชยสวนตางราคาสูง
กวาที่คาดการณไวและ
▪ นอกจากนี้การที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหเกษตรกรใชสิทธิ์ขอรับคาชดเชย
สวนตางไดทันที่หลังจากวันทําสัญญาประกันรายไดกับ
ธ.ก.ส.
โดยไมคํานึงถึงวาเกษตรกรจะไดเก็บเกี่ยวขาวแลวหรือยัง จะทําใหการ
พัฒนารูปแบบของการประกันรายไดที่ไดกลาวถึงนี้ไปสูการสรางเปน
กลไกในการประกันความเสี่ ยงเนื่องจากความผันผวนของราคา (put
option) ทําไดยากลําบากขึ้น เพราะในกรณีของ put option เกษตรกรจะ
ใชสิทธิ์ไดนับตั้งแตวันที่เก็บเกี่ยวพืชผลเปนตนไป
โครงการประกั น รายได เ กษตรกรผู ป ลู ก ข า วจั ด ได ว า เป น นวั ต กรรมทาง
นโยบายใหม โดยรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะพัฒนากลไกตลาดขาวเปลือกใหกลับคืนมา
พรอมๆกับการใหหลักประกันกับชาวนาในการขายขาว นับวาไดเปนจุดเปลี่ยนที่
สําคัญสําหรับนโยบายดานราคาขาวของประเทศไทย ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของนโยบายจะ
เปนอยางไรยัง ยังไมมีขอมูลการประเมินที่พอจะนํามากลาวในที่นี้ได จึงคงเปนเรื่องที่
จะตองเฝามองกันตอไป อยางไรก็ตาม ไดมีขอเสนอแนะในกลุมนักวิชาการวา เมื่อรัฐ
ได พั ฒ นากลไกตลาดและราคาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล ว ควรจะได เ ร ง พั ฒ นาระบบ
หลักประกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา (put option) ซึ่งเปนหลักประกัน
ว า ชาวนาจะลดความเสี ย หายจากราคาข า วในตลาดที่ ต กต่ํ า กว า ที่ ค วร และ
หลักประกันภัยพืชผลเกษตร (crop insurance) ซึ่งเปนหลักประกันความเสียหายที่
เกิดจากภัยธรรมชาติ ไปพรอมๆกับการเรงพัฒนาตลาดซื้อขายประกันความเสี่ยงใน
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ภาคการเกษตรทั้งในดานการผลิตและดานราคาใหเกิดขึ้น เพื่อเปนทางเลือกใหกับ
เกษตรกรที่จะลดความเสี่ยงจากปจจัยดังกลาว
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4
การตลาดขาวไทยในปจจุบนั และการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงสี

1

การตลาดขา วไทยที่จ ะกล า วถึ งในที่นี้ เปน การตลาดในชว งป 25512552 เปนสําคัญ ทั้งนี้จะไดพิจารณาจากชองทางการไหลของสินคาขาวไปตามกลุม
บุคคลตางๆที่เกี่ยวของในกระบวนการตลาด การไหลของสินคาในชองทางการตลาด
ดังกลาวจะทําใหทราบถึงการใชประโยชนของสินคาขาวตามมาอีกดวย นอกจากนี้
หากเพิ่ม สั ดสว นของสิน คา ที่ ไ หลไปในแต ละช องทางด วยแลว ชอ งทางการตลาด
ดังกลาวจะเปนเครื่องสะทอนใหเห็นถึงอํานาจในการชี้นําตลาดของกลุมบุคคลตางๆ
ในชองทางการตลาดอีกดวย เนื่องจากสินคาขาว มีทั้งที่อยูในลักษณะของขาวเปลือก
และ ขาวสาร ตลอดจนมีการใชประโยชนในทั้ง 2 ลักษณะ ดังนั้น ในการอธิบาย
2
ชองทางการตลาดขาวไทย จึงนําขาวทั้ง 2 ลักษณะมารวมอยูในรูปเดียวกัน

การประเมินเบื้องตนของการใชประโยชนขาว
การไหลของอุ ป ทานผลผลผลิ ต ข า วนั้ น จะนั บ ตั้ ง แต ข า วได ห ลุ ด จากมื อ
เกษตรกรไปตามชองทางการกระจายตางจนไปถึงมือผูบริโภค เพื่อใหผูอานไดเขาใจ
ถึงปริมาณการไหลของอุปทานสินคาขาว ในที่นี้จะไดแสดงขอมูลพื้นฐานประกอบที่
จําเปนเพื่อนําไปสูการวิเคราะห
1

ในบทนี้ไดรับความอนุเคราะหจาก รศ. ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล ที่อนุญาตใหนาํ สวนหนึง่ ของเนื้อหาและผลการวิเคราะห
จากรายงานผลการศึกษาของโครงการ “การทบทวนโครงสรางตลาดขาวของประเทศไทย” มานําเสนอไวในที่นี้
2
โดยชองทางการตลาดหลักจะแสดงอยูในลักษณะของขาวสาร และแสดงโดยกรอบสี่เหลี่ยมเขม สวนขาวเปลือกนั้น จะ
แสดงไวในกรอบเสนประ สวนรายละเอียดเพิ่มเติมของแตละลักษณะของการใชประโยชนก็จะแสดงดวยกรอบสี่เหลี่ยม
เสนประเชนกัน
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ในระบบการผลิตขาวซึ่งประกอบดวยการผลิตขาวนาปและการผลิตขาวนา
ปรังมีอุปทานของผลผลิตในปการผลิต 2550/51 รวมไดประมาณ 32.10 ลานตัน
หากนําขอมูลนี้มาประมาณการความตองการใชเมล็ดพันธุขาวในการเพาะปลูกของป
ถัดไปจากพื้นที่การเพาะปลูกของป 2552 จะใชเมล็ดพันธุจํานวน 2.11 ลานตัน หรือ
3
ประมาณรอยละ 6.56 ของผลผลิตขาวเปลือกทั้งหมด ซึ่งในที่นี้สมมุติใหเกษตรกร
เก็บเมล็ดพันธุไวใชเองโดยไมตองหาซื้อจากตลาด ผลผลิตขาวหลังจากหักเมล็ดพันธุ
จํานวนดังกลาวแลว เกษตรกรจะขายขาวเปลือกที่เหลือผาน 2 ชองทาง คือ โรงสี
และ ทาขาว โดยรอยละ 80-90 ของขาวเปลือกจะขายผานโรงสี ที่เหลืออีก รอยละ
10-20 จะขายผา นท า ขา ว การที่ เ กษตรกรขายขาวเปลือ กเกือบทั้ง หมดผา นโรงสี
เพราะรัฐบาลที่ผานมาไดปรับราคารับจํานําใหสูงกวาระดับราคาตลาดพรอมๆกับการ
ใหมีการรับจํานําใบประทวนสินคาทั้งนี้ไดกําหนดใหเกษตรกรสามารถนําขาวเปลือก
มาจํ า นํ า ไดที่โ รงสี แ ลว ใหโ รงสี อ อกใบประทวนรับ ฝากขา ว หลั ง จากนั้น เกษตรกร
สามารถนําใบประทวนไปขึ้นเงินกับ ธ.ก.ส. ทําใหเกษตรกรนําขาวมาเขาโครงการ
จํ า นํ า เพิ่ ม สู ง มากขึ้ น เป น ลํ า ดั บ โดยปริ ม าณข า วเปลื อ กนาป ที่ เ กษตรนํ า เข า ร ว ม
โครงการจํานํา ในป 2551/52 ประมาณ 5.362 ลานตัน
ปริมาณอุปทานผลผลิตขาวเปลือก 32.10 ลานตันที่หักปริมาณขาวเปลือก
เพื่อทําพันธุ แลวแปลงใหอยูในรูปของขาวสาร ดวยอัตราสวนการแปรสภาพเทากับ
0.66 จะไดเปนปริมาณขาวสารทุกเกรด และเมื่อรวมสตอกขาวตนปของประเทศไทย
ซึ่งเทากับ 2.51 ลานตัน (USDA, 2009) จะไดปริมาณขาวสารทั้งหมดของป 2551
เทากับ 22.30 ลานตัน สําหรับการศึกษาชองทางการตลาดของประเทศไทยนี้จะ
เริ่มตนจากอุปทานผลผลิตตรงนี้และใหถือวาเทากับ 100% พบวา ในป 2551
ชองทางการตลาดขาวตามลักษณะการใชประโยชนของขาว แบงออกเปน 3 ชองทาง
คือ การบริโภคโดยตรงในรูปของขาวสาร การแปรรูป และการสงออก ที่เหลือเปน
สต็อกปลายป (ภาพที่ 4.1)
การบริโภคโดยตรงประเมินจากการใชขอมูลการบริโภคขาวสารตอหัวของ
ประชากรในแตละภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ปริมาณขาวที่ใชบริโภคโดยตรงในป
3

เนื่องจากสถิติการเกษตรไมไดแยกการผลิตเมล็ดพันธุออกมาตางหาก จึงคิดใหขาวเปลือกที่ผลิตไดถูกนํามาใชเปน
เมล็ดพันธุและนํามาหักจากผลผลิต (ซึ่งเกษตรกรอาจเก็บไวเองหรือซื้อก็ได) จะทําใหขาวเปลือกในสวนนี้ไมมาปนกับ
ขาวสารที่นาํ มาคิดในภาพที่ 4.1
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ผลผลิตขาวเปลือก
32,099 พันตัน

โรงสี/ทาขาว
90% / 10%

เมล็ดพันธุ
6.56%

เขาโครงการจํานําขาวนาป 51/52
5,361,892 พันตันขาวเปลือก

(X 0.66)

สตอกตนป
พันตัน

ผลผลิตขาวสาร
พันตัน (100%)

2,510

22,304,913

(100%)

บริโภคขาวสารภายในประเทศ

แปรรูป

สงออก

สตอกปลายป

40.97%

3.38%

45.75%

9.90%

การคาแบบเดิม/การคาสมัยใหม
80% / 20%

อาหารสัตว เบียร แปงขาว
เสนหมี่ เสนกวยเตี๋ยว ขนมจีน

10,205,159

พันตัน

(100%)

ขาวขาว (ตั้งแต 100% จนถึงปลายขาวและ cargo)
(26.80%)

ขาวขาวคุณภาพดี (100% , 5% , 10%)
(30.79%)

ขาวคุณภาพปานกลาง (ขาวขาว 15% - 45%)

ขาวนึ่ง

(7.38%)

(26.97%)

ขาวคุณภาพต่ํา (ขาวหัก)(4.11%)

อื่นๆ (ขาวเหนียว/cargo)
(3.95%)

ที่มา: มาฆะสิริ เชาวกุล (2552)
ภาพที่ 4.1 วิถีการตลาดขาวและการใชประโยชน ป 2551
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2551 เทากับ 9.14 ลานตัน หรือเทากับรอยละ 40.97 ของผลผลิตขาวสารโดยรวม
(มาฆะสิริ เชาวกุล 2552) โดยปริมาณขาวสารที่ใชบริโภคโดยตรงนี้ ผานมาทาง
ชองทางการตลาด 2 ชองทาง คือ การขายผานตลาดแบบเดิม คือ ขาวสารที่ขายผาน
รานคาขาวสาร และ การขายผานตลาดสมัยใหม (modern trade) คือ ขาวสารที่ขาย
ผานรานคาประเภท super stores , low cost stores และ convenience stores ซึ่ง
ผูประกอบการโรงสีที่สีขาวเพื่อบริโภคในประเภทรายใหญหลายๆราย ใหความเห็นวา
ผูบริโภคสวนใหญยังนิยมซื้อขาวสารผานรานคาขาวสาร เพราะสามารถสัมผัสไดถึง
เมล็ดขาวสารที่จะซื้อ ผูประกอบการโรงสีเหลานี้ ประมาณการวา ประมาณรอยละ 80
ของขาวที่บริโภคในประเทศ ยังคงขายผานชองทางตลาดแบบเดิม ที่เหลือรอยละ 20
เทานั้น ที่ขายผานชองทางตลาดสมัยใหม
ในสวนของปริมาณการสงออกขาวโดยรวมทุกประเภทในป 2551 มีจํานวน
โดยรวม 21 ลานตันหรือรอยละ 45.75 ของผลผลิตขาวสารทั้งหมด ซึ่งเปนการ
สงออกทั้งข า วของภาคเอกชนและขาวของรัฐ แบงเปน การสงออกข า วคุณ ภาพดี
(ขาวหอมมะลิ ขาวหอมประทุม ขาวขาว 100% และ ขาวขาว 5%-10%) ขาว
คุณภาพปานกลาง (ขาวขาว 15% - 45%) ขาวคุณภาพต่ํา (ขาวหัก เชน A1 , A1
เลิศ เปนตน ) ขาวนึ่ง และขาวอื่นๆ (ขาวเหนียว และ การสงออกแบบตู container
หรือ cargo) เทากับ รอยละ 57.59 , 7.38 , 4.11 , 26.97 และ 3.95 ของปริมาณขาว
ที่สงออกทั้งหมด ตามลําดับ (มาฆะสิริ เชาวกุล 2552)
จากรายงานของ USDA (2009) พบวา สตอกขาวปลายปของประเทศไทย
เทากับ 2.21 ลานตัน ซึ่งเทากับรอยละ 9.90 ของผลผลิตขาว ดังนั้น ปริมาณขาวที่ใช
เปนวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมแปรรูปตางๆ เชน แปงขาว เสนหมี่ เสนกวยเตี๋ยว
ขนมจี น อาหารสํ า เร็ จ รู ป จํ า พวกโจ ก รวมถึ ง อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช ข า วเป น วั ต ถุ ดิ บ
ประกอบ เชน อุตสาหกรรมอาหารสัตว และ อุตสาหกรรมเบียร จึงเปนประมาณรอย
ละ 3.38 ของผลผลิตขาวสารทั้งหมด หรือประมาณ 0.75 ลานตันขาวสาร

การเปลี่ยนแปลงของชองทางการตลาดขาวของไทยและ
ผลกระทบตอโครงสรางการตลาด
การเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชองทางการตลาดในระดับตางๆเขา
ดวยกันในที่นี้เพื่อจะวิเคราะหใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (performance) อยาง
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กวางๆ กับปจจัยที่เปนสาเหตุ ซึ่งอาจเปนตัวแปรโครงสรางตลาด (structure) หรือ
ตัวแปรที่เปนพฤติกรรม (conduct) ก็ได ตลอดจนผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
ความสัมพันธระหวางตลาดในประเทศกับตลาดตางประเทศของไทย
มาฆะสิริ เชาวกุล (2552) ไดสรุปใหเห็นวาจากชองทางการกระจายหรือวิถี
การตลาดของขาวของไทยในป 2551 (ภาพ 4.1) ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญๆหลายๆอยาง ที่เกิดขึ้นกับโครงสรางตลาดขาวของไทย ดังนี้คือ
1. ทางเดินของขาวเปลือกเปลี่ยนแปลงอยางมากในชวง 10 ปที่ผานมา ซึ่งจาก
การศึกษาวิถีการตลาดของหนวยวิจัยธุรกิจการเกษตร (2540) พบวาเกษตรกรขาย
ขาวเปลือกผานชองทางการตลาดที่สําคัญ 3 ชองทางคือ (1)
ผานผูรวบรวมใน
ทองถิ่นหรือทาขาว (รอยละ 50.9) (2) ผานตลาดกลาง (รอยละ 23.8) และ (3) ผาน
โรงสี (รอยละ 19.0) ซึ่งการขายผานชองทางแตละชองทางนั้น มาจากความสะดวก
ของเกษตรกรเปนหลัก เนื่องจากมีทาขาวกระจายอยูในทองถิ่นเปนจํานวนมาก ราคา
ขาวเปลือกที่แตกตางกันเนื่องมาจากความแตกตางในคาขนสงที่เนื่องมาจากความ
แตกตางของระยะทางที่เกษตรกรจะขนขาวไปขายเปนสําคัญ ทั้งนี้ตลาดกลางทํา
หนาที่เปนแหลงใหพอคาขาวเปลือกกับเกษตรกรขายขาวมาพบกัน แตเมื่อจํานวน
ผูประกอบการทาขาวเพิ่มจํานวนมากขึ้นและกระจายไปในพื้นที่มากขึ้น ดังนั้นใน
บางครั้งก็ทําหนาที่เปนผูรวบรวมขาวเปลือกเชนเดียวกับทาขาวเหมือนกัน อยางไรก็
ตาม ตลาดกลางก็ยังคงดําเนินธุรกิจ ”การเปนตัวกลาง” ระหวางพอคาขาวเปลือกที่
ตระเวนซื้อขาวเปลือกดวยรถบรรทุก 10
ลอ หรือ รถพวง กับ เกษตรกรที่นํา
ขาวเปลือกมาขาย
โรงสีเริ่มมีบทบาทสําคัญในการเปนผูรวบรวมขาวเปลือกจากเกษตรกรผาน
โครงการจํานําขาว ตั้งแตป 2547 เปนตนมา ทําใหเกษตรกรขายขาวเปลือกตรงใหกับ
โรงสี เ พิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะโครงการจํ า นํ า ในสมั ย นายสมั ค ร สุ น ทรเวช เป น
นายกรัฐมนตรี ที่ขาวเปลือกประมาณรอยละ 90 ขายผานชองทางโรงสี สงผลกระทบ
ใหธุรกิจทาขาว และ ธุรกิจคาขาวซบเซาอยางมาก ที่สําคัญคือ ตลาดกลางขาวได
หยุดกิจการโดยสิ้นเชิง ไมวาจะเปนตลาดกลางขาวจังหวัดพิษณุโลก (ทาขาวคุ ณ
ละไม) ตลาดกลางขาวจังหวัดนครสวรรค (ทาขาวกํานันทรง) หรือ ตลาดกลางขาว
จังหวัดสุพรรณบุรี
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การหายไปของตลาดกลาง การซบเซาของธุรกิจทาขาว และ ผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับผูคาขาวเปลือก นอกจากจะชวยเพิ่มบทบาทของโรงสีในโครงสรางตลาด
ขาวแลว ยังสงผลกระทบตอระดับราคาขาวที่เกษตรกรไดรับอีกดวย ซึ่งผลกระทบนี้
จะมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับจํานวนโรงสีและการกระจายตัวของโรงสี ซึ่งจะสะทอน
ใหเห็น ในสวนตอไป
1. รอยละของขาวสารที่สงออก เปนปริมาณที่ใกลเคียงกับรอยละของ
ขาวสารที่ใชในประเทศ (บริโภค + แปรรูป) สะทอนวา เศรษฐกิจขาวของประเทศไทย
ตองพึ่งพิงตางประเทศมากขึ้น และถานําสวนของผลิตภัณฑขาวแปรรูปที่สงออกมา
หักออกจากปริมาณขาวสารที่ใชในประเทศ แลวนําไปรวมกับสวนของสงออก ก็จะยิ่ง
ทําใหเห็นวา เศรษฐกิจขาวของประเทศตองพึ่งพิงตางประเทศมากขึ้นไปอีก นั่นคือ
การแขงขันในตลาดขาวโลกจะมีอิทธิพลตอระดับราคาขาวของประเทศไทยมากขึ้น
2. สตอกขาวปลายปเพิ่มมากขึ้น ทั้งในรูปของปริมาณขาวและในรูป
ของสั ด ส ว นต อ ผลผลิ ต ข า วทั้ ง หมด ซึ่ ง จากการศึ ก ษาของสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตรพบวา สต็อกปลายปของขาวป 2543 เทากับ 0.65 ลานตันขาวเปลือก
หรือประมาณ 0.43 ลานตันขาวสาร
คิดเปนรอยละ 2.70 ของผลผลิตขาวในป
ดังกลาวเทานั้น แตสต็อกปลายปของขาวของป 2551 เทากับ 2.207 ลานตันขาวสาร
หรือประมาณ 5.12 เทาของป 2543 หรือในรูปรอยละเทากับ 9.90 ของผลผลิตขาวใน
ป 2551 การเพิ่มขึ้นของสต็อกขาวปลายปนี้ สาเหตุหลักเนื่องมาจากโครงการจํานํา
ขาวในชวงระหวางป 2549-2551 เปนสําคัญ และการเพิ่มขึ้นของสต็อกขาวปลายปนี้
เปนการสูญเสียสวัสดิการทางสังคม (dead-weight loss) ที่ผูเสียภาษีทุกคนใน
ประเทศตองแบกรับภาระจากการดําเนินนโยบายจํานําขาวของรัฐบาล\
3. สวนหนึ่งของผลผลิตขาวเปนการผลิตเมล็ดพันธุขาว เมื่อพื้นที่การ
ปลูกขาวขยายเพิ่มขึ้น ความตองการเมล็ดพันธุขาวก็จะเพิ่มตาม พบวาเมล็ดพันธุขาว
ที่ตองการสําหรับปการเพาะปลูกถัดไปเพิ่มสูงขึ้นคิดเปนรอยละ 6.56 ของผลผลิต
ขาวเปลือกทั้งหมด เปรียบเทียบกับรอยละ 4.23 ของผลผลิตขาวเปลือกทั้งหมดของป
2543 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2543) การเพิ่มขึ้นของความตองการเมล็ด
พันธุขาว โดยเฉพาะเมล็ดพันธุที่ไดมาตรฐาน เปนประเด็นที่ควรใหความสนใจอยาง
ยิ่ง เพราะเปนจุดเริ่มตนของผลผลิตขาวที่มีคุณภาพ
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4. การสงออกขาวหอมทุกเกรด ตั้งแตขาวหอม 100% เกรด A ไปจนถึง
ปลายขาวหอม A เลิศและขาวหอมแบบบรรจุถุงขนาดเล็ก(Cargo Rice) มีแนวโนมที่
สูงขึ้น โดยปริมาณการสงออกขาวหอมเริ่มมีขนาดที่ใกลเคียงกับปริมาณการสงออก
ขาวขาวคุณภาพดีตั้งแตป 2545 และเริ่มสูงกวาการสงออกขาวขาวคุณภาพดีมาตั้งแต
ป 2548 โดยปริมาณการสงออกขาวหอมและขาวคุณภาพดีของประเทศไทยเปนถึง
ประมาณรอยละ 60 ของขาวที่สงออกทั้งหมด สะทอนวา ประเทศไทยมีศักยภาพใน
การสงออกขาวคุณภาพดีเพิ่มขึ้น (ดูปริมาณการสงออกและสัดสวนการสงออกขาว
หอม ขาวขาว และขาวคุณภาพอื่นๆไดจากตารางที่ 4.1)
5. การสงออกขาวนึ่งเปนอีกสวนหนึ่งที่ชี้ใหเห็นถึง โครงสรางการสงออกขาว
ของประเทศไทยกลาวคือ ถึงแมปริมาณขาวนึ่งสงออกจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นลง แต
สัดสวนการสงออกจะไมเกินรอยละ 30 ของการสงออกขาวรวม การเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ในสัดสวนการสงออกขาวนึ่งของไทยก็เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในการสงออกขาว
นึ่งของอินเดียเปนสําคัญ การสงออกขาวนึ่งของไทยที่คอนขางคงที่นี้สะทอนวา โรงสี
ที่สามารถผลิตขาวนึ่งไดมีจํากัด และจะไมเปลี่ยนแปลงมากนักในชวง 10 ปที่ผานมา
ซึ่งนายกสมาคมโรงสี ระบุวา จํานวนโรงสีที่สามารถผลิตขาวนึ่งไดมีประมาณรอยละ
30 ของจํา นวนโรงสีทั้ ง หมดในประเทศไทย โรงสี เหลา นี้จ ะได รับ ประโยชนเ มื่ อ
ประเทศอิ น เดี ย มี น โยบายควบคุ ม การส ง ออกข า วเนื่ อ งจากนโยบายความมั่ น คง
ทางดานอาหาร แตถาเมื่อใดประเทศอินเดียสามารถสงออกขาวนึ่งไดตามปกติ โรงสี
เหล า นี้ ก็ ส ามารถปรั บ ไปผลิ ต ข า วขาวได ความผั น ผวนของตลาดส ง ออกข า วนึ่ ง
ดังกลา ว จึง เป น ตั ว แปรสํ า คัญ ที่ค วบคุม จํา นวนโรงสีที่ส ามารถสี ข า วนึ่ งไดไ ปโดย
อัตโนมัติ

การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งตลาดข า วของโรงสี และการ
กระจายตัวของโรงสี
โรงสี เ ป น ส ว นที่ สํ า คั ญ ในโครงสร า งตลาดข า วของประเทศไทยทั้ ง ตลาด
ขา วเปลื อ กและตลาดข า วสาร ในตลาดขา วเปลื อ กโรงสี จ ะทํา หน า ที่ ใ นการรั บ ซื้ อ
ขาวเปลือก การเก็บรักษา และการสีแปรสภาพ สวนในตลาดขาวสารจะทําหนาที่ใน
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การขายขาวสารใหกับผูคาขายสงเพื่อไปจําหนายใหกับผูบริโภค หรือจําหนายใหกับผู
สงออก โรงสีจึงเปนสวนที่เชื่อมระหวางภาคการผลิตและภาคการบริโภค ทั้งบริโภค
ตารางที่ 4.1 การสงออกขาวรวมและรอยละของการสงออกขาวคุณภาพตางๆ ป 2524 – 2551
รอยละของปริมาณการสงออกขาวแตละประเภทตอปริมาณการสงออกขาวรวม (%)
ขาวขาว
ขาวขาว
ขาวอื่นๆ
รวมขาว
คุณภาพ
ปลาย
คุณภาพดี
ขาวนึ่ง
(ขาวเหนียว
ป
สงออก
ขาวหอม
ปานกลาง
ขาวขาว
(100%cargo)
(เมตริกตัน)
(15%10%)
45%)
2526
3,704,923
0.00
37.73
21.40
15.62
21.25
3.99
2527
4,545,142
0.00
33.90
19.22
20.94
21.10
4.85
2528
4,005,069
0.00
42.13
16.15
14.83
22.03
4.86
2529
4,322,866
0.00
38.95
19.11
21.99
16.36
3.59
2530
4,356,658
0.00
42.38
20.27
10.25
23.46
3.64
2531
4,782,647
3.11
32.86
33.98
10.73
15.87
3.45
2532
6,037,031
11.39
34.14
33.90
6.13
12.44
2.01
2533
3,929,762
17.86
37.30
14.45
9.55
17.23
3.62
2534
3,993,461
20.61
26.06
15.10
15.96
18.18
4.08
2535
4,779,871
23.04
23.20
22.60
7.88
19.17
4.11
2536
4,802,369
22.11
31.22
11.65
10.69
19.54
4.78
2537
4,732,728
24.15
29.97
12.00
9.84
19.08
4.96
2538
5,938,568
21.00
26.39
27.05
7.74
11.46
6.36
2539
5,250,533
27.60
24.80
16.78
9.53
13.94
7.36
2540
5,272,212
23.60
25.57
13.73
12.13
18.55
6.42
2541
6,367,188
17.30
25.38
29.76
9.02
14.44
4.10
2542
6,688,364
17.03
31.55
12.70
12.71
19.78
6.23
2543
6,569,669
18.32
32.19
4.24
12.05
28.13
5.07
2544
7,520,682
17.47
23.23
9.86
14.46
31.13
3.85
2545
7,196,912
23.71
26.08
13.48
10.14
22.84
3.75
2546
7,552,181
29.79
26.73
14.13
4.77
19.90
4.67
2547
10,114,267
22.26
35.19
15.18
2.72
21.77
2.89
2548
7,554,509
33.79
23.36
10.09
3.36
24.73
4.67
2549
7,695,978
37.58
27.91
4.80
3.27
21.59
4.85
2550
32.99
30.07
8.70
3.59
21.70
2.96
9,845,165
2551
10,205,159
26.80
30.79
7.38
4.11
26.97
3.95
ที่มา : สภาหอการคาแหงประเทศไทย อางใน มาฆะสิริ เชาวกุล (2552)
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ภายในและสงออก โรงสีเปน ทั้งชองทางของการไหลผานของผลผลิตขา ว และใน
ขณะเดียวกันก็เปนชองทางของการไหลผานของขอมูลราคา โรงสีจึงมีบทบาทสําคัญ
ตอระดับราคาขาวในประเทศ โดยเฉพาะราคาขาวที่เกษตรกรไดรับ อํานาจของโรงสี
ในการชี้นําตลาดดานราคาจะมีมากนอยเพียงใดนั้น นอกจากจะขึ้นอยูกับลักษณะการ
แข ง ขั น ของข า วในตลาดโลกและความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตลาดส ง ออกกั บ ตลาด
ภายในประเทศแลว ยังขึ้นอยูกับโครงสรางตลาดของโรงสีอีกดวย นั่นคือ จํานวนโรงสี
ขนาดกําลังการผลิตของโรงสีและการกระจายตัวของโรงสี
ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงสีนี้จะพิจารณาเฉพาะ
โรงสีขนาดใหญและขนาดกลางเทานั้น เพราะเปนโรงสีเชิงธุรกิจ มาฆะสิริ เชาวกุล
(2552) รายงานวาในชวงระหวางป 2543 จํานวนผูประกอบการรวมของโรงสีมี
จํานวน 1,694 ราย และไดลดลงเหลือ 1,535 ราย ในป 2551 เมื่อพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงของจํานวนโรงสีแยกตามขนาดประกอบการไดแกขนาดใหญและขนาด
กลางพบวาในป 2543 จํานวนโรงสีทั้ง 2 ขนาดมีจํานวนใกลเคียงกัน คือ 871 และ
823 ราย ตามลําดับ แตหลังจากนั้นจํานวนโรงสีขนาดกลางลดลง โดยในป 2551
จํานวนโรงสีขนาดกลางเหลือเพียง 387 ราย ลดลงทั้งสิ้น 436 ราย หรือลดลงรอยละ
52.97 ของจํานวนโรงสีขนาดกลางในป 2543 สวนโรงสีขนาดใหญนั้น พบวามี
เพิ่มขึ้นจาก 871 รายในป 2543 มาเปน 1,148 ราย ในป 2551 หรือเพิ่มขึ้นเทากับ
รอยละ 31.80 (ตารางที่ 4.2)
ในดานการเปลี่ยนแปลงของกําลังการผลิตของโรงสีขนาดใหญและขนาด
กลาง ซึ่งเปนตัวแปรที่ทําใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโรงสีไดดีขึ้น พบวา ในชวง
ระหวางป 2543 และ 2551 กําลังการผลิตรวมของโรงสีขนาดใหญเพิ่มขึ้นจากจาก
78,324 เมตริกตัน/วัน (24 ชั่วโมง)ในป 2543 เปน 184,859 เมตริกตัน/วันในป 2551
โดยการเพิ่มขึ้นในกําลังการผลิตดังกลาว เปนการเพิ่มขึ้นในกําลังการผลิตของโรงสี
ขนาดใหญ นั่นคือ กําลังการผลิตของโรงสีขนาดใหญเพิ่มขึ้นจากรอยละ 88.66 ของ
กําลังการผลิตรวมของโรงสีขนาดกลางและขนาดใหญ ในป 2543 เปนรอยละ 97.41
ในป 2551
จํานวนโรงสีและกําลังการผลิตของโรงสีเปนรายภูมิภาค พบวา จํานวนโรงสี
ขนาดใหญของภาคกลางมีมากกวาภาคอื่นๆ จํานวนสูงสุดคือในป 2548 มีเทากับ
504 ราย ดวยกําลังการผลิตที่เทากับ 74,892 เมตริกตัน/วัน รองลงมาคือจํานวนโรงสี
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จํานวนโรงสีขนาดใหญในทั้ง 3 ภาคนี้ มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงระหวางป 2543 และ 2551 สวนจํานวนโรงสีระดับกลางใน
ภูมิภาคตางๆมีจํานวนการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงยกเวนในกรุงเทพมหานครและ
ตารางที่ 4.2 จํานวนและกําลังการผลิตของโรงสีขนาดใหญและขนาดกลางในภูมิภาคตางๆ
ภูมิภาค

จํานวนผูประกอบการโรงสี
รวม/
ขนาด
ขนาด
ราย
ใหญ
กลาง

โรงสี
ใหญ

กําลังการผลิต(เมตริกตัน/24 ชม.)
โรงสี
เฉลี่ย
รวม
กลาง
รอยละ ใหญ

ป 2543
กทม.
22
17
5
3,416
82
ภาคกลาง
713
382
331
26,352
4,595
ภาคเหนือ
395
195
200
13,240
1,710
ภาคอิสาน
458
269
189
26,170
1,591
ภาคใต
106
8
98
267
901
รวม
871
823
1,694
69,445
8,879
ป 2551
กทม.
59
50
9
9,512
127
ภาคกลาง
569
418
151
66,927
2,153
กาคเหนือ
422
308
114
49,179
1,265
ภาคอิสาน
412
355
57
53,633
551
ภาคใต
73
17
56
822
690
รวม
1,148
387
1,535
180,073
4,786
ที่มา : กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย อางใน มาฆะสิริ เชาวกุล (2552)

3,498
30,947
14,950
27,761
1,168
78,324

97.66
85.15
88.56
94.27
22.86
88.66

200.94
68.98
67.90
97.29
33.38
79.73

9,639
69,080
50,444
54,184
1,512
184,859

98.68
96.88
97.49
98.98
54.37
97.41

190.24
160.11
159.67
151.08
48.35
156.86

ปริมณฑลที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น ในสวนกําลังการผลิตของโรงสีไดปรับตัวเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นในภาพรวมจากกําลังการผลิตรวม 78,324 ตันตอ 24 ช.ม.ในป 2543 เปน
184,859 ตันตอ 24 ช.ม. ในป 2551 โดยโรงสีขนาดใหญไดปรับกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น
ในขณะที่โรงสีขนาดกลางมีกําลังการผลิตรวมที่ลดลง ซึ่งอาจเปนไปไดวาโรงสีขนาด
กลางไดขยายการผลิตปรับตัวเปนโรงสีขนาดใหญแทนกําลังการผลิตเดิมที่เปนอยู

ระดับการแขงขันของโรงสี
จากจํานวนโรงสีและการกระจายตัวของโรงสีดังกลาวขางตน
เมื่อนํามา
พิจารณาถึงระดับการแขงขันของโรงสีในการรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรได ซึ่งจะ
มีผลตอระดับราคาขาวเปลือกที่เกษตรกรจะไดรับ ถาไมมีโครงการแทรกแซงดาน
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ราคาจากรัฐ
ถึงแมวาในการวิเคราะหถึงระดับการแขงขันของโรงสีที่แทจริงควร
วิเคราะหเปนรายโรงสีโดยพิจารณาจํานวนโรงสีและกําลังการผลิตของโรงสีในแตละ
พื้นที่ เชน อําเภอ จังหวัด จนถึงภูมิภาค เปรียบเทียบกับผลผลิตขาวเปลือกของแตละ
พื้นที่ แตดวยขอมูลที่มีอยูขางตน ก็พอจะทําใหเห็นภาพของระดับของการแขงขันได
ในภาพรวม
การพิจารณาในที่นี้มีสมมติฐานวา การตัดสินใจของผูประกอบการโรงสีใน
การเลือกพื้นที่ตั้งของโรงสีนั้น พิจารณาจากผลผลิตขาวในพื้นที่ใกลเคียงเปนหลัก
และจํานวนและกําลังการผลิตของโรงสีเดิมที่ตั้งอยูในพื้นที่และในภูมิภาคนั้นๆกอน
ทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันดานราคานั่นเอง ทั้งนี้กําลังการผลิตเฉลี่ยตอวันตอ
รายของโรงสีขนาดใหญในชวงป 2543-2551 มีขนาดเพิ่มขึ้น จาก 79.73 เมตริกตัน/
วัน/รายในป 2543 มาเปน 156.86 ตัน/วัน/รายในป 2551 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 96.74
ซึ่งสะทอนวา โรงสีที่เพิ่มขึ้นในปหลังๆ เปนโรงสีที่ขนาดกําลังการผลิตเปนประมาณ 2
เทาโดยเฉลี่ยของโรงสีขนาดใหญในป 2543 (ตารางที่ 4.3)
ถาพิจารณากําลังการผลิตเฉลี่ยตอวันตอรายของโรงสีขนาดใหญเปนราย
ภูมิภาค พบวา กําลังการผลิตเฉลี่ยของโรงสีขนาดใหญไดเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคไป
พรอมๆกับจํานวนโรงสีที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยในภาคกลางกําลังการผลิตเฉลี่ยของ
โรงสีตอราย ไดขยายตัวจาก 68.98 ตันตอ 24 ชั่วโมง ในป 2543 เปน 160.11 ตันตอ
24 ชั่วโมง ในป 2551 ในภาคเหนือกําลังการผลิตตอราย ไดขยายตัวจาก 67.90 ตัน
ตอ 24 ชั่วโมง ในป 2543 เปน 159.67 ตันตอ 24 ชั่วโมง ในป 2551 ในภาคอีสาน
กําลังการผลิตตอราย เพิ่มจาก 97.27 ตันตอ 24 ชั่วโมง ในป 2543 มาเปน 151.08
ตันตอ 24 ชั่วโมง ในป 2551 สําหรับในภาคใตกําลังการผลิตเฉลี่ยตอการเพิ่มขึ้น
เล็กนอย และเกือบจะคงที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เมื่อพิจารณากําลังการผลิตของโรงสีโดยรวมกับปริมาณรวมของผลผลิต
ขาวเปลือกในแตละป พบวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้น คือ ในป 2543 ปริมาณขาวเปลือกที่
เพาะปลูกไดมีขนาดต่ํากวากําลังการผลิตของโรงสีที่มีอยูเล็กนอย นั่นคือ สัดสวน
ระหวางกําลังการผลิตรวมตอป (ตัน/ป) กับ ปริมาณผลผลิตขาวเปลือกเทากับ 1.11
(ตารางที่ 4.3) กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ โรงสีขนาดใหญที่มีอยู (ไมนับรวมโรงสีขนาด
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ตารางที่ 4.3 กําลังการผลิตเฉลี่ยของโรงสีและสัดสวนกําลังการผลิตตอผลผลิตรวม
กําลังการผลิตเฉลี่ยตอวันตอราย
กําลังการผลิตเฉลี่ยตอวันตอรายของโรงสีขนาดใหญ
(เมตริกตัน/วัน)
(เมตริกตัน/วัน)
ป
โรงสี
โรงสี
เฉลี่ย
กรุงเทพฯ
ภาค
ภาค
ภาค
ใหญ
กลาง
รวม
กลาง
เหนือ
อิสาน

กําลังการผลิต
รวม
(พันตัน/ป)

ผลผลิต
ขาวรวม
(พันตัน/ป)

สัดสวน
กําลังผลิต
ตอผลผลิต

2543

79.73

10.79

46.24

200.94

68.98

67.90

97.29

28,588.260

25,844

1.11

2544

81.88

10.98

50.30

172.91

80.81

65.12

90.74

31,318.460

28,034

1.12

2545

98.59

10.92

62.79

91.26

115.82

132.37

92.10

42,490.745

27,992

1.52

2546

112.43

10.89

75.79

111.45

115.82

132.37

92.10

47,996.770

29,474

1.63

2547

122.89

12.01

86.34

109.00

135.02

138.45

94.57

54,674.080

28,538

1.92

2548

135.11

11.29

98.24

111.32

148.60

141.84

115.17

64,289.640

30,292

2.12

2549

137.22

11.73

102.60

125.95

140.59

145.83

130.23

64,750.635

29,642

2.18

2550

148.88

11.75

112.98

123.95

149.10

166.47

139.96

68,992.300

32,099

2.15

2551
156.86
12.37
120.43
190.24
160.11
ที่มา: กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย อางในมาฆะสิริ เชาวกุล (2552)

159.67

151.08

67,473.535

32,250

2.09

กลางและโรงสีขนาดเล็กที่อยูตามหมูบานตางๆที่ชุมชนใชสีขาวเปลือกของตนไว
บริโภค) สามารถทําการเปดสีขาวไดเกือบทุกวัน
สัดสวนของกําลังการผลิตและผลผลิตในระหวางป 2543 และ 2549 มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 1.11 มาเปน 2.18 แตลดลงในชวงป 2550-2551 อยางไรก็ตาม
ถึงแมสัดสวนดังกลาวจะลดลง เชนเทากับ 2.09 ในป 2551 ก็สามารถสะทอนภาพถึง
ระดับของการแขงขันไดพอสมควร กลาวคือ การที่กําลังการผลิตสูงกวาปริมาณ
ผลผลิตขาวเปลือกถึง 2 เทา ชีว้ า โดยเฉลี่ยแลว โรงสีทุกโรงจะสามารถเปดสีขาวได
เพียงครึ่งปตอโรงเทานั้น ซึ่งดูคลายกับวา การแขงขันกันระหวางโรงสีแตละโรงนาจะ
มีสูงมาก นั่นก็คือวา ถาโรงสีใดตองการเปดสีขาวมากวันขึ้น ตองใชกลยุทธดานการ
แขงขันตางๆเพื่อดึงเกษตรกรใหนําขาวเปลือกมาขายใหตนแตพบวากลยุทธที่โรงสี
สวนใหญใชมักเปนกลยุทธดานการใหสินเชื่อกับเกษตรกรมากกวากลยุทธดานราคา
ที่เปนเชนนี้ ดวยเหตุผลหลายประการไดแก
1)
วิธีการที่เกษตรกรนําขาวเปลือกมาขาย กลาวคือ เกษตรกรจะนํา
ขาวเปลือกมาขายใหกับโรงสีหรือทาขาวในพื้นที่ไมไกลเกินกวาพื้นที่อําเภอที่ตนปลูก
ขาว โดยกอนนําขาวเปลือกมาขาย เกษตรกรจะทําการหาขอมูลจากเกษตรกรดวยกัน
ที่ขายขาวมากอนหนานั้น ถาความแตกตางของราคาที่โรงสีหรือทาขาวที่อยูไกล
ออกไปไมคุมกับคาขนสงขาวไปขาย เกษตรกรก็จะไมนําขาวเปลือกไปขาย
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2)
เกษตรกรที่รับสินเชื่อไปจากโรงสี จะตองนําขาวเปลือกมาขาย
ใหกับโรงสีที่ใหสินเชื่อนั้น โดยราคาที่ไดรับจะเปนราคาเดียวกับที่เกษตรกรคนอื่นๆ
ไดรับ การตอรองราคาอาจทําไดดวยการขอเพิ่มราคาขึ้นนิดหนอย ซึ่งโรงสีในพื้นที่กับ
เกษตรกรมักมีความคุนเคยกัน แตราคาที่เพิ่มขึ้นมักจะอยูในชวง 50-100 บาท/ตัน
3)
ในปที่รัฐบาลมีโครงการจํานําขาว โดยเฉพาะอยางยิ่งปที่รัฐมอบให
โรงสีเปนผูมีบทบาทสําคัญในการรับจํานําขาว เชน ป 2551 และ 2552 โรงสีไม
จําเปนตองใชกลยุทธดานราคาเลย
4)
ถ า พิ จ ารณารายละเอี ย ดของการกระจายตั ว ของโรงสี ใ นแต ล ะ
อํ า เภอของแต ล ะจั ง หวั ด พบว า จํ า นวนโรงสี ต อ อํ า เภอของภาคกลาง เหนื อ และ
ตะวันออกเฉียงเหนือในป 2551 เทากับ 4.63 , 3.70 และ 2.53 ราย ตามลําดับ ซึ่ง
นับวาเปน จํา นวนที่ไ มม ากหรือนอยเกิน ไป จังหวัดที่มีจํานวนโรงสีตออําเภอเปน
จํานวนที่คอนขางสูง ไดแก จังหวัด ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐมและ นครสวรรค
และกําลังการผลิตเฉลี่ยตอจังหวัดของแตละภูมิภาคที่อยูในระดับที่สูงพอสมควร โดย
จังหวัดที่มีโรงสีที่มีขนาดกําลังการผลิตที่สูงกวาจังหวัดอื่นๆอยางชัดเจน (เกินกวา
200 ตัน/วัน/ราย) ไดแกจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุรินทรและรอยเอ็ด (ตารางผนวกที่
4.1)
จํ า นวนของโรงสี ต อ อํ า เภอที่ ไ ม ม ากเกิ น ไป และขนาดกํ า ลั ง การผลิ ต ที่
คอนขางสูง ชี้วา โรงสีที่ตั้งขึ้นใหมจะพิจารณาทําเลที่ตั้งของโรงสีที่จะตั้งขึ้นใหมจาก
จํ า นวนโรงสีเดิ ม และกํ า ลั งการผลิต ของโรงสีเดิ ม ในพื้น ที่ และปริ ม าณขา วเปลือ ก
ภายในจังหวัดนั้นๆเปนสําคัญ ซึ่งเงื่อนไขนี้ เปนเงื่อนไขที่คลายกันกับที่ธนาคารใช
พิจารณาการอนุมัติเงินกูใหกับผูที่มาขอกูไปสรางโรงสีในแตละจังหวัด กลาวโดยสรุป
คือวา โครงสรางตลาดของโรงสีในแตละอําเภอคลายกับ โครงสรางตลาดแบบผูซื้อ
นอยราย ถึงแมในภาพรวมของทั้งประเทศจะดูเหมือนกับเปนโครงสรางตลาดแบบ
แขงขันก็ตาม ดังนั้น ผูประกอบการโรงสีจึงไมจําเปนตองนํากลยุทธดานราคามาใช
โดยสรุ ป ของบทนี้ ได ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ในช ว งจากป 2543-2551
มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางมากในโครงสรางตลาดขาวเปลือก ทั้งนี้เพราะในชวงเวลาดังกลาว
ไดมีจํานวนและโรงสีขนาดใหญเพิ่มขึ้นในภูมิภาคตาง และในแหลงผลิตขาวที่สําคัญๆ
เปนจํานวนมากพรอมทั้งกําลังการผลิตที่มีเพิ่มขึ้น แตในขณะเดียวกันบทบาทของ
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ตลาดกลางที่เคยเปนแหลงศูนยกลางที่สําคัญในการซื้อขายขาวเปลือก กลับตองเลิก
กิจการไป โดยเฉพาะตลาดกลางที่เปนแหลงสําคัญๆในอดีต เชน ตลาดกลางทาขาว
กํานันทรง ตลาดกลางสินคาเกษตรพิษณุโลก เปนตน ตลาดกลางเหลานี้ในอดีตไดมี
บทบาทที่สําคัญในการกอใหเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาขาว การอางอิงราคาที่
ยุติธรรม การจัดควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน การใหบริการเครื่องชั่งที่ไดมาตรฐาน
เปนตน ซึ่งไดพัฒนามาดวยดีในระยะหนึ่งและขณะนี้ตองออกไปจากธุรกิจ และทําให
ระดับการแขงขันในกลไกตลาดขาวเปลี่ยนไป ทั้งนี้มาฆะสิริ เชาวกุล (2552) พบวาที่
ผานมาโครงการรับจํานําของรัฐไดใหคุณกับโรงสี เพราะโรงสีมีอํานาจทางการตลาด
มากขึ้นกวาเดิม มีผลทําใหโรงสีเขามาทําหนาที่ทดแทนกลไกของธุรกิจตลาดกลาง
ขาวเปลือก แมในภาพรวมจะดูเสมือนวาผูประกอบการโรงสีในโครงสรางตลาดจะอยู
ในโครงสรางแบบตลาดแขงขัน แตหากดูยอยในแตละอําเภอแลวโครงสรางของโรงสี
จะเป น เสมื อ นตลาดผู ซื้ อ น อ ยราย ประเด็ น นี้ เ ป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ ภ าครั ฐ ควรเร ง หา
ทางแกไ ขเพราะการทํา หนา ที่ของโรงสีทดแทนตลาดกลางที่เปนอยูในปจ จุบัน ได
กอใหเกิดความไดเปรียบในเรื่องการวัดความชื้น การใชเครื่องชั่งที่ไมไดมาตรฐาน
การกําหนดราคาที่ไมยุติธรรม เกิดขึ้นแลว ซึ่งระยะยาวแลวยอมจะสงผลเสียตอระบบ
เศรษฐกิจขาวไทยตามมา
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ภาคผนวก 101

ตารางผนวกที่ 3.1 ราคาอางอิงที่ประกาศโดยรัฐบาลในระหวางเดือนตุลาคม 2552- มิถุนายน 2553
ครั้งที่
ประจําวันที่
ขาวเปลือก ตันละ(บาท)
หอมมะลิ หอมจังหวัด หอมปทุม
เจานาป
ป 2552
1
1 ตุลาคม
14,986
13,899
9,896
8,806
2
16 ตุลาคม
14,940
13,860
8,940
8,466
3
1 พฤศจิกายน
14,840
13,729
9,175
8,389
4
16 พฤศจิกายน
13,002
12,620
10,501
8,914
5
1 ธันวาคม
13,720
13,388
10,565
9,242
6
16 ธันวาคม
14,895
14,503
12,072
10,212
ป 2553
7
1 มกราคม
15,369
14,757
12,198
10,072
8
16 มกราคม
15,073
14,548
12,076
10,164
9
1 กุมภาพันธ
14,915
14,359
12,104
9,993
10
16 กุมภาพันธ
14,796
14,148
11,824
9,886
11
1 มีนาคม
11,313
9,074
12
8-14 มีนาคม
10,741
8,718
13
15-21 มีนาคม
10,204
8,919
14
22-28 มีนาคม
10,317
9,006
15
29 มีนาคม-4เมษายน
10,550
9,033
16
5-11เมษายน
10633
9087
17
12-18 เมษายน
10,433
9,142
18
19-25 เมษายน
10,433
9,142
19
26 เมษายน-2 พฤษภาคม
9,292
7,210
20
3-9 พฤษภาคม
9,781
7,289
21
10-16 พฤษภาคม
8,769
7,589
22
17-23 พฤษภาคม
9,810
7,598
23
24-30 พฤษภาคม
9,786
7,612
31พฤษภาคม.- 6
9,782
7,614
24
มิถุนายน
25
7-13 มิถุนายน
9,745
7,617
26
14-20 มิถุนายน
9,670
7,642
27
21-27 มิถุนายน
9,745
7,700
ที่มา: กรมการคาภายใน

เหนียว
7,523
7,470
7,680
8,473
9,591
11,533
11,706
11,486
11,511
11,207
10,665
10,525
10,519
10,374
10,505
10912
11,094
11,094
11,106
11,382
11,668
12,135
12,360
12,441
12,401
12,318
12,393
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ตารางผนวกที่ 4.1 จํานวนโรงสีขนาดกลางและขนาดใหญ กําลังการผลิต และ กําลังการผลิตเฉลี่ย ป 2551
ภูมิภาค/จังหวัด
จํานวนโรงสี
จํานวนอําเภอที่มี
จํานวนโรงสีตอ กําลังการผลิตรวม
(ราย)
โรงสี
อําเภอ
(ตัน/วัน)
กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล
59
9,639
กทม
19
3,833
ปทุมธานี
15
7
2.14
2,610
สมุทรสงคราม
5
3
1.67
580
นนทบุรี
15
6
2.50
2,256
สมุทรปราการ
5
6
0.83
360
ภาคกลาง
569
123
4.63
69,080
อยุธยา
33
16
2.06
4,374
อางทอง
13
5
2.60
1,789
7.33
ลพบุรี
44
6
4,698
สิงหบุรี
26
5
5.20
4,445
8.43
ชัยนาท
59
7
10,208
สระบุรี
48
9
5.33
4,860
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
เพชรบุรี
ประจวบฯ
สระแกว
ภาคเหนือ
เชียงใหม
ลําปาง
ลําพูน
แพร
พะเยา
เชียงราย
แมฮองสอน
นครสวรรค
อุทัยธานี
กําแพงเพชร
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิจิตร

13
4
2
1
40
12
14
40
10
110
57
31
3
9
422
15
16
9
10
31
34
1
92
30
46
8
14
24
34

5
4
2
1
7
5
4
8
6
10
7
6
3
7
114
11
8
5
2
6
10
1
12
7
9
4
8
7
11

2.60
1.00
1.00
1.00
5.71
2.40
3.50
5.00
1.67
11.00
8.14
5.17
1.00
1.29
3.70
1.36
2.00
1.80
5.00
5.17
3.40
1.00
7.67
4.29
5.11
2.00
1.75
3.43
3.09

277
33
15
5
5,092
363
2,415
2,538
817
19,089
6,440
883
47
692
50,444
737
159
169
234
2,189
3,625
8
11,892
3,478
8,127
504
1,247
5,377
8199

เฉลี่ยตอราย
(ตัน/วัน/ราย)
163.373
201.737
174.000
116.000
150.400
72.000
121.406
132.546
137.615
106.773
170.962
173.017
101.250
21.308
8.250
7.500
5.000
127.300
30.250
172.500
63.450
81.700
173.536
112.982
28.484
15.667
76.889
119.536
49.133
9.938
18.778
23.400
70.613
106.618
8.000
129.261
115.933
176.674
63.000
89.071
224.042
241.147
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จํานวนโรงสี
จํานวนอําเภอที่มี
(ราย)
โรงสี
เพชรบูรณ
35
7
นาน
1
1
อุตรดิตถ
22
5
ภาคอีสาณ
412
163
นครราชสีมา
58
21
บุรีรัมภ
32
16
สุรินทร
53
9
ศรีสะเกษ
31
8
อุบลราชธานี
52
15
ยโสธร
19
6
ชัยภูมิ
11
9
ขอนแกน
26
6
อุดรธานี
27
7
เลย
2
4
หนองคาย
8
6
มหาสารคาม
8
5
รอยเอ็ด
22
16
กาฬสินธุ
19
6
สกลนคร
17
11
นครพนม
7
10
มุกดาหาร
7
3
หนองบัว
4
2
อํานาจเจริญ
9
3
ที่มา : กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
ภูมิภาค/จังหวัด

จํานวนโรงสีตอ
อําเภอ
5.00
1.00
4.40
2.53
2.76
2.00
5.89
3.88
3.47
3.17
1.22
4.33
3.86
0.50
1.33
1.60
1.38
3.17
1.55
0.70
2.33
2.00
3.00

กําลังการผลิตรวม
(ตัน/วัน)
2,020
15
2,464
54184
7,178
3,701
10,631
3,784
8,265
2,676
473
2,849
2,997
66
726
1,001
5,098
1,421
677
500
385
490
1,266

เฉลี่ยตอราย
(ตัน/วัน/ราย)
57.714
15.000
112.000
131.515
123.759
115.656
200.585
122.065
158.942
140.842
43.000
109.577
111.000
33.000
90.750
125.125
231.727
74.789
39.824
71.429
55.000
122.500
140.667

สนับสนุนการจัดพิมพเพือ่ การเผยแพรโดย:
สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

