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บทสํารวจสถานะความรูวาดวยการสนองตอบของอุปทานขาว
ตอการเปลี่ยนแปลงราคา*
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1. ความเบื้องตน
ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีการถกเถียงกันในหมูนักเศรษฐศาสตรวา
เกษตรกรในประเทศดอยพัฒนาโดยทั่วไป และในประเทศไทยโดยเฉพาะ เปนเศรษฐมนุษยหรือสัตว
เศรษฐกิจ (Economic Man) หรือไม กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เกษตรกรไทยมีพฤติกรรมอยางสมเหตุ
สมผล มี ก ารสนองตอบต อ สิ่ ง จู ง ใจทางเศรษฐกิ จ และมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมตามการ
เปลีย่ นแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจหรือไม บทความเรื่องนี้มีจุดมุงหมายที่จะสํารวจสถานะความรู
(State of Knowledge) เกีย่ วกับเรื่องนี้ เนื้อหาของบทความจําแนกออกเปน 4 ตอน ตอนที่หนึ่งกลาวถึง
แนวความคิดวาดวยเศรษฐมนุษย และความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ (Economic Rationality)
ตอนที่สองประมวลความเห็นของนักเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับประเด็นที่วา เกษตรกรในประเทศดอย
พัฒนาเปนสัตวเศรษฐกิจหรือไม ตอนที่สามสํารวจสถานะความรูวาดวยการสนองตอบของอุปทาน
ขาวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของราคา และตอนที่สี่เปนบทสรุป
2. แนวความคิดวาดวยเศรษฐมนุษย (Economic Man)
และความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ (Economic Rationality)
จากการสํารวจวิทยาการในสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เราอาจจําแนก
ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของมนุษยออกเปน 2 แนวทางใหญ ๆ คือ

*

อัมมาร สยามวาลาไดอานเนื้อหาสวนใหญของบทความนี้ตั้งแตยังเปนตนรางฉบับแรก และนิพนธ
พัวพงศกรไดอานตนฉบับบทความเต็มทั้งเรื่อง ทั้งสองทานไดใหขอแนะนําอันเปนประโยชน จึงขอขอบคุณ มา ณ
โอกาสนี้ดวย อยางไรก็ตาม ความรับผิดชอบยอมเปนของผูเขียนแตเพียงผูเดียว บทความนี้เปนผลพลอยไดจาก
โครงการวิจัย เรื่อง การสํ ารวจสถานะความรูวาดวยภาษีอากรในประเทศไทย ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากคณะ
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แนวทางที่หนึ่ง มีขอสมมติวา พฤติกรรมของมนุษยถูกกําหนดโดยสิ่งแวดลอม
กรรมพันธุ และปจจัยทางสังคมตางๆ ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของมนุษยในกลุมที่หนึ่งนี้ไมเชื่อวา
มนุษยมีเจตจํานงเสรี (Free Will) การทีม่ นุษยเลือกกระทําการหรือไมกระทําการใดๆมิไดเกิดจาก
เจตจํ านงเสรีของมนุษย หากแตเกิดจากแรงผลักดันทางดานสภาวะแวดลอมตางๆ แนวความคิด
ดังกลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจนในทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร (Behavioral Science) ดังเชนงานของ
Skinner (1872 ; 1974) นักสังคมศาสตรที่ยึดถือปรัชญาวัตถุนิยมวิภาษ (Dialectical Materialism)
อันมีคารล มารกซ (Karl Marx) เปนผูน าคนสํ
ํ
าคัญ ก็จัดอยูในกลุมนี้ เพราะปรัชญาวัตถุนิยมวิภาษ
มีขอสมมติวา สภาพแวดลอมทางวัตถุในสังคมในขณะหนึ่งขณะใด เปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนด
พฤติกรรมของมนุษยในขณะนั้น1 และเมื่อพิจารณาจําเพาะสํานักความคิดทางเศรษฐศาสตร เราจะพบ
วา มีสานั
ํ กเศรษฐศาสตรอยูอยางนอย 3 สํานัก ซึง่ อาจจําแนกอยูในกลุมที่หนึ่งนี้ได คือ
(1) สํานักเศรษฐศาสตรการเมือง ซึ่งยึดถือปรัชญาวัตถุนิยมวิภาษ
(2) สํานักเศรษฐศาสตรสถาบัน (Institutional School) ซึง่ มีขอสมมติวา ปจจัย
สถาบันตาง ๆ (Institutional Factors) มีบทบาทสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษย
(3) สํานักเศรษฐศาสตรพฤติกรรมศาสตร (Behavioral School) อันมีเฮอรเบิรต
ไซมอน (Herbert A. Simon) เปนผูนําในปจจุบัน2
แนวทางที่สอง มีขอสมมติวา มนุษยมีเจตจํานงเสรี (Free Will) โดยสามารถเลือก
กระทําการตางๆตามความตองการของตนเอง พฤติกรรมตางๆของมนุษยเกิดจากการตัดสินใจของ
มนุษยเอง การตัดสินใจดังกลาวนี้เปนไปอยางมีสติและอยางมีสํานึก มิไดถูกควบคุม หรือกําหนด
โดยปจจัยภายนอกดังเชนสิ่งแวดลอม แนวความคิดและทฤษฎีของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกและ
นีโอคลาสสิกจัดอยูในกลุมนี้ แมวานักเศรษฐศาสตรในสํานักดังกลาวนี้จะยอมรับวา สภาพแวดลอม
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ประเด็นซึ่งควรยํ้าในเบื้องตนนี้ก็คือ นักพฤติกรรมศาสตรเพียงบางคนเทานั้นที่ยึดถือปรัชญาวัตถุนิยม
วิภาษ การที่นักพฤติกรรมศาสตรและนักสังคมศาสตรที่ยึดถือปรัชญาวัตถุนิยมวิภาษ มีทัศนะที่คลายคลึงกัน
เกี่ยวกับการวิเคราะหพฤติกรรมของมนุษย มิไดเกิดจากการยึดถือปรัชญาพื้นฐานหรือระเบียบวิธีการศึกษารวมกัน
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Simon (1976) จําแนกความสมเหตุสมผล ( Rationality) ออกเปน 2 ประเภท คือ ความสมเหตุสมผล
ในสาระ (Substantive Rationality) กับความสมเหตุสมผลในกระบวนการ (Procedural Rationality) ในขณะที่ความ
สมเหตุสมผลในสาระเปนแนวความคิดพื้นฐานของความสมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร ความสมเหตุสมผล
ในกระบวนการเปนแนวความคิดพื้นฐานที่ยึดถือโดยนักพฤติกรรมศาสตรและนักจิตวิทยา หากพิจารณาในแงของ
ความสมเหตุสมผลในสาระ พฤติกรรมที่สมเหตุสมผล หมายถึง พฤติกรรมที่มุงบรรลุเปาหมายชุดหนึ่งชุดใด
ภายใตเงื่อนไขและขีดจํากัดที่มีอยู ดังนั้น พฤติกรรมที่สมเหตุสมผลจึงถูกกําหนด โดยลักษณะ สภาพแวดลอม
ที่ เ กิ ด พฤติ ก รรมนั้นขึ้น (Simon 1976 : 130-131) อรรถาธิบายดังกลาวนี้ยอมเปนประจักษพยานไดวา
นักเศรษฐศาสตรในสํานักพฤติกรรมศาสตรเชื่อวา มนุษยมิไดมีเจตจํานงเสรี และสภาวะแวดลอมเปนปจจัยสําคัญ
ที่กําหนดพฤติกรรมของมนุษย
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มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมจะทําใหมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม แตประเด็นสําคัญอยูที่วา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาวนี้เกิดจากเจตจํานงเสรีและ
การตัดสินใจเลือกของตัวมนุษยเอง หาไดเกิดจากการบังคับของสภาพแวดลอมแตประการใดไม
ในทางปฏิบัติ การพิสูจ นวา ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของมนุษยแนวทางหนึ่ง
แนวทางใดในสองแนวทางที่กลาวขางตนนี้เปนแนวทางที่ถูกตองนั้น เปนเรื่องที่ยากลําบากอยางยิ่ง
บทความนี้มิไดมีจุดมุงหมายที่จะสํารวจและประมวลขอโตแยงระหวางแนวทางทั้งสองนี้ แตจะให
ความสนใจเฉพาะแตแนวความคิดและทฤษฎีของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกและนีโอคลาสสิก
เทานั้น
ขอสมมติพื้นฐานที่สุดของทฤษฎีเศรษฐศาสตรทุนนิยมอันมีพื้นฐานมาจากสํานัก
คลาสสิกและนีโอคลาสสิกนั้นก็คือ มนุษยเปนสัตวเศรษฐกิจหรือเศรษฐมนุษย (Economic Man)
แนวความคิดวาดวยสัตวเศรษฐกิจ หรือ เศรษฐมนุษย ปรากฏครั้งแรกในงานเขียนของจอหน สจวต
มิลล (John Stuart Mill) โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรียงความเรื่อง On the Definition of Political Economy
ซึง่ ตีพมิ พครั้งแรกในป ค.ศ.1836 ตามทัศนะของมิลล เศรษฐมนุษยหรือสัตวเศรษฐกิจ ไดแก ผูที่มี
เปาหมายในรูปตัวเงิน (Pecuniary Objective) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแสวงหาความมั่งคั่งหรือ
ทรัพยสินใหมากที่สุดเทาที่จะมากได (Wealth Maximization) ทัง้ นีโ้ ดยอาจถูกจํากัดดวยเปาหมาย
อื่นๆ ที่มิใชเงิน (Mill 1967 : 312-18) แมวา จะมีการโตเถียงกันในเวลาตอมาเกี่ยวกับแนวความคิด
วาดวยเศรษฐมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งในขอที่วา เศรษฐมนุษยตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํานัก
คลาสสิก และนีโอคลาสสิก เปนมนุษยที่มีตัวตนในโลกแหงความเปนจริง หรือเปนเพียง ‘มนุษย
จําลอง’ ทีส่ รางขึน้ เพื่ออํานวยความสะดวกในการวิเคราะหพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ แตขอที่นักเศรษฐ
ศาสตรเห็นรวมกันเปนสวนใหญในเวลาตอมาก็คือ การแปรเปลี่ยนเปาหมายแหงพฤติกรรมของ
มนุ ษ ย จากการแสวงหาทรั พ ย สิ น สู ง สุ ด มาเป น การแสวงหาอรรถประโยชน สู ง สุ ด (Utility
Maximization) ชวยเกื้อกูลใหการวิเคราะหพฤติกรรมของมนุษยรัดกุมมากขึ้น และมีขอบกพรอง
นอยลง
หากมนุ ษ ย เ ป น สั ต ว เ ศรษฐกิ จ ซึ่ ง มี พ ฤติ ก รรมอั น สมเหตุ ส มผลทางเศรษฐกิ จ
(Economic Rationality) ตามขอสมมติของสํานักนีโอคลาสสิก ปญหาพื้นฐานก็มีอยูวา อะไรเลาคือ
พฤติกรรมอันสมเหตุสมผล? ความสมเหตุสมผล (Rationality) แหงพฤติกรรมของมนุษย ประกอบ
ดวยหลักการสําคัญอยางนอย 2 ประการ (Godelier 1972 : 11-127)
ประการแรก พฤติกรรมของมนุษยจะตองเกิดขึ้นอยางมีเปาหมาย ดังที่ ลุดวิก วอน
ไมซิส (Ludwing von Mises) กลาววา
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“…. มนุษยกระทําการอยางหนึ่งอยางใด ก็เพราะเหตุวา ไมพึงพอใจ
สภาวการณที่ดํารงอยู หากปราศจากการกระทําของตน มนุษยกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดก็เพราะเหตุวาไรพลังอํ านาจที่จะดลบันดาลใหเกิดสภาว
การณอันนาพึงพอใจอยางถึงที่สุด จึงตองเลือกกระทําการดวยวิธีการอัน
เหมาะสม เพื่อลดความไมพึงพอใจนั้นลง….”3 (Von Mises 1952 : 2-3)
ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรทุนนิยมปจจุบัน เปาหมายของมนุษยก็คือ การแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด
(Utility Maximization) การเลือกกระทําการหรือไมกระทําการของมนุษย จะตองเปนไปเพื่อเปาหมาย
ดังกลาวนี้ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
(1) มนุษยมีความพึงพอใจ (Preferences) ตอทางเลือกตางๆ (Choices) มนุษยที่มี
เหตุผลจะตองรูวา ตนตองการอะไร และไมตองการอะไร
(2) มนุษยสามารถเลือกทางเลือกตางๆตามลํ าดับความพึงพอใจ และการเลือก
จักตองเปนไปโดยสอดคลองตองกัน กลาวคือ หากมนุษยชอบ A มากกวา B และชอบ B มากกวา C
มนุษยที่มีความสมเหตุสมผลจักตองชอบ A มากกวา C
(3) การเลือกกระทํ าการหรือไมกระทํ าการใดๆจักตองเปนไปเพื่อแสวงหาอรรถ
ประโยชนสูงสุด
ประการที่สอง ในการแสวงหาอรรถประโยชน มนุษยที่มีความสมเหตุสมผลจักตอง
เลือกมรรควิธี (Means) อันเหมาะสม ซึง่ กอใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรนอยที่สุด
หลักเศรษฐศาสตรวาดวยความสมเหตุสมผลของมนุษยเปนเรื่องที่มีการศึกษากัน
อยางลึกซึ้ง ดังเชน Arrow (1951) ทัง้ นีเ้ พราะเหตุวา เรื่องนี้เปนพื้นฐานสําคัญของแนวความคิดและ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํานักคลาสิกและนีโอคลาสสิก หากขอสมมติที่วา มนุษยเปนสัตวเศรษฐกิจ
ซึง่ มีความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจไมเปนจริงแลวไซร คําทํานายและอรรถาธิบายของทฤษฎีเหลานี้
ก็มีอันตองยกเลิกไป แมวาขอสมมติดังกลาวนี้จะเปนที่ยอมรับในหมูนักเศรษฐศาสตรสํานักนีโอ
คลาสสิก และเปนพื้นฐานสํ าคัญของการพัฒนาแนวความคิดและทฤษฎีเสรษฐศาสตรสมัยใหม
ตลอดจนเปนพื้นฐานสําคัญของการเสนอแนวนโยบายเศรษฐกิจตางๆ แตขอสมมติดังกลาวนี้ก็เปนที่
วิพากษวิจารณกันอยางกวางขวาง ขอวิพากษวิจารณที่สําคัญปรากฏในงานของนักสังคมศาสตร ซึ่ง
ยึดถือปรัชญาวัตถุนิยมวิภาษ ดังเชน Godelier (1972) ในงานของผูที่ตอตานระเบียบวิธีการศึกษา
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Man acts because he is dissatisfied with the state of affairs as it prevails in the absence of his
intervention. Man acts because he lacks the power to render conditions fully satisfactory and must resort to
appropriate means in order to render them less unsatisfactory.
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แบบ Logical Positivism ดังเชน Hollis and Nell (1974)4 และในงานของนักพฤติกรรมศาสตรและนัก
จิตวิทยา ดังเชน Katona (1953 ; 1976 : 217-226)
อยางไรก็ตาม McKenzie and Tullock (1978 : 26-28) พยายามชี้ใหเห็นวา การ
วิพากษวิจารณแนวความคิดวาดวยสัตวเศรษฐกิจและความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจในบางกรณีเกิด
จากความเขาใจผิด โดยมีขอพึงพิจารณาอยางนอย 5 ประการ กลาวคือ
ประการแรก มนุษยมพี ฤติกรรมหลายสิ่งหลายอยาง ซึ่งมิไดเปนประโยชนแกตนเอง
อาทิเชน การขับรถฝาไฟแดงซึ่งจบลงดวยชีวิต การทุจริตในการสอบ ซึ่งจบลงดวยการถูกไลออก
จากมหาวิทยาลัย เปนตน คนเปนจํานวนมากมักจะกลาวอางวา การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนแกตนเองเหลานี้ นับเปนประจักพยานขอเท็จจริงวา มนุษยมิไดมีพฤติกรรมอยางสมเหตุ
สมผล ขอวิพากษวิจารณดังกลาวนี้เกิดจากความเขาใจผิดเกี่ยวกับแนวความคิดวาดวยความสมเหตุ
สมผลทางเศรษฐกิจ ตามขอสมมติพื้นฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตรทุนนิยม พฤติกรรมของมนุษยยอม
เกิดจากการตัดสินใจของมนุษยเอง และการตัดสินใจของมนุษยยอมขึ้นอยูกับการประเมินผลที่คาดวา
จะเกิดขึ้น (Expected outcome) มิใชขึ้นอยูกับผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual outcome) โดยที่ผลที่เกิดขึ้น
จริงอาจตรงตามการคาดคะเนหรือไมก็ได มนุษยจะเลือกกระทํ าการอยางหนึ่งอยางใด หากการ
ประเมินผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น พบวา ผลดีอันเกิดจากการกระทําดังกลาวมีมากกวาผลเสีย หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งก็คือ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับมีมากกวาตนทุนที่คาดวาจะตองสูญเสียจากการกระทํา
ดังกลาว แตถาหากผลที่เกิดขึ้นจริงมิไดเปนไปตามที่คาดก็เปนเพราะเหตุวา การประเมินผลที่คาดวา
จะเกิดขึน้ นั้นเปนไปโดยผิดพลาด ทั้งนี้อาจเกิดจากสารสนเทศที่ไมสมบูรณ (Imperfect Information)
การที่มนุษยเลือกกระทําการหรือไมกระทําการ โดยประเมินผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางผิดพลาดนั้น
หาไดมีนัยวามนุษยมิไดมีพฤติกรรมอันสมเหตุสมผล คนที่ชอบขับรถฝาไฟแดงนั้นก็เปนเพราะ
มีค วามสุ ข จากการเสี่ ย งและการใชชีวิตอย างตื่ น เตน นัก ศึก ษาที่ ทุจ ริตในการสอบก็เ ปนเพราะ
ไดประเมินแลววา เปนมรรควิธีเดียวที่ชวยใหสอบได และการสอบไดมีความหมายอยางยิ่งยวดตอ
ชีวิตในอนาคต แตการที่คนทั้งสองประเมินความเปนไปไดที่จะประสบอุบัติเหตุและที่จะถูกจับได
ตํ่ากวาที่ควรจะเปนนั้น มิไดหมายความเสมอไปวา พฤติกรรมดังกลาวนี้เปนพฤติกรรมที่ไมสมเหตุ
สมผล ความผิดพลาดในการประเมินผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในปจจุบัน ยอมเปนบทเรียนสําหรับการ
ประพฤติปฏิบัติในอนาคต
ประการที่สอง คนเปนจํานวนมากมักจะเขาใจผิดวา เนื่องจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร
ทุนนิยมมีขอสมมติวา มนุษยที่มีเหตุมีผลจักตองแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด ดังนั้นจึงมักมีขอ
โจมตีประการหนึง่ วา สัตวเศรษฐกิจเปนสัตวที่เห็นแกตัว โดยไมเห็นแกสวนรวม แทที่จริงนั้น การ
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บทวิจารณ Hollis and Nell (1976) ดูอาทิเชน Katouzian (1980 : 44) และ Blaug (1980 : 123-126)
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เห็นแกตัวมิไดมีความหมายวาจะตองไมเห็นแกสวนรวมเสมอไป สําหรับมนุษยบางคน การเห็นแก
สวนรวมก็ดี และความตองการใหบริการหรือชวยเหลือผูอื่นก็ดี อาจอยูในฟงกชั่นอรรถประโยชน
(Utility Function) ของเขา ซึ่งมีนัยสําคัญวา พฤติกรรมดังกลาวนี้ไมเพียงแตจะมีประโยชนตอสังคม
เทานัน้ หากทวายังมีสวนเพิ่มพูนอรรถประโยชนสวนบุคคลควบคูกันไปอีกดวย
ประการที่สาม พฤติกรรมของมนุษยอาจขึ้นอยูกับสภาพทางรางกายและจิตใจใน
บางกรณี มนุษยอาจมีปญหาสุขภาพจิตหรือมีอุปนิสัยที่เคยชินบางอยาง จึงประพฤติปฏิบัติในสิ่งซึ่ง
มิไดเปนประโยชนแกตนเอง ทําไมคนเปนอันมากจึงยังสูบบุหรี่ทั้งๆที่รูวาบุหรี่เปนโทษตอรางกาย
และทําไมคนจํานวนไมนอยยังคงดื่มสุราทั้งๆที่สุราไมเพียงแตเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยเทานั้น
หากทวาการเมาสุรายังอาจเปนชนวนแหงผลเสียอื่นๆอีกดวย ดังนั้น มนุษยจึงอาจมีพฤติกรรมอัน
ไมสมเหตุสมผลได (Irrational Behavior) พฤติกรรมอันไมสมเหตุสมผลดังกลาวนี้ หมายถึง
พฤติ ก รรมซึ่ ง ไม ส อดคล อ งกั บ หลั ก การหาอรรถประโยชน สู ง สุ ด หรื อ กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ
พฤติกรรมที่ไมเปนประโยชนแกมนุษย แตมนุษยก็ยังเลือกประพฤติปฏิบัติทั้งๆที่รูอยูเต็มอกวา
พฤติกรรมดังกลาวมิไดเปนประโยชนแกตนเอง ในปจจุบันนี้ นักเศรษฐศาสตรจํานวนมาก แมใน
สํานักนีโอคลาสสิกเองก็ยอมรับวา มนุษยอาจมีพฤติกรรมอันไมสมเหตุสมผลได การที่มนุษยอาจมี
พฤติกรรมอันไมสมเหตุสมผลไดนี้เอง ทําใหทฤษฎีเศรษฐศาสตรทุนนิยมมีขีดจํากัดในการวิเคราะห
และการอธิบายพฤติกรรมของมนุษยและปรากฏการณทางเศรษฐกิจ5
ประการที่สี่ ขอวิพากษวิจารณอีกแนวหนึ่งมีอยูวา การที่มนุษยจะมีพฤติกรรมอัน
สมเหตุสมผลไดนั้น มนุษยจักตองมีสารสนเทศอันสมบูรณ (Perfect Information) แตเนื่องจากมนุษย
มิไดมีสารสนเทศอันสมบูรณ ดังนั้น มนุษยจึงไมมีพฤติกรรมอันสมเหตุสมผล อยางไรก็ตาม
แนวความคิดวาดวยความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ มิไดมีขอสมมติวา การมีสารสนเทศอันสมบูรณ
เปนเงื่อนไขอันจําเปนของความสมเหตุสมผลแหงพฤติกรรมมนุษย สารสนเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
การตัดสินใจเพื่อกระทําการหรือละเวนการกระทําการอยางหนึ่งอยางใด หากสารสนเทศยิ่งมีความ
สมบูรณถูกตองมากเพียงใด การตัดสินใจก็จะมีขอผิดพลาดนอยเพียงนั้น การที่มนุษยไมมีสารสนเทศ
ทีส่ มบูรณ ยอมทําใหการตัดสินใจผิดพลาดไดงาย แตความขอนี้ไมเพียงพอที่จะพิสูจนวา มนุษยไมมี
พฤติกรรมอันสมเหตุสมผล พอคาคนกลางที่กักตุนสินคาเพื่อหวังกําไรสูงสุด หากตองประสบการ
ขาดทุนเนือ่ งจากความไมสมบูรณของสารสนเทศ ก็มิไดหมายความวา พอคาคนกลางดังกลาวนี้มิไดมี
พฤติกรรมอันสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ
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ความพยายามที่จะใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํานักนีโอคลาสสิกในการอธิบายพฤติกรรมอันไมสมเหตุ
สมผล ดูอาทิเชน Becker (1962)
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ประการที่หา นักเศรษฐศาสตรจํานวนไมนอย โดยเฉพาะในสํานักพฤติกรรมศาสตร
มีความเห็นวา มนุษยอาจมิไดตองการแสวงหารอรรถประโยชนสูงสุด ในโลกแหงความเปนจริง
มนุษยในฐานะที่เปนสมาชิกองคกรทางเศรษฐกิจจําตองประนีประนอมกับสมาชิกอื่นๆในองคกร
เดียวกัน ผลแหงการประนีประนอมทําใหเปาหมายสูงสุด (Maximand) ดังเชนการหาอรรถประโยชน
สูงสุด และการหากําไรสูงสุดก็ดี และเปาหมายตํ่าสุด (Minimand) ดังเชนการประกอบการผลิตเพื่อ
เสียตนทุนตําสุ
่ ดก็ดี มิอาจเปนจริงได มนุษยในฐานะผูบริโภคจึงตองการอรรถประโยชนในระดับที่นา
พึงพอใจเพียงระดับหนึ่ง ซึ่งมิใชการแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด หนวยผลิตสมัยใหมจึงเลือก
เปาหมายกําไรในระดับที่ผูถือหุนพึงพอใจ ซึ่งมิใชกําไรสูงสุด เปนตน อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร
ในสํานักนีโอคลาสสิกตอบโตวา การที่จะประเมินวามนุษยตองการอรรถประโยชนสูงสุดหรือไมนั้น
จะตองถามผูถูกประเมิน มิใชอาศัยวิจารณญาณหรือดุลพินิจสวนบุคคลของผูประเมิน ในที่สุดการ
ถกเถียงก็นาไปสู
ํ
ขอโตแยงเกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษาระหวางนิรนัยวิธี (Deduction) ซึง่ ยึดถือโดย
สํานักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก กับอุปนัยวิธี (Induction) ซึง่ ยึดถือโดยสํานักพฤติกรรมศาสตร
3. เกษตรกรในประเทศดอยพัฒนาเปนสัตวเศรษฐกิจหรือไม?
บทสํารวจทัศนะของนักเศรษฐศาสตร6
ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นักเศรษฐศาสตรถกเถียงกันเปนอันมากวา
เกษตรกรในประเทศดอยพัฒนาเปนสัตวเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสมเหตุสมผลตามนิยามของสํ านัก
เศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกหรือไม (Barber 1960) ประเด็นเฉพาะเจาะจงที่มีการถกเถียงกันประเด็น
หนึ่งก็คือ ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํานักนีโอคลาสสิก เมื่อราคาสินคาชนิดหนึ่งชนิดใดสูงขึ้น
หนวยผลิตสินคาดังกลาวนั้นยอมสนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจดวยการเพิ่มปริมาณการผลิต
คําถามมีอยูวา เกษตรกรในประเทศดอยพัฒนาสนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจในทํานองเดียวกับ
พฤติกรรมของเศรษฐมนุษยในทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํานักนีโอคลาสสิกหรือไม ทัศนะของนัก
เศรษฐศาสตรเกี่ยวกับประเด็นนี้ อาจจําแนกออกเปน 4 กลุม คือ
กลุมที่หนึ่ง เชือ่ วา เกษตรกรในประเทศดอยพัฒนาเปนสัตวเศรษฐกิจที่มีพฤติกรรม
อันสมเหตุสมผล ดังเชนพฤติกรรมของเศรษฐมนุษยในทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํานักนีโอคลาสสิก
กลาวคือ มีการสนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจอยางปกติอยางรวดเร็วและอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํ านักนีโอคลาสสิกจึงสามารถอธิบายและใหคํ าทํ านายเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของเกษตรกรในประเทศดอยพัฒนาไดดี โดยที่มิจําตองสรางทฤษฎี เพื่ออธิบายพฤติกรรม
6

เนื้อหาในหัวขอนี้ โดยสาระสําคัญเรียบเรียงโดยมีการขยายความเพียงเล็กนอยจาก Behrman (1968 : 313) โปรดดูรายการอางอิงในหนังสือนี้ และโปรดเปรียบเทียบกับ Ganjarerndee (1975 : 175-179)
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ของเกษตรกรในโลกที่สามโดยเฉพาะ ผูนําทางความคิดในกลุมที่หนึ่งนี้ ไดแก ธีโอดอร ชูลตส
(Theodore W. Schultz) แหงสํานักเศรษฐศาสตรชิคาโก ซึ่งไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรใน
ป 2522
กลุมที่สอง เชื่อวา เกษตรกรในประเทศดอยพัฒนามิไดมีความสมเหตุสมผลทาง
เศรษฐกิจดังเชนเศรษฐมนุษยในทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํานักนีโอคลาสสิก พฤติกรรมของเกษตรกร
ในประเทศดอยพัฒนาจึงแตกตางจากสัตวเศรษฐกิจในทฤษฎีดังกลาวนี้ ทั้งนี้เพราะเหตุวา เกษตรกร
ในประเทศดอยพัฒนามักจะไมสนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ หรือมิฉะนั้นการสนองตอบ
ดัง กลา วนี้จ ะมีน  อ ยมาก พฤติกรรมดัง กลาวนี้เปนผลจากปจจัยทางดานวัฒนธรรมและสถาบัน
(Cultural and Institutional Constraints) เปนสําคัญ แตการเนนปจจัยสําคัญอาจแตกตางกัน กลาวคือ
(1) นัก สั งคมศาสตรบางคนมีความเห็นวา ระบบสังคมในประเทศดอยพัฒนา
แตกตางจากประเทศที่พัฒนาแลวโดยสิ้นเชิง ทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํานักนีโอคลาสสิกพัฒนาขึ้น
จากโครงสรางระบบสังคมของประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งมีปจจัยทางดานวัฒนธรรมและสถาบัน
แตกตางจากประเทศดอยพัฒนาอยางมาก เรามิอาจหวังไดวา มนุษยที่อาศัยอยูในระบบสังคมอัน
แตกตางกันโดยสิ้นเชิงจะมีแบบแผนแหงพฤติกรรมเหมือนกัน และมีการสนองตอบตอสิ่งตางๆใน
แบบแผนเดียวกัน
(2) อวิชาของเกษตรกรในประเทศดอยพัฒนาทํ าใหไมรูจักทางเลือกตางๆที่มีอยู
และการสนองตอบตอปรากฏการณทางเศรษฐกิจตางๆที่เกิดขึ้นอยูในขอบเขตอันจํากัดมากกวาที่ควร
(3) ความไมสมบูรณของตลาดปจจัยการผลิตและตลาดผลผลิตในประเทศดอย
พัฒนามีมากกวาประเทศที่พัฒนาแลว ความไมสมบูรณดังกลาวนี้จึงเปนเหตุใหการสนองตอบตอ
สิง่ จูงใจทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในประเทศดอยพัฒนามีนอยกวาที่ควร
(4) ขนบธรรมเนี ย มและประเพณี มี ค วามสํ าคั ญ อย า งมากต อ พฤติ ก รรมของ
ประชาชนในประเทศดอยพัฒนา เกษตรกรในบางประเทศมีความเห็นแกเอกภาพของครอบครัวเหนือ
สิง่ อืน่ ใด แมจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งใหผลตอบแทนสูงมากเพียงใด แตถาหากตองยายถิ่นที่อยู
หรือตองแยกตัวจากครอบครัวเพื่อประกอบกิจกรรมดังกลาวนี้ก็ยากที่จะดึงดูดเกษตรกรเหลานี้ได
นักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาบางคนมีความเห็นวา ในสังคมแบบครอบครัวขยาย (Extended
Family) การสนองตอบของการออม การลงทุน และการทํางาน ที่มีตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจจะมีนอย
กวาที่ควร
อยางไรก็ตาม ในหมูนักเศรษฐศาสตรที่มีความเห็นวา เกษตรกรในประเทศดอย
พัฒนาเกือบจะไมสนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจนั้น มีเพียงบางคนเทานั้นที่มีความเห็นวา จําเปน
ตองสรางทฤษฎีเศรษฐศาสตรขึ้นมาใหมเพื่ออธิบายพฤติกรรมของเกษตรกรในประเทศดอยพัฒนา
โดยเฉพาะ
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กลุมที่สาม มีความเห็นวา เกษตรกรในประเทศดอยพัฒนาอาจมีพฤติกรรมแตกตาง
จากเกษตรกรในประเทศที่พัฒนาแลว กลาวคือ สําหรับในประเทศที่พัฒนาแลว อุปทานการเสนอขาย
ผลิตผลทางการเกษตรจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตผลดังกลาวนี้
แตในประเทศดอยพัฒนาอาจเปนไปไดวา อุปทานการเสนอขายผลผลิตทางการเกษตรสวนเกิน
(Marketed Surplus) ของชาวนาที่มีฐานะพอยังชีพมีความสัมพันธเชิงผกผันกับราคาผลิตผลนั้นๆ
ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะเหตุอยางนอยหนึ่งในสองประการตอไปนี้ คือ
(1) เกษตรกรในประเทศดอยพัฒนามีความตองการใชเงินจํ านวนหนึ่งคอนขาง
ตายตัว ความตองการใชเงินดังกลาวนี้อาจเกิดจากความจําเปนในการจับจายใชสอยเพื่อซื้อสินคาที่
ตนเองมิอาจผลิตได ความจําเปนที่จะตองชําระหนี้ และความจําเปนที่จะตองชําระคาเชา เกษตรกรจะ
พยายามผลิตใหไดมากที่สุด แลวนําผลผลิตออกจําหนายเทาที่จะใหรายไดอันเพียงพอแกการใชเงิน
เทานัน้ ผลผลิตสวนที่เหลือจะนําไปบริโภคภายในครัวเรือน ดังนั้น หากราคาผลผลิตอยูในระดับสูง
ปริมาณผลผลิตที่จําตองเสนอขายจะมีนอย แตในยามที่ราคาผลผลิตตกตํ่า ปริมาณผลผลิตที่จําตอง
เสนอขายจะมีมาก ดวยเหตุนี้เอง อุปทานการเสนอขายผลผลิตสวนเกินจึงมีความสัมพันธผกผันกับ
ราคาผลผลิตนั้น ๆ
(2) เมื่อราคาผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น เกษตรกรอาจมีรายไดในรูปทรัพยากร
(Real Income) เพิม่ ขึน้ อยางพอเพียง จนถึงขนาดที่วา ผลทางเงินได (Income Effect) ของอุปสงค
ในการบริโภคสินคาดังกลาวนี้มีมากกวาผลทางราคา (Price Effects) ทีม่ ีตอการผลิตและการบริโภค
ซึง่ เปนเหตุใหอุปทานการเสนอขายผลผลิตสวนเกินมีความสัมพันธผกผันกับราคาผลผลิตนั้น ๆ
ไมวาการจะเปนประการใดก็ตาม แมวาพฤติกรรมดังกลาวนี้จะตรงกันขามกับ
คํ าทํ านายของทฤษฎีเศรษฐศาสตรสํานักนีโอคลาสสิก แตการอธิบายพฤติกรรมดังกลาวนี้ภายใน
กรอบการวิเคราะหของสํานักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกยังอยูในวิสัยที่เปนไปได จึงมิไดมีนัยเสมอ
ไปวาเกษตรกรในกรณีนี้มิไดเปนสัตวเศรษฐกิจ (Behrman 1968 : 6)
กลุมที่สี่ เชือ่ วา เกษตรกรในประเทศดอยพัฒนาเปนสัตวเศรษฐกิจ ซึ่งมีพฤติกรรม
อันสมเหตุสมผล ดุจดังเศรษฐมนุษยในทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํานักนีโอคลาสสิกทุกประการ แต
การที่เกษตรกรในประเทศดอยพัฒนาไมสูสนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจหรือมีการสนองตอบ
ตอสิง่ จูงใจทางเศรษฐกิจแตเพียงเล็กนอย ก็เปนเพราะเหตุวามีขีดจํากัดทางดานทรัพยากร (Resource
Constraint) โดยที่มิไดเกิดจากปจจัยทางดานวัฒนธรรมและสถาบันวา จําเพาะในกรณีของการ
เพาะปลูกขาว ชาวนามีการสนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจไมแตกตางจากเศรษฐมนุษยในทฤษฎี
เศรษฐศาสตรของสํ านักนีโอคลาสสิก แตในบางกรณีความจํ ากัดของทรัพยากรอาจทํ าใหชาวนา
ไมสามารถแสดงพฤติกรรมเยี่ยงเศรษฐมนุษยได ตัวอยางที่เปนรูปธรรมก็คือ เมื่อราคาขาวแพงขึ้น
ชาวนาอาจตองการสนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจดวยการขยายพื้นที่การเพาะปลูกขาว แต
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ถาหากความจํากัดของที่ดินมีมากถึงขนาดที่มิอาจขยายพื้นที่การเพาะปลูกได ปรากฏการณที่เกิดขึ้น
ก็คอื ชาวนาเกือบมิไดขยายพื้นที่การเพาะปลูกเลย ทั้งๆที่มีสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อการนั้น ในกรณี
เชนนี้ ผูวิจัยอาจดวนสรุปวา ชาวนามิใชสัตวเศรษฐกิจ เนื่องจากมิไดสนองตอบตอสิ่งจูงใจทาง
เศรษฐกิจอยางที่ควรจะเปน โดยที่ขอสรุปเชนนี้ยอมคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงอยางเห็นไดชัด
ความเห็นที่แตกตางกันในหมูนักเศรษฐศาสตรในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
เกษตรกรในประเทศดอยพัฒนาดังที่ประมวลสรุปไวขางตนนี้ ทําใหมีการศึกษาวิเคราะหการสนอง
ตอบของอุปทานผลผลิตทางการเกษตรที่มีตอการเปลี่ยนแปลงราคา (Supply Response) กันอยาง
กวางขวาง การโตเถียงในประเด็นดังกลาวนี้เปนไปอยางดุเดือด และมีการอางอิงผลการวิจัยอยาง
สับสน โดยที่มีการเปรียบเทียบผลการวิจัยอยางผิดๆจน Behrman (1968 : 8-9) ไดกลาวเตือนถึงขอพึง
สังวรอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ในการอางอิงและเปรียบเทียบผลการวิจัยตางๆเราจําตองแยกแยะ
ระหวางการสนองตอบของปริมาณการผลิตรวม (Total Production) กับการสนองตอบของปริมาณ
การผลิตสวนเกินที่เสนอขายในตลาด (Marketed Surplus) ความแตกตางดังกลาวนี้จะมีนอยมากหาก
ไมมีการบริโภคพืชผลในไรนา (On-farm Consumption) แตในกรณีของธัญญพืชดังเชนขาว ชาวนา
ยอมกันขาวที่ปลูกไดไวสําหรับบริโภคในครัวเรือน หากการบริโภคในไรนายิ่งมีมากเพียงใด ปริมาณ
ผลผลิตสวนเกินที่เสนอขายในตลาดยอมมีนอยเพียงนั้น ทั้งนี้เปนที่คาดกันวา ปริมาณขาวที่บริโภค
ในไรนามีการสนองตอบตอราคานอยมาก ดังนั้น ปริมาณผลผลิตรวมจึงมีการสนองตอบตอราคา
นอยกวาปริมาณผลผลิตสวนเกินที่เสนอขายในตลาด การอางอิงและเปรียบเทียบผลการวิจัยโดย
ไมคานึ
ํ งถึงความแตกตางดังกลาวนี้ อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดไดโดยงาย
ประการที่สอง งานวิจยั วาดวยการสนองตอบของอุปทานสินคาเกษตรเทาที่ผานมา
มีขอบเขตและความครอบคลุมแตกตางกันมาก บางก็ศึกษาถึงการสนองตอบของผลผลิตทางการ
เกษตรมวลรวม (Total Agricultural Production) และบางก็จํากัดการศึกษาเฉพาะพืชผลเปนราย
ประเภท การอางอิงและเปรียบเทียบผลการวิจัยตางๆจําตองคํานึงถึงขอบเขตและความครอบคลุม
ดังกลาวนี้ ทั้งนี้เพราะเหตุวา แมภายในประเทศเดียวกัน การสนองตอบของอุปทานการผลิตพืชผล
แตละประเภทอาจแตกตางกันไดอยางมาก
ประการที่สาม ในการอางอิงและเปรียบเทียบผลงานวิจัยตางๆ เราจําตองแยกแยะ
ผลการประมาณการระยะสั้นกับระยะยาว โดยจะตองไมสับสนถึงกับนําผลการประมาณการระยะสั้น
มาเปรียบเทียบกับผลการประมาณการระยะยาว ทั้งนี้เพราะเหตุวา สําหรับพืชผลประเภทเดียวกัน
การสนองตอบของอุปทานในระยะยาวจะมีมากกวาระยะสั้น เนื่องจากชวงเวลาของการปรับตัว
ยาวนานกวา แตขณะเดียวกันก็ตองระลึกดวยวา ฤดูการผลิตของพืชผลของแตละประเภทมีระยะเวลา
ยาวนานไมเทากัน

11
4. การศึกษาวาดวยการสนองตอบของอุปทานขาวตอการเปลี่ยนแปลงราคา
จากการสํ ารวจงานวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเกษตรของไทย เราพบวามีการ
ศึกษาอยางคอนขางกวางขวางเกี่ยวกับประเด็นที่วา เกษตรกรไทยมีการสนองตอบตอสิ่งจูงใจทาง
เศรษฐกิจหรือไม หากพิจารณาจําเพาะพฤติกรรมของชาวนาไทย เราพบวามีงานวิชาการ ซึ่งเลือกใช
ระเบียบวิธีการศึกษาที่แตกตางกัน อยางนอย 2 วิธี กลาวคือ
วิธีที่หนึ่ง ไดแก การศึกษาขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ ประกอบกับการ
สังเกตการณ โดยมิไดมีการสรางแบบจําลอง ผลการศึกษาโดยวิธีนี้สวนใหญสรุปวา ชาวนาไทยมีการ
สนองตอบตอสิ่งจูงใจดานราคา ดังเชน Muscat (1966a : chapter 3) , Muscat (1966), Silcock (1967)
และ Silcock (1970)
วิธีที่สอง ไดแก การประมาณการคาความยืดหยุนตอราคาของอุปทานขาว (Price
Elasticity of Supply) ซึ่งตามปกติมักจะมีการสรางแบบจําลองโดยอาศัยเทคนิควิธีทางเศรษฐมิติ
ปญหาพืน้ ฐานขอหนึ่งของการประมาณการดังกลาวนี้ก็คือ การเลือกใชตัวแปรคาแทน “อุปทานขาว”
งานวิจยั เกีย่ วกับเรื่องนี้ที่ทํากันในประเทศตางๆ มักจะใชตัวแปรคาที่ตางกันอยางนอย 3 ตัว คือ
(1) ปริมาณขาวที่ผลิตได (Total Production)
(2) ปริมาณขาวสวนเกินที่นําออกเสนอขายในตลาด (Marketed Surplus)
(3) พืน้ ที่การเพาะปลูกขาว (Planted Area)
ในการศึ ก ษาสถานะความรู  เ กี่ ย วกั บ การสนองตอบของอุป ทานขา วในประเทศ
ไทย ในที่นี้เราจะจํ ากัดการสํ ารวจเฉพาะงานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งไดนํ าเสนอผลการประมาณการ
สัมประสิทธิ์การสนองตอบของอุปทานขาวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงราคาโดยเฉพาะ ทั้งนี้โดยแยก
พิจารณาการศึกษาออกเปน 3 ประเภท คือ
(1) การสนองตอบของอุปทานการผลิตขาว (Production Response)
(2) การสนองตอบของอุปทานขาวที่เสนอขายในตลาด (Marketed Supply
Response)
(3) การสนองตอบของพื้นที่การเพาะปลูกขาว (Area Response)
4.1 การศึกษาวาดวยการสนองตอบของอุปทานการผลิตขาว
(Production Response)
การศึกษาวาดวยการสนองตอบของอุปทานการผลิตขาวในกลุมแรกนี้ มุงประมาณ
การคาความยืดหยุนตอราคาของปริมาณขาวที่ผลิตได (Price Elasticity of Total Rice Production)
การประมาณคาสัมประสิทธิ์ดังกลาวนี้ ถึงจะมีผูศึกษาอยูบาง แตก็นับวาไมมากนัก งานวิจัยในกลุมนี้
เทาทีร่ วบรวมไดมีอยูอยางนอย 7 เรื่อง แตแยกเปน 8 สํานวน โดยที่งานของ ไขศรี คนจริง (2522)
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โดยสาระสําคัญเปนเรื่องเดียวกับ Konjing (1979) ผลการประมาณการโดยสรุปปรากฏในตารางที่ 1
ซึง่ มีรายละเอียดอันพึงพิจารณาดังตอไปนี้
(1) นายวิรัช อารมยดี ใชขอมูลระหวาง ป 2494 – 2508 ในการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปริมาณขาวสารที่ผลิตไดกับราคาขาวเปลือกในปที่ลวงมาแลว โดยที่ราคาขาวเปลือกดังกลาว
นีป้ รับดวยดัชนีคาครองชีพแลว ผลการศึกษาพบวา ความยืดหยุนของปริมาณขาวสารที่ผลิตไดที่มีตอ
การเปลี่ยนแปลงราคาขาวเปลือก ดังกลาวนี้มีคาเทากับ 0.48 (Arromdee 1968)
(2) นายชัยวัฒน คนจริง ใชขอมูลระหวางป 2495-2509 ในการประมาณการคาความ
ยืดหยุน ตอราคาของอุปทานการผลิตขาว และพบวามีคาเทากับ 0.5455 โดยพิจารณาไดจากสมการดัง
ตอไปนี้
Log Q1 =
- 4.1770 + 0.5455 log Pt-1 + 0.0232 log Xt
(5.1031) (1.7367)
(0.0996)
………………. (1)
+ 0.02562 log At-1
(0.5415)
2
0.12
R =
ในที่นี้

Q =
P =
X =
A =

ปริมาณขาวเปลือกที่ผลิตไดรายป (กิโลกรัมตอหัว)
ราคาขายสงของขาวเปลือกชั้นหนึ่งในกรุงเทพฯ ปรับดวยดัชนี
ราคาขายสง (บาทตอตัน)
แนวโนมป 2495 = 1,
2496 = 2 ฯลฯ
พืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกขาวรายป (ไรตอหัว)

แตผลการประมาณการมีความนาเชื่อถือทางสถิตินอยมาก ผูวิจัยจึงเปลี่ยนแปลงแบบจําลองที่ใชใน
การประมาณการเสียใหม โดยแทนที่จะใหปริมาณขาวเปลือกที่ผลิตไดในปปจจุบัน (Qt) ขึน้ อยูกับ
จํานวนพื้นที่การเพาะปลูกขาวในปที่ลวงมาแลว (At-1) กลับใหขึ้นอยูกับจํานวนพื้นที่การเพาะปลูก
ขาวในปปจจุบัน (At) ดังสมการดังตอไปนี้
Log Q1 =

R2 =

- 2.4019 + 0.0453 log Pt-1 - 0.1037 log Xt
(4.8713) (1.6218)
(0.0470)
+ 1.08322 log At-1
………………. (2)
(0.3675)
0.74
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ผลการประมาณการตามสมการที่ (2) แมจะใหคา R2 สูงกวาสมการที่ (1) แต t- values มีคาตํ่ากวา
ผลการประมาณการใหมนี้พบวา ความยืดหยุนตอราคาของประมาณขาวที่ผลิตไดมีคาเทากับ 0.0453
ซึง่ นับวาตํ่ามาก7
(3) นายวีรพงษ รามางกูร นําเสนอผลการประมาณการโดยออมจากการสรางแบบ
จําลองเศรษฐกิจมหภาคสําหรับระบบเศรษฐกิจไทย โดยใชขอมูลระหวางป 2496-2512 และใช
Simulation Method ในการประมาณการผลกระทบของการเลิกเก็บพรีเมี่ยมขาว ซึ่งปรากฏวา การเลิก
เก็บพรีเมีย่ มขาวจะทําใหราคาขาวภายในประเทศเพิ่มขึ้นโดยถัวเฉลี่ย 8.2% และปริมาณขาวเปลือกที่
ผลิตไดเพิ่มขึ้น 2.1% ดังนัน้ จากการประมาณการดวยวิธีโดยออม ความยืดหยุนตอราคาของปริมาณ
การผลิตขาวจะมีคาเทากับ 0.26 (Ramangkura 1972 : 191)
(4) นายศิริ การเจริญดี ใชขอมูลระหวางป พ.ศ. 2503-2515 ในการสรางสมการ
อุปทานขาว ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณขาวเปลือกที่ผลิตไดกับราคาขาวสารและตัวแปร
คาอี่น ๆ ดังตอไปนี้
Qt = 1458 + 0.1563 Qt-1 + 38.35 ydrct – 264.1 drt
(1968) (0.1489)
(10.55)
(62.0)
+ 2.0275 prct - 1.8256 pmzt
…………………… (3)
2
D.W. = 1.80
R = 0.886
ในที่นี้

Q = ปริมาณขาวเปลือกที่ผลิตได (พันเมตริกตัน)
ydrc = ผลผลิตตอไร (เมตริกตันตอไร)
dr = พืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกขาวที่ไดรับความเสียหาย เทียบเปนรอยละของพื้นที่
การเพาะปลูกขาวรวม
prc = ราคาขาวสารภายในประเทศที่คาดวาจะขายได (บาทตอเมตริกตัน)
pmz = ราคาขาวโพดภายในประเทศที่คาดวาจะขายได (บาทตอเมตริกตัน)
ตัวเลขในวงเล็บคือ standard errors

ผลการประมาณการปรากฏวา ความยืดหยุนตอราคาของปริมาณการผลิตขาวเปลือกมีคาเทากับ
0.1744 ในระยะสัน้ และ 0.2067 ในระยะยาว นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่องนี้ยังพบอีกดวยวา ความยืดหยุน
ของปริมาณการผลิตขาวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงราคาขาวโพด มีคาเทากับ –0.1744 (Ganjarerndee
1975, Table 5.6-5.7 : 196-197)

7

Konjing (1970b) โดยสาระสําคัญมาจากบทที่ 4 ของ Konjing (1970a)
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(5) Wong (1978) ประมาณการคาความยืดหยุนตอราคาของปริมาณขาวที่ผลิตได
โดยใชขอมูลระหวางป 2494-2515 และพบวา มีคา เทากับ 0.4065 ในระยะสั้น และ 0.9110 ในระยะ
ยาว ซึ่งนับวามีคาคอนขางสูง8 สมการอุปทานขาวตามที่ปรากฏในงานวิจัยเรื่องนี้ คือ
QMt = 3,914.72 + 0.5538 QMt-1 + 1.5122 Pdt-1
(0.1034)
(0.9391)
………………….. (4)
+ 16.4382 Pct-1 – 209.2310 Wt
(3.4439)
(29.6882)
2
R = 0.8863 ; h = 0.23
ตัวเลขในวงเล็บคือ standard errors
ในที่นี้

QMt
Pdt
Pct
Wt

=
=
=
=

ปริมาณขาวสารที่ผลิตไดในปที่ t
ราคาขายสงของขาวสารภายในประเทศในปที่ t
ดัชนีราคาพืชผลอื่น ๆ ที่มิใชขาวในปที่ t
สัดสวนของพื้นที่การเพาะปลูกขาว ซึ่งไดรับความเสียหายเทียบกับพื้นที่
การเพาะปลูกขาวรวมในปที่ t

อยางไรก็ตาม สมการอุปทานขาวซึ่งปรากฏในงานวิจัยเรื่องนี้แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณ
ขาวสารกับราคาขาวสารขายสง นับวาแตกตางจากการศึกษาการสนองตอบของอุปทานขาวโดยทั่วไป
ซึง่ มักจะศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณขาวเปลือกกับราคาขาวเปลือก ในงานวิจัยเรื่องเดียวกันนี้
ผูว จิ ยั ยังไดประมาณการคาความยืดหยุนไขวของอุปทานขาว (Cross Elasticity of Supply) โดยศึกษา
วา หากราคาพืชผลอื่นๆเปลี่ยนแปลงไป อุปทานการเสนอขายขาวจะแปรเปลี่ยนไปอยางไรบาง
ผลการประมาณการปรากฏวาเทากับ –0.2799 ในระยะสั้น และ 0.6273 ในระยะยาว ซึ่งมีนัยสําคัญวา
หากการเพาะปลูกพืชผลอื่นๆไดรับผลตอบแทนดีขึ้น อุปทานการเสนอขายขาวสารจะลดลง
(6) นายศรัณย วรรธนัจฉริยา ประมาณการคาความยืดหยุนตอราคาของปริมาณการ
ผลิตขาวเปลือกทั้งโดยตรงและโดยออม ทั้งนี้โดยใชขอมูลระหวางป 2494-2518 การประมาณการ
โดยตรงคํานวณจากสมการอุปทานขาวเปลือกดังตอไปนี้
log Qt = 3.4100 + 0.6344 log Wt + 0.1734 log
+ 0.1880 log Pt-1 – 1.0286  1 

 A t

8

1
 A  Ft
t

………………. (5)

สาระสําคัญของ Wong (1978) มาจาก Ming Wong (1976) และตอมา ผูเขียนไดนําผลการวิเคราะหไปนํา
เสนอใน Tolley (1982) โดยแทรกอยูในบทตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งบทที่ 4 และ 8
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ในที่นี้

Q
W
I
A
F
P
t

=
=
=
=
=
=
=

ปริมาณขาวเปลือกที่ผลิตไดคิดเปนจํานวนพันเมตริกตัน
ปริมาณฝนตกในรอบหนึ่งปคิดเปนจํานวนมิลลิเมตร
จํานวนพื้นที่การเพาะปลูกขาวในเขตชลประทาน
จํานวนพื้นที่การเพาะปลูกขาวรวม คิดเปนจํานวนพันเฮกตาร
จํานวนปุยที่ใชในการเพาะปลูกขาว (เมตริกตัน)
ราคาขาวเปลือก (เหรียญอเมริกัน)
เวลา

ผลการประมาณการโดยตรง พบวา ความยืดหยุนตอราคาของปริมาณการผลิตขาวเปลือกโดยถัวเฉลี่ย
เทากับ 0.1880 (Wattanutchariya 1978, Table 10 : 47)
สวนประมาณการโดยออม คํานวณโดยอาศัยความสัมพันธระหวางปริมาณการผลิต
(Q) พืน้ ที่การเพาะปลูก (A) และผลผลิตตอไร (Y) ดังตอไปนี้
Q

=

Y.A

dQ

=

∂Q
∂Q
. dY +
.dA
∂Y
∂A

dQ
dP

=

∂Q dY ∂Q dA
.
+
.
∂Y dP ∂A dP

=

A.

dQ P
.
dP Q

E sq

dY
dA
+Y .
³
dP
dP

=

AP dP PY dA
.
+
.
Q dP Q dP

=

P dY P dA
.
+ .
Y dP A dP

=

E sy + E sa

นัน่ คือ ความยืดหยุนตอราคาของอุปทานการผลิต (Esq) เปนผลรวมระหวางความยืดหยุนตอราคาของ
ผลผลิตตอไร (Esy) กับความยืดหยุนตอราคาของพื้นที่การเพาะปลูก (Esa) จากการประมาณการโดย
ใชขอมูลระหวางป 2494-2518 นายศรัณย วรรธนัจฉริยา พบวา การสนองตอบของผลผลิตตอไรที่มี
ตอการเปลี่ยนแปลงราคา (Esy) มีคา เทากับ 0.0517 สวนการสนองตอบของพื้นที่การเพาะปลูกขาวมี
คาเทากับ 0.2111 ดังนั้น ความยืดหยุนตอราคาของปริมาณการผลิตขาวจึงเทากับ 0.2628 โดยประมาณ
(Wattanutchariya 1978 : 45)
(7) ไขศรี คนจริง (2522) สรางสมการอุปทานขาว โดยใชขอมูลระหวางปการผลิต
2499-2519 ทั้งนี้ปรากฏวา ผูวิจัยเลือกใชปริมาณขาวสารที่ผลิตได (QM) เปนตัวแปรคาแทน
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อุปทานขาว โดยที่ปริมาณขาวสารที่ผลิตไดในปปจจุบัน (QMt) จะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับราคา
ขายสงของขาวสารชนิด 5% ในปที่ลวงมาแลว (PRt-1) ราคาปุยในปปจจุบัน (PFt) จํานวนพื้นที่การ
เพาะปลูกขาวที่เสียหายในปปจจุบัน (Dt) ปริมาณขาวสารที่ผลิตไดในปที่ลวงมาแลว (QMt-1) และ
ปจจัยอื่น ๆ (Ut) ผลการประมาณการปรากฏดังนี้
2,293.1983 + 1.2576 PRt-1 – 0.7988 PFt
(1.9765) (-1.9170)
………………….. (7)
- 0.4102 Dt + 0.7610 QMt-1
(1.8489) (5.2548)
R2
=
0.8l5, S.D. = 890.9461 , D.W. = 2.127
(ตัวเลขในวงเล็บคือ t – values)
QMt

=

ผูว จิ ยั พบวา ความยืดหยุนตอราคาของปริมาณขาวสารที่ผลิตไดมีคาเทากับ 0.64 ในระยะสั้น และ 2.67
ในระยะยาว ขอที่นาสังเกตก็คือ สมการอุปทานขาวขางตนนี้เปนอุปทานขาวสารมิใชขาวเปลือก
Konjing (1979) โดยสาระสําคัญเหมือนกับ ไขศรี คนจริง (2522) เพียงแตมี
รายละเอียดมากกวา ทั้งนี้ปรากฏวา ผูวิจัยไดนําเสนอผลการประมาณการสมการอุปทานการผลิตขาว
ถึง 4 สมการ แตสมการที่ใชในการคํานวณคาความยืดหยุนตอราคาของอุปทานการผลิตขาวใน
Konjing (1979) แตกตางจาก ไขศรี คนจริง (2522)9 ซึง่ เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผลการประมาณคา
สัมประสิทธิด์ ังกลาวนี้แตกตางกัน อนึ่ง เปนที่เขาใจวา งานทั้งสองเรื่องนี้ใชฐานขอมูลเดียวกัน และ
ชวงเวลาแหงการวิเคราะหเหมือนกัน แตการรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คอนขางสับสน ทั้งนี้ปรากฏวา
ไขศรี คนจริง (2522 : 2-16) ระบุวา ชวงเวลาแหงการวิเคราะหสมการอุปทานการผลิตขาว คือ ปการ
ผลิต 2499-2519 แตในการรายงานผลการประมาณในตารางที่ 3 หนาเดียวกัน กลับระบุวา
ป 2500-2519 สวน Konjing (1979 : 59) ระบุวา ปการผลิต 2500/2501 - 2519/2520 หากชวงเวลาแหง
การวิเคราะหมิใชคาบระยะเวลาเดียวกันแลว คําถามพื้นฐานก็มีอยูวา เหตุใดสมการอุปทานการผลิต
ขาวหมายเลข 2 ใน Konjing (1979 : 52) จึงเหมือนกับสมการอุปทานการผลิตขาวใน ไขศรี คนจริง
(2522 : 2-16) ทุกประการ
การศึกษาการสนองตอบของอุปทานการผลิตขาว ดังที่ประมวลมากลาวขางตนนี้มี
ขอพึงสังเกตอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ

9

สมการอุปทานการผลิตขาวที่ปรากฏใน ไขศรี คนจริง (2522) ดังที่นําเสนอขางตนนี้ เปนสมการ
หมายเลข 2 สวนที่ใชเปนหลักในการประมาณการใน Konjing (1979) คือสมการหมายเลข 4 ดู Konjing (1976,
Table 5 : 52)
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ประการแรก งานวิจัยเกือบทุกเรื่องเสนอผลการประมาณการคาความยืดหยุนตอ
ราคาของปริมาณการผลิตขาว โดยคํานวณโดยตรงจากแบบจําลองวาดวยภาคเศรษฐกิจขาวที่สรางขึ้น
ทั้งนี้ยกเวนงานของนายวีรพงษ รามางกูร ซึ่งเสนอผลการประมาณดวยวิธีทางออม (Ramangkura
1972 : 191)
ประการที่สอง งานวิจยั เหลานี้อาจจําแนกออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่หนึ่งมุงศึกษา
ความสัมพั น ธ ร ะหวางปริ มาณการผลิตขา วเปลือ กกับราคาขาว อัน ไดแ ก Konjing (1970b),
Ramangkura (1972) และ Wattanutchariya (1978) สวนกลุมที่สองมุงศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปริมาณขาวสารที่ผลิตไดกับราคาขาว อันไดแก Arromdee (1968), Ganjarerndee (1975), Wong
(1978), Konjing (1979) และ ไขศรี คนจริง (2522) ทัง้ ปรากฏดวยอีกวา ขอมูลราคาขาวที่ใชในการ
ศึกษายังแตกตางกันอีกดวย โดยมีทั้งราคาขาวเปลือกและขาวสาร
ประการที่สาม เราไมแนใจวา ในบรรดางานวิจัยทั้ง 7 เรื่อง (8 สํานวน) ดังที่
ประมวลมากลาวขางตนนี้ มีเรื่องใดบางที่ประมาณการคาความยืดหยุนตอราคาของปริมาณการผลิต
ขาวเพื่อพิสูจนความเปนสัตวเศรษฐกิจของชาวนาไทย หรือเพื่อพิสูจนการสนองตอบของชาวนาไทย
ที่มีตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ แตเราคอนขางแนใจวา งานวิจัยบางเรื่องมิไดตั้งใจที่จะใชสัมประสิทธิ์
ดังกลาวนีใ้ นการวิเคราะหความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจของชาวนาไทย การประมาณการเปนเพียง
แบบฝกหัดอยางหนึ่งเทานั้น เนื่องจากมีขอมูลใหคํานวณได ความขอนี้เปนจริงอยางยิ่งในกรณีของ
Arromdee (1968), Ramangkura (1972), Wong (1978) และ Wattanutchariya (1978)
แททจี่ ริงนั้น ความยืดหยุนตอราคาของปริมาณขาวที่ผลิตได (Price Elasticity of
Total Rice Production) มิใชดชั นีที่ดีที่จะใชวัดการสนองตอบของเกษตรกรที่มีตอการเปลี่ยนแปลง
ราคา ทัง้ นี้เพราะเหตุวา การประมาณการดังกลาวนี้คํานวณจากขอมูล ‘ปริมาณขาวที่ผลิตได’ (Actual
Output) ซึง่ มีปญหาพื้นฐานทางทฤษฎี ดังที่ Behrman (1968 : 151-152) ชีใ้ หเห็นวา หากตองการ
ศึกษาการสนองตอบของชาวนาที่มีตอการเปลี่ยนแปลงราคา เราจะตองศึกษาจากขอมูล ‘ปริมาณขาว
ทีช่ าวนาตั้งใจผลิต’ (Planned Output) จึงจะสามารถวัดปฏิกิริยาที่แทจริงของชาวนาได แต ‘ปริมาณ
ขาวที่ผลิตได’ อาจแตกตางจาก ‘ปริมาณขาวที่ชาวนาตั้งใจผลิต’ อยางมาก ทัง้ นีเ้ พราะเหตุวา การ
ผลิตทางการเกษตรตองขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศอยางสําคัญ แมในกรณีที่ชาวนาตั้งใจเพิ่มปริมาณ
การผลิตอันเปนผลจากสิ่งจูงใจทางดานราคาที่มีมากขึ้น แตถาหากสภาพดินฟาอากาศไมเอื้ออํานวย
‘ปริมาณขาวที่ผลิตได’ ก็จะแตกตางจาก ‘ปริมาณขาวที่ตั้งใจผลิต’ มาก การประมาณการคาความ
ยืดหยุนตอราคาของอุปทานขาว โดยใชขอมูล ‘ปริมาณขาวที่ผลิตได’ จึงมิอาจวัดปฏิกิริยาการสนอง
ตอบของชาวนาที่มีตอการเปลี่ยนแปลงราคาไดอยางเที่ยงตรง ดวยเหตุนี้เอง นักเศรษฐศาสตรจึงเลี่ยง
ไปใช “พื้นที่การเพาะปลูกขาว” เปนตัวแปรคาแทน “ปริมาณขาวที่ตั้งใจผลิต”
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4.2 การศึกษาวาดวยการสนองตอบของอุปทานขาวที่เสนอขายในตลาด
(Marketed Supply Response)
ในสังคมเกษตรดังเชนสังคมไทย การบริโภคขาวในไรนา (On-farm Consumption)
จะมีสดั สวนคอนขางสูงเมื่อเทียบกับปริมาณขาวที่ผลิตได ดังนั้น การประมาณการคาความยืดหยุนตอ
ราคาของอุปทานขาวโดยใชขอมูล “ปริมาณขาวที่ผลิตได” ยอมจะใหผลการประมาณการตํ่ากวาที่ควร
จะเปน ทัง้ นี้เพราะเหตุวา ปริมาณขาวสวนที่บริโภคในไรนาเพื่อประทังชีวิตยอมไมสนองตอบตอการ
เปลีย่ นแปลงของราคา หรือหากมีการสนองตอบ ก็คาดการณไดวา คงมีไมมากนัก ดังนั้น นักเศรษฐศาสตรจึงนิยมวัดการสนองตอบของชาวนาจากคาความยืดหยุนตอราคาของอุปทานขาวที่เสนอขาย
ในตลาด (Price elasticity of Marketed Surplus) การศึกษาในเรื่องนี้เทาที่สํารวจพบมีอยูในงานวิจัย
เพียง 2 เรื่อง คือ Behrman (1968) และ Ooraikul (1976) [ดูตารางที่ 2]
(1) นายเจอรี่ เบอรแมน ประมาณการคาความยืดหยุนตอราคาของอุปทานขาวที่นํา
เสนอขายในตลาด โดยใชขอมูลระหวางป 2490-2505 และพบวา การสนองตอบของอุปทานขาวที่
เสนอขายในตลาดที่มีตอการเปลี่ยนแปลงราคามีคาเปนบวก จากประมาณการที่นาเชื่อถือมากที่สุด
ความยืดหยุน ดังกลาวนี้มีคาเทากับ 0.40 ในระยะสั้น และ 1.02 ในระยะยาว ทั้งยังพบขอเท็จจริง
อีกดวยวา อุปทานขาวที่เสนอขายในตลาด (Marketed Surplus) มีการสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลง
ราคามากกวาอุปทานการผลิตขาวรวม (Total Supply) ซึง่ ตรงตามการคาดการณทางทฤษฎี ทั้งนี้
เพราะเหตุวา ปริมาณขาวที่ผลิตไดในฤดูการผลิตหนึ่งๆนั้น ชาวนาจะกันไวบริโภคในครัวเรือน
สวนหนึง่ สวนที่เหลือจึงนําออกเสนอขายในตลาด โดยเปนที่คาดกันวา ปริมาณขาวที่กันไวบริโภค
ภายในครัวเรือนนี้จะสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงราคานอยหรือไมตอบสนองเลย ดวยเหตุนี้เอง
อุปทานการผลิตขาวรวมจึงสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงราคานอยกวาอุปทานขาวที่เสนอขายใน
ตลาด นัยสํ าคัญของความขอนี้ก็คือ การยกเลิกการจัดเก็บพรีเมี่ยมขาวซึ่งมีผลใหราคาขาวภายใน
ประเทศสูงขึ้นนั้น จะชักนําใหอุปทานขาวที่เสนอขายในตลาดเพิ่มขึ้นมากกวาการเพิ่มขึ้นของอุปทาน
การผลิตขาว (Behrman 1968 : 185-199 and 312-315)
(2) อัญชลี อุไรกุล พยายามประมาณการคาความยืดหยุนตอราคาของปริมาณขาว
ทีน่ ําออกเสนอขายในตลาด (Price Elasticity of Marketable Surplus of Thai Rice) โดยอาศัยแบบ
จําลองของ Behrman (1966) แตมไิ ดระบุไวโดยชัดเจนวาใชขอมูลในปใดเปนฐานในการประมาณ
การ ผลการประมาณการพบวา คาความยืดหยุนดังกลาวนี้อยูระหวาง 0.598 ถึง 2.671 (Ooraikul
1976 : 53) และตราบเทาที่ความยืดหยุนตอราคาของอุปสงคในการบริโภคขาวในไรนาของชาวนา
มีคาติดลบและมีคาสูงกวาความยืดหยุนตอเงินไดของอุปสงคประเภทเดียวกันนี้ (ไมคิดเครื่องหมาย)
การสนองตอบของปริ ม าณข า วที่ นํ าออกเสนอขายในตลาดจะเป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ การ
เปลีย่ นแปลงราคาขาว ขอเท็จจริงดังกลาวนี้มีนัยสําคัญวา ชาวนาสนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ
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การเปลี่ยนแปลงราคาขาวจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมของชาวนาในดานการจัดสรรขาวที่ผลิตได
ระหวางเพื่อการบริโภคในครอบครัวกับเพื่อการจําหนายหารายได หากราคาขาวสูงขึ้น อุปสงคในการ
บริโภคขาวภายในครอบครัวชาวนาจะลดลง โดยปริมาณขาวที่นําออกเสนอขายในตลาดจะเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ปรากฏวา อุปสงคในการบริโภคขาวภายในครอบครัวชาวนาจะแปรเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกัน
ขามกับการเปลี่ยนแปลงราคาขาว โดยคาความยืดหยุนตอราคาอยูระหวาง –0.399 ถึง -0.517 อยางไร
ก็ ตาม ข อสรุปของอัญชลี อุ ไรกุ ลที่ ว  า ชาวนาไทยตอบสนองต อราคามากกวา ชาวนาอิน เดี ย
อินโดนีเซีย และฟลิปปนส (Ooraikul 1976 : 55) เปนขอสรุปที่มิไดพิสูจนดวยประจักษพยานขอ
เท็จจริง เพราะไมปรากฏวาไดมีการนําเสนอขอเท็จจริงอยางหนักแนนเพื่อพิสูจนขอสรุปนี้ นอกจากนี้
การกลาวสรุปเชนนี้ยังกอใหเกิดขอกังขาเปนอันมาก เนื่องจากมิไดคํานึงถึงมิติดานเวลาของงานวิจัย
แตละเรื่อง รวมตลอดทั้งความแตกตางของเทคนิควิธีการประมาณการที่ใชในงานวิจัย และความ
เทีย่ งตรงของขอมูลซึ่งแตกตางกันระหวางประเทศตาง ๆ
4.3 การศึกษาวาดวยการสนองตอบของพื้นที่การเพาะปลูกขาว
(Area Response)
ดังไดกลาวแลววา ในการวัดการสนองตอบของชาวนาที่มีตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ
เราจะตองประมาณการคาความยืดหยุนตอราคาของอุปทานการผลิตขาว โดยใชขอมูล ‘ปริมาณขาวที่
ตั้งใจผลิต’ มิใช ‘ปริมาณขาวที่ผลิตได’ และเมื่อมีปญหาการหาขอมูล ‘ปริมาณขาวที่ตั้งใจผลิต’
นักเศรษฐศาสตรจึงเลี่ยงไปใช “พื้นที่การเพาะปลูก” เปนตัวแปรคาแทน
การประมาณการสัมประสิทธิ์การสนองตอบของพื้นที่การเพาะปลูกขาวที่มีตอการ
เปลีย่ นแปลงราคาขาวภายในประเทศ ปรากฏในงานวิชาการอยางนอย 9 เรื่อง คือ Behrman (1968),
Arromdee (1968), Ramangkura (1972 ; 1976), Chaipravat (1975), Prakongtanapan (1976)
Wattanutchariya (1978)10, Kanivichaporn (1976) และ ศักดิช์ ัย สุวรรณไพบูลย (2525) ผลการ
ประมาณการประมวลนําเสนอในตารางที่ 3 และ 4 ตามลําดับ จากการประมวลผลการประมาณการ
เหลานี้ มีขอพึงสังเกตดังตอไปนี้
ประการแรก ผลการประมาณการคาความยืดหยุนตอราคาของพื้นที่การเพาะปลูก
ขาวตามที่ปรากฏในงานวิชาการทั้ง 9 เรื่อง ดังที่กลาวขางตนนี้ ปรากฏวามีคามากกวาศูนย และเกือบ
ทัง้ หมดมีนัยสําคัญทางสถิติ (ดูตารางที่ 3) ผลการประมาณการเหลานี้ลวนแตบงชี้วา ชาวนาไทย
สนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจและมีพฤติกรรมไมแตกตางจากเศรษฐมนุษยตามทฤษฎีเศรษฐ
ศาสตรของสํานักนีโอคลาสสิก อยางไรก็ตาม คาประมาณดังกลาวนี้แตกตางกันอยูไมนอย งานวิจัยที่
ประมาณการพบวา สัมประสิทธิ์ดังกลาวนี้มีคานอยกวา 0.10 ในระยะสั้น ไดแก Chaipravat (1975)
10

บทสรุปภาษาไทยของ Wattanutchariya (1978) โปรดดู ศรัณย วรรธนัจฉริยา (2522)
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และ Kanivichaporn (1979) ในขณะทีง่ านวิจัยอื่นๆพบวามีคาสูงมากกวานี้ ดังเชน Behrman (1968),
Wattanutchariya (1978) เปนตน ความแตกตางของผลการประมาณการดังกลาวนี้ เกิดจากสาเหตุ
สําคัญดังตอไปนี้
(1) ความแตกตางของแบบจําลองและเทคนิควิธีทางเศรษฐมิติที่ใชในการวิเคราะห
เราจะเห็นไดจากงานวิจัยเหลานี้วา คาความยืดหยุนตอราคาของพื้นที่การเพาะปลูกขาวประมาณการ
จากแบบจํ าลองวาดวยภาคเศรษฐกิจขาวที่สรางขึ้น แบบจํ าลองเหลานี้ประกอบดวยสมการที่มี
ลักษณะแตกตางกัน อีกทั้งการระบุตัวแปรคาในสมการพื้นที่การเพาะปลูกขาวก็ยังแตกตางกันอีกดวย
บางก็รวมตัวแปรคาเกี่ยวกับการใชปุย บางก็รวมปริมาณนํ้าฝน เปนตน นอกจากนี้ ปจจัยที่มีอิทธิพล
ในการกําหนดพื้นที่การเพาะปลูกขาว ตามที่ปรากฏในงานวิจัยตางๆยังมีลักษณะความลาชาดานเวลา
(Lags) ประเภทตางๆแตกตางกัน ดังนั้นจึงมิใชเรื่องที่นาประหลาดใจที่พบวา ผลการประมาณการคา
สัมประสิทธิ์ดังกลาวนี้แตกตางกันดวย
(2) ความแตกตางของฐานขอมูลที่ใชในการประมาณการ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูล
พื้นที่การเพาะปลูกขาวและขอมูลราคาขาว ทั้งนี้เปนที่คาดกันวา ปญหาเกี่ยวกับขอมูลพื้นที่การ
เพาะปลูกขาวไมนาจะมีมากนัก แตการณก็หาไดเปนเชนนั้นไม ฐานขอมูลประเภทนี้ซึ่งใชในการ
ประมาณการในงานวิจัยตางๆมีความแตกตางกันไมนอย ขอใหเปรียบเทียบขอมูลพื้นที่การเพาะปลูก
ขาว ดังที่ปรากฏใน Konjing (1979 : 47) กับ Prakongtanapan (1976 : 126-128) ซึ่งนําเสนอขอมูล
เปนจํานวนไร และดังที่ปรากฏใน Arromdee (1968 : 337), Tsujii (1973 : 267) Wattanutchariya
(1978 : 93) และ Kanivichaporn (1979 : 355) ซึง่ นําเสนอขอมูลเปนจํานวนเฮกตาร อยางไรก็ตาม
ขอมูลราคาขาวมีผลกระทบตอผลการประมาณการมากกวา ทั้งนี้ปรากฏวา งานวิจัยตางเรื่องเลือกใช
ขอมูลราคาขาวตางประเภท และตางคุณภาพกัน โดยที่ Ramangkura (1972 ; 1976) และ Kanivichaporn
(1979) เลือกใชขอ มูลราคาขาวสาร สวนงานวิจยั อืน่ ๆเลือกใชขอ มูลราคาขาวเปลือก นอกจากนี้ งานวิจัย
บางเรือ่ งยังพยายามสรางดัชนีราคาขาวขึ้นเพื่อการประมาณการโดยเฉพาะ ดังเชน Behrman (1968)
และ Prakontanapan (1976) เปนตน ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 5 อยางไรก็ตาม งานวิจัยทุก
เรือ่ งมีสมมติฐานวา พื้นที่การเพาะปลูกขาวในปปจจุบันจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับราคาขาวในปที่
ลวงมาแลว ดังนี้จะเห็นไดวา ความแตกตางของฐานขอมูลที่ใชในการประมาณการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเลือกใชขอมูลราคาขาวซึ่งแตกตางกัน มีผลกระทบอยางมากตอผลการประมาณการที่ได
(3) ความแตกตางของชวงเวลาแหงการประมาณการ ดังจะเห็นไดวา ขอบเขตความ
ครอบคลุ ม ของงานวิ จั ย แต ล ะเรื่ อ งไม เ หมื อ นกั น ป จ จั ย ดั ง กล า วนี้ จ ะมี ค วามสํ าคั ญ มากยิ่ ง ขึ้ น
หากพฤติกรรมการสนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจของชาวนาแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ดังที่
Prakongtanapan (1976) พยายามพิสูจนใหเห็น
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ประการที่สอง ความยืดหยุนตอราคาของพื้นที่การเพาะปลูกขาวจะมีคาแตกตาง
ไปตามทองที่และภูมิภาค Behrman (1968) พบวา คาความยืดหยุนดังกลาวนี้ของภาคตะวันออกเฉียง
เหนือสูงกวาภาคกลางในระยะสั้น แตในระยะยาวกลับมีคาตํ่ากวา Prakongtanapan (1976) ก็พบ
ปรากฏการณทํานองเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลาระหวางป 2497-2507 และ 2494-2516
สวนในชวงระหวางป 2508-2516 การสนองตอบตอราคาของชาวนาภาคกลางมีมากกวาภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ทั้งในระยะสั้นและระยาว อยางไรก็ตาม จากการประมาณการโดยใชขอมูลระหวางป
2510-2523 ศักดิช์ ัย สุวรรณไพบูลย (2525) พบวา ชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการสนอง
ตอบตอราคามากกวาชาวนาในภาคอื่นๆทุกภาคในระยะสั้น แตสําหรับในระยะยาว คาสัมประสิทธิ์
ดังกลาวนีข้ องภาคตะวันออกเฉียงเหนือตํ่ากวาภาคกลาง แตสูงกวาภาคเหนือและภาคใต (ดูตารางที่ 3)
คําถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดความยืดหยุนตอราคาของพื้นที่การเพาะปลูกขาวจึงมีคาแตกตางไปตาม
ทองที่และภูมิภาค? ไมปรากฏวามีงานวิจัยใดสามารถใหอรรถาธิบายไดอยางกระจางชัด ยกเวน
Behrman (1968) ซึง่ ศึกษารายละเอียดเปนรายจังหวัด และพบวา จังหวัดใดก็ตามที่มีชองทางหากําไร
จากการเพาะปลูกพืชผลอื่นๆ การสนองตอบของอุปทานขาวจะมีคอนขางมาก แตในจังหวัดใดก็ตาม
ทีไ่ มมที างเลือกในการหารายไดจากการเพาะปลูกพืชผลอื่นๆ การสนองตอบของอุปทานขาวจะมีนอย
ดังนัน้ ชาวนาไทยจึงมีความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจไมแตกตางจากประชาชนในประเทศที่พัฒนา
แลว
ประการที่สาม ความยืดหยุนตอราคาของพื้นที่การเพาะปลูกขาวจะมีคาแตกตางไป
ตามกาลเวลา เราจะสังเกตไดวา ผลการประมาณการจากงานวิจัยแตละเรื่องใหคาแตกตางกัน แต
กระนั้นก็ตาม เกือบจะไมมีงานวิจัยเรื่องใดที่สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาสัมประสิทธิ์ดังกลาวนี้
ตามกาลเวลา ยกเวน Prakongtanapan (1976) ซึง่ พบวา ความยืดหยุนตอราคาของพื้นที่การเพาะปลูก
ขาวแมจะมีคาเปนบวกแตก็มีแนวโนมที่จะมีคาลดลง ทั้งนี้ปรากฏวา ความยืดหยุนตอราคาของพื้นที่
การเพาะปลูกขาวในระหวางป 2508-2516 มีคานอยกวาชวงระหวางป 2494-2507 ความขอนี้เปนจริง
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเปนจริงทั้งในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และถัวเฉลี่ย
ทั่วราชอาณาจักร สาเหตุที่กอใหเกิดปรากฏการณดังกลาวนี้ตามอรรถาธิบายของผูวิจัยก็คือ ความ
รอยหรอของที่ดินที่จะบุกเบิกใหมมีมากขึ้น ในสภาพการณดังนี้ แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาขาว
ไปในทางจูงใจใหขยายพื้นที่การเพาะปลูก แตการขยายพื้นที่การเพาะปลูกขาวก็มิอาจเปนไปไดอยาง
เต็มที่ เนือ่ งจากที่ดินที่จะบุกเบิกใหมมีนอยลงนั่นเอง
ประการที่สี่ ในการศึกษาการสนองตอบของพื้นที่การเพาะปลูกขาวที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลงราคา โดยจํ าแนกออกเปนพื้นที่ในเขตชลประทานกับนอกเขตชลประทาน ศักดิ์ชัย
สุวรรณไพฑูรย (2525) พบวา ชาวนาในเขตชลประทานโดยถัวเฉลี่ยแลวมีการสนองตอบตอราคามาก
กวาชาวนานอกเขตชลประทาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหจําแนกตาม
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ภูมภิ าค กลับปรากฏวา ความขอนี้เปนจริงเฉพาะภาคเหนือและภาคใต แตไมเปนจริงในภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดูตารางที่ 4)
จากการสํ ารวจสถานะความรูเกี่ยวกับการสนองตอบของอุปทานขาว เราพบวา
มีงานวิจัยอีกไมนอยที่สามารถคํานวณหาคาความยืดหยุนตอราคาของพื้นที่การเพาะปลูกขาวได แต
ผูว จิ ยั ไดละเลยการคํานวณ เนื่องจากมิใชจุดมุงหมายของงานวิจัยนั้นๆ งานวิจัยเหลานี้มักจะเปนการ
ทดสอบแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค หรือแบบจําลองเศรษฐกิจขาวของไทย อาทิเชน Tsujii (1973)
และ Loohawenchit (1977) เปนตน
การประมาณการคาความยืดหยุนตอราคาของพื้นที่การเพาะปลูกขาว ซึ่งประมวล
นําเสนอไวในตารางที่ 3 และ 4 นั้น ลวนแลวแตอาศัยสถิติราคาขาวภายในประเทศในการประมาณ
การ แตยังมีงานวิจัยอีกอยางนอย 2 เรื่อง ซึ่งสามารถเสนอผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการ
เปลีย่ นแปลงพื้นที่การเพาะปลูกขาวกับการเปลี่ยนแปลงราคาขาวสงออก ไดแก El-mir (1967) และ
Tsujii (1973)
(1) El-mir (1967) อางถึงใน Arromdee (1968 : 160) ประมาณการความยืดหยุน
ของพื้นที่การเพาะปลูกขาวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงราคาขาวสงออก และพบวามีคาเทากับ 0.58 ใน
ระหวางป 22495-2507 และ 0.29 ในระหวางป 2501-2507
(2) ขอมูลที่ปรากฏใน Tsujii (1973) ชวยใหเราสามารถคํานวณหาคาความยืดหยุน
ของพืน้ ที่การเพาะปลูกขาวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงราคาขาวสงออกระหวางป 2492-2514 ได ซึ่งเทา
กับ 0.2511
อยางไรก็ตาม แมการเลือกใช ‘พืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกขาว’ (Planted Area) เปนตัวแปร
คาแทน ‘ปริมาณขาวที่ตั้งใจผลิต’ (Planned Product) จะมีขอดีกวาการเลือกใช ‘ปริมาณขาวที่ผลิต
จริง’ (Actual Product) ก็ตาม แตกห็ าไดหมายความวา ความยืดหยุนตอราคาของพื้นที่การเพาะปลูก
ขาวจะสามารถวัดการสนองตอบของชาวนาที่มีตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจไดอยางเที่ยงตรง ทั้งนี้เพราะ
เหตุวา พื้นที่การเพาะปลูกขาวมิใชตัวแปรคาที่ใชทดแทนปริมาณขาวที่ตั้งใจผลิตไดโดยสมบูรณ
(Behrman 1968 : 151-155) ทัง้ นีด้ วยเหตุผลอยางนอย 2 ประการ คือ
ประการแรก ที่ดินเปนเพียงปจจัยการผลิตประเภทหนึ่งในบรรดาปจจัยการผลิต
ทั้งปวงที่ใชในการเพาะปลูกขาว การใชที่ดินในการเพาะปลูกขาวเพิ่มขึ้นยอมสะทอนใหเห็นวา
ชาวนาตองการเพิ่มปริมาณการผลิต แตการเพิ่มปริมาณการผลิตขาวนั้นมิจําตองดําเนินการดวยการ
เพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกเสมอไป โดยที่อาจใชวิธีการเพิ่มปจจัยการผลิตอื่นๆ ดังเชนแรงงาน การ
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นายซูจิอิมิไดประมาณคาความยืดหยุนนี้ แตผูเขียนไดประมาณการขึ้นเองจากสมการ (3-2) และขอมูล
ภาคผนวก และ Tsujii (1973 : 58 and 267)
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ปรับปรุงระบบชลประทาน การใชปุยและยากําจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น เปนตน ดังนั้น การพิจารณา
เจตนารมณของชาวนาในการเพิ่มการผลิตจึงควรจะพิจารณาจากดัชนีปจจัยการผลิตรวม แทนที่จะ
พิจารณาจากพื้นที่การเพาะปลูกเพียงประเภทเดียว แตการสรางดัชนีปจจัยการผลิตรวมก็มีปญหา
ยุง ยากเปนอันมาก
ประการที่สอง ทีด่ นิ เปนปจจัยการผลิตที่มีคุณลักษณะแตกตางกัน (Heterogeneous
Factor) คุณภาพและความอุดมสมบูรณของที่ดินตางๆมิไดเหมือนกัน ทั้งความเหมาะสมของการใช
ที่ดินในการเพาะปลูกพืชผลแตละชนิดยังแตกตางกันอีกดวย ในสภาพการณเชนนี้ เจตนารมณของ
ชาวนาในการเพิ่มผลผลิตอาจมิไดแสดงออกดวยการเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกเสมอไป แตอาจเปน
ไปไดวา เจตนารมณดังกลาวนี้แสดงออกดวยการลดพื้นที่การเพาะปลูก โดยหันไปใชที่ดินที่มีความ
อุดมสมบูรณและความเหมาะสมแกการเพาะปลูกขาวมากยิ่งขึ้น ในกรณีนี้ การตีความผลการ
ประมาณการจะมีปญหายุงยากมาก เพราะเรามิอาจกลาวสรุปไดเสมอไปวา เมื่อความยืดหยุนตอราคา
ของพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกขาวมีคานอยกวาศูนย แสดงวา ชาวนามิไดมีพฤติกรรมอันสมเหตุสมผล กลาว
อีกนัยหนึง่ ก็คอื ไมวาสัมประสิทธิ์ดังกลาวนี้จะมีคามากกวาหรือนอยกวาศูนย ก็ยากที่จะตีความไดวา
ชาวนาสนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจหรือไม
เราทราบจากสมการที่ (6) ในหัวขอ 4.1 ขางตนนี้วา ความยืดหยุนตอราคาของ
อุปทานการผลิต (Esq) เปนผลรวมของคาความยืดหยุนตอราคาของผลผลิตตอไร (Esy) กับความ
ยืดหยุนตอราคาของพื้นที่การเพาะปลูก (Esa) ดังนัน้ ความยืดหยุนตอราคาของพื้นที่การเพาะปลูกจึงมี
คาตํากว
่ าความยืดหยุนตอราคาของอุปทานการผลิตขาว ทั้งนี้ยกเวนเสียแตวา ผลผลิตตอไรไมสนอง
ตอบตอการเปลี่ยนแปลงราคา สัมประสิทธิ์ทั้งสองนี้จึงมีคาเทากัน อยางไรก็ตาม ตราบเทาที่ความ
ยืดหยุนตอราคาของผลผลิตตอไรมิไดมีคาเทากับศูนย ความยืดหยุนตอราคาของพื้นที่การเพาะปลูก
ขาวจะแสดงใหเห็นถึงการสนองตอบของชาวนาตํ่ากวาที่เปนจริง
5. บทสรุป
การพิสจู นวา ชาวนาไทยเปนสัตวเศรษฐกิจหรือไม อาจกระทําไดดวยการศึกษาการ
สนองตอบของอุปทานขาวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงราคา แตการศึกษาดังกลาวนี้มีปญหาพื้นฐานดาน
แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร เพราะถาหากตองการศึกษาการสนองตอบของชาวนาที่มีตอสิ่งจูงใจ
ทางเศรษฐกิจ เราจะตองศึกษาดูวา เมื่อราคาขาวแพงขึ้น ปริมาณขาวที่ชาวนาตั้งใจผลิต (Planned
Output) เพิม่ ขึน้ ตามไปดวยหรือไม แตโดยทั่วไปแลว เรายากที่จะทราบขอมูลปริมาณขาวที่ชาวนา
ตัง้ ใจผลิตได โดยทราบเฉพาะแตขอมูลปริมาณขาวที่ชาวนาผลิตไดจริง (Actual Output) แตปริมาณ
ขาวที่ผลิตไดจริงอาจแตกตางจากปริมาณขาวที่ตั้งใจผลิต ทั้งนี้เพราะวา การผลิตทางการเกษตรตอง
ขึน้ อยูก บั สภาพดินฟาอากาศอยางสําคัญ แมในกรณีที่ชาวนาตั้งใจเพิ่มปริมาณการผลิต อันเปนผลจาก
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การเพิ่มขึ้นของราคา แตถาหากสภาพดินฟาอากาศไมเอื้ออํานวย ปริมาณขาวที่ผลิตไดจริงก็แตกตาง
จากปริมาณขาวที่ตั้งใจผลิตไดมาก ดังนั้น การพิสูจนวา ชาวไทยเปนสัตวเศรษฐกิจหรือไม ดวยการ
ประมาณการคาความยืดหยุนตอราคาของปริมาณการผลิตขาวโดยใชขอมูลปริมาณขาวที่ผลิตไดจริง
จึงอาจใหขอสรุปที่บิดเบือนจากความเปนจริงไดโดยงาย ดวยเหตุนี้เอง นักเศรษฐศาสตรจึงเลี่ยงไปใช
พื้นที่การเพาะปลูกขาวเปนตัวแปรคาแทนปริมาณขาวที่ตั้งใจผลิต กระนั้นก็ตาม ก็ยังมีผูศึกษาความ
เปนสัตวเศรษฐกิจของชาวนาไทยดวยการประมาณการคาความยืดหยุนตอราคาของปริมาณการผลิต
ขาว โดยมิไดตระหนักถึงขอบกพรองพื้นฐานดังกลาวนี้แตแตนอย สวนการใชพื้นที่การเพาะปลูกขาว
เปนตัวแปรคาแทนปริมาณขาวที่ตั้งใจผลิต ก็ใชวาจะปราศจากขอบกพรองเสียเลยทีเดียว
ผลการประมาณการคาความยืดหยุนตอราคาของพื้นที่การเพาะปลูกขาวทั้งหมดที่เรา
สํารวจได พบวา สัมประสิทธิ์ดังกลาวนี้มีคามากกวาศูนย ซึ่งเปนบทพิสูจนที่สําคัญวา ชาวนาไทย
สนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจไมแตกตางจากเศรษฐมนุษยในทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํานัก
นีโอคลาสสิก อยางไรก็ตาม งานวิจัยบางเรื่องพบแนวโนมวา การสนองตอบของอุปทานขาวมีคา
ลดลงตามกาลเวลา อรรถาธิบายของปรากฏการณดังกลาวนี้ก็คือ ความรอยหรอของที่ดินที่จะบุกเบิก
ใหมมมี ากขึน้ ในสภาพการณดังกลาวนี้ แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาขาวไปในทางจูงใจใหขยาย
พืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกก็มิอาจเปนไปไดอยางเต็มที่ เนื่องจากที่ดินที่จะบุกเบิกมีนอยลงนั่นเอง หากการณ
เปนจริงดังที่กลาวนี้ เราก็อาจกลาวสรุปเบื้องตนไดวา ชาวนาไทยเปนสัตวเศรษฐกิจ ซึ่งมีพฤติกรรม
อันสมเหตุสมผล ดุจดังเศรษฐมนุษยในทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํานักนีโอคลาสสิกทุกประการ แต
การที่ชาวนาไทยมีแนวโนมที่จะสนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจนอยลง ก็เปนเพราะเหตุวามีขีด
จํากัดทางดานทรัพยากร (Resource Constraint) นัน่ เอง ขอสรุปดังกลาวนี้เปนขอสรุปเบื้องตนที่จะ
ตองทดสอบกันตอไป
อยางไรก็ตาม มีขอพึงสังวรที่ควรจะกลาวยํ้า ณ ที่นี้วา บรรดาผลงานวิจัยที่ประมวล
มานําเสนอในบทความนี้มีความโนมเอียงที่จะสรางอคติไปในทางที่เชื่อวา ชาวนาไทยสนองตอบตอ
สิง่ จูงใจทางเศรษฐกิจ อคติแหงความเชื่อดังกลาวนี้เกิดจากขอเท็จจริงที่วา งานวิจัยใดๆที่พบวามีการ
สนองตอบของอุปทานการผลิตขาวมักจะรายงานผลการประมาณการ แตงานวิจัยที่ไมพบปรากฏ
การณดงั กลาวนี้ อาจมิไดกลาวพาดพิงถึงเลย เราไมทราบวา งานวิจัยในกลุมหลังนี้มีมากนอยเพียงใด
และการที่ผูวิจัยมีแนวโนมที่จะไมรายงานผลการประมาณการในเมื่อผลการประมาณการดังกลาว
ไมตรงตอการคาดหมายทางทฤษฎีเชนนี้ ทําใหเรามิอาจสรุปเปนประการอื่น นอกเสียจากวา ชาวนา
ไทยสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ
กระนัน้ ก็ตาม มีขอพึงสังเกตที่ควรกลาวยํ้าอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก แมวา ผลการศึกษาการสนองตอบของอุปทานขาวจะบงชี้วา ชาวนา
ไทยสนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ แตความจําเปนที่จะตองศึกษาเรื่องนี้ตอไปยังคงมีอยู ทั้งนี้
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ไมเพียงแตเพื่อทดสอบตอไปวา ชาวนาไทยยังคงสนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจตอไปอีก
หรือไมเทานั้น หากยังตองคนหากันสืบตอไปอีกดวยวา ขนาดของการสนองตอบดังกลาวนี้มีมากนอย
เพียงใด ทั้งนี้ปรากฏวา ผลการประมาณการสัมประสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มีคาแตกตางกันอยางมาก
ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1 2 และ 3 แลว
ประการที่สอง จากการสํ ารวจผลงานวิชาการเกี่ยวกับเรื่องการสนองตอบของ
อุปทานขาวดังที่นําเสนอขางตนนี้ ไมปรากฏวามีงานวิชาการเรื่องใดที่พยายามศึกษาผลกระทบของ
การจัดเก็บพรีเมี่ยมขาวที่มีตอการสนองตอบของอุปทานขาว ดังเปนที่ทราบกันดีวา การเก็บพรีเมี่ยม
ขาวทําใหผลตอบแทนของการใชที่ดินในการเพาะปลูกขาวตํ่ากวาที่ควรจะเปน และกอใหเกิดการ
กระจายการผลิตทางการเกษตร โดยเกษตรกรใชที่ดินในการเพาะปลูกพืชผลอื่นๆที่ใหผลตอบแทนสูง
กว า ดังนั้น จึ ง อาจเป นไปไดวา ภายหลังจากที่มีการจัดเก็บพรีเมี่ยมขาวมาเปนเวลากวาสอง
ทศวรรษ การสนองตอบของอุปทานขาวมีแนวโนมลดลงตามกาลเวลา ทั้งนี้เนื่องจากชาวนาไดละทิ้ง
หรือลดการเพาะปลูกขาว โดยใชที่ดินไปในการปลูกพืชผลอื่นที่ใหผลตอบแทนดีกวาเพิ่มขึ้นนั่นเอง
ประเด็นดังกลาวนี้เปนเรื่องที่ควรจะติดตามศึกษากันตอไป
ประการที่สาม แมวาผลการศึกษาการสนองตอบของอุปทานขาวจะบงชี้วา ชาวนา
สนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ แตกระนั้นก็ตาม ผลการศึกษาเหลานี้ยังไมสามารถพิสูจนไดโดย
ชัดเจนวา ปจจัยทางดานสถาบัน วัฒนธรรม และประเพณี ไมมีอิทธิพลในการบั่นทอนการสนองตอบ
ตอสิง่ จูงใจทางเศรษฐกิจของชาวนาไทย และนี่เปนอีกประเด็นหนึ่งที่ควรจะไดมีการศึกษาอยางลุมลึก
ตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีตอความเปนสัตวเศรษฐกิจของชาวนาไทย ดังที่
Ganjarerndee (1975 : 178) ไดชใี้ หเห็นวา คําสอนทางพุทธศาสนาอาจมีสวนทําใหการสนองตอบตอ
สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจของชาวนาไทยมีนอยกวาที่ควร ทั้งนี้เพราะเหตุวา พุทธศาสนาสั่งสอนมิให
มนุษยสั่งสมทรัพยศฤงคารหรือความมั่งคั่งในรูปแบบตาง ๆ
อยางไรก็ตาม Bell and Tai (1969) มีความเห็นวา การวิจัยเพื่อวัดการสนองตอบของ
อุปทานการผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีผูพยายามประมาณการกันนั้น ลวนแลวแตไรประโยชน ทั้งนี้เปน
เพราะความไมสมบูรณของขอมูลสถิติในประเทศดอยพัฒนา ขีดจํากัดและขอบกพรองของเทคนิควิธี
การประมาณการ การเลือกใชดัชนีที่ไมสามารถวัดปฏิกิริยาของชาวนาผูผลิตไดอยางเที่ยงตรง และ
ความไมสมจริงของแบบจําลองระบบเศรษฐกิจที่ใชในการประมาณการ ผูวิจัยทั้งสองแสดงความ
กังขาผลการประมาณการเหลานี้ โดยเชื่อวา ชาวนาในอาเชียตะวันออกเฉียงใตไมสนองตอบตอสิ่ง
จูงใจทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากขอจํากัดทางสถาบันและวัฒนธรรม อยางไรก็ตาม Bell and Tai (1969)
ไมมผี ลการประมาณการที่จะมาหักลางงานวิจัยเหลานี้ หากแตโตแยงในระดับทฤษฎี สาระสําคัญของ
ขอโตแยงนี้ก็คือ เกษตรกรในอาเชียตะวันออกเฉียงใตจะสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงราคาไดดี
ก็ตอ เมื่อกลไกราคาสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ แตการที่กลไกราคาจะสามารถทําหนาที่
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ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นก็ตอเมื่อระบบเศรษฐกิจมีลักษณะของการแขงขันอยางสมบูรณ (Perfect
Competition) ลักษณาการดังกลาวนี้หางไกลจากลักษณะของระบบเศรษฐกิจในอาเซียตะวันออกเฉียง
ใต ยิง่ ไปกวานัน้ ระบบเศรษฐกิจในอาเชียตะวันออกเฉียงใตยังมีทวิลักษณะทางเศรษฐกิจ (Economic
Dualism) อยางเดนชัด โดยมีทั้งภาคเศรษฐกิจที่รุดหนาและภาคเศรษฐกิจที่ลาหลังอยูในระบบ
เศรษฐกิจเดียวกัน กลไกราคายากที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในภาคชนบทอันลาหลัง ทั้งนี้
เปนเพราะเหตุวา เกษตรกรมิไดมีขาวสารที่สมบูรณเกี่ยวกับภาวการณในตลาด โดยที่ตองพึ่งพิงขาว
สารการตลาดจากพอคาคนกลาง ซึ่งสวนใหญเปนคนจีน การที่ชาวนาจะสนองตอบตอสิ่งจูงใจทาง
เศรษฐกิ จ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม จึ ง ขึ้ น อยู  กั บ ความสมบู ร ณ ข องข า วสารที่ ไ ด รั บ และ
ประสิทธิภาพในการสื่อขาวสารของพอคาคนกลาง แตประสิทธิภาพในการสื่อขาวสารก็ขึ้นอยูกับ
ความสมบูรณของตลาด หากตลาดยิ่งมีการแขงขันที่สมบูรณมากเพียงใด ประสิทธิภาพในการสื่อ
ขาวสารก็จะยิ่งมีมากเพียงนั้น
ประเด็นที่ควรกลาวเนนก็คือ ในขณะที่สํ านักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกเชื่อวา
มนุษยเปนสัตวเศรษฐกิจที่สนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ แตความขอนี้หามีนัยวา สํานักเศรษฐ
ศาสตรอื่นจะมีความเชื่อเชนนี้มิได นักเศรษฐศาสตรการเมืองและนักเศรษฐศาสตรสถาบันเพียง
บางคนเทานั้นที่เชื่อวา ชาวนาไทยไมสนองตอบหรือไมสูสนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ จากการ
สํารวจผลการศึกษาการสนองตอบของอุปทานขาว เราอาจกลาวสรุปไดวา ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร
ในสํานักนีโอคลาสสิกสามารถพิสูจนใหเห็นจริงในระดับหนึ่งวา ชาวนาไทยเปนสัตวเศรษฐกิจ ซึ่ง
ตองตรงตามขอสมมติทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํานักนี้ แตก็ยังไมสามารถพิสูจนใหเห็นจริงวา
ความเห็นของสํานักเศรษฐศาสตรอื่นในประเด็นเดียวกันนี้ผิดทัง้ หมด แตในอีกดานหนึ่งนั้น เราพบวา
นักเศรษฐศาสตรการเมืองและนักเศรษฐศาสตรสถาบันบางคน ซึ่งเชื่อวา ชาวนาไทยมิไดสนองตอบ
ตอสิง่ จูงใจทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เปนผลจากปจจัยทางดานสถาบัน วัฒนธรรม และประเพณีนั้น ไมเพียง
แตจะยังไมสามารถเสนอบทพิสูจนความเชื่อดังกลาวนี้เทานั้น หากทวายังไมมีบทพิสูจนที่จะหักลาง
ความเชื่อของสํานักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกอีกดวย
หากพิจารณาในแงของประวัติศาสตรวิทยาการ เราจะพบวา นับตั้งแตนายเจอรี่
เบอรแมน เริ่มบุกเบิกการศึกษาการสนองตอบของอุปทานขาวในประเทศไทยในป 2509 เปนตนมา
วงการศึกษาเศรษฐศาสตรในประเทศไทยมีความตื่นตัวในการศึกษาเรื่องนี้เปนอันมาก พรมแดนแหง
ความรูไ ดขยายวงกรอบออกไป แมจะไมมากนัก โดยที่ผลการศึกษาในระยะหลังๆเพียงแตสนับสนุน
ผลการศึกษาของนายเบอรแมนเปนสําคัญ สิ่งที่อาจถือไดวาเปนความรุใ หมก็คือ ขอคนพบที่วา การ
สนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจของชาวนาไทยมีแนวโนมลดลงดังที่ปรากฏใน Prakongtanapan
(1976) ปรากฏการณดังกลาวนี้เปนเรื่องที่ควรแกการศึกษาตอไป มิเพียงเพื่อที่จะดูวาเปนปรากฏการณ
ชั่วคราวหรือปรากฏการณถาวรเทานั้น หากแตเพื่อที่จะแสวงหาอรรถาธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ
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ดังกลาวนี้อีกดวย แตขอที่นาเสียดายก็คือ นักเศรษฐศาสตรรุนหลังๆมิไดพยายามเรียนรูจากนาย
เบอรแมนมากเทาที่ควร Behrman (1968) จึงยังคงเปนงานที่โดดเดนในเวทีแหงประวัติศาสตร
วิทยาการ ไมเพียงแตในดานความละเอียดออนของแบบจําลองที่นําเสนอเทานั้น หากยังรวมถึงดาน
ความลุมลึกในการวิเคราะหและความประณีตในการนําเสนอผลการวิเคราะหอีกดวย โดยที่งานวิจัย
บางเรื่องในระยะหลังกลับทํากันอยางสุกเอาเผากิน
ดังไดกลาวแลววา ความสนใจในการศึกษาการสนองตอบของอุปทานการผลิตขาว
ในเมืองไทยเพิ่มขึ้นเปนอันมากในระยะเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผานมานี้ คําถามพื้นฐานมีอยูวา
เหตุใดนักเศรษฐศาสตรจึงสนใจศึกษาเรื่องนี้กันอยางมาก เหตุผลสําคัญประการหนึ่งก็คือ ขอเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องนี้มีความสําคัญตอการเลือกกลยุทธในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไป และตอ
การเลื อ กกลยุทธในการพัฒนาเกษตรกรรมโดยเฉพาะ การโตเถียงเกี่ยวกับผลดีและผลเสียของ
นโยบายพรีเมี่ยมขาวมีสวนผลักดันใหมีการศึกษาเรื่องนี้อยางมาก ทั้งนี้เพราะเหตุวา ขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการสนองตอบของอุปทานการผลิตขาวมีความสําคัญตอการศึกษาผลกระทบของการจัดเก็บ
พรีเมีย่ มขาว กลาวคือ ตราบเทาที่อุปทานขาวสงออกของไทยมีความยืดหยุนตอราคานอยกวาอสงไขย
และ/หรืออุปสงคของชาวตางประเทศในการเสนอซื้อขาวไทยในตลาดโลกมีความยืดหยุนตอราคา
มากกวาศูนย (ไมคิดเครื่องหมาย) การเก็บพรีเมี่ยมขาวยอมมีผลในการกดราคาขาวภายในประเทศ
การที่ราคาขาวภายในประเทศตํ่ากวาที่ควรจะเปน ยอมหมายความวา สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจในการ
เพาะปลูกขาวมีนอยกวาที่ควรจะเปน เนื่องจากผลตอบแทนจากการเพาะปลูกขาวมีนอยกวาที่ควรจะ
เปนนั่นเอง หากการสนองตอบของอุปทานการผลิตขาวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงราคายิ่งมีมากเพียงใด
การจัดเก็บพรีเมี่ยมขาวจะยิ่งมีผลใหการผลิตขาวลดลงมากเพียงนั้น และอาจเปนเหตุใหเกิดการ
กระจายการผลิตทางการเกษตร (Agricultural Diversification) โดยชาวนาหันไปเพาะปลูกพืชผลชนิด
อื่นที่ใหผลตอบแทนสูงกวา ดังนั้น หากอุปทานการผลิตขาวมีความยืดหยุนตอราคายิ่งมากเพียงใด
การเลิกจัดเก็บพรีเมี่ยมขาวจะจูงใจใหมีการผลิตขาวเพิ่มขึ้นยิ่งมากเพียงนั้น (Behrman 1968 : 337)
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ตารางที่ 1
คาประมาณการความยืดหยุนตอราคาของปริมาณขาวที่ผลิตได
(Production Response)
ระยะเวลาแหง
การศึกษา

ผูวิเคราะห
1. วิรัช อารมยดี
2. ชัยวัฒน คนจริง
3. วีรพงษ รามางกูร
4. ศิริ การเจริญดี
5. Chung Ming Wong
6. ศรัณย วรรธนัจฉริยา

2494 – 2508
2495 – 2509
2496 – 2512
2503 – 2515
2594 – 2515
2494 – 2518

7. ไขศรี คนจริง
8. ไขศรี คนจริง

2499 – 2519
2500 - 2519

ที่มา :

1.
3.
5.
7.

Arromdee (1968)
Ramangkura (1972)
Wong (1978)
ไขศรี คนจริง (2522)

2.
4.
6.
8.

คาประมาณการ
ระยะสั้น
ระยะยาว
0.48
0.0453
0.26
0.1744
0.4065
0.1880 (โดยตรง)
0.2628 (โดยออม)
0.64
0.45

0.2067
0.9110
2.67
1.51

Konjing (1970b)
Ganjarerndee (1975)
Wattanutchariya (1978)
Konjing (1979)

ตารางที่ 2
ความยืดหยุนตอราคาของปริมาณขาวที่เสนอขายในตลาด
(Marketed Supply Response)
ผูวิเคราะห

ระยะเวลาแหง
การศึกษา

คาประมาณการ
ระยะสั้น
ระยะยาว

1. J.R. Behrman

2490 – 2505

1.40

2. อัญชลี อุไรกุล

ไมระบุ

0.598 – 2.681

ที่มา :

1. Behrman (1968)
2. Ooraikul (1976)

1.02

29
ตารางที่ 3
การประมาณการคาความยืดหยุนตอราคาของพื้นที่การเพาะปลูกขาว
(Area Response)
ผูวิเคราะห
1. Jere B. Behrman

2. วิรัช อารมณดี
3. วีรพงษ รามางกูร (1)
4. วีรพงษ รามางกูร (2)
5. โอฬาร ไชยประวัติ
6. สมศักดิ์ ประคองธนพันธุ

ภูมิภาค
ทั่วราชอาณาจักร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ทั่วราชอาณาจักร
ทั่วราชอาณาจักร
ทั่วราชอาณาจักร
ทั่วราชอาณาจักร
ทั่วราชอาณาจักร
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7. ศรัณย วรรธนัจฉริยา
8. พิชัย คณิวิชาภรณ
9. ศักดิ์ชัย สุวรรณไพบูลย

ที่มา :

หมายเหตุ

ทั่วราชอาณาจักร
ทั่วราชอาณาจักร
ทั่วราชอาณาจักร
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

Behrman (1968)
Ramangkura (1972)
Chaipravat (1975)
Wattanutchariya (1978)
ศักดิช์ ยั สุวรรณไพบูลย (2525)

1.
3.
5.
7.
9.
*

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

2.
4.
6.
8.

ระยะเวลาแหง
การประมาณการ
2483-2506
2483-2506
2483-2506
2494-2508
2496-2512
2496-2516
2494-2514
2494-2516
2494-2507
2508-2516
2494-2516
2494-2507
2508-2516
2494-2516
2494-2507
2508-2516
2494-2518
2495-2518
2510-2523
2510-2523
2510-2523
2510-2523
2510-2523

Arromdee (1968)
Ramangkura (1976)
Prakongtanapan (1976)
Kanivichaporn (1976)

คาประมาณการ
ระยะสั้น ระยะยาว
0.18
0.23
0.18
0.19-0.39
0.170.
0.1009
0.07
0.17
0.20
0.10
0.12
0.14
0.09
0.23
0.20
0.05
0.2111
0.0924
0.13421
0.14885
0.04264
0.22971
0.08603*

0.31
0.30
0.32
0.2-0.3
0.71
0.31
0.13
0.83
0.57
0.29
0.32
0.21
0.08
0.0924
0.98661
0.28351
1.07595
0.89703
0.86047
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ตารางที่ 4
ความยืดหยุนตอราคาของพื้นที่การเพาะปลูกขาว
ประมาณการ 2510 – 2523
ในเขตชลประทาน
ระยะสั้น ระยะยาว

นอกเขตชลประทาน
ระยะสั้น ระยะยาว

ระยะสั้น

ระยะยาว

ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

0.18648
0.02952*
0.25016
0.08688

0.55137
0.79918
0.96512
0.93519

0.14431*
0.04923
0.31572
0.07792*

0.15568
1.02370
0.85503
0.91767

0.14885
0.04264
0.29971
0.08603*

0.28351
1.07595
0.89703
0.86047

ทั่วราชอาณาจักร

0.15379

1.39390

0.12524

0.75873

0.13421

0.98661

ภูมิภาค

ที่มา : ศักดิช์ ัย สุวรรณไพบูลย (2525)
หมายเหตุ * ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

รวม
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ตารางที่ 5
ขอมูลราคาขาวที่ใชในการประมาณการ
สัมประสิทธิ์การสนองตอบของพื้นที่การเพาะปลูกขาว
งานวิจัย
1. J.R. Behrman

2. วิรัช อารมยดี
3. วีรพงษ รามางกูร
4. วีรพงษ รามางกูร
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ขอมูลราคาขาว
ดัชนีราคาขาวสัมพัทธ โดยใชราคาขายสง ณ กรุงเทพฯ ของขาวเปลือก
นาดําทุกเกรดปรับดวยดัชนีคาครองชีพของผูมีเงินไดนอยในเขต
พระนครธนบุรี
ราคาขาวเปลือกปรับดวยดัชนีคาครองชีพ
ดัชนีราคาขาวสารปรับดวย GNP Deflator ป 2505 = 1.000
ดัชนีราคาขาวสารปรับดวย GNP Deflator ป 2505 = 1.000
ราคาขาวเปลือกที่คาดวาจะขายได (จนถึงเดือนกรกฎาคม)
ดัชนีราคาขาวสัมพัทธ โดยใชราคาขายสงของขาวเปลือกชั้นสอง
ณ กรุงเทพฯ ถัวเฉลี่ยระหวางเดือนธันวาคมถึงเมษายน แลวปรับดวย
ราคาพืชผลที่มิใชขาว
ราคาขาวเปลือก
ราคาขายสงถัวเฉลี่ยสําหรับขาวสารชนิด 5% ณ กรุงเทพฯ ปรับดวยดัชนี
ราคาขายสง
ราคาขาวเปลือกที่เกษตรกรขายได ปรับดวยดัชนีราคาผูบริโภค
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