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คํานํา 

การปลูกขาวในประเทศไทยไดมีวิวัฒนาการสืบเนื่องมาแตโบราณกาล การ
ปลูกขาวจึงเปนท้ังวิถีชีวิตของคนในชนบทและเปนไปเพ่ือความมั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือน เมื่อเศรษฐกิจและการคาของประเทศไดพัฒนากาวหนาออกไป ขาวจึง
กลายเปนพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศพรอมกับการเปนสินคาสงออก โดยมี
ประชากรในชนบทสวนใหญประกอบอาชพีในการทํานา  

ในชวงเวลาที่ผานมา การผลิตและการคาของไทยแมจะไดมีวิวัฒนาการ

เรื่อยมามาเปนลําดับ ตามการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ แตการเสริมสรางขอความรูเรื่องเศรษฐกิจขาวไทยในมิติตางๆ กลับพบวามี

อยูอยางจํากัดและกระจัดกระจาย การจัดทําเอกสารเลมนี้เปนเพียงสวนเล็กๆสวน

หนึ่งท่ีตอเชื่อมประเด็นความรูในบางมิติของเศรษฐกิจขาวไทย เพ่ือใหผูสนใจและ

นักวิชาการรุนใหม  ไดใชเปนฐานขอความรูและการตอยอดขยายผลเพื่อการ

สรางสรรคความรูใหมใหกับสังคมตอไป 

ในโอกาสนี้ ใครขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ

สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) ท่ีไดใหการสนับสนุนในการจัดพิมพเอกสารเลมนี้ 

และขอขอบคุณรองศาสตราจารย ดร.จันทรจรัส  เรี่ยวเดชะ  ท่ีไดใหขอเสนอแนะอัน

เปนประโยชน ขอขอบคุณรองศาสตราจารย     ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล ท่ีไดใหความ

อนุเคราะหใหนําขอมูลและเนื้อหาบางสวนจากผลการศึกษาวิจัยของโครงการ “การ

ทบทวนโครงสรางตลาดขาวของประเทศไทย” มานําเสนอไวในบทท่ี 4  และ

ขอขอบคุณคุณปรุฬห สันติธรรมรักษ ท่ีอดทนชวยตรวจแกตนฉบับของเอกสารเลมนี้ 

อนึ่ง ความเห็นในเอกสารเลมนี้เปนของผูเขียน สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัยและสถาบันคลังสมองของชาติไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป 

สมพร อิศวิลานนท 
กรกฏาคม 2553 



iv 

 

 



v 
 

สารบัญ 

เร่ือง         หนา 

คํานํา         iii 

สารบัญ         v 

สารบัญตาราง        vii 

สารบัญภาพ        x 

1 ขาวไทยและสถานภาพการผลิตในคร่ึงศตวรรษท่ีผานมา   1 

1.1 การเปดประตูการคาเม่ือเกือบสองศตวรรษท่ีผานมาเปนแรงกระตุน 2 

ใหขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ 

 1.2  ยุคปฏิวัติเขียวและการเปล่ียนแปลงในภาคการผลิตขาวของไทย 5 

 1.3  การเปล่ียนแปลงจํานวนแรงงานท่ีใชในการปลูกขาว   14 

 1.4  การยอมรับเคร่ืองจักรกลการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงในผลิตภาพ 16 

       ของแรงงาน 

 1.5  การปรับฐานของตนทุนการผลิตขาวของเกษตรกรไทย  19 

 1.6  ตนทุนการผลิตขาวของเกษตรกรไทยจะแขงขันไดกับเกษตรกร 21 

       เวียดนามหรือไมในสถานการณท่ีตนทุนปรับสูงขึ้น 

2 วิวัฒนาการของชองทางการกระจายขาวเปลือก    25 

 2.1  ชองทางการกระจายขาวเปลือก: ภาพในอดีต   25 

 2.2  ภาพในอดีตของผูมีบทบาทในการกระจายขาวเปลือกในตลาด  34 

 2.3  การกําหนดราคาขาวเปลือกของโรงสีและราคาเสนอซ้ือท่ี   52 

      ตลาดกลาง : ภาพเม่ือ 10 ปท่ีผานมา 

3 นโยบายการแทรกแซงกลไกราคาของรัฐในตลาดขาวเปลือก   57 

 3.1  ความเปนมาของนโยบายเสถียรภาพของราคาขาว   57 

 3.2  การวิวัฒนาการของนโยบายรับจํานําขาวเปลือก   59 

 3.3  ผลกระทบจากมาตราการการแทรกแซงกลไกตลาดขาวเปลือก 69 

 3.4  มูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโครงการรับจํานํา  71 

 3.5  นโยบายประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว   73 

4 การตลาดขาวไทยในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงสี   79 

 4.1  การประเมินเบ้ืองตนของการใชประโยชนขาว   79 



vi 
 

 สารบัญ(ตอ) 

เร่ือง         หนา 

4.2  การเปล่ียนแปลงของชองทางการตลาดขาวของไทยและผลกระทบ 80 

       ตอโครงสรางการตลาด     

 4.3  การเปล่ียนแปลงโครงสรางตลาดขาวของโรงสี และการกระจายตัว 85 

       ของโรงสี 

 4.4  ระดับการแขงขันของโรงสี     88 

เอกสารอางอิง        93 

ภาคผนวก        99 

 

  

  



vii 
 

สารบัญตาราง 

ตารางที่ หนา 

1.1  พื้นท่ีเพาะปลูกขาว ผลผลิตและผลผลิตตอไร ตามฤดูกาลเพาะปลูก 

พ.ศ. 2511-2550 7 

1.2  พื้นท่ีเพาะปลูกขาวนาปและสัดสวนของพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาปใน

พื้นท่ีชลประทานและนอกพ้ืนท่ีชลประทาน ป 2532-2550 9 

1.3  เฉล่ียพื้นท่ีเพาะปลูกขาว เหนียวผลผลิต ผลผลิตตอไร และสัดสวน

ของขาวเหนียวในฤดูนาป พ.ศ. 2516-2550 11 

 1.4  เฉล่ียพื้นท่ีเพาะปลูกขาวเจา ผลผลิต ผลผลิตตอไร และสัดสวนของ

ขาวเจาในฤดูนาป พ.ศ. 2516-2550 12 

1.5  เปรียบเทียบพ้ืนท่ีและผลผลิตขาวเหนียว ขาวเจาท่ัวไป ขาวเจาหอม

มะลิ ปการเพาะปลูก 2550    13 

1.6  จํานวนแรงงานท้ังประเทศ แรงงงานภาคเกษตร แรงงานในการผลิต

ขาวและสัดสวนเปรียบเทียบของแรงงาน พ.ศ. 2516-2549 14 

1.7  จํานวนการใชรถไถใหญ รถไถเดินตาม เคร่ืองสูบนํ้าและเคร่ืองนวด 

ของเกษตรกร พ.ศ. 2521-2549 17 

1.8  ผลิตภาพของแรงงานในการผลผลิตขาว (ตัน/คน) ตามภูมิภาค       

ป 2504-2550 18 

1.9  ตนทุนการผลิตขาวฤดูนาป ปการผลิต 2530/31 และ 2550/51 20 

1.12  ตนทุนการผลิตขาวนาปรังในพื้นท่ีชลประทานของไทยและเวียดนาม 

ในป 2551 22 

2.1  แหลงการขายขาวเปลือกของเกษตรกร สําหรับขาวเปลือกเจานาป ป

การผลิต 2544/45  และนาปรังปการผลิต 2545 37 

2.2  การกระจายตลาดกลางสินคาเกษตรท่ีสนับสนุนโดยกรมการคา

ภายใน กระทรวงพาณิชย ในป 2545 40 

2.3  เปรียบเทียบตลาดกลางท่ีมีการอางอิงขอมูลใน 4 ตลาด 42 

2.4  อัตราคาบริการตลาดกลางในแหลงท่ีสําคัญๆ ในชวงระหวางป   

2541-2545 45 

 



viii 
 

สารบัญตาราง(ตอ) 

ตารางที่ หนา 

2.5  การกระจายตลาดกลางสินคาเกษตรท่ีดําเนินงานโดยสหกรณ

การเกษตรป  2544 46 

2.6  การกระจายของจํานวนโรงสีในภาคตางๆของประเทศ ป 2545 48 

2.7  การกระจายโรงสีของสหกรณ ป 2545 49 

2.8  การกระจายไซโลและฉางเก็บขาวเปลือกของหนวยราชการและ

เอกชนป 2546 50 

2.9  การกระจายความจุไซโลและฉางเก็บขาวเปลือกของหนวยราชการ

และเอกชน ป 2546 51 

2.10  การคํานวณมูลคาขาวสารตอตันขาวเปลือกและการกําหนดราคา

ขาวเปลือกท่ีโรงสีและท่ีตลาดกลาง 53 

2.11  เปรียบเทียบถึงรายการตัดราคารับซ้ือขาวเปลือกหากขาวเปลือกท่ี

เกษตรกรนํามาจําหนายไมไดคุณภาพ 54 

3.1  ราคารับจํานําขาวเปลือกนาปปการผลิต 2546/47 และ2547/48 

(ความช้ืนไมเกิน 15%) 64 

3.2  จํานวนและมูลคาขาวเปลือกนาปท่ีรับจํานําและการไถถอนคืน ชวงป

การผลิต 2545/46-2550/51  65 

3.3  ราคารับจํานําขาวเปลือกฤดูนาปรัง ป 2550 เปรียบเทียบกับป 2551 

(ณ ความช้ืนไมเกิน 15%) 67 

3.4  ราคารับจํานําขาวเปลือกฤดูนาป ปการผลิต 2550/51 เปรียบเทียบ

กับป 2551/52 (ณ ความช้ืนไมเกิน 15%) 68 

3.5  ชนิดขาว ราคาประกันและปริมาณรับประกันรายไดเกษตรกรผูปลูก

ขาวฤดูนาป ปการผลิต 2552/53 74 

4.1  การสงออกขาวรวมและรอยละของการสงออกขาวคุณภาพตางๆ      

ป 2524 – 2551 86 

4.2  จํานวนและกําลังการผลิตของโรงสีขนาดใหญและขนาดกลางใน

ภูมิภาคตางๆ 88 

 



ix 
 

สารบัญตาราง(ตอ) 

ตารางที่ หนา 

4.3  กําลังการผลิตเฉล่ียของโรงสีและสัดสวนกําลังการผลิตตอผลผลิต

รวม 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

สารบัญภาพ 

ภาพท่ี         หนา 

 1.1 แสดงการเคล่ือนไหวของคาจางแรงงานท่ีแทจริงในภาคการเกษตร  16 
โดยมีคาดัชนีราคาป 2545 เปนปฐาน 

    
 2.1 ชองทางการกระจายขาวเปลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  27 

  พ.ศ. 2506-7 

 2.3 ชองทางการกระจายขาวเปลือก ป 2512 ของลุมนํ้าเจาพระยาตอนบน 28 

 2.4 ชองทางการตลาดของขาวเปลือกและขาวสาร 30 

 2.5 ชองทางการกระจายขาวเปลือก ป 2543 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31 

 2.6 ชองทางการกระจายขาวเปลือกและขาวสารหอมมะลิป 2542 32 

 4.1 วิถีการตลาดขาวและการใชประโยชน ป 2551 81  



 
 

1 

ขาวไทยและสถานภาพการผลิต              

ในคร่ึงศตวรรษที่ผานมา 
 

การปลูกขาวในสังคมไทยมีมานานแลว การคนพบโบราณวัตถุท่ีหมูบาน
โนนนกทาในท่ีราบสูงโคราชของประเทศไทยเปนเครื่องสะทอนวาการปลูกขาวใน
สังคมไทยมีมานานกอนยุคประวัติศาสตร (Mclean et al., 2002) การปลูกขาวใน
ประเทศไทยและในประเทศอื่นๆในเอเชียท่ีมีประชากรบริโภคขาวเปนอาหารหลักท่ี
สําคัญ ไดมีการพัฒนาสืบเนื่องมาแตโบราณกาล การปลูกขาวเปนท้ังวิถีชีวิตของคน
ในชนบทและเปนสวนของประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ เชน ประเพณีการทําขวัญ
ขาว ประเพณีการแหนางแมวเพื่อการขอฝน และพิธีการแลกนาขวัญ เปนตน และเมื่อ
ประเทศมีเศรษฐกิจและการคาท่ีพัฒนากาวหนาออกไป รวมถึงการการขยายตัวของ
ประชากรมีเพ่ิมมากขึ้น การปลูกขาวจึงเปนไปเพ่ือสนองความตองการของตลาด การ
ปลูกขาวไดกลายเปนอาชีพของครัวเรือนในชนบทและความสําคัญของขาวไดพัฒนา
เปนเปนพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยมีประชากรเกษตรในชนบทสวนใหญ
ประกอบอาชีพในการทํานาและมีครัวเรือนท่ีเกี่ยวของกับการปลูกขาวไมตํ่ากวา 3.7 

ลานครัวเรือนหรือประมาณ 17 ลานคน
1
 สวนการใชทรัพยากรท่ีดินของประเทศนั้น

ประมาณวารอยละ 59 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชประมาณ 130 ลานไร ไดใชไปในการ
เพาะปลูกขาว    (สมพร อิศวิลานนท 2552) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางธุรกิจการ
อ่ืนๆของอุตสาหกรรมขาวไทยอีกเปนจํานวนมาก เชน โรงสีขาว ผูประกอบการคา
ขาว ผูประกอบการรถเกี่ยวขาว และโรงงานแปรรูปขาว เปนตน  

การปลูกขาวและสินคาขาวในเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยจึงมี
ความสําคัญเปนอยางมาก ซึ่งหากจะพิจารณาจากภาคเศรษฐกิจการผลิตขาวพบวา
                                                            
1 จากขอมูลการจดทะเบียนเกษตรกรผูทํานาของกรมสงเสริมการเกษตรที่ไดรายงานใหกับคณะกรรมการนโยบายขาว

แหงชาติในการประชุมเม่ือวันที่ 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  การท่ีภาคการผลิตขาวของไทยมีผลผลิตสวนเกินในปริมาณ
มาก ทําใหประเทศไทยสามารถเปนผูสงออกขาวเปนอันดับหนึ่งของโลกนับตอเนื่อง
มากวาทศวรรษท่ีผานมา  

การเปดประตูการคาเม่ือเกือบสองศตวรรษที่ผานมาเปนแรงกระตุน
ใหขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ 

 หากยอนยุคไปในสมัยอาณาจักรสุโขทัยตอนตนท่ีปรากฏในศิลาจารึกใน
สมัยสุโขทัยท่ีวาในน้ํามีปลาในนามีขาว เปนเคร่ืองบงบอกถึงความอุดมสมบูรณของ
พ้ืนแผนดินไทยแตโบราณกาลมา การปลูกขาวในสมัยนั้นอาจเปนเพียงเพ่ือการยังชีพ
และสรางความมั่นคงทางอาหารใหกับครัวเรือน  ในระยะตอมาแรงกดดันของ
ประชากรท่ีมีเพ่ิมขึ้นไดกดดันใหเกิดการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก นอกจากนี้การคนพบ
เสนทางเดินเรือสําเภาจีนทําใหเกิดการเริ่มตนติดตอทางการคากับประเทศจีน และทํา
ใหสินคาขาวเปนสวนหนึ่งของสินคาแลกเปล่ียนนอกเหนือไปจากถวยชามสังคโลก  

สําหรับการเปดประตูการคากับประเทศตะวันตกนั้น ไดเริ่มขึ้นในสมัยสมเด็จ
พระรามาธิบดีท่ี 2 ซึ่งเปนกษัตริยองคท่ี 10 ของกรุงศรีอยุธยาตอนตน (พ.ศ. 2034-
2072)  เมื่อชาติโปรตุเกสซึ่งเชี่ยวชาญดานการเดินเรือในสมัยนั้นไดเขามาทําสัญญา
การคาระหวางกันใน พ.ศ. 2059 และไดพัฒนารุงเรืองขยายตัวอยางมากในสมัย
สมเด็จพระนารายณมหาราชซึ่งเปนกษัตริยองคท่ี 27 (2200-2231) ท้ังนี้เพราะไดมี
ชาติตะวันตกรวมถึงชาวฮอลันดา อังกฤษและฝร่ังเศส ไดเขามาติดตอคาขายกับกรุง
ศรีอยุธยา ความสัมพันธทางการคาไดไดเริ่มมอุีปสรรคในชวงปลายของกรุงศรีอยุธยา 
และหลังจากนั้นความสัมพันธทางการคากับชาติตะวันตกตองหยุดชะงักลงไประยะ
หนึ่งเมื่อกรุงศรีอยุธยาไดถูกรุกรานและไดเสียกรุงฯใหกับพมาเปนครั้งท่ีสอง 
(www.wikipedia.org/wki) 

เมื่อกาวเขาสูสมัยของกรุงรัตนโกสินทรในสมัยของพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ซึ่งเปนกษัตริยองคท่ี 4 (2394-2411) ประเทศไทยมีนโยบายเปดกวางในทางการคา
กับประเทศตะวันตกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในปพ.ศ. 2398 เซอร จอหน เบาริง (Sir John 
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Bowing) ไดเปนทูตของประเทศอังกฤษไดเขามาเจรจาเพ่ือเปดประตูการคาระหวาง

ประเทศสยาม
2
ในสมัยนั้นกับประเทศอังกฤษ และไดมีการลงนามในสนธิสัญญาทาง

การคารวมกันภายใตชื่อท่ีเรียกกันวา ”สัญญาเบาริง” ซึ่งเปนการเปดประตูการคาท่ี
สําคัญกับชาติตะวันตกในสมัยนั้น ท้ังนี้เพราะแตเดิมนั้นการคาระหวางตางชาติกับ
สยามจะตองติดตอผานฝายพระคลังซึ่งเทากับวาฝายพระคลังมีอํานาจในการผูกขาด
ในการสงออกสินคาจากสยามอยางกลายๆ ซึ่งในสมัยนั้นพระคลังมีอํานาจท้ังในการ
ติดตอซื้อขายกับตางชาติและรวมถึงการจัดเก็บรายได   เมื่อมีความตกลงใน
สนธิสัญญาเบาริง3เกิดขึ้น สิทธิในการที่ชาติตะวันตกจะซื้อสินคาจากสยามนั้น  
สามารถติดตอจัดทําไดกับเอกชนโดยทั่วไป และในขณะเดียวกันก็เปนการลดอํานาจ
การผูกขาดของฝายพระคลังในสมัยนั้นตอกิจกรรมการคาลงไป นอกจากนี้สนธิสัญญา
เบาริงยังไดสรางความชัดเจนในอัตราภาษีท่ีจะเรียกเก็บ ท้ังภาษีขาเขาและภาษีขา
ออก  ทําใหตลาดการคาเฟองฟูและขยายตัวออกไป (Ingram, 1955)   

 หลังจากไดมีการทําสนธิสัญญาเบาริงกับอังกฤษเมื่อ พ.ศ.2398 แลว  ไดมี
การทําสัญญาในลักษณะเดียวกันกับอีกหลายประเทศ โดยมีสนธิสัญญาเบาริงเปน
ตนแบบ  เชน การทําสนธิสัญญาแฮรฺริส กับสหรัฐอเมริกาในป 2398 และการทํา
สนธิสัญญามองติญ ี (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 
ไดขยายตัวตามคูคาท่ีมีเพ่ิมมากขึ้น  

ในสวนของสินคาขาวการทําการคาภายใตสนธิสัญญาเบาริง4 ไดสงผลอยาง
สําคัญตอการสงออกสินคาขาวและการขยายตัวของตลาดขาว ขาวไดกลายเปนพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทยนับแตนั้นมา พรอมๆกับการสรางรายไดใหกับ
ประเทศและเกษตรกรไทยเปนอยางมาก การขยายตัวของการคาสินคาขาวไดกระตุน
ใหเกิดการขยายตัวของการผลิตขาวและรวมถึงพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวของไทยตามมา 

                                                            
2 ไดเปลี่ยนชื่อประเทศจาก "สยาม" มาเปน "ไทย"ในป 2482 
3 รายละเอียดอื่นๆของสนธิสัญญาเบาริงนอกเหนือจากที่กลาวถึงในที่นี้ ดูไดจาก Ingram (1955) หนา34 
4 ผลเสียของสนธิสัญญาเบาริงทําใหไทยถูกจํากัดการเก็บภาษีสินคาขาเขาที่อตัรารอยละ 3 และรวมถึงสิทธิสภาพนอก
อาณาเขต 
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Ingram (1955) รายงานวามูลคาการสงออกขาวเพ่ิมขึ้นจาก 1.87 ลานหาบ
5
เฉล่ีย

ในชวงป 2413-2417 มาเปน 15.22 ลานหาบเฉลี่ยในชวงป 2453-57 และเพ่ิมขึ้นเปน 
25.37 ลานหาบเฉล่ียในชวงป 2473-77 หรือเพ่ิมขึ้นกวา 12 เทา ขาวจึงเปนพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไปพรอมๆกับการขยายตัวของพ้ืนท่ีการผลิตขาว  
พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวไดขยายตัวจาก 11.5 ลานไรเฉล่ียในชวงป 2453-57 มาเปน 20.1 
ลานไรเฉล่ียในชวงป 2473-77    

ในยุคนั้นการปลูกขาวสามารถเพาะปลูกไดปละครั้งมีเทคโนโลยีท่ีใชในการ
เพาะปลูกจํากัดและตองพ่ึงพาดินฟาอากาศเปนสําคัญ  แตในขณะเดียวกันความ
ตองการบริโภคขาวของโลกมีมากกวาปริมาณการผลิตขาวของโลก ขาวจึงเปนสินคา
ท่ีขาดแคลน การผลิตขาวไมเพียงพอของบางประเทศในเอเชีย เชน ในเกาะชวาของ
อินโดนีเชีย และแถบคาบสมุทรมะละกา ในแหลมมลายูของมาเลเชีย เปนตน ทําให
การคาขาวมีความรุงเรือง และผลตอบแทนจากการคาท่ีมีมากไดเปนแรงสนับสนุนให
เกิดการขุดคลองตางๆ เชน คลองภาษีเจริญ  คลองดําเนินสะดวก  คลองรังสิต เปน
ตน เพ่ือการบุกเบิกพ้ืนท่ีใหมใหประชากรไดอพยพไปตั้งถ่ินฐานเพ่ือขยายผลผลิตขาว 
(Tanabe, 1978) และเพ่ือการขยายฐานภาษีท่ีนาในสมัยนั้นซึ่งสามารถรวบรวมภาษี
นาสูทองพระคลังไดจํานวนมาก ภาษีดังกลาวสวนหนึ่งไดถูกนํามาใชในการพัฒนา
ระบบชลประทาน โดยในป  พ.ศ.  2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ วาจางผูเชี่ยวชาญการชลประทานชาวฮอลันดาชื่อวา Mr. 
J. Homan Van der Heide   ใหมาวางแผนกิจการชลประทานขนาดใหญในบริเวณ
ทุงราบภาคกลาง  เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวและปริมาณ
ผลผลิต และแมวาแผนงานการชลประทานที่ Mr. Van der Heide ไดนําเสนอจะไมได
นําไปใชปฏิบัติในขณะนั้น แตก็ไดพบวาในป พ.ศ. 2548 ประเทศสยามในขณะนั้นได
สงออกขาวคิดเปนมูลคาประมาณ 80 ลานบาท จากมูลคารวมของการสงสินคาออก
ในปนั้น 100 ลานบาท (Ingram, 1955) ซึ่งเปนเคร่ืองสะทอนวาขาวไดกลายเปนพืช
เศรษฐกิจหลักของประเทศในขณะนั้นและยังไดดําเนินเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

  
 
 
 

                                                            
5  ขาวเปลือก 1 หาบมีน้ําหนักเทากับ 60 กิโลกรัม 
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ยุคปฏิวตัิเขียวและการเปลี่ยนแปลงในภาคการผลิตขาวของไทย 
 

กอนจะกาวเขาสูยุคการปฏิวัติเขียวนั้น สถานการณการผลิตขาวซึ่งเปนพืช
อาหารหลักของประชากรในเอเชียมีไมเพียงพอกับความตองการการบริโภคขาว 
แมแตประเทศไทยเองที่เปนผูสงออกขาวยังตองใชนโยบายการเก็บภาษีสงออกขาวท่ี

เรียกวา “พรีเมี่ยมขาว”
6
 ท้ังนี้เพ่ือควบคุมการสงออกขาวไมใหมีมากเกินไปจนทําให

ผูบริโภคในประเทศตองเดือดรอน ในยุคนั้นเราเรียกตลาดขาววาเปนตลาดของผูขาย
เพราะผูขายมีอํานาจตอรองเหนือผูซื้ออันเนื่องมาจากความไมเพียงพอของอุปทาน 
ความเดือดรอนและความหิวโหยที่เกิดขึ้นในยุคนั้น ไดนําไปสูการสรางนวัตกรรมดาน
พันธุขาวเกิดขึ้นใหม โดยเริ่มจากการท่ีสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) ไดคนควา
จนพบขาวพันธุมหัศจรรยหรือท่ีเรียกวา IR87 ซึ่งเปนพันธุขาวท่ีไมไวตอชวงแสง 
สามารถปลูกไดทุกฤดู มีการตอบสนองตอปุยเคมีดี ใหผลผลิตสูงเมื่อเพาะปลูกใน
พ้ืนท่ีชลประทาน ขาวพันธุมหัศจรรยดังกลาวไดแพรกระจายไปในสวนตางๆของโลก
อยางรวดเร็ว ท้ังโดยการรับพันธุดังกลาวไปปลูกโดยตรงและรับพันธุดังกลาวไป
ปรับปรุงใหเขากับสภาพแวดลอมการผลิตและรสชาดที่ประชากรในประเทศนั้นๆ
ตองการ 

 
การเขาสูยุคปฏิวัติเขียวของภาคการผลิตขาวไทย 

การเริ่มตนของขาวพันธุไมไวตอชวงแสงหรือ “ขาวพันธุใหม” หรือบางท่ี

เรียกวาขาว “กข
8
”พันธุแรกๆ ของประเทศไทย เกิดจากการใชพันธุ IR8 เขามา

ปรับปรุงผสมพันธุเขากับพันธุพ้ืนเมืองพันธุเหลืองทอง และไดต้ังชื่อขาวพันธุนี้วา

พันธุ กข 19 ขาว กข 1 ไดนําออกเผยแพรในราว พ.ศ. 2512
10

 หลังจากนั้นไดมีการ
พัฒนาปรับปรุงพันธุกาวหนาเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย เชน กข 7  และกข 11 เปนตน  และ

                                                            
6 เปนคาธรรมเนียมการสงออกขาวไดเร่ิมตนขึ้นในป 2499 
7 สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) ไดคนพบขาวพนัธุมหัศจรรยนี้และไดนําออกเผยแพรในป ค.ศ. 1966 (Jackson           
et al., 1969)  
8 ยอมาจากกรมการขาว 
9 จากเอกสารของสถาบันวิจัยขาว (2528) กลาววาไดนําขาวพนัธุ IR8 จากสถาบนัวิจัยขาวนานาชาติ(IRRI)มาผสมกับ
พันธุเหลืองทองในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2507 ที่สถานีทดลองขาวบางเขนจนไดสายพันธุ BKN56-1-2 เม่ือผานคณะกรรมการ
พิจารณาพนัธุใหใชขยายพันธุไดจึงตั้งช่ือวา กข 1 เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2512   
10 นอกจาก กข 1 แลวยังมีกข 3 ซึ่งเปนขาวเหนียว และ C4-63 ซึ่งเปนพันธุจากประเทศฟลิปปนสไดนําออกเผยแพร
พรอมกับขาวเจา กข1  



6  ขาวไทย : การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางการผลิตและชองทางการกระจาย 

 
 

 
 

ตอมาไดมีการปรับเปล่ียนวิธีการตั้งชื่อพันธุตามแหลงของศูนยวิจัยขาวในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
ไดพัฒนาขึ้นมา  เชน ปทุมธานี1 สุพรรณบุรี 60 ชัยนาท 1 เปนตน ขาวพันธุไมไวตอ
ชวงแสงนี้ในชวงแรกๆ จะมีคุณภาพและรสชาดไมสามารถแขงขันไดกับขาวพันธุ
พ้ืนเมืองและไมเปนท่ีตองการของตลาดภายในประเทศเพราะถูกจัดเปนขาวคุณภาพ
ตํ่า แตการท่ีพันธุ ดังกลาวใหผลผลิตสูงไดเปนปจจัยสําคัญตอการยอมรับของ
เกษตรกรในพื้นท่ีชลประทาน11 การแพรกระจายของขาวพันธุไมไวตอชวงแสงใน
พ้ืนท่ีชลประทานไดจูงใจตอการใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวแบบเขมขน (rice cropping 
intensity) กลาวคือปลูกไดมากกวาหนึ่งครั้งในรอบปบนท่ีดินเดิม อันเปนผลตอการ
ขยายตัวของพ้ืนท่ีเพาะปลูกและผลผลิตขาวของไทยตามมา นอกจากนี้ยังไดเปนสวน
สําคัญในการทําใหผลผลิตขาวตอไรในพ้ืนท่ีชลประทานปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นหรือมีผลิต
ภาพของที่ดินในเขตชลประทานเพิ่มสูงขึ้น 

การแพรกระจายของเทคโนโลยีปฏิวัติเขียวหรือขาวพันธุไมไวตอชวงแสงไม
สามารถใชไดกับทุกสภาพแวดลอมการผลิตขาว ในระหวางพ้ืนท่ีชลประทานและพ้ืนท่ี
ไมมีการชลประทานแลว Isvilanonda and Wattanutchariya (1990) พบวาการ
แพรกระจายของเทคโนโลยีดังกลาวจะครอบคลุมอยูในเฉพาะพ้ืนท่ีชลประทานเทานั้น 
ในพ้ืนท่ีนาน้ําฝนเนื่องจากไมสามารถควบคุมระดับน้ําในการเพาะปลูกขาวเหมือนใน
พ้ืนท่ีชลประทานเกษตรกรสวนใหญไมสามารถใชขาวพันธุใหมในการเพาะปลูกได 
แล ะส ว น ใหญ ยั ง ป ลู กข า ว พัน ธุ พ้ื น เ มื อ ง  โ ดย เ ฉพา ะ เ กษตรก ร ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีสภาพแวดลอมการผลิตเปนพ้ืนท่ีนาน้ําฝนเปนสําคัญ  

 

การกําเนิดขาวนาปรังและการปรับตัวของผลผลิต 

ในอดีตกอนจะมีการยอมรับขาวพันธุไมไวตอชวงแสง การเพาะปลูกขาวทํา
ไดปละคร้ังและเปนการใชพันธุพ้ืนเมืองซึ่งเปนขาวไวตอชวงแสงซึ่งเรียกวาการปลูก
ขาวนาปหรือเปนฤดูกาลตามปกติของการเพาะปลูกขาว เมื่อมีนวัตกรรมขาวพันธุไม
ไวตอชวงแสงเกิดขึ้นและไดมีการสงเสริมใหมีการเพาะปลูกในระดับไรนานับตั้งแตป 
2510 ซึ่งในชวงระยะแรกของการเผยแพรขาวพันธุไมไวแสงเกษตรกรจะลังเลในการ
ยอมรับเพราะอางวาไมกลาเส่ียง กินไมอรอย ตนเตี้ยเกี่ยวยาก เปนตน แตเมื่อเกษตรกร
เห็นผลผลิตท่ีไดจากการปลูกขาวพันธุไมไวตอชวงแสงสูงกวาผลผลิตของขาวพันธุ

                                                            
11 การปรับปรุงพนัธุในระยะเวลาตอมาไดทําใหคุณภาพและรสชาติของขาวพันธุไมไวตอชวงแสงดีขึ้นเปนลําดับ 
อยางเชนในกรณีของขาวพนัธุปทุมธาน1ี ซึ่งมีลักษณะของเมล็ดรวมทั้งมีระดับอมิโรสใกลเคียงกับขาวขาวดอกมะลิ  
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พ้ืนเมืองท่ีปลูกอยู เดิมและสามารถปลูกไดหลังฤดูนาปทําใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ชลประทาน มีการยอมรับขาวพันธุไมไวตอชวงแสงไปใชปลูกกันอยางแพรหลาย
(Srisawasdilek et al, 1975)  ทําใหลักษณะของการเพาะปลูกขาวตอมาไดแบงเปนการ
ปลูกขาวนาป และการปลูกขาวนาปรัง ท้ังนี้การเพาะปลูกขาวนาปรังในระยะเริ่มแรกจะ
ปลูกหลังจากการเก็บเกี่ยวขาวนาปแลวโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นท่ีๆ มีน้ํา
ชลประทานและจะมีการเพาะปลูกในชวงเดือนกุมภาพันธถึงกรกฎาคม ขึ้นอยูกับวา
รายใดปลูกกอนหรือหลัง  

ในปจจุบันเกษตรกรในพ้ืนท่ีชลประทานโดยเฉพาะในภาคกลางมีการปลูก
ขาวพันธุไมไวตอชวงแสงหมุนเวียนไปตลอดเวลาจึงมีความลําบากมากขึ้นในการ
จัดแบงระหวางพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาปและพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาปรัง การจัดแบง
พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาปและขาวนาปรังในท่ีนี้ไดอาศัยการจัดแบงตามขอมูลของสํานัก
เศรษฐกิจการเกษตร โดยในชวงป 2511-2515 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาปรังประมาณ 
0.85 ลานไร และมีผลผลิต 0.39 ลานตัน (ตารางท่ี 1.1) การขยายตัวของการ 
เพาะปลูกขาวนาปรังไดมีเพ่ิมขึ้นท้ังในรูปของพ้ืนท่ีและปริมาณผลผลิต กลาวคือพ้ืนท่ี
เพาะปลูกไดเพ่ิมขึ้นเปน 4.66 ลานไรเฉล่ียในป 2531-2535 และเพ่ิมขึ้น เปน 9.45 
ลานไรเฉล่ียในชวงป 2546-2550  โดยมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นเปน 2.66 ลานตันเฉล่ียในชวง
ป 2531-2535 และเพ่ิมขึ้นเปน 6.35 ลานตัน เฉล่ียในชวงป 2546-2550 ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 1.1 พ้ืนที่เพาะปลูกขาว ผลผลิตและผลผลิตตอไร ตามฤดูกาลเพาะปลูก พ.ศ. 2511-2550 
ป จํานวน สัดสวนของฤดูนาปรัง 

  ฤดูนาป ฤดูนาปรัง 
 พ้ืนที่เพาะปลูก(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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สัดสวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก ขาวนาปรัง ไดเพ่ิมสูงขึ้นจากรอยละ 1.83 ในชวงป 
2511-2515 และเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และมีสัดสวนถึงรอยละ 14.12 ในชวงป 
2546-2550  ในอีกดานหนึ่งพบวาสัดสวนผลผลิตขาวนาปรังเพ่ิมขึ้นมากกวาสัดสวน
ของพ้ืนท่ีเพาะปลูก กลาวคือมี สัดสวนของผลผลิตรอยละ 2.95 ในชวงป 2511-2515 
และปรับเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยมาจนเปนรอยละ 22.55 ในชวงป 2546-2550 สัดสวนของ
ผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นเร็วกวาสัดสวนของพื้นท่ีเพาะปลูกนั้นเปนเพราะในขณะที่ผลผลิตตอ
ไรของขาวนาปเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอยนั้น การปลูกขาวนาปรังมีผลผลิตขาวเฉล่ียตอไร
ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยมาและมีผลผลิตเฉล่ียสูงกวาผลผลิตเฉล่ียของขาวนาปเกือบหนึ่ง
เทาตัวในชวงป 2546-2550 
 

แหลงปลูกขาวของไทยสวนใหญอยูในพื้นท่ีนานํ้าฝน 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวสวนใหญของประเทศอยูในพ้ืนท่ีนาน้ําฝนเปนสําคัญ ทํา
ใหผลผลิตขาวของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับผูสงออกขาวรายสําคัญ เชนเวียดนาม และ
สหรัฐอเมริกาแลว จะพบวาผลผลิตขาวของไทยอยูในระดับท่ีตํ่ากวาผลผลิตของ
ประเทศดังกลาวอยูมาก แมวาในชวงเวลาที่ผานมาจะไดมีการลงทุนในการพัฒนา
ระบบชลประทานทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ

แรกๆ
12

 เชนโครงการเขื่อนชัยนาท โครงการเขื่อนวชิราลงกรณ โครงการเขื่อนอุบล
รัตน เปนตน ไดมีสวนสําคัญตอการขยายตัวของพ้ืนท่ีชลประทานของประเทศ พ้ืนท่ี
ชลประทานไดเพ่ิมขึ้นจาก 9.74 ลานไรในแผนพัฒนาฉบับท่ี 1 (2504-2509) และ
เพ่ิมขึ้นเป 24.45 ลานไรในแผนพัฒนาฉบับท่ี 5 (2525-2529) และเมื่อส้ินสุด
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 9 (2545-2549) มีพ้ืนท่ีชลประทานเฉล่ีย 27.99 ลานไร          
(สมพร อิศวิลานนท 2552) 

การผลิตขาวในพ้ืนท่ีท่ีชลประทานของไทยมีประมาณ 14.57 ลานไรเฉล่ีย
ในชวงป 2546-2550 นอกจากนี้พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวท่ีไดรับชลประทานสวนใหญอยูใน
พ้ืนท่ีของเพาะปลูกขาวนาปรังไดมีเพ่ิมขึ้นท้ังในรูปของพ้ืนท่ีและปริมาณผลผลิต 
กลาวคือพ้ืนท่ีเพาะปลูกไดเพ่ิมขึ้นเปน 4.66 ลานไรเฉล่ียในป 2531-2535 และเพ่ิมขึ้น 
เปน 9.45 ภาคกลางเปนสําคัญ  สําหรับผลผลิตขาวในพ้ืนท่ีชลประทานมีประมาณ 

                                                            
12 เปนระบบชลประทานสมัยใหมที่อาศัยการสงน้ําตามแนวระดับสูงไปต่ํา (gravity irrigation) เปนสําคญั ซึ่งตางจากการ
ชลประทานที่ไดพัฒนาข้ึนในสมัยพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที ่4) และพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที ่5) ซึ่ง
เปนการขุดคูคลองเพื่อเปดพื้นที่การสัญจรทางน้ําเปนสําคญั 
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7.77 ลานตันเฉล่ียในชวงป 2546-2550 ท้ังนี้สัดสวนของผลผลิตในพ้ืนท่ีชลประทาน
ไดเพ่ิมจากรอยละ 32.28 ในชวงจากป 2532-2535 และเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 33.62 
ในชวงป 2546-2550 ซึ่งเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอยเชนเดียวกับพ้ืนท่ีเพาะปลูกดังท่ีไดกลาว
มา (ตารางที่ 1.2) 
 
ตารางที่ 1.2    พ้ืนที่เพาะปลูกขาวนาปและสัดสวนของพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปในพ้ืนที่ชลประทานและนอกพื้นที่ชลประทาน ป 2532-
2550 
ป ภาค ทั้งประเทศ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ กลาง ใต 
พ้ืนที่เพาะปลูกขาวนาปที่อยูในเขตชลประทาน(ลานไร) 

2532-2535 2.91 2.33 7.57 0.99 13.80 
2536-2540 3.60 2.83 6.69 0.78 13.90 
2541-2545 3.71 2.99 6.65 0.78 14.12 
2546-2550 3.81 3.23 6.76 0.78 14.57 

สัดสวนพ้ืนที่ปลูกขาวนาปในพ้ืนที่ชลประทาน (%) 
2532-2535 23.22 7.51 71.16 32.50 24.11 
2536-2540 28.75 8.98 67.68 26.95 24.46 
2541-2545 29.61 9.23 67.82 32.70 24.75 
2546-2550 29.88 9.86 68.46 37.34 25.36 

ผลผลิตขาวนาปในพ้ืนที่ชลประทาน (ลานตัน) 
2532-2535 1.34 0.78 3.06 0.33 5.50 
2536-2540 1.60 0.91 3.22 0.29 6.02 
2541-2545 1.91 0.97 3.85 0.31 7.04 
2546-2550 2.16 1.10 4.17 0.34 7.77 

สัดสวนผลผลิตขาวนาปในพ้ืนที่ชลประทาน (%) 
2532-2535 29.09 10.06 79.18 38.48 32.28 
2536-2540 34.12 11.33 77.83 31.75 33.86 
2541-2545 34.21 10.75 79.11 38.09 34.69 
2546-2550 32.89 10.71 76.29 42.06 33.62 

ผลผลิตขาวตอไรในพ้ืนท่ีชลประทาน (กก.) 
2532-2535 460 334 404 331 399 
2536-2540 445 322 481 374 433 
2541-2545 515 325 579 394 498 
2546-2550 567 340 617 434 533 

ผลผลิตขาวตอไรในนอกพ้ืนที่ชลประทาน (กก. 
2532-2535 339 242 262 255 266 
2536-2540 347 248 287 297 274 
2541-2545 417 274 322 311 309 
2546-2550 493 310 416 357 357 

ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากสถิติการเกษตรของประเทศไทยหลายป  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
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ผลผลิตขาวตอไรในพ้ืนท่ีชลประทานมีสูงกวาผลผลิตขาวตอไรในพ้ืนท่ีนอก
ชลประทานประมาณเกือบเทาตัว กลาวคือ ในชวงป 2546-50 ผลผลิตตอไรในพ้ืนท่ี
ชลประทานเฉล่ีย 533 กก. เทียบกับผลผลิตขาวนอกพ้ืนท่ีชลประทานซึ่งเฉล่ียเพียงไร
ละ  357 กก. การท่ีพ้ืนท่ีปลูกขาวในเขตชลประทานใหผลผลิตสูงกวาผลผลิตขาวใน 
พ้ืนท่ีไมมีชลประทานเปนเพราะเกษตรกรในพื้นท่ีชลประทานมีการใชพันธุไมไวตอ
ชวงแสงซ่ึงตอบสนองกับปุยเคมีไดดี และเมื่อปลูกในสภาพแวดลอมการผลิตท่ี
เอื้ออํานวยโดยมีระดับน้ําท่ีเหมาะสม ขาวพันธุไมไวตอชวงแสงสามารถปลูกไดทุก
ชวงเวลาในรอบป  เกษตรกรในพื้นท่ีชลประทานสวนใหญจึงมีการปลูกขาวมากกวา
หนึ่งครั้งในรอบป  สวนเกษตรกรที่ปลูกขาวนอกพื้นท่ีชลประทาน เนื่องจากมี
สภาพแวดลอมการผลิตไมเอื้ออํานวย เกษตรกรในพื้นท่ีดังกลาวจึงยังคงปลูกขาว
พันธุ พ้ืนเมืองท่ีเปนขาวพันธุไวตอชวงแสงเปนสําคัญ การปลูกขาวในพ้ืนท่ีท่ีได
กลาวถึงนี้จะอาศัยสภาพน้ําฝนจากธรรมชาติในการเพาะปลูก มีการใชปุยเคมีเพียง
เล็กนอยและปลูกขาวไดเพียงปละคร้ังเทานั้น  

 
การผลิตขาวเหนียวและขาวเจา 

การปลูกขาวยังแบงออกไดตามชนิดของขาวเจาและขาวเหนียว การปลูก
ขาวเหนียวนั้นมีปลูกกันมากในภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน เพราะประชากรสวนใหญในพ้ืนท่ีดังกลาวนิยมบริโภคขาวเหนียวในครัวเรือน
เปนสําคัญ และการเพาะปลูกขาวเหนียวของเกษตรกรในพื้นท่ีดังกลาว สวนมากจะ
เก็บผลผลิตไวบริโภคในครัวเรือนเพ่ือความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนกอนหากมี
เหลือมากพอจึงจะนําออกขาย พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวเหนียวมีประมาณรอยละ 26.47 
ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวในฤดูนาป ในชวงป 2546-2550 เนื่องจากการปลูกขาวเหนียว
สวนใหญจะปลูกในฤดูนาป ขอมูลท่ีนําเสนอไวในท่ีนี้จึงเปนขอมูลพ้ืนท่ีเพาะปลูกและ
ผลผลิตขาวเหนียวนาปเปนสําคัญ การปลูกขาวเหนียวนาปรังมีเปนสวนนอยและจะมี
ปลูกในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน  

พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวเหนียวนาปไดลดลงเปนลําดับท้ังนี้ในชวงป 2516-2520 
มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวเหนียว เฉล่ีย 19.34 ลานไร คิดเปนรอยละ  37.67 ของพ้ืนท่ี
เพาะปลูกขาวนาป สวนของพื้นท่ีเพาะปลูกขาวเหนียวเมื่อเทียบกับพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ขาวนาป ท้ังหมดไดมีแนวโนมลดลงเปนลําดับและลดลงเปน 15.21 ลานไร หรือรอย
ละ 26.47 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาปในชวงป 2546-2550 สําหรับผลผลิตขาว
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เหนียวในชวงป 2546-2550 มีผลผลิต 4.58 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 34.41 ของ
ผลผลิตขาวนาป (รวมท้ังขาวเหนียวและขาวเจา) ผลผลิตขาวเหนียวไดปรับตัว
เพ่ิมขึ้นเปน 5.15 ลานตันในชวงป 2546-2550 (ตารางที่ 1.3)  ท้ังนี้จะเห็นวาผลผลิต
ขาวเหนียวไมไดลดลงตามพ้ืนท่ีเพาะปลูก เนื่องจากมีการปลูกขาวเหนียวพันธุไมไว  

 

ตารางที่ 1.3   เฉลี่ยพื้นที่เพาะปลูกขาว เหนียวผลผลิต ผลผลิตตอไร และสัดสวนของขาวเหนียวในฤดูนาป พ.ศ. 2516-2550    
ป ภาค ทั้งประเทศ สัดสวน

ขาวเหนียว 
(%) 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ เหนือ กลาง ใต 

พื้นท่ีเพาะปลูก (ลานไร)  

2516-2520 10.36 5.43 2.95 0.51 0.07 0.03 19.34 37.67 
2531-2535 11.18 4.90 1.71 0.20 0.08 0.02 18.09 28.30 
2546-2550 9.59 3.29 2.06 0.23 0.038 0.0002 15.21 26.47 

ผลผลิต (ลานตนั)  
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 
ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากสถิติการเกษตรของประเทศไทยหลายป  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 

ตอชวงแสงแทนขาวเหนียวพันธุพ้ืนเมืองเดิมกันในบางพ้ืนท่ี  ทําใหมีผลผลิตตอไร
เพ่ิมขึ้น โดยพบวาผลผลิตตอไรไดเพ่ิมจาก 238 กก. เฉล่ียในชวงป 2516-2520  
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเปน 339 กก. ตอไร เฉล่ียในชวงป 2546-2550   

พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวเจาในฤดูนาปมีมากกวาขาวเหนียว  กลาวคือชวง
ระหวางป 2516-2520 มีพ้ืนท่ี 31.98 ลานไร คิดเปนรอยละ 62.33 ของพ้ืนท่ีปลูกขาว
นาปท้ังหมด พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวเจานาปไดปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กนอยในชวง 3 ทศวรรษ
ท่ีผานมา กลาวคือพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวเจานาปไดเพ่ิมขึ้นเปน 38.87 ลานไร (คิดเปน
รอยละ  71.70 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาปท้ังหมด) ในชวงป 2531-2535 และ
เพ่ิมขึ้นเปน 41.83 ลานไร (คิดเปนรอยละ 73.53 ของพ้ืนท่ีปลูกขาวนาป ท้ังหมด)  
เฉล่ียในชวงป 2546-2550 (ตารางที่ 1.4) ในขณะท่ีผลผลิตขาวเจานาปมีจํานวน 8.73 
ลาน ตันเฉล่ียในชวงป 2516-2520 และเพ่ิมขึ้นเปน 11.69 ลานตัน และ 15.57 ลาน
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ตัน เฉล่ียในชวงป 2531-2535 และชวงป 2546-2550 ตามลําดับ โดยมีสัดสวนของ
ผลผลิตขาวเจาประมาณ 2 ใน 3 ของผลผลิตขาวนาปท้ังหมด    
 

ตารางที ่ 1.4  เฉลี่ยพืน้ที่เพาะปลูกขาวเจา ผลผลิต ผลผลติตอไร และสัดสวนของขาวเจาในฤดูนาป พ.ศ. 2516-2550 

ป ภาค ทั้ง
ประเทศ 

สัดสวนขาว
เหนียว 
(%) 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 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 (ลานตนั)  
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 - 
ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากสถิติการเกษตรของประเทศไทยหลายป สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 

ผลผลิตเฉล่ียตอไรของขาวเจานาปไดเพ่ิมขึ้นจาก 273 กก.ตอไร เฉล่ีย
ในชวงป 2516-2520 เพ่ิมขึ้นเปน 339 กก.ตอไร เฉล่ียในชวงป 2546-2550 หรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 24.17 ในสองชวงเวลาดังกลาว (ตารางที่ 1.4) แหลงเพาะปลูกขาวเจา 

ท่ีสําคัญของประเทศไดแก ภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  
ภาคกลาง และภาคใต เปนท่ีนาสังเกตวาขณะท่ีพ้ืนท่ีปลูกขาวเหนียวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีจํานวนลดลงนั้น เนื้อท่ีปลูกขาวเจาในภูมิภาค
ดังกลาวไดปรับตัวเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้เพราะเกษตรกรจํานวนไมนอยไดปรับเปล่ียนจากการ
ปลูกขาวเหนียว โดยจัดแบงพ้ืนท่ีปลูกใหไดผลผลิตไวเพ่ือการใชบริโภคในครัวเรือน
แลวจัดแบงพ้ืนท่ีนาท่ีเหลือไปปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพ่ิมมากขึ้น ท้ังนี้เพราะขาว
ขาวดอกมะลิ 105 มีความไดเปรียบในเรื่องราคาและเปนท่ีตองการของตลาด
เนื่องจากขอมูลท่ีจัดแบงระหวางขาวท่ัวไป ขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาวเหนียวมี
จํากัด  ในท่ีนี้ไดนําเสนอขอมูลพ้ืนท่ีเพาะปลูกและผลผลิตของขาวประเภทดังกลาว
เฉพาะในป 2550  โดยในป 2550 พบวาในจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาว 67.46 ลานไร
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นั้น เปนพ้ืนท่ีปลูกขาวเจา 51.83 ลานไร และเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวเหนียว 15.63 
ลานไร  

สําหรับพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวเจานั้น เปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวเจาท่ัวไปจํานวน 
32.45 ลานไร และอีก 19.38 ลานไร เปนท่ีเพาะปลูกขาวเจาขาวดอกมะลิ 105 ในป 
2550 มีผลผลิตขาวโดยรวม 30.11 ลานตัน ในจํานวนนี้เปนผลผลิตขาวเหนียว 5.45 
ลานตัน และเปนขาวเจา 24.66 ลานตัน (ตารางที่ 1.5) ในจํานวนผลผลิตขาวเจา  

 

ตารางที ่1.5 เปรียบเทียบพืน้ที่และผลผลิตขาวเหนียว ขาวเจาทัว่ไป ขาวเจาหอมมะลิ ปการเพาะปลูก 2550    
ป ภาค ทั้งประเทศ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ กลาง ใต 
พื้นที่เพาะปลูก (ลานไร.) 

ขาวเจาทั่วไป 4.52 11.89 14.03 2.22 32.45 
ขาวขาวดอกมะลิ 105 15.97 2.18 1.22 0.01 19.38 
รวมขาวเจา 20.49 13.86 15.25 2.23 51.83 
ขาวเหนียว 13.19 2.39 0.05 0.00 15.63 
รวมทั้งประเทศ 33.67 16.26 16.30 2.23 67.46 

สัดสวนพื้นที(่%) 
ขาวเจาทั่วไป 13.92 36.02 43.24 6.83 100.00 
ขาวขาวดอกมะลิ 105 82.39 11.23 6.32 0.07 100.00 
รวมขาวเจา 39.52 26.75 29.43 4.30 100.00 
ขาวเหนียว 84.39 15.31 0.29 0.00 100.00 
รวมทั้งประเทศ 49.92 24.10 22.68 3.31 100.00 

ผลผลิต(ลานตนั) 
ขาวเจาทั่วไป 1.57 6.66 9.00 0.90 18.13 
ขาวขาวดอกมะลิ 105 5.12 1.00 0.41 0.01 6.53 
รวมขาวเจา 6.68 7.85 9.41 0.91 24.66 
ขาวเหนียว 4.17 1.27 0.91 0.00 5.45 
รวมทั้งประเทศ 10.86 8.92 24.66 0.91 30.11 

สัดสวนของผลผลิต(%) 
ขาวเจาทั่วไป 8.65 36.71 49.66 4.98 100.00 
ขาวขาวดอกมะลิ 105 78.38 15.29 6.25 0.08 100.00 
รวมขาวเจา 27.11 31.04 38.17 3.68 100.00 
ขาวเหนียว 76.53 23.23 0.24 0.00 100.00 
รวมทั้งประเทศ 36.05 29.63 31.30 3.02 100.00 
ที่มา: คํานวณจากฐานขอมูลของศูนยสารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
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ดังกลาว เปนขาวเจาท่ัวไป  18.13 ลานตัน และขาวขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15
13

 
รวมกัน  6.53 ลานตัน ภาคกลางเปนแหลงปลูกขาวเจาท่ัวไปท่ีสําคัญของประเทศ สวนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนแหลงปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ท่ีสําคัญของประเทศ สวนขาว
เหนียวมีปลูกมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน การปลูกขาว
เหนียวในภูมิภาคดังกลาว เพ่ือเปนแหลงอาหารของครัวเรือนเปนหลักสําคัญ 

การเปลี่ยนแปลงจํานวนแรงงานที่ใชในการปลูกขาว  
ในชวงระยะแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือเกือบคร่ึง

ศตวรรษที่ผานมา ความสําคัญของภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีไมมากนัก กาํลัง
แรงงานสวนใหญของประเทศที่อยูในวัยทํางานจึงมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยูในภาค
การเกษตร ทําใหสัดสวนของแรงงานเกษตรตอแรงงานท้ังหมดของประเทศลดลง 
ประมาณชวงป 2516-2520 มีสัดสวนของแรงงานในภาคเกษตร 15.28 ลานคน หรือ
คิดเปนรอยละ 67.03 ของจํานวนแรงงานท้ังหมด และแมวาจํานวนแรงงานทั้งหมดจะ
มีจํานวนเพิ่มขึ้นแตแรงงานในภาคการเกษตรกลับถดถอยลงโดยมีสัดสวนลดลงเปน
รอยละ 42.15 เฉล่ียชวงป 2546-2549 (ตารางท่ี 1.6) นอกจากนี้การเคล่ือนยาย
แรงงานออกจากภาคการเกษตรดังกลาวไดมีผลทําใหขนาดของครัวเรือนในภาค 

 
ตารางที ่1.6  จํานวนแรงงานทั้งประเทศ แรงงงานภาคเกษตร แรงงานในการผลิตขาวและสัดสวนเปรียบเทียบของ
แรงงาน พ.ศ. 2516-2549 

 แรงงาน แรงงานเกษตร แรงงานผลิตขาว 
 ทั้งหมด 

(ลานคน) 
จํานวน 

(ลานคน) 
สัดสวน(%) 

จํานวน 
(ลานคน) 

สัดสวน(%) 

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  
 

                                                            
13 กข 15 จัดเปนขาวขาวดอกมะลิ 105 เพราะขาว กข 15 ไดจากการเอาเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ไปอาบรังสี

แกมมา และไดสายพนัธุเปน KDML 105’ 65G1 U-45 ขาว กข 15 มีปลูกมากในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน และบางพื้นที่

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะขาว กข มีความทนแลงไดดี มีลําตนเตี้ยกวาขาวขาวดอกมะลิ (สถาบันวิจัยขาว  

2528) 
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การเกษตรลดลงจาก 4.75 คนตอครัวเรือนในป 2542 เปน 3.95 คนตอครัวเรือน ในป 
2550 และมีขนาดของแรงงานในครัวเรือนเฉล่ียลดลงจาก 3.43 คนตอครัวเรือนเปน  
2.75 คนตอครัวเรือนในชวงเวลาเดียวกัน (ศูนยสารสนเทศการเกษตร 2551) 

การใชแรงงานสําหรับการปลูกขาวไดมีแนวโนมลดลงเชนกัน เมื่อเทียบกับ
กําลังแรงงานในภาคเกษตร กลาวคือสัดสวนของแรงงานในการปลูกขาวมีประมาณ
รอยละ 47.50 ของแรงงานท้ังประเทศ เฉล่ียระหวางป 2516-2520 และไดมีสัดสวน
ลดลงเปนลําดับจนมีสัดสวนประมาณรอยละ 27.09 ของแรงงานภาคเกษตรท้ังหมด 
เฉล่ียระหวางป 2546-2549 (ตารางท่ี 1.7)  การเคล่ือนยายแรงงานออกจากภาค
การเกษตรและภาคการผลิตขาวดังกลาว ไดมีผลใหอายุเฉล่ียของเกษตรกรที่ปลูกขาว
ขยับเพ่ิมสูงขึ้นจากเดิม ท้ังนี้ Isvilanonda et al. (2000) รายงานวาอายุของหัวหนา 
ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพทํานาเปนหลักไดเพ่ิมขึ้นจาก 53 ป เปนเทากับ 58 ป
ระหวางปการสํารวจ 2530 และ 2541 สวนหนึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของ
การศึกษาทําใหบุตรหลานเกษตรกรไดมีโอกาสศึกษาตอสูงขึ้นแลวเคล่ือนยายไป
ทํางานตางถ่ินและรวมถึงกลุมคนหนุมสาวท่ีเคล่ือนยายไปหางานทํานอกภาค
การเกษตรและไมไดหวนกลับมาทําอาชีพการเกษตรอีกเลย ทําใหผูท่ีประกอบอาชีพทํา
นาเปนเกษตรกรผูสูงวัยในสัดสวนท่ีสูง ประเด็นในเรื่องนี้มีการศึกษากันนอยและและ
ขาดความชัดเจนวาประเด็นดังกลาวจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการผลิตขาวของ
เกษตรกรในปจจุบันและในอนาคตมากนอยเพียงใด  

การเคล่ือนยายแรงงานออกจากภาคการเกษตรเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
คาจางแรงงานในภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น ดังจะเห็นไดวาอัตราคาจางท่ีแทจริงไดเพ่ิมขึ้น
อยางตอเนื่องนับจากป 2521 จนถึงป 2540 และไดลดลงมาบาง หลังจากนั้น
เนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศที่เกิดขึ้นในกลางป 2540 ทําใหมีการ
วางงานเพ่ิมสูงขึ้นในชวงเวลาน้ัน (ภาพที่ 1.1) การเพ่ิมขึ้นของคาจางแรงงานและการ
ปลูกขาวไดมากคร้ัง ตอป ไดกดดันใหมีการใชเครื่องจักรกลการเกษตรแทนแรงงาน
เพ่ิมมากขึ้น เกษตรกร จึงไดปรับเปล่ียนจากการใชควายหรือกระบือในการเตรียมดิน
มาเปนการใชรถไถเดินตาม และตามมาดวยการใชเครื่องจักรกลในการนวดและการ
เก็บเกี่ยวนอกจากนี้การขาดแคลนแรงงานยังกดดันใหเกษตรกรหันไปใชเทคนิคการ
หวานน้ําตมแทนการทํานาดํา (Isvilanonda and Hossain, 2003)  

การเปล่ียนแปลงจากปจจัยดังกลาว เปนผลทําใหการใชแรงงานในการปลูก
ขาวของเกษตรกรลดลง จากท่ีเคยใชประมาณ 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)   ท้ังนี้เพราะมีการจางเครื่องจักรกลมาใชแทน
แรงงาน  จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิตขาวท่ีลดลงดังกลาวแมจะมีผลตอการเพ่ิมขึ้น
ของผลิตภาพแรงงานและชวยลดตนทุนในการผลิตลงก็ตาม แตการลดลงของการใช
แรงงานในครัวเรือนไดทําใหผลตอบแทนตอการใชแรงงานในครัวเรือนลดลง  และมี
รายจายท่ีเปนเงินสดเพ่ิมมากขึ้นเปนทวีคูณ เพราะตองจางท้ังแรงงานเครื่องจักรและ
แรงงานคน  การปลูกขาวในยุคปจจุบันของเกษตรกรขนาดเล็กจะมีตนทุนท่ีเปนเงิน
สดเพ่ิมขึ้นมากและทําใหผลตอบแทนสุทธิท่ีเปนเงินสดของเกษตรกรลดลง ประเด็น
ดังกลาวจะสงผลตอความยากจนของเกษตรกรขนาดเล็กตามมา หากการหารายได
จากกิจกรรมการผลิตนอกฟารมหรือนอกการเกษตรมีโอกาสเกิดขึ้นไดอยางจํากัด 
ประเด็นดังกลาวนี้นาจะสงผลกระทบไปสูการสูญเสียท่ีดินของเกษตรกร รวมถึงการ
ท้ิงไรท้ิงนาอพยพยายถ่ินไปสูการเปนกรรมกรในเมืองตามมา 

 

การยอมรับเคร่ืองจักรกลการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงใน
ผลิตภาพของแรงงาน 

การนําเครื่องจักรกลการเกษตรมาใชนั้นเริ่มจากการนํารถไถใหญมาใชกับ
การบุกเบิกพ้ืนท่ีปาเพ่ือทําการปลูกพืชไรโดยเฉพาะขาวโพดและมันสําปะหลัง เมื่อ

คาจางท่ีแทจริงภาคเกษตร
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ประมาณคร่ึงศตวรรษที่ผานมา อันเปนผลจากราคาจูงใจเพราะมีความตองการจาก
ตางประเทศ ตอจากนั้นรถไถขนาดกลางและขนาดใหญไดแพรกระจายไปสูการใชกับ
การเตรียมพ้ืนท่ีนาในเขตขาวขึ้นน้ําในภาคกลาง และนานํ้าฝนในบางพ้ืนท่ี ท้ังนี้
เพราะไดมีบริการรับจางไถ (Wattanutchariya, 1983)  

สําหรับในเขตชลประทานไดมีการยอมรับรถไถเดินตามในป 2512 (Rijk, 
1989) หลังจากมีการปลูกขาวพันธุใหมในเขตภาคกลาง ท้ังนี้สืบเนื่องจากเกษตรกรที่
ปลูกขาวพันธุไมไวตอชวงแสงตองการประหยัดเวลาเพ่ือการทํานาครั้งตอไป การใช
ควายเตรียมดินทําไดชาและตองรอคอยเวลา สําหรับการแพรกระจายของรถไถเดิน
ตามไดขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นนับจากชวงป 2521-25 เปนตนมา ซึ่ง Siamwalla (1987) 
ไดชี้ใหเห็นวาเครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงและมีตนทุนการผลิตต่ํากวา
แรงงานคนและสัตว ปจจุบันเกษตรกรไดใชรถไถเดินตามกันเกือบทุกครัวเรือนจนทํา
ใหการใชควายในการเตรียมแปลงนาหมดความนิยมไป  

ในพ้ืนท่ีชลประทานของภาคกลาง การขาดแคลนแรงงานจางและคาจาง
แรงงานท่ีสูงขึ้นไดนําไปสูการยอมรับเคร่ืองจักรกลในการนวดและการเก็บเกี่ยวขาว

ตามมา
14

 โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคกลางและในปจจุบันไดกระจายไปทั้งในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การใชรถเก็บเกี่ยวแมจะชวยอํานวยความสะดวกแก
เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวไดรวดเร็ว แตการใชรถเก็บเกี่ยวขาวนั้นจะทําใหขาวมี
ความชื้นสูงมาก และเกษตรกรสวนมากไมมีท่ีตากจึงตางก็จะขายขาวท่ีเก็บเกี่ยวได
ใหกับโรงสีหรือพอคาทันที ทําใหถูกตัดคาความชื้นและไดรับราคาท่ีตํ่าลง การใชรถ
ไถใหญ รถไถเดินตาม เครื่องสูบน้ําและเครื่องนวด ไดนําเสนอไวในตารางที่ 1.7 ท้ังนี้
การใชรถไถเดินตามและเคร่ืองสูบน้ําในป 2546-49 มีจํานวนถึง 4.66 ลานคัน และ  
 

ตารางที ่1.7  จํานวนการใชรถไถใหญ รถไถเดินตาม เคร่ืองสูบน้าํและเคร่ืองนวด ของเกษตรกร พ.ศ. 2521-2549  

ป รถไถใหญ รถไถเดินตาม เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองนวด 
หนวย 

2521-25 42,267 262,277 547,083 16,174 
2531-35 66,243 828,089 1,178,859 42,504 
2546-49 836,790 4,663,299 4,896,669 154,368 

ที่มา: สรุปจากขอมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทยหลายฉบบั สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

                                                            
14 ขอมูลเคร่ืองจักรกลเก็บเก่ียวไมปรากฎในฐานขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อยางไรก็ตามรถเก็บเก่ียวที่มี
รับจางอยูในปจจุบนัจะสามารถเก็บเก่ียวและนวดไปพรอมกัน 
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4.90 เครื่อง ตามลําดับ ซึ่งหากนําจํานวนเกษตรกรที่เพาะปลูกขาวจํานวน 3.7 ลาน 
ครัวเรือนมาหารแลวพบวาอัตราการใชรถไถเดินตามตอครัวเรือนมีสัดสวนถึง 1.26 
คันตอครัวเรือน และมีเครื่องสูบน้ําในสัดสวนเทากับ 1.32 เครื่องตอครัวเรือน หรือใน
ทุกครัวเรือนท่ีทํานามีรถไถและเคร่ืองสูบน้ําใชกันทุกราย  

กลาวไดวา การขยายตัวของการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรในชวง 30 
ปท่ีผานมา ไดชวยชดเชยภาวะถดถอยของแรงงานในภาคเกษตร นอกจากนี้
เครื่องจักรยังสามารถทํางานไดรวดเร็วกวาแรงงานคนและสัตว ทําใหเกษตรกร
สามารถทํานาได 2-3 ครั้งตอป เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินและแรงงาน
ใหสูงขึ้น ความไดเปรียบในลักษณะดังกลาวไดเปนปจจัยเกื้อหนุนใหภาคการผลิตขาว
ของไทยยังรักษาระดับตนทุนตอหนวยของผลผลิตไมใหเพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และ
ทําใหขาวไทยสามารถแขงขันไดในตลาดการคาขาวในชวงสองสามทศวรรษที่ผานมา 
แมแรงงานในภาคเกษตรจะขาดแคลนและมีอัตราคาจางแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้น 

การเปล่ียนแปลงในจํานวนแรงงานที่ใชในการปลูกขาวและการขยายตัวของ
การยอมรับเคร่ืองจักรกลการเกษตรไปพรอมๆกับการใชเทคโนโลยท่ีีประหยัดแรงงาน 
เชน เทคนิคการหวานน้ําตม การใชสารเคมีกําจัดวัชพืชเพ่ือทดแทนการใชแรงงานคน
เก็บหญาในแปลงนา การใชรถเก็บเกี่ยวเพ่ือทดแทนแรงงานคนในการเก็บเกี่ยว เปน
ตน ไดมีผลทําใหประสิทธิภาพการผลิตขาวตอหนวยของแรงงานเพิ่มสูงขึ้น โดยจะ
เห็นวาผลิตภาพในการผลิตขาวตอหนวยของแรงงานไดปรับสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ในชวงกวาสามทศวรรษที่ผานมา (ตารางที่ 1.8) โดยผลิตภาพตอหนวยของแรงงาน 
ไดเพ่ิมอยางตอเนื่องจาก 1.45 ตันตอคน เฉล่ียระหวางป 2511-2515 เปน 1.69 และ
2.87 ตันตอคนเฉล่ียระหวางป 2531-35 และ 2546-2550 ตามลําดับ และเมื่อ 
 

ตารางที่ 1.8 ผลิตภาพของแรงงานในการผลผลิตขาว (ตัน/คน) ตามภูมิภาค ป 2504-2550  

ป 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ เหนือ กลาง ใต ทั้งประเทศ 

2511-2515 1.01 1.58 2.87 1.15 1.45 
2531-2535 1.29 1.85 3.55 0.76 1.69 
2546-2550 1.73 3.57 7.66 1.25 2.87 

ที่มา: จากการคํานวณ โดยใชขอมูลผลผลิตขาวรวมทั้งปหารดวยจํานวนแรงงานในการผลิตขาว 
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พิจารณาเปรียบเทียบเปนรายภาค พบวาผลิตภาพตอหนวยแรงงานในภาคกลางจะ
สูงกวาภาคอ่ืนๆ รองลงมาไดแกภาคเหนือ สําหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีทํา
นากันปละคร้ังเปนสําคัญ การใชเทคโนโลยีท่ีประหยัดแรงงานยังอยูในขอบเขตจํากัด
ทําใหผลิตภาพการผลิตขาวตอแรงงานอยูในระดับต่ํา เชนเดียวกับในภาคใตท่ีมีการใช
เทคโนโลยีท่ีประหยัดแรงงานนอยทําใหผลิตภาพการผลิตตอแรงงานอยูในระดับต่ําดวย
เชนกัน   

การปรับฐานของตนทุนการผลิตขาวของเกษตรกรไทย 

 แบบแผนการผลิตขาวของเกษตรกรไทยไดเปล่ียนแปลงไปอยางมากในชวง
สองทศวรรษที่ผานมา เพราะนอกจากจะมีการขยายตัวของการยอมรับขาวพันธุไมไว
ตอชวงแสงจนเกือบครอบคลุมในพ้ืนท่ีนาชลประทานและนาน้ําทวมเกือบท้ังหมดแลว 
ยังไดมีการเปล่ียนแปลงในการใชเครื่องจักรกลการเกษตรมาทดแทนแรงงานคนใน
หลายกิจกรรมของการผลิต เชนการใชรถไถเดินตาม การใชรถเก็บเกี่ยว ตลอดจนมี
การใชเทคโนโลยท่ีีประหยัดแรงงาน เชนการยอมรับเทคนิคนาหวานน้ําตม เปนตน   

จากรายงานของ สมพร อิศวิลานนท(2552) ซึ่งไดทําการเปรียบเทียบตนทุน
การผลิตของเกษตรกรในพ้ืนท่ีชลประทานของจังหวัดสุพรรณบุรี ท้ังฤดูนาปและฤดู
นาปรัง ในชวงปการผลิต 2530/31 (โดยการปรับมูลคาใหเปนมูลคาในป 2550/51) 
และปการผลิต 2550/51 (ตารางที่ 1.9) พบวาตนทุนการผลิตขาวนาปในเขต
ชลประทานของเกษตรกรในสองชวงเวลาดังกลาวไดปรับเพ่ิมจาก 2,813.9 บาทตอไร
มาเปน 5,224.6 บาทตอไร หรือมีตนทุนตอ กก. เปล่ียนแปลงจาก 4.46 บาทตอ กก. 
เปน 8.66 บาทตอ กก. ซึ่งเพ่ิมขึ้นเกือบหน่ึงเทาตัว  

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  สําหรับในกลุมของคาปจจัยการผลิตจะเปนปุยเคมีมากท่ีสุดรอยละ 15.26 
รองลงมาไดแกคาเมล็ดพันธุ คาสารเคมี คาน้ํามันและอื่นๆ  หากนําองคประกอบของ
ตนทุนการผลิตขาวนาป 2550/51 เปรียบเทียบกับองคประกอบของตนทุนการผลิต 

 



20  ขาวไทย : การเปล่ียนแปลงในโครงสรางการผลิตและชองทางการกระจาย 

 
 

 
 

ตารางที่ 1.9  ตนทุนการผลิตขาวฤดูนาป ปการผลิต 2530/31 และ 2550/51 
 ตนทนุนาป(บาทตอไร) องคประกอบของตนทนุ(%) 

1.ตนทุนผันแปร 2530/311/ 2550/51 2530/311/ 2550/51 

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 
     คาแรงงานเคร่ืองจักร 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 
     คาน้ํามันและอืน่ๆ 73.5 104.2 2.61 1.99 
2. ตนทุนคงที่ 1,728.9 2,480 61.44 47.47 

3.รวมตนทุนท้ังหมด 2,813.9 5,224.6 100.0 100.00 

รอยละของตนทนุที่เปนเงินสด 66.90 70.46   
ผลผลิตตอไร 751 762   
ตนทนุตอ 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
ตนทุนคงท่ี 1,728.9 บาทตอไรหรือรอยละ 61.44 ในสวนของตนทุนผันแปรเปน
คาแรงงานรอยละ 15.84 ประกอบดวยคาจางแรงงานคนรอยละ 10.99 และคาจาง
แรงงานเคร่ืองจักรรอยละ 4.85 สําหรับคาปจจัยการผลิตรอยละ 22.72 ประกอบดวย
คาปุยเคมีสูงสุดรอยละ 10.69 รองลงมาไดแกสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คาเมล็ดพันธุ และ
คาน้ํามันและอื่นๆ ตามลําดับ 

เนื่องจากสัดสวนองคประกอบของตนทุนผันแปรในการผลิตขาวได
เปล่ียนแปลงไปไปสูการมีคาใชจายในการใชเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ิมสูงขึ้นในสอง
ชวงเวลาดังกลาว อีกท้ังยังมีคาใชจายปจจัยการผลิตโดยเฉพาะคาปุยเคมีเพ่ิมสูงขึ้น 
ไปพรอมๆกับคาใชปจจัยคงท่ี  ทําใหกลาวไดวาในชวงสองทศวรรษที่ผานมาตนทุน
การผลิตขาวในปการผลิต 2550/51ไดปรับฐานสูงข้ึนไปจากตนทุนการผลิตขาวในป
การผลิต 2530/31 ดังนั้น หากระดับราคาขาวไมไดปรับตัวสูงขึ้นเพ่ือสะทอนถึงตนทุน
ท่ีสูงขึ้นแลว เกษตรกรผูปลูกขาวจะไดรับผลกระทบจากการหดตัวลงของรายไดท่ีเกิด
จากการเพาะปลูกขาวตามมา  
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เมื่อเกิดวิกฤตขาวแพงในป 2551 การปรับตัวของราคาปจจัยการผลิตได
เพ่ิมสูงขึ้นมาดวยโดยเฉพาะคาปุยเคมี คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาจางรถไถและเก็บ
เกี่ยว การศึกษาตนทุนในการผลิตในฤดูนาปรังของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีของ
สมพร อิศวิลานนท (2552) รายงานวาตนทุนการผลิตขาวนาปรังในพ้ืนท่ีชลประทาน
ในป 2551ไดมีตนทุนไรละ 7,056 บาทในจํานวนนี้เปนตนทุนผันแปรไรละ 4,575.90 
บาทหรือรอยละ 64.85 และเปนตนทุนคงท่ีไรละ 2,480.1 บาทตอไร หรือรอยละ 
35.15 จะเห็นวาเมื่อเกิดวิกฤตขาวแพงในป 2551 ระหวางตนทุนการผลิตนาป ปการ
ผลิต 2550/51(กอนระดับราคาขาวเปลือกจะปรับเพ่ิมขึ้น) กับฤดูนาปรังป 2551 
เกษตรกรมีตนทุนปรับเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 35.05 อันเปนผลจากราคาปจจัยการผลิต
ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น การปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นของตนทุนการผลิตขาวดังท่ีไดกลาวถึง  ทํา
ใหเกษตรกรประสบกับความเดือดรอนพรอมๆกับการรองขอใหรัฐบาลในขณะนั้นปรับ
ราคารับจํานําขาวเปลือกเจาความช้ืน 15%ใหสูงขึ้นจากเดิมซึ่งอยูท่ีตันละ 7,100 บาท
เพ่ิมขึ้นเปน 14,000 บาท การเพ่ิมขึ้นของราคารับจํานําดังกลาว แมในขณะนั้นจะเปน
ราคาท่ีใกลเคียงกับตลาดเพราะเกิดวิกฤตขาวแพง แตในระยะเวลาตอมาเมื่อ
สถานการณวิกฤตขาวแพงเขาสูภาวะปกติและราคาขาวในตลาดโลกลดลง ปรากฏวา
ระดับราคารับจํานําไมสามารถปรับลดมาใหใกลเคียงกับระดับราคาตลาดได ทําให
ขาวเปลือกจากเกษตรกรไหลเขาสูตลาดขาวเปลือกของรัฐซึ่งไดแกตลาดโครงการรับ
จํานําและเปนผลใหตลาดเอกชนโดยเฉพาะตลาดกลางและทาขาวตางๆไดรับ
ผลกระทบอยางรุนแรงและสวนมากเลิกกิจการไป 

ตนทุนการผลิตขาวของเกษตรกรไทยจะแขงขันไดกับ
เกษตรกรเวียดนามหรือไมในสถานการณที่ตนทุนปรับสูงขึ้น 

หากจะเปรียบเทียบตนทุนการผลิตขาวของไทยและของเวียดนามมีขอมูลท่ี
พอจะนํามาเสนอคราวๆไดดังนี้ โดยพบวาจากการศึกษาของ Khiem (2010) ตนทุน
การผลิตขาวในฤดูนาปรังในพ้ืนท่ีชลประทานของแหลงผลิตขาวเชิงการคาท่ีสําคัญ
ของเวียดนาม มีตนทุนผันแปร 383.98 Euro ตอเฮกตาร เมื่อแปลงคาเปนตนทุนตอ
ไรตกประมาณ 2,464.68 บาท  และเมื่อนําตนทุนผันแปรดังกลาวมาเปรียบเทียบกับ
ตนทุนการผลิตขาวของไทย จะพบวาตนทุนการผลิตขาวของไทยสูงกวาตนทุนการ
ผลิตขาวของเวียดนามเกอืบหนึ่งเทาตัว และหากคิดเทียบเปนตนทุนตอกก. แลว
พบวาเกษตรกรไทยมีตนทุนผันแปรในการผลิตขาว 5.62 บาทตอกก (ยังไมรวม
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ตนทุนคงที่) สําหรับเกษตรกรเวียดนามมีตนทุนผันแปรในการผลิตขาว 3.08 บาทตอ 
กก. (ตารางที่ 1.10) 

 ตนทุนผันแปรในการผลิตขาวของไทยสวนใหญเปนคาปุยเคมีในสัดสวนท่ีสูง
หรือรอยละ 48.07 รองลงมาไดแกคาจางแรงงานทั้งแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักร
รอยละ 28.43 สําหรับตนทุนผันแปรในการผลิตขาวของเวียดนามสวนใหญเปน  

ตารางที่ 1.10 ตนทนุการผลิตขาวนาปรังในพืน้ที่ชลประทานของไทยและเวียดนาม ในป 2551 

รายละเอียด 
ตนทนุการผลิตขาวของไทย1/ ตนทนุการผลิตขาวของเวียดนาม2/ 

บาทตอไร 
คาพนัธุ 576.00 12.60 125.30 5.08 
คาปุยเคมี ปุยคอก และปุยฮอรโมน 2,199.80 48.07 994.99 40.37 
คาสารเคมีกําจัดศัตรูขาว 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  
 -เก็บเก่ียว ตากและขนสง -  451.17  
รวมตนทุนผันแปร 4,575.90 100.00 2,464.68 100.00 
ผลผลิตตอไร 814  800  
ตนทนุผันแปรตอ กก.(บาท) 5.62  3.08  
ตนทนุคงที ่ 2,480.1  -  
รวมตนทุนทั้งหมด 7,056.00  -  
ตนทนุทั้งหมดตอกก.(บาท)  8.66  -  
ที่มา: 1/ สมพร อิศวิลานนท (2552)  2/  Khiem (2010) 

คาแรงงานในสัดสวนท่ีสูงรอยละ 43.01 รองลงมาไดแกคาปุยเคมีรอยละ 40.37 การท่ี

ประเทศเวียดนามมีอัตราคาจางแรงงานรายวันในภาคการเกษตรประมาณ US$ 3.6 

หรือ 119 บาทตอวัน ในขณะท่ีประเทศไทยมีคาจางแรงงานรายวันในภาคเกษตร

ประมาณวันละ 240 บาท ความไดเปรียบของเวียดนามจึงอยูท่ีการมีตนทุนแรงงานที่

ตํ่ากวาประเทศไทยถึงหนึ่งเทาตัวในการผลิตขาว อีกท้ังการผลิตขาวของเกษตรกร

ไทยในเขตชลประทานมีคาใชจายในการใชปุยเคมีสูงกวาเกษตรกรในเวียดนาม 

สําหรับผลผลิตเฉล่ียตอไรในพ้ืนท่ีชลประทานเกษตรกรทั้งสองประเทศซึ่งเปนขาว

พันธุไมไวตอชวงแสงมีผลผลิตไมแตกตางกัน กลาวคือ 814 กก.ตอไรของไทย และ 

800 กก.ตอไรของเวียดนาม 
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เนื่องจากไมสามารถหาอัตราคาเชาท่ีดินและคาเส่ือมราคาอุปกรณการผลิต
ในการปลูกขาวของประเทศเวียดนามได  แตจากการสอบถามผูเกี่ยวของไดวาคาเชา
ท่ีดินและคาเส่ือมอุปกรณในการผลิตขาวของเวียดนามอยูในระดับต่ํากวาของไทย จึง
กลาวไดวาตนทุนคงที่ในการผลิตขาวของเวียดนามจะตํ่ากวาของไทย  รวมถึงการ
นําไปสูขอสรุปท่ีวาตนทุนการผลิตขาวของเวียดนามจะต่ํากวาของไทยเกือบเทาตัว 
ดังนั้นในสภาภาวะที่ปุยเคมีและคาจางแรงงานมีราคาแพงแลว จะทําใหการผลิตขาว

ของเกษตรกรไทยไมสามารถแขงขันไดกับการผลิตขาวของเกษตรกรเวียดนาม 
แมวาขาวไทยจะถูกจัดใหมีคุณภาพเหนือกวาขาวเวียดนามก็ตาม  

โดยสรุปในบทนี้ไดยอนยุคใหเห็นภาพความสําคัญของขาวไทยท่ีไดเกิด
ขึ้นมานานแลว  การปลูกขาวไมใชเปนเพียงวิถีชีวิตไทยในอดีต แตไดพัฒนา
ความสําคัญเรื่อยมาจนเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศมานับศตวรรษ สินคาขาว
นอกจากจะเปนแหลงอาหารของประชากรในประเทศแลวยังเปนแหลงของสินคา
สงออกมานานไมนอยกวาศตวรรษที่ผานมา อันนํามาซ่ึงเปนแรงกระตุนใหเกิดการ
พัฒนาการขยายตัวของภาคการผลิตขาวไทย และเมื่อมีนวัตกรรมปฏิวัติเขียวเกิดขึ้น
โดยเฉพาะขาวพันธุไมไวตอชวงแสง  ภาคการผลิตขาวของไทยก็ไดรับเทคโนโลยี
ปฏิวัติเขียวมาใชในการผลิต  การแพรกระจายของขาวพันธุไมไวตอชวงแสงจะมีการ
ปลูกกันในพ้ืนท่ีชลประทานเปนสําคัญและสามารถปลูกขาวไดหลายคร้ังในรอบป  อัน
นําไปสูการผลิตขาวนาปและขาวนาปรัง แตเนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนท่ีชลประทาน
จํากัด พ้ืนท่ีปลูกขาวของไทยสวนใหญจึงอยูในพ้ืนท่ีนาน้ําฝน  เกษตรกรในพื้นท่ีนา
น้ําฝนสวนใหญจะยังคงปลูกขาวพันธุพ้ืนเมืองหรือพันธุไวตอชวงแสง ซึ่งมีผลผลิตต่ํา 
ทําใหผลผลิตเฉล่ียตอไรของไทยอยูในระดับต่ํา อยางไรก็ตาม ผลกระทบของ 
เทคโนโลยีการปฏิวัติเขียวในชวงกวาสองทศวรรษที่ผานมา ไดกระตุนใหมีการยอมรับ
เครื่องจักรกลการเกษตรมาใชแทนแรงงานคนมากขึ้น การใชเครื่องจักรกลการเกษตร
ไดมีผลอยางสําคัญตอประสิทธิภาพการผลิตตอหนวยของแรงงานที่สูงขึ้น  

สถานภาพการผลิตขาวของเกษตรกรไทยไดมีการปรับฐานของตนทุนการ
ผลิตสูงขึ้นมากในสองทศวรรษที่ผานมา หากเทียบตนทุนในการผลิตขาวของไทยกับ
ตนทุนการผลิตขาวของเวียดนามแลว เกษตรกรเวียดนามมีตนทุนในการปลูกขาวตํ่า
กวาเกษตรกรไทยประมาณหน่ึงเทาตัว หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาประเทศไทยกําลัง
สูญเสียความสามารถในการแขงขันในการผลิตขาวใหกับเวียดนาม  
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ขาวเปลือก 
  

ขอความรูเกี่ยวกับการวิวัฒนาการตลาดขาวและการกระจายขาวเปลือกท่ีจะ
กลาวถึงในบทน้ี  เปนขอมูลท่ีผูเขียนไดปรับปรุงจากงานเรื่องชองทางการกระจาย
ข า ว เ ป ลื อ ก ท่ี 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 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การนํามาเสนอในท่ีนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนฐาน
ขอความรูใหนักวิจัยรุนใหมและผูสนใจไดเห็นภาพการวิวัฒนาการของตลาด
ขาวเปลือกของไทยในอดีตท่ีผานมา   

 
ชองทางการกระจายขาวเปลือก: ภาพในอดีต 
  

สินคาขาวเปนผลิตผลเกษตรที่คอนขางเปนฤดูกาล โดยท่ัวไปฤดูนาปจะเก็บ
เกี่ยวในระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ขึ้นอยูกับลักษณะนิเวศวิทยา
ของแตละภูมิภาค จึงเห็นไดวาชวงเก็บเกี่ยวขาวนาปในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะเก็บเกี่ยวไดเร็วกวาขาวในภาคกลาง การเก็บเกี่ยวขาวในฤดู
นาปรังจะเริ่มจากเดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคม ขึ้นอยูกับการเก็บเกี่ยวในฤดูนาป
ไดเร็วหรือชาโดยเฉพาะพ้ืนท่ีชลประทานในภาคกลาง  

 ผลผลิตขาวเปลือกเมื่อเก็บเกี่ยวแลวจะถูกกระจายสูตลาดท้ังในระดับ
ทองถ่ินและในระดับภูมิภาค แลวจึงเขาสูกิจกรรมการแปรรูปเปนขาวสารโดยโรงสี
ขาวเพ่ือกระจายตอไปยังผูบริ โภคและผูส งออก  ในระบบการตลาดขาวจึง
ประกอบดวยตลาดขาวเปลือกและตลาดขาวสาร ในตลาดขาวเปลือกผูมีบทบาท
เกี่ยวของ ไดแก ชาวนาผูผลิต ตัวแทนพอคาในทองถ่ิน พอคาผูรวบรวมในระดับ
ตางๆ สถาบันเกษตรกร ทาขาว/ตลาดกลางขาวเปลือก โรงสี ในตลาดขาวสารผูมี
บทบาทเกี่ยวของ ไดแก โรงสี หยง พอคาขายสง พอคาขายปลีก ผูสงออก และ
ผูบริโภค ในตอนตอไปจะกลาวเนนถึงผูมีบทบาทในตลาดขาวเปลือกเปนสําคัญ 
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 ในประเทศไทยการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ

แรกในป 2504
1
 ซึ่งในชวงของแผนพัฒนาฉบับตนๆ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตร ไดกอใหเกิดการพัฒนาระบบเครือขายของถนนท้ัง
ในระดับทองถ่ิน ในระดับอําเภอ ในระดับจังหวัดและภูมิภาค ซึ่งไดเปล่ียนแปลง
วิธีการขนสงท่ีอาศัยทางนํ้าลองมาตามคลองขุดและแมนํ้าสายตางๆท่ีเคยเกิดขึ้นใน
อดีตมาสูเสนทางทางบกและเปนการสรางโอกาสทางการตลาดรวมถึงการพัฒนาการ
ทางการตลาดในเสนทางของการขนสงตางๆ ปจจัยดังกลาวไดสงผลตอการ
พัฒนาการในชองทางการกระจายขาวเปลือกในครึ่งศตวรรษที่ผานมา 

 การศึกษาของ  อุทิศ นาคสวัสด์ิ (2507) ไดรายงานวาชาวนาภาคกลางเมื่อ
เก็บเกี่ยวแลวจะขายขาวผานพอคาทองถ่ินเปนสําคัญถึงรอยละ 76.63 (ภาพท่ี 2.1)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   การกระจายขาวเปลือก และ   การกระจายขาวสาร 
ที่มา :  อุทิศ นาคสวัสด์ิ (2507) 

ภาพที่ 2.1  ชองทางการกระจายขาวเปลือก ภาคกลาง พ.ศ. 2500 

                                                 
1 แผนพัฒนาฯฉบบัที่ 1 เร่ิมจากป 2504-2509 แผนตอๆมามีระยะเวลาแผนละ 5 ป ปจจุบนัอยูในแผนฯ ฉบับที่ 10  

เกษตรกร 100%

พอคาสงออก 
19.60% 

จางสีเปนขาวสาร 
24.30% 

โรงสีในตลาดรวมขาว 
68.94% 

พอคาคนที่ 
1 

พอคาคนที่ 
3 

พอคาคนที่ 
2 

สหกรณ 
2.01

โรงสีในชนบท 
18.55% 

ผูบริโภค  
80.40% 

พอคาสง 
58.70% 

พอคาปลีก 
45.26% 
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จากนั้นจะมีชองทางการกระจายผานพอคาในระดับตางๆ ผานโรงสีในทองถ่ินแลว
ไปสูโรงสีในตลาดรวมขาวเพ่ือสีเปนขาวสาร ในขั้นตอนแปรรูปขาวดังกลาวเปนการ
สิ้นสุดกระบวนการของตลาดขาวเปลือกและเมื่อโรงสีแปรรูปเปนขาวสารแลวจะมี
กลไกของตลาดขาวสารเพ่ือกระจายผลผลิตขาวไปยังผูบริโภคภายในประเทศโดย
ผานทางตลาดขายสงและตลาดขายปลีก สําหรับผูบริโภคในชนบทจะมีท้ังท่ีผานกลไก
ตลาดขาวสาร และมีท้ังท่ีจางโรงสีขนาดเล็กเปนผูจัดสีเปนขาวสารนอกจากน้ียังมี
เกษตรกรขนาดเล็กท่ีแปรรูปขาวเปลือกเปนขาวสารเองเพื่อการบริโภคในครอบครัว
โดยใชเครื่องมือพ้ืนบาน ในสวนของขาวสารท่ีสงออกจะมีการกระจายจากโรงสีสู
พอคาสงออกหรือกระจายผานพอคาคนกลางกอนสงตอไปยังผูสงออกอีกทอดหนึ่ง 
ในชวงเวลาดังกลาวผลผลิตขาวสารไดใชบริโภคภายในประเทศถึงรอยละ 80.40 และ
เปนสินคาสงออกรอยละ 19.60  

 สําหรับชองทางการกระจายขาวเปลือกในระดับภูมิภาค ซึ่งกองเศรษฐกิจ
การเกษตร (2507) ไดศึกษาระบบตลาดและชองทางการกระจายขาวเปลือกในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในปการผลิต 2506/07 (ภาพท่ี 2.2) พบวาพอคาในชนบทมี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   การกระจายขาวเปลือก   การกระจายขาวสาร 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการเกษตร (2507)  

 ภาพที่ 2.2  ชองทางการกระจายขาวเปลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พ.ศ. 2506-7 

เกษตรกร 100% 

ผูบริโภค  

พอคา
ชนบท 

พอคาตลาดรวม  
46.58% 

สีขายปลีก 
0.40% 

โรงสีชนบท 
8.69% 

โรงสีตลาดรวม 
77.09% 

24.33 37.99 15.17 13.828.69

22.25

0.39 46.19

0.01 15.73
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บทบาทที่ สําคัญในการเปนผู รับการกระจายขาวจากเกษตรกร(รอยละ 37.99) 
รองลงมาไดแกพอคาตลาดรวมขาว(รอยละ 24.33) นอกจากนี้ก็มีโรงสีในชนบทและ
รวมถึงการท่ีเกษตรกรแปรรูปและใชบริโภคเอง อยางไรก็ตามบทบาททางการตลาด
ของพอคาตลาดรวมจะมีความสําคัญกวาพอคาในชนบทเพราะสวนหน่ึงจะเปนผู
รวบรวมขาวเปลือกจากพอคาในชนบททําใหปริมาณขาวเปลือกท่ีผานทางพอคา
ตลาดรวมมีสัดสวนโดยรวมถึงรอยละ 46.58 จากนั้นขาวท้ังท่ีพอคาตลาดรวมและ
พอคาชนบทรวบรวมไดจะสงผานไปยังโรงสีในตลาดรวมคิดเปนรอยละ 77.09 สวน
โรงสีในชนบทมีบทบาทเพียงรอยละ 8.69  ในสวนของการการกระจายขาวเปลือกใน
ภาคกลางพบวาวิถีการกระจายขาวเปลือกในภาคกลางเมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวขาว
แลวมชีองทางในการกระจายระหวางกลุมของพอคามากขึ้นกลาวคือมีท้ังพอคาคนท่ี 1 
ซึ่งสวนมากจะเปนพอคาในทองถ่ิน และพอคาคนท่ี 2 และพอคาคนท่ี 3 โดยพอคาคน
ท่ี 2 และคนที่ 3 อาจจะเปนพอคาตางทองถิ่น หรือพอคาผูรวบรวมขนาดใหญซึ่ง
มักจะอยูในแหลงท่ีเปนตลาดรวมขาว (ภาพท่ี 2.3) โดยรวมแลวเกษตรกรขายผาน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการเกษตร (2512)  
 

ภาพที่ 2.3  ชองทางการกระจายขาวเปลือก ป 2512 ของลุมนํ้าเจาพระยาตอนบน 

เกษตรกร 100% 

พอคาสีขาย
ปลีก  

โรงสีทองที่  
43.68% 

โรงสีทองถ่ิน  
47.55% 

พอคาคนที่ 
1 

พอคาคนที่ 
3 

พอคาคนที่ 
2 

7.76 16.5624.4725.87 2.59 22.75

6.89 8.63

5.88

2.229.871.01

16.326.41

4.65 12.45
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พอคาท้ังสามประเภทนี้คิดเปนรอยละ 52.93 ท่ีเหลือเกษตรกรจะขายผานโรงสีทอง
ทองถ่ินและทองท่ีรอยละ 39.31 และขายผานพอคาสีขายปลีกรอยละ 7.76 อยางไรก็
ตามเมื่อพอคารวบรวมขาวไดแลวจะสงผานยังโรงสีทองที่คิดเปนรอยละ 43.68 และ
โรงสีทองถ่ินรอยละ 47.55 เพ่ือการแปรรูปเปนขาวสารตอไป (กองเศรษฐกิจ
การเกษตร 2512)  

 ขอสังเกตที่พบจากขอมูลงานวิจัยในชวงป พ.ศ. 2500-2512 คือ การ
กระจายขาวเปลือกจากเกษตรกรจนกระทั่งถึงโรงสีเพ่ือการแปรรูปเปนขาวสารซึ่งเปน
ขั้นตอนสุดทายของตลาดขาวเปลือกเกี่ยวของกับคนกลางที่ทําหนาท่ีทางการตลาดใน
ลักษณะตางๆและเปนกระบวนการทางการตลาดที่มีความแตกตางไปตามแหลงผลิต
ของแตละพ้ืนท่ี การพัฒนาในระบบเสนทางคมนาคมและโครงสรางตลาดขาวเปลือก
ทําใหชาวนามีทางเลือกในการระบายขาวเปลือกออกไดหลายทาง การตลาดขาวมี
ลักษณะของการแขงขันกันมากขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคกลาง แตในอีก
ดานหนึ่งพบวา ระบบตลาดขาดประสิทธิภาพในการดําเนินการ และในการกระจาย
ขาวเปลือกในบางชวงเกิดระบบผูกขาดขึ้นอีกดวย เพราะชาวนาจํานวนไมนอยท่ีไมมี
ทางเลือกในชองทางการกระจายขาวเปลือก เพราะไดผูกตนเองติดกับระบบเงินกูจาก
พอคาคนกลาง และพอคาคนกลางในกลุมนี้จะมีอํานาจผูกมัดใหชาวนาตองขาย
ขาวเปลือกให (อัมมาร สยามวาลา 2522) 

 สําหรับภาพรวมของวิถีการตลาดขาวในชวงราวปพ.ศ. 2530-39 พบวาการ
กระจายขาวเปลือกของเกษตรกรยังอาศัยกลไกของพอคาทองถ่ินท้ังนี้ เพราะ
เกษตรกรที่ปลูกขาวสวนใหญเปนเกษตรกรขนาดเล็ก และมีจํานวนไมนอยท่ีอยู
หางไกลจากตลาดคาขนสงท่ีสูงจากฟารมมาสูตลาดจะทําใหเกษตรกรเลือกขาย
ผลผลิตใหกับพอคาทองถ่ิน ในรายงานการศึกษาของหนวยธุรกิจเกษตร (2540) ได
รายงานวาในป 2540 เกษตรกรรอยละ 50.9 ไดขายผลผลิตผานระบบพอคาคนกลาง
ในทองถ่ิน รอยละ 23.8 ขายผานตลาดกลางขาวเปลือก และรอยละ 6.3 (ภาพท่ี 2.4) 
ที่ขายผานสถาบันเกษตรกรซึ่งสวนใหญจะอาศัยกระบวนการสหกรณการเกษตรใน
แตละพ้ืนท่ีท่ีมีการบริการของสหกรณในรูปของการรับซื้อขาวเปลือกและการแปรรูป 
ขาวเปลือก  ตอจากน้ันผลผลิตขาวเปลือกจะถูกสงผานไปยังโรงสีเพ่ือการแปรรูปเปน
การสิ้นสุดกลไกของตลาดขาวเปลือก (ภาพท่ี 2.4)  เมื่อโรงสีแปรรูปขาวเปลือกเปน
ขาวสารแลว  สวนหนึ่งจะสงผานไปยังผูคาสงเพ่ือสงใหกับผูคาปลีกเพ่ือจําหนายให
ผูบริโภค และอีกสวนหนึ่งจะสงผานนายหนาในกรุงเทพฯเพ่ือสงใหผูสงออกและมี  
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                    ขาวเปลอืก                                                             ขาวสาร 

                  
ที่มา: หนวยวิจัยธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2539)  
 
ภาพที่  2.4    ชองทางการตลาดของขาวเปลือกและขาวสาร 

 
บางสวนท่ีโรงสีสงใหผูสงออกโดยตรง ขาวสารท่ีสงไปยังผูบริโภคในประเทศมี
ประมาณรอยละ 61.3 สวนท่ีสงออกประมาณรอยละ 38.7  
 

สําหรับการศึกษาตลาดขาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาของ   
อัจรา ไวยราบุตร (2544) ไดแสดงใหเห็นวาชองทางการกระจายขาวเปลือกหลังการ
เก็บเกี่ยวของเกษตรกร(ซึ่งสวนมากเปนการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ก.ข.15 และ 

20.4% 

19.0% 

20.7% 

40.6% 

58.9% 

58.9% 

2.4% 

65.6% 

13.7% 6.3% 

50.9% 

เกษตรกร 

100% 

ตลาดกลาง
ขาวเปลือก 

44.2% 

ผูรวบรวม 

ในทองถ่ิน 
 

โรงส ี

100% 

สถาบัน
เกษตรกร 

ผูสงออก 

38.7% 

นายหนา 
ในกรุงเทพ 

65.6% 

ผูคาสง 

61.3% 

ผูบริโภค 
ในประเทศ 

61.3% 

ผูคาปลีก 

58.9% 

30.5% 

6.3% 

23.8% 
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กข. 6 เปนสวนใหญ)ไดสงผานพอคาในทองถ่ินรอยละ 41.57 ผานตรงไปยังโรงสีรอย
ละ 30.45 ผานตัวแทนหรือนายหนาของโรงสีและพอคาในทองถ่ินพอคาในตลาดกลาง
และโรงสีขาวรอยละ 15.30 ผานพอคาสงในตลาดกลางรอยละ 6.72 และผานสถาบัน
เกษตรกรรอยละ 4.96 นอกจากนี้พอคาผูรวบรวมในทองถ่ินจะเปนผูรวบรวม
ขาวเปลือกใหกับโรงสีคิดเปนรอยละ 33.64 รวบรวมใหกับพอคาในตลาดกลางรอยละ 
14.41 สําหรับสถาบันเกษตรกรนั้นจะรวบรวมใหกับโรงสีรอยละ 4.47 รวบรวมใหกับ
พอคาในตลาดกลางรอยละ 0.49 เมื่อพอคาในตลาดกลางรวบรวมขาวไดแลวจะจัดสง
ไปยังโรงสีท้ังหมด (ภาพท่ี 2.5)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : อัจฉรา. 2544. 

 
ภาพท่ี 2.5  ชองทางการกระจายขาวเปลือก ป 2543 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

ในกรณีของขาวหอมมะลิซึ่งในท่ีนี้ไดแกขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาว ก.ข. 
15 ตอไปนี้จะเรียกวาขาวหอมมะลิ ซึ่งเปนขาวท่ีมีคุณสมบัติพิเศษท่ีมีกล่ินหอม และ
เปนท่ีตองการของตลาดทั้งภายในประเทศและตลาดตางประเทศ โดยจะมีราคา
จําหนายท้ังขาวเปลือกและขาวสารในระดับท่ีสูงกวาขาวเจาพันธุอ่ืนๆ ขาวหอมมะลินี้

เกษตรกร 100% 

ตัวแทนหรือ
นายหนา 16.30% 

พอคารวบรวม
ทองถ่ิน48.05% 

สถาบนัเกษตรกร  
4.96% 

พอคาสงในตลาด
กลาง 22.17% 

โรงสีขาว 100% 

15.30 41.57 6.72 4.96 30.45

6.48

9.27 0.55 33.64 14.41 0.49 4.47

22.17
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จะปลูกมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะในจังหวัด
เชียงใหม เชียงรายและพะเยา ซึ่งจากการศึกษาชองทางการตลาดขาวหอมมะลิในป 
2542 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร(2542) พบวาชองทางการกระจาย
ขาวเปลือกเจาหอมมะลิของเกษตรกร (ภาพท่ี 2.6) จะมีความสลับซับซอนของคน
กลางในตลาดมากกวาชองทางการกระจายของขาวเปลือกเจาดังท่ีไดกลาวมา ท้ังนี้
ขาวเปลือกเจาหอมมะลิจากมือเกษตรกรจะสงผานใหกับผูรวบรวมในทองถ่ินรอยละ 
40.12 รองลงมาไดแกโรงสีรอยละ 35.46 สงผานใหกับตัวแทนหรือนายหนารอยละ 
18.96 สงผานใหกับสถาบันเกษตรกรรอยละ 5.46 ในสวนของสถาบันเกษตรกรนั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2542) 

ภาพที่ 2.6 ชองทางการกระจายขาวเปลือกและขาวสารหอมมะลิป 2542 
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หรือนายหนา 

19.56% 
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31.2424.81
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42.44 
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0.60% 

สถาบัน 
เกษตรกร 

พอคาขายสง 
40.01% 

พอคาขายปลีก 
31.24% 

ผูบริโภค 
50.46% 

พอคาสงออก 
36.67% 

สถาบันของรัฐ  
0.60% 

สงออก 
49.54% 

พอคารวบรวม 
ทองถิ่น 43.45% 

เกษตรกร 

100% 

โรงสี 

100% 

หยง  
34.25% 

สถาบัน
เกษตรกร 

วิถีการตลาดขาวเปลือก 

วิถีการตลาดขาวสาร 
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เมื่อไดรับขาวจากเกษตรกรแลวจะสงผานจะสงใหโรงสีรอยละ 4.32 สงผานใหพอคาผู
รวบรวมในทองถ่ินรอยละ 0.54 และอีกรอยละ 0.6 สงใหกับตัวแทนหรือนายหนา  ใน
สวนของนายหนาหลังจากท่ีรวบรวมขาวเปลือกไดคิดเปนรอยละ 19.56 ในจํานวนนี้
จะจัดสงไปยังโรงสีรอยละ 16.77 สงผานไปยังพอคาผูรวบรวมในทองถ่ินรอยละ 2.79 
ดังนั้นสําหรับคนกลางในทองถ่ินแลวพอคารวบรวมในทองถ่ินจะถือครองขาวเปลือก
หอมมะลิคิดเปนรอยละ 43.45 โดยในจํานวนนี้จะจัดสงใหกับโรงสีท้ังหมดหลังจากนั้น
โรงสีจะเปนผูแปรรูปและมีกลไกตลาดขาวสารท่ีโรงสีจะสงขาวสารผานไปยังหยง
(broker)รอยละ 34.25  สงผานไปยังผูสงออกโดยตรงรอยละ 12.87 สงใหกับผูคาสง
ภายในประเทศรอยละ 32.20 สงผานใหกับผูคาปลีกรอยละ 5.86 สงผานใหกับ
สถาบันเกษตรกรรอยละ 2.40 (ลักษณะดังกลาวจะเปนโรงสีของสหกรณการเกษตร) 
และสงผานใหกับผูบริโภคโดยตรงรอยละ 3.90 (ในสวนนี้จะเปนโรงสีขนาดเล็กของ
ทองถ่ิน) บทบาทของหยงนอกจากจะทําหนาท่ีรวบรวมขาวใหกับผูสงออกแลว ยังมี 
หยงอีกประเภทหนึ่งท่ีทําหนาท่ีรวบรวมขาวใหกับผูคาสงขาวสาร ซึ่งท้ังผูคาสง
ขาวสาร สถาบันเกษตรกร พอคาขายปลีกจะมีบทบาทในการจัดสงขาวเพ่ือผานไปยัง
ผูบริโภค โดยภาพรวมแลวขาวสารหอมมะลิจะสงผานเพ่ือการสงออกถึงรอยละ 49.54 
และอีกรอยละ 50.46 ใชเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ 
 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยในอดีตมีขอมูลและขอความรูบงชี้วา
ชองทางการกระบายขาวเปลือกของเกษตรกรในชวงเวลาระหวางป 2500-2544  มี
การเปล่ียนแปลงในสวนท่ีเปนหลักสําคัญๆ เกิดขึ้นดังนี้คือ  

1.ชาวนามีทางเลือกในชองทางการกระจายขาวเปลือกไดมากข้ึนกวาเดิมจาก
การท่ีตองพ่ึงพาพอคาในระดับทองถ่ินเปนสวนสําคัญ ไปสูชองทางทางการตลาด
ใหมๆ เชน การขายขาวผานตลาดกลาง  เปนตน 

2.การลดจํานวนระดับของผูทําหนาท่ีเปนคนกลางทางการตลาดลง ทําใหการ
สงผานขาวเปลือกที่กระจายออกมาจากชาวนามีการสงผานไปสูปลายทางส้ันขึ้น คือ 
ไปสูกิจกรรมการสีขาว ทําใหลดทอนสวนเหล่ือมทางการตลาดของผูท่ีทําหนาท่ี
ทางการตลาดในบางสวนลงไป เชน การตัดทอนระหวางเกษตรกรกับพอคาทองถ่ินใน
กรณีท่ีเกษตรกรนําผลผลิตไปขายยังตลาดกลางขาวเปลือก เปนตน 

3.ความเขมแข็งของระบบสหกรณการเกษตรและการเพิ่มบทบาททางธุรกิจ มี
ผลให สหกรณการเกษตรนอกจากจะทําหนาท่ีในการเปนแหลงสินเชื่อและการอํานวย
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ความสะดวกในการจัดหาปจจัยการผลิตใหเกษตรกรที่เปนสมาขิกแลว ยังไดเขามามี
บทบาทในการทําหนาท่ีทางการตลาด เชน การจัดทําธุรกรรมเกี่ยวกับการคา
ขาวเปลือกในรูปของตลาดกลางซึ่งเรียกวาสหกรณตลาดกลางขาวเปลือก การทํา
ธุรกรรมในการสีขาวและการเก็บรวบรวมขาวเปลือก การเปนแหลงกระจาย บทบาท
ดังกลาวไดกอใหเกิดการกระจายขาวเปลือกจากชาวนา โดยเฉพาะชาวนาท่ีเปน
สมาชิกของสหกรณในอีกรูปแบบหนึ่ง 

4.การมีตลาดกลางและทาขาว ทําใหเกิดภาวะการแขงขันมากขึ้นตอกลไกของ
ตลาดและราคา รูปแบบของการกําหนดราคาที่เคยอาศัยการกําหนดราคาของพอคา
ทองถ่ินหรือโรงสีทีไปรับซื้อจากเกษตรกรโดยไมมีราคาอางอิงไดพัฒนาไปสูรูปแบบ
ของสถานท่ีซื้อขายท่ีอํานวยความสะดวกใหผูซื้อและผูขายไดพบและตอรองราคากัน
ทําใหเกิดความเปนอิสระในการซื้อขายและการกําหนดราคามากขึ้นกวาเดิม 

 5. สินคาขาวเปลือกไดมีความแตกตางในคุณภาพมากขึ้น กลาวคือเดิมจะมี
ขาวเฉพาะพันธุไวตอชวงแสงท่ีมีการเก็บเกี่ยวและเขาสูตลาดเปนฤดูกาล ในปจจุบัน
ไดมีท้ังพันธุไวตอชวงแสงซึ่งจัดเปนขาวท่ีมีคุณภาพและเปนท่ีนิยมในการบริโภค และ
พันธุไมไวตอชวงแสงท่ีสวนใหญปลูกในเขตชลประทานโดยแหลงใหญจะอยูในภาค
กลางและภาคเหนือตอนลาง การท่ีขาวในกลุมนี้มีการเก็บเกี่ยวท่ีไมเปนฤดูกาล
อุปทานของขาวท่ีเขาสูตลาดจะมีตลอดเวลา มีความชื้นสูงเนื่องจากใชรถเกี่ยว
เกษตรกรจะขายขาวในกลุมนี้ทันทีหลังการเก็บเกี่ยว 
 

ภาพในอดีตของผูมีบทบาทในการกระจายขาวเปลือกใน
ตลาด 
 

รายละเอียดของผูมีบทบาทในการกระจายขาวเปลือกท่ีไดนํามากลาวถึงไว
ในท่ีนี้เปนการทบทวนภาพกอนป 2546 ซึ่งเปนชวงกอนท่ีรัฐจะเขามาแทรกแซงกลไก
ตลาดขาวเปลือกอยางหนักนับต้ังแตฤดูกาลผลิต 2545/46 เปนตนมา โดยยกระดับ
ราคารับจํานําใหสูงกวาราคาตลาด อันเปนผลใหกลไกตลาดในหลายสวนถูกทําลาย
ไปในเฉพาะตลาดกลางและกลไกการกําหนดราคาขาวเปลือกของตลาดกลาง เน้ือหา
ในสวนนี้ไดจากการทบทวนงานวิจัยท่ีไดมีผูจัดทําไวในอดีตเปนสําคัญ  โดยเฉพาะ
จากรายงานการศึกษาของศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต จํานวนหลายชิ้น ท้ังนี้ 
เพ่ือใหผูอานไดเขาใจถึงผูมีบทบาทเกี่ยวของในตลาดขาวเปลือกของชวงเวลา
ดังกลาว 
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เกษตรกรผูปลูกขาวและแหลงขายขาวเปลือกของเกษตรกร 
 

   การศึกษาในอดีตบงชี้วาเกษตรกรท่ีปลูกขาวประกอบดวยเกษตรกรราย
เล็กรายนอยเปนสําคัญ เกษตรกรเหลานี้มีทางเลือกในการประกอบการเกษตร
คอนขางจํากัดและตองตกอยูในภาวะยากจน นอกจากนี้ชาวนาจํานวนไมนอยมีภาระ
หนี้สินกับพอคาคนกลาง(Zimmerman, 1931; อุทิศ นาคสวัสด์ิ  2507) ทําใหอํานาจ
ในการเจรจาตอรองในการขายขาวของเกษตรกรกับพอคาตํ่า  และเปนผลใหพอคาผู
รวบรวมในทองท่ีและโรงสีเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาทําใหรูปแบบ
ชองทางการกระจายขายเปลือกของเกษตรกรในกลุมนี้ผูกติดกับพอคาคนกลางใน
ทองถ่ินและขาดความเปนอิสระในการขาย อยางไรก็ตามการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ชวงเวลาที่ผานมาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับตางๆ ไดนําไปสูการขยายตัวของ
เมืองตลอดจนความสะดวกของเสนทางคมนาคมขนสงท้ังในระดับทองถ่ินและในระดับ
ภูมิภาค  

การพัฒนาการเกษตรโดยเฉพาะการปรับปรุงระบบชลประทาน การพัฒนา
คนควาวิจัยทางการเกษตรตลอดจนการเรงสงเสริมกระจายผลการคนควาวิจัยไปสู
เกษตรกร กอใหเกิดการแพรกระจายของขาวพันธุใหมที่มีลักษณะไมไวตอชวงแสง
โดยเฉพาะในเขตชลประทาน (Isvilanonda and Wattanutchariya, 1990) นับแตป 
2512 เปนตนมา ไดเปนผลตอการเปล่ียนแปลงในโครงสรางการปลูกขาวในเขต
ชลประทานในชวงระยะเวลาตอมา โดยมีการทํานามากกวาหน่ึงครั้งในรอบป(ปจจุบัน
สามรถปลูกขาวได 5 คร้ังในรอบสองป) ท้ังนี้เพราะขาวพันธุไมไวตอชวงแสงจะมีอายุ
สั้นนับจากปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว และปลูกไดทุกฤดูกาลซึ่งผิดกับขาวพันธุพื้นเมือง
ที่เปนพันธุท่ีไวตอชวงแสงโดยท่ัวไป ขาวพันธุพ้ืนเมืองจะเปนขาวท่ีปลูกไดคร้ังเดียว
ในรอบปและจะมีชวงจากปลูกถึงเก็บเกี่ยวระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม ซึ่ง
เปนชวงฤดูนาปเทาน้ัน  ผลดังกลาวกอใหเกิดการเพ่ิมขึ้นของท้ังผลผลิตตอพ้ืนท่ีและ
อุปทานขาวเปลือกในเขตชลประทานเพราะการปลูกสองครั้งหรือมากกวาสองคร้ังตอ
ปเปนการเพ่ิมการเพาะปลูกบนท่ีดินเดิมมีผลทําใหอุปทานผลผลิตขาวพันธุไมไวแสง
มีเพ่ิมมากขึ้น  

การแพรขยายของขาวพันธุไมไวตอชวงแสงในพ้ืนท่ีชลประทานไดนําไปสู
ความตองการแรงงานจางเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะชวงเก็บเกี่ยว  อันนําไปสูภาวะขาด
แคลนแรงงานจางในตลาดแรงงาน และกอใหเกิดการพัฒนาตลาดรถรับจางเกี่ยวซึ่ง
จะเกี่ยวและนวดไปพรอมกัน (Isvilanonda and Wattanutchariya, 1990) ขาวท่ีเก็บ
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เกี่ยวโดยใชเคร่ืองจักลการเกษตรจะมีความชื้นสูงและหากเกษตรกรเก็บเกี่ยวขาว
ในชวงตนฤดูฝนดวยแลวจะทําใหขาวมีความชื้นสูงสวนมากเกินกวา 24%2 การมี
ความชื้นสูงขาวจะเนาเสียงายคุณภาพขาวจะตํ่า ผูรับซื้อจะทอนราคาลงตามความชื้น
ท่ีเพ่ิมขึ้น  อีกประการหนึ่งการท่ีเกษตรกรยอมรับขาวพันธุไมไวตอชวงแสงและมีการ
เพาะปลูกกันอยางแพรหลายทําใหฤดูกาลท่ีผลผลิตขาวพันธุไมไวตอชวงแสงออกสู
ตลาดจะมีตลอดป วงจรขาวเปลือกในเขตชลประทานจึงไมมีความเปนฤดูกาล และ
การท่ีมีผลผลิตขาวเปลือกออกสูตลาดตลอดเวลาประกอบกับขาวมีความชื้นสูงทําให
เกษตรกตางคนตางก็จะรีบขายผลผลิตออกไป  

ดังนั้นในเขตชลประทาน พฤติกรรมของเกษตรกรในการการกระจาย
อุปทานขาวเปลือกออกสูตลาดจึงมีลักษณะแตกตางจากเกษตรกรในพื้นท่ีนาน้ําฝนที่
มีการปลูกขาวพันธุไมไวแสงเปนสําคัญ  อยางไรก็ตามการเกิดตลาดกลางคา

ขาวเปลือก
3
มีกระจายอยูในแหลงเสนทางรวมขาวท่ีสําคัญๆในขณะนั้น  ไดเพ่ิม

ทางเลือกในการขายขาวใหกับเกษตรกรไดมากขึ้น พรอมท้ังมีสวนชวยใหเกษตรกร
ไดรับขาวสารดานราคาไดรวดเร็วขึ้นกวาภาพในอดีตท่ีไมมีตลาดกลาง 

 ในการขายขาวสูตลาด เกษตรกรท่ีเพาะปลูกขาวนาปโดยเฉพาะใน
ภาคเหนือจะเก็บเกี่ยวไดเร็วกวาภาคอ่ืนๆและทยอยขายผลผลิตออกสูตลาดมาก
ในชวงเดือน พฤศจิกายนจนถึงมกราคม   ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกษตรกรจะ
ขายผลผลิตออกสูตลาดมากในชวงเดือนเดือนธันวาคมถึงมีนาคม สวนภาคกลางซึ่งมี
การทํานาหมุนเวียนตลอดทั้งปโดยเฉพาะในพื้นท่ีชลประทานเกษตรกรจะขายขาว
ออกสูตลาดมากในระหวางเดือน สิงหาคมถึงมกราคม ในสวนของ ภาคใตซึ่งมี
ลักษณะของภูมิอากาศท่ีแตกตางไปจากภูมิภาคอ่ืนๆทําใหชวงการเก็บเกี่ยวขาวใน
ภูมิภาคนี้ชากวาในภาคอื่นๆ และยังนิยมปลูกขาวพันธุไมไวตอชวงแสงเปนสวนใหญ 
เกษตรกรในภาคใตจะขายขาวสูตลาดในชวงกุมภาพันธถึงพฤษภาคมเปนสําคัญ  
สําหรับเกษตรกรที่ทํานาปรังนั้นจะขายขาวออกสูตลาดในชวงระหวางเดือน มีนาคม

                                                 
2 การซื้อขายขาวในตลาดจะมีระดับความชื้นมาตรฐานที่ 14-15% หากความช้ืนสูงขีน้ไปจากนี้ผูซื้อจะลดราคาตาม
ความช้ืนที่เพิ่มข้ึนในทองตลาดทัว่ไปในป 2546 เกวียนละ 70 บาทตอความช้ืน 1% ที่เพิม่ข้ึน ในป 2551 
การหักคาความชื้นไดเพิ่มข้ึนเปน 150 บาทตอความช้ืน 1% ที่เพิ่มข้ึน 
3 ตลาดกลางคาขาวเปลือกไดรับการพัฒนาโดยกรมการคาภายในในชวงป 2534 และเฟองฟูมากหลังจากนัน้ ตอมาเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงในนโยบายรับจํานําขาว โดยกําหนดราคาจํานําใหเทากับราคาตลาดและตอมากําหนดราคาจํานําให
สูงกวาราคาตลาด โดยใหโรงสีเปนแหลงรับซื้อขาวในรูปของใบประทวน ทาํใหธุรกรรมในตลาดกลางขาวเปลอืกทรุดลง
เพราะเกษตรกรสวนใหญนําขาวเขาโครงการรับจํานํา ทําใหทาขาวและตลาดกลางการคาขาวตองเลิกกิจการไปเกือบ
หมด 
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ถึงกรกฏาคมเปนสวนใหญ ยกเวนในภาคใตท่ีการขายขาวจากการทํานาปรังจะอยู
ในชวงเดือนสิงหาคมและกันยายน   
 เมื่อพิจารณาถึงแหลงท่ีเกษตรกรนําขาวไปขาย ศูนยเศรษฐศาสตรประยุกต
(2547) ไดรายงานวาในปการผลิต 2544/45 เกษตรกรในภาพรวมของประเทศไดขาย
ขาวผานโรงสีในสัดสวนสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ 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(%) 
ขายพอคาในหมูบาน 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 
 

 พอคารวบรวมในทองถ่ินประกอบดวยผูรวบรวมในหมูบานและผูรวบรวม
ภายนอกหมูบาน โดยที่ผูรวบรวมในหมูบาน ไดแก นายหนา พอคาของชํา เจาของ
ที่ดิน หรือชาวนาท่ีมีฐานะ ท้ังนี้ผูรวบรวมจะรับซื้อขาวเปลือกจากชาวนารายยอยแลว
จัดสงใหโรงสีหรือใหกับพอคาผูรวบรวมนอกหมูบาน ท้ังนี้ขึ้นกับคาขนสงและการอยู
ใกลหรือไกลแหลงรวมขาวเปลือกของพอคา ในบางรายที่พอคามีโรงเก็บขาวเปลือก
มักจะทําการคาแบบเก็งกําไร (จะพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ตอนบนที่เกษตรกรมีการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 และ กข. 15) รายไดของพอคา
ประเภทนี้ประกอบดวยคาขนสงและกําไรจากเก็งราคาในการซื้อขายขาวเปลือก สวน
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ผูรวบรวมนอกหมูบานสวนมากประกอบดวยพอคาคนกลางในระดับอําเภอหรือใน
ระดับจังหวัด พอคาในกลุมนี้มักจะมีขนาดธุรกิจใหญกวาผูรวบรวมในหมูบาน เมื่อ
รวบรวมขาวไดแลวจะขายขาวเปลือกตอใหกับโรงสีหรือนําไปขายในตลาดกลาง
ขาวเปลือก และบางรายอาจทําธุรกิจโรงสีดวย 

ประเภทของพอคาคนกลางในอดีตท่ีมีบทบาทสําคัญใกลชิดตอเกษตรกร  
ไดแก  

1.พอคารวบรวมระดับทองถ่ิน หรือเรียก “ฉางขาว”  หรือเรียก “โกดังขาว” 
2.พอคาขาวเปลือกที่มาจากนอกหมูบาน  
3. นายหนาหรือตัวแทน  
 

 อยางไรก็ตาม ประเภทของพอคาขาวเปลือกดังท่ีไดกลาวถึงยังพบเห็นไดใน
บางพ้ืนที่ในปจจุบันนี้(2553) เพียงแตบทบาทและความสําคัญของพอคาแตละ
ประเภทจะไดเปล่ียนแปลงไปตามการพัฒนาการของตลาดขาวเปลือกท่ีได
เปล่ียนแปลงไปจากสภาพการตลาดขาวเปลือกในอดีตอยางมาก 
 

ตลาดกลางขาวเปลือก 
 

 ตลาดกลางขาวเปลือกเปนแหลง ท่ีผูซื้อผูขายสามารถนํา สินคามา
แลกเปล่ียนซื้อขายกันอยางสะดวก ในชวงปลายทศวรรษ 2500 ไดมีกิจกรรมตลาด
กลางสินคาขาวเกิดขึ้นในแหลงรวมขาวท่ีสําคัญ เชนท่ีอําเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค หลังจากนั้นกิจกรรมทาขาวเริ่มมีการขยายตัวออกไปในแหลงคาขาว
ตางๆท้ังในภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับท่ี 6 (2530-2534) ไดมีการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาในระบบตลาดกลางสินคา
เกษตร ทําใหกระทรวงพาณิชย โดยกรมการคาภายใน ไดเขามาสงเสริมกิจกรรม
ตลาดกลางสินคาเกษตรและทาขาว  

ในชวงทศวรรษ 2530 จํานวนตลาดกลางไดขยายตัวอยางมากไปพรอมๆ
กับการมีบทบาทที่สําคัญในการเปนแหลงซื้อขายขาวเปลือก ตลาดกลางขาวเปลือกมี
ท้ังตลาดในระดับอําเภอหรือในระดับจังหวัด ทําใหชาวนามีทางเลือกในการกระจาย
ผลผลิตขาวเปลือกท่ีมีราคาที่ยุติธรรมมากขึ้น เพราะกิจกรรมในตลาดกลางจะมีผูขาย
และผูซื้อเปนจํานวนมาก ทําใหการซื้อขายมีการแขงขันสูง ผลผลิตขาวท่ีนํามาซื้อขาย
ในตลาดจะมีความแตกตางกัน ท้ังชนิดพันธุ 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 ผูรวบรวมในทองถ่ินนํามาจําหนาย 

ตลาดกลางขาวเปลือกจะประกอบดวยท้ังของเอกชนที่อยูภายใตการดูแล

ของกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
4
 และหนวยงานภายใตการกํากับของ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ตลาดกลางไมวาจะภายใตการดูแล
ของหนวยงานใด  บทบาทของเจาของตลาดกลางจะเปนผูจัดหาสถานท่ีใหสําหรับผู
ซื้อผูขายมาพบกันและตกลงซื้อขายขาวเปลือกในราคาที่เปนท่ียอมรับท้ังสองฝาย  
โดยตลาดกลางเปนผูใหความสะดวกเพ่ือบริการในการซื้อขาย การสงมอบรับมอบ 
การชั่งน้ําหนัก และการจายเงินคาขาวเปลือก เพ่ือใหเปนทางเลือกหน่ึงของเกษตรกร
ที่จะขายขาวเปลือกไดในราคาท่ีเหมาะสม  และในชวงเวลาหนึ่ง ๆ ส่ิงท่ีเกษตรกร
ไดรับจากการขายขาวผานตลาดกลางคือ เกษตรกรมีโอกาสที่จะเปล่ียนจากผูเสนอ
ขายเปนผูขาย ในขณะท่ีพอคาเปล่ียนจากผูซื้อกลายเปนผูเสนอซื้อ เกษตรกรสามารถ
เลือกขายขาวเปลือกไดในราคาสูงท่ีสุดท่ีผูซ้ือมาเสนอซื้อเนื่องจากมีผูซื้อหลายคนใน
ตลาด เกษตรกรมีโอกาสตอรองราคาได ไดรับความเปนธรรมในระบบการชั่งน้ําหนัก
ที่ไดมาตรฐานและไดรับเงินทันทีในการขาย  

จากขอมูลตลาดกลาง ของกรมการคาภายใน ในป 2545 พบวามีจํานวน
ตลาดกลางท่ีไดดําเนินการจัดต้ังโดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย จํานวน 70 
ราย ในจํานวนดังกลาวจะดําเนินธุรกิจใหบริการในการซื้อขายขาวเปลือก เปนจํานวน 
62 ราย ในจํานวนตลาดกลางขาวเปลือกและพืชไรต้ังอยูในภาคกลางเหนือรอยละ 
56.54 รองลงมาไดแกภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเปนรอยละ 22.58 
และ 20.98 ตามลําดับ สวนในภาคใตไมมกีารจัดต้ังตลาดกลางสินคาเกษตรโดย
กรมการคาภายใน (ตารางที่ 2.2)   

                                                 
4 ในป 2534 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยไดออกระเบียบของกรมการคาภายในเร่ืองการสงเสริมการจัดต้ังตลาด
กลางสินคาเกษตร พ.ศ. 2534 กําหนดให “ตลาดกลาง” หมายถึง ตลาดที่มีสถานทีซ่ื้อขาย อันเปนแหลงรวมใหผูซื้อ
ผูขายมาพบปะซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคากันในรูปการคาสง ซึ่งอาจกระทําการโดยตรง หรือผานนายหนา การดําเนินการ
ซื้อขายเปนไปโดยเปดเผย ดวยวิธีการประมูลหรือตอรองราคา สวน “ตลาดกลางในความสงเสริม” หมายถึง ตลาดกลาง
ที่ไดรับอนุมัติจากกรมการคาภายในใหเปนตลาดกลางในความสงเสริม 
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ตารางที่  2.2  การกระจายตลาดกลางสินคาเกษตรที่สนับสนุนโดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ในป 2545 
 ตะวันออกเฉียง 

เหนือ 
เหนือ กลาง ใต รวม 

การกระจายของตลาดกลางภายใตการสนบัสนุนของกรมการคาภายใน 
จํานวน 15 35 20 - 70 
รอยละ 21.43 50.00 28.57 - 100.00 

การกระจายของตลาดกลางขาวเปลือกและพชืไรภายใตการสนับสนุนของกรมการคาภายใน 
จํานวน 13 35 14 - 62 
รอยละ 20.98 56.45 22.58 - 100 
ที่มา: กรมการคาภายใน อางในศนูยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2547) 

 
การดําเนินการตลาดกลางขาวเปลือกโดยเอกชนท่ีไดรับการสนับสนุนการ

จัดต้ังและดําเนินการจากกรมการคาภายในนั้น เมื่อพิจารณาจากขนาดหรือปริมาณ
การซื้อขายของตลาดกลางขาวเปลือกน้ันจะพิจารณาจากปริมาณการซื้อขาย
ขาวเปลือกผานตลาดกลางโดยเฉลี่ยตอวัน กรณีตลาดกลางขนาดใหญจะมีปริมาณ 

ขาวเปลือกท่ีซื้อขายประมาณ 800-2,000 ตันตอวัน ตลาดขนาดกลางประมาณ 400-
1,000 ตันตอวัน และตลาดขนาดเล็กประมาณ 50-100 ตันตอวัน  ตลาดกลาง 
ขาวเปลือกท่ีสําคัญในกลุมที่ไดรับการสนับสนุนจากกรมการคาภายในไดแก ตลาด
กลางทาขาวกํานันทรง และตลาดกลางสินคาเกษตรพิษณุโลก 

 นอกจากตลาดกลางขาวเปลือกในกลุมท่ีไดรับการสนับสนุนจากกรมการคา
ภายในแลว ยังมีตลาดกลางที่ไดรับการจัดต้ังโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ซึ่งในขณะนั้นมีการดําเนินงานอยูสองแหงไดแก ตลาดกลางสินคาเกษตร
สุพรรณบุรี และตลาดกลางสินคาเกษตรขอนแกน ในสวนของตลาดกลางขาวเปลือกที่
ไดดําเนินงานโดยสหกรณการเกษตรท่ีสําคัญไดแกตลาดกลางขาวเปลือกท่ีได
ดําเนินการโดยสหกรณการเกษตรศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน นอกจาก
ตลาดกลางแลวยังมีการดําเนินงานทางการตลาดในรูปของทาขาวท่ีรับซื้อขายขาว
โดยเอกชนกระจายอยูท่ัวไปตามภูมิภาคตาง ๆ โดยเฉพาะในแหลงผลิตขาวท่ีสําคัญ
ของภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง 

ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2540) รายงานวาตลาดกลางขาวเปลือกใน
ระดับภูมิภาคของประเทศท่ีใชเปนแหลงอางอิงราคากันมากมี 4 แหงดวยกัน ไดแก 

 1.ตลาดกลางทาขาวกํานันทรง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค เริ่ม
ดําเนินการในป 2508 เปนสถานที่ใหบริการนัดพบระหวางผูซื้อและผูขาย ใหบริการ
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ดานการเงิน ชั่งน้ําหนัก เปนตน และในป 2530 ไดรับการสงเสริมจากกรมการคา
ภายในเพ่ือสนับสนุนใหเปนตลาดกลางซ้ือขายขาวเปลือก เมื่อประสบผลสําเร็จและมี
ผูมาใชบริการมากขึ้น ตอมาไดยายไปต้ังอยูท่ีอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคบริเวณ
เชิงสะพานเดชาติวงศ มีปริมาณการซื้อขายขาวเปลือกผานตลาดกลางโดยเฉล่ียวันละ 
1,000 ตัน  
 2.ตลาดกลางสินคาเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เริ่มดําเนินการในป 2514 และ
ไดรับการสงเสริมจากกรมการคาภายในใหเปนตลาดกลางสินคาเกษตรจังหวัด
พิษณุโลก มีปริมาณการซื้อขายขาวเปลือกผานตลาดกลางโดยเฉลี่ยวันละ 500 ตัน 
เปนตลาดกลางขาวเปลือกขนาดกลาง 
 3.ตลาดกลางสินคาเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปนตลาดกลางท่ีอยูภายใต
การดําเนินงานของ ธ.กส. เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการตลาดใหกับลูกคาของ
ธนาคารเปนสําคัญ เริ่มดําเนินงานในป 2531 ลูกคาท่ีใหบริการครอบคลุมในจังหวัด
ใกลเคียงดวย เชน อางทอง พระนครศรีอยุธยา สิงหบุรี ชัยนาท และอุทัยธานี  มี
ปริมาณการซื้อขายขาวเปลือกผานตลาดกลางโดยเฉล่ียวันละ 700 ตัน เปนตลาด
กลางขาวเปลือกขนาดกลาง 
 4.ตลาดกลางสินคาเกษตรจังหวัดขอนแกน เปนตลาดกลางในระดับภูมิภาค
ที่จัดต้ังขึ้นในป 2529 โดยไดรับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร และเริ่มดําเนินงานในป 2533 ใหบริการครอบคลุมจังหวัดขอนแกน 
มหาสารคาม ชัยภูมิ อุดรธานี กาฬสินธุ และหนองบัวลําภู มีปริมาณการซื้อขาย
ขาวเปลือกผานตลาดกลางโดยเฉล่ียวันละ 200 ตัน เปนตลาดกลางขาวเปลือกขนาด
กลาง 

 เปนท่ีนาเสียดายวาในปจจุบัน(2553)ตลาดกลางท้ัง 4 แหงไดเลิกกิจการไป
หมดแลว ท้ังนี้เปนผลจาการเปล่ียนแปลงนโยบายการรับจํานําของรัฐที่เขาไป
แทรกแซงกลไกตลาดอยางมาก ท้ังในดานการกําหนดราคาจํานําสูงกวาราคาตลาด
และการขยายขนาดโครงการรับจํานําใหมีปริมาณขาวท่ีรับจํานํามากขึ้นถึง 1 ใน 3 
ของปริมาณขาวท่ีผลิตได จนทําใหรัฐเปนผูซื้อรายใหญในตลาดขาวเปลือก ในชวง
ระหวางป 2545-2551 

 ขนาดธุรกิจและทุนจดทะเบียนของตลาดกลางในแตละแหง ไดแสดงไวใน
ตารางท่ี 2.3  โดยท่ัวไปแลวหลักเกณฑการซื้อขายขาวเปลือกในตลาดกลางจะมี 
ลักษณะคลายคลึงกัน คือ ผูซื้อจะตองมาขึ้นทะเบียนเปนผูซื้อขาวเปลือกตอตลาด
กลาง โดยแจงชื่อ ที่อยู พรอมสําเนาบัตรประชาชน และโอนเงินสดเขาบัญชีของตลาด
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กลางในจํานวนท่ีเพียงพอกับมูลคาของขาวเปลือกท่ีจะทําการซ้ือในแตละครั้ง เพ่ือ
เปนการประกันการชําระเงินแกผูขายกอนเขาทําการซื้อและเพื่อใหตลาดกลางนําไป
ชําระเงินในการซื้อขายใหกับผูขายไดทันที สวนผูท่ีจะเขามาขายขาวเปลือกในตลาด
กลางจะตองมีสินคาเสนอขายในลักษณะท่ีพรอมจะขาย ตองไมมีการปนส่ิงอ่ืน เชน 
กรวด หิน ดิน ทราย และอ่ืนๆ ผสมมากับขาวเปลือกท่ีจะขาย  

โดยลักษณะท่ัวไปแลวผูขายขาวเปลือกในตลาดกลางจะมีบุคคลอยู 2 กลุม 
คือ กลุมผูขายท่ีเปนเกษตรกร หากสามารถขนขาวเปลือกมาขายเองไดมักจะเปน
เกษตรกรรายใหญ ถาเปนเกษตรกรรายเล็กจะจางรถบรรทุกขนขาวเปลือกยังตลาด
กลาง ยิ่งเปนเกษตรกรรายยอย เชน ชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะนํา
ขาวเปลือกใสกระสอบปุยมาขายครั้งละ 3-5 กระสอบโดยนําขึ้นรถโดยสารในพื้นท่ีที่
ว่ิงระหวางอําเภอ และกลุมผูขายท่ีเปนพอคาผูรวบรวมทองถิ่นท่ีเขาไปรวบรวม
ขาวเปลือกจากชาวนาในพ้ืนท่ีเพ่ือนํามาขายท่ีตลาดกลาง ในปจจุบันพบวา ชาวนาจะ
นําขาวเปลือกมาขายดวยตนเองมากขึ้น เพราะการคมนาคมสะดวกมากขึ้น รวมถึง
ตลาดกลางกระจายเขาไปอยูในแหลงผลิตมากขึ้น ทําใหชาวนามีทางเลือกในแหลง
จําหนายมากขึน้  

 
ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบตลาดกลางที่มีการอางอิงขอมูลใน 4 ตลาด 

รายการ ตลาดกลางทาขาวกํานนัทรง ตลาดกลางสินคาเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 
สถานที่ต้ัง ถ.นครสวรรค-ชุมแสง  

อ.เมือง นครสวรรค 
ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค  
อ.เมือง พิษณุโลก 

เงินลงทนุเร่ิมตน 30 ลานบาท 5 ลานบาท 
ปริมาณการซือ้ขาย 1,000 ตันตอวนั 500 ตันตอวัน 
การเปดใหบริการ ทุกวัน ตลอด 24 ชม. 

ชวงหนาแนน 18-04น. 
ทุกวัน ชวง 8-19 น. 
ชวงหนาแนน 14-18น. 

การซื้อขายเฉลี่ย/วัน 
จําแนกตามชวงเดือน 

ปริมาณ 
ตัน 

ผูขาย 
ราย 

ผูซื้อ 
ราย 

ปริมาณ 
ตัน 

ผูขาย 
ราย 

ผูซื้อ 
ราย 

ธันวาคม-มกราคม 3000 300 50 1500 30 30 
กุมภาพันธ-มีนาคม 2000 200 40 1000 200 20 
เมษายน-พฤษภาคม 1500 150 30 500 50 10 
มิถุนายน-พฤศจกิายน 1500 150 30 500 50 10 
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ตารางที่ 2.3 (ตอ) 
รายการ ตลาดกลางสินคาเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ตลาดกลางสินคาเกษตรจังหวัดขอนแกน 

สถานที่ต้ัง อ.ศรีประจันต สุพรรณบุร ี ถ.มิตรภาพ อ.เมือง ขอนแกน 
เงินลงทนุเร่ิมตน 23.15 ลานบาท 20.45 ลานบาท 
ปริมาณการซือ้ขาย 700 ตันตอวัน 200 ตันตอวัน 
การเปดใหบริการ ทุกวัน ชวง 7-19 น. 

ชวงหนาแนน 9-11 น. และ 14-18 น. 
ทุกวัน ชวง 9-17 น. 
ชวงหนาแนน 9-11 น. 

การซื้อขายเฉลี่ย/วัน 
จําแนกตามชวงเดือน 

ปริมาณ 
ตัน 

ผูขาย 
ราย 

ผูซื้อ 
ราย 

ปรมิาณ 
ตัน 

ผูขาย 
ราย 

ผูซื้อ 
ราย 

ธันวาคม-มกราคม 1000 160 20 600 250 16 
กุมภาพันธ-มีนาคม 1200 200 20 200 100 12 
เมษายน-พฤษภาคม 700 120 15 500 140 16 
มิถุนายน-พฤศจิกายน 1500 250 20 100 70 10 
ที่มา : ปรับปรุงจาก สุณีพร ทวรรณกุล (2542) 
 

 การท่ีชาวนานําขาวเปลือกมาขายท่ีตลาดกลาง สุณีพร ทวรรณกุล (2542) 
ไดรายงานเหตุผลไวดังนี้ 

1. เครื่องชั่งไดมาตรฐาน รอยละ 27.05 
2. ราคาท่ีไดรับสูง รอยละ 18.03 
3. สะดวกในการซื้อขาย รอยละ 15.57 
4. ไดรับราคายุติธรรม รอยละ   9.02 
5. เครื่องชั่งไดมาตรฐานและไดรับราคายุติธรรม รอยละ   9.02 
6. เครื่องชั่งไดมาตรฐานและมีผูซื้อจํานวนมาก รอยละ   8.20 
7. มีผูซื้อจํานวนมาก รอยละ   8.20 
8. เครื่องชั่งไดมาตรฐานและไดรับราคาสูง รอยละ   3.27 
9. ไดรับเงินสดทันที รอยละ   1.64 

 
สวนผูซื้อขาวเปลือกในตลาดกลาง ประกอบดวยพอคาคนกลางประเภท

ตางๆ เชน พอคารวบรวมอิสระท่ีมาดําเนินการจัดซ้ือเพื่อนําขาวไปขายใหโรงสีใน
จังหวัดและ/หรือสงไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ตามท่ีโรงสีส่ังหรือตามความสามารถท่ีตนเองจะ
ติดตอขายได ซึ่งอาจมีการกักเก็บหรือไมมีการกักเก็บก็ไดตามแตความสามารถและ
ความพรอมของพอคาแตละราย  สวนในกรณีท่ีดําเนินการตามท่ีโรงสีส่ังจะเรียกวา 
“ตัวแทนโรงสี” เมื่อรับซื้อขาวเปลือกจากตลาดกลางไดก็จะขนสงนําไปสงยังโรงสี
ตอไป 
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ในการซื้อขาย ผูซื้อและผูขายจะตอรองราคากันเองหรือใชวิธีประมูลราคา

และทําการซ้ือขายกันเฉพาะในบริเวณท่ีตลาดกลางกําหนดไวเทาน้ัน ในกรณีท่ีเกิด
กรณีพิพาทระหวางผูซื้อผูขาย เจาหนาท่ีตลาดกลางจะเขาไปไกลเกล่ียและเปนผูชี้
ขาดใหดวยความยุติธรรมหรือในกรณีท่ีผูซื้อเสนอราคาท่ีไมเปนธรรมหรือไมเหมาะสม 
ตลาดกลางมีอํานาจทักทวงได หากผูซื้อรายใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการซื้อขายที่
ตลาดกลางกําหนด ตลาดกลางสามารถตักเตือนและ/หรือดําเนินการกับผูทําผิด
ระเบียบได สวนขั้นตอนของการแลกเปล่ียนซื้อขาย เริ่มจากผูขายบรรทุกขาวเปลือก
มาถึงตลาดกลางแลวจะตองไปชั่งน้ําหนักรวมพรอมรถบรรทุก ตลาดกลางจะบันทึก
ขอมูลท่ีแสดงหลักฐานวาผูขายเปนใคร หมายเลขรถ และนํ้าหนักของขาวลงใน
แบบฟอรมของตลาดกลาง เมื่อผูขายช่ังน้ําหนักแลวผูซื้อแตละรายจะสุมตัวอยาง
ขาวเปลือกจากรถบรรทุกเพื่อพิจารณาคุณภาพและความชื้นของขาวเปลือกแลวเสนอ
ราคาซ้ือแกผูขาย เพ่ือทําการตอรองกันถาเปนท่ีพอใจท้ังผูซื้อและผูขายจะตองลงชื่อ
ในแบบฟอรมของทางตลาดกลางเพ่ือแสดงไวเปนหลักฐาน  จากน้ันผูขายจะนํา
ขาวเปลือกไปลงในบริเวณท่ีผูซื้อกําหนด แลวผูขายจะใหนํารถเปลากลับมาชั่ง
น้ําหนักอีกคร้ัง เพ่ือคํานวณหาน้ําหนักขาวเปลือกสุทธิ ผูขายนําแบบฟอรมท่ีตลาด
กลางออกใหมาท่ีแผนกการเงินเพ่ือคิดมูลคาขาวเปลือกท่ีซื้อขายกัน โดยแผนก
การเงินจะหักคาใชจายท้ังหมดของผูขายเสียกอน สวนท่ีเหลือสุทธิก็จะจายใหกับ
ผูขายในรูปเงินสด เมื่อผูขายไดรับเงินแลว ถือวาการซื้อขายส้ินสุดขั้นตอนในตลาด
กลาง (ศูนยวิจยัเศรษฐศาสตรประยุกต 2547) 

 อัตราคาบริการของตลาดกลาง ในแตละแหงมีความแตกตางกันบางตาม
สภาพของแตละทองถ่ิน แตในรายการคาบริการหลักๆ ก็มักจะเหมือนกัน  (ตารางที่ 
2.4) คาบริการท่ีคิดกับผูนําขาวมาขายไดแก คาชั่งน้ําหนัก คาขนขาวลง เปนตน สวน 
คาบริการท่ีคิดกับผูมาซื้อไดแกคาตักขาวขึ้นรถ คาชั่งน้ําหนัก คาลดความชื้น คาเชา
ลานตาก และคารับฝากขาว เปนตน  
 

สหกรณการเกษตร 

 สหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกร รับซื้อขาวเปลือกจากสมาชิกแลว
สงไปจําหนายท่ีตลาดกลางและโรงสีขาว ซึ่งแตเดิมในอดีตระบบสหกรณของไทยยัง
อยูในระหวางการพัฒนาความเขมแข็ง ทําใหธุรกรรมที่เกี่ยวกับการคาขาวเปลือกที่
เรียกวาธุรกิจขาย ยังไมมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน สหกรณสวนใหญเปนผู 
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ตารางที่ 2.4 อัตราคาบริการตลาดกลางในแหลงที่สําคัญๆ ในชวงระหวางป 2541-2545 

รายการ(บาท/ตัน) ตลาดกลางทาขาวกํานันทรง1/ ตลาดกลางสินคาเกษตรพิษณุโลก 2/ 
1.คาบริการท่ีคิดจากผูขาย   

  - คาช่ังน้ําหนัก 5 บาท/ตัน 5 
  -คาขนขาวลงจากรถ 10 บาท/ตัน 10 
  -รถดัมพ 5 5 
2.คาบริการท่ีคิดจากผูซ้ือ   

  -คาบริการทดสอบน้ําหนักขาว 10 บาท/รถ 10 ลอ  
  -คาตักขาวข้ึนรถ 35 บาท/ตัน  
  -คาช่ังน้ําหนัก-ขนขาวข้ึนรถ  50 
  -คาตากขาว 80 บาท/ตัน  
  -คาบริการใชโรงคลุม(บ/เดือน) 6500 5000 
  -คารถบรรทุก   
3.คาบริการสําหรับบุคคลทั่วไป   

  -คาจางช่ังน้ําหนัก 30 5 

 
ตารางที่ 2.4 (ตอ) 

รายการ 
(บาท/ตัน) 

ตลาดกลางสินคาเกษตรจังหวัดสุพรรณบุร1ี/ ตลาดกลางสินคาเกษตรจังหวัด
ขอนแกน 3/ 

1.คาบริการท่ีคิดจากผูขาย   

  - คาช่ังน้ําหนัก 5 บาท/ตัน 5 บาท/ตัน 
  -คาขนขาวลงจากรถ 5 บาท/ตัน 0.50บาท/กระสอบปุย 

1 บาท/กระสอบปาน;  20 บาท/ตันรถ 10 ลอ 10 
บาท/ตันรถแตน , รถ 4-6 ลอ 

5 บาท/ตัน 

  - คาลากลง  10 บาท/ตัน 
  -คาเทขาวจากกระสอบปาน  1 บาท/กระสอบ 
  -กระสอบปาน 0.50 1 
  -รถดัมพ 1 0.50 
2.คาบริการท่ีคิดจากผูซ้ือ   

  -คาบริการทดสอบน้ําหนักขาว 5 บาท/คัน  
  -คาตักขาวข้ึนรถ 10 บาท/ตัน  
  -คาช่ังน้ําหนัก-ขนขาวข้ึนรถ 30 บาท/ตัน 40 บาท/ตัน 
  -คาตากขาว 100 บาท/ตัน; ตากซ้ํา 100บาท/ตัน 

โรยตาก/เก็บ 50 บ./ตัน แผขาว 40 บาท/ตัน 
65 บาท/ตัน 

  -คาจางอบลดความช้ืน 150-180 บาท/ตัน  
  -คาเคล่ือนยายกองขาว โดยรถตัก 15 บาท/ตัน 12 บาท/ตัน 
  -คาบริการใชโรงคลุม(บ/เดือน) 2500 บาท/เดือน/หอง(ชาวนาฝากไมคิด) 3000 
  -คารถบรรทุก 10  
3.คาบริการสําหรับบุคคลทั่วไป 20  

  -คาจางช่ังน้ําหนัก 5 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 กิจกรรมการคาขาวจงึมีดําเนินการเพียงบาง 
สหกรณ ซึ่งขาวเปลือกท่ีรับซื้อในท่ีสุดก็สงไปจําหนายท่ีโรงสี หรือดําเนินการจัดสีเปน
ขาวสารเพื่อการจัดจําหนายใหกับผูบริโภค  

 สหกรณการเกษตรในชวงตอมาไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐใหกอสราง
เปนยุงฉางเก็บขาวเปลือกมากขึ้น นับจากป 2536 ไดมีการกอสรางโรงสีสหกรณ
การเกษตรในแหลงท่ีสําคัญ ๆ เพ่ิมขึ้น ไดมีการปรับเปล่ียนบทบาทของสหกรณมาสู
การเปนผู ใหบริการการซื้อการขายในรูปของตลาดกลาง ดังจะเห็นจากการ
ปรับเปล่ียนโครงการจาก “โครงการกอสรางยุงฉางเก็บขาวเปลือก เปน “โครงการ
จัดต้ังตลาดกลางขาวเปลือกประจําตําบลของสหกรณ” ซึ่งไดเพ่ิมเติมส่ิงกอสราง  
ไดแก ยุงฉางขนาด 500 ตัน ลานตากขาวขนาดประมาณ 2 ไร เคร่ืองชั่งขนาด 40 
ตัน พรอมโรงคลุมจุดตรวจสอบคุณภาพขาว บานพักคนงานและถนนเขาออก 
(สําราญ เชื้อสุจริต 2542) 

ตลาดกลางท่ีเปนทาขาวท่ีสําคัญและอยูภายใต รูปแบบของสหกรณ
การเกษตรในขณะนั้น ไดแกการบริการตลาดกลางของสหกรณการเกษตรศรีประจันต 
ซึ่งต้ังอยูที่อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี  ในภาพรวมแลวตลาดกลางที่ขึ้นอยู
กั บ ก ร ม ส ง เ ส ริ ม ส ห ก รณ  มี จํ า น ว น  682แห 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  (ตารางท่ี 2.5) ตลาดกลางสินคาเกษตรภายใตการจัดต้ังโดย
กรมสงเสริมสหกรณดังกลาวนี้ไมสามารถแบงแยกไดชัดเจนวามีจํานวนกี่แหงท่ีทํา
ธุรกรรมในการใหบริการซ้ือขายขาวเปลือก แตประมาณไดวาเกินกวาคร่ึงของตลาด
กลางภายใตการจัดต้ังของกรมสงเสริมสหกรณ เปนตลาดกลางที่ใหบริการการจัดทํา
ธุรกรรมในการซื้อขายแลกเปล่ียนขาวเปลือก 
 

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 อางในศนูยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2547)  
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โรงสีขาว 
 

 โรงสีขาวจัดเปนหนวยธุรกิจทางการตลาดท่ีทําหนาท่ีหลักในการแปรรูป
ขาวเปลือกเปนขาวสาร โดยรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกร จากพอคาผูรวบรวมใน
ระดับตาง ๆ  และรวมถึงการใชนายหนาไปรวบรวมขาวจากตลาดกลางขาวเปลือก  
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2547) รายงานวาขนาดการประกอบการของธุรกิจ
โรงสีท่ีแตกตางกันจะดําเนินการตางกันตามศักยภาพ ไดแก โรงสีขนาดเล็กใน
หมูบานจะมีกําลังการผลิตประมาณ 5-10 ตันขาวเปลือกตอวัน ซึ่งโรงสีขนาดเล็กใน
หมูบานนับวันจะมีจํานวนนอยลง เนื่องจากมีเกษตรกรมาจางสีขาวเปลือกเพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือนมีนอยลง เพราะตลาดคาปลีกขาวสารขยายตัวกวางขึ้นและอํานวย
ความสะดวกไดอยางท่ัวถึง โรงสีขนาดเล็กน้ีจะทําหนาที่ในการใหบริการสีขาวเพ่ือ
แลกกับรายไดจากปลายขาว รํา และแกลบ    

สําหรับโรงสีขนาดกลางและขนาดใหญจะทําหนาท่ีทางการตลาดในการแปร
รูปขาวเปลือกเพ่ือขายเปนขาวสารแลว ยังทําหนาท่ีการเก็บรักษาเพ่ือเก็งกําไรใน
ราคาขาวเปลือกและขาวสาร สวนโรงสีขนาดกลางมีกําลังการผลิตประมาณ 10-80 
ตนัขาวเปลือกตอวัน และโรงสีขนาดใหญมีกําลังการผลิตมากกวา 80 ตันขาวเปลือก
ตอวัน โรงสีเหลานี้สวนมากจะตั้งอยูในแหลงผลิตขาวท่ีสําคัญ หรือในแหลงชุมทางท่ีมี
การขนสงขาวเปลือก นอกจากจะดําเนินการดานการแปรรูปแลว มักจะมีการทําการ
เก็งกําไร โดยจะเก็บขาวในชวงท่ีมีราคาตํ่าคือ ชวงเก็บเกี่ยว  แลวคอยทยอยขายเม่ือ
ขาวมีราคาสูงขึ้นเมื่อชวงเก็บเกี่ยวผานพนไประยะหนึ่ง การกระจายขาวสารที่แปรรูป
ได โรงสีจะติดตอกับหยงท่ีกรุงเทพเพ่ือใหเปนผูดําเนินการจัดจําหนายให แตก็มีสวน
หนึ่งท่ีโรงสีและผูสงออกหรือกับผูคาสงในประเทศจะมีการติดตอกันเองโดยตรง 

 สําหรับขั้นตอนการรับซื้อขาวของโรงสี ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 
(2547) ไดรายงานไวดังนี้ 

 โรงสีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลายแหงจะประกาศราคารับซื้อ
ขาวเปลือกในแตละวันท่ีหนาโรงสี ซึ่งในแตละโรงสีอาจจะมีราคาท่ีแตกตางกันไปบาง 
แตท้ังนี้อาจมีพอคารวบรวมท่ีขอติดตอกับโรงสีเพ่ือขอยืนราคาในวันท่ีแจงขายไวกอน 
แลวจะนําขาวเปลือกมาขายในวันที่นัดหมายในวัดถัดไป และแมวาในวันท่ีนํา
ขาวเปลือกมาสงมอบ ราคารับซื้ออาจลดลงไปบาง โรงสีก็จะรับซื้อในราคาท่ีตกลงกัน
ไว ซึ่งวิธีนี้โรงสีมักจะเลือกกระทํากับพอคารวบรวมเปนราย ๆ ไป สําหรับในภาค
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กลางและภาคเหนือตอนลางโรงสีสวนมากไมมีการประกาศราคารับซื้อ เมื่อผูขายนํา
ขาวเปลือกมาท่ีหนาทา หรือเรียกหนาชาน จะมีเจาหนาท่ีมาตรวจสอบขาว โดยการ
สุมตรวจ ดูคุณภาพขาว ไดแก เปอรเซ็นตความชื้น สภาพขาวหากนําไปสีแลวจะมี
ขาวหักมากนอยเพียงใด ดูสีเนื้อขาวเปนสีขาวหรือสีออกแดง ตรวจดูเมล็ดลีบ ดูความ
สกปรกและส่ิงเจือปนตางๆ เชน เศษดิน ทราย ฟาง ใบไม เปนตน  

 หากคุณภาพเปนท่ียอมรับไดก็จะทําการตอรองราคา หากเปนที่
ตกลงกันไดก็จะใหขึ้นชั่งน้ําหนักขาวเปลือกพรอมรถบรรทุก เมื่อนําขาวเปลือกไปเท
หรือขนลงในจุดท่ีโรงสีระบุก็จะนํารถบรรทุกเปลากลับมาชั่งน้ําหนักอีกคร้ัง คนชั่งจะ
ทําต๋ัวน้ําหนักท่ีแสดงถึงน้ําหนักขาวเปลือกท่ีนํามาขายมอบใหผูขายไปข้ึนเงินกับ
การเงิน 

จากสถิติขอมูลของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม  จํานวนโรงสีรวมทุก
ขนาดท้ังประเทศ ในป 2545 มจีํานวน 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 รวม 
จํานวนโรงสี (โรง)  27,240 5,689 2,728 2,297 37,954 
รอยละ 71.77 14.99 7.19 6.05 100.00 
ที่มา: กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม อางในศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2547) 

 
 สําหรับสถิติโรงสีที่ดําเนินงานในรูปของสหกรณ  ในป 2545 มีจํานวนรวม 
134 แหง และหากแบงขนาดของโรงสีตามกําลังการผลิต พบวาประกอบดวยโรงสี
ขนาดเล็ก (ตํ่ากวา 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(ตันตอวนั) การกระจายของโรงสีสหกรณรายภาค 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ กลาง ใต รวม 
จํานวน (โรง) 

นอยกวา 40  21 7 8 3 39 
40-80  37 26 26 1 90 
มากกวา 80 1 - 4 - 5 
รวม 59 33 38 4 134 

รอยละ 
นอยกวา 40  15.67 5.22 5.97 2.24 29.1 
40-80  27.61 19.40 19.40 0.75 67.16 
มากกวา 80 0.75 - 2.99 - 3.74 
รวม 44.03 24.62 28.36 2.99 100.00 
ที่มา: กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ อางในศนูยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2547) 

 
ที่ต้ังอยูในแหลงผลิตขาวท่ีสําคัญๆแลว กําลังการผลิตของโรงสีเอกชนท่ีเปนโรงสี
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 และเปนขององคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 3 แหง สําหรับการ
กระจายของจํานวนไซโลแลวพบวา อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต  (ตารางที่ 2.8) 

      ในสวนความจุของไซโลแลว ในป  2546 ไซโลโดยรวมมีความจุ 904,000 
ตัน  ในจํานวนนี้เปนความจุของไซโลเอกชนถึง 853,000 ตันหรือคิดเปนรอยละ 
94.36 ของปริมาณความจุของไซโลทั้งหมด ในสวนท่ีเปนของรัฐมีความจุไซโลรวมกนั
คิดเปนปริมาณ  50,000 ตัน โดยความจุไซโลของเอกชนกระจายอยูในภาคกลาง
สูงสุด 658,700 ตัน (ตารางที่ 2.9) 
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ตารางที่   2.8 การกระจายไซโลและฉางเกบ็ขาวเปลือกของหนวยราชการและเอกชนป 2546  
 ภาค 
 ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
เหนือ กลาง ใต ทั้งประเทศ 

จํานวนไซโล(แหง) 
กรมสงเสริมสหกรณ 26 22 6 2 56 
กรมสงเสริมการเกษตร 27 21 4 4 56 
องคการตลาดเพือ่เกษตรกร 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 
องคการตลาดเพือ่เกษตรกร 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 
องคการตลาดเพือ่เกษตรกร 1 2 0 0 3 
ภาคเอกชน 1 1 9 0 11 
รวม 556 375 297 123 1,351 
ที่มา: สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อางในศนูยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2547) 
 

ในกรณีของสถิติฉางขาวเปลือกในป 2546 มจีํานวนอยูโดยรวม 1,225 แหง 
และเปนฉางของกรมสงเสริมสหกรณมากท่ีสุด 868 แหง และเปนของกรมสงเสริม
การเกษตร 357 แหง ในสวนของเอกชนไมสามารถจัดหาขอมูลไดสําหรับปริมาณการ
บรรจุของฉางท่ีมีอยูพบวา มีปริมาณการเก็บรักษาขาวเปลือกไดโดยรวม 847,300 
ตัน โดยในจํานวนนี้รอยละ 78.46 อยูในหนวยงานของกรมสงเสริมสหกรณ จาก  
ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวากิจกรรมการเก็บรักษาผลผลิตขาวเปลือกในระบบ
การตลาดขาวนั้นเปนกิจกรรมท่ีมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิต
ขาวเปลือกจํานวน 26 ลานตันตอป  

 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดมีบทบาท
เกี่ยวของกับการกระจายขาวเปลือกในสองมิติคือ มิติท่ี 1 เปนแหลงท่ีใหบริการในการ
รับจํานําขาวเปลือกตามนโยบายของรัฐ โครงการรับจํานําขาวเปลือกน้ีไดเริ่มจาก 
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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 
องคการตลาดเพือ่เกษตรกร 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 
องคการตลาดเพือ่เกษตรกร 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 
องคการตลาดเพือ่เกษตรกร 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 อางในศนูยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2547) 
 

โครงการขนาดเล็ก ๆ
5
 ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรที่ยากจนไมใหรีบขาย

ขาวเปลือกในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเพราะขาดแคลนเงินเพื่อไปใชในครัวเรือนทําใหได
ราคาตํ่า และเกษตรกรจะสูญเสียโอกาสของรายไดในรอบปท่ีเกิดจากการทํานา 
นอกจากนี้โครงการในระยะตอมาไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือเพ่ือชะลออุปทาน
ขาวเปลือกออกสูตลาดเพ่ือไมใหราคาขาวเปลือกตองลดต่ําลงไปมาก ในการรับจํานํา
ธนาคารจะใหเงินกูอัตราดอกเบ้ียตํ่าแกเกษตรกรโดยใหเกษตรกรไดนําขาวเปลือกมา
เปนหลักทรัพยในการทําจํานําไวกับธนาคาร ในการนี้เกษตรกรจะไดรับเงินกูไปรอย
ละ 80 ของมูลคาขาวเปลือกท่ีนํามาจํานํา ในปจจุบันเกษตรกรสามารถไดรับเงินกูจาก
การจํานองถึงรอยละ 95 ของมูลคาเปลือกท่ีจํานํา สําหรับรายละเอียดของ
กระบวนการจํานําจะไมขอกลาวในท่ีนี้ ซึ่งเกษตรกรสวนใหญจะมาไถถอนจํานองเมื่อ
ฤดูเก็บเกี่ยวผานไปและขาวเปลือกในตลาดมีราคาสูงขึ้น วิธีการดังกลาวเกิด

                                                 
5 โครงการรับจํานําขาวเปลือกเปนโครงการนาํรองเล็กๆ โดย ธ.ก.ส. ในป 2524 อันเปนผลจากแรงผลักดันทางการเมือง
ที่จะให ธ.ก.ส. เลื่อนกําหนดการชําระหนี้ของเกษตรกรและเพื่อใหเกษตรกรเก็บขาวไวขายในชวงที่ไดราคาดี โดยฝาก
ขาวไวที่โกดัง ธ.ก.ส. 
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ประโยชนท้ังตอเกษตรกร ตอธนาคารในการใหความชวยเหลือเกษตรกรท่ีเปนลูกคา 
และตอนโยบายของรัฐ 

  ในมิติท่ีสองธนาคารไดเปนผูริเริ่มในการอํานวยความสะดวกทางการตลาด
เพ่ือการซื้อขายขาวเปลือกและสรางกลไกอํานาจการตอรองในการซื้อขายโดยได
จัดต้ังโครงการตลาดกลางสินคาเกษตรเพ่ือใหบริการทางการตลาดแกสมาชิก ดังได
กลาวมาแลว นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังไดมีบทบาทในการสนับสนุนใหสหกรณการเกษตร
ท่ีต้ังอยูในทองถ่ินไดเปนผูดําเนินการเพ่ือการตลาดกลางขาวเปลือก ในอีกทางหนึ่ง
ดวย ท้ังนี้ เพ่ือใหการสนับสนุนเกษตรกรขนาดเล็กไดมีชองทางการตลาดเพ่ิมขึ้นจาก
เดิมท่ีเปนอยู 

 
ผูใหบริการขนสงในพื้นท่ี 

 ผูมีบทบาทตอการเลือกตลาดท่ีจะไปขายขาวเปลือกของชาวนา ก็คือ 
รถบรรทุกรับจาง ซึ่งจะทําหนาท่ีเปนนายหนาใหกับโรงสีและผูรับซื้อบางราย โดยการ
ใหขอมูลดานราคา และโดยการชักจูงใหไปขายยังแหลงรับซื้อที่ผูใหบริการขนสง
ไดรับคานายหนา (ซึ่งเรียกกันวาคาเหยียบเบรก) ซึ่งผูใหบริการขนสงจะไดรับท้ัง
คาบริการรับจางขนสงและคาตอบแทนจากผูรับซื้อ  

 อัตราคาบริการขนสงขาวเปลือกในป 2544 คาจางรถ 10 ลอ บรรทุก
ประมาณ 500-800 บาท/ตัน (น้ําหนักบรรทุกประมาณ 20-60 ตัน/เท่ียว 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/เท่ียว ในระยะทางประมาณ 10-60 กิโลเมตร หรือใช
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที - 1 ½ ชั่วโมง (อิสราพร ตระกูลพรนิมิต
2545)  
 

การกําหนดราคาขาวเปลือกของโรงสีและราคาเสนอซื้อที่
ตลาดกลาง: ภาพเม่ือ 10 ปที่ผานมา 

ผูประกอบการโรงสีมีบทบาทสําคัญในการถายทอดราคาจากขาวสารเปน
ขาวเปลือก โดยผูประกอบการโรงสีจะทราบดีวาตนทุนในการสีขาวของตนเองตอตัน
ขาวเปลือกเปนเทาไร  และอัตราการแปรสภาพขาวเปลือกให เปนขาวสาร
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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
เฉล่ียแลวหากสีขาว 100% จะไดขาวตน (head rice) ประมาณ 480 กก.นอกน้ันเปน  
 
ตารางที่ 2.10 การคํานวณมูลคาขาวสารตอตันขาวเปลือกและการกําหนดราคาขาวเปลือกที่โรงสีและที่ตลาดกลาง  
 

รายการ 
ผลไดจากการสี
ขาวเปลือกตอ
ตัน(กก.) 

ราคาขายสงใน
ตลาดกรุงเทพฯ 
(บาทตอ กก.) 

มูลคา 
(บาท) 

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) ราคาขาวที่เสนอซือ้ที่ตลาดกลาง 5,149.08 
หมายเหตุ: ขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการโรงสีในภาคกลาง ในเดือนมกราคม 2547 ราคารับซื้อขาวเปลือกเจา
พันธุชัยนาท 1 ซึ่งเปนพนัธุไมไวแสง (ที่ระดับความช้ืน 14-15%) และหากเปนขาวพนัธุปทุมธาน1ี มูลคารวมที่โรงสี
ไดรับจะสูงกวานี้เพราะราคาขาวตน 100% ที่ไดจากการสีขาวปทมุธานี 1 จะมีราคาสูงกวาขาวพันธุชัยนาท 1 เนื่องจาก
มีการนําไปใชทดแทนขาวขาวดอกมะลิ 105 ในตลาด  
 
ที่มา: ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุต (2547) 
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สวนประกอบอ่ืนๆ เมื่อรวมเปนมูลคาท่ีไดจากการแปรรูปแลวจะมีมูลคาประมาณ  
5,898.20 บาทตอตันของขาวเปลือก เมื่อหักตนทุนในการสีขาวและผลตอบแทนท่ีเกิด
กับโรงสีตันละ 574.12 บาท จะเปนราคาขาวเปลือกโดยประมาณท่ีระดับโรงสีตันละ 
5,324.08 บาท และเมื่อหักคาการตลาดท่ีเกิดจากโรงสีตองไปรับซื้อท่ีตลาดกลางอีก
ตันละ 175 บาทจะเปนราคาที่โรงสีจะเสนอซื้อท่ีทาขาวประมาณตันละ 5,149.08 บาท 
ซึ่งเปนราคาขาวเปลือกท่ีจะตอรองราคากัน ณ ที่ทาขาว 

 การกําหนดราคารับซื้อของโรงสีโดยท่ัวไปนอกจากจะคํานึงถึงเปอรเซ็นต
ความชื้นแลว ยังพิจารณาถึงลักษณะของขาวเปลือกท่ีนําไปสีแลวจะตองไมใหเกิด
เมล็ดหักในปริมาณสูง และรวมถึงดูถึงส่ิงท่ีเจือปนมากับขาวดวย อัจฉรา ไวยราบุตร 
(2544) พบวา ความแตกตางของโรงสีท่ีมีขนาดตางกันจะมีการตัดราคาขาวเปลือกท่ี
รับซื้อในลักษณะท่ีตางกัน ดังไดเปรียบเทียบใหเห็นในตารางที่ 2.11 

ตารางที่ 2.11 เปรียบเทียบถึงรายการตัดราคารับซื้อขาวเปลือกหากขาวเปลือกที่เกษตรกรนํามาจําหนายไมไดคุณภาพ 

รายการ 
โรงสีขนาดเล็ก โรงสีขนาดกลาง โรงสีขนาดใหญ 

ความชื้น 
มาตรฐาน 14% และต่าํกวา 
ความช้ืนระหวาง 15-20% 
ความช้ืนมากกวา 20% 

 
ไมตัดน้ําหนัก 
5%ตัดน้ําหนัก  5 กก. 
ตัดน้ําหนัก 10%ของ
น้ําหนักขาว 

 
ไมตัดน้ําหนัก 
1%ตัดราคาลง 0.05 บาท/กก. 
1%ตัดราคาลง 0.05 บาท/กก. 

 
ไมตัดน้ําหนัก 
1%ตัดราคาลง 
0.05 บาท/กก. 
ไมซื้อ 

เมล็ดหัก 
เปอรเซ็นตหัก 15% และต่ํากวา 
เปอรเซ็นตหักระหวาง 15-25% 

 
ไมตัดราคา 
ตัดราคา 0.20 บาท/กก. 

 
ไมตัดราคา 
ตัดราคา 0.05 บาท/กก. 

 
ไมตัดราคา 
ตัดราคา 0.10 
บาท/กก. 

สิ่งเจือปน 
ดิน หญา เมล็ดลบี 
พันธุปะปน 

 
ตัดราคา 1.25 บาท/กก. 
ปนนอย ตัดราคา 1 
บาท/กก. 
ปนมาก ตัดราคา 1.50 
บาท/กก. 

 
ตัดน้ําหนักขาวลง 10% 
ตัดราคาลง 55 บาท/ตัน 

 
ตัดน้ําหนักขาวลง 
15% และตัดราคา
ลง 100 บาท/ตัน 

ที่มา: อัจรา ไวยราบตุร (2544)  

 

 โดยภาพรวมแลวกอนท่ีรัฐจะยกระดับการแทรกแซงกลไกตลาดกลไกตลาด
ขาวเปลือกภายใตโครงการรับจํานํา (ใหมีระดับราคารับจํานําสูงกวาระดับราคาขาวใน
ตลาดนั้น) การบริหารจัดการในตลาดขาวเปลือกของรัฐไดใหความสนใจในการพัฒนา
กลไกตลาดในระดับตางๆโดยเฉพาะการมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนในการจัดต้ัง



วิวัฒนาการของชองทางการการกระจายขาวเปลอืก  55 

ตลาดกลางขาวเปลือก พรอมๆกับการควบคุมกํากับการทํางานของตลาดใหมี
มาตรฐานไดรับความไววางใจจากทั้งเกษตรกรผูนําขาวมาขายและจากพอคาและ
โรงสีท่ีมารับซื้อขาวจากตลาด ท้ังนี้ไดเอ้ืออํานวยใหเกษตรกรมีชองทางการจําหนาย
มากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาตลาดกลางขาวเปลือกของกรมการคาภายในกระทรวง
พาณิชย และตลาดกลางสินคาเกษตรของ ธกส. ตลาดกลางขาวเปลือกประจําตําบล
ของสหกรณการเกษตร ไดเปนชองทางที่สําคัญในการอํานวยความสะดวกใหผูซื้อ
และผูขายมาพบกัน ซึ่งในกลุมของผูซื้อผูขายจะมีท้ังเกษตรกร พอคาทองถ่ิน 
นายหนา และโรงสี เปนตน การพัฒนาของตลาดกลางขาวเปลือกไดกระจายไปใน
แหลงเพาะปลูกขาวท่ีสําคัญและเปนแหลงกลางท่ีสรางอํานาจการตอรองในการซื้อ
ขายท่ีเกิดขึ้น การขยายตัวของตลาดกลางไดมีสวนทําใหพอคาคนกลางคนที่สองหรือ
คนท่ีสามในทองถ่ินไดหดตัวไป  นอกจากนี้การปรับปรุงใหสหกรณไดมียุงฉางท่ีมี
ขนาดใหญขึ้น  รวมถึงการทําหนาท่ีซื้อขายในรูปของตลาดกลางและการมีโรงสี
สําหรับการแปรรูปไดมีสวนเกื้อหนุนตอเกษตรกรขนาดเล็กไปพรอม ๆ กับการสราง
แหลงทางเลือกในชองทางการจําหนายขาวเปลือกของเกษตรกรไดอยางดี  ทําให
ตลาดขาวเปลือกไดกาวสูการเปนตลาดแขงขันในเกือบทุกระดับของการคา
ขาวเปลือก 
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 นโยบายการแทรกแซงกลไกราคา    

ของรัฐในตลาดขาวเปลือก  
 

การดําเนินนโยบายทางดานราคาของรัฐในชวงทศวรรษที่ผานมา
โดยเฉพาะนโยบายในการแทรกแซงกลไกตลาดสินคาขาวเปลือก โดยการยกระดับ
ราคารับจํานําขาวเปลือกใหสูงกวาราคาตลาดไปพรอมๆกับการขยายขนาดของ
โครงการรับจํานํา ไดสงผลตอกลไกตลาดขาว ท้ังนี้ ชองทางการกระจายขาวเปลือกท่ี
เคยพัฒนามาดวยดีและมีการแขงขันในทุกชองทางการกระจาย กลับไดรับผลกระทบ
ทําใหตลาดกลางท่ีเปนชองทางการกระจายท่ีสําคัญ ตองเลิกกิจการไป  เนื้อหาในบท
นี้จะเปนการนําเสนอนโยบายการแทรกแซงกลไกราคาของรัฐในตลาดขาวเปลือก
ในชวงทศวรรษที่ผานมา พรอมกับผลกระทบที่เกิดกับตลาดขาวเปลือก 

ความเปนมาของนโยบายเสถียรภาพของราคาขาว 

 การทําสนธิสัญญาเบาร่ิงกับอังกฤษในป พ.ศ. 2398 นับวาเปนกาวสําคัญใน
การเปดประตูการคาเสรีกับประเทศตะวันตก ในสมัยนั้นขาวเปนสินคาขาดแคลนและ
มีความตองการจากตลาดตางประเทศ และแมระดับราคาจะเกิดความผันผวน
เนื่องจากความไมแนนอนในอุปทานการผลิตท่ีเกิดขึ้นกับประเทศตางๆท่ีประชากร
บริโภคขาวเปนอาหารหลัก แตประเทศไทยในยุคนั้น ไดใชความขาดแคลนของสินคา
ขาวในตลาดตางประเทศและระดับราคาที่ผันผวน ไปสูการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรไดขยายการผลิตขาว ดังจะเห็นจากการพัฒนาการขุด
คลองสายตางๆเพ่ือเปดพ้ืนท่ีและใหเกษตรกรไดอพยพเขาไปประกอบอาชีพ พรอมๆ
กับการเปนแหลงคมนาคมขนสงผลผลิตขาว (Ingram, 1971; Motooka, 1978) การ
เพาะปลูกไดขยายตัวท้ังในดานพ้ืนท่ีและผลผลิตและทําใหสินคาขาวกลายเปนพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทยนับแตนั้นมา 
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 เมื่อส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ีสองในป พ.ศ. 2488 ประเทศไทยตองเสีย
คาปรับสงคราม โดยจะตองสงมอบขาวใหกับประชาชาติจํานวนหน่ึงเพ่ือเปนคาปรับ
สงครามตามขอผูกพันสัญญาสมบูรณแบบ (Siammwalla, 1975) ซึ่งกระทรวง
พาณิชย หรือกระทรวงเศรษฐการในสมัยนั้น จะตองรับภาระในการจัดหาขาวและสง
มอบขาวใหกับองคการสหประชาชาติ กระทรวงเศรษฐการจึงระงับไมใหเอกชน
สงออก  โดยรัฐบาลในขณะนั้นไดจัดต้ังองคืการขาว(ตอมาไดเปล่ียนชื่อเปนสํานักงาน
ขาว) เพ่ือทําหนาท่ีในการรวบรวมขาวและสงมอบขาวใหกับองคการสหประชาชาติ  
และเมื่อหมดภาระขอผูกพันตามสัญญาในป พ.ศ. 2491 รัฐไดผอนคลายใหเอกชน
สามารถสงออกขาวได แตตองปฎิบัติตามเง่ือนไขท่ีราชการกําหนด โดยทางราชการ
ควบคุมการออกใบอนุญาตและเก็บคาพรี เมี่ยมขาว ซึ่งผูสงออกจะตองจาย
คาธรรมเนียมใหกับรัฐบาลในทุกๆตันขาวท่ีสงออก คาพรีเมียมขาวจึงเปรียบเสมือน
เปนภาษีสงออกขาว ท้ังนี้การเก็บคาธรรมเนียมการสงออกขาวไดเริ่มตนขึ้นในป 
2499 (Motooka, 1978)  

แมในระยะแรกๆของการเก็บพรีเมี่ยมขาวจะมีวัตถุประสงคทางการคลัง
เพราะเปนการหารายไดของรัฐ ตอมาการเก็บคาพรีเมี่ยมไดนําใชเปนเคร่ืองมือเพ่ือ
สรางเสถียรภาพของราคาขาวสารใหอยูในระดับต่ํา เพ่ือใหผูบริโภคสามารถบริโภค
ขาวสารในราคาถูกและเปนการสรางสวัสดิการใหกับผูบริโภค (อัมมาร สยามวาลา 
และวิโรจน ณ ระนอง 2533)  ในชวงป พ.ศ. 2509-2516 ท่ีราคาขาวในตลาดโลก
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
สําคัญท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในนโยบายเอาใจผูบริโภคดังกลาว ท้ังนี้เพราะ
อุปทานผลผลิตขาวของโลกและของไทยที่ไดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วกวาอุปสงค ทําให
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อุปทานขาวในตลาดสงออกขยายตัวและสถานการณภาวะการขาดแคลนขาวผอน
คลายลง ราคาขาวในตลาดโลกไดถูกกดดันจากอุปทานผลผลิตขาวท่ีมีมากใหมี
แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง และภาวะแรงกดดันจากราคาในตลาดสงออกไดสงผาน
มายังตลาดขาวเปลือกทําใหราคาขาวเปลือกในประเทศลดต่ําลงตอเนื่องตามมา จน

ทําใหรัฐบาลไทยในขณะนั้น
1
ตองยกเลิกการเก็บคาพรีเมี่ยมขาวไปในป 2529 

(Siamwalla and Setboonsang, 1989) เมื่อนโยบายเอาใจผูบริโภคผานพนไป การท่ี
ระดับราคาขาวเปลือกไดตกต่ําอยางตอเนื่อง อันเปนผลจากการปฏิวัติเขียวสงผลตอ
การขยายตัวของการปลูกขาวพันธุไมไวตอชวงแสงที่ทําใหเกษตรกรสามารถใชท่ีดิน
เทาเดิมแตปลูกขาวไดหลายครั้งในรอบป ทําใหอุปทานผลผลิตขาวของไทยเพ่ิมขึ้น
มาก และในขณะเดียวกันการคาขาวสารในตลาดการคาระหวางประเทศก็ไดเปล่ียน
จากการเปนสินคาขาดแคลนมาเปนสินคาท่ีหาไดงายมากข้ึน  ตลาดการคาขาว
ระหวางประเทศไดพัฒนาจากการที่ผูผลิตหรือประเทศผูสงออกมีอิทธิพลในการ
กําหนดอํานาจตลาด มาสูการท่ีประเทศผูนําเขาหรือผูบริโภคในตลาดนําเขามีอิทธิพล
ตออํานาจการตลาด นโยบายเรื่องขาวและการรักษาเสถียรภาพราคาขาวของไทยจึง

ไดพัฒนาไปสูนโยบายการเอาใจผูผลิต
2
ตามมาหรือ producer-led food policy  

ดังนั้น การแทรกแซงกลไกตลาดของรัฐจากการแทรกแซงกลไกตลาดขาวสารและ
ตลาดสงออกไดปรับเปล่ียนไปสูการแทรกแซงกลไกตลาดขาวเปลือกเพ่ือยกระดับ
ราคาใหผูผลิตไดรับราคาท่ีสูงขึ้น 

 

การวิวัฒนาการของนโยบายรับจํานําขาวเปลือก 
 
 กอนท่ีจะมีนโยบายจํานําขาวเปลือก รัฐไดมีมาตรการในการพยุงราคา
ขาวเปลือก โดยให องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร(อตก.) ออกไปรับซื้อขาวเปลือกเพ่ือ
พยุงราคาฟารมไม ใหตกต่ํ าจนเกินไปในรัฐบาล  ม .ร .ว .  คึกฤทธิ์  ปราโมช 
นายกรัฐมนตรีคนท่ี 13 ของไทย ในป 2518 แตมาตรการดังกลาวไมเปนผลสําเร็จ
เพราะรัฐมีเงินหมุนเวียนในการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวจํานวนนอยไม

                                                 
1 รัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท (3 มีนาคม 2523-4 สิงหาคม 2531 นายกรัฐมนตรีลําดับที่ 16
ของไทย) 
2 ไดเร่ิมการแทรกแซงตลาดขาวเปลือกในรัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช (14 มีนาคม 2518-12 
มกราคม 2519 นายกรัฐมนตรีลําดับที่ 13 ของไทย) 
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สามารถยกระดับราคาตลาดไมใหตํ่าลงได อีกท้ังการดําเนินโครงการขาดความ
ตอเนื่อง ความพยายามในการปรับปรุงโครงการพยุงราคาเสียใหมไดเริ่มขึ้นในปการ
ผลิต 2524/25 โดยไดปรับรูปแบบของโครงการพยุงราคาขาวมาเปนโครงการรับจํานํา

ขาวเปลือก
3
 ไปพรอมๆกับการใหความสําคัญในการจัดต้ังตลาดกลางขาวเปลือกใน

แหลงสําคัญๆ เพ่ือใหเกิดการแขงขันในตลาดขาวเปลือกในทองถ่ิน ท้ังนี้ไดมอบหมาย
ใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนองคกรหลักในการทํา
หนาท่ีรับจํานําขาวเปลือกจากชาวนาในอัตราดอกเบ้ียต่ํา4 เพ่ือจูงใจใหชาวนาชะลอ
การขายขาวในชวงตนฤดูเก็บเกี่ยวและลดอุปทานขาวท่ีออกสูตลาด และขณะเดียวกัน
ชวยใหชาวนาที่เดือดรอนเงินในชวงเก็บเกี่ยวไดมีเงินไปใชกอนโดยไมตองขายขาว  
เมื่อราคาขาวหลังฤดูเก็บเกี่ยวสูงขึ้นชาวนาคอยมาไถถอนขาวเปลือกไปขายในตลาด
ก็จะชวยใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้นตามมา 

โครงการรับจํานําขาวเปลือกในระยะเริ่มแรกเปนโครงการเสริมและเปน
โครงการขนาดเล็ก โดยเปดโอกาสใหเกษตรกรท่ีตองการใชเงินในตนฤดูการเก็บเกี่ยว
ไดนําขาวมาจํานําไวเปนหลักประกันและเพื่อลดอุปทานขาวท่ีจะเขาสูตลาดในชวงฤดู
เก็บเกี่ยวจํานวนมากไดชะลอตัวลง ท้ังนี้เกษตรกรที่เขารวมโครงการจะไดรับเงินกูยืม
ไมเกินรอยละ 80 ของมูลคาขาวเปลือกท่ีนํามาจํานําตามมูลคาตลาดและในวงเงินกูไม
เกินรายละ 100,000 บาท โดย ธ.ก.ส. คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 13 ตอป แตมีเง่ือนไข
วาเกษตรกรจะตองมาไถถอนขาวเปลือกคืนอยางชาตามเวลาที่กําหนดไว และหากไม
มาไถถอนภายในกําหนดขาวเปลือกท่ีนํามาจํานําจะตกเปนของ ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. 
จะนําออกจําหนายเพ่ือชําระหนี้สินตอไป (สมพร อิศวิลานนท และ อรอนงค นัยวิกุล 
2549) 

การดําเนินงานในปแรกพบวาไมประสบผลสําเร็จเพราะมีชาวนาเขารวม
จํานวนนอยรายและปริมาณผลผลิตท่ีนํามาจํานําก็มีจํานวนนอย แตหลังจากท่ีไดมี

                                                 
3  โครงการรับจํานําขาวเปลือกเปนโครงการนํารองเล็กๆ ซึ่งแรกเร่ิมจัดตั้งโดย ธ.ก.ส. อันเปนผลจากแรงผลักดันทาง
การเมือง ที่จะให ธ.ก.ส. เลื่อนกําหนดการชําระหนี้ของเกษตรกร และเพื่อใหเกษตรกรเก็บขาวไวขายในชวงที่ไดราคาดี 
โดยฝากขาวไวที่โกดังของ อคส.  
4 หลักการทั่วๆไปของโครงการรับจํานาํขาวเปลือกคือการใหเงินกูในอัตราดอกเบี้ยต่าํแกเกษตรกรโดยใชขาวเปลือกเปน
หลักประกันในการชําระหนี้เงินกู ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดรอนทางการเงินแกเกษตรกรและในขณะเดียวกันจะชวยให
ปริมาณขาวเปลือกออกสูตลาดในชวงฤดูกาลเก็บเก่ียวนอยลง  ซึ่งจะทําใหระดับราคาขาวเปลือกในชวงเก็บเก่ียวไม
ตกต่ําลงมากนัก  
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การปรับปรุงเง่ือนไขของโครงการในปตอมา โดยใหเกษตรกรที่นําขาวเปลือกมาจํานํา
สามารถเก็บขาวไวท่ียุงฉางของตนเองไดเพ่ือลดภาระคาใชจายในการขนยาย 
ตลอดจนการลดอัตราดอกเบี้ยท่ีเกษตรกรจะตองจายใหตํ่าลง ไดเปนเง่ือนไขจูงใจให
เกษตรกรเขามาใชประโยชนจากโครงการมากขึ้น (สมพร อิศวิลานนท 2553)  

โครงการรับจํานําขาวเปลือกไดเปล่ียนแปลงอยางสําคัญอีกครั้งในฤดูกาล
ผลิตป 2529/30 เพราะไดเปล่ียนแปลงจากโครงการเสริมมาเปนโครงการหลัก โดย
รัฐบาลในขณะนั้นไดผลักดันให ธ.ก.ส. เขามามีบทบาทในการรับจํานําขาวเปลือก
จํานวนมากเปนครั้งแรก เพ่ือรักษาระดับราคาขาวไมใหตกต่ําโดยใหเกษตรกรชะลอ
การขายพรอมกับกําหนดให      ธ.ก.ส. เรียกเก็บดอกเบ้ียจากเกษตรกรรอยละ 3 ตอ
ป ในชวงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน และรอยละ 6 ตอปในชวงเดือน กรกฏาคมถึง
สิงหาคม ผลของการดําเนินงานตามโครงการในปดังกลาวพบวาระดับราคา
ขาวเปลือกชนิดตางๆไดปรับตัวสูงขึ้น  เกษตรกรจึงมาเขารวมโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือกมากขึ้น เนื่องจากเห็นวาราคาขาวเปลือกเพ่ิมขึ้นมากกวาดอกเบ้ียท่ีจะตอง
จายใหกับ ธ.ก.ส. (สมพร อิศวิลานนท และ อรอนงค นัยวิกุล 2549) 

ตอมาในปการผลิต 2530/31ไดมีการปรับเปล่ียนเงื่อนไขของอัตราดอกเบี้ย
เสียใหม โดยกําหนดใหเกษตรกรเสียดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอปตลอดระยะเวลาจํานํา 
นอกจากนี้ในปดังกลาวคณะกรรมการนโยบายขาว (กนข.) ยังไดกําหนดใหมีโครงการ
อ่ืนๆเปนโครงการเสริมอีกดวย เชน โครงการรับซื้อขาวเปลือกของกองทัพบก5  
โครงการแทรกแซงตลาดขาวเปลือกของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนโครงการเรง
ระบายขาวสารสงออกเพ่ือยกระดับราคาขาวเปลือกตามฤดูกาลผลิตของกระทรวง
พาณิชย 6   

ในปการผลิต 2534/35 รัฐบาลไดปรับเปล่ียนงานกองทุนสงเคราะห
เกษตรกรที่ต้ังขึ้นในป 25177 มาเปนคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือ

                                                 
5 โดยกองทัพบกรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรรายยอยในราคาสูงกวาราคาทองถ่ินแลวนําขาวเปลือกนั้นมาแปรสภาพ
เปนขาวสารเพื่อบริโภคในกองทัพ 
6  โครงการนี้รัฐบาลขายขาวสารในราคาที่ต่าํกวาราคาตลาดใหแกผูซื้อทั้งที่เปนรัฐบาลและเอกชนตางประเทศ 
7  ในป 2493 ถึง 2517 เงินคาธรรมเนียมการสงออกขาวตองสงเขาเปนรายไดของแผนดินทั้งหมด การเปล่ียนแปลง
รัฐบาลอนัเนื่องจากการเรียกรองประชาธิปไตยของนักเรียน นักศกึษา ในยุคนัน้ไดมีการเสนอใหมีการเปล่ียนระบบการ
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เกษตรกร (คชก.) และไดจัดต้ัง “กองทุนรวมเพื่อเกษตรกร” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ชวยเหลือเกษตรกรทั้งระบบครอบคลุมสินคาเกษตรทุกชนิด พรอมท้ังไดเปล่ียนแปลง
จํานวนเงินกูท่ีเกษตรกรไดรับจากรอยละ 80 เปนไมเกินรอยละ 90 ของราคา
เปาหมาย (หนวยวิจัยธุรกิจเกษตร 2540) 

นับจากทศวรรษ พ.ศ. 2540 เปนตนมาโครงการับจํานําของรัฐไดเดินเขาสู
เปาหมายเชิงการเมืองมากขึ้น โดยในปการผลิต 2541/42 และ 2542/43 รัฐบาลได
ปรับเพ่ิมราคาจํานําใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสามารถนํามาใชเปน
หลักประกันในการกูเงินไดสูงถึงรอยละ 95 ของราคาเปาหมาย และให ธ.ก.ส. รับ
จํานําขาวเปลือกเฉพาะขาวเปลือกในยุงฉางของเกษตรกร  และเมื่อพนฤดูเก็บเกี่ยว
ไปแลวระดับราคาขาวเปลือกไมไดปรับตัวดีขึ้นรัฐบาลจึงไดเพ่ิมโครงการแทรกแซง
ตลาดขาวเปลือก โดยให อคส. กูเงินจากธนาคารกรุงไทยไปรับซื้อขาวสารจากโรงสี 
โดยกําหนดใหโรงสีซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรในราคาท่ีกําหนด  แตสถานการณ
ราคาขาวเปลือกยังไมดีขึ้น กนข.ไดมีมติใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ไมมียุง
ฉางใหนําขาวเปลือกไปฝากไวท่ีเก็บหรือยุงฉางของ อตก. หรือของโรงสีท่ี อตก. เชา
ไวและนําใบประทวนสินคาท่ี อตก. ออกใหไปจํานํากับ ธ.ก.ส. (ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ ไมปรากฏป)  

เมื่อสถานการณราคาขาวเปลือกยังคงตกตํ่าอยางตอเนื่อง  การดําเนิน
นโยบายของรัฐบาลในฤดูการผลิตป 2543/44  จึงไดผสมผสานโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือกนาป โครงการรับจํานําขาวสารและมาตรการอื่นๆ ไปพรอมๆกัน และในป
นี้เองรัฐบาลไมไดกําหนดราคาเปาหมายของโครงการรับจํานําแตใชกําหนดราคารับ
จํานําแทน เทากับเปนการเปล่ียนแปลงใหเกษตรกรนําขาวเปลือกมาจํานําและกูเงิน
ไดรอยละ100 ของราคาท่ี กนข. กําหนด สําหรับหลักเกณฑอ่ืนๆยังคงถือปฏิบัติ
เชนเดียวกับโครงการในปท่ีผานมา  

เมื่อรัฐบาลภายใตพรรคไทยรักไทย โดยการนําของนายกรัฐมนตรีทักษิณ 
ชินวัตร เขามาบริหารประเทศในเดือนกุมภาพันธ 2544 ไดปรับปรุงโครงการรับจํานํา
ใหม โดยให  ธ.ก.ส. รับจํานําใบประทวนสินคาท่ี อตก. และ อคส. ออกใหแก
เกษตรกรท่ีนําขาวเปลือกนาปรังป 2544 ไปฝากไว ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน
                                                                                                             
จัดเก็บคาธรรมเนียมสงออก โดยทานรองปลดักระทรวงเกษตรในขณะนั้น(นายเถลิง ธํารงนาวาสวัสด์ิ) ไดเสนอใหนําเงิน
คาธรรมเนียมการสงออกขาวมาจัดตั้งเปนเพือ่ชวยเหลือชาวนา จึงไดมี พรบ.กองทุนสงเคราะหเกษตรกรเกิดขึ้น  
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เมษายน ถึงสิงหาคม 2544 กําหนดระยะเวลาไถถอน 5 เดือน พรอมกับขยายวงเงิน
รับจํานําเปนไมเกินรายละ 350,000 บาท และกําหนดเงื่อนไขใหสามารถนํา
ขาวเปลือกนาปรังท่ี อตก.และ อคส. รับฝากไวไปสีแปรสภาพเปนขาวสารและเก็บไว
ในคลังสินคากลาง  ท้ังนี้ อคส. และ อตก. จะตองตกลงกับโรงสีไมใหคิดคาฝาก
ขาวเปลือกในชวงเวลา 3 เดือนแรก ท่ีรับฝากขาวเปลือกจากเกษตรกร พรอมกับใหมี
การจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาระบายขาวตามโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง
โดยมี อธิบดีกรมการคาภายในเปนประธาน และผูแทน อคส. อตก. กรมการคา
ตางประเทศ และกรมการคาภายใน เปนคณะกรรมการ ทําหนาท่ีบริหารจัดการ
ขาวเปลือกท่ีฝากไวไมใหเกิน 3 เดือน   

สมพร อิศวิลานนท (2553) รายงานไววาโครงการรับจํานําขาวเปลือกนา
ปรังป 2544 ถือไดวาเปนตนแบบของโครงการรับจํานําใบประทวนตอเนื่องมาจนถึงป
การผลิต 2551/52 ท้ังนี้รัฐบาลไดเพ่ิมราคาเปาหมายของการรับจํานําใหสูงกวาระดับ
ราคาตลาดไปพรอมๆกับการเพ่ิมปริมาณเปาหมายของการรับจํานํา พรอมกันนี้ไดมี
มาตรการใหโรงสีเอกชนเขามาเปนกลไกท่ีสําคัญในกระบวนการรับจํานําขาวเปลือก 
เพ่ิมเติมจากการใชกลไกของ ธ.ก.ส. และสถาบันสหกรณท่ีไดดําเนินการรับจํานําและ
ฝากขาวไวกับยุงฉางของเกษตรกรแตละรายหรือสถาบันเกษตรกรในแหลงการผลิต 
รวมถึงไดใหมีการรับจํานําใบประทวนสินคาโดยใหเกษตรกรนําขาวเปลือกมาจํานํา
กับโรงสีและใหโรงสีโดยมี อตก. และ อคส. เปนผูออกใบประทวนสินคาใหกับ
เกษตรกร เมื่อเกษตรกรไดรับใบประทวนแลวสามารถนําใบประทวนมาขึ้นเงินกับ      
ธ.ก.ส. ตามราคาท่ีประกาศรับจํานํา  ซึ่งในปการผลิต 2544/45 และปการผลิต 
2545/46 ไดเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ โดยกําหนดปริมาณเปาหมายการรับจํานําเพ่ิม
จาก 2.5 ลานตัน เปน 8.7 ลานตัน ในปการผลิต 2544/45 และเปน 9 ลานตันในปการ
ผลิต 2545/46 

ในปการผลิต 2546/47 และ 2547/48 ซึ่งยังเปนชวงของรัฐบาลของพรรค

ไทยรักไทย
8
 นอกจากจะมีการขยายขนาดของโครงการรับจํานําโดยมีเปาหมายของ

การรับจํานําถึง 9.0 ลานตันขาวเปลือก(หรือประมาณเกือบ 1 ใน 3 ของผลผลิตขาว

                                                 
8 ในชวงระหวางป 2544-2549 เปนรัฐบาลที่มีการบริหารงานโดยนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร( 17 กุมภาพันธ 2544-
19 กันยายน 2549 นายกรัฐมนตรีลําดับที่ 23 ของไทย) 
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ท้ังประเทศ) พรอมกับขยายราคารับจํานําใหสูงกวาระดับราคาตลาด (ตารางท่ี 3.1)  
ในสวนของขาวหอมมะลิคุณภาพตางๆ ไดยกระดับราคาสูงขึ้นจากเดิมตันละ 3,000 
บาทหรือเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 43-45  สําหรับขาวหอมจังหวัดไดเพ่ิมขึ้นตันละ 
2,000 บาทหรือประมาณรอยละ 35  ขาวเจานาปปรับเพ่ิมขึ้นตันละ 1,240-1,440 
บาทขึ้นอยูกับเปอรเซ็นตของการสีเปนขาวสาร  สวนขาวปทุมธานี เพ่ิมขึ้นนอยกวา
ขาวชนิดอ่ืนๆหรือเพ่ิมขึ้นตันละ 600บาทหรือรอยละ 10 ของระดับราคาเดิม  การ
ปรับเพ่ิมราคารับจํานําดังกลาวไดสงผลใหเกษตรกรนําขาวเปลือกท่ีผลิตไดมาเขา
โครงการรับจํานําสูงมากขึ้นจาก 2.7 ลานตันในปการผลิตป 2546/47  เปน 9.4 และ 
9.5ลานตัน ในปการผลิต 2547/48 และปการผลิต 2548/49 ตามลําดับ ทําใหมูลคา
การรับจํานําเพ่ิมจาก 12,429 ลานบาท ในปการผลิต 2546/47 เปน 71,773 ลานบาท  

ตารางที่  3.1 ราคารับจํานําขาวเปลือกนาปปการผลิต 2546/47 และ2547/48 (ความช้ืนไมเกิน 15%) 

ชนิดขาว ป 2546/47 ป 2547/48 
จํานวน

เปลี่ยนแปลง 
%เปลี่ยนแปลง 

 บาทตอตัน  

ขาวเปลือกหอมมะล ิ 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 
ขาวเปลือกหอมจังหวดั     
   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 
ขาวเปลือกปทุมธาน ี 6,000 6,600 +600 +10.00 
ขาวเปลือกหอมสุพรรณบุรี 5,400 6,500 +1,100 +18.52 

 ที่มา: ฝายเลขานุการ กนข.  กรมการคาภายใน พฤศจิกายน 2547   
 หมายเหตุ: 1. มีผลบงัคับใชตั้งแตขาวเปลือกนาปปการผลิต 2547/48 ในวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เปนตนไป  
               2. ขาวเปลือกหอมมะลิราคารับจํานําใบประทวนขางตนใหปรับเพิ่ม-ลดในอัตรากรัมละ 50บาท  
                  สวนราคารับจํานําขาวเปลือกหอมมะลิที่ยุงฉางของเกษตรกร ใหกําหนดราคารับจํานําตนัละ 9,700 บาท 
                3.ขาวเปลือกหอมจังหวัด ราคารับจํานาํขางตนเปนไปตามคุณภาพที่กําหนดและปรับเพิ่ม-ลดตกรัมละ40 
                  บาทสวนราคารับจํานาํที่ยุงฉางเกษตรกรใหรับจํานําตันละ 7,460 บาท 
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ในปการผลิต 2548/49 ในขณะเดียวกันการมาไถถอนคืนของเกษตรกรกลับลด
นอยลง เปนผลใหขาวหลุดจํานําตกเปนของรัฐในจํานวนท่ีมากขึ้นไปจากเดิมกวาท่ี
เคยเปนมา (ตารางที่ 3.2) 

เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลในชวงปลายป 2549
9
 และ เมื่อไดมี

รัฐบาลชั่วคราวซึ่งมีพลเอกสุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี การดําเนินโครงการ
รับจํานําขาวเปลือกในฤดูนาปปการผลิต 2549/50 ของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธใน
ขณ ะ นั้ น ยั ง ดํ า เ นิ น เ ห มื อ น กั บ ป ท่ี ผ า น ม า  แ ต ไ ด มี ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการขาว (กนข.) มาเปนคณะกรรมการนโยบายขาว

แหงชาติ (กขช.) 
10

 

ตารางที่ 3.2  จํานวนและมูลคาขาวเปลือกนาปที่รับจํานําและการไถถอนคืน ชวงปการผลติ 2545/46-2550/51  
 ยุงฉาง ใบประทวน รวม 

 รับจํานาํ ไถถอน 
% 

ไถถอน 
รับจํานาํ ไถถอน 

%     
ไถถอน 

รับจํานาํ 
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 ไดเกิดการรัฐประหารและไดมีรับบาลช่ัวคราวซึ่งแตงตั้งโดยคณะรัฐประหาร 
10 ไดมีการประกาศแตงตัง้คณะกรรมการ กขช.ในเดือนกรกฏาคม 2550 
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ดวยตระหนักวารัฐเปนผูรวบรวมขาวไวในจํานวนมาก คณะกรรมการ กขช. 
ในขณะนั้น จึงมีนโยบายปรับลดเปาหมายปริมาณการรับจํานําลงจาก 9 ลานตันมา
เปน 8 ลานตัน ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตามยุทธศาสตรขาวไทย11 พรอมกับปรับราคารับ
จํานําเปาหมายในฤดูนาปรังใหใกลเคียงกับราคาตลาด โดยกําหนดใหขาวหอมมะลิ
(ชนิดท่ีสีไดตนขาว 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  ขาวเปลือกหอมจังหวดัตันละ 7,200-7,500 บาท 
(ฝายเลขานุการ กขช. 2550)  

ราคารับจํานําไดปรับสูงขึ้นเล็กนอยจาก ในฤดูนาป ปการผลิต 2550/51 
โดย กําหนดใหขาวหอมมะลิ(ชนิดท่ีสีไดตนขาว 36-40 กรัม) ตันละ 9,000-9,300 
บาทตอตัน(สูงกวาปท่ีผานมา 300 บาท) ขาวหอมจังหวัด (ชนิดสีไดตนขาว 34-40 
กรัม) ตันละ 7,500 -7,800 บาท (สูงกวาปท่ีผานมา 300 บาท) ขาวเปลือกเจานาป 
25%-100% ตันละ 6,100-6,700 บาท(สูงกวาปท่ีผานมา 200 บาท) ขาวเปลือก
ปทุมธานี (ชนิดสีไดตนขาว 36-42 กรัม) ตันละ 6,900-7,200 บาท (สูงกวาปท่ีผานมา 
300 บาท)  และขาวเปลือกเหนียว 10% (คละ, เมล็ดยาว) ตันละ 7,500 บาทและ 
7,700 บาทตอตันตามลําดับ สวนปริมาณรับจํานําใหคงเปาการรับจํานํามาไวท่ี 8 
ลานตันขาวเปลือก พรอมกับกําหนดระยะเวลาการไถถอนคืนภายใน 4 เดือน (ฝาย
เลขานุการ กขช. 2551a) สําหรับในฤดูนาปรังของปเดียวกันนี้ ไดมีการเปล่ียนแปลง
ไปจากอัตราท่ีกลาวถึงเพียงเล็กนอย เนื่องจากสถานการณขาวในปนี้เปนสถานการณ
ท่ีราคาขาวไดมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น การประกาศราคารับจํานําใกลเคียงกับราคา
ตลาดไดมีผลทําใหจํานวนขาวเปลือกท่ีเขาสูโครงการรับจํานําลดลงในฤดูนาปเหลือ
เพียง 1.81 ลานตัน และในฤดูนาปรังอีก 1.64 ลานตัน (รวมท้ังป  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 พนหนาท่ีไปและพรรคพลัง

ประชาชนซึ่งมีนายสมัคร สุนทรเวช
12

 เปนนายกรัฐมนตรี ไดเขามาบริหารประเทศตอ
จากรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท ในระยะแรกของการบริหารนโยบายยังคง
เปาหมายและราคารับจํานําในฤดูนาปตามท่ี กขช. ไดอนุมัติไวในรัฐบาลกอนหนานี้ 
แตเนื่องจากในชวงคร่ึงปแรกของป 2551 ระดับราคาขาวในตลาดตางประเทศได

ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น 
13

 พรอมๆกับการปรับตัวของราคาขาวเปลือกในประเทศที่ระดับ
ฟารม  

ในเดือนมิถุนายน 2551 เกษตรกรทําทาจะประทวงปดถนนและไดเรียกรอง
ใหรัฐบาลประกาศราคารับจํานําในฤดูนาปรังป 2551 ใหเทากับราคาตลาดซึ่งใน
ขณะนั้นราคาขาวเปลือกท่ีระดับฟารมไดขึ้นไปสูงถึงตันละ 15,000 บาท ทําให
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหกระทรวงการคลังและ ธ.ก.ส. ดําเนินการรับจํานํา
ขาวเปลือกนาปรังความชื้นไมเกิน 15% ท่ีตันละ14,000 บาท (ฝายเลขานุการ กขช. 
2551b) ซึ่งไดปรับเพ่ิมราคาสูงถึงรอยละ 97.18  (ตารางที่ 3.3)  

ตารางที่  3.3  ราคารับจํานําขาวเปลือกฤดูนาปรัง ป 2550 เปรียบเทียบกับป 2551 (ณ ความช้ืนไมเกิน 15%) 

ชนิดขาว นาปรังป 2550 นาปรังป 2551 การเปล่ียนแปลง(%) 

 บาทตอตัน  

ขาวเปลือกเจานาปรัง  7,100 14,0000 97.18 

ขาวเปลือกปทุมธาน ี 7,100 14,000 97.18 
ที่มา: ฝายเลขานุการ กขช. (2551b) 

การปรับเพ่ิมระดับราคารับจํานําอยางมากในสมัยของนายสมัคร สุนทรเวช ไดสงผล
ตอการดําเนินนโยบายรับจํานําขาวเปลือกในฤดูนาปปการผลิต 2551/52 ของรัฐบาล

ตอมา เมื่อนายสมชาย วงศสวัสด์ิ
14

 ไดเขามาดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรี ท้ังนี้
                                                 
12 ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีลําดับที่ 25 เม่ือวันที่ 6 
กุมภาพันธ 2551 และอยูในตาํแหนงได 9 เดือน  
13 ไดเกิดสถานการณวิกฤตอาหารและพลงังานโลกเพราะ ราคาน้ํามันดิบในตลาดการคาน้าํมันโลกไดปรับตัวสูงขึน้ ใน
ขณะเดียวกันราคาพืชอาหารหลัก การปรับตวัเพิ่มขึ้นของราคาขาวมีสาเหตุจากการหยุดสงออกของจีนและอินเดีย
เนื่องจากมีปริมาณสตอ็กขาวที่ลดต่าํลง นอกจากนี้การที่เวียดนามไดชะลอการสงออกและตอมาหยุดการสงออกไดทําให
ราคาขาวในตลาดระหวางประเทศปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวงระหวางเดือนมีนาคมถึงกรกฏาคม 2551 
14 ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีลําดับที่ 26 เม่ือวันที่ 18 
กันยายน 2551 ถึง 2 ธันวาคม 2551  
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เพราะแมระดับราคาขาวในตลาดโลกจะลดลงมาถึงรอยละ 40 จากท่ีเคยขึ้นไปสูงสุด  
และราคาขาวเปลือกในตลาดภายในประเทศลดต่ํากวาตันละ 10,000 บาท ก็ตาม แต
รัฐบาลไดคงระดับราคารับจํานําไวในระดับท่ีสูง  ท้ังนี้เพราะดานหนึ่งเปนการเรียกรอง
จากเกษตรกรเพ่ือใหมีราคาคุมกับตนทุนการผลิต และขณะเดียวกันอีกดานหน่ึงก็เปน
ความประสงคของพรรคการเมืองท่ีจะสรางนโยบายประชานิยมกับเกษตรกร (สมพร 
อิศวิลานนท 2553)  ดังนั้นหากเปรียบเทียบราคารับจํานําระหวางฤดูนาป 2550/51 
กับฤดูนาป 2551/52 (ตารางที่ 3.4) พบวาไดมีการเพ่ิมระดับราคารับจํานําถึงเกือบ
รอยละ 80 สําหรับขาวเปลือกนาป และประมาณรอยละ 60 และ 66 สําหรับขาวหอม
มะลิและขาวหอมจังหวัด ตามลําดับ   

   ตารางที่ 3.4 ราคารับจํานาํขาวเปลือกฤดูนาป ปการผลิต 2550/51 เปรียบเทียบกับป 2551/52 (ณ ความช้ืน   
      ไมเกิน 15%) 
ชนิดขาว ป 25450/51 ป 2551/52 การเปล่ียนแปลง(%) 
 บาทตอตัน  
ขาวเปลือกหอมมะล ิ    

   ชนิดสีไดตนขาว 42 กรัม 9,300 15,000 +61.29% 
   ชนิดสีไดตนขาวได 36 กรัม 9,000 14,400 60.00 
ขาวเปลือกหอมจังหวดั    
   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 
ขาวเปลือกปทุมธาน ี    
   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: ราคารับจํานําขาวเลือกหอมมะลทิี่ยุงฉางของเกษตรกรบวกเพิ่มใหอีกตนัละ 1,000 บาท เชนเดียวกับราคา 
              รับจํานําขาวเปลือกเหนียวที่ยุงฉางเกษตรกรใหเพิ่มอีกตันละ 1,000 บาท เกษตรกรที่เขารวมโครงการจะ 
              จํานําไดในวงเงินไมเกิน 500,000 บาท 
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การปรับราคาจํานําเพ่ิมขึ้นสูงกวาระดับราคาตลาดและขยายขนาดของ
โครงการโดยใหมีการรับจํานําตามเปาหมายจํานวนมากยอมสรางผลกระทบตอ
กิจกรรมของตลาดกลางขาวเปลือก ทําใหรัฐกลายเปนผูรับซื้อขาวเปลือกรายใหญใน
ทองตลาด การศึกษาชองทางการตลาดขาวเปลือกของศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต (2547) ไดรายงานไววานับจากมีการปรับเปล่ียนรูปแบบโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือกไปสูการแทรกแซงกลไกตลาดในรูปของการประกันราคาขั้นต่ํา ทําใหมีการ
เปล่ียนแปลงใน ชองทางตลาดขาวจากเดิมท่ีเกษตรกรขายผานพอคาในหมูบานและ
ตลาดกลาง ไปสูการขายผานโรงสีเปนสําคัญ ดังนั้น โครงการรับจํานําขาวเปลือก
ในชวง 5-6 ปท่ีผานมา จึงดูเหมือนวาไดรับการพัฒนายกระดับไปสูโครงการที่หวังผล
ทางการเมืองมากกวาการหวังผลเพ่ือการพัฒนาตลาดขาวไทยและอุตสาหกรรมขาว
ไทย โดยมีขออางท่ีวาเกษตรกรสวนใหญยากจนและจําเปนจะตองยกระดับรายได
ของกลุมคนดังกลาวใหสูงขึ้น  

ผลกระทบจากมาตรการการแทรกแซงกลไกตลาด
ขาวเปลือก 

การดําเนินมาตรการรับจํานําขาวเปลือกแมจะเปนการใหความชวยเหลือ
เกษตรกรใหมีรายไดมากขึ้นจากการทํานาเพ่ือใหไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม แต
การท่ีนโยบายดังกลาวไดยกระดับของราคารับจํานําใหสูงกวาระดับราคาตลาด นับวา
ไดสรางผลกระทบในระบบการตลาดขาวไทยตามมา ซึ่งสมพร อิศวิลานนทและอร
อนงค นัยวิกุล (2549) ไดใหขอสรุปไว ดังนี้  

ประการแรก การขยายขนาดของโครงการรับจํานําขาว ทําใหในป 2548/49 
มีปริมาณขาวมากถึง 1 ใน 3 ของปริมาณผลผลิตท้ังหมดถูกดึงออกจากตลาดกลาง
ไปสูโครงการรับจํานํา และรัฐไดกลายเปนผูซื้อรายใหญในตลาดขาวเปลือก เปนการ
ตัดทอนประสิทธิภาพการทํางานของตลาดกลางในทางออม เนื่องจากอุปทาน
ขาวเปลือกท่ีเขาสูตลาดกลางลดลง เพราะในชวงเวลาที่รัฐเปดรับจํานํา ขาวเปลือก 
สวนใหญจะถูกนําผานไปยังโรงสีท้ังของเอกชนและโรงสีของสหกรณการเกษตรซึ่ง
เปนผูดําเนินการในกระบวนการรับจํานําใบประทวน  สวนปริมาณที่ขายผานตลาด
กลางมีนอยมีจํานวนนอย 
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ประการท่ีสอง. การท่ีรัฐรับจํานําขาวไวเปนจํานวนมาก เปนการสรางภาระ
และเปนตนทุน15ตอการจัดเก็บสินคา การขนสง การแปรรูป และการขาย  ในขณะท่ี
รัฐมีประสิทธิภาพต่ําท่ีจะบริหารกิจกรรมดังกลาว ดังนั้น การแทรกแซงกลไกตลาด
ขาวเปลือกดังกลาวในระยะยาวแลวจะไมเปนผลดีตอระบบตลาดขาวไทยทั้งตลาด
ขาวเปลือกภายในประเทศและตลาดสงออก  รวมถึงจะทําใหคุณภาพขาวเปลือก
โดยรวมลดลงและไมสอดคลองกับนโยบายการคาเสรีท่ีประเทศไทยจะตองเปดการคา
เสรีในสินคาขาวในป 2553  

ประการท่ีสาม เปนสาเหตุนําไปสูการปลอมปนขาวซึ่งสงผลกระทบตอตลาด
ขาวหอมมะลิ  ซึ่งเปนตลาดขาวคุณภาพของไทย สงผลใหคุณภาพของขาวหอมมะลิท่ี
มีคุณสมบัติจําเพาะลดคุณคาลง ตลาดการคาขาวหอมมะลิไมไดรับความเชื่อมั่นใน
คุณภาพขาวหอมมะลิของไทย การท่ีตลาดขาวหอมมะลิในตางประเทศขาดความ
เชื่อมั่นในคุณภาพขาวหอมมะลิยอมจะมีผลตอระดับราคาขาวหอมมะลิตามมา เพราะ
ตลาดและผูบริโภคจะลดคาความจําเพาะ (economic rent) ของขาวหอมมะลิใหตํ่าลง 
ซึ่งจะสรางความเสียหายตอตลาดขาวหอมมะลิของไทย และเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการปลูกขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นนําตามมา  

ประการท่ีส่ี การแทรกแซงตลาดในระดับสูงโดยเฉพาะการยกระดับราคาสูง
กวาราคาตลาดดังกลาวไดสรางภาระตองบประมาณของประเทศเพื่อการแทรกแซง
ราคาขาวอยางมากท้ังท่ีเปนอยูในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นโยบายที่ใชอยูนี้
กลาวไดวาไดกาวไมทันกับความเปนพลวัตของตลาดการคาขาว เพราะเมื่อเก็บขาว
ไวในจํานวนมากแลวเมื่อใดท่ีมีความจําเปนตองระบายขาวออกจะมีผลตอระดับราคา
สงออกท่ีลดลงเพราะตลาดจะคิดลดอุปทานขาวท่ีจะเขามาในตลาดจํานวนมาก 
นอกจากนี้ ยังคิดลดไปถึงคุณภาพของขาวท่ีจะระบายออกตามมาดวย ซึ่งในทายท่ีสุด
รัฐบาลก็จะตองระบายออกในระดับราคาท่ีตํ่าและตองแบกภาระการชดเชยการ

                                                 
15 เชน คาใชจายในการออกใบประทวนและคา overhead สําหรับการรับซื้อขาวเปลือก 45 บาทตอตนั คาฝากเก็บ
ขาวเปลือกที่ตองจายใหโรงสี 20 บาทตอตนัตอเดือน 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 บาทตอตนั คารักษาคุณภาพขาว 36 บาทตอตันตอ 6 เดือน คา
ขนถายเก็บ 30บาทตอตัน (ฝายเลขานุการ กขช. ตุลาคม 2550) 
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ขาดทุนใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการชดเชยคาใชจายในการบริหารจัดการ
โครงการตามมาดวย 

ประการสุดทาย การขยายขนาดของโครงการรับจํานําขาว ไดสงผลกระทบ
อยางสําคัญตอความสําเร็จและการพัฒนาตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาแหง
ประเทศไทยหรือท่ีเรียกวาตลาด AFET(Agricultural Futures Exchange of 

Thailand)
16

  ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีรัฐไดซื้อขาวเก็บไวในจํานวนมากๆในระดับราคาท่ี
สูงจะเปนการบ่ันทอนตออุปสงคและอุปทานในตลาดซื้อขายสินคาขาวลวงหนา และ
ไมจูงใจใหผู ท่ีเกี่ยวของในวงการคาขาว เขามาใชบริการของตลาดซื้อขายขาว
ลวงหนา ความขัดแยงเชิงนโยบายดังกลาวไดสรางความสูญเสียตอโอกาสทาง
การตลาดและการลงทุน ตลอดจนตอเศรษฐกิจการผลิตและการคาขาวของประเทศ
ไทยอยางมาก   

นอกจากนี้ การท่ีรัฐรับจํานําขาวเปลือกตลอดท้ังป ไดสงผลตอพฤติกรรมใน
การผลิตขาวของเกษตรกร เพราะเกษตรกรในพื้นท่ีชลประทานจะทําการปลูกและเก็บ
เกี่ยวใหเร็วท่ีสุด  โดยไมคํานึงถึงคุณภาพของขาวท่ีตนเองผลิต พฤติกรรมดังกลาว
พบไดจากเกษตรกรในพื้นท่ีภาคกลางไดใชขาวพันธุเบาท่ีมีอายุจากปลูกถึงเก็บเกี่ยว
ส้ัน ขาวพันธุเบาท่ีเกษตรกรปลูกสวนมากมีคุณสมบัติท่ีไมผานการรับรองพันธุจาก
กรมการขาว ซึ่งจะสรางผลกระทบตอคุณภาพขาว 5% ของไทยในตลาดการคาขาว
ระหวางประเทศตามมา อีกท้ังยังมีประเด็นในเรื่องการสวมสิทธิ์เกษตรกร การทุจริตท่ี
เกิดขึ้นในขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ รวมถึงวิธีการระบายขาวออกจากสต็อกของรัฐ
ท่ีไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและทําใหเกิดการสูญเสียในระหวาง
การจัดเก็บและการระบายออก (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2552) 

มูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโครงการรับจํานํา 
แมวาโครงการรับจํานําขาวเปลือกจะเปนโครงการที่ชวยชะลออุปทาน

ผลผลิตขาวท่ีจะออกสูตลาดมากในชวงตนฤดูเก็บเกี่ยว โดยใหเกษตรกรสามารถนํา
ขาวเปลือกมาเปนหลักประกันในการกูยืมเงินในอัตราที่ตํ่ากวาหรือใกลเคียงกับมูลคา

                                                 
16 ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (AFET) เปนองคกรที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตกิารซ้ือขาย
สินคาเกษตรลวงหนาปพ.ศ. 2542 เพื่อเปนศูนยกลางในการซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนาภายใตกฎระเบียบที่ชัดเจน 
และสรางความเปนธรรมใหแกผูซ้ือและผูขายในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 
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ตลาด พรอมกับการจัดเงินกูใหกับเกษตรกรนําไปใชจายในชวงตนฤดูเก็บเกี่ยว จะ
เปนนโยบายที่ดีในชวงระยะแรกๆ แตเมื่อตอมาฝายนโยบายไดบิดเบือนโครงการ
ออกไปจากแนวคิดด้ังเดิม  โดยดําเนินนโยบายทั้งยกระดับราคารับจํานําใหสูงกวา
ราคาตลาดไปพรอมๆกับการขยายจํานวนเปาหมายของการรับจํานําในชวงเวลาท่ี
ผานมา ไดสรางผลกระทบและนําไปสูความสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมา จากการ
ประเมินผลประโยชนทางเศรษฐกิจของโครงการรับจํานําราคาขาวในปการผลิต 
2548/49 ของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2552a)17 พบวาเฉพาะ 
โครงการรับจํานําท่ีดําเนินงานในป 2548/49 มีมูลคาของการขาดทุนเปนเงิน 
20,756.98 ลานบาท (คิดเปนมูลคาปจจุบันป 2552) หากพิจารณาจากปริมาณ
ขาวเปลือกท่ีนํามาเขารวมโครงการจํานวน 5.25 ลานตัน พบวาจะมีมูลคาของการ
สูญเสีย 3,955.34 บาทตอตันขาวเปลือก (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
2552)  

จากการท่ีรัฐไดยกระดับราคาจํานําสูงกวาระดับราคาขาวเปลือกในตลาดได
สงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกรในการเขารวมโครงการฯ 
เพราะจากเดิมท่ีเกษตรกรจะมาไถถอนคืนผลผลิตเมื่อระดับราคาปรับตัวสูงขึ้น กลับ
เปนวาเกษตรกรสวนใหญไมมาไถถอนขาวเปลือกท่ีไดนํามาจํานําไวกับรัฐและนับวัน
ปริมาณขาวเปลือกท่ีสะสมอยูในโกดังของรัฐไดมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเปนทวีคูณ ทําให
การจัดระบายสต็อกขาวของรัฐมีขอจํากัดตามมา เพราะเมื่อใดท่ีคิดจะระบายขาวใน
สต็อกออกไปก็จะสงผลกระทบตอราคาขาวเปลือกในตลาดตามมา  

นอกจากนี้การท่ีรัฐไดกําหนดระดับราคารับจํานําไวคอนขางสูงไดสงผล
กระทบตองบประมาณท่ีจะนํามาใชในการแทรกแซงระดับราคาขาวเปลือกในตลาด 
ในฤดูกาลผลิตป 2551/52 พบวามีปริมาณขาวเปลือกท่ีเขาโครงการรับจํานําสูงถึง 
5.17 ลานตัน (ขอมูล ณเดือนกันยายน 2552) ซึ่งตองใชเงินเพ่ือสนับสนุนโครงการรับ
จํานําขาวเปลือกไมนอยกวา 5 หมื่นลานบาท และเมื่อรวมกับปริมาณขาวเปลือกท่ีรับ
จํานําไวในปท่ีผานมาและไดสีเปนขาวสารคงคางอยูในสต็อกจํานวนประมาณ 4.7 
ลานตัน หรือคิดเปนเงินไมตํ่ากวา 75,000 ลานบาท จะเห็นวาจํานวนวงเงินท่ีจะตอง
นํามาใชกับโครงการรับจํานําขาวมีสูงเกินกวา 100,000 ลานบาท (สมพร อิศวิลานนท 
2553)  

                                                 
17 วิธีการคํานวณประโยชนและการสูญเสียทางเศรษฐกิจของโครงการรับจํานาํซึ่งไดจัดทําไวโดยสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย ไดแสดงไวในภาคผนวก A 
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จากปญหาดานงบประมาณที่จะตองใชในโครงการรับจํานํา เมื่อผนวกเขา
กับปญหาในการจัดเก็บและรวมถึงการรั่วไหลในขั้นตอนของการรับจํานํา ไดนําไปสู
ขอเสนอของการเปล่ียนแปลงนโยบายการรับจํานําขาวเปลือกไปเปนโครงการประกัน
รายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ซึ่งไดเริ่มนําใชในฤดูนาปปการผลิต 2552/53 เปนตนไป 

นโยบายประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว 

เนื่องจากผลกระทบท่ีเกิดจากโครงการรับจํานําท้ังในดานปริมาณสต็อกขาว
ของรัฐท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก หรือการท่ีรัฐไดเขาไปแทรกแซงกลไกตลาดขาวจนรัฐ
เปนผูซื้อขาวเปลือกรายใหญในตลาด ปญหาความสูญเสียในชวงระหวางการเก็บขาว
ในสต็อกซึ่งไดเกิดเปนตนทุนตอการบริหารการจัดเก็บอยางมาก ตลอดจนปญหาเรื่อง
การทุจริตในระบบและขั้นตอนการรับจํานํา ทําใหเปนท่ีหวาดเกรงกันวาในระยะยาว
แลวปญหาดังกลาวจะสงผลกระทบตอกลไกตลาดขาวและเศรษฐกิจขาวไทยท้ังระบบ 

ทําใหนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
18

 ซึ่งเปนประธานคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ
ไดเสนอขอปรับเปล่ียนนโยบายจากโครงการรับจํานําขาวเปลือกมาเปนโครงการ
ประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว19 สําหรับฤดูกาลผลิตป  2552/53  

 โครงการประกันรายไดเปนโครงการที่รัฐใหหลักประกันรายไดขั้นต่ําแก
เกษตรกรผูปลูกขาวในฤดูกาลผลิตหนึ่งๆ ท้ังนี้รัฐจะเปนผูกําหนดราคาเปาหมายท่ี
เกษตรกรควรจะไดรับ พรอมกับจํานวนขาวสูงสุดท่ีเกษตรกรจะใชสิทธิ์ไดตาม
หลักการของการประกันรายไดขั้นต่ํา ท้ังนี้เกษตรกรจะตองมาลงทะเบียนกับกรม
สงเสริมการเกษตร เมื่อกรมสงเสริมการเกษตรตรวจสอบโดยการทําประชาพิจารณวา
เกษตรกรที่มาขอรับลงทะเบียนนั้น มีตัวตนอยูจริงพรอมกับมีอาชีพทํานา ก็จะสง
รายช่ือท่ีตรวจสอบแลวพรอมขนาดพ้ืนท่ีของเกษตรกรแตละรายใหกับ ธ.ก.ส. เพ่ือใช
เปนหลักในการจายเงินชดเชย 

 

                                                 
18 นายกรัฐมนตรีลาํดับที่ 27 ของไทยเขารับตาํแหนง เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2551 
19 เดิมเรียกโครงการประกันราคาขาวและไดมีการเปล่ียนแปลงช่ือเปนโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวเมื่อ
การประชุมคณะกรรมการนโยบายขาวคร้ังที ่8/2552 วันที่ 16 กันยายน 2552 (ฝายเลขานุการ กขช. 2552a) 
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ท้ังนี้ ในการดําเนินงาน ไดกําหนดใหจัดทําการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในชวง
ระหวางเดือน กรกฏาคม 2552-ตุลาคม 2552 สวนการใชสิทธิในการรับเงินประกันให
เกษตรกรสามารถเริ่มการใชสิทธิไดต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2552 ไปจนถึงส้ิน
เดือนกุมภาพันธ ยกเวนเกษตรกรในภาคใต พรอมกับกําหนดปริมาณและราคา
ประกันรายไดจากการขายขาวเปลือก ณ ความชื้นไมเกิน 15% ดังตารางที่ 3.5 โดย
ขาวหอมมะลิมีราคาประกันท่ี 15,300 บาทตอตันและครัวเรือนละไมเกิน 14 ตัน ขาว
หอมจังหวัดในราคา 14,300 บาทตอตันและครัวเรือนละไมเกิน 14 ตัน ขาวหอม
จังหวัดในราคา 14,300 บาทตอตัน ใหสิทธิ์ครัวเรือนละไมเกิน 16 ตัน ขาวเปลือกเจา 

 
ตารางที่ 3.5  ชนิดขาว ราคาประกันและปริมาณรับประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวฤดูนาป ปการผลิต 2552/53 

ชนิดขาว ราคาประกันรายได(บาทตอตนั) 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 ไดมีการปรับราคาประกันกลาวคือไดเพ่ิมราคา
ประกันขาวหอมปทุมหรือปทุมธานี 1จากตันละ 10,000 บาท เปนตันละ 11,000 บาท 
สําหรับราคาอางอิงไดแสดงไวในตารางผนวกที่ 3.1  

 

 โครงการการประกันรายได เกษตรกรผู ป ลูกข า ว ท่ี ได กล าว ถึ งนี้              
สมพร อิศวิลานนท (2553) ไดสรุปถึงขอดีและขอจํากัดของโครงการไวดังนี้ 
 

(1) ในดานขอดี  

▪ เปนนโยบายที่เอื้อและสนับสนุนตอกลไกตลาดท้ังนี้เพราะรัฐไมไดเขาไป
มีบทบาทเปนผูซื้อผูขายในตลาดเหมือนกับโครงการรับจํานํา  

 

▪ เกษตรกรสามารถทราบลวงหนากอนการเพาะปลูกวาจะขายผลผลิตได
ในราคาใดซึ่งจะชวยในการตัดสินใจวาจะเลือกปลูกขาวหรือไมอยางไร 
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▪ รัฐบาลไมตองรับภาระในการเก็บสต็อกและระบายขาวสาร 

▪ สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรในการเรียนรูระบบตลาดและตัดสินใจจําหนายขาว 
เปนการชวยเหลือรายไดขั้นต่ําใหกับเกษตรกรทุกรายท่ีมาลงทะเบียนโดยถวน
หนา เพราะเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนขอรับการประกันราคาไวจะไดรับเงินชดเชย
สวนตาง ภายใตเง่ือนไขของจํานวนขาวตามจํานวนสูงสุดท่ีรัฐประกาศไวลวงหนา 
เปนการสรางความเปนธรรมใหกับเกษตรกรผูปลูกขาว  

▪ เปนการแกปญหาการสวมสิทธิ์ในกรณีของการรับจํานํา  การทุจริตท่ีเกี่ยวของกับ
การเก็บขาวไวในยุงฉาง รวมถึงการทุจริตในโครงการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของซึ่ง
เปนผลพลอยไดจากการปรับเปล่ียนนโยบายตามมา  ในขณะเดียวกันการท่ีให
เกษตรกรชาวนาสามารถนําขาวไปขายในตลาดได จะเปนการสนับสนุนใหกลไก
ตลาดท่ีระดับฟารม โดยเฉพาะตลาดกลาง สามารถพัฒนาตอไปได ซึ่งตางจาก
นโยบายรับจํานํา 

  
(2) ในดานขอจํากัดของโครงการที่สําคัญไดแก 

▪ โครงการดังกลาวเปนเรื่องใหมท่ีเกษตรกรและผูเกี่ยวของจะตองทําความเขาใจใน
การเขาสูระบบประกันรายไดและตลอดจนการขอรับสิทธิ์ชดเชยรายไดซึ่งใน
ประเด็นนี้มีความจําเปนอยางย่ิงท่ีรัฐจะตองเรงการประชาสัมพันธใหเกิดความ
เขาใจในทุกฝายไปในทิศทางเดียวกันเพราะเรื่องดังกลาวมีความสําคัญตอความ
สัมฤทธิ์ผลของโครงการ  

▪ เนื่องจากโครงการประกันรายไดฯจะตองมีการจดทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว
รวมถึงการตรวจสอบพื้นท่ีเพาะปลูกและพันธุท่ีปลูกซึ่งจะตองมีการตรวจสอบที่
เขมขนเพ่ือการปองกันการแจงเท็จและรวมถึงการสวมสิทธิ์ 

▪ การท่ีเกษตรกรท่ีปลูกขาวพันธุเบาปะปนเขามารวมโครงการดวยซึ่งจะสราง
ผลกระทบตอคุณภาพขาวหากมีจํานวนเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุเบาท่ี20ไมผาน
การรับรองจากกรมการขาวจํานวนมากเขามาในระบบการจดทะเบียน21  ท้ังนี้รัฐ

                                                 
20 ใชเวลาปลูกต่ํากวา 90 วัน 
21 ในชวงของปลายโครงการรับจํานาํเนื่องจากเกษตรกรปลูกขาวพนัธุเบาก็สามารถนาํขาวมาจํานาํไดในระดับราคา
เดียวกันกับขาวเปลือกทั่วไป ทําใหเกษตรกรหันไปปลุกขาวพนัธุเบากันมากขึน้เพราะตองการเพาะปลูกขาวใหได 3 
คร้ังตอปแทนท่ีจะเปน 5 คร้ังตอสองป คณุภาพขาวเปลือกจึงมีขาวพันธุเบาปนจะคุณภาพตกต่ําลงมาก 



76  ขาวไทย : การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางการผลิตและชองทางการกระจาย 

 

และผูเกี่ยวของในการดําเนินการจดทะเบียนจะตองเขมงวดตอการรับจดทะเบียน
และจะตองไมจดทะเบียนรวมเอาเกษตรกรที่ปลูกขาวพันธุเบาเขามาในโครงการ 

▪ การใชขอมูลผลผลิตขาวเฉล่ียเพ่ือใชในการคํานวณปริมาณผลผลิตขาว
ตามขนาดของพ้ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรกอนนําไปคํานวณเปนมูลคา
เพ่ือการจายคาชดเชย จะมีความแตกตางกันไปตามแตละพ้ืนท่ี ซึ่งหาก
การคํานวณเพื่อจัดทําขอมูลดังกลาวขาดหลักเกณฑท่ีดีพอแลวจะทําให
มีการรองเรียนเกิดขึ้นตลอดเวลา 

▪ โครงการประกันรายไดฯไมไดมีการดึงอุปทานสวนเกินออกจากตลาด 
สงผลใหราคาจําหนายในตลาดในชวงตนฤดูลดต่ําลงมาก หรือกรณีท่ี
เกษตรกรนําผลผลิตออกจําหนายในปริมาณพรอมๆกัน จะทําใหราคา
ตลาดลดต่ําลงมากในทันท่ี ซึ่งรัฐจะตองรับภาระชดเชยสวนตางราคาสูง
กวาท่ีคาดการณไวและ 

▪ นอกจากนี้การท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหเกษตรกรใชสิทธิ์ขอรับคาชดเชย
สวนตางไดทันท่ีหลังจากวันทําสัญญาประกันรายไดกับ           ธ.ก.ส. 
โดยไมคํานึงถึงวาเกษตรกรจะไดเก็บเกี่ยวขาวแลวหรือยัง จะทําใหการ
พัฒนารูปแบบของการประกันรายไดท่ีไดกลาวถึงนี้ไปสูการสรางเปน
กลไกในการประกันความเส่ียงเน่ืองจากความผันผวนของราคา (put 
option) ทําไดยากลําบากขึ้น เพราะในกรณีของ put option เกษตรกรจะ
ใชสิทธิ์ไดนับตั้งแตวันท่ีเก็บเกี่ยวพืชผลเปนตนไป 

 
 โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวจัดไดวาเปนนวัตกรรมทาง
นโยบายใหม โดยรัฐบาลมีความตั้งใจท่ีจะพัฒนากลไกตลาดขาวเปลือกใหกลับคืนมา
พรอมๆกับการใหหลักประกันกับชาวนาในการขายขาว นับวาไดเปนจุดเปล่ียนท่ี
สําคัญสําหรับนโยบายดานราคาขาวของประเทศไทย ซึ่งผลสัมฤทธ์ิของนโยบายจะ
เปนอยางไรยัง ยังไมมีขอมูลการประเมินท่ีพอจะนํามากลาวในท่ีนี้ได จึงคงเปนเรื่องท่ี
จะตองเฝามองกันตอไป อยางไรก็ตาม ไดมีขอเสนอแนะในกลุมนักวิชาการวา เมื่อรัฐ
ไดพัฒนากลไกตลาดและราคาใหมีประสิทธิภาพแลว ควรจะไดเรงพัฒนาระบบ
หลักประกันความเส่ียงจากความผันผวนของราคา (put option) ซึ่งเปนหลักประกัน
วาชาวนาจะลดความเสียหายจากราคาขาวในตลาดท่ีตกต่ํากวา ท่ีควร และ
หลักประกันภัยพืชผลเกษตร (crop insurance) ซึ่งเปนหลักประกันความเสียหายท่ี
เกิดจากภัยธรรมชาติ ไปพรอมๆกับการเรงพัฒนาตลาดซ้ือขายประกันความเส่ียงใน
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ภาคการเกษตรทั้งในดานการผลิตและดานราคาใหเกิดขึ้น  เพ่ือเปนทางเลือกใหกับ
เกษตรกรท่ีจะลดความเส่ียงจากปจจัยดังกลาว 
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 4 
การตลาดขาวไทยในปจจบุนัและการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงสี1  
 

การตลาดขาวไทยท่ีจะกลาวถึงในที่นี้เปนการตลาดในชวงป 2551-
2552 เปนสําคัญ ท้ังนี้จะไดพิจารณาจากชองทางการไหลของสินคาขาวไปตามกลุม
บุคคลตางๆที่เกี่ยวของในกระบวนการตลาด การไหลของสินคาในชองทางการตลาด
ดังกลาวจะทําใหทราบถึงการใชประโยชนของสินคาขาวตามมาอีกดวย นอกจากนี้
หากเพ่ิมสัดสวนของสินคาท่ีไหลไปในแตละชองทางดวยแลว ชองทางการตลาด
ดังกลาวจะเปนเครื่องสะทอนใหเห็นถึงอํานาจในการชี้นําตลาดของกลุมบุคคลตางๆ
ในชองทางการตลาดอีกดวย  เนื่องจากสินคาขาว มีท้ังท่ีอยูในลักษณะของขาวเปลือก 
และ ขาวสาร ตลอดจนมีการใชประโยชนในท้ัง 2 ลักษณะ ดังนั้น ในการอธิบาย

ชองทางการตลาดขาวไทย จึงนําขาวท้ัง 2 ลักษณะมารวมอยูในรูปเดียวกัน
2
  

การประเมินเบื้องตนของการใชประโยชนขาว 

การไหลของอุปทานผลผลผลิตขาวนั้นจะนับตั้งแตขาวไดหลุดจากมือ
เกษตรกรไปตามชองทางการกระจายตางจนไปถึงมือผูบริโภค เพ่ือใหผูอานไดเขาใจ
ถึงปริมาณการไหลของอุปทานสินคาขาว ในท่ีนี้จะไดแสดงขอมูลพ้ืนฐานประกอบที่
จําเปนเพ่ือนําไปสูการวิเคราะห  

                                                 
1 ในบทนี้ไดรับความอนุเคราะหจาก รศ. ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล ที่อนุญาตใหนาํสวนหนึง่ของเนื้อหาและผลการวเิคราะห
จากรายงานผลการศึกษาของโครงการ “การทบทวนโครงสรางตลาดขาวของประเทศไทย” มานําเสนอไวในที่นี ้
2 โดยชองทางการตลาดหลักจะแสดงอยูในลกัษณะของขาวสาร และแสดงโดยกรอบส่ีเหลี่ยมเขม สวนขาวเปลือกนั้น จะ
แสดงไวในกรอบเสนประ สวนรายละเอียดเพิ่มเติมของแตละลักษณะของการใชประโยชนก็จะแสดงดวยกรอบส่ีเหลี่ยม
เสนประเชนกัน 
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ในระบบการผลิตขาวซึ่งประกอบดวยการผลิตขาวนาปและการผลิตขาวนา
ปรังมีอุปทานของผลผลิตในปการผลิต 2550/51  รวมไดประมาณ 32.10 ลานตัน  
หากนําขอมูลนี้มาประมาณการความตองการใชเมล็ดพันธุขาวในการเพาะปลูกของป
ถัดไปจากพ้ืนท่ีการเพาะปลูกของป 2552  จะใชเมล็ดพันธุจํานวน 2.11 ลานตัน หรือ 

ประมาณรอยละ 6.56 ของผลผลิตขาวเปลือกท้ังหมด
3
 ซึ่งในท่ีนี้สมมุติใหเกษตรกร

เก็บเมล็ดพันธุไวใชเองโดยไมตองหาซ้ือจากตลาด ผลผลิตขาวหลังจากหักเมล็ดพันธุ
จํานวนดังกลาวแลว  เกษตรกรจะขายขาวเปลือกท่ีเหลือผาน 2 ชองทาง คือ โรงสี 
และ ทาขาว  โดยรอยละ 80-90 ของขาวเปลือกจะขายผานโรงสี ท่ีเหลืออีก รอยละ
10-20 จะขายผานทาขาว การท่ีเกษตรกรขายขาวเปลือกเกือบท้ังหมดผานโรงสี 
เพราะรัฐบาลท่ีผานมาไดปรับราคารับจํานําใหสูงกวาระดับราคาตลาดพรอมๆกับการ
ใหมีการรับจํานําใบประทวนสินคาท้ังนี้ไดกําหนดใหเกษตรกรสามารถนําขาวเปลือก
มาจํานําไดท่ีโรงสีแลวใหโรงสีออกใบประทวนรับฝากขาว หลังจากนั้นเกษตรกร
สามารถนําใบประทวนไปข้ึนเงินกับ ธ.ก.ส. ทําใหเกษตรกรนําขาวมาเขาโครงการ
จํานําเพ่ิมสูงมากขึ้นเปนลําดับ โดยปริมาณขาวเปลือกนาปท่ีเกษตรนําเขารวม
โครงการจํานํา ในป 2551/52 ประมาณ 5.362 ลานตัน  

ปริมาณอุปทานผลผลิตขาวเปลือก 32.10 ลานตันท่ีหักปริมาณขาวเปลือก
เพ่ือทําพันธุ แลวแปลงใหอยูในรูปของขาวสาร ดวยอัตราสวนการแปรสภาพเทากับ 
0.66 จะไดเปนปริมาณขาวสารทุกเกรด และเมื่อรวมสตอกขาวตนปของประเทศไทย 
ซึ่งเทากับ 2.51 ลานตัน (USDA, 2009)  จะไดปริมาณขาวสารท้ังหมดของป 2551 
เทากับ 22.30 ลานตัน สําหรับการศึกษาชองทางการตลาดของประเทศไทยนี้จะ
เริ่มตนจากอุปทานผลผลิตตรงนี้และใหถือวาเทากับ 100%  พบวา ในป 2551 
ชองทางการตลาดขาวตามลักษณะการใชประโยชนของขาว แบงออกเปน 3 ชองทาง 
คือ  การบริโภคโดยตรงในรูปของขาวสาร  การแปรรูป และการสงออก ท่ีเหลือเปน
สต็อกปลายป (ภาพที่ 4.1) 

การบริโภคโดยตรงประเมินจากการใชขอมูลการบริโภคขาวสารตอหัวของ
ประชากรในแตละภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ปริมาณขาวท่ีใชบริโภคโดยตรงในป  

                                                 
3  เนื่องจากสถิติการเกษตรไมไดแยกการผลิตเมล็ดพันธุออกมาตางหาก จึงคิดใหขาวเปลือกที่ผลิตไดถูกนาํมาใชเปน
เมล็ดพันธุและนาํมาหักจากผลผลิต (ซึ่งเกษตรกรอาจเก็บไวเองหรือซื้อก็ได) จะทําใหขาวเปลือกในสวนนี้ไมมาปนกับ
ขาวสารที่นาํมาคิดในภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1 วิถีการตลาดขาวและการใชประโยชน ป 2551  

 

 

ผลผลิตขาวเปลือก 
32,099 พันตนั 

เมล็ดพันธุ 
6.56% 

เขาโครงการจํานําขาวนาป 51/52 

5,361,892 พันตนัขาวเปลือก 

บริโภคขาวสารภายในประเทศ 
40.97% 

โรงสี/ทาขาว 
90% / 10% 

ผลผลิตขาวสาร 
22,304,913 พนัตัน (100%) 

อาหารสัตว เบียร แปงขาว 
เสนหม่ี เสนกวยเตี๋ยว ขนมจีน 

สตอกตนป 
2,510 พนัตัน 

10,205,159 พันตัน 
(100%) 

การคาแบบเดิม/การคาสมัยใหม 
80% / 20% 

แปรรูป 
3.38% 

สงออก 
45.75% 

ขาวคุณภาพต่ํา (ขาวหัก)(4.11%) 

สตอกปลายป 
9.90% 

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

ขาวนึ่ง 
(26.97%) 

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

ขาวคุณภาพปานกลาง (ขาวขาว 15% - 45%) 
(7.38%) 

อื่นๆ (ขาวเหนียว/cargo) 
(3.95%) 

(100%)

(X 0.66)

ที่มา: มาฆะสิริ เชาวกุล (2552) 
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2551 เทากับ 9.14 ลานตัน หรือเทากับรอยละ 40.97 ของผลผลิตขาวสารโดยรวม
(มาฆะสิริ เชาวกุล 2552) โดยปริมาณขาวสารท่ีใชบริโภคโดยตรงนี้ ผานมาทาง
ชองทางการตลาด 2 ชองทาง คือ การขายผานตลาดแบบเดิม คือ ขาวสารท่ีขายผาน
รานคาขาวสาร และ การขายผานตลาดสมัยใหม (modern trade) คือ ขาวสารท่ีขาย
ผานรานคาประเภท super stores , low cost stores และ convenience stores ซึ่ง
ผูประกอบการโรงสีท่ีสีขาวเพ่ือบริโภคในประเภทรายใหญหลายๆราย ใหความเห็นวา 
ผูบริโภคสวนใหญยังนิยมซื้อขาวสารผานรานคาขาวสาร เพราะสามารถสัมผัสไดถึง
เมล็ดขาวสารท่ีจะซื้อ  ผูประกอบการโรงสีเหลานี้ ประมาณการวา ประมาณรอยละ 80 
ของขาวท่ีบริโภคในประเทศ ยังคงขายผานชองทางตลาดแบบเดิม ท่ีเหลือรอยละ 20 
เทานั้น ท่ีขายผานชองทางตลาดสมัยใหม  

ในสวนของปริมาณการสงออกขาวโดยรวมทุกประเภทในป 2551 มีจํานวน
โดยรวม 21 ลานตันหรือรอยละ 45.75 ของผลผลิตขาวสารท้ังหมด ซึ่งเปนการ
สงออกท้ังขาวของภาคเอกชนและขาวของรัฐ แบงเปนการสงออกขาวคุณภาพดี      
(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
ท่ีสงออกท้ังหมด ตามลําดับ (มาฆะสิริ เชาวกุล  2552) 

จากรายงานของ USDA (2009) พบวา สตอกขาวปลายปของประเทศไทย
เทากับ 2.21 ลานตัน ซึ่งเทากับรอยละ 9.90 ของผลผลิตขาว ดังนั้น ปริมาณขาวท่ีใช
เปนวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมแปรรูปตางๆ เชน แปงขาว เสนหมี่ เสนกวยเตี๋ยว 
ขนมจีน อาหารสําเร็จรูปจําพวกโจก รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีใชขาวเปนวัตถุดิบ
ประกอบ เชน อุตสาหกรรมอาหารสัตว และ อุตสาหกรรมเบียร  จึงเปนประมาณรอย
ละ 3.38 ของผลผลิตขาวสารท้ังหมด หรือประมาณ 0.75 ลานตันขาวสาร 

การเปลี่ยนแปลงของชองทางการตลาดขาวของไทยและ
ผลกระทบตอโครงสรางการตลาด 

 การเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชองทางการตลาดในระดับตางๆเขา
ดวยกันในที่นี้เพ่ือจะวิเคราะหใหเห็นการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น (performance) อยาง
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กวางๆ กับปจจัยท่ีเปนสาเหตุ ซึ่งอาจเปนตัวแปรโครงสรางตลาด (structure) หรือ 
ตัวแปรท่ีเปนพฤติกรรม (conduct) ก็ได ตลอดจนผลที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงใน
ความสัมพันธระหวางตลาดในประเทศกับตลาดตางประเทศของไทย  

มาฆะสิริ เชาวกุล (2552) ไดสรุปใหเห็นวาจากชองทางการกระจายหรือวิถี
การตลาดของขาวของไทยในป 2551  (ภาพ 4.1) ซึ่งจะเห็นการเปล่ียนแปลงที่
สําคัญๆหลายๆอยาง ท่ีเกิดขึ้นกับโครงสรางตลาดขาวของไทย ดังนี้คือ  

1. ทางเดินของขาวเปลือกเปล่ียนแปลงอยางมากในชวง 10 ปท่ีผานมา ซึ่งจาก
การศึกษาวิถีการตลาดของหนวยวิจัยธุรกิจการเกษตร (2540) พบวาเกษตรกรขาย
ขาวเปลือกผานชองทางการตลาดท่ีสําคัญ 3 ชองทางคือ (1)  ผานผูรวบรวมใน
ทองถ่ินหรือทาขาว (รอยละ 50.9) (2)  ผานตลาดกลาง (รอยละ 23.8)  และ (3)  ผาน
โรงสี (รอยละ 19.0) ซึ่งการขายผานชองทางแตละชองทางนั้น มาจากความสะดวก
ของเกษตรกรเปนหลัก เนื่องจากมีทาขาวกระจายอยูในทองถ่ินเปนจํานวนมาก ราคา
ขาวเปลือกท่ีแตกตางกันเนื่องมาจากความแตกตางในคาขนสงท่ีเนื่องมาจากความ
แตกตางของระยะทางท่ีเกษตรกรจะขนขาวไปขายเปนสําคัญ ท้ังนี้ตลาดกลางทํา
หนาท่ีเปนแหลงใหพอคาขาวเปลือกกับเกษตรกรขายขาวมาพบกัน แตเมื่อจํานวน
ผูประกอบการทาขาวเพ่ิมจํานวนมากขึ้นและกระจายไปในพื้นท่ีมากขึ้น ดังนั้นใน
บางครั้งก็ทําหนาท่ีเปนผูรวบรวมขาวเปลือกเชนเดียวกับทาขาวเหมือนกัน อยางไรก็
ตาม ตลาดกลางก็ยังคงดําเนินธุรกิจ ”การเปนตัวกลาง” ระหวางพอคาขาวเปลือกท่ี
ตระเวนซื้อขาวเปลือกดวยรถบรรทุก 10 ลอ หรือ รถพวง กับ เกษตรกรท่ีนํา
ขาวเปลือกมาขาย 

โรงสีเริ่มมีบทบาทสําคัญในการเปนผูรวบรวมขาวเปลือกจากเกษตรกรผาน
โครงการจํานําขาว ต้ังแตป 2547 เปนตนมา ทําใหเกษตรกรขายขาวเปลือกตรงใหกับ
โรงสี เ พ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะโครงการจํ านําในสมัยนายสมัคร  สุนทรเวช  เปน
นายกรัฐมนตรี ท่ีขาวเปลือกประมาณรอยละ 90 ขายผานชองทางโรงสี  สงผลกระทบ
ใหธุรกิจทาขาว และ ธุรกิจคาขาวซบเซาอยางมาก ท่ีสําคัญคือ ตลาดกลางขาวได
หยุดกิจการโดยส้ินเชิง ไมวาจะเปนตลาดกลางขาวจังหวัดพิษณุโลก (ทาขาวคุณ
ละไม) ตลาดกลางขาวจังหวัดนครสวรรค  (ทาขาวกํานันทรง) หรือ ตลาดกลางขาว
จังหวัดสุพรรณบุรี    
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การหายไปของตลาดกลาง การซบเซาของธุรกิจทาขาว และ ผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับผูคาขาวเปลือก นอกจากจะชวยเพ่ิมบทบาทของโรงสีในโครงสรางตลาด
ขาวแลว ยังสงผลกระทบตอระดับราคาขาวท่ีเกษตรกรไดรับอีกดวย  ซึ่งผลกระทบนี้
จะมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับจํานวนโรงสีและการกระจายตัวของโรงสี ซึ่งจะสะทอน
ใหเห็น ในสวนตอไป     

1. รอยละของขาวสารท่ีสงออก เปนปริมาณที่ใกลเคียงกับรอยละของ
ขาวสารท่ีใชในประเทศ (บริโภค + แปรรูป) สะทอนวา เศรษฐกิจขาวของประเทศไทย
ตองพ่ึงพิงตางประเทศมากขึ้น และถานําสวนของผลิตภัณฑขาวแปรรูปท่ีสงออกมา
หักออกจากปริมาณขาวสารท่ีใชในประเทศ แลวนําไปรวมกับสวนของสงออก ก็จะย่ิง
ทําใหเห็นวา เศรษฐกิจขาวของประเทศตองพ่ึงพิงตางประเทศมากขึ้นไปอีก นั่นคือ 
การแขงขันในตลาดขาวโลกจะมีอิทธิพลตอระดับราคาขาวของประเทศไทยมากขึ้น  

 
2. สตอกขาวปลายปเพ่ิมมากขึ้น ท้ังในรูปของปริมาณขาวและในรูป

ของสัดสวนตอผลผลิตขาวท้ังหมด  ซึ่งจากการศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจ
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  การเพ่ิมขึ้นของสต็อกขาวปลายปนี้ สาเหตุหลักเนื่องมาจากโครงการจํานํา
ขาวในชวงระหวางป 2549-2551 เปนสําคัญ  และการเพ่ิมขึ้นของสต็อกขาวปลายปนี้ 
เปนการสูญเสียสวัสดิการทางสังคม (dead-weight loss) ท่ีผูเสียภาษีทุกคนใน
ประเทศตองแบกรับภาระจากการดําเนินนโยบายจํานําขาวของรัฐบาล\ 

 
3. สวนหนึ่งของผลผลิตขาวเปนการผลิตเมล็ดพันธุขาว เมื่อพ้ืนท่ีการ

ปลูกขาวขยายเพ่ิมขึ้น ความตองการเมล็ดพันธุขาวก็จะเพิ่มตาม พบวาเมล็ดพันธุขาว
ท่ีตองการสําหรับปการเพาะปลูกถัดไปเพิ่มสูงขึ้นคิดเปนรอยละ 6.56 ของผลผลิต
ขาวเปลือกท้ังหมด เปรียบเทียบกับรอยละ 4.23 ของผลผลิตขาวเปลือกท้ังหมดของป 
2543 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2543) การเพ่ิมขึ้นของความตองการเมล็ด
พันธุขาว โดยเฉพาะเมล็ดพันธุท่ีไดมาตรฐาน เปนประเด็นท่ีควรใหความสนใจอยาง
ย่ิง เพราะเปนจุดเริ่มตนของผลผลิตขาวท่ีมีคุณภาพ  
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4. การสงออกขาวหอมทุกเกรด ต้ังแตขาวหอม 100% เกรด A ไปจนถึง
ปลายขาวหอม A เลิศและขาวหอมแบบบรรจุถุงขนาดเล็ก(Cargo Rice) มีแนวโนมท่ี
สูงขึ้น โดยปริมาณการสงออกขาวหอมเริ่มมีขนาดท่ีใกลเคียงกับปริมาณการสงออก
ขาวขาวคุณภาพดีต้ังแตป 2545 และเริ่มสูงกวาการสงออกขาวขาวคุณภาพดีมาต้ังแต
ป 2548 โดยปริมาณการสงออกขาวหอมและขาวคุณภาพดีของประเทศไทยเปนถึง
ประมาณรอยละ 60 ของขาวท่ีสงออกท้ังหมด สะทอนวา ประเทศไทยมีศักยภาพใน
การสงออกขาวคุณภาพดีเพ่ิมขึ้น (ดูปริมาณการสงออกและสัดสวนการสงออกขาว
หอม ขาวขาว และขาวคุณภาพอื่นๆไดจากตารางที่ 4.1)  

 
5. การสงออกขาวนึ่งเปนอีกสวนหนึ่งท่ีชี้ใหเห็นถึง โครงสรางการสงออกขาว

ของประเทศไทยกลาวคือ ถึงแมปริมาณขาวนึ่งสงออกจะมีการเคล่ือนไหวขึ้นลง แต
สัดสวนการสงออกจะไมเกินรอยละ 30 ของการสงออกขาวรวม การเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
ในสัดสวนการสงออกขาวนึ่งของไทยก็เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงในการสงออกขาว
นึ่งของอินเดียเปนสําคัญ การสงออกขาวนึ่งของไทยท่ีคอนขางคงท่ีนี้สะทอนวา โรงสี
ท่ีสามารถผลิตขาวนึ่งไดมีจํากัด และจะไมเปล่ียนแปลงมากนักในชวง 10 ปท่ีผานมา 
ซึ่งนายกสมาคมโรงสี ระบุวา จํานวนโรงสีท่ีสามารถผลิตขาวนึ่งไดมีประมาณรอยละ 
30 ของจํานวนโรงสีท้ังหมดในประเทศไทย   โรงสีเหลานี้จะไดรับประโยชนเมื่อ
ประเทศอินเดียมีนโยบายควบคุมการสงออกขาวเนื่องจากนโยบายความมั่นคง
ทางดานอาหาร แตถาเมื่อใดประเทศอินเดียสามารถสงออกขาวนึ่งไดตามปกติ โรงสี
เหลานี้ก็สามารถปรับไปผลิตขาวขาวได ความผันผวนของตลาดสงออกขาวนึ่ง
ดังกลาว จึงเปนตัวแปรสําคัญท่ีควบคุมจํานวนโรงสีท่ีสามารถสีขาวนึ่งไดไปโดย
อัตโนมัติ 

 

การเปล่ียนแปลงโครงสรางตลาดขาวของโรงสี และการ
กระจายตัวของโรงสี  
 

โรงสีเปนสวนท่ีสําคัญในโครงสรางตลาดขาวของประเทศไทยทั้งตลาด
ขาวเปลือกและตลาดขาวสาร ในตลาดขาวเปลือกโรงสีจะทําหนาท่ีในการรับซื้อ
ขาวเปลือก การเก็บรักษา และการสีแปรสภาพ สวนในตลาดขาวสารจะทําหนาท่ีใน
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การขายขาวสารใหกับผูคาขายสงเพ่ือไปจําหนายใหกับผูบริโภค หรือจําหนายใหกับผู
สงออก โรงสีจึงเปนสวนท่ีเชื่อมระหวางภาคการผลิตและภาคการบริโภค ท้ังบริโภค  

ตารางที่ 4.1  การสงออกขาวรวมและรอยละของการสงออกขาวคุณภาพตางๆ ป 2524 – 2551 
 รอยละของปริมาณการสงออกขาวแตละประเภทตอปริมาณการสงออกขาวรวม (%) 

ป 
รวมขาว
สงออก 

(เมตริกตัน) 
ขาวหอม 

ขาวขาว
คุณภาพดี 
(100%-
10%) 

ขาวขาว
คุณภาพ
ปานกลาง 

(15%-
45%) 

ปลาย
ขาวขาว 

ขาวนึ่ง 
ขาวอื่นๆ 

(ขาวเหนียว 
cargo) 

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 9,845,165 32.99 30.07 8.70 3.59 21.70 2.96 
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 โรงสีเปนท้ังชองทางของการไหลผานของผลผลิตขาว และใน
ขณะเดียวกันก็เปนชองทางของการไหลผานของขอมูลราคา โรงสีจึงมีบทบาทสําคัญ
ตอระดับราคาขาวในประเทศ โดยเฉพาะราคาขาวท่ีเกษตรกรไดรับ อํานาจของโรงสี 

ในการชี้นําตลาดดานราคาจะมีมากนอยเพียงใดนั้น นอกจากจะขึ้นอยูกับลักษณะการ
แขงขันของขาวในตลาดโลกและความสัมพันธระหวางตลาดสงออกกับตลาด
ภายในประเทศแลว ยังขึ้นอยูกับโครงสรางตลาดของโรงสีอีกดวย นั่นคือ จํานวนโรงสี 
ขนาดกําลังการผลิตของโรงสีและการกระจายตัวของโรงสี   

ในการพิจารณาการเปล่ียนแปลงโครงสรางของโรงสีนี้จะพิจารณาเฉพาะ
โรงสีขนาดใหญและขนาดกลางเทานั้น เพราะเปนโรงสีเชิงธุรกิจ มาฆะสิริ เชาวกุล 
(2552) รายงานวาในชวงระหวางป 2543 จํานวนผูประกอบการรวมของโรงสีมี
จํานวน  1,694 ราย และไดลดลงเหลือ 1,535 ราย ในป 2551 เมื่อพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงของจํานวนโรงสีแยกตามขนาดประกอบการไดแกขนาดใหญและขนาด
กลางพบวาในป 2543 จํานวนโรงสีท้ัง 2 ขนาดมีจํานวนใกลเคียงกัน คือ 871 และ 
823 ราย ตามลําดับ แตหลังจากนั้นจํานวนโรงสีขนาดกลางลดลง โดยในป 2551 
จํานวนโรงสีขนาดกลางเหลือเพียง 387 ราย ลดลงท้ังส้ิน 436 ราย หรือลดลงรอยละ 
52.97 ของจํานวนโรงสีขนาดกลางในป 2543  สวนโรงสีขนาดใหญนั้น พบวามี
เพ่ิมขึ้นจาก 871 รายในป 2543 มาเปน 1,148 ราย ในป 2551  หรือเพ่ิมขึ้นเทากับ
รอยละ 31.80 (ตารางที่ 4.2)  

ในดานการเปล่ียนแปลงของกําลังการผลิตของโรงสีขนาดใหญและขนาด
กลาง ซึ่งเปนตัวแปรท่ีทําใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของโรงสีไดดีขึ้น พบวา ในชวง
ระหวางป 2543 และ 2551  กําลังการผลิตรวมของโรงสีขนาดใหญเพ่ิมขึ้นจากจาก 
78,324 เมตริกตัน/วัน (24 ชั่วโมง)ในป 2543 เปน 184,859 เมตริกตัน/วันในป 2551 
โดยการเพิ่มขึ้นในกําลังการผลิตดังกลาว เปนการเพ่ิมขึ้นในกําลังการผลิตของโรงสี
ขนาดใหญ นั่นคือ กําลังการผลิตของโรงสีขนาดใหญเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 88.66 ของ
กําลังการผลิตรวมของโรงสีขนาดกลางและขนาดใหญ ในป 2543 เปนรอยละ 97.41 
ในป 2551   

 จํานวนโรงสีและกําลังการผลิตของโรงสีเปนรายภูมิภาค พบวา จํานวนโรงสี
ขนาดใหญของภาคกลางมีมากกวาภาคอ่ืนๆ จํานวนสูงสุดคือในป 2548 มีเทากับ 
504 ราย ดวยกําลังการผลิตท่ีเทากับ 74,892 เมตริกตัน/วัน รองลงมาคือจํานวนโรงสี
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จํานวนโรงสีขนาดใหญในท้ัง 3 ภาคน้ี มี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นในชวงระหวางป 2543 และ 2551 สวนจํานวนโรงสีระดับกลางใน
ภูมิภาคตางๆมีจํานวนการเปล่ียนแปลงที่ลดลงยกเวนในกรุงเทพมหานครและ 

ตารางที่ 4.2 จํานวนและกําลังการผลิตของโรงสีขนาดใหญและขนาดกลางในภูมิภาคตางๆ 

ภูมิภาค 
จํานวนผูประกอบการโรงส ี กําลังการผลิต(เมตรกิตัน/24 ชม.) 

ขนาด
ใหญ  

ขนาด
กลาง 

รวม/
ราย 

โรงสี
ใหญ  

โรงสี
กลาง  รวม รอยละ 

เฉลี่ย
ใหญ 

ป 2543               

กทม. 17 5 22 3,416 82 3,498 97.66 200.94 
ภาคกลาง 382 331 713 26,352 4,595 30,947 85.15 68.98 
ภาคเหนือ 195 200 395 13,240 1,710 14,950 88.56 67.90 

ภาคอิสาน 269 189 458 26,170 1,591 27,761 94.27 97.29 
ภาคใต 8 98 106 267 901 1,168 22.86 33.38 
รวม 871 823 1,694 69,445 8,879 78,324 88.66 79.73 

ป 2551         
กทม. 50 9 59 9,512 127 9,639 98.68 190.24 
ภาคกลาง 418 151 569 66,927 2,153 69,080 96.88 160.11 

กาคเหนือ 308 114 422 49,179 1,265 50,444 97.49 159.67 
ภาคอิสาน 355 57 412 53,633 551 54,184 98.98 151.08 

ภาคใต 17 56 73 822 690 1,512 54.37 48.35 
รวม 1,148 387 1,535 180,073 4,786 184,859 97.41 156.86 

ที่มา : กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย  อางใน มาฆะสิริ เชาวกุล (2552) 

 
ปริมณฑลที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น ในสวนกําลังการผลิตของโรงสีไดปรับตัวเปล่ียนแปลง
เพ่ิมขึ้นในภาพรวมจากกําลังการผลิตรวม 78,324 ตันตอ 24 ช.ม.ในป 2543  เปน 
184,859 ตันตอ 24 ช.ม. ในป 2551 โดยโรงสีขนาดใหญไดปรับกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้น 
ในขณะท่ีโรงสีขนาดกลางมีกําลังการผลิตรวมที่ลดลง ซึ่งอาจเปนไปไดวาโรงสีขนาด
กลางไดขยายการผลิตปรับตัวเปนโรงสีขนาดใหญแทนกําลังการผลิตเดิมท่ีเปนอยู 

ระดับการแขงขันของโรงสี 
 

 จากจํานวนโรงสีและการกระจายตัวของโรงสีดังกลาวขางตน เมื่อนํามา
พิจารณาถึงระดับการแขงขันของโรงสีในการรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรได ซึ่งจะ
มีผลตอระดับราคาขาวเปลือกท่ีเกษตรกรจะไดรับ ถาไมมีโครงการแทรกแซงดาน
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ราคาจากรัฐ  ถึงแมวาในการวิเคราะหถึงระดับการแขงขันของโรงสีท่ีแทจริงควร
วิเคราะหเปนรายโรงสีโดยพิจารณาจํานวนโรงสีและกําลังการผลิตของโรงสีในแตละ
พ้ืนท่ี เชน อําเภอ จังหวัด จนถึงภูมิภาค เปรียบเทียบกับผลผลิตขาวเปลือกของแตละ
พ้ืนท่ี แตดวยขอมูลท่ีมีอยูขางตน ก็พอจะทําใหเห็นภาพของระดับของการแขงขันได
ในภาพรวม  

การพิจารณาในท่ีนี้มีสมมติฐานวา การตัดสินใจของผูประกอบการโรงสีใน
การเลือกพ้ืนท่ีต้ังของโรงสีนั้น พิจารณาจากผลผลิตขาวในพ้ืนท่ีใกลเคียงเปนหลัก 
และจํานวนและกําลังการผลิตของโรงสีเดิมท่ีต้ังอยูในพ้ืนท่ีและในภูมิภาคน้ันๆกอน 
ท้ังนี้ก็เพ่ือหลีกเล่ียงการแขงขันดานราคานั่นเอง  ท้ังนี้กําลังการผลิตเฉล่ียตอวันตอ
รายของโรงสีขนาดใหญในชวงป 2543-2551 มีขนาดเพ่ิมขึ้น จาก 79.73 เมตริกตัน/
วัน/รายในป 2543 มาเปน 156.86 ตัน/วัน/รายในป 2551 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 96.74  
ซึ่งสะทอนวา โรงสีท่ีเพ่ิมขึ้นในปหลังๆ เปนโรงสีท่ีขนาดกําลังการผลิตเปนประมาณ 2 
เทาโดยเฉล่ียของโรงสีขนาดใหญในป 2543  (ตารางที่ 4.3)   

ถาพิจารณากําลังการผลิตเฉล่ียตอวันตอรายของโรงสีขนาดใหญเปนราย
ภูมิภาค พบวา กําลังการผลิตเฉลี่ยของโรงสีขนาดใหญไดเพ่ิมขึ้นในทุกภูมิภาคไป
พรอมๆกับจํานวนโรงสีท่ีขยายตัวเพ่ิมขึ้น  โดยในภาคกลางกําลังการผลิตเฉล่ียของ
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 เพ่ิมจาก 97.27 ตันตอ 24 ชั่วโมง  ในป 2543 มาเปน  151.08 
ตันตอ 24 ชั่วโมง  ในป 2551  สําหรับในภาคใตกําลังการผลิตเฉล่ียตอการเพ่ิมขึ้น
เล็กนอย  และเกือบจะคงท่ีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 เมื่อพิจารณากําลังการผลิตของโรงสีโดยรวมกับปริมาณรวมของผลผลิต
ขาวเปลือกในแตละป พบวา มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น คือ ในป 2543 ปริมาณขาวเปลือกท่ี
เพาะปลูกไดมีขนาดต่ํากวากําลังการผลิตของโรงสีท่ีมีอยูเล็กนอย นั่นคือ สัดสวน
ระหวางกําลังการผลิตรวมตอป (ตัน/ป) กับ ปริมาณผลผลิตขาวเปลือกเทากับ 1.11 
(ตารางที่ 4.3) กลาวอีกอยางหน่ึงก็คือ โรงสีขนาดใหญท่ีมีอยู (ไมนับรวมโรงสีขนาด  
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ตารางท่ี 4.3 กําลังการผลิตเฉลี่ยของโรงสีและสัดสวนกําลังการผลิตตอผลผลิตรวม 

ป 

กําลังการผลิตเฉลี่ยตอวันตอราย 
(เมตริกตัน/วัน) 

กําลังการผลิตเฉลี่ยตอวันตอรายของโรงสีขนาดใหญ 
(เมตริกตัน/วัน) 

กําลังการผลิต
รวม 

(พันตัน/ป) 

ผลผลิต
ขาวรวม 

(พันตัน/ป) 

สัดสวน 
กําลังผลิต 
ตอผลผลิต 

 
โรงสี
ใหญ 

โรงสี
กลาง 

เฉลี่ย
รวม 

กรุงเทพฯ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค 
อิสาน 

 
  

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 12.37 120.43 190.24 160.11 159.67 151.08 67,473.535 32,250 2.09 
ท่ีมา: กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย อางในมาฆะสิริ เชาวกุล (2552) 

 

กลางและโรงสีขนาดเล็กท่ีอยูตามหมูบานตางๆท่ีชุมชนใชสีขาวเปลือกของตนไว
บริโภค) สามารถทําการเปดสีขาวไดเกือบทุกวัน    

 สัดสวนของกําลังการผลิตและผลผลิตในระหวางป 2543 และ 2549 มี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นจาก 1.11 มาเปน 2.18 แตลดลงในชวงป 2550-2551 อยางไรก็ตาม 
ถึงแมสัดสวนดังกลาวจะลดลง เชนเทากับ 2.09 ในป 2551 ก็สามารถสะทอนภาพถึง
ระดับของการแขงขันไดพอสมควร กลาวคือ การท่ีกําลังการผลิตสูงกวาปริมาณ
ผลผลิตขาวเปลือกถึง 2 เทา ชีว้า โดยเฉล่ียแลว โรงสีทุกโรงจะสามารถเปดสีขาวได
เพียงคร่ึงปตอโรงเทานั้น  ซึ่งดูคลายกับวา การแขงขันกันระหวางโรงสีแตละโรงนาจะ
มีสูงมาก นั่นก็คือวา ถาโรงสีใดตองการเปดสีขาวมากวันขึ้น ตองใชกลยุทธดานการ
แขงขันตางๆเพ่ือดึงเกษตรกรใหนําขาวเปลือกมาขายใหตนแตพบวากลยุทธท่ีโรงสี
สวนใหญใชมักเปนกลยุทธดานการใหสินเชื่อกับเกษตรกรมากกวากลยุทธดานราคา  
ท่ีเปนเชนนี้ ดวยเหตุผลหลายประการไดแก  

1) วิธีการที่เกษตรกรนําขาวเปลือกมาขาย  กลาวคือ เกษตรกรจะนํา
ขาวเปลือกมาขายใหกับโรงสีหรือทาขาวในพ้ืนท่ีไมไกลเกินกวาพ้ืนท่ีอําเภอท่ีตนปลูก
ขาว โดยกอนนําขาวเปลือกมาขาย เกษตรกรจะทําการหาขอมูลจากเกษตรกรดวยกัน
ท่ีขายขาวมากอนหนานั้น  ถาความแตกตางของราคาท่ีโรงสีหรือทาขาวท่ีอยูไกล
ออกไปไมคุมกับคาขนสงขาวไปขาย เกษตรกรก็จะไมนําขาวเปลือกไปขาย   
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2) เกษตรกรท่ีรับสินเชื่อไปจากโรงสี จะตองนําขาวเปลือกมาขาย
ใหกับโรงสีท่ีใหสินเชื่อนั้น โดยราคาที่ไดรับจะเปนราคาเดียวกับท่ีเกษตรกรคนอื่นๆ
ไดรับ การตอรองราคาอาจทําไดดวยการขอเพ่ิมราคาขึ้นนิดหนอย ซึ่งโรงสีในพ้ืนท่ีกับ
เกษตรกรมักมีความคุนเคยกัน แตราคาท่ีเพ่ิมขึ้นมักจะอยูในชวง 50-100 บาท/ตัน 

3) ในปท่ีรัฐบาลมีโครงการจํานําขาว โดยเฉพาะอยางยิ่งปท่ีรัฐมอบให
โรงสีเปนผูมีบทบาทสําคัญในการรับจํานําขาว เชน ป 2551 และ 2552  โรงสีไม
จําเปนตองใชกลยุทธดานราคาเลย  

4) ถาพิจารณารายละเอียดของการกระจายตัวของโรงสีในแตละ
อําเภอของแตละจังหวัด พบวา จํานวนโรงสีตออําเภอของภาคกลาง เหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือในป 2551 เทากับ 4.63 , 3.70 และ 2.53 ราย ตามลําดับ ซึ่ง
นับวาเปนจํานวนท่ีไมมากหรือนอยเกินไป จังหวัดท่ีมีจํานวนโรงสีตออําเภอเปน
จํานวนที่คอนขางสูง ไดแก จังหวัด ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐมและ นครสวรรค   
และกําลังการผลิตเฉลี่ยตอจังหวัดของแตละภูมิภาคท่ีอยูในระดับท่ีสูงพอสมควร โดย
จังหวัดท่ีมีโรงสีท่ีมีขนาดกําลังการผลิตท่ีสูงกวาจังหวัดอ่ืนๆอยางชัดเจน (เกินกวา 
200 ตัน/วัน/ราย) ไดแกจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุรินทรและรอยเอ็ด (ตารางผนวกท่ี 
4.1)  

จํานวนของโรงสีตออําเภอท่ีไมมากเกินไป และขนาดกําลังการผลิตท่ี
คอนขางสูง ชี้วา โรงสีท่ีต้ังขึ้นใหมจะพิจารณาทําเลที่ต้ังของโรงสีท่ีจะตั้งขึ้นใหมจาก
จํานวนโรงสีเดิมและกําลังการผลิตของโรงสีเดิมในพื้นท่ี และปริมาณขาวเปลือก
ภายในจังหวัดนั้นๆเปนสําคัญ ซึ่งเง่ือนไขนี้ เปนเง่ือนไขท่ีคลายกันกับท่ีธนาคารใช
พิจารณาการอนุมัติเงินกูใหกับผูท่ีมาขอกูไปสรางโรงสีในแตละจังหวัด กลาวโดยสรุป
คือวา โครงสรางตลาดของโรงสีในแตละอําเภอคลายกับ โครงสรางตลาดแบบผูซื้อ
นอยราย ถึงแมในภาพรวมของทั้งประเทศจะดูเหมือนกับเปนโครงสรางตลาดแบบ
แขงขันก็ตาม ดังนั้น ผูประกอบการโรงสีจึงไมจําเปนตองนํากลยุทธดานราคามาใช   

โดยสรุปของบทนี้ ไดชี้ใหเห็นวาในชวงจากป 2543-2551 มีการ
เปล่ียนแปลงอยางมากในโครงสรางตลาดขาวเปลือก ท้ังนี้เพราะในชวงเวลาดังกลาว
ไดมีจํานวนและโรงสีขนาดใหญเพ่ิมขึ้นในภูมิภาคตาง และในแหลงผลิตขาวท่ีสําคัญๆ
เปนจํานวนมากพรอมท้ังกําลังการผลิตท่ีมีเพ่ิมขึ้น แตในขณะเดียวกันบทบาทของ
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ตลาดกลางท่ีเคยเปนแหลงศูนยกลางท่ีสําคัญในการซื้อขายขาวเปลือก กลับตองเลิก
กิจการไป โดยเฉพาะตลาดกลางท่ีเปนแหลงสําคัญๆในอดีต เชน ตลาดกลางทาขาว
กํานันทรง ตลาดกลางสินคาเกษตรพิษณุโลก เปนตน  ตลาดกลางเหลานี้ในอดีตไดมี
บทบาทท่ีสําคัญในการกอใหเกิดการซื้อขายแลกเปล่ียนสินคาขาว การอางอิงราคาท่ี
ยุติธรรม การจัดควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน การใหบริการเครื่องชั่งท่ีไดมาตรฐาน  
เปนตน ซึ่งไดพัฒนามาดวยดีในระยะหนึ่งและขณะนี้ตองออกไปจากธุรกิจ และทําให
ระดับการแขงขันในกลไกตลาดขาวเปล่ียนไป ท้ังนี้มาฆะสิริ เชาวกุล (2552) พบวาท่ี
ผานมาโครงการรับจํานําของรัฐไดใหคุณกับโรงสี เพราะโรงสีมีอํานาจทางการตลาด
มากขึ้นกวาเดิม มีผลทําใหโรงสีเขามาทําหนาท่ีทดแทนกลไกของธุรกิจตลาดกลาง
ขาวเปลือก แมในภาพรวมจะดูเสมือนวาผูประกอบการโรงสีในโครงสรางตลาดจะอยู
ในโครงสรางแบบตลาดแขงขัน แตหากดูยอยในแตละอําเภอแลวโครงสรางของโรงสี
จะเปนเสมือนตลาดผูซื้อนอยราย ประเด็นนี้เปนเรื่องสําคัญท่ีภาครัฐควรเรงหา
ทางแกไขเพราะการทําหนาท่ีของโรงสีทดแทนตลาดกลางที่เปนอยูในปจจุบันได
กอใหเกิดความไดเปรียบในเรื่องการวัดความชื้น การใชเครื่องชั่งท่ีไมไดมาตรฐาน 
การกําหนดราคาท่ีไมยุติธรรม เกิดขึ้นแลว  ซึ่งระยะยาวแลวยอมจะสงผลเสียตอระบบ
เศรษฐกิจขาวไทยตามมา 
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ตารางผนวกที่ 3.1 ราคาอางอิงที่ประกาศโดยรัฐบาลในระหวางเดือนตุลาคม 2552- มิถุนายน 2553 
ครั้งท่ี  ประจําวันท่ี  ขาวเปลือก ตันละ(บาท) 

  หอมมะลิ  หอมจังหวัด  หอมปทุม  เจานาป  เหนียว  

ป 2552 
1  1 ตุลาคม  14,986 13,899 9,896 8,806  7,523  
2 16 ตุลาคม 14,940 13,860 8,940 8,466 7,470 
3 1 พฤศจิกายน  14,840 13,729 9,175 8,389 7,680 
4 16 พฤศจิกายน 13,002 12,620 10,501 8,914 8,473 
5 1 ธันวาคม 13,720 13,388 10,565 9,242 9,591 
6 16 ธันวาคม  14,895 14,503 12,072 10,212 11,533 

ป 2553 
7 1 มกราคม  15,369 14,757 12,198 10,072 11,706 
8 16 มกราคม 15,073 14,548 12,076 10,164 11,486 
9 1 กุมภาพนัธ  14,915 14,359 12,104 9,993 11,511 
10 16 กุมภาพันธ 14,796 14,148 11,824 9,886 11,207 
11 1 มีนาคม  - - 11,313 9,074 10,665 
12 8-14 มีนาคม  - - 10,741 8,718 10,525 
13 15-21 มีนาคม - - 10,204 8,919 10,519 
14 22-28 มีนาคม - - 10,317 9,006 10,374 
15 29 มีนาคม-4เมษายน - - 10,550 9,033 10,505 
16 5-11เมษายน    10633 9087 10912 
17 12-18 เมษายน   10,433 9,142 11,094 
18 19-25 เมษายน   10,433 9,142 11,094 
19 26 เมษายน-2 พฤษภาคม   9,292 7,210 11,106 
20 3-9 พฤษภาคม    9,781 7,289 11,382 
21 10-16 พฤษภาคม    8,769 7,589 11,668 
22 17-23 พฤษภาคม    9,810 7,598 12,135 
23 24-30 พฤษภาคม    9,786 7,612 12,360 

24 
31พฤษภาคม.- 6 
มิถุนายน 

  9,782 7,614 12,441 

25 7-13 มิถุนายน    9,745 7,617 12,401 
26 14-20  มิถุนายน    9,670 7,642 12,318 
27 21-27 มิถุนายน   9,745 7,700 12,393 

ที่มา: กรมการคาภายใน 
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ตารางผนวกที่ 4.1 จํานวนโรงสีขนาดกลางและขนาดใหญ กําลังการผลิต และ กําลังการผลิตเฉลี่ย ป 2551 
ภูมิภาค/จังหวัด 
 

จํานวนโรงส ี
(ราย) 

จํานวนอําเภอที่มี
โรงสี 

จํานวนโรงสีตอ
อําเภอ 

กําลังการผลิตรวม 
(ตัน/วัน) 

เฉล่ียตอราย 
(ตัน/วัน/ราย) 

กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 59   9,639 163.373 

กทม 19   3,833 201.737 

ปทุมธานี 15 7 2.14 2,610 174.000 

สมุทรสงคราม 5 3 1.67 580 116.000 
นนทบุรี 15 6 2.50 2,256 150.400 
สมุทรปราการ 5 6 0.83 360 72.000 

ภาคกลาง 569 123 4.63 69,080 121.406 

อยุธยา 33 16 2.06 4,374 132.546 
อางทอง 13 5 2.60 1,789 137.615 

ลพบุรี 44 6 7.33 4,698 106.773 

สิงหบุร ี 26 5 5.20 4,445 170.962 

ชัยนาท 59 7 8.43 10,208 173.017 

สระบุร ี 48 9 5.33 4,860 101.250 

ชลบุรี 13 5 2.60 277 21.308 
ระยอง 4 4 1.00 33 8.250 
จันทบุร ี 2 2 1.00 15 7.500 
ตราด 1 1 1.00 5 5.000 
ฉะเชิงเทรา 40 7 5.71 5,092 127.300 
ปราจีนบุร ี 12 5 2.40 363 30.250 

นครนายก 14 4 3.50 2,415 172.500 

ราชบุรี 40 8 5.00 2,538 63.450 
กาญจนบุรี 10 6 1.67 817 81.700 

สุพรรณบุร ี 110 10 11.00 19,089 173.536 

นครปฐม 57 7 8.14 6,440 112.982 

เพชรบุรี 31 6 5.17 883 28.484 
ประจวบฯ 3 3 1.00 47 15.667 
สระแกว 9 7 1.29 692 76.889 
ภาคเหนือ 422 114 3.70 50,444 119.536 

เชียงใหม 15 11 1.36 737 49.133 

ลําปาง 16 8 2.00 159 9.938 
ลําพูน 9 5 1.80 169 18.778 
แพร 10 2 5.00 234 23.400 
พะเยา 31 6 5.17 2,189 70.613 
เชียงราย 34 10 3.40 3,625 106.618 
แมฮองสอน 1 1 1.00 8 8.000 

นครสวรรค 92 12 7.67 11,892 129.261 

อุทัยธานี 30 7 4.29 3,478 115.933 

กําแพงเพชร 46 9 5.11 8,127 176.674 

ตาก 8 4 2.00 504 63.000 
สุโขทัย 14 8 1.75 1,247 89.071 

พิษณุโลก 24 7 3.43 5,377 224.042 

พิจิตร 34 11 3.09 8199 241.147 
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ภูมิภาค/จังหวัด 
 

จํานวนโรงส ี
(ราย) 

จํานวนอําเภอที่มี
โรงสี 

จํานวนโรงสีตอ
อําเภอ 

กําลังการผลิตรวม 
(ตัน/วัน) 

เฉล่ียตอราย 
(ตัน/วัน/ราย) 

เพชรบูรณ 35 7 5.00 2,020 57.714 

นาน 1 1 1.00 15 15.000 
อุตรดิตถ 22 5 4.40 2,464 112.000 
ภาคอีสาณ 412 163 2.53 54184 131.515 

นครราชสีมา 58 21 2.76 7,178 123.759 
บุรีรัมภ 32 16 2.00 3,701 115.656 

สุรินทร 53 9 5.89 10,631 200.585 

ศรีสะเกษ 31 8 3.88 3,784 122.065 
อุบลราชธานี 52 15 3.47 8,265 158.942 

ยโสธร 19 6 3.17 2,676 140.842 
ชัยภูมิ 11 9 1.22 473 43.000 
ขอนแกน 26 6 4.33 2,849 109.577 
อุดรธานี 27 7 3.86 2,997 111.000 
เลย 2 4 0.50 66 33.000 
หนองคาย 8 6 1.33 726 90.750 
มหาสารคาม 8 5 1.60 1,001 125.125 

รอยเอ็ด 22 16 1.38 5,098 231.727 

กาฬสินธุ 19 6 3.17 1,421 74.789 
สกลนคร 17 11 1.55 677 39.824 
นครพนม 7 10 0.70 500 71.429 
มุกดาหาร 7 3 2.33 385 55.000 

หนองบัว 4 2 2.00 490 122.500 
อํานาจเจริญ 9 3 3.00 1,266 140.667 

ที่มา : กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
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