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บทสรุปผู้บริหาร
ภาคเกษตรกรรมถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย
ภาครัฐจึงมุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยได้มีมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือ
ภาคเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เกษตรกรไทยยังคงประสบปัญหาทั้งด้านรายได้และต้นทุน
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีแนวทางในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณภาครัฐ
หรือการดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของไทย เพื่อให้กระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นรูปแบบและกระบวนการในการคัดสรรนโยบายหรือมาตรการที่มี
ความเหมาะสมในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยต่อไป
งานวิจัยนี้จึงได้รวบรวมมาตรการด้านการเงินการคลังของประเทศไทยในช่วงปี 2551 – 2560
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพืชเกษตรที่สาคัญต่อเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย มันสาปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ามัน โดยสามารถจาแนกเป็น 1) มาตรการด้านการสนับสนุนต้นทุน/
ปัจจัย/วิธีการผลิตซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2) มาตรการด้านการสนับสนุนเงินทุน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพ และช่วยลดภาระดอกเบี้ยและภาระหนี้สิน
ให้แก่เกษตรกร ทาให้มีเงินเหลือเพื่อการดารงชีพเพิ่มขึ้น 3) มาตรการด้านการชะลอการขายซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อลดปริมาณอุปทานในตลาด ช่วยชะลอปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจานวนมาก
เพื่อยกระดับราคาผลิตผลการเกษตรให้สูงขึ้น และ 4) มาตรการด้านการสนับสนุนการตลาดซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากลไกในการซื้อขายผลผลิตการเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร รวมถึงหาช่องทางการค้าและ
ตลาดใหม่ ๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้น
การประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของนโยบายในงานวิจัยนี้พิจารณาจากผลกระทบของมาตรการ
ต่ออรรถประโยชน์ (Utility) เกษตรกร โดยใช้แบบจาลองกาไรขาดทุนของเกษตรกร ซึ่งเป็นการประเมิน
ผลกระทบต่อกาไรสุทธิของเกษตรกรจากการดาเนินนโยบายรัฐ และนามาเปรียบเทียบกับงบประมาณ
รายจ่ายที่ใช้ในโครงการนั้น ๆ ในรูปแบบของสัดส่วนความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ ดังนั้น หากสัดส่วน
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า การดาเนินมาตรการดังกล่าวนี้มีความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพ เนื่องจากผลกระทบต่อกาไรสุทธิของเกษตรกรจากการดาเนินนโยบายรัฐสูงกว่างบประมาณ
รายจ่ายที่ใช้ในโครงการนั้น ๆ
ผลการประเมิน พบว่า ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการด้านการเงินการคลังในการสนับสนุน
ภาคเกษตรกรรมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพืชเกษตรและประเภทของมาตรการ ทั้งนี้ มาตรการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่าและมาตรการลดดอกเบี้ยสินเชื่อเกษตรกรเป็นมาตรการที่มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
มากที่สุด อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัตินั้น ภาครัฐไม่สามารถดาเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าหรือ
มาตรการลดดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวได้ การดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลังในการสนับสนุน
ภาคเกษตรกรรมมักพิจารณาจากความต้องการของเกษตรกร ช่วงฤดูกาลเพาะปลูก และสถานการณ์การผลิต
ในช่วงเวลานั้น ๆ ส่งผลให้ในแต่ละปีการผลิต ภาครัฐจึงมักจะดาเนินมาตรการหลายด้าน ดังนั้น งานวิจัยนี้
จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาปรับปรุงมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรม ดังนี้
1) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าและมาตรการลดดอกเบี้ยสินเชื่อให้แก่เกษตรกรเป็นการทั่วไป
มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมากที่สุด โดยควรส่งเสริมให้เกษตรกรนาเงินที่ได้รับเพิ่มเติมหรือเงินเหลือ
จากการลดดอกเบี้ยไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มผลผลิต อย่างไรก็ตาม หากภาครัฐต้องการดาเนิน

(2)
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าโดยกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการปลูกหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตควรมีการเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะให้กับเกษตรกรควบคู่ไปด้วย
2) มาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเฉพาะเจาะจง
(Targeted Measures) มีสัดส่วนความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมากกว่ามาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิต
แบบไม่มีเงื่อนไข ดังนั้น ภาครัฐควรกาหนดวัตถุประสงค์ของมาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิตให้ชัดเจน
และควรให้ความรู้และพัฒนาทักษะของเกษตรกรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรการ ควบคู่ไปกับ
การอุดหนุนต้นทุนการผลิตด้วย
3) มาตรการสนับสนุนด้านราคาควรเป็นการบริหารอุปทานภายใต้ระบบตลาดปกติ โดยกาหนด
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือขายผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกัน แทนการใช้
มาตรการแทรกแซงตลาดโดยตรง และควรกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือให้เป็นเกษตรกร
โดยตรงแทนการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือพ่อค้าคนกลางเป็นผู้บริหารอุปทาน
4) ในอนาคตภาครัฐควรจัดให้มีระบบการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการดาเนิน
มาตรการของภาครัฐ รวมถึงการเก็บข้อมูลผลการดาเนินมาตรการอย่างเป็นระบบ อีกทั้งหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการออกแบบและดาเนินมาตรการต้องให้ความสาคัญในการจัดทาฐานข้อมูลและการ
ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการด้านการเงินการคลังในการสนับสนุนภาคเกษตรกรรม
เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถประเมินผลทางเศรษฐกิจของโครงการในมิติอื่น ๆ ได้
เพิ่มเติมในอนาคต

Executive Summary
The agriculture sector has been the main driver of the economic development
in Thailand. The Thai government, therefore, has put an emphasis on assisting farmers
through a myriad of financial and fiscal measures. However, Thai farmers still face
challenges and problems in terms of income and harvest costs. Thus, it is necessary to
establish guidelines for Ministry of Finance and other policy makers to methodologically
evaluate cost-worthiness and cost-efficiency with respect to the government’s expense
in order to prescribe effective policies and measures to assist Thai farmers and enhance
Thai agriculture sector.
This research has gathered information on fiscal and financial policies and
measures to assist the agriculture sector in Thailand from 2008 -2017. These measures,
which cover 6 of the country’s major industrial crops such as rice, rubber, sugar cane,
tapioca, maize, and palm oil, can be classified into 4 categories. The first category is
aimed to subsidize harvest cost to improve farmers’ efficiency. The second category is
aimed to provide financial assistance to farmers to subsidize their cost of livings and
lessen debt burden. The third category is implemented to manage the supply of crops
in the domestic market so that domestic prices do not fall during the harvest season,
and farmers can sell their crops at later date with higher prices. Lastly, the fourth
category’s objective is to improve market mechanism and implement fair trade as well
as find new distributions channels for crops.
In this research, the evaluation of the cost-worthiness and cost-efficiency of the
aforementioned measures is based on the impact of the measures on farmers’ utility,
which is approximated by farmer’s profit and loss model. The additional profit of a
representative farmer resulting from the government’s measure is benchmarked against
the government’s expense per farmer of that measure. Should the ratio be higher than
1, it is suggested that particular measure is cost-worthy and cost-efficient because the
additional benefit to a representative farmer exceeds the cost incurred to the
government.
This research finds that cost-worthiness and cost-efficiency of a measure
depends on the crop and the type of measure. However, measures providing lowinterest loan and measures lowering interest rate on existing loans are among the most
cost-worthy and cost-efficient. However, in practice, the government need a set of
measures to address farmers’ need, different crop cycle, market conditions, as well as
weather and climate during that time. This research thereby provides policy makers with
recommendations to improve cost-worthiness and cost efficiency of measures to
support agriculture sector as follows.

(4)
1) The empirical finding suggests that measures providing low-interest loan and
measures lowering interest rate on existing loans in general are the most cost-worthy
and cost efficient. However, its worthiness and efficiency could be improved if
beneficiaries of the measures are encouraged to expend extra savings from the program
on working capital to increase output. However, if the government intends to use lowinterest loan as an incentive for farmers to improve their cultivation process and
increase efficiency, non-financial assistance to better skill and knowledge of the farmers
must be implemented along with the said loan to ensure the measure’s cost
worthiness and cost efficiency.
2) Targeted measures to subsidize harvest cost of rice farmers is found to be
more cost worthiness and cost-efficient than unconditional subsidy. Therefore, the
government should tailor the objective and the condition of these subsidy measures to
suit the needs of the farmers. In addition, these measures should be accompanied by
non-financial aids to increase skill and knowledge of farmers.
3) Should the government wants to interfere with market prices, the government
should so do through the management of domestic supply. Measures to prevent
farmers from harvesting and selling crops at the same time are found to be much more
cost-worthy and cost-efficient than price-setting schemes. Measures aimed to influence
domestic supply directly with farmers are also found to be better than those done
through middle men.
4) The government should consider establishing a system to evaluate of costworthiness and cost-efficiency of measures to support agriculture sector, which includes
a systematic scheme to collect reliable data. Policy makers, stakeholders and other
relevant entities should also be engaged to raise awareness of the importance of
reliable database and evaluation of measures to support agriculture sector so that the
government has sufficient and credible data to methodologically assess these
measures’ cost-worthiness and cost-efficiency in other dimensions.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ภาคเกษตรกรรมถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย
เป็นรากฐานของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและของโลก เนื่องจาก 1) การทาการเกษตร
เป็นอาชีพหลักของคนไทย โดยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งนี้ ครัวเรือน
เกษตรกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีจานวน 7.94 ล้านครัวเรือน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
37.24 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด 2) ภาคเกษตรกรรมเป็นแหล่งวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ
โดยผลิตผลทางการเกษตรสามารถนาเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศและสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศได้เพิ่มมากขึ้น และ 3) ภาคเกษตรกรรม
เป็นปัจจัยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยสาขาเกษตรกรรมมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.14
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึง่ ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สาคัญอยู่ในระดับใกล้เคียงกับสัดส่วน
ของสาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาตัวกลางทางการเงิน สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและ
บริการทางธุรกิจ ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 5.99 ร้อยละ 7.05 และร้อยละ 8.00 ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนดังกล่าวยังคงต่ากว่าสาขาการผลิตที่สาคัญ ได้แก่ สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ 27.02 ของ GDP และสาขาการขายส่ง การขายปลีกและการซ่อมแซมซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 15.76
ของ GDP (ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2561 โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ)
ทั้งนี้ หากพิจารณาจากเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่ให้ผลของพืชเกษตรที่สาคัญ
ของประเทศไทย จะพบว่า พืชเกษตรที่มีพื้นที่เพาะปลูกจานวนมากและถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
ของประเทศไทย ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ามัน นอกจากนี้
การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐจะมุ่งเน้นพืชเศรษฐกิจทั้ง 6 ชนิดข้างต้น โดยมีรายละเอียดพื้นที่
การเพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดในปี 2560 – 2562 ดังนี้
ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดของประเทศไทย ในปี 2560 - 2562
ชนิดพืช
พื้นที่เพาะปลูก (ล้านไร่)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ข้าว
69.7
72.1
70.7
ยางพารา
19.0
20.0
20.4
อ้อย
9.1
11.5
11.8
มันสาปะหลัง
8.7
8.0
8.4
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
6.7
6.9
6.9
ปาล์มน้ามัน
4.8
5.1
5.5
ที่มา : รายงานสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ภาครัฐได้ให้ความสาคัญกับภาคเกษตรกรรมของไทยมาโดยตลอด โดยได้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนพืชเศรษฐกิจ
ที่สาคัญทั้ง 6 ชนิด ทั้งนี้ ในปีงบประมาณปี 2562 งบประมาณสาหรับภาคเกษตรกรรมประกอบด้วย
งบประมาณบูรณาการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร จานวน 7,780
ล้านบาท งบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล จานวน 3,328 ล้านบาท งบประมาณตามแผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า จานวน 62,832 ล้านบาท งบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จานวน 1,210 ล้านบาท งบประมาณตามแผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จานวน
14,468 ล้านบาท รวมงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม จานวน 89,618 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 2.98 ของงบประมาณปี 2562 ทั้งนี้ งบประมาณดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับงบประมาณ
ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งอยู่ที่ 91,174 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า
ภาครัฐได้ให้ความสาคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทย
อีกทั้งภาครัฐยังได้มีมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
มาตรการเพื่อลดต้นทุนการผลิต มาตรการเพื่อส่งเสริมการจาหน่าย มาตรการเพิ่มรายได้จากการต่อยอด
ผลผลิตทางการเกษตร มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ มาตรการด้านประกันภัย มาตรการเสริมความรู้และ
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และมาตรการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเกษตรกรรม
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าภาครัฐจะให้ความสาคัญและสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของไทย
แต่เกษตรกรไทยยังคงประสบปัญหาทั้งด้านรายได้ และต้นทุน ดังนั้น จึงมีความจาเป็นจะต้องมีแนวทาง
ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณภาครัฐหรือการดาเนินมาตรการ
ด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของไทย เพื่อใช้เป็นรูปแบบและกระบวนการในการคัด
สรรนโยบายหรือมาตรการที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยให้มีความยั่งยืนและเป็น
เสาหลักในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ศึกษาและประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณและการดาเนินมาตรการ
ด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย
1.2.2 พัฒนาแบบจาลองหรือเครื่องมือเพื่อใช้ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการดาเนิน
มาตรการด้านการเงินการคลัง
1.2.3 เสนอแนะแนวทางในการใช้มาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของไทย
ที่เหมาะสมและคุ้มค่า

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย
การศึกษาและประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุน
ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย โดยพิจารณาจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีในระยะเวลา 10 ปี
(ปีงบประมาณ 2551 – 2560) และมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรม
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ในระยะเวลา 10 ปี (ปีงบประมาณ 2551 – 2560) ของพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ 6 ชนิด ข้าว ยางพารา
อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ามัน และพัฒนาแบบจาลองเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อเสนอแนะ
แนวนโยบายที่เหมาะสมในการสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของไทย โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพจากแบบจาลองที่นาเสนอ รวมทั้งประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบายด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรม
เช่น สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมการค้าภายใน กรมการค้า
ต่างประเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การยางแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อนาเสนอผลการวิเคราะห์
ของแบบจาลองและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในเชิงปฏิบัติ รวมทั้งข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางในการกาหนดนโยบายด้านการเงินการคลังที่เหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
ทั้งนี้ การประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินผลกระทบต่อกาไรสุทธิ
ของเกษตรกรจากการดาเนินนโยบายรัฐ และนามาเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายที่ใช้ในการดาเนิน
นโยบายรัฐนั้น ๆ ในรูปแบบของสัดส่วนความคุ่มค่า และประสิทธิภาพ โดยหากสัดส่วนดังกล่าวมีค่า
มากกว่า 1 แสดงว่า การดาเนินมาตรการดังกล่าวนี้มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผลกระทบ
ต่อกาไรสุทธิของเกษตรกรจากการดาเนินนโยบายรัฐสูงกว่างบประมาณรายจ่ายที่ใช้ในโครงการนั้น

1.4 วิธกี ารดาเนินงานวิจัย
1.4.1 รวบรวม ศึกษา และจัดประเภทมาตรการด้านการเงินการคลังและวิเคราะห์งบประมาณ
ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยของพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ 6 ชนิด ได้แก่
ข้าว ยางพารา อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ามัน
1.4.2 ศึกษาแนวทางการดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรม
ในต่างประเทศ รวมทั้งแนวทางการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการดาเนินมาตรการ
ด้านการเงินการคลังในต่างประเทศ
1.4.3 พัฒนาแบบจาลองสาหรับการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการดาเนินมาตรการ
ด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรม
1.4.4 ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลัง
เพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมที่ผ่านมา
1.4.5 ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
ด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรม เช่น สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมการข้าว กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การยาง
แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อนาเสนอผลการวิเคราะห์ของแบบจาลองและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาหรืออุปสรรคในเชิงปฏิบัติ รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการกาหนดนโยบายด้านการเงิน
การคลังที่เหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
1.4.6 จัดทาข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดทามาตรการด้านการเงิน
การคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของไทยในอนาคตที่เหมาะสมและคุ้มค่า

4

1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.5.1 กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงพาณิชย์ การยางแห่งประเทศไทย เป็นต้น มีแบบจาลอง
ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการดาเนินมาตรการ
ด้านการเงินการคลัง ทั้งก่อนการนาเสนอมาตรการและหลังการดาเนินมาตรการ
1.5.2 ภาครัฐมีแนวทางในการใช้มาตรการด้านการเงินการคลังเพื่ อสนับสนุนภาคเกษตรกรรม
ของไทยที่เหมาะสมและคุ้มค่า

1.6 องค์ประกอบของงานวิจัย
งานวิจัยนี้ประกอบด้วย 6 บท โดยมีรายละเอียดดังนี้
บทที่ 1 บทนา ประกอบด้วยรายละเอียดที่มาและความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์
ขอบเขตของโครงการวิจัย วิธกี ารดาเนินงานวิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับ
บทที่ 2 แนวคิดและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของนโยบาย
การเงินการคลัง เป็นการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของนโยบายภาครัฐ
และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพนโยบายหรือมาตรการเพื่อสนับสนุน
ภาคการเกษตรทัง้ ในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อกาหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ
สาหรับการศึกษานี้
บทที่ 3 พืชเศรษฐกิจที่สาคัญและสถานการณ์ภาคเกษตรของไทย เป็นการสารวจสถานการณ์
ด้านราคาและปริมาณผลผลิต ในช่วงปี 2548 – 2561 ของพืชเกษตรที่สาคัญต่อเศรษฐกิจไทย 6 ชนิด
ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ามัน รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือผลผลิตในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
บทที่ 4 มาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย
เป็นการรวบรวมมาตรการด้านการเงินการคลังของประเทศไทยในช่วงปี 2551 – 2560 ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนพืชเกษตรที่สาคัญต่อเศรษฐกิจไทยทั้ง 6 ชนิดข้างต้น โดยวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของมาตรการ
ประเภทมาตรการ เครื่องมือในการดาเนินการ งบประมาณ และผลการดาเนินมาตรการ
บทที่ 5 การประเมินประสิทธิภาพของนโยบายการเงินการคลัง เป็นการพัฒนาแบบจาลอง
สาหรับการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลัง และนาแบบจาลอง
มาใช้เพื่อประเมินประสิทธิผลของมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของไทย
สาหรับพืชเกษตรที่สาคัญต่อเศรษฐกิจไทยทั้ง 6 ชนิด โดยการประเมินประสิทธิผลจะครอบคลุมทั้งในเชิง
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์มาตรการและการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผล
หลังดาเนินมาตรการ
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เป็นการนาผลการประเมินของนโยบายการเงิน
การคลังและนามาจัดทาเป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดทามาตรการด้านการเงิน
การคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของไทยในอนาคตที่เหมาะสมและคุ้มค่า

บทที่ 2
แนวคิดและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ
ของนโยบายการเงินการคลัง
2.1 แนวคิดในการประเมินผลการดาเนินมาตรการและนโยบายของภาครัฐ
จากการทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการดาเนินมาตรการ
หรือนโยบายของภาครัฐ พบว่า แนวทางการประเมินผลการดาเนินนโยบายหรือมาตรการของรัฐมีแนวทาง
ทีห่ ลากหลายและแตกต่างกันมาก โดยแนวทางส่วนใหญ่เป็นการประเมินประสิทธิภาพและการประเมิน
ประสิทธิผลของนโยบายหรือมาตรการของรัฐ โดยการประเมินประสิทธิภาพและการประเมินประสิทธิผล
ถือเป็นการพิจารณาความสาเร็จของงาน โครงการ หรือกิจกรรม เช่นเดียวกัน แต่มีกระบวนการประเมินผล
ที่แตกต่างกัน ดังนี้
การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การประเมินผลว่ามาตรการหรือนโยบาย
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่พึงปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่อย่างไร
ซึ่งการประเมินประสิทธิผลเป็นการพิจารณาจากการนาผลของมาตรการหรือนโยบายที่ได้รับเปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของมาตรการหรือนโยบายที่ได้กาหนดไว้
การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การประเมินผลสาเร็จของการดาเนินมาตรการ
หรือนโยบายทีจ่ ะพิจารณาในแง่ของเศรษฐศาสตร์ที่มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประหยัดหรือคุ้มค่า (เช่น ประหยัด
ต้นทุน ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และคุณภาพของมาตรการหรือนโยบาย (เช่น Input
กระบวนการ และ Output) ดังนั้น การประเมินประสิทธิภาพนั้นจะกระทาได้หลังจากการประเมิน
ประสิทธิผลแล้ว
หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness or Economy) หมายถึง การบริหารจัดการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย และการใช้ทรัพยากรทีม่ ีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่า โดยในด้านการดาเนินนโยบายแล้ว ความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการนโยบายให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดหรือเกิดมูลค่ามากที่สุดภายใต้ข้อจากัดที่กาหนด เช่น การดาเนินนโยบายรัฐในการ
อุดหนุนเงินทุนแก่เกษตรกรเพื่อใช้ลงทุนในสินค้าทุนแล้วทาให้เกษตรกรมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น
คุณภาพผลิตภัณฑ์สูงขึ้น ซึ่งทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดปัญหาความยากจนและปัญหาทาง
สังคมลงในกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น
ทั้งนี้ แนวทางในการประเมินผลอาจเป็นการประเมินผลได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ที่มีระดับความซับซ้อนที่แตกต่างกันหรือเป็นการประเมินผลการดาเนินนโยบายหรือมาตรการทั้งก่อน
(Ex-ante) หรือหลัง (Ex-post) การดาเนินงาน โดยจากรายงานของ European Commission
ได้กาหนดแนวทางการประเมินผลนโยบายหรือมาตรการของภาครัฐไว้ 8 วิธี ได้แก่
1) การประเมินผลเชิงคุณภาพของผลกระทบโดยตรงของนโยบายหรือโครงการ (Qualitative
description of first order effect)
2) การประเมินผลนโยบายหรือมาตรการจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Ex-ante evaluation of the
policy theory)
3) การประเมินผลเชิงคุณภาพของการเข้าถึงของนโยบายหรือมาตรการ (Qualitative
evaluation of the reach of the policy)
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4) การประเมินผลกระทบโดยตรงจากการสารวจความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง
(Evaluation of the first order effect, based on survey among the assisted)
5) การประเมินผลกระทบโดยตรงและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม โดยการเปรียบเทียบ
ผลประโยชน์ที่ผู้ได้รับและไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากนโยบายหรือมาตรการ (Evaluation of the first
and second order effects, with control group)
6) การประเมินผลกระทบโดยตรงและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม โดยใช้วิธีทางเศรษฐมิติ
ประกอบกับข้อมูลเชิงคุณภาพ (Evaluation of the first and second order effects, based on and
econometric model and a variety of qualitative data sources)
7) การประเมินผลโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเชิงปริมาณ เช่น การจัดทาสัดส่วนทางการเงินต่าง ๆ
เป็นต้น (Ratio analysis, based on quantitative analyses of secondary data)
8) การประเมินผลโดยคานึงถึงผลกระทบหรือผลประโยชน์โดยรวม (Goal-free program
evaluation)
นอกจากนี้ ผู้ประเมินผลนโยบายหรือมาตรการอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการดาเนินนโยบาย
หรือมาตรการเพื่อใช้ในการประเมินผลโดยการเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ จากแนวทางการประเมินผลทั้ง 8 แนวทางนั้น รายงานของ European Commission
ได้ให้ความเห็นว่า การเลือกแนวทางการประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยต้องคานึงถึง
บรรทัดฐาน (Criteria) 12 ข้อ เพื่อให้สามารถคัดเลือกแนวทางการประเมินผลมาตรการและนโยบาย
ที่เหมาะสมที่สุด โดยบรรทัดฐานทั้ง 12 ข้อสามารถสรุปได้ ดังนี้
1) แนวทางการประเมินผลนั้นสามารถวัดผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากนโยบายหรือมาตรการ
ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพได้หรือไม่ (Whether or not the method will quantify or qualify
the effect of policy)
2) แนวทางการประเมินผลนั้นสามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างนโยบายหรือมาตรการ
กับผลลัพธ์ได้หรือไม่ (Whether or not the method can prove the causal relationships
between the policy and the effects)
3) แนวทางการประเมินผลนั้นเป็นกลางหรือไม่ (Whether or not the method is objective)
4) แนวทางการประเมินผลนั้นสามารถนามาปฏิบัติได้จริงหรือไม่ (Whether or not the
method is generally applicable)
5) แนวทางการประเมินผลนั้นมีความโปร่งใสหรือไม่ (Whether or not the method is
transparent)
6) แนวทางการประเมินผลดังกล่าวนั้นคุ้มค่ากับต้นทุนในการประเมินผลหรือไม่ (Whether or
not the method is cost effective)
7) แนวทางการประเมินผลดังกล่าวนั้นคุ้มค่ากับเวลาที่ต้องใช้ในการประเมินผลหรือไม่
(Whether or not the method is time effective)
8) แนวทางการประเมินผลดังกล่าวนั้นสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่และเข้าถึงได้ใช่หรือไม่ (Whether
or not the required data for this method are available or can be gathered easily)
9) แนวทางการประเมินผลดังกล่าวได้คานึงถึงความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ (Whether or
not the method can take account of deadweight)
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10) แนวทางการประเมินผลดังกล่าวนั้นได้คานึงถึงผลกระทบทางลบต่อภาคเศรษฐกิจหรือไม่
(Whether or not the method can take account of displacement)
11) แนวทางการประเมินผลดังกล่าวนั้นได้คานึงถึงผลประโยชน์ร่วมที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่
(Whether or not the method can take account of additionality)
12) แนวทางการประเมินผลดังกล่าวนั้นสามารถประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มประชากร
ที่อาจมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มคนที่นับถือศาสนาต่างกัน เป็นต้น ได้หรือไม่
(Whether or not the method can control for different groups with specific background
characteristics)
อย่างไรก็ดี แนวทางในการประเมินผลของมาตรการหรือนโยบายนั้น ไม่มีแนวทางทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ที่สามารถใช้ได้กับทุกมาตรการหรือนโยบาย เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกหลายประการที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิผลของมาตรการหรือนโยบายดังกล่าว รวมทั้งมาตรการหรือนโยบายต่าง ๆ นั้น อาจมีวัตถุประสงค์
ที่แตกต่างกัน หรืออาจมีระยะเวลาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดย Storey (2000) กล่าวว่า
การประเมินผลหรือวัดประสิทธิผลของมาตรการภาครัฐนั้นเป็นไปได้ยาก หากมาตรการดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลกระทบได้ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นมีความไม่ชัดเจน
หรือถูกกาหนดในลักษณะที่ไม่สามารถวัดผลการดาเนินงานได้ อย่างไรก็ดี มาตรการช่วยเหลือของรัฐ
ควรถูกกาหนดให้แก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างชัดเจน
ทัง้ นี้ จากการศึกษาของ OECD (2004) พบว่า การประเมินผลนโยบายหรือมาตรการส่วนใหญ่
เป็นการประเมินประสิทธิผล เนื่องจากในการประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานนั้น ผู้ประเมิน
ประสิทธิภาพต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบและดาเนินนโยบายหรือมาตรการเพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์
ต่อกลุ่มเป้าหมายที่เกิดจากนโยบายหรือมาตรการที่ต้องการประเมินประสิทธิภาพเท่านั้น อีกทั้งการประเมิน
ประสิทธิภาพนโยบายหรือมาตรการควรเป็นขั้นตอนหนึ่งในการดาเนินนโยบายหรือมาตรการ ซึ่งผู้ประเมิน
ประสิทธิภาพควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและออกแบบมาตรการ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการดาเนิน
มาตรการมีความชัดเจน

2.2 กระบวนการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพนโยบายหรือมาตรการ
2.2.1 กระบวนการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพนโยบายหรือมาตรการ
ภาพที่ 2.1 กระบวนการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพนโยบายหรือมาตรการ
การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness)

นโยบายรัฐ

ผลลัพธ์ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย

การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency)
ที่มา : จัดทาโดยคณะผู้วิจัย

ผลลัพธ์ต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม
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เนื่องจากการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการประเมินผลว่ามาตรการหรือ
นโยบายสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
หรือมาตรการรัฐต่อเศรษฐกิจโดยรวมได้ แต่ผลการประเมินอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ หรือกระบวนการ
ประเมินประสิทธิผล เช่น วิธีการประเมิน ข้อมูลที่ใช้ เป็นต้น (Venetoklis 2000) ดังนั้น การออกแบบ
กระบวนการประเมินผลจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อผลการประเมินประสิทธิผลที่จะได้รับ อย่างไรก็ดี
จากการศึกษาของ OECD (2004) พบว่า การประเมินประสิทธิผลโดยวิธีการแบบจุลภาค อาทิ การใช้
แบบสอบถามจะให้ผลลัพท์ที่ดีและสะท้อนความคิดเห็นได้มากกว่าการประเมินผลโดยวิธีการแบบเศรษฐมิติ
โดยใช้ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ในภาพรวม (Aggregate Data) ทั้งนี้ การประเมินประสิทธิผลโดยใช้หลาย
วิธีการร่วมกับการใช้ข้อมูลทั้งจากการสารวจและข้อมูล Aggregate Data จึงมีความสาคัญยิ่งในการ
ประเมินประสิทธิผลของมาตรการหรือนโยบายของภาครัฐ (Ziegelaar 2004) นอกจากนี้ หากกระบวนการ
ประเมินประสิทธิผลมีการใช้วิธีการและข้อมูลที่หลากหลายในการประเมินประสิทธิผลของโครงการ
หรือมาตรการรัฐ การออกแบบและวิเคราะห์วิธีการประเมินผลจึงเป็นขั้นตอนที่สาคัญ
ในการนี้ก่อนเริ่มดาเนินการประเมินผลนโยบายหรือมาตรการ ผู้ประเมินผลควรกาหนด
คาถามหลักที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบแบบสอบถามในการประเมินผล
ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประเมินผลด้วย โดย Bekkers and Ringeling (2003) ได้เสนอ
4 คาถามหลักที่ผู้ประเมินประสิทธิผลของนโยบายหรือมาตรการของรัฐควรคานึงถึง ได้แก่ 1) นโยบาย
หรือมาตรการรัฐนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ (Does it work?) 2) นโยบายหรือมาตรการ
รัฐนี้สอดคล้องกับกฎหมายหรือไม่ (Is it allowed?) 3) นโยบายหรือมาตรการรัฐนี้ถูกต้องตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์หรือไม่ (Is it correct?) 4) นโยบายหรือมาตรการรัฐนี้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
หรือภูมิภาคหรือไม่ (Is it suitable?)
อีกทั้งรายงานของ The European Commission ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลนโยบาย
หรือมาตรการของรัฐบาลของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ได้แบ่งกระบวนการประเมินผลนโยบายหรือมาตรการของรัฐออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขั้นตอนการออกแบบการประเมินผล (Structuring Phase)
ขั้นตอนการออกแบบการประเมินผลเป็นขั้นตอนการกาหนดขอบเขตและวิธีการของการประเมิน
ประสิทธิผล การกาหนดคานิยามที่สาคัญในการประเมินประสิทธิผลของโครงการ เช่น นิยามของผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการหรือมาตรการ นิยามของประสิทธิผล เป็นต้น การออกแบบแบบสอบถามและการรวบรวม
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ใช้ในการศึกษา และการออกแบบแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ ในบางกรณีผู้ประเมินผล
อาจกาหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการหรือนโยบายเพิ่มเติมเพื่อแยกผลการประเมินประสิทธิผล
ออกจากการศึกษาผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการและมาตรการ อย่างไรก็ดี การประเมินผล
นโยบายหรือมาตรการของรัฐอาจถูกกาหนดให้เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการออกแบบนโยบายหรือมาตรการ
ของรัฐเพื่อให้การดาเนินนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ แนวทางในการประเมินผลมาตรการหรือนโยบายของภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการกาหนด
ตัวชี้วัดต่าง ๆ สาหรับประเมินผลของการดาเนินมาตรการหรือนโยบายควรถูกกาหนดก่อนการออกแบบ
การศึกษา โดยจากประสบการณ์การดาเนินโครงการ Work Through Enterprise ของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย 28 มาตรการ โดยใช้เงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 48,750 ล้านบาท พบว่า ไม่มีการประเมินประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าว
เนื่องจากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นไม่มีความชัดเจน ซึง่ Algememe Rekenkamer
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(2001) พบว่า สานักงานตรวจเงินแผ่นดินของประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการ
Work Through Enterprise ซึง่ จะเห็นได้ว่าการคานึงถึงการประเมินผลของมาตรการหรือนโยบาย
ถือเป็นขั้นตอนสาคัญในการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดาเนินมาตรการหรือนโยบาย
ทั้งนี้ ข้อสังเกตในการดาเนินมาตรการหรือนโยบายสามารถสรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 2.1 สรุปหลักเกณฑ์การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายมาตรการหรือนโยบาย
ชัดเจน (Explicit)
ควรกาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินมาตรการหรือนโยบายให้ชัดเจน
ในข้อเสนอนโยบาย
ครอบคลุม
1) วัตถุประสงค์ในการดาเนินมาตรการหรือนโยบายควรมีรายละเอียด
(Complete)
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการประเมินประสิทธิผลและการประเมินความสวัสดิภาพ
ของประชาชนด้วย (Welfare)
2) ควรกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่มาตรการหรือนโยบายเหล่านั้นจะเข้าไปช่วยเหลือ
ทันเวลา (Timely) ต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมาตรการให้ชัดเจนก่อนที่จะ
นาไปปฏิบัติ
ทดสอบได้
ต้องกาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินมาตรการหรือนโยบายให้สามารถประเมิน
(Testable)
ประสิทธิผลหรือความสาเร็จของโครงการหรือมาตรการได้ โดยควรมีการกาหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจน
สอดคล้องกับ
1) ควรกาหนดให้วัตถุประสงค์ของมาตรการหรือนโยบายมีความสอดคล้องกัน
เป้าประสงค์
และวัตถุประสงค์ดังกล่าวยังต้องสอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ภาพรวม
(Consistent)
ของประเทศ ทั้งนี้ การกาหนดเป้าหมายอาจกาหนดเป็นเป้าหมายในระยะสัน้ และ
ระยะยาว
2) ต้องกาหนดวัตถุประสงค์ของมาตรการหรือนโยบายให้สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มที่ต้องการช่วยเหลือ
ที่มา : Evaluation policy and guidelines for evaluations (OECD 2009)
2) ขั้นตอนการเก็บและรวบรวมข้อมูล (Data Collection Phase)
ขั้นตอนนี้เป็นการเก็บข้อมูลตามขอบเขตและวิธีการประเมินประสิทธิผลที่กาหนดไว้ในข้อ 2.2.1
โดยควรออกแบบการเก็บข้อมูลให้ได้ข้อมูลทีเ่ หมาะสมกับคุณลักษณะและบริบทของมาตรการหรือนโยบาย
ทีก่ าลังจะถูกประเมิน ทั้งนี้ โดยทั่วไปการเก็บข้อมูลอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งมีข้อเด่นและข้อจากัดที่แตกต่างกันไป สรุปได้ตามตารางสรุปข้อเด่น
และข้อด้อยของวิธีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
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ตารางที่ 2.2 สรุปข้อเด่นและข้อด้อยของวิธีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ
วิธีการ
ข้อเด่น
(Methods)
(Advantages)
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative)
การสัมภาษณ์ - สามารถปรับคาถามให้เหมาะสมกับบริบท
ของการประเมิน ประสบการณ์ และความรู้
ของผู้ถูกสัมภาษณ์
- สามารถเข้าถึงรายละเอียดที่ให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลที่เกิดจากนโยบาย
หรือมาตรการ (Why Questions)
กรณีศึกษา
- สามารถศึกษา เรียนรู้ และประเมิน
ประสิทธิผลของนโยบายหรือโครงการ
ที่มีคุณลักษณะหรือหลักการที่คล้ายคลึง
กับนโยบายหรือมาตรการที่ต้องการประเมิน
ได้อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะในกรณีที่สามารถ
เก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการประเมินผล
การสัมภาษณ์ - สามารถเก็บข้อมูลหรือความเห็นที่เชื่อถือได้
ผู้เชี่ยวชาญ
ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
(Expert
(Primary) หรือข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary)
Panel)
โดยตรงจากมาตรการหรือนโยบาย
- สามารถเก็บข้อมูลหรือความเห็นที่อาจ
ไม่ปรากฏในข้อมูลอย่างเด่นชัด
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative)
รวบรวม
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจาก
ข้อมูลภาพรวม นโยบายหรือมาตรการได้ โดยเฉพาะในกรณี
(Aggregate
ที่ต้องการประเมินประสิทธิผลของนโยบาย
Data)
หรือมาตรการ ซึ่งไม่สามารถวัดจากการสารวจ
ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องได้
การสารวจ
- สามารถเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจากผู้ที่
ข้อมูล
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายหรือ
(Questionnair มาตรการที่ถูกประเมิน ซึ่งสามารถนามาสร้าง
e Survey)
เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์โดยวิธีทาง
เศรษฐมิติ

ข้อด้อย
(Disadvantages)
- ไม่สามารถสัมภาษณ์คนจานวนมากได้
เนื่องจากใช้เวลาและใช้ค่าใช้จ่ายสูง
- ไม่สามารถสรุปผลการประเมินจากการสัมภาษณ์
(Generalize) ได้อย่างแน่นอน
- ไม่สามารถสรุปผลในเชิงตัวเลขเพื่อใช้
ในการออกแบบนโยบายหรือมาตรการได้
- ไม่สามารถสรุปผลการประเมินจากการ
สัมภาษณ์ (Generalize) ได้อย่างแน่นอน
เนื่องจากกรณีศึกษาอาจมีบริบทที่แตกต่างจาก
นโยบายหรือโครงการที่ถูกประเมินผล
- แม้ว่าสามารถนาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
มาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
แต่ข้อมูลจะขึ้นอยู่กับความเห็นและมุมมอง
ของผู้เชี่ยวชาญเป็นหลัก (Subjective)

- อาจไม่เหมาะสมกับการประเมินประสิทธิผล
ของมาตรการหรือนโยบายเนื่องจากฐานข้อมูล
ดังกล่าวถูกสร้างขึน้ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
- ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันอาจมีวิธี
และแนวทางในการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน
- อาจมีปัญหาด้านเศรษฐมิติ โดยเฉพาะ
ความเอนเอียงที่เกิดจากการคัดเลือกข้อมูล
(Selection Bias) เนื่องจากผู้ทสี่ นใจตอบ
แบบสอบถามอาจมีความเห็นด้านบวกหรือลบ
อย่างชัดเจน (Strong Opinion) ต่อนโยบาย
หรือมาตรการที่ถูกประเมิน
- มีค่าใช้จ่ายสูง

ที่มา : Design, Evaluation, and Analysis of Questionnaires for Survey Research ของ Willem
E. Saris Irmtraud N. GallhoferQuantitative and Qualitative Methods in Impact Evaluation
and Measuring Results ของ Sabine Garbarino and Jeremy Holland
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ทัง้ นี้ การดาเนินงานในขั้นตอนการเก็บข้อมูลนั้นต้องสอดคล้องกับการดาเนินงานในช่วง
กาหนดขอบเขต โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลเพื่อนามาจัดทาตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของมาตรการหรือนโยบาย
3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis Phase)
ขั้นตอนนี้เป็นการนาข้อมูลที่เก็บรวมรวมจากข้อ 1) มาวิเคราะห์ตามคาถามที่ผู้วิจัย
กาหนดไว้ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลของโครงการ ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงประมาณตามประเภทของข้อมูลที่รวบรวมไว้ตามข้อ 1) ดังนี้
3.1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
(SWOT Analysis) จากข้อมูลเชิงคุณภาพของนโยบายหรือมาตรการรัฐ โดยการพิจารณา 4 ปัจจัย
ได้แก่ 1) จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strength) 2) จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ (Weakness) 3) โอกาส
ที่จะดาเนินการได้ (Opportunities) และ 4) อุปสรรคหรือปัจจัยที่คุกคามประสิทธิผลของนโยบาย
หรือมาตรการของรัฐ (Threats) โดยหลักการสาคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสารวจจาก
สภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้น การวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้
ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน เพื่อให้รัฐหรือ
ผู้ประเมินเข้าใจผลประโยชน์และข้อท้าทายที่ชัดเจน และเป็นการวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค ในการ
ดาเนินงานนโยบายหรือมาตรการในบริบทของพื้นที่หรือสภาพแวดล้อมในการดาเนินนโยบายหรือมาตรการ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อรัฐและผู้ออกแบบนโยบายในการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมทั้ง
การกาหนดกลยุทธ์และการดาเนินตามกลยุทธ์สาหรับการดาเนินนโยบายหรือมาตรการในระยะต่อไป
3.2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ อาจแบ่งออกได้เป็น 5 แนวทาง ได้แก่
3.2.1) การวิเคราะห์ปัจจัยเดียว (Univariate Analysis) เป็นแนวทาง
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบตัวแปรเดียวของกลุ่มประชากรหลายกลุ่ม ซึ่งในกรณีของการประเมิน
ประสิทธิผลของนโยบายหรือมาตรการของภาครัฐ อาจเป็นการเปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิผลของ
นโยบายหรือมาตรการภาครัฐ
3.2.2) การวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์ (Bivariate Analysis) และการวิเคราะห์
พหุตัวแปร (Multivariate Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
การประเมินผลประโยชน์จากนโยบายหรือมาตรการของรัฐและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดาเนินงาน
ตามนโยบายหรือมาตรการดังกล่าว
3.2.3) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เป็นแนวทางการวิเคราะห์
เพื่อสรุปรายละเอียดของตัวแปรหลายตัว โดยใช้วิธีการลดจานวนตัวแปร ซึ่งเป็นการศึกษาถึงโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินนโยบายหรือมาตรการ
และสร้างตัวแปรใหม่เรียกว่า ตัวแปรองค์ประกอบ ซึ่งตัวแปรองค์ประกอบที่สร้างขึ้นนั้นจะเป็นการนาตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีความร่วมกันสูงมารวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวกัน ซึ่งเหมาะสมกับการวิเคราะห์
ผลการสารวจที่ผู้ประเมินไม่มั่นใจถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ จากแบบสอบถามถึงผลประโยชน์
ของนโยบายหรือมาตรการ ทั้งนี้ การวิเคราะห์องค์ประกอบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
(1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจจะใช้ในกรณีที่ผู้ประเมินไม่มีความรู้ หรือมีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับ
โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อศึกษาโครงสร้างของตัวแปร และลดจานวนตัวแปรที่มีอยู่เดิมให้มี
การรวมกันได้
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(2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจะใช้กรณีที่ผู้ประเมินทราบโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร
หรือคาดว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรควรจะเป็นรูปแบบใด หรือคาดว่าตัวแปรใดบ้างที่มี
ความสัมพันธ์กันมากและควรอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน หรือคาดว่ามีตัวแปรใดที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน
ควรจะอยู่ต่างองค์ประกอบกัน
3.2.4) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance หรือ ANOVA)
เป็นวิธีหนึ่งในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรที่สารวจมากกว่า 2 กลุ่ม
ขึ้นไปพร้อมกัน ตัวแปรที่ต้องการเปรียบเทียบอาจเป็นตัวชี้วัดที่วัดผลประโยชน์หรือประสิทธิผลของโครงการ
ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งตัวแปรก็ได้ โดยเปรียบกับตัวชี้วัดดังกล่าวระหว่างกลุ่มผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง
และกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
(1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เป็นวิธี
การทดสอบเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นตัวเดียวกับตัวแปรตาม
เพียงตัวเดียว โดยที่ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นอาจมีลักษณะเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative
Variable) ที่แบ่งออกเป็นระดับหรือประเภทต่าง ๆ
(2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) เป็นวิธี
ทดสอบเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระจานวนมากกว่าหนึ่งตัว อาทิ การดาเนินนโยบาย
หรือมาตรการ กับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากนโยบายหรือมาตรการ กับตัวแปรตาม
ซึ่งอาจเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จหรือประสิทธิผลของนโยบายหรือมาตรการ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ของตัวแปรอิสระว่าจะส่งผลอย่างไรกับตัวแปรตาม ตามสมมติฐานที่การประเมินกาหนดไว้ โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง นอกจากสามารถศึกษาผลของตัวแปรอิสระสองตัวไปพร้อมกันแล้ว
ยังสามารถศึกษาผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ (Interaction) ว่าจะส่งผลต่อ
ตัวแปรตามอย่างไร
3.2.5) การวิเคราะห์แบบถดถอย (Regression Analysis) เป็นวิธีทางสถิติ
ที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ เช่น ผลประโยชน์จากนโยบายหรือมาตรการกับตัวชี้วัด
ประสิทธิผลของนโยบายหรือมาตรการ โดยควบคุมปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิผล
ของนโยบายหรือโครงการ ทั้งนี้ อาจมีการกาหนดให้มีตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวได้ (Multivariate
Regression Analysis) นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์การถดถอยจาเป็นต้องมีข้อตกลง (Assumption)
ในการวิเคราะห์ซึ่งจานวนข้อตกลงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของตัวแบบ (Model) การถดถอย
โดยมีข้อตกลงที่สาคัญ เช่น การแจกแจงแบบปกติของตัวแปรตาม (Normality) ความเป็นอิสระของตัวแปรตาม
(Independency) ความแปรปรวนของตัวแปรตามที่คงที่ (Homoscedasticity) เป็นต้น
4) ขั้นตอนการประมวลผล (Judgement Phase)
ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลตามหลักเกณฑ์และแบบที่กาหนดไว้
(Pre-specified Criteria) โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการในหลายกรณี
เช่น การเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังนโยบายหรือโครงการของผู้ที่ได้รับประโยชน์
(Before-After Analysis) การเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงและผู้ที่ไม่ได้รับประโยชน์
(Experiment-Control Analysis) ซึ่งอาจอยู่พื้นที่เดียวกันหรือต่างพื้นที่ได้ โดยจากการศึกษาแนวทาง
การประมวลผลของ Jansen (1984) Martin (2001) Venetoklis (2002) และ Henry (2002) ผู้วิจัย
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ได้จัดทารายชื่อแนวทางการประมวลผลการประเมินประสิทธิผลของนโยบายหรือมาตรการของภาครัฐ
ทีผ่ ู้ประเมินประสิทธิผลของนโยบายหรือมาตรการภาครัฐได้เสมอมา
4.1) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-benefit Analysis) เป็นการวิเคราะห์
ที่คานึงถึงต้นทุนของนโยบายหรือมาตรการ โดยมีการวัดต้นทุนทั้งหมด ผลประโยชน์และโทษที่เกิดขึ้น
เป็นจานวนเงิน (Monetary Value) เพื่อเปรียบเทียบว่าต้นทุนการในการดาเนินนโยบายหรือมาตรการ
คุ้มค่าต่อผลประโยชน์ที่ได้รับหรือไม่ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ไม่อาจหาค่าประเมินจากราคาตลาดได้ อาจใช้
ราคาเงา (Shadow prices) จากการกาหนดสมมติฐานต่าง ๆ
4.2) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์แบบแยกผู้ที่ได้รับประโยชน์ (Planning
Balance Sheet Method) เป็นการวิเคราะห์ที่คล้ายกับ Cost-benefit Analysis แต่มีการแยกต้นทุน
และผลประโยชน์สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มเพื่อศึกษาความคุ้มทุนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
4.3) การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผล (Cost-effectiveness Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของนโยบายหรือมาตรการ โดยการแสดงปริมาณจานวนเงินของต้นทุนและผลลัพธ์ที่
คาดหวังหรือกาหนดไว้ล่วงหน้าของมาตรการ
4.4) การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ (Goal Achievement Matrix) เป็นการวิเคราะห์ว่า
นโยบายหรือมาตรการสามารถส่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้ในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
หรือมาตรการ โดยมีการกาหนดหรือจัดทาตัวชี้วัดของผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ การวิเคราะห์แนวทางดังกล่าวไม่
คานึงถึงต้นทุนในการดาเนินนโยบายหรือมาตรการ
4.5) การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Impact Analysis)
เป็นแนวทางที่เหมาะกับนโยบายหรือมาตรการที่มีผลกระทบต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายปัจจัย
โดยประเมินผลประโยชน์โดยรวมที่เกิดขึ้นจากนโยบายหรือมาตรการ ทั้งนี้ การวิเคราะห์ผลกระทบ
ดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม และ
(2) การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์โดยคานึงถึงผลกระทบดังกล่าวต่อประชาชนที่มีคุณสมบัติ
ต่างกัน เช่น สถานะทางการเงิน ศาสนา เพศ เป็นต้น
4.6) การเปรียบเทียบจากนโยบายอ้างอิง (Benchmarking) เป็นแนวทางที่ประมาณ
ประสิทธิภาพของนโยบายหรือโครงการที่ต้องการประเมินเปรียบเทียบกับนโยบายหรือมาตรการอ้างอิง
แนวทางการประเมินดังกล่าวเหมาะสมกับการนโยบายหรือมาตรการที่ต้องมีการเปรียบเทียบกับนโยบาย
หรือมาตรการทางเลือกอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
4.7) การวิเคราะห์โดยใช้หลายหลักเกณฑ์ (Multi-criteria Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์โดยใช้หลายหลักเกณฑ์ โดยอาจเป็นการวิเคราะห์แยกออกจากกันโดยชัดเจน หรือเป็นการชี้วัด
โดยใช้ตัวชี้วัดแบบผสม โดยถ่วงน้าหนักจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) หรือผลการ
วิเคราะห์แบบสอบถาม การวิเคราะห์ประเภทนี้เหมาะสมกับนโยบายหรือมาตรการที่มีความซับซ้อนและ
อาจมีตัวชี้วัดความสาเร็จจานวนหลายตัว
2.2.2 ข้อจากัดในการประเมินนโยบายและมาตรการ
การประเมินนโยบายหรือมาตรการของรัฐมีข้อจากัดหลายประการ หนึ่งในข้อจากัดที่สาคัญ
ได้แก่ ปัญหาอคติที่เกิดจากการเลือกตัวอย่าง (Selection Bias) ซึ่งแนวทางการประเมินนโยบายหรือ
โครงการที่มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากนโยบายหรือมาตรการระหว่างผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ
และกลุ่มที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ (Venetoklis 2000) ซึ่งรวมถึงแนวทางที่ได้รับความนิยมสูงต่างก็ประสบ
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ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือและกลุ่มที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออาจมีความแตกต่างกัน
ด้านโครงสร้าง (Structural Difference) หรือปัจจัยอื่นที่ไม่สามารถควบคุมได้ในการประเมินหรือ
ไม่สามารถใช้วิธีทางเศรษฐมิติในการแก้ไขความคลาดเคลื่อนของผลการประเมินที่เกิดจากความแตกต่าง
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี มีวิธีทางเศรษฐมิติจานวนมากในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น วิธีการสองขั้นตอน
ของ Heckman (1979) เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้วิจัยหลายท่านได้กล่าวถึงข้อจากัดของการประเมินนโยบายหรือมาตรการของรัฐ
ทีน่ อกเหนือจากปัญหาจากเศรษฐมิติ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของนโยบาย
หรือมาตรการของรัฐ โดยมีข้อจากัด 4 ข้อหลัก ได้แก่
1) ความหลากหลายทางความคิดและมาตรฐานในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของนโยบายหรือมาตรการรัฐ Brugge and Run (2004) กล่าวว่าการประมวลผลการวิเคราะห์
ข้อมูลควรคานึงถึงหลักเกณฑ์การกาหนดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายของโครงการ เนื่องจาก
มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจานวนมากจากการดาเนินนโยบายใดนโยบายหนึ่งหรือมาตรการใด
มาตรการหนึ่ง เช่น หากนโยบายของรัฐนั้นนาไปสู่การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในท้องถิ่น การประเมินผลจากภาพรวม
นโยบายดังกล่าวอาจประสบความสาเร็จ อย่างไรก็ดี ประชาชนในพื้นที่อาจไม่พอใจกับนโยบายดังกล่าว
เนื่องจากเป็นงานที่มีค่าตอบแทนที่ไม่สูงมากนักหรือเป็นงานที่ไม่มีความมั่นคงและความเสี่ยงสูง การประเมิน
นโยบายหรือมาตรการภาครัฐจึงควรคานึงถึงความแตกต่างหรือความคาดหวังของผลประโยชน์หรือผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินนโยบายหรือมาตรการของรัฐ Majone (1996) เสนอแนวทางให้มีการประเมิน
นโยบายใดนโยบายหนึ่ง หรือมาตรการของรัฐมาตรการใดมาตรการหนึ่งจากมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ประเมินและผู้ออกนโยบายสามารถเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
แรงจูงใจของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของนโยบายหรือ
มาตรการ
2) ความต้านทาน (Resistance) ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มต่อการประเมินนโยบาย
หรือมาตรการภาครัฐ ในอดีตการประเมินนโยบายหรือมาตรการของรัฐนั้นส่วนใหญ่เป็นการประเมินความคุ้มทุน
ของเงินงบประมาณภาครัฐ อย่างไรก็ตาม Uusikyla and Virtanen (2000) ซึ่งนาสู่การจัดสรรเงินงบประมาณ
ให้แก่นโยบายหรือมาตรการอื่น ๆ และยกเลิกนโยบายหรือมาตรการที่มีอยู่เดิม ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บางกลุ่มอาจไม่เติมใจในการให้ความร่วมมือในการประเมินนโยบายหรือมาตรการ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน
Brugge and Run (2004) พบว่าเป้าหมายของการประเมินนโยบายหรือมาตรการนั้นคือการเก็บข้อมูล
เพื่อพัฒนาการออกแบบนโยบายหรือมาตรการที่มีเป้าหมายคล้ายคลึงกันในอนาคต
3) การขาดข้อมูลที่เหมาะสมกับการประเมิน ข้อมูลนับเป็นปัจจัยหลักในการประเมิน
นโยบายหรือมาตรการ โดยเฉพาะการประเมินเชิงปริมาณ การขาดข้อมูลนั้นอาจทาให้การประเมินต้องใช้
ต้นทุนสูงขึ้นหรืออาจทาให้การประเมินขาดความน่าเชื่อถือ ดังนั้น การออกแบบการประเมินควรคานึงถึงข้อมูล
ที่มีอยู่ด้วย
4) สถานะภาพของผู้ประเมินนโยบายหรือมาตรการรัฐ ผู้ประเมินนโยบายหรือมาตรการ
ของรัฐ โดยเฉพาะการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีความเป็นอิสระจากผู้ออกแบบและ
ดาเนินนโยบายหรือมาตรการ Storey (2004) เสนอว่าสถานะภาพของผู้ประเมินอาจแบ่งออกได้เป็น
สามประเภทซึ่งต่างมีข้อเด่นและข้อด้อยที่แตกต่างกัน ดังนี้
4.1) กรณีที่ผู้ประเมินมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายหรือมาตรการหรือมาจาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่กาหนดนโยบายดังกล่าว ผู้ประเมินจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายหรือ
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มาตรการดังกล่าวมากกว่าผู้ประเมินจากภายนอก อย่างไรก็ดี สถานะภาพของผู้ประเมินอาจกระทบ
ความเป็นอิสระของผู้ประเมิน ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลการประเมินได้
4.2) กรณีที่ผู้ประเมินมีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินและเป็นอิสระจากหน่วยงาน
ที่ดาเนินนโยบาย ผู้ประเมินอาจไม่มีความรู้ความเข้าใจนโยบายหรือมาตรการที่ถูกประเมินอย่างแท้จริง
ซึ่งอาจส่งผลให้กระบวนการประเมินไม่เหมาะสมกับบริบทของนโยบายหรือมาตรการดังกล่าว และผู้ประเมิน
ยังคงต้องพึ่งพาหน่วยงานที่ดาเนินนโยบาย ดังนั้น ผลการประเมินอาจยังคงไม่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
4.3) กรณีที่ผู้ประเมินเป็นนักวิชาการจากภายนอก ผู้ประเมินจะมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทฤษฎีที่สนับสนุนนโยบายหรือมาตรการดังกล่าว ซึ่งเหมาะสมกับการประเมินนโยบายหรือ
มาตรการก่อนการดาเนินการ (Ex-ante) อย่างไรก็ดี ผู้ประเมินประเภทดังกล่าวอาจประสบปัญหา
เช่นเดียวกับผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินจากภายนอก

2.3 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร
รวมทั้งแนวนโยบายหรือมาตรการสนับสนุนภาคการเกษตร
คณะผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการประเมินปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การผลิตภาคการเกษตรแล้วพบว่า ปัจจัยการด้านดินหรือพื้นที่ในการเพาะปลูก เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และการชลประทาน
มีผลต่อผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่ปัจจัยด้านคุณลักษณะของเกษตรกร
ไม่มีหรือมีนัยสาคัญทางสถิติต่อผลผลิตน้อยกว่า ดังนั้น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปที่
การให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกแก่เกษตรกร การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรเพื่อจัดหา
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ โดยเฉพาะสินค้าทุน รวมทั้งการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิต
เช่น พัฒนาเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยากาจัดศัตรูพืช เป็นต้น ทัง้ นี้ สามารถสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้
Sirirat Kiatpathomchai (2552) ได้เสนอแนะมาตรการในการเพิ่มผลผลิตของการปลูกข้าว
ในพื้นที่ 14 จังหวัด ภาคใต้ของประเทศไทย โดยการพัฒนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์แบบ technical
efficient frontier ขึ้น ซึ่งแบบจาลองดังกล่าว เป็นวิธีการทางสถิติเพื่อหาเส้นเชื่อมความสัมพันธ์
ที่เหมาะสมที่สุดระหว่าง Input หรือปัจจัยการผลิต (จานวนชั่วโมงในการทางาน มูลค่าของเครื่องจักร
ปริมาณเมล็ดพันธุ์ และปริมาณปุ๋ย) และ Output หรือปริมาณการผลิตข้าว ซึ่งกลุ่มที่อยู่บนเส้น
technical efficient frontier จะเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด และในเบื้องต้นพบว่า
technical efficiency scores ในพื้นทีท่ ี่ได้รับการชลประทาน และพื้นที่ไม่ได้รับการชลประทานมีจานวน
ประมาณ 0.89 และ 0.92 ตามลาดับ ซึ่งหมายความว่าเกษตรกรในพื้นทีท่ ี่ได้รับการชลประทาน และ
พื้นที่ไม่ได้รับการชลประทานจะสามารถปรับลด Input ลงร้อยละ 11 และร้อยละ 8 ตามลาดับ โดยยังคง
ผลผลิตเท่าเดิมที่ 3.5 ตันต่อเฮคเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การพัฒนาชลประทาน
เป็นปัจจัยสาคัญในการเพิ่มผลผลิต ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ศึกษายังได้มีการประเมินแนวทางที่จะเพิ่มผลผลิต
ในการเพาะปลูก โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) คุณลักษณะของเกษตรกร (จานวนปี
ในการศึกษา จานวนปีในการปลูกข้าว จานวนแรงงานต่อครอบครัว วัตถุประสงค์การปลูก และความเป็น
เจ้าของที่ดิน) (2) รูปแบบการเพาะปลูก (ขนาดพื้นที่เพาะปลูก พันธุ์ข้าว) และ (3) สภาพแวดล้อมในการ
เพาะปลูก (ชลประทาน จังหวัด) โดยผลการศึกษาได้สรุปว่า การปรับเปลี่ยนปัจจัยในกลุ่มของรูปแบบ
การเพาะปลูก (ในข้อ (2)) และกลุ่มสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูก (ในข้อ (3)) ส่งผลต่อผลผลิตในการ
เพาะปลูกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ จึงมีการเสนอมาตรการเพิ่มผลผลิต โดยควรให้ความรู้แก่
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เกษตรกรในเรื่องการเพาะปลูก โดยเฉพาะในเรื่องระดับปริมาณเมล็ดพันธุ์ ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ย
โพแทสเซียมที่เหมาะสม
Duangthip Sirikanchanarak (2560) ได้เสนอมาตรการในการเพิ่มผลผลิตของการปลูกข้าว
ของประเทศไทย โดยใช้แบบจาลองในรูปแบบ technical efficient frontier เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ในการปลูกข้าวในประเทศไทย โดยพบว่าประสิทธิภาพในการปลูกข้าวของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง
ซึ่งพิจารณาจาก technical efficiency scores ในปี 2545 ทีมีจานวน 0.96 และลดลงเหลือ 0.94
ในปี 2557 ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้ (1) ควรมีการจัดเขตการเพาะปลูกให้ชัดเจน เนื่องจาก
ปัจจัยเชิงพื้นที่ในการเพาะปลูก ส่งผลต่อผลผลิตในการเพาะปลูกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (2) ควรมีการ
สนับสนุนสินเชื่อพร้อมให้ความรู้ทางการเงินแก่เกษตรกร เนื่องจากปัจจัยการผลิตด้านสินค้าทุน Capital)
ส่งผลต่อผลผลิตในการเพาะปลูกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (3) ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเมล็ดพันธุ์
ปุ๋ย ยากาจัดศัตรูพืช ร่วมด้วย เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อผลผลิตในการเพาะปลูกอย่างมียสาคัญ
ทางสถิตเิ ช่นกัน และ (4) เกษตรกรควรคานึงถึงการพัฒนาเทคโนโลยีหรือวิธีการเพาะปลูกให้ได้คุณภาพ
เป็นสาคัญ
Y. (Kai) Chaovanapoonphol (2552) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้มีมาตรการ
สนับสนุนให้เกษตรกรนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก เช่น การนาเครื่องจักรมาใช้
การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้เมล็ดพันธุ์หรือสารเคมีที่เร่งผลผลิต เป็นต้น อย่างไรก็ดี จากข้อมูลปริมาณผลผลิต
ทางการเกษตรในช่วงที่ผ่านมามีการขยายตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุจากการที่เกษตรกร
บางกลุ่มมีข้อจากัดทางการเงินและไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ ดังนั้น จึงมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างวงเงินสินเชื่อและผลผลิตของการปลูกข้าว โดยจะใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบของ
Stochastic Frontier Production Analysis เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต และในเบื้องต้นพบว่า ปัจจัยด้านที่ดินและแรงงานส่งต่อผลผลิตในการเพาะปลูกอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ในขณะที่ปัจจัยด้านสินเชื่อภาคเกษตรไม่มีนัยสาคัญทางสถิติต่อผลผลิต รวมทั้งยังทาให้ประสิทธิภาพ
ในการเพาะปลูกหดตัวลงด้วย ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากสินเชื่อเพื่อการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ดังกล่าวจาเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการดาเนินการ กล่าวคือ รัฐบาลยังควรดาเนินนโยบายสนับสนุน
สินเชื่อแก่เกษตรกรอยู่อย่างต่อเนื่อง

2.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าถึงสินเชื่อของเกษตรกรและผลิตผลทางการเกษตร
คณะผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าถึงสินเชื่อของเกษตรกร
และผลิตผลทางการเกษตรแล้วพบว่า มูลค่าสินเชื่อคงค้างภาคการเกษตรมีความสัมพันธ์ทางสถิติโดยตรง
ต่อมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร อย่างไรก็ดี ปัจจัยในเชิงโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตอื่น ๆ เช่น
ปริมาณน้าฝนต่อปี การเข้าถึงชลประทาน ปริมาณปุ๋ย เป็นต้น มีความสัมพันธ์ทางสถิติมากกว่ามูลค่า
สินเชื่อคงค้างภาคการเกษตร ดังนั้น ในการดาเนินมาตรการสนับสนุนภาคการเกษตร ควรต้องพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร การให้ความรู้เกษตรกร ไปพร้อม ๆ กับการให้สินเชื่อแก่เกษตรกร
ทั้งนี้ สามารถสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้
M. Wakilur Rahman (2554) ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าสินเชื่อเกษตร กับมูลค่า
ผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มธัญพืช นม เนื้อสัตว์ ไข่ และประมง ในประเทศบังคลาเทศ โดยใช้วิธีการ
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ประเมิน Pearson Correlation ทั้งนี้ ผลลัพธ์แสดงว่า มูลค่าสินเชื่อเกษตรมีความสัมพันธ์โดยตรง
ต่อมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
Elumalai Kannan (2554) ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
ปริมาณน้าฝนต่อปี การเข้าถึงชลประทาน จานวนรถแทรกเตอร์ ปริมาณการใช้ปุ๋ย และยอดสินเชื่อคงค้าง
พบว่า ยอดสินเชื่อคงค้างมีความสัมพันธ์กับมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่น

2.5 การศึกษารูปแบบมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของไทย
ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ต่างประเทศ
Johan F. M. Swinnen (2540) ได้ระบุว่า จากการศึกษาข้อมูลจากประเทศในกลุ่มยุโรปกลาง
และยุโรปตะวันออก พบว่า การที่รัฐบาลแทรกแซงตลาดสินเชื่อภาคการเกษตรจะทาให้เกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจมากกว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนเพื่อที่จะออกแบบและดาเนินมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
โดยได้มีข้อสังเกตและเสนอแนะต่อมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าและมาตรการประกันเงินกู้ ดังนี้ (1)
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า หากภาครัฐดาเนินมาตรการดังกล่าวโดยใช้งบประมาณประจาปี อาจทาให้
ภาครัฐจาเป็นต้องกู้ยืมมากขึ้น และอาจส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยได้ ดังนั้น ภาครัฐควร
ดาเนินมาตรการดังกล่าวโดยไม่กระทบต่อภาระงบประมาณ โดยให้หน่วยงานที่อยู่นอกงบประมาณ
ดาเนินงานแทน โดยรูปแบบมาตรการที่เหมาะสมควรมีการระบุวัตถุประสงค์เงินกู้เพื่อนาไปลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานและเป็นสินเชื่อระยะยาว รวมทั้งควรมีการระบุระยะเวลาการดาเนินมาตรการและ
วงเงินที่ชัดเจนด้วย อย่างไรก็ดี การดาเนินมาตรการในรูปแบบดังกล่าว อาจส่งผลให้ภาครัฐผูกขาดสินเชื่อ
ในกลุ่มนี้ รวมทั้งยังทาให้เกษตรกรไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อตลาดด้วย อย่างไรก็ดี เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
ดังกล่าวนี้อาจจะจากัดขอบเขตการให้สินเชื่อเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาตรฐาน
แล้วเท่านั้น (2) มาตรการประกันเงินกู้ มาตรการดังกล่าวนี้เหมาะกับสินเชื่อระยะปานกลางและยาว
และจากประสบการณ์ของประเทศเศรษฐกิจใหม่ สถาบันการเงินมีการประสบปัญหา NPL จากการ
ดาเนินมาตรการดังกล่าว นอกจากนี้ มาตรการนี้ยังเป็นการลดการแข่งขันในตลาดสินเชื่อลงด้วย ดังนั้น
การออกแบบมาตรการจึงควรมีการประเมินความเสี่ยงในการดาเนินการอย่างละเอียด พร้อมทั้งควรมีการ
ระบุมูลค่าความเสียหายและแนวทางการดาเนินงานเพื่อจากัดระดับความเสี่ยงที่ชัดเจน
Steben M. Helfand (2544) ได้วิเคราะห์การดาเนินนโยบายสนับสนุนด้านสินเชื่อภาคการเกษตร
ของประเทศบราซิลแล้ว พบว่า เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายสนับสนุนดังกล่าวส่วนใหญ่แล้ว
เป็นเกษตรกรรายใหญ่หรือมีพื้นที่ในการเพาะปลูกมากกว่า 500 เฮคเตอร์ โดยที่เกษตรรายย่อยยังประสบ
ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ

2.6 แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในด้านอรรถประโยชน์และแบบจาลองสมการกาไร
ขาดทุนสุทธิ
2.6.1 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory)
อรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึง ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือ
บริการชนิดนั้น ๆ สินค้าหรือบริการจะให้อรรถประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับระดับความต้องการ
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ของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือบริการนั้น ถ้ามีความต้องการมาก สินค้าหรือบริการจะให้อรรถประโยชน์
จากการบริโภคมาก ตรงกันข้าม ถ้ามีความต้องการน้อย สินค้าหรือบริการจะให้อรรถประโยชน์จากการ
บริโภคน้อย ทฤษฎีนี้สมมติให้ความพอใจทีผ่ ู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือบริการสามารถวัดเป็น
หน่วยได้ ในทางเศรษฐศาสตร์มีแนวคิดที่เกี่ยวกับการแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุด ดังนี้
1) อรรถประโยชน์รวม (Total Utility : TU) หมายถึง ผลรวมของอรรถประโยชน์ทั้งหมด
ที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งตั้งแต่หน่วยแรกจนถึงหน่วยที่กาลังพิจารณาใน
ขณะนั้น
2) อรรถประโยชน์เพิ่ม (Marginal Utility : MU) หมายถึง อรรถประโยชน์หรือความพอใจ
ที่ผู้บริโภคได้รับเพิ่มขึ้น เมื่อบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดนั้นเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย
MUn =
TUn - TUn-1
TUn =
U1 + U2 +…..+ Un
หรือ
TUn =
MU1 + MU2 +…..+ MUn
โดยที่ : MUn = อรรถประโยชน์เพิ่มจากการบริโภคสินค้าหน่วยที่ n
Un = อรรถประโยชน์จากการบริโภคสินค้าหน่วยที่ n
TUn = อรรถประโยชน์รวมจากการบริโภคสินค้าหน่วยที่ n
ความพอใจที่เกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้าในแต่ละหน่วย เรียกว่า “ยูทิล (Util)”
ความสัมพันธ์ของอรรถประโยชน์รวม (TU) และอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้าย (MU) สรุปได้ดังนี้
“ในช่วงที่ค่า MU เป็นบวก ค่า TU จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ณ จุดที่ค่า MU เท่ากับศูนย์ ค่า TU จะมากที่สุด
และในช่วงที่ค่า MU เป็นลบ ค่า TU จะลดลงเรื่อย ๆ”
ในการกาหนดนโยบาย ผู้กาหนดนโยบาย (Policy Maker) อาจนา Utility Theory มา
ประยุกต์ใช้ในการกาหนดนโยบายของภาครัฐ ในการดาเนินการใด ๆ ภาครัฐควรมุ่งเน้นในการดาเนิน
นโยบายที่สอดคล้องกับอรรถประโยชน์สูงสุด (Maximizing Utility) ของอรรถประโยชน์รวม (Aggregate
Utility) หรืออรรถประโยชน์ของประชาชนตัวอย่าง (A Representative Agent’s Utility)
2.6.2 แบบจาลองกาไรขาดทุน
กาไร หมายถึง ส่วนต่างของรายรับรวมและต้นทุนรวม ต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง
โอกาสที่สูญเสียไปจากการนาปัจจัยการผลิตมาใช้ในกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ไปทาให้ไม่เกิดกิจกรรมอีกอย่างหนึ่ง
ดังนั้น จึงรวมต้นทุนค่าเสียโอกาสเข้าไว้ในการคานวณกาไรด้วย
1) กาไรทางบัญชี คือ รายได้รวมหักค่าใช้จ่ายรวม จะเป็นการวัดผลการดาเนินงานที่มีผลลัพธ์
ที่สามารถประเมินมูลค่าเป็นตัวเลขได้ โดยที่ยังไม่มีการคิดคานวณถึงผลกระทบทางธุรกิจที่ไม่สามารถวัดค่าได้
เช่น ค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) เป็นต้น
2) กาไรทางเศรษฐศาสตร์ คือ รายได้รวมหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีหรือกาไรทางบัญชี
และลบต้นทุนค่าเสียโอกาส

บทที่ 3
พืชเศรษฐกิจที่สาคัญและสถานการณ์ภาคเกษตรของไทย
บทนี้เป็นการสารวจสถานการณ์ภาคการเกษตรของพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทยในช่วงปี
2548 – 2561 โดยได้ทาการสารวจในด้านราคาและปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สาคัญต่อเศรษฐกิจไทย
6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ามัน ซึ่งเป็นพืชที่มีพื้นที่
เพาะปลูกจานวนมาก และถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย โดยคณะผู้วิจัย
ได้ศึกษาถึงสถานการณ์ภาคการเกษตรของพืชเศรษฐกิจทั้ง 6 ชนิด รวมทั้งวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาและผลผลิตในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการวิเคราะห์การดาเนิน
มาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย รวมทั้งประเมินและ
วิเคราะห์ประสิทธิผลของมาตรการด้านการเงินและการคลังภาคเกษตรกรรมในบทอื่น ๆ ต่อไป

3.1 ข้าว
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ โดยเฉพาะข้าวถือเป็นพืช
เศรษฐกิจที่สาคัญของไทยทั้งการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปในตลาดโลก โดยพื้นทีก่ ารเพาะปลูก
ในประเทศมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว มีผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยประมาณ 30 – 32 ล้านตันต่อปี
หรือประมาณ 20 ล้านตันข้าวสาร โดยสัดส่วนการปลูกข้าวของไทยประมาณร้อยละ 85 ของผลผลิตทั้งหมด
เน้นเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน มีช่วงเวลาเพาะปลูกในเดือนกรกฎาคม – กันยายนของทุกปี และเก็บเกี่ยวผลผลิต
ในช่วงปลายปี เรียกว่า “ข้าวนาปี” ซึ่งได้ผลผลิตทั้งข้าวเจ้า ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว และอีกร้อยละ 15
เป็นข้าวที่ปลูกนอกฤดูเพาะปลูกปกติโดยอาศัยน้าจากระบบชลประทาน เรียกว่า “ข้าวนาปรัง” เป็นการเพาะปลูก
ข้าวเจ้าในภาคเหนือและภาคกลางของไทย เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักที่จาเป็นและเป็นแหล่งโภชนาการ
สาหรับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งข้าวเป็นผลผลิตที่สาคัญต่อการส่งออกของไทย สามารถทารายได้จากการ
ส่งออกไม่ต่ากว่าปีละ 150,000 ล้านบาท ข้าวไทยถูกส่งออกไปยังทวีปต่าง ๆ ของโลก อาทิ ยุโรป แอฟริกา
ตะวันออกกลาง และเอเชีย โดยในปัจจุบันการผลิตข้าวทั้งโลกมีการแข่งขันกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ปริมาณการผลิต ราคาข้าวของประเทศคู่แข่งสาคัญ และมาตรการกีดกันทางการค้า จึงทาให้ไทยต้องมีการ
พัฒนาการผลิตและการตลาดทั้งภายในและเพื่อส่งออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาข้อได้เปรียบทางด้านการ
แข่งขันของไทยให้เพิ่มขึ้น
3.1.1 ภาพรวมสถานการณ์ข้าวของโลกในปี 2561
1) ด้านการผลิต
ผลผลิตข้าวของโลกในปี 2560/61 มีจานวน 491.52 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี
2559/60 คิดเป็นร้อยละ 0.85 โดยประเทศที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา จีน อินเดีย
อินโดนีเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย เนื่องจากสภาพอากาศในหลายประเทศเอื้ออานวย
ต่อการเพาะปลูก จึงทาให้ผลผลิตข้าวของโลกเพิ่มสูงขึ้น ส่วนประเทศที่มีผลผลิตลดลง เช่น บังคลาเทศ
บราซิล ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เนปาล และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ประเทศผู้ผลิตข้าวที่สาคัญ 6 อันดับแรก คือ จีน
ร้อยละ 29.71 ของผลผลิตข้าวโลกทั้งหมด รองลงมา คือ อินเดีย ร้อยละ 22.97 อินโดนีเซีย ร้อยละ 7.53
บังคลาเทศ ร้อยละ 6.64 เวียดนาม ร้อยละ 5.79 และไทย ร้อยละ 4.14 ตามลาดับ
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2) ด้านการตลาด
การบริโภคข้าวโลก ในปี 2560/61 ความต้องการบริโภคมีปริมาณ 482.50 ล้านตัน
ข้าวสาร ลดลงจากปี 2559/60 อยู่ที่ 483.33 ล้านตันข้าวสาร หรือลดลงร้อยละ 0.17 โดยประเทศ
ที่มีการบริโภคเพิ่มขึ้น เช่น บังคลาเทศ บราซิล เมียนมาร์ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้
ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศที่มีการบริโภคลดลง เช่น อียิปต์ ญี่ปุ่น เนปาล เวียดนาม
และไทย
สาหรับการค้าข้าวโลก ปี 2560/61 พบว่า การส่งออกข้าวโลกมีปริมาณ 49.03 ล้านตัน
ข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2559/60 อยู่ที่ 48.11 ล้านตันข้าวสาร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.91 โดยประเทศ
ที่ส่งออกเพิ่มขึ้น เช่น ออสเตรเลีย บราซิล กัมพูชา จีน กายานา อินเดีย ปากีสถาน ปารากวัย
และเวียดนาม ส่วนประเทศที่ส่งออกลดลง เช่น อาร์เจนตินา เมียนมาร์ สหภาพยุโรป รัสเซีย อุรุกวัย
สหรัฐอเมริกา และไทย ทั้งนี้ ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกข้าวโลก 3 อันดับแรก คือ อินเดียมีส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 26.52 รองลงมาคือ ไทย ร้อยละ 21.42 และเวียดนาม ร้อยละ 14.28 ตามลาดับ สาหรับการ
นาเข้าข้าวโลกมีปริมาณ 49.03 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2559/60 อยู่ที่ 48.11 ล้านตันข้าวสาร
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.91 โดยประเทศที่มีการนาเข้ามากที่สุด คือ จีน รองลงมา คือ ไนจีเรีย สหภาพยุโรป
และอินโดนีเซีย
สต็อกปลายปีข้าวโลก พบว่า ปี 2560/61 สต็อกข้าวโลกมีปริมาณ 145.92 ล้านตัน
ข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2559/60 อยู่ที่ 136.91 ล้านตันข้าวสาร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.58 โดยประเทศ
ที่มีสต็อกข้าวคงเหลือเพิ่มขึ้น ได้แก่ บังคลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศที่มี
สต็อกคงเหลือลดลง ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และไทย
3.1.2 ภาพรวมสถานการณ์ข้าวของไทยในปี 2561
1) ด้านการผลิต
ผลผลิตข้าวรวมของไทยในปี 2561 มีจานวน 33.49 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็น
1) ข้าวนาปี มีผลผลิตจานวน 24.94 ล้านตันข้าวเปลือก และ 2) ข้าวนาปรัง มีผลผลิตจานวน 8.55 ล้านตัน
ข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5.12 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออานวย ปริมาณน้าฝน
เพิ่มขึ้น และน้าในอ่างเก็บน้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ทาให้เกษตรกรที่เคยปล่อยที่นาว่างจากที่ประสบภัย
แล้งสามารถปลูกข้าวได้ตามปกติ ถึงแม้ว่าบางพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบอุทกภัย
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ลดลง จึงกระทบต่อผลผลิตข้าวนาปีที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อน แต่เกษตรกร
บางส่วนได้ปลูกข้าวนาปรังชดเชยข้าวนาปีที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทาให้ผลผลิตข้าวรวมเพิ่มขึ้น
2) ด้านการตลาด
จากแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 ได้กาหนดความต้องการใช้
ภายในประเทศเพื่อการบริโภค ทาเมล็ดพันธุ์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีปริมาณรวม 15.65 ล้านตัน
ข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปี 2560 อยู่ที่ 15.32 ล้านตันข้าวเปลือก เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูก
ข้าว และใช้ในอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น
การส่งออกของไทย (ตารางที่ 3.1) พบว่า ในปี 2561 ไทยสามารถส่งออกข้าวได้ 11.1 ล้านตัน
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.02 เนื่องจากราคาข้าวไทยปรับสูงขึ้น แต่ทั้งนี้ต่างประเทศยังคงมีคาสั่งซื้อข้าว
ไทยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียนและแอฟริกา ทาให้มีตลาดรองรับผลผลิต
ข้าวที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการทยอยส่งมอบข้าวตามสัญญาซื้อขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) โดยไทย
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ส่งออกข้าวไปตลาดเบนินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดของไทย
รองลงมา คือ ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 9.3 และจีน ร้อยละ 9.1 ตามลาดับ ทั้งนี้ แม้ว่าไทยจะต้องเผชิญกับการ
แข่งขันด้านราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอย่างอินเดียและเวียดนาม แต่คุณภาพข้าวไทยเมื่อ
เทียบกับคุณภาพข้าวของประเทศคู่แข่ง ข้าวไทยจะมีคุณภาพที่สูงกว่า โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าว
ที่มีศักยภาพ และมีคุณภาพสูง ซึ่งเมื่อพิจารณาประเภทของข้าวส่งออกของไทย จะพบว่า ข้าวขาวยังคงมี
บทบาทมากที่สุดในการส่งออกสูงถึงร้อยละ 51.2 ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดของไทย (ตารางที่ 3.2)
ตารางที่ 3.1 ประเทศผู้นาเข้าข้าวไทยที่สาคัญระหว่างปี 2557 – 2561
หน่วย: ตัน
ประเทศ

2557
เบนิน
1,112,602
ฟิลิปปินส์
353,044
จีน
734,765
อินโดนีเซีย
366,360
แอฟริกาใต้
535,645
สหรัฐอเมริกา
475,536
มาเลเซีย
422,167
แองโกลา
379,637
สาธารณรัฐแคเมอรูน
517,526
โมซัมบิก
376,176
ประเทศอื่น ๆ
5,695,886
รวม 10,969,344

ปริมาณการนาเข้า
2558
2559
2560
805,765 1,427,098 1,814,014
821,088
308,726
291,723
958,368 1,034,103 1,204,911
274,481
400,010
128,908
568,751
575,755
775,197
431,719
470,919
503,457
443,169
434,199
302,542
330,186
328,163
396,503
449,297
505,254
749,008
314,846
341,631
465,313
4,398,111 4,082,010 5,042,755
9,795,781 9,907,868 11,674,331

2561
1,603,285
1,029,583
1,003,062
812,817
769,299
505,885
475,203
432,759
410,091
356,320
3,690,435
11,088,739

ที่มา: สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
ตารางที่ 3.2 ปริมาณการส่งออกข้าวแต่ละชนิดของไทย ระหว่างปี 2557 - 2561
หน่วย: ล้านตัน
ชนิดข้าว

2557
ข้าวขาว
4,857,463
ข้าวหอมมะลิ
1,336,238
ข้าวชนิดอื่น
4,775,643
รวม 10,969,344
ที่มา: สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

ปริมาณการส่งออก
2558
2559
2560
4,867,645 4,650,794
4,818,940
1,385,027 1,535,633
1,607,356
3,543,109 3,721,441
5,248,035
9,795,781 9,907,868 11,674,331

2561
5,680,360
1,253,421
4,154,958
11,088,739
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ภาพที่ 3.1 ดัชนีราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวขาว 5% ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548
ถึงปี 2561

ที่มา : *ข้อมูลดัชนีราคาและราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และต้นทุนรวมต่อตันเฉลี่ยรายปี จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
**ข้อมูลราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวขาว 5% จากฐานข้อมูล CEIC
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3.1.3 สถานการณ์ราคาข้าวของไทย
1) ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%
จากภาพที่ 3.1 แสดงต้นทุนรวมต่อตันเฉลี่ยรายปีของข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% พบว่า
มีการปรับตัวในทิศทางเดียวกับราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% จากราคาปัจจัยการผลิตที่ปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้น เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าปุ๋ย ค่ายากาจัดศัตรูพืช และการขาดแคลนแรงงานในการทานา จึงทาให้ต้องมี
ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในปี 2553 และปี 2557 เป็นต้นมา ต้นทุนรวมต่อตันมีแนวโน้ม
ปรับตัวลดลง จากการที่ภาครัฐได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เช่น การนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผลผลิตหรือสินค้าทางการเกษตร เป็นต้น โดยต้นทุนรวมอยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาข้าวเปลือกเจ้า
ความชื้น 15% เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงในด้านราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศผู้ผลิตข้าวที่สาคัญ
เช่น อินเดีย และเวียดนาม ที่มีราคาข้าวต่ากว่าของไทยจากต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่า ทาให้เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแม้ว่าคุณภาพข้าวจะด้อยกว่าไทย ทาให้ราคาไทยปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้
จากภาพที่ 3.1 แสดงให้เห็นว่าในปี 2548 ถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 ดัชนีราคา
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% (บาทต่อตัน) มีทิศทางเดียวกันกับ
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวขาว 5% (บาทต่อตัน) ของประเทศไทย โดยสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวขาว 5% ในแต่ละปีได้ ดังนี้
ปี 2548
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 6,654 บาทต่อตัน
โดยในปี 2548 ภาครัฐได้ปรับเพิ่มราคารับจานาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2547/2548 และราคารับ
จานาข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 2548 ที่ปรับเพิ่มราคารับจานาข้าวเปลือกเจ้าสูงขึ้นเป็นตันละ 6,200
– 6,600 บาท ทาให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งไทยประสบกับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2547 ปริมาณฝนที่ตกในช่วงครึ่งปีแรกมีน้อย และปริมาณน้าในเขื่อนลดลงอย่างรวดเร็ว
ภาครัฐจึงได้มีนโยบายลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง โดยงดการปลูกข้าวนาปรังรอบสอง ทาให้ผลผลิต
ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดลดลง จึงเป็นผลให้ระดับราคาข้าวเปลือกเจ้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับราคา
ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าว 5% ของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 11,625 บาทต่อตัน ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตข้าวสาหรับการส่งออกของไทยมีจากัด และการรับจานาข้าวของรัฐบาลในราคาที่สูง
ทาให้ราคาข้าวไทยปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งประเทศผู้ผลิตข้าวที่สาคัญ เช่น อินเดีย ได้ประสบปัญหาสภาพ
ภูมิอากาศไม่เอื้ออานวย และปัญหาภัยธรรมชาติ ทาให้ผลผลิตข้าวของอินเดียลดลง และเวียดนาม
ได้มีนโยบายจากัดการส่งออกข้าวเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอสาหรับการบริโภคภายในประเทศ แต่ความต้องการ
ข้าวในต่างประเทศยังมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น ทาให้การส่งออกข้าวไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศจีน
ประเทศแถบแอฟริกา และตะวันออกกลาง
ปี 2549
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 6,652 บาทต่อตัน ลดลง
เล็กน้อยจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.03 เนื่องจากภาครัฐได้ดาเนินโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี
ปีการผลิต 2548/49 โดยกาหนดราคารับจานาข้าวเปลือกเจ้าอยู่ที่ 6,700 – 7,100 บาทต่อตัน กาหนด
ราคารับจานาที่สูงกว่าราคาตลาดมาก ทาให้เกษตรกรมีความมั่นใจในด้านราคา จึงจูงใจให้ขยายพื้นที่
เพาะปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรจึงมุ่งนาข้าวเข้าสู่โครงการรับจานาของภาครัฐ ซึ่งจากการกาหนดราคา
รับจานาที่สูงกว่าราคาตลาดมาก ผู้ค้าข้าวออกมาแข่งขันรับซื้อข้าวเป็นจานวนน้อย ทาให้ราคาเฉลี่ยในตลาด
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มีการเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ต่ากว่าราคารับจานา ประกอบกับในช่วงครึ่งปีแรกสภาพภูมิอากาศเอื้ออานวย
ต่อการเพาะปลูกข้าว ทาให้ผลผลิตข้าวทั้งข้าวนาปีและนาปรังเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปีบางพื้นที่
เพาะปลูกข้าวของไทย ประสบปัญหาสภาพฝนตกชุกและเกิดอุทกภัย ทาให้ข้าวเปลือกมีความชื้นสูง
เป็นผลให้ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อย
อย่างไรก็ดี ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าว 5% ของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 11,639 บาทต่อตัน
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.12 เนื่องจากผลผลิตเกษตรโลกลดลงจากปัญหาภัยธรรมชาติ
ทาให้ไทยสามารถส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นตามความต้องการข้าวในต่างประเทศที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้ ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก เนื่องจากราคาข้าวไทยอยู่ในระดับสูง
เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง จึงทาให้ผู้นาเข้าบางรายเปลี่ยนไปซื้อข้าวจากประเทศคู่แข่งที่มีราคาถูกกว่าแทน
ซึ่งภาครัฐก็ได้มีการหาตลาดส่งออกใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อขยายช่องทางการส่งออกข้าวของไทยไปยังประเทศ
คู่ค้าใหม่เพิ่มขึ้น
ปี 2550
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 6,494 บาทต่อตัน ลดลง
จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2.38 เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายข้าวได้ประกาศราคารับจานาข้าวเปลือก
นาปี ปีการผลิต 2549/50 โดยราคารับจานาข้าวเปลือกเจ้าลดลงจากปีการผลิต 2548/49 ซึ่งได้กาหนด
ราคาจานาสูงเกินกว่าราคาตลาดมาก ทาให้เกษตรกรที่นาข้าวเปลือกมาจานาไม่มาไถ่ถอนคืน จนส่งผลให้
ปริมาณสต็อกข้าวของรัฐเพิ่มสูงขึ้น โดยราคารับจานาข้าวเปลือกเจ้า ปีการผลิต 2549/50 อยู่ที่ 6,100 –
6,500 บาทต่อตัน ดังนั้น จึงเป็นผลให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศปรับตัวลดลง สอดคล้องกับราคาส่งออก
เอฟ.โอ.บี. ข้าว 5% ของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 11,307 บาทต่อตัน ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2.85 จากการที่
ภาครัฐได้มีมาตรการปรับลดราคารับจานาข้าวลง จึงส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวปรับตัวลดลงเช่นกัน ซึ่งจะส่งผล
ดีกับข้าวของไทยให้สามารถแข่งขันทางด้านราคากับประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม และอินเดีย ได้ดีขึ้น
จากส่วนต่างของราคาข้าวที่มีแนวโน้มลดลง และประเทศผู้ส่งออกข้าวที่สาคัญประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
จึงได้ชะลอการส่งออกข้าว ทาให้ประเทศคู่ค้าได้เปลี่ยนมาซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นด้วยคุณภาพข้าวที่สูงกว่า
ประเทศคู่แข่ง และไทยยังเป็นแหล่งเดียวที่มีข้าวส่งออกในปริมาณมาก อีกทั้งภาครัฐได้มีมาตรการระบาย
สต็อกข้าวออกต่างประเทศ โดยเน้นการส่งออกในลักษณะการขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G to G)
เพื่อระบายสต็อกข้าวที่มีปริมาณมากจากโครงการรับจานา และข้าวฤดูกาลใหม่เริ่มทยอยออกสู่ตลาด
เป็นการลดปริมาณข้าวในสต็อกลง จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ราคาส่งออกข้าวของไทยปรับตัวลดลง
ปี 2551
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10,609 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 63.36 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าว 5% ของไทยเฉลี่ยอยู่ที่
22,742 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 101.13 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการที่ประเทศผู้ผลิตข้าวรายสาคัญ (เวียดนามและอินเดีย) ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
ผลผลิตข้าวเสียหายเป็นจานวนมาก รัฐบาลทั้งสองประเทศจึงได้กาหนดแนวทางบริหารจัดการปริมาณ
การส่งออกข้าวเพื่อให้มีปริมาณข้าวเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และเพื่อให้ผู้บริโภคในประเทศ
ไม่ต้องรับภาระราคาข้าวที่เพิ่มสูงขึ้น โดยได้มีมาตรการจากัดการส่งออกด้วยการกาหนดเพดานราคา
ส่งออกข้าวขั้นต่า และระงับการทาสัญญาคาสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศ ทาให้ผลผลิตข้าวรวมของโลก
มีปริมาณลดลง อีกทั้งประเทศผู้นาเข้าข้าว โดยเฉพาะฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีน มีความกังวลว่าราคา
ข้าวจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ ทาให้มีการ
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เร่งนาเข้าข้าวตั้งแต่ต้นปี 2551 จึงส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตามอุปสงค์
ในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงราคาข้าวเปลือกเจ้าในประเทศของไทยก็ได้ปรับตัวตามราคาข้าว
ในตลาดโลกด้วย จากการที่ราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้น ทาให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวมากขึ้น
รวมทั้งปริมาณข้าวนาปรังที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจากการที่เกษตรกรบางพื้นที่ได้มีการเพาะปลูกข้าวนาปรัง
ถึง 3 รอบ ทาให้มีปริมาณผลผลิตข้าวขาวออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถรองรับต่อความต้องการ
ของตลาดโลกที่มีเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี การที่เกษตรกรเพาะปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่องโดยไม่ได้มีการเว้น
ระยะการเพาะปลูก ทาให้คุณภาพข้าวนาปรังอาจไม่ดีพอสาหรับความต้องการของตลาด จึงทาให้ในช่วง
ปลายปี 2551 ราคาข้าวได้ปรับตัวลดลง
จากการที่ราคาตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมากจนอาจกระทบต่อราคาข้าวในประเทศที่อาจจะ
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ภาครัฐจึงได้มีการดาเนินนโยบายที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาข้าวที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการนาข้าวในสต็อกของรัฐบาลมาแบ่งบรรจุเป็นข้าวสารบรรจุถุงขายในประเทศ
ที่กาหนดราคาจาหน่ายต่ากว่าราคาในท้องตลาด ซึ่งจะช่วยลดความตึงตัวของอุปทานได้ในระดับหนึ่ง
เพื่อเป็นการดึงราคาข้าวที่บริโภคภายในประเทศไม่ให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาในตลาดส่งออก
ปี 2552
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 9,658 บาทต่อตัน ลดลง
จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 8.96 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าว 5% เฉลี่ยอยู่ที่ 19,046 บาทต่อตัน
ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 16.25 เนื่องจากภาครัฐได้มีนโยบายในการแทรกแซงตลาดข้าวด้วยมาตรการ
รับจานาข้าว ที่กาหนดราคารับจานาสูงกว่าราคาตลาด ทาให้ปริมาณข้าวส่วนหนึ่งเข้าไปอยู่ในสต็อกของ
รัฐบาล ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกข้าวที่ต้องรับซื้อข้าวในราคาสูงและต้องประสบกับปัญหาการแข่งขัน
ในการส่งออกข้าวในตลาดโลก ทาให้ประเทศผู้นาเข้าข้าวหันไปซื้อข้าวจากประเทศคู่แข่งที่มีราคาถูกกว่า
ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยจึงชะลอตัวลงเป็นผลให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าในประเทศและราคาส่งออก
ปรับตัวลดลง รวมทั้งปริมาณสต็อกข้าวของประเทศคู่ค้าที่สาคัญของไทยยังมีปริมาณสูง จึงชะลอการ
นาเข้าข้าวจากไทย ทั้งนี้ ไทยประสบปัญหาภัยแล้ง และอากาศหนาวนาน ส่งผลต่อการออกรวงรวมทั้ง
ทาให้ข้าวเมล็ดลีบ และฝนตกในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ข้าวมีความชื้นสูง คุณภาพข้าวต่าลงและได้รับ
ความเสียหาย เป็นผลให้ราคาข้าวปรับตัวลดลง
ปี 2553
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 8,400 บาทต่อตัน ลดลง
จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 13.03 เนื่องจากในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก ไทยประสบปัญหาภัยแล้งเกิดภาวะ
ฝนตกทิ้งช่วง ทาให้ปริมาณน้าที่จะนามาใช้เพื่อการเกษตรอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่าไม่เพียงพอให้
เกษตรกรทานาปี เป็นผลให้กรมชลประทานต้องประกาศเลื่อนการทานาปีออกไป ซึ่งการเลื่อนการ
เพาะปลูกข้าวดังกล่าว จะส่งผลให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ และเกิดการระบาดอย่างรุนแรงของ
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ทาให้คุณภาพข้าวลดลง ราคาข้าวเปลือกเจ้าจึงปรับลดลง ประกอบกับช่วงเดือน
สิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ไทยประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ทาให้ผลผลิตข้าว
ลดลง ซึ่งก็ทาให้ราคาข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีปรับเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ เกษตรกรได้มี
การขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยความเสียหายของข้าวนาปี ซึ่งทาให้ผลผลิตข้าว
นาปรังเพิ่มสูงขึ้น
สาหรับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าว 5% เฉลี่ยอยู่ที่ 15,594 บาทต่อตัน ลดลงจากปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 18.12 เนื่องจากการส่งออกข้าวไทยในช่วงไตรมาสที่ 1 – 3 ประสบภาวะการแข่งขันจาก
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เวียดนามอย่างรุนแรง และภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยและวิกฤตทางการเงินในยุโรป ส่งผลให้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินยูโรค่อนข้างผันผวน ในขณะที่เงินบาทแข็งค่าขึ้น ส่วนเวียดนาม
ประสบปัญหาขาดดุลการค้าและได้ลดค่าเงินด่องลง ทาให้ส่วนต่างราคาส่งออกข้าวเวียดนามต่ากว่าไทย
มากขึ้น เป็นผลให้ประเทศผู้นาเข้าข้าวหันไปนาเข้าข้าวจากเวียดนามที่มีราคาต่ากว่าไทยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ราคาส่งออกของไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากภาวะการแข่งขันได้ผ่อนคลายลง และราคา
ข้าวในตลาดโลกได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากปรากฏการณ์ La Nina ทาให้เกิดภาวะอุทกภัยอย่าง
รุนแรง สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตข้าวของปากีสถาน ทาให้ประเทศผู้นาเข้าข้าวโดยเฉพาะอิหร่าน
และอินโดนีเซีย ได้หันมานาเข้าข้าวจากไทยในปริมาณมากเพื่อชดเชยข้าวในสต็อกที่ลดลง รวมทั้ง
เวียดนามได้กาหนดราคาส่งออกข้าวขั้นต่า (Minimum Export Price: MEP) เพิ่มสูงขึ้น เพื่อชะลอการทา
สัญญาขายข้าวใหม่ ส่งผลให้ส่วนต่างราคาส่งออกข้าวไทยกับประเทศคู่แข่งไม่ต่างกันมากนัก
ปี 2554
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 9,145 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 8.87 เนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของปี 2553 จนถึงไตรมาส 1 ปี 2554 ภาครัฐ
ได้ดาเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 จึงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก
ข้าวเพิ่มขึ้น เพราะมีความมั่นใจในเรื่องผลตอบแทนและรายได้ที่จะได้รับจากการขายข้าวเปลือก ทาให้ผล
ผลิตข้าวออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้ในช่วงครึ่งปีแรก ราคาข้าวเปลือกได้ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ในช่วง
เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน ทั่วทุกภาคของไทยประสบปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรง ทาให้ผลผลิตข้าว
เสียหายเป็นจานวนมาก ผลผลิตข้าวจึงออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับภาครัฐได้ดาเนินโครงการรับจานา
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 โดยรับจานาข้าวเปลือกเจ้าในอัตราที่สูงถึงตันละ 16,000 บาท
ซึ่งราคารับจานาข้าวสูงกว่าราคาตลาด จึงเป็นผลให้ระดับราคาข้าวในประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าว 5% เฉลี่ยอยู่ที่ 16,764 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น
ร้อยละ 7.5 โดยในช่วงครึ่งแรกราคาข้าวได้ปรับลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปริมาณข้าวในตลาดโลกเพิ่ม
สูงขึ้นจากการที่รัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกข้าวหลักของโลกระบายข้าวในสต็อกออกสู่ตลาด ส่งผลให้
ราคาส่งออกข้าวของไทยปรับตัวลดลง อย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาสที่ 3 ราคาข้าวได้ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากนโยบายยกระดับราคาข้าวของไทยผ่านโครงการรับจานา และประเทศผู้ส่งออกข้าวและ
ผู้นาเข้าข้าวบางประเทศประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และบางประเทศที่เป็นผู้ส่งออกข้าวได้ระงับ
การส่งออกข้าวเพื่อให้มีบริโภคเพียงพอภายในประเทศ ประกอบกับบางประเทศผู้นาเข้าต้องนาเข้าข้าว
เพิ่มขึ้นเพื่อสารองข้าวในสต็อกที่มีปริมาณลดลง จึงสั่งซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวเฉลี่ยในปีนี้
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ราคาข้าวได้เริ่มปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสที่ 4 เนื่องจากอินเดียซึ่งเป็น
ผู้ส่งออกข้าวที่สาคัญสามารถกลับมาส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น หลังจากที่ได้ระงับการส่งออกข้าวที่ไม่ใช่
ข้าวบาสมาติมานานเกือบ 3 ปี
ปี 2555
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10,104 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 10.48 เนื่องจากภาครัฐได้ดาเนินโครงการรับจานาข้าวเปลือกที่กาหนดราคารับ
จานาสูงกว่าราคาตลาด เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรของภาครัฐเป็นสาคัญ และการดาเนินมาตรการฟื้นฟู
และให้ความช่วยเหลือภาคการผลิตของรัฐ จึงจูงใจให้เกษตรกรปลูกข้าวเพื่อชดเชยผลผลิตบางส่วนที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 แม้ว่าผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2554/55 จะได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2554 แต่ผลผลิตข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออานวยต่อการ
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เพาะปลูก จึงทาให้ผลผลิตข้าวเปลือกไม่ได้ปรับลดลงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปี
2555 ความต้องการข้าวในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาภัยแล้ง และ
ฟิลิปปินส์ประสบปัญหาอุทกภัย ทาให้สต็อกข้าวมีไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ ประกอบกับ
ผลผลิตข้าวส่วนใหญ่อยู่ที่โครงการรับจานาของรัฐบาล ทาให้มีปริมาณผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดเป็นจานวน
น้อยกว่าความต้องการ ในขณะที่ความต้องการข้าวของตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง เป็นผลทาให้ราคาข้าว
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการดาเนินโครงการรับจานาข้าวเปลือกในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดก็เป็นผลทาให้
ราคาข้าวส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวขาว 5% ของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 17,828 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ
6.35 ตามต้นทุนการรับซื้อข้าวเปลือกที่เพิ่มสูงขึ้น ทาให้ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยในปี 2555 ลดลง
เนื่องจากราคาส่งออกข้าวไทยอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอย่างอินเดียและเวียดนาม
ประเทศผู้นาเข้าข้าวจึงหันไปนาเข้าข้าวจากทั้ง 2 ประเทศแทน ส่งผลให้ไทยเสียส่วนแบ่งตลาดบางส่วน
ให้กับประเทศคู่แข่ง ประกอบกับรัฐบาลอินเดียได้อนุญาตให้มีการส่งออกข้าวขาวได้ตั้งแต่เดือนกันยายน
2554 เป็นต้นมา (หลังจากรัฐบาลได้ประกาศห้ามส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติตั้งแต่ปี 2551) และได้
กาหนดราคาส่งออกต่ากว่าไทย ทาให้คู่ค้าข้าวขาวที่เคยซื้อข้าวของไทยในช่วงที่อินเดียงดการส่งออกได้
กลับไปนาเข้าข้าวขาวจากอินเดียที่มีราคาต่ากว่าตามเดิม เป็นผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยในปีนี้
จึงลดลง และปริมาณการส่งออกข้าวของไทยได้ตกมาอยู่อันดับ 3 ของโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากโครงการ
รับจานาข้าวเปลือกที่ทาให้ราคาส่งออกข้าวไทยสูงกว่าราคาในตลาดโลก
ปี 2556
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 9,385 บาทต่อตัน ลดลง
จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 7.11 โดยราคาข้าวเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ในช่วงไตรมาสแรกปรับตัวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ได้นาข้าวเข้าร่วมโครงการรับจานาข้าวเปลือก ทาให้ปริมาณผลผลิตข้าว
ที่ออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับผลผลิตข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง
ในเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2555 กรมชลประทานจึงได้ประกาศให้เกษตรกรงดการเพาะปลูกข้าว
และส่งเสริมให้หันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ใช้น้าน้อยกว่าแทน ส่งผลให้ผลผลิตข้าวที่ออกสู่ตลาดลดลง
อย่างไรก็ดี ราคาข้าวเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยปรับตัวลดลงตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 เป็นต้นมา
เนื่องจากเกษตรกรทยอยเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงฤดูฝน ทาให้ผลผลิตข้าวมีความชื้นสูง ประกอบกับ
ผู้ประกอบการบางรายชะลอการสั่งซื้อข้าวตามความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ชะลอการสั่งซื้อ
เพื่อเปรียบเทียบชนิดและราคาข้าวฤดูใหม่จากแหล่งผลิตสาคัญของประเทศคู่แข่งที่จะออกสู่ตลาด
จึงเป็นผลให้ราคาข้าวปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวขาว 5% ของไทยเฉลี่ยอยู่ที่
15,829 บาทต่อตัน ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 11.21 สอดคล้องกับราคาข้าวเปลือกเจ้าในประเทศ
เนื่องจากไทยเร่งระบายผลผลิตในสต็อกออกสู่ตลาด เพื่อรอรับปริมาณผลผลิตจากการรับจานาข้าวรอบ
ใหม่ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 ทาให้ปริมาณข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2556 ส่งผลให้ราคาตลาดโลกปรับลดลง นอกจากนี้ ผู้ส่งออกข้าวไทยต้อง
เผชิญกับอุปสรรคทั้งจากการแข่งขันที่รุนแรงในด้านราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งอันเนื่องมาจาก
โครงการรับจานาข้าวเปลือกในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควรทาให้ความต้องการซื้อ
ชะลอตัวลง รวมทั้งอินเดียและเวียดนามมีปริมาณข้าวในสต็อกเป็นจานวนมาก จึงมีนโยบายขายข้าว
ในราคาต่าเพื่อระบายสต็อกที่มีอยู่ ส่งผลให้ผู้นาเข้าบางส่วนปรับเปลี่ยนไปนาเข้าข้าวจากประเทศคู่แข่ง
ที่มีราคาต่ากว่าแทน
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ปี 2557
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 7,713 บาทต่อตัน ลดลง
จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 17.81 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าว 5% เฉลี่ยอยู่ที่ 13,700 บาท
ต่อตัน ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 13.45 และมีราคาใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งอย่างอินเดียและ
เวียดนาม เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกผลผลิตข้าวไทยได้ออกสู่ตลาดเป็นจานวนมาก จากการที่ภาครัฐ
ได้เร่งระบายข้าวที่อยู่ในโครงการรับจานาข้าวในช่วงที่ฤดูกาลผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดเป็นจานวนมาก
เพื่อนาเงินมาจ่ายคืนให้กับเกษตรกร ในขณะที่ความต้องการของตลาดยังชะลอตัว ประกอบกับบางพื้นที่
เพาะปลูกของไทยได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทาให้การเจริญเติบโตข้าวชะงัก ส่งผลต่อคุณภาพข้าว
ทาให้ราคาข้าวเปลือกปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปี ราคาข้าวของไทยเริ่มปรับเข้าสู่กลไกตลาด
ภายหลังจากสิ้นสุดมาตรการแทรกแซงในการพยุงราคาข้าวตามโครงการรับจานาข้าว ทาให้ราคาข้าว
ปรับตัวลงตามกลไกตลาดที่แท้จริงมากขึ้น และการปรับตัวของราคาจะขึ้นกับสภาวะการแข่งขันด้านราคา
ข้าวในตลาดโลกเป็นสาคัญ ประกอบกับในบางพื้นที่เพาะปลูกข้าวประสบอุทกภัย ทาให้เกษตรกรต้องเร่ง
เก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งผลให้ข้าวมีความชื้นสูง ราคาข้าวจึงปรับลดลงตามคุณภาพความชื้น ทาให้ราคา
ข้าวเปลือกในประเทศและราคาส่งออกปรับตัวลดลงจากปีก่อน ซึ่งการปรับลดลงของราคาข้าวทาให้
ประเทศผู้นาเข้าข้าวบางส่วนปรับเปลี่ยนมานาเข้าข้าวจากไทยเช่นเดิม เนื่องจากมีคุณภาพที่ดีกว่าเมื่อ
เทียบกับประเทศคู่แข่ง
อย่างไรก็ดี ภาครัฐก็ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือจากการ
ที่เกษตรกรได้รับผลกระทบจากราคาข้าวที่ปรับตัวลดลงในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตโดยการลดราคา
ปัจจัยการผลิตและบริการลง รวมทั้งการสนับสนุนแหล่งเงินทุน การส่งเสริมการตลาดโดยการเชื่อมโยง
การตลาดข้าวในประเทศและต่างประเทศ และมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรให้มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพอีกด้วย
ปี 2558
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 7,756 บาทต่อตัน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.56 เนื่องจากผลผลิตข้าวเปลือกเจ้าโดยรวมลดลง จากการที่เกษตรกร
ลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวลงจากเดิมที่ขยายพื้นที่เพาะปลูกในช่วงที่ราคาข้าวให้ผลตอบแทนสูง และเกษตรกร
บางส่วนได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า รวมทั้งในช่วงฤดูเพาะปลูกข้าวนาปรัง
ได้เกิดภาวะภัยแล้ง และปริมาณน้าที่ใช้การได้มีไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงได้ประกาศงดการส่งน้าเพื่อการเพาะปลูกนาปรัง ทาให้เกษตรกรปลูกข้าวได้เพียงรอบเดียว เป็นผลให้
ราคาข้าวเปลือกเจ้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และในปีนี้ภาครัฐไม่มีนโยบายแทรกแซงราคาข้าวเปลือก จึงทาให้
ราคาข้าวเป็นไปตามกลไกตลาด
อย่างไรก็ดี ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าว 5% เฉลี่ยอยู่ที่ 13,192 บาทต่อตัน ลดลง
จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.70 และมีราคาใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งอย่างอินเดียและเวียดนาม
เนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายแทรกแซงราคาข้าวเปลือกที่สูงนาราคาตลาดดังเช่นในปี 2553 – 2557
และได้มีการระบายข้าวเปลือกในสต็อกจากโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปีและนาปรัง ในฤดูกาลผลิต
ปี 2554 – 2557 เป็นจานวนมาก ซึ่งข้าวเปลือกในสต็อกบางส่วนได้รับความเสียหาย และภาวะเศรษฐกิจ
โลกได้ชะลอตัวลง ส่งผลให้กาลังซื้อของประเทศคู่ค้าข้าวของไทยลดลง จึงทาให้ราคาข้าวของไทยปรับตัวลดลง
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ปี 2559
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 7,901 บาทต่อตัน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.86 เนื่องจากปรากฏการณ์ El Nino มีผลให้เกิดภัยแล้งที่รุนแรง
ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูกและปริมาณน้าในเขื่อนเพื่อการชลประทานอยู่ในระดับต่า ทาให้เกษตรกร
ปลูกข้าวล่าช้า บางพื้นที่ปลูกข้าวนาปีได้เพียงรอบเดียว และบางพื้นที่ไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้
จึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ผลผลิตข้าวเปลือกของไทยจึงอยู่ในระดับต่า
จึงทาให้ราคาข้าวเปลือกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าว 5% เฉลี่ยอยู่ที่
13,933 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5.62 เนื่องจากผลผลิตข้าวในประเทศที่น้อยลง
ทาให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าความต้องการของตลาดที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งการระบายสต็อก
ข้าวของภาครัฐที่มีต่อเนื่องซึ่งจะช่วยชดเชยในช่วงที่ปริมาณผลผลิตข้าวในตลาดเหลือน้อย จึงทาให้ราคา
ส่งออกข้าวปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ราคาข้าวในเดือนตุลาคม 2559 ได้ปรับตัวลดลงจากสถานการณ์ภัยแล้ง
เริ่มคลี่คลาย และปริมาณผลผลิตในประเทศและผลผลิตโลกได้เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐได้มีการระบาย
สต็อกข้าวของไทยที่ยังมีคงเหลืออยู่จากโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554 – 2557
ประมาณ 8 ล้านตันในช่วงปี 2558 - 2559 อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการบริหารจัดการการระบายข้าว
ในช่วงที่ปริมาณผลผลิตข้าวในตลาดเหลือน้อยจึงไม่กระทบต่อระดับราคาข้าวเท่าที่ควร ซึ่งในช่วงที่
ภาครัฐระบายข้าวในสต็อกก็จะมีส่วนทาให้ราคาส่งออกข้าวในบางช่วงลดลงจากการส่งออกข้าวเก่าด้อย
คุณภาพ
ปี 2560
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 7,739 บาทต่อตัน ลดลง
จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2.05 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าว 5% เฉลี่ยอยู่ที่ 13,531 บาท
ต่อตัน ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2.89 เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออานวยต่อการเพาะปลูกข้าว
ปัญหาภัยแล้งเริ่มคลี่คลายลง ปริมาณน้าที่ใช้การได้มีเพียงพอต่อการผลิตทางการเกษตร ทาให้การปลูก
ข้าวนาปรังมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคาข้าวมีการปรับตัวลดลงตามกลไกตลาด และภาวะภัยแล้ง
ในประเทศผู้ผลิตข้าวที่สาคัญคลี่คลายลง ทาให้ปริมาณผลผลิตข้าวในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ประกอบกับความต้องการข้าวเจ้าจากประเทศคู่ค้าที่สาคัญได้ชะลอการสั่งซื้อ อีกทั้ง ภาครัฐได้มีมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนา
ปี ปีการผลิต 2559/60 เพื่อชะลอผลผลิตที่ออกสู่ตลาดทาให้ระดับราคาข้าวไม่ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ในช่วง
ไตรมาสที่ 3 หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลจากพายุเซินกา ทาให้มีฝนตกหนัก
ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยที่มีความรุนแรงค่อนข้างมาก และส่งผลให้ผลผลิตข้าวนาปีได้รับความ
เสียหาย แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว ปริมาณผลผลิตข้าวรวมของทั้งประเทศยังคงเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สาคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น เริ่มปรับตัวดีขึ้น ทาให้
การส่งออกข้าวของไทยเพิ่มสูงขึ้น และภาครัฐได้มีการระบายสต็อกข้าวออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
ประมาณ 3 ล้านตัน ซึ่งเป็นข้าวที่คุณภาพต่ากว่ามาตรฐาน ประกอบกับผลผลิตข้าวไทยเพิ่มขึ้นมาก
หลังจากสภาพอากาศเข้าสู่ภาวะปกติ ทาให้มีผลผลิตข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น ก็เป็นผลทาให้ราคาข้าวทั้งใน
ประเทศและราคาส่งออกข้าวไทยปรับตัวลดลง
ปี 2561
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 7,763 บาทต่อตัน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.32 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวขาว 5%
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อยู่ที่ 13,578 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.35 เนื่องจากความต้องการซื้อ
ข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของตลาดต่างประเทศ แม้ว่าแรงกดดันจากผลผลิตข้าวนาปรังและข้าวนาปี
ของไทยในปีนี้จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออานวยต่อการเพาะปลูก และปริมาณน้าที่มี
เพียงพอเอื้อต่อการผลิต ซึ่งภาครัฐได้ดาเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61
เช่น โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61 เพื่อช่วยชะลอการขาย
ข้าวเปลือกในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวและรักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ ส่งผลให้ราคา
ข้าวเปลือกเจ้าไทยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และในช่วงไตรมาสที่ 2 ประเทศผู้ผลิตข้าว เช่น ศรีลังกา บังคลาเทศ
ประสบภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้งและอุทกภัย ทาให้ผลผลิตในประเทศเสียหายถึงร้อยละ 30 อีกทั้งสต็อก
ข้าวโลกลดลง ทาให้หลายประเทศเริ่มเปิดประมูลนาเข้าข้าว เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง รวมทั้งรัฐบาลไทยได้ตกลงราคาขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) กับจีนได้แล้ว
หลังจากที่รัฐบาลจีนได้ชะลอการนาเข้าข้าวในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ทาให้ไทยมีคาสั่งซื้อข้าวที่จะมารองรับ
กับผลผลิตที่ออกมาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูนาปี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้
มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐได้ระบายสต็อกข้าวจากโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต
2554 – 2557 อย่างต่อเนื่อง ทาให้แรงกดดันจากกรณีสต็อกข้าวคงเหลือจากโครงการรับจานาข้าว
ของภาครัฐลดลง ราคาข้าวเปลือกเจ้าเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และเป็นไปตามกลไกตลาดเพิ่มมากขึ้น
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ภาพที่ 3.2 ดัชนีราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวหอมมะลิ 100% ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2561

ที่มา : *ข้อมูลดัชนีราคาและราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ และต้นทุนรวมต่อตันเฉลี่ยรายปี จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
**ข้อมูลราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวหอมมะลิ 100% จากฐานข้อมูล CEIC

32
2) ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวไวต่อช่วงแสงเพาะปลูกได้เพียงปีละครั้ง สามารถทาการเพาะปลูกได้
เฉพาะในช่วงการปลูกข้าวนาปีเท่านั้น ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวทุกพื้นที่ประมาณช่วงกลางถึงปลายเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งความต้องการข้าวหอมมะลิทั้งจากผู้บริโภคในประเทศและประเทศผู้นาเข้า ยังคง
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นข้าวที่มีคุณภาพสูง การค้าข้าวหอมมะลิในตลาดโลกมี
เพียงปีละ 3 – 4 ล้านตันข้าวสาร โดยตลาดผู้นาเข้าหลัก คือ สหรัฐอเมริกา จีน และฮ่องกง ทั้งนี้ ในปี
2560 ไทยมีส่วนแบ่งตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิประมาณร้อยละ 60 ของปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิ
ในตลาดโลก เนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก 1) การเปิดตลาดส่งออกข้าวบาสมาติของอินเดีย 2) การ
พัฒนาการผลิตข้าวหอมหลากหลายชนิดของสหรัฐอเมริกา เพื่อป้อนตลาดในประเทศทดแทนการนาเข้า
ข้าวหอมมะลิจากไทย และ 3) การพัฒนาการผลิตข้าวหอมของประเทศคู่แข่งในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะ
เวียดนาม และกัมพูชา ที่มีราคาถูกกว่าแต่คุณภาพใกล้เคียงข้าวหอมมะลิไทย และเริ่มเข้ามามีบทบาทใน
ตลาดข้าวหอมมะลิที่ไทยเคยเป็นผู้ส่งออกหลักเพิ่มมากขึ้น
จากภาพที่ 3.2 แสดงต้นทุนรวมต่อตันเฉลี่ยรายปีของข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ พบว่า
ในปี 2548 – 2557 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
ตามราคาปัจจัยการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งการปรับตัวดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ดี
ตั้งแต่ปี 2557 – 2561 ต้นทุนรวมต่อตันเฉลี่ยรายปีของข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิปรับตัวลดลง เนื่องจาก
การพัฒนาคุณภาพพันธุ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งราคาข้าวเปลือกเจ้าหอม
มะลิจะมีความผันผวนเล็กน้อย อย่างเช่นในปี 2558 – 2560 ที่ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิปรับตัวลดลง
เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิของประเทศคู่แข่ง และราคาข้าวหอมมะลิของประเทศคู่แข่ง
ที่มีราคาต่ากว่า จึงเป็นผลให้ราคาข้าวหอมมะลิของไทยปรับตัวลดลง
จากภาพที่ 3.2 แสดงให้เห็นว่าในปี 2548 ถึงปี 2561 ดัชนีราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
และราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ (บาทต่อตัน) มีทิศทางเดียวกันกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวเปลือก
หอมมะลิ 100% (บาทต่อตัน) ของประเทศไทย โดยสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคา
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวเปลือกหอมมะลิ 100% ในแต่ละปีได้ ดังนี้
ปี 2548
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 7,684 บาทต่อตัน ปรับเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน เนื่องจากภาครัฐได้ปรับเพิ่มราคารับจานาข้าวเปลือกหอมมะลิ ปีการผลิต 2547/2548
ตามชั้นคุณภาพสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นตันละ 10,000 บาท ทุกชั้นคุณภาพ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิต
ข้าวหอมมะลิอยู่ในโครงการรับจานาเป็นจานวนมาก ทาให้ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดลดลง และการกาหนด
ราคารับจานาสูงส่งผลให้ต้นทุนการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยสูงขึ้น โดยราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวหอม
มะลิ 100% เฉลี่ยอยู่ที่ 16,549 บาทต่อตัน ซึ่งข้าวหอมมะลิไทยยังมีระดับราคาที่สูง เนื่องจากประเทศ
ผู้นาเข้าหลักของไทยยังมีความต้องการนาเข้าข้าวหอมมะลิไทยอย่างต่อเนื่อง
ปี 2549
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 8,180 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 6.45 เนื่องจากภาครัฐได้ปรับเพิ่มราคารับจานาข้าวเปลือกหอมมะลิ ปีการผลิต
2548/2549 ตามชั้นคุณภาพสูงขึ้นเป็นตันละ 10,000 บาท ทุกชั้นคุณภาพ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าว
หอมมะลิอยู่ในโครงการรับจานาเป็นจานวนมาก และการกาหนดราคารับจานาสูงส่งผลให้ต้นทุนการ
ส่งออกข้าวหอมมะลิไทยสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวหอมมะลิ 100% เฉลี่ยอยู่ที่ 18,307
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บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 10.62 ตามราคาต้นทุนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และความต้องการ
ข้าวหอมมะลิของไทยในตลาดโลกที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในปี 2549 กระทรวงพาณิชย์ได้มีการ
ควบคุมคุณภาพข้าวและได้จัดหาช่องทางการขยายตลาดข้าวไทยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทาให้ประเทศ
ผู้นาเข้าโดยเฉพาะประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และโกตดิวัวร์มีความเชื่อถือในมาตรฐานและคุณภาพของ
ข้าวไทย จึงได้นาเข้าข้าวหอมมะลิไทยที่มีราคาสูงในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง ทาให้ราคาส่งออกข้าวหอม
มะลิไทยขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้น
ปี 2550
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 8,770 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 7.22 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวหอมมะลิ 100% เฉลี่ยอยู่ที่ 19,471
บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 6.36 แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายข้าวได้มีการประกาศราคา
รับจานาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2549/50 โดยราคารับจานาข้าวเปลือกหอมมะลิลดลงจากปีการผลิต
2548/49 มาอยู่ที่ 8,700 – 9,000 บาทต่อตัน ปรับราคารับจานาลดลงให้ใกล้เคียงกับราคาตลาด
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวหอมมะลิ 100%
ยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการข้าวหอมมะลิในตลาดโลก และแรงซื้อของผู้ส่งออกที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง
ปี 2551
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 13,639 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 55.52 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวหอมมะลิ 100% ของไทยเฉลี่ย
อยู่ที่ 30,093 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 54.56 เนื่องจากหลายประเทศเกิดวิกฤตการณ์
อาหารและพลังงานของโลกส่งผลให้ราคาพืชอาหารและพืชพลังงานปรับตัวสูงขึ้น โดยระดับราคาได้
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี ตามราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก เนื่องจาก
อุปทานข้าวในตลาดโลกลดลงจากการที่หลายประเทศประสบปัญหาภัยธรรมชาติ และสภาพอากาศ
ที่ไม่เอื้ออานวยต่อการเพาะปลูก และราคาน้ามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 4
ของปี ราคาข้าวได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข้อจากัดด้านอุปทานเริ่มคลี่คลายลง
รวมทั้งผลจากวิกฤตการการเงินโลกที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตทั้งต่างประเทศและในประเทศชัดเจน
มากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการวัตถุดิบสินค้าเกษตรหลายชนิดหดตัวลง
ปี 2552
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 13,513 บาทต่อตัน ลดลงจาก
ปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.93 เนื่องจากภาครัฐได้มีการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลให้แก่ผู้ส่งออกรายใหญ่
ออกสู่ตลาด ทาให้มีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดเพิ่มสูงขึ้น และคุณภาพข้าวที่อยู่ในโครงการรับจานามีคุณภาพ
ด้อยลง เป็นผลให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิปรับตัวลดลง อย่างไรก็ดี ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวหอม
มะลิ 100% เฉลี่ยอยู่ที่ 32,490 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 7.97 เนื่องจากตลาด
ต่างประเทศยังมีความต้องการข้าวหอมมะลิของไทยที่มีคุณภาพดีเป็นจานวนมาก รวมทั้งราคาข้าวเปลือก
เจ้าหอมมะลิ และราคาส่งออกได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2552 เป็นผลมาจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ในหลายพื้นที่ทั่วโลก ทาให้ประเทศผู้นาเข้าเร่งนาเข้าข้าวเพื่อสารองไว้บริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น
ปี 2553
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 13,552 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.29 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวหอมมะลิ 100% เฉลี่ยอยู่ที่ 32,624
บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.41 โดยมีสาเหตุมาจากภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนนโยบาย
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แทรกแซงตลาดจากโครงการรับจานาข้าวเปลือกมาเป็นโครงการประกันรายได้ขั้นต่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
เนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากโครงการรับจานาทั้งในด้านปริมาณสต็อกข้าวของรัฐที่มีอยู่จานวนมาก
รวมทั้งผลผลิตข้าวนาปีลดลงจากการที่ไทยประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก ทาให้ต้อง
เลื่อนเวลาการเพาะปลูกข้าวนาปีออกไป ประกอบกับเกิดอุทกภัยในช่วงปลายปี เป็นผลให้ราคา
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและราคาส่งออกข้าวหอมมะลิปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน ทาให้เกษตรกร
ได้หันมาปลูกข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้าวหอมมะลิมีราคาประกันตามโครงการประกันรายได้
เกษตรกรของรัฐบาลอยู่ในอัตราสูง
ปี 2554
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 13,035 บาทต่อตัน ลดลงจาก
ปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.81 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวหอมมะลิ 100% เฉลี่ยอยู่ที่ 31,654
บาทต่อตัน ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2.97 เนื่องจากในช่วงต้นปีราคาส่งออกข้าวหอมมะลิได้ปรับตัว
ลดลงจากการที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจานวนมาก และได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2554 เนื่องจากตลาดต่างประเทศตื่นตัวจากข่าวว่าภาครัฐจะดาเนินนโยบายแทรกแซงราคาข้าวผ่าน
โครงการรับจานาของรัฐ จึงทาให้นาเข้าข้าวจากไทยเป็นจานวนมากก่อนที่ระดับราคาตามโครงการรับ
จานาจะมีผล
ปี 2555
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15,103 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 15.87 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวหอมมะลิ 100% เฉลี่ยอยู่ที่
33,673 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 6.38 เนื่องจากภาครัฐได้ดาเนินโครงการรับจานา
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ได้กาหนดราคารับจานาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิในระดับที่สูงกว่า
ราคาตลาดมาก โดยกาหนดราคารับจานาไว้ที่ตันละ 20,000 บาท เป็นผลให้ระดับราคาข้าวเปลือกเจ้า
หอมมะลิในประเทศและราคาส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน ทั้งนี้ ปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิ
ของไทยได้ปรับลดลงเหลือ 1.9 ล้านตัน เนื่องจากราคาส่งออกข้าวหอมมะลิไทยที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง
ประมาณตันละ 400 – 500 ดอลลาร์สหรัฐ ทาให้ประเทศผู้นาเข้าข้าวไทยได้ปรับเปลี่ยนไปนาเข้าข้าว
จากประเทศคู่แข่งอื่นที่มีราคาต่ากว่าทดแทน
ปี 2556
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15,582 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.18 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวหอมมะลิ 100% เฉลี่ยอยู่ที่ 36,068
บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 7.11 เนื่องจากผลของโครงการรับจานาข้าวเพื่อยกระดับ
รายได้เกษตรกรของภาครัฐ โดยได้กาหนดราคารับจานาข้าวเปลือกหอมมะลิไว้ที่ตันละ 20,000 บาท
รวมทั้งความต้องการข้าวหอมมะลิของไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกายังอยู่ในปริมาณสูง
จึงเป็นผลให้ระดับราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิในประเทศและราคาส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน
ปี 2557
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 13,782 บาทต่อตัน ลดลงจากปี
ก่อนคิดเป็นร้อยละ 11.55 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวหอมมะลิ 100% เฉลี่ยอยู่ที่ 32,138
บาทต่อตัน ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 10.89 เนื่องจากที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิไทยมีราคาแพงกว่าข้าว
ของคู่แข่งมาก ทาให้ข้าวหอมมะลิไทยที่เคยครองตลาดถึงร้อยละ 90 ได้ลดลงมาเหลือร้อยละ 40 – 50
โดยหลังจากภาครัฐได้มีการหารือกับผู้นาเข้าข้าวจากฮ่องกง ทาให้ไทยมีโอกาสได้ส่วนแบ่งการตลาดของ
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ข้าวหอมมะลิกลับคืนมา เพราะระดับราคาข้าวหอมมะลิไทยลดลงมาอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ และ
ฮ่องกงซึ่งเป็นผู้นาเข้าข้าวหอมมะลิของไทยยอมรับในราคาที่ปรับลดลงได้ เนื่องจากข้าวหอมมะลิไทยมี
คุณภาพดี ทาให้ผู้นาเข้ามีความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพมากกว่าข้าวของคู่แข่ง ทั้งนี้ ด้วยราคาข้าวหอมมะลิ
ที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปี 2553 – 2556 จากราคาตามโครงการรับจานาข้าวเปลือก จึงเป็นผลทาให้ในช่วง
ที่ดาเนินมาตรการดังกล่าวราคาข้าวหอมมะลิมีราคาสูงจากราคาตลาดมาก ดังนั้น ในปี 2557 ราคาข้าว
หอมมะลิจึงได้มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
ปี 2558
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 12,939 บาทต่อตัน ลดลงจาก
ปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 6.12 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวหอมมะลิ 100% เฉลี่ยอยู่ที่ 29,961
บาทต่อตัน ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 6.78 เนื่องจากตลาดข้าวคุณภาพดีเริ่มมีการแข่งขันเพิ่มขึ้น
จากการที่เวียดนามได้พัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพดี และสามารถส่งออกข้าวหอมในระดับราคาที่ต่ากว่า
ไทย ในขณะที่เวียดนามและกัมพูชามีการส่งออกข้าวหอมมากขึ้น อีกทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาต่างก็ได้มี
การพัฒนาการผลิตข้าวหอมด้วยเช่นกัน จึงเป็นผลทาให้ผู้นาเข้าหันไปนาเข้าข้าวจากประเทศคู่ค้าที่มีราคา
ถูกกว่าแทน จึงทาให้ระดับราคาข้าวหอมมะลิมีแนวโน้มลดลง แต่อย่างไรก็ดี คุณภาพข้าวหอมมะลิ
ของไทยก็ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าของประเทศคู่แข่ง
ปี 2559
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10,402 บาทต่อตัน ลดลงจาก
ปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 19.61 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวหอมมะลิ 100% เฉลี่ยอยู่ที่
25,344 บาทต่อตัน ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 15.41 เนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกข้าวหอม
มะลิคงเหลืออยู่เป็นจานวนมาก และความต้องการของตลาดชะลอตัวลงจากที่ประเทศผู้นาเข้าข้าว
ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ระดับราคาปรับตัวลดลง
ปี 2560
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10,188 บาทต่อตัน ลดลงจาก
ปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2.05 เนื่องจากปัญหาอุทกภัยในปี 2560 จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และพายุโซนร้อนตาลัส และเซินกา ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2560
ทาให้เกิดน้าไหลหลากและท่วมขังในพื้นที่ 44 จังหวัด ส่งผลให้นาในที่ลุ่มได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิ ทาให้ปริมาณผลผลิตลดลง และผลผลิตที่ออกสู่
ตลาดมีความชื้นสูงกระทบกับราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิทาให้ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ดี ราคาส่งออก
เอฟ.โอ.บี. ข้าวหอมมะลิ 100% เฉลี่ยอยู่ที่ 27,516 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 8.57
เนื่องจากความต้องการข้าวหอมมะลิในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะฮ่องกงยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทาให้
ราคาข้าวส่งออกและปริมาณการส่งออกข้าวไทยในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งราคาข้าวหอมมะลิยังอยู่ใน
ระดับที่สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีคุณภาพดีและมีความหอมสูง
ปี 2561
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15,122 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 48.43 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ข้าวหอมมะลิ 100%
เฉลี่ยอยู่ที่ 36,694 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 33.36 เนื่องจากราคาส่งออกข้าวหอม
มะลิปรับตัวอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี เป็นผลมาจากสภาพอากาศที่เอื้ออานวย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ
ในปีนี้มีความหอมเป็นพิเศษ และผู้นาเข้าจากต่างประเทศต้องการนาเข้าข้าวเพื่อเก็บสต็อกอย่างต่อเนื่อง
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และผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับภาครัฐได้ดาเนินโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว และโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต
2561/62 โดยราคาส่งออกข้าวหอมมะลิปรับตัวสูงใกล้เคียงกับราคาในช่วงที่มีโครงการรับจานาข้าว
เพราะความต้องการข้าวในตลาดโลกมีมาก ขณะที่ปริมาณผลผลิตมีน้อยลง เนื่องจากบางประเทศประสบ
ภัยแล้ง แต่จากการที่สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีเกือบเทียบเท่าข้าวหอม
มะลิไทย ซึ่งสหรัฐอเมริกาถือเป็นผู้นาเข้าข้าวหอมมะลิลาดับต้น ๆ ของไทย จึงส่งผลให้ปริมาณส่งออก
ข้าวไทยไปยังสหรัฐอเมริกาปรับลดลง ทั้งนี้ ในอนาคตข้าวหอมสหรัฐอเมริกาที่ผลิตเพิ่มขึ้นมากเรื่อย ๆ
อาจกลายเป็นคู่แข่งสาคัญของข้าวหอมมะลิไทย ที่อาจทาให้ราคาส่งออกข้าวไทยปรับตัวลดลง แม้ว่า
ผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แต่ราคาข้าวหอมมะลิก็ยังคงปรับเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจาก
ความต้องการข้าวในตลาดโลกและความต้องการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งปริมาณสต็อกข้าวของ
เอกชนมีข้าวหอมมะลิคงเหลือไม่มาก ทาให้โรงสีและผู้ส่งออกมีความต้องการข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น
จากการวิเคราะห์ราคาข้าวข้างต้น จะเห็นว่า ราคาข้าวไทยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น
ผลผลิตข้าวทั่วโลก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า นโยบายการค้าของประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย
และเวียดนาม และนโยบายของประเทศคู่ค้า เช่น การปรับเปลี่ยนนโยบายโดยเน้นการพึ่งพาตนเองด้วย
การปลูกข้าวเพื่อบริโภคภายในประเทศมากขึ้น เพื่อลดการนาเข้าข้าว นอกจากนี้ ยังขึ้นกับปัจจัย
ภายในประเทศ เช่น ผลผลิตภายในประเทศมีมากน้อยเพียงใด และการดาเนินนโยบายของภาครัฐ
ที่จะเป็นตัวกาหนดราคาข้าวในแต่ละปี

3.2 ยางพารา
ยางพาราเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
มีการแพร่ขยายพื้นที่ปลูกอย่างกว้างขวางทั่วประเทศทั้งภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
ซึ่งผลผลิตยางพาราสามารถนาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในชีวิตประจาวันของคน
ทั่วโลก เช่น ยางล้อ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รองเท้า อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น ประเทศผู้ผลิต
ยางพารารายใหญ่ของโลก 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิต
และส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลก โดยมีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 80 – 85 ของปริมาณ
ผลผลิตยางพาราในประเทศ ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นต้น เช่น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง
น้ายางข้น ยางคอมปาวด์ เป็นต้น และใช้ภายในประเทศประมาณร้อยละ 15 – 20 ของปริมาณผลผลิต
ยางพาราในประเทศ ยางพาราจึงเป็นผลผลิตที่มีความสาคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
สามารถนารายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมาก
3.2.1 ภาพรวมสถานการณ์ยางพาราของโลก ปี 2561
1) ด้านการผลิต
ในปี 2561 เนื้อที่ปลูกยางพาราของโลกมีประมาณ 89 ล้านไร่ สาหรับผลผลิตยางพารา
ของโลกมีจานวนประมาณ 14.59 ล้านตัน เนื่องจากยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง
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เมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจอื่น จึงจูงใจให้มีการขยายเนื้อที่ปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 6 - 7 ปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะในประเทศผู้ผลิตหลักส่งผลให้เนื้อที่เปิดกรีดเพิ่มมากขึ้น
2) ด้านการตลาด
ความต้องการใช้ ปี 2561 ความต้องการใช้ยางพาราของโลกประมาณ 14.05 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยประเทศจีนมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมยางล้อ อุปกรณ์และอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น ทาให้จีนมีความต้องการใช้
ยางพาราเพื่ออุตสาหกรรมดังกล่าวประมาณ 5.60 ล้านตัน โดยมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กลุ่มสหภาพยุโรป อินเดีย สหรัฐอเมริกา มีความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น
ด้านการค้า ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลก โดยประเทศไทย
มีปริมาณการส่งออกประมาณ 4.15 ล้านตัน รองลงมา คือ ประเทศอินโดนีเซีย มีปริมาณการส่งออก
ประมาณ 3.11 ล้านตัน และประเทศเวียดนามส่งออกยางพาราเป็นอันดับ 3 ของโลก มีปริมาณ
การส่งออกประมาณ 1.61 ล้านตัน
ด้านราคา ปี 2561 ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสิงคโปร์ ได้แก่ ราคายางแผ่นรมควัน
ชั้น 3 กิโลกรัมละ 158.18 เซนต์สหรัฐ ราคายางแท่งกิโลกรัมละ 138.78 เซนต์สหรัฐ และราคาซื้อขาย
ล่วงหน้าในตลาดโตเกียว ได้แก่ ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 กิโลกรัมละ 172.67 เยน
3.2.2 ภาพรวมสถานการณ์ยางพาราของไทย ปี 2561
1) ด้านการผลิต
ในปี 2561 ประเทศไทยมีเนื้อที่กรีดยางประมาณ 20.11 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.40 ต่อปี
และมีผลผลิตประมาณ 4.77 ล้านตัน ยางแห้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.19 ต่อปี โดยเนื้อที่กรีดยางและผลผลิต
เพิ่มขึน้ เนื่องจากในช่วงปี 2553 - 2554 ราคายางพาราอยู่ในระดับสูงจูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูก
โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปัจจุบันประเทศไทยมีเนื้อที่ปลูกยางพารา
มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอินโดนีเซีย แต่ไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตยางมากที่สุดของโลก
2) ด้านการตลาด
ความต้องการใช้ภายในประเทศ ปี 2561 มีความต้องการใช้ยางพาราในประเทศประมาณ
800,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.04 ต่อปี เนื่องจากการขยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ
ทั้งอุตสาหกรรมยางล้อและอุตสาหกรรมแบบจุ่ม เช่น ถุงมือยาง เป็นต้น นอกจากนีภ้ าครัฐยังส่งเสริม
และสนับสนุนให้นายางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ภายในประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้มี
การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
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ตารางที่ 3.3 มูลค่าส่งออกยางพาราของประเทศไทย ปี 2561
ปี 2561
ประเทศ
มูลค่าส่งออก : ล้านบาท
ยางแท่ง
น้ายางข้น
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
จีน
38,131.08
17,445.92
6,549.85
ญี่ปุ่น
4,875.13
120.78
5,135.97
สหรัฐอเมริกา

4,725.99

793.93

3,163.03

อินเดีย

3,284.87

254.33

1,769.10

ฝรั่งเศส

907.66

-

1,306.81

บราซิล

1,516.43

659.56

1,301.64

ไต้หวัน

359.11

185.74

1,079.92

สเปน

786.13

1,043.95

ตุรกี

1,351.12

391.70

อิตาลี

1,114.19

127.47

843.50

รวม 10 รายการ

57,051.72

19,979.42

23,210.42

อื่น ๆ

14,092.96

23,376.25

2,878.55

รวมทั้งสิ้น

71,144.68

43,355.68

26,088.97

1,016.66

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจาก
กรมศุลกากร
จากตารางที่ 3.3 พบว่า ปี 2561 ตลาดส่งออกยางพาราที่สาคัญของประเทศไทย คือ ประเทศจีน
โดยมีมูลค่าส่งออกยางแท่งมากที่สุด จานวน 71,144.68 ล้านบาท รองลงมามูลค่าส่งออกน้ายางข้น
จานวน 43,355.68 ล้านบาท และมูลค่าส่งออกยางแผ่นรมควันชั้น 3 จานวน 26,088.97 ล้านบาท
เนื่องจากประเทศจีนความต้องการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตลาดหลักที่สาคัญของยางพาราส่วนใหญ่ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา
ด้านราคา ราคายางพาราของไทยอ้างอิงมาจากราคาในตลาดโลก เนื่องจากโครงสร้าง
ตลาดที่มีผู้ซื้อน้อยรายและการพึ่งพิงตลาดส่งออกต่างประเทศ ทาให้ราคายางพาราของประเทศไทย
ขึ้นกับราคายางในตลาดโลก โดยเฉพาะการอ้างอิงราคาที่มาจากตลาดล่วงหน้า โดยในปี 2561 ราคายาง
แผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 41.48 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 27.91 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนที่ 57.53 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ส่งออก เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 50.72 บาท
ต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 26.75 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 69.25 บาทต่อกิโลกรัม
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ภาพที่ 3.3 ดัชนีราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2561

ที่มา : * ข้อมูลดัชนีราคาและราคายางแผ่นดิบชั้น 3 และต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมเฉลี่ยรายปี จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
** ข้อมูลราคายางแผ่นรวมควันชั้น 3 ส่งออก เอฟ.โอ.บี จากการยางแห่งประเทศไทย
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3.2.3 สถานการณ์ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ของไทย
จากภาพที่ 3.3 แสดงต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมเฉลี่ยรายปีของยางพารา พบว่า ต้นทุนรวม
ต่อกิโลกรัมเฉลี่ยรายปีของยางพารามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2548 – 2556 ต้นทุนการผลิต
ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะกล้ายางพารา
และปุ๋ยเคมี โดยต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตยางในไทยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตที่สาคัญ
เช่น อินโดนีเซีย เป็นต้น และในปี 2557 – 2561 ต้นทุนการผลิตยางพาราของไทยได้ปรับตัวลดลง
เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตโดยจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต 2,520 บาทต่อไร่
และสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าและคุณภาพการผลิตยางพารา รวมทั้งสภาพอากาศแห้งแล้งและราคายาง
ตกต่าทาให้เกษตรกรชะลอการเปิดกรีดยางพารา จึงทาให้ต้นทุนค่าแรงงานในการกรีดยางลดลง
จากภาพที่ 3.3 แสดงให้เห็นว่าในปี 2548 - 2561 ดัชนีราคายางแผ่นดิบชั้น 3 และราคายาง
แผ่นดิบชั้น 3 (บาทต่อกิโลกรัม) และราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ส่งออก เอฟ.โอ.บี (บาทต่อกิโลกรัม)
มีทิศทางเดียวกัน โดยกาหนดให้ดัชนีราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ของปี 2548 เป็นปีฐาน อยู่ที่ระดับ 100
สามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี้
ปี 2548
ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 52.19 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับราคายาง
แผ่นรมควันชั้น 3 ส่งออก เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 60.21 บาทต่อกิโลกรัม
สาเหตุจากความต้องการใช้ยางพาราในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนและ
สหรัฐอเมริกามีความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้นเพื่อนาไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และประเทศจีน
มีความต้องการยางธรรมชาติเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า รวมทั้งประเทศอินเดียมีความต้องการ
ยางพาราขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศอินเดียมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ขณะที่ปริมาณผลผลิตยางพาราลดลงเนื่องจากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2548 ฝนตกต่อเนื่องทาให้
เกษตรกรไม่สามารถกรีดยางได้ ดังนั้น ปริมาณผลผลิตยางพาราไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จึงทาให้
ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น
ปี 2549
ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 68.18 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ
30.65 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 52.19 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ส่งออก
เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 79.86 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.64 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 60.21 บาทต่อกิโลกรัม
ราคายางพาราในปี 2549 มีความผันผวน โดยในช่วงครึ่งปีแรกราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ครึ่งปีหลัง
ราคายางพาราปรับตัวลดลง
สาเหตุจากประเทศผู้นาเข้ายางพารารายใหญ่ของโลก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น
มีความต้องการยางพาราเพิ่มมากขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตยางพาราจะไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ จึงได้มีการนาเข้ายางพาราเป็นจานวนมากส่งผลให้ประเทศผู้นาเข้า
ยางพาราดังกล่าวมีสต็อกยางพาราในปริมาณมาก ขณะทีป่ ริมาณผลผลิตยางพาราในช่วงครึ่งปีแรก ปี 2549
มีปริมาณลดลง เนื่องจากประสบปัญหาสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย เกษตรกรไม่สามารถกรีดยางได้ รวมทั้ง
ในช่วงที่ผ่านมาราคาน้ามันดิบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ยางสังเคราะห์ที่ใช้ทดแทนยางพารามีต้นทุนที่สูงขึ้น
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางจึงหันมาใช้ยางพาราแทน ทาให้มีความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงทาให้ในช่วง
ครึ่งปีแรก ปี 2549 ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลัง ปี 2549 ประเทศผู้นาเข้า
ยางพาราดังกล่าวมีความต้องการยางพาราลดลง จึงเริ่มชะลอการนาเข้ายางพาราและหันไปใช้ยางพารา
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ที่สต็อกไว้ รวมทั้งต้องการรอดูทิศทางราคายางพาราที่มีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
ยางพารา ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตยางวงล้อและอุตสาหกรรมที่ใช้ยางเป็นวัตถุดิบได้มีการชะลอการผลิต
เนื่องจากราคายางพาราแปรรูปขั้นต้นซึ่งเป็นวัตถุดิบสาคัญอยู่ในระดับสูงทาให้ความสามารถในการทา
กาไรของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราลดลง ส่งผลให้ความต้องการยางพารามีลดลง ขณะที่ปริมาณผลผลิต
ยางพาราในช่วงครึ่งปีหลัง ปี 2549 มีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูกรีดยางและมีสภาพอากาศ
ที่เอื้ออานวย และราคายางในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูงจึงจูงใจให้เกษตรกรกรีดยางมากขึ้น ส่งผลให้
ปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งราคาน้ามันดิบลดลงทาให้ยางสังเคราะห์ที่ใช้ทดแทน
ยางพารามีต้นทุนลดลง ส่งผลให้มีความต้องการใช้ยางพาราลดลง ดังนั้นจึงทาให้ในช่วงครึ่งปีหลัง
ปี 2549 ราคายางพาราเริ่มลดลง
ปี 2550
ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 68.78 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ
0.87 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 68.18 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ส่งออก เอฟ.โอ.บี
เฉลี่ย 78.47 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 1.74 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 79.86 บาทต่อกิโลกรัม
สาเหตุจากความต้องการใช้ยางพาราในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ขยายตัว โดยเฉพาะการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศจีน รัสเซีย และอินเดีย โดยประเทศจีน
มีนโยบายเปิดการค้ากับต่างประเทศและสนับสนุนการลงทุนในประเทศมากขึ้น เช่นเดียวกับรัสเซีย
และอินเดียที่มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาประเทศมากขึ้น จึงทาให้ประเทศจีน รัสเซีย และอินเดีย
มีความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณผลผลิตยางพาราลดลงเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย
มีฝนตกตลอดเกือบทั้งปีทาให้จานวนวันกรีดยางลดลง ดังนั้น เมื่อความต้องการยางพาราเพิ่มมากขึ้น
แต่ผลผลิตยางพาราลดลงจึงทาให้ราคายางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปริมาณความต้องการใช้ยางพารา
มากกว่าปริมาณการผลิต ทาให้แต่ละประเทศขยายพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้สภาวการณ์
แข่งขันส่งออกยางพาราในตลาดโลกค่อนข้างสูง แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศผู้ส่งออกยางพารา
รายใหญ่ที่สุดของโลก แต่ความได้เปรียบในการแข่งขันส่งออกยางพารากลับลดลง เนื่องจากตลาดส่งออก
ยางพาราเป็นแบบผู้ซื้อน้อยราย ผู้ซื้อจึงมีอิทธิพลต่อการกาหนดราคายางพารา อย่างไรก็ดี รัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ โดยการให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยางเพื่อจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ยางพาราเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยรักษาเสถียรภาพราคา
ยางพาราในประเทศ
ปี 2551
ราคายางแผ่นดิบชัน้ 3 ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 76.52 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.26
เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 68.78 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ส่งออก เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย
87.10 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.99 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 78.47 บาทต่อกิโลกรัม ราคายางพารา
ในปี 2549 มีความผันผวน โดยในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2551 ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ลดลงต่อเนื่อง
สาเหตุจากความต้องการใช้ยางพาราในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรก ปี 2551
ปริมาณผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดลดลง เพราะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ปลูกยางพาราทาให้ประเทศผู้นาเข้า
ยางพารารายใหญ่ของโลกมีความกังวลว่ายางพาราจะขาดตลาดจึงมีการนาเข้ายางพาราจานวนมากเพื่อเก็บไว้
เป็นสต็อกยาง สาหรับความต้องการใช้ยางพาราในประเทศที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายผลักดัน
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ที่สาคัญของโลก จึงทาให้อุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตการขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่
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ปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออานวยและมีเนื้อที่เปิดกรีดยางใหม่เพิ่มขึ้น ดังนั้น
ปริมาณผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่เพิ่มมากขึ้น จึงทาให้ในช่วงครึ่งปีแรก
ปี 2551 ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2551 ราคายาง
แผ่นดิบชั้น 3 ลดลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง โดยสาเหตุของการที่ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ลดลง คือ
1) เกิดจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทาให้สหรัฐอเมริกาลดการนาเข้าผลิตภัณฑ์ยางล้อจากประเทศจีน
และญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางล้อที่สาคัญลง ทาให้ประเทศจีนและญี่ปุ่นเริ่มชะลอการนาเข้า
ยางพาราจากประเทศไทย และ 2) ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อราคาน้ามันดิบ
ซึ่งเป็นวัตถุดิบตังต้นของยางสังเคราะห์มีราคาลดลง ต้นทุนการผลิตยางสังเคราะห์จะลดลงตามท้าให้ราคา
ยางสังเคราะห์ลดลง ส่งผลให้ความต้องการใช้ยางพาราและราคายางพาราลดลงในทิศทางเดียวกับราคา
น้ามันดิบ อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่า ได้แก่ 1) มาตรการระยะสั้น
ดาเนินการโดยสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง แจ้งให้เกษตรกรชะลอการกรีดยางเพื่อชะลอ
ผลผลิตออกสู่ตลาด รวมทั้งให้ชะลอการขยายพื้นที่ปลูกยางใหม่ และ 2) มาตรการระยะปานกลางและ
ระยะยาว โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศ เพื่อเพิ่มความต้องการ
ใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารามากขึ้นและเพื่อลดการพึ่งพาตลาดส่งออก
ปี 2552
ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 56.36 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 26.35
เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 76.52 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ส่งออก เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย
66.29 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 23.89 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 87.10 บาทต่อกิโลกรัม
สาเหตุจากความต้องการใช้ยางพาราในต่างประเทศลดลง เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก
ทาให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในสหรัฐอเมริกาชะลอตัวลง ส่งผลให้ประเทศจีนและญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศ
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางล้อที่ส่งออกไปให้สหรัฐอเมริกาต้องลดการผลิตผลิตภัณฑ์ยางล้อ ทาให้ประเทศจีน
และญี่ปุ่นมีความต้องการใช้ยางพาราเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางล้อลดลง สาหรับความต้องการใช้
ยางพาราในประเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมยางล้อที่มีการใช้ยางพารา
เพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณผลผลิตยางพารามีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2551 ราคายางพารา
ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงทาให้จูงใจเกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกเพิ่มขึ้น ซึ่งต้นยางพาราที่ปลูกใหม่
ได้เริ่มทยอยเปิดกรีดเพิ่มขึ้น ดังนั้น ปริมาณผลผลิตยางพาราที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการใช้ในต่างประเทศ
จึงทาให้ราคายางพาราลดลง อย่างไรก็ตาม ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 เริ่มปรับตัวขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3
เนื่องจากประเทศจีนมีแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยได้มีการปรับลดภาษีรถยนต์ จึงทาให้มีความต้องการ
ใช้ยางพาราเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางล้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการนาเข้ายางพาราจากไทยเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ประเทศผู้ผลิตยางพาราสาคัญของโลกร่วมมือกันลดปริมาณการผลิตและการส่งออกยางพารา
เพื่อช่วยรักษาระดับราคายางพาราในตลาดโลก ดังนั้นจึงทาให้ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 เริ่มปรับตัวขึ้น
ในช่วงไตรมาสที่ 3 อย่างต่อเนื่อง
ปี 2553
ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 102.70 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ
82.23 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 56.36 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ส่งออก
เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 115.46 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.17 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 66.29 บาทต่อ
กิโลกรัม
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สาเหตุจากความต้องการใช้ยางพาราในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก
มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทาให้ความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีนโยบาย
การเปิดประเทศและสนับสนุนการลงทุนในภาคเอกชน โดยรัฐบาลจีนได้ออกมาตรการกระตุ้นและจูงใจ
ให้ซื้อรถยนต์ ทาให้ความต้องการรถยนต์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมยางล้อ อุตสาหกรรมอุปกรณ์และ
อะไหล่รถยนต์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทาให้เศรษฐกิจของประเทศจีนขยายตัวอย่างรวดเร็ว และประเทศ
อินเดียที่มีนโยบายทาให้อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวในระดับสูง ซึ่งการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจทาให้ประเทศอินเดียมีความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มมากขึ้น สาหรับความต้องการใช้ยางพารา
ในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่งผลให้อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เช่น อุตสาหกรรมยางล้อ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น ขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณ
ผลผลิตยางพาราลดลงเนื่องจากประสบภัยธรรมชาติจากสภาวะอากาศแปรปรวน ในช่วงต้นปีเกิดภาวะ
แห้งแล้ง และในช่วงปลายปีเกิดภาวะน้าท่วมและแผ่นดินถล่มในพื้นที่ปลูกยางพารา จึงทาให้ประเทศ
ผู้นาเข้ายางพาราเกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานยางพาราที่คาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการ
นาเข้ายางพาราเพื่อสต็อกไว้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ราคาน้ามันดิบปรับตัวสูงต่อเนื่องทาให้ต้นทุนยางสังเคราะห์
ที่ใช้ทดแทนยางพาราสูงขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมยางล้อและอุตสาหกรรมยางเทียมจึงหันกลับมาใช้
ยางพารา ทาให้มีความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ปริมาณผลผลิตยางพาราที่ผลิตได้
ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จึงทาให้ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ปรับตัวสูงขึ้น
ปี 2554
ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 127.96 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ
24.59 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 102.70 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ส่งออก
เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 148.28 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.43 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 115.46 บาทต่อ
กิโลกรัม
สาเหตุจากความต้องการใช้ยางพาราในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน
เป็นประเทศที่มีการลงทุนจากต่างประเทศสูงทาให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมยางล้อ อุปกรณ์และอะไหล่
รถยนต์ เป็นต้น ทาให้ประเทศจีนมีความต้องการใช้ยางพาราเพื่ออุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และประเทศอินเดียมีความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ จึงทาให้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ราคายางพาราของประเทศไทย
เพิ่มขึ้นสูงสุด อย่างไรก็ตาม หลังจากเดือนเมษายน 2554 ราคายางพาราชะลอลง สาเหตุจากความต้องการใช้
ยางพาราในต่างประเทศและในประเทศลดลง โดยในเดือนมีนาคม 2554 ประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหา
ภัยธรรมชาติเกิดสึนามิ และในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2554 ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติน้าท่วม
ทาให้อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมที่ใช้ยางเป็นวัตถุดิบได้รับความเสียหาย
ทาให้โรงงานผลิตรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศหยุดผลิตชั่วคราว ส่งผลให้ความต้องการใช้ยางพารา
ในอุตสาหกรรมดังกล่าวลดลงในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ขณะที่ปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มมากขึ้นเป็นผล
มาจากการส่งเสริมของภาครัฐที่เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกยางซึ่งเริ่มทยอยกรีดยางได้ในปี 2554 ทั้งนี้ ภาครัฐ
ได้ขอให้ผู้ส่งออกยางพาราหยุดส่งออกยางพาราชั่วคราว และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการรับซื้อ
ยางพาราจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 120 บาท เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคายางพาราที่ลดลงอย่างรวดเร็ว
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ปี 2555
ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 89.97 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 29.68
เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 127.96 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ส่งออก เอฟ.โอ.บี
เฉลี่ย 106.27 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 28.33 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 148.28 บาทต่อกิโลกรัม
สาเหตุจากความต้องการใช้ยางพาราในต่างประเทศลดลง โดยเฉพาะในประเทศจีนมีความต้องการใช้
ยางพาราลดลง เนื่องจากเกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศจีนและญี่ปุ่นเกี่ยวกับหมู่เกาะเตียวหยูหรือเซนกากุ
ทาให้โรงงานผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นในประเทศจีนปิดตัวลง ประเทศอินเดียมีความต้องการใช้ยางพารา
ลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาส่งผลให้ความต้องการใช้ยางพารา
ในภาพรวมลดลง และสหรัฐอเมริกามีความต้องการใช้ยางพาราลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ภายในประเทศตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ทาให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ภาวะถดถอย อุตสาหกรรมต่าง ๆ
ภายในประเทศชะลอการขยายตัว ส่งผลให้ความต้องการใช้ยางพาราลดลง สาหรับความต้องการใช้
ยางพาราในประเทศลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาน้าท่วมเมื่อปลายปี 2554 ทาให้โรงงาน
อุตสาหกรรมยานยนต์หยุดผลิตชั่วคราว ขณะที่ปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากราคา
ยางพาราจูงใจให้เกษตรกรปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้น และผลจากการที่ภาครัฐส่งเสริมพื้นที่ปลูกยางพารา
ทาให้มีการกรีดยางเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ปริมาณผลผลิตยางพารามากกว่าความต้องการใช้ในประเทศและ
ต่างประเทศจึงทาให้ราคายางพาราลดลงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่า โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอุปทานยางพาราเพื่อให้มีระดับ
ราคารับซื้อประมาณ 120 บาทต่อกิโลกรัม
ปี 2556
ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 74.76 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 16.92
เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 89.97 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ส่งออก เอฟ.โอ.บี
เฉลี่ย 85.88 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 19.19 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 106.27 บาทต่อกิโลกรัม
สาเหตุจากความต้องการใช้ยางพาราในต่างประเทศลดลง เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ
ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ประกอบกับปริมาณสต็อกยางของประเทศจีน
ยังคงอยู่ในระดับสูงจากการซื้อเก็บเข้าสต็อกในช่วงที่ราคายางตกต่า สาหรับความต้องการใช้ยางพารา
ในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมที่ใช้ยาง
เป็นวัตถุดิบ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้าท่วมครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 สามารถกลับมาทาการ
ผลิตได้อีกครั้ง นอกจากนี้ นโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกของรัฐบาล ส่งผลให้มีการใช้ยางพาราภายในประเทศ
เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนโยบายสนับสนุนการขยายเนื้อที่ปลูก
ยางพาราของรัฐบาลทาให้เนื้อที่ปลูกยางพาราและผลผลิตยางพาราของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ปริมาณผลผลิตยางพารามากกว่าความต้องการใช้ในประเทศและต่างประเทศจึงทาให้ราคายางพารา
ลดลงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยกาหนดจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรไร่ละ
2,520 บาท และมาตรการงดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่งออก โดยงด
เรียกเก็บในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2556 เพื่อไม่ให้พ่อค้ารับซื้อยางหักเงินสงเคราะห์จากเกษตรกร
และส่งผลดีต่อผู้ส่งออกที่มีต้นทุนที่ต่าลง
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ปี 2557
ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 55.42 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 25.87
เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 74.76 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ส่งออก เอฟ.โอ.บี
เฉลี่ย 63.90 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 25.60 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 85.88 บาทต่อกิโลกรัม
สาเหตุจากราคาน้ามันดิบลดลงอย่างต่อเนื่องทาให้ต้นทุนของยางสังเคราะห์ต่ากว่าราคา
ยางพารา ส่งผลให้อุตสาหกรรมที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบกลับไปใช้ยางสังเคราะห์แทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ประกอบกับประเทศผู้นาเข้ายางพารามีการนาเข้ายางพาราจากประเทศคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประเทศ
คู่แข่งมีราคายางพาราต่ากว่าของประเทศไทย รวมทั้งเศรษฐกิจจีนขยายตัวต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้
ปริมาณสต็อกยางของประเทศจีนอยู่ในระดับสูง สาหรับความต้องการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น
เนื่องจากต่างประเทศได้มีการขยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมยางล้อ และอุตสาหกรรมแบบจุ่ม เช่น
ถุงมือยาง เป็นต้น มายังประเทศไทย ขณะที่ปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น เนื่องจากนโยบายสนับสนุน
การขยายเนื้อที่ปลูกยางพาราของรัฐบาล ทั้งนี้ จากสถานการณ์ราคายางพาราปรับลดลงค่อนข้างมาก
ทาให้รัฐออกมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตโดยจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต
2,520 บาทต่อไร่ การเพิ่มมูลค่าและคุณภาพการผลิตยางพารา การสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการยาง
เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงราคายางตกต่า
ปี 2558
ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 44.91 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 18.96
เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 55.42 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ส่งออก เอฟ.โอ.บี
เฉลี่ย 54.19 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 15.18 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 63.90 บาทต่อกิโลกรัม
สาเหตุจากความต้องการใช้ยางในต่างประเทศ โดยความต้องการใช้ยางมีความสัมพันธ์กับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคยางอันดับ 1 ของโลก
ที่ผ่านมาเศรษฐกิจประเทศจีนเติบโตในอัตราที่สูง แต่เริ่มชะลอตัวในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2558
ความต้องการใช้ยางพาราของประเทศจีนลดลง เนื่องจากนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศจีน
ที่ทาให้ระบบเศรษฐกิจมีการเติบโตช้าลง ส่งผลต่อการลดลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้ประเทศจีน
ยังคงมีสต็อกยางเพียงพอต่อความต้องการใช้ทาให้ความต้องการใช้ยางพาราลดลง ประกอบกับราคาน้ามันดิบ
ปรับตัวต่าที่สุดในรอบ 7 ปี ทาให้มีการใช้ยางสังเคราะห์ทดแทนยางพารา เนื่องจากยางสังเคราะห์มีต้นทุน
อยู่ในระดับต่าตามราคาน้ามันดิบ ขณะที่ปริมาณผลผลิตยางพาราลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง
และราคายางพาราอยู่ในระดับต่าทาให้เกษตรกรบางส่วนเลิกกรีดยางและเกษตรกรสวนยางใหม่ชะลอ
การเปิดกรีดยาง ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์ราคายางตกต่าภาครัฐได้ออกมาตรการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกร
โดยการรับซื้อยางในกองทุนมูลภัณฑ์กันชนเป็นการรับซื้อยางพาราในราคาชี้นาตลาด 60 บาทต่อกิโลกรัม
เพื่อชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งมาตรการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการยางเพื่อผลักดันให้
ราคายางพาราสูงขึ้น
ปี 2559
ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 48.36 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.68
เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 44.91 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ส่งออก เอฟ.โอ.บี
เฉลี่ย 58.22 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.42 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 54.19 บาทต่อกิโลกรัม
สาเหตุจากความต้องการใช้ยางพาราในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนมีการเร่งซื้อ
ยางพาราเพื่อชดเชยสต็อกยาง เนื่องจากประเทศจีนได้ขยายการผลิตในอุตสาหกรรมยางล้อเพื่อส่งออก
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ไปให้สหรัฐอเมริกาก่อนที่จะมีมาตรการกีดกันทางการค้าในปี 2560 รวมถึงประเทศจีนมีนโยบายการปรับลด
ภาษีซื้อรถยนต์ ทาให้มีความต้องการรถยนต์ในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศจีนมีความต้องการ
ยางพาราเพิ่มมากขึ้น สาหรับความต้องการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาครัฐยังส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นายางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ปริมาณ
ผลผลิตยางพาราลดลง เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกประสบภาวะอากาศร้อน แห้งแล้ง และอยู่ในช่วงที่ยาง
ผลัดใบทาให้เกษตรกรเปิดกรีดยางได้ล่าช้า รวมทั้งในช่วงปลายปีเกิดฝนตกหนักและน้าท่วมในพื้นที่ปลูก
ยางทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทาให้ผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดน้อยลง นอกจากนี้ การที่นักลงทุน
เข้ามาเก็งกาไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้าค่อนข้างมาก รวมถึงผู้ประกอบการมีการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนยางพาราในช่วงฤดูยางผลัดใบ ประกอบกับราคาน้ามันดิบ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ปัจจัยดังกล่าวนี้สนับสนุนให้ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย
ปี 2560
ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 57.53 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ
18.97 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 48.36 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ส่งออก
เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 69.25 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.96 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 58.22 บาทต่อ
กิโลกรัม
สาเหตุจากความต้องการใช้ยางพาราในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความต้องการใช้
ยางพาราจากประเทศจีนเพื่อใช้ในการผลิตยางล้อของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากภาษีซื้อรถยนต์ของจีนยังอยู่ในระดับต่า ประกอบกับการเติบโตและการขยายตัวของเมืองในประเทศจีน
โดยคาดว่าจะมีการกระตุ้นให้ซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้น รวมทั้งกฎระเบียบใหม่ของประเทศจีนในการจากัดขนาด
และน้าหนักของการขนส่งสินค้าลง ทาให้จาเป็นต้องขนส่งสินค้าถี่มากขึ้นและอาจมีการซื้อรถบรรทุก
สินค้าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ นโยบายของสหรัฐอเมริกาที่มีเป้าหมายหลัก คือ การเพิ่มการจ้างงานและ
การใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งจะมีผลให้ความต้องการใช้ยางล้อเพิ่มขึ้นด้วย ขณะที่
ปริมาณผลผลิตยางพาราลดลง เนื่องจากเกิดภาวะฝนตกหนักและน้าท่วมในพื้นที่ปลูกยางพาราทางภาคใต้
ดังนั้น ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 จึงปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาส 2
จนถึงปลายปี 2560 ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยอดขายรถยนต์ของประเทศจีน
หดตัว ทาให้ประเทศจีนชะลอการนาเข้ายางพาราจากประเทศไทย ประกอบกับสต็อกยางตลาดล่วงหน้า
ตลาดเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศ
ที่เอื้ออานวยต่อการกรีดยาง ดังนั้น ในช่วงไตรมาส 2 จนถึงปลายปี 2560 ปริมาณผลผลิตยางพารา
มากกว่าความต้องการใช้จึงทาให้ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้การยางแห่งประเทศไทย
และผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ของไทยได้ตกลงร่วมกันจัดตั้ง บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการซื้อขายยางพาราทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อรักษาราคายางพาราให้มี
เสถียรภาพ
ปี 2561
ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 41.48 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ
27.91 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 57.53 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ส่งออก
เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 50.72 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 26.75 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 69.25 บาทต่อ
กิโลกรัม
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สาเหตุจากความต้องการใช้ยางพาราในประเทศจีนชะลอลงตามยอดขายรถยนต์ของประเทศจีน
ที่หดตัวต่อเนื่องทาให้ประเทศจีนมีการผลิตยางล้อลดลง รวมทังผลจากสงครามการค้าสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศจีนที่หลังจากเริ่มมีการบังคับใช้มาตรการภาษีการค้าของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศจีนในสินค้ายาง
แปรรูปและผลิตภัณฑ์ยางพาราส่งผลต่อการน้าเข้ายางพาราจากประเทศจีนลดลง ประกอบกับสต็อกยาง
ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้นและทาสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สาหรับความต้องการใช้
ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้ยางพาราเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่ปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น เนื่องจากพื้นที่เปิดกรีดยางใหม่เพิ่มมากขึ้น และสภาพอากาศ
เอื้ออานวยต่อการกรีดยาง ดังนั้น ปริมาณผลผลิตยางพารามีมากกว่าความต้องการใช้จึงทาให้ราคายาง
แผ่นดิบชั้น 3 ลดลง รัฐบาลจึงได้ดาเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการผลักดันราคายางพาราของรัฐบาล
โดยนามาเก็บสต็อกในลักษณะหมุนเวียน เพื่อเป็นการลดปริมาณยางในตลาดและส่งผลให้ราคายางในตลาด
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ของประเทศไทยข้างต้น พบว่า ผลผลิต
ยางพาราของประเทศไทย ประมาณร้อยละ 80 – 85 ของผลผลิตทั้งหมดถูกนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ยางขั้นต้น เช่น ยางแท่ง น้ายางข้น ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ยางคอมปาวด์ เป็นต้น เพื่อส่งออกขายในต่างประเทศ
ทาให้ยางพาราของประเทศไทยเป็นสินค้าที่ต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลักส่งผลให้ประเทศไทย
ต้องยอมรับราคาที่ผู้นาเข้าจากตลาดโลกกาหนดมาให้ ซึ่งจะทาให้ได้ราคาชี้นาในการรับซื้อต่อมายัง
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม พ่อค้าท้องถิ่น และเกษตรกร รวมทั้งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและ
ส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายางพาราของประเทศไทย
จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในตลาดโลก แต่โครงสร้างตลาดยางพาราโลกเป็นแบบผู้ซื้อน้อยราย
ขณะที่ผู้ผลิตและส่งออกมีมากทั้งรายใหญ่และรายย่อยในแต่ละประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ซึ่งปริมาณการผลิตยางพารารวมของ 3 ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 60 ของผลผลิตยางพาราโลก ดังนั้น
ตลาดจึงเป็นของผู้ซื้อ ผู้ซื้อมีอิทธิพลต่อการกาหนดราคายางพาราในตลาดโลก โดยการซื้อขายยางพารา
ของประเทศไทยจะเป็นการกาหนดราคารับซื้อ ผู้ผลิตต้องเป็นผู้รับราคา (Price taker) ที่ถูกกาหนดจาก
ราคาตลาดโลก โดยเฉพาะการอ้างอิงราคายางพาราที่มาจากตลาดล่วงหน้า ไม่ใช่เป็นการกาหนดราคา
ขายจากผู้ผลิตเหมือนสินค้าอื่น ๆ ทั่วไป นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยางพาราของประเทศไทยใช้ราคา
ยางพาราในตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ เช่น ตลาดล่วงหน้าโตเกียว ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น
เป็นราคาอ้างอิงในการซื้อขายยางพาราในตลาดส่งมอบจริง ดังนั้น ราคายางพาราในประเทศไทย
จึงเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกับราคายางในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศทั่วโลก
ปัจจัยสาคัญในการกาหนดราคายางพาราของประเทศไทย ดังนี้ 1) ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์
ได้แก่ เศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้ยางพารา โดยภาพรวมแล้ว พบว่า ช่วงไหนที่เศรษฐกิจโลกขยายตัวส่งผล
ให้ปริมาณการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกตลาด รวมทั้งการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์
พบว่า หากเศรษฐกิจของโลกขยายตัว ความต้องการในการผลิตรถยนต์จะเพิ่มมากขึ้น ทาให้ความต้องการใช้
ยางพาราเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของราคายางพารา นอกจากนี้ปริมาณของสต็อกยางพาราที่เพิ่มขึ้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อการลดลงของราคายางพาราประเทศไทย 2) ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทาน
ได้แก่ การขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราจะทาให้ผลผลิตยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจทาให้
เผชิญกับภาวะผลผลิตล้นตลาดและส่งผลให้ราคายางพาราไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
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ของฤดูกาลและความผิดปกติของสภาพอากาศจะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตและราคายางพารา
ทั้งนี้ นโยบายการผลิตและการส่งออกของประเทศผู้ผลิตหลัก เช่น นโยบายของประเทศผู้ผลิตหลัก
ในการร่วมมือเพื่อจากัดปริมาณการส่งออกจะส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของราคายางพาราในตลาดโลก
และราคายางพาราในประเทศไทย เป็นต้น และ 3) ปัจจัยทางเทคนิคอื่น ๆ ได้แก่ การเก็งกาไรในตลาด
ซื้อขายล่วงหน้า เช่น หากปริมาณความต้องการใช้ยางพาราของโลกเพิ่มขึ้นจะทาให้ปริมาณยางที่เก็บไว้
เป็นสินค้าคงคลังมีน้อยลง ซึ่งจะทาให้นักเก็งกาไรคาดว่าอุปสงค์ในอนาคตจะมีมากกว่าอุปทาน จึงมีการ
คาดคะเนว่าราคายางพาราจะปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นราคาซื้อขายยางพาราในตลาดล่วงหน้าจะปรับสูงขึ้น
และส่งผลให้ราคายางพาราในปัจจุบันสูงขึ้นด้วย รวมทั้งราคาน้ามันดิบในตลาดโลกยังเป็นตัวสะท้อนที่สาคัญ
ของราคายางสังเคราะห์ หากราคาน้ามันดิบสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตยางสังเคราะห์จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคา
ยางสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ทาให้ความต้องการใช้ยางพาราและราคายางพาราเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ มาตรการ
แทรกแซงของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลาจะส่งผลกระทบต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของราคายางที่เกิดขึ้น

3.3 อ้อย
อ้อยเป็นวัตถุดิบที่สาคัญสาหรับแปรรูปเป็นน้าตาล แต่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกไม่สามารถผลิต
น้าตาลเองได้ หรือผลิตได้แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ เช่น จีน สหรัฐอเมริกา เป็น
ต้น โดยประเทศที่สามารถปลูกอ้อยและผลิตน้าตาลได้มากกว่าปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศ
ได้แก่ บราซิล ไทย อินเดีย ออสเตรเลีย เป็นต้น โดยในช่วง 5 ปีการผลิตที่ผ่านมา พบว่า ผลผลิตน้าตาล
ทรายรวมของโลกและปริมาณการบริโภคน้าตาลทรายเพิ่มขึ้น (ยกเว้นปีการผลิต 2558/59 ที่มีผลผลิต
ลดลง) สาหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถส่งออกน้าตาลทรายได้มากเป็นอันดับสองของโลก รอง
จากประเทศบราซิล มีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 14 ของปริมาณการส่งออกน้าตาลทรายของ
โลก โดยในปี 2561 ปริมาณการส่งออกน้าตาลทรายของไทยมีปริมาณ 11.04 ล้านตัน มูลค่า 115,360
ล้านบาท กลุ่มประเทศผู้นาเข้าน้าตาลทรายหลักของไทยอยู่ในทวีปเอเชีย มีปริมาณรวม 10.21 ล้านตัน
มูลค่า 106,811 ล้านบาท ซึ่งประเทศในทวีปเอเชียมีแนวโน้มในการบริโภคน้าตาลเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้
ว่าไทยมีความได้เปรียบประเทศผู้ส่งออกน้าตาลทรายรายใหญ่อื่น ๆ เนื่องจากอยู่ใกล้ประเทศคู่ค้า ทาให้มี
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ากว่า
ในส่วนของการผลิตและการตลาดอ้อยและน้าตาลทรายของไทยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอ้อย
และน้าตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยมีสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายเป็นหน่วยงานหลักทา
หน้าที่ควบคุมการผลิตอ้อยและน้าตาลทรายทุกขั้นตอน รวมถึงการตลาด และมีหน้าที่กาหนดราคาอ้อย
และน้าตาลทรายที่จาหน่ายภายในประเทศ โดยเครื่องมือสาคัญในการกาหนดราคา คือ ระบบแบ่งปัน
ผลประโยชน์ โดยเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะต้องขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาล
ทราย โดยจะเริ่มตัดอ้อยตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน เพื่อนาส่งโรงงานซึ่งเป็นช่วงที่โรงงานเปิด
หีบอ้อย ทั้งนี้ โรงงานจะเปิดหีบอ้อยได้ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายกาหนด
เท่านั้น เมื่ออ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตน้าตาล ในขั้นแรกจะได้น้าตาลทรายดิบซึ่งยังไม่สามารถบริโภคได้
โดยตรง ต้องผ่านกรรมวิธีการผลิตจึงจะได้เป็นน้าตาลทรายขาวและน้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยมีการ
กาหนดโควตาการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. น้าตาลทรายโควตา ก. คือ น้าตาลทรายขาว น้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หรือน้าตาลทรายชนิด
อื่น ๆ ที่คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายกาหนดให้ผลิตเพื่อจาหน่ายและใช้บริโภคภายในประเทศ
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โดยคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย จะประเมินความต้องการบริโภคน้าตาลในประเทศจากอัตราการ
เติบโตของจานวนประชากร และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในแต่ละปี โดยราคาที่ใช้อ้างอิงในการ
คานวณผลประโยชน์จะใช้ราคาประกาศของกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากราคาจาหน่ายน้าตาลทราย
ภายในประเทศถูกควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการ ปี พ.ศ. 2542
2. น้าตาลทรายโควตา ข. คือ น้าตาลทรายดิบที่คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายกาหนดให้
โรงงานผลิตและส่งมอบให้บริษัท อ้อยและน้าตาลไทย จากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเกษตรกรผู้
ปลูกอ้อย โรงงานน้าตาล และรัฐบาล ทาการส่งออกไปยังคู่ค้าต่างประเทศ
3. น้าตาลทรายโควตา ค. คือ น้าตาลทรายดิบ น้าตาลทรายขาว น้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หรือ
น้าตาลชนิดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายกาหนดให้โรงงานผลิตเพื่อการส่งออกนอก
ประเทศ
3.3.1 ภาพรวมสถานการณ์อ้อยและน้าตาลทรายของโลกในปี 2561
1) ด้านการผลิต
ผลผลิตน้าตาลทรายดิบของโลกในปี 2560/61 มีจานวน 191.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
จากปี 2559/60 อยู่ที่ 173.98 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.25 เนื่องจากประเทศผู้ผลิต
ที่สาคัญ ได้แก่ บราซิล อินเดีย สหภาพยุโรป และไทย สามารถผลิตน้าตาลทรายได้เพิ่มขึ้น
2) ด้านการตลาด
ความต้องการบริโภคน้าตาลทรายดิบของโลก ในปี 2560/61 มีปริมาณ 174.13 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2559/60 อยู่ที่ 170.77 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.97 เนื่องจากความต้องการ
บริโภคน้าตาลทรายดิบของประเทศในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอินเดีย สหภาพยุโรป จีน
และสหรัฐอเมริกา
สาหรับการค้าน้าตาลทรายดิบของโลก ปี 2560/61 พบว่า การส่งออกน้าตาลทรายดิบ
ของโลกมีปริมาณ 63.08 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560/61 อยู่ที่ 58.72 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 7.43 เนื่องจากบราซิล ไทย และออสเตรเลีย ผลิตน้าตาลทรายดิบได้เพิ่มขึ้น จึงมีปริมาณน้าตาล
เกินความต้องการบริโภคภายในประเทศ ทาให้ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้เพิ่มสูงขึ้น สาหรับการ
นาเข้าน้าตาลทรายดิบของโลกมีปริ มาณ 53.70 ล้านตัน ลดลงจากปี 2559/60 อยู่ที่ 54.17 ล้านตัน
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.87 เนื่องจากประเทศผู้บริโภคที่สาคัญต้องการเพิ่มปริมาณสต็อกน้าตาลทรายดิบ
ภายในประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคา
ราคาเฉลี่ยน้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ปี 2561 อยู่ที่ 12.06 เซนต์ต่อปอนด์ หรือ
กิโลกรัมละ 8.48 บาท ลดลงจากปี 2560 ที่ราคาเฉลี่ยน้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กอยู่ที่ 15.81 เซนต์
ต่อปอนด์ หรือกิโลกรัมละ 11.77 บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.72 และร้อยละ 27.95 ตามลาดับ
เนื่องจากราคาได้ปรับตัวลดลงตามแรงขายของกลุ่มกองทุน นักเก็งกาไร และปริมาณผลผลิตน้าตาลทราย
ดิบส่วนเกินของโลกที่มีจานวนมากของประเทศผู้ผลิต ได้แก่ อินเดีย ไทย และปากีสถาน ประกอบกับ
ค่าเงินเรียลของบราซิลเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาลดลง
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3.3.2 ภาพรวมสถานการณ์อ้อยและน้าตาลทรายของไทยในปี 2561
1) ด้านการผลิต
ผลผลิตอ้อยโรงงานของไทยในปี 2561 มีจานวน 134.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น
ร้อยละ 45.16 เนื่องจากภาครัฐและโรงงานน้าตาลได้มีนโยบายส่งเสริมการปลูกอ้อย ทาให้เกษตรกร
ขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น ประกอบกับเกษตรกรมีการดูแลรักษาผลผลิตในช่วงเพาะปลูกเป็นอย่างดี
และสภาพอากาศเอื้ออานวยต่อการเพาะปลูก ปริมาณน้าฝนมีเพียงพอ ทาให้ผลผลิตอ้อยในปีนี้เพิ่มสูงขึ้น
สาหรับผลผลิตน้าตาลทรายของไทย มีจานวน 14.71 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น
ร้อยละ 46.81 เนื่องจากผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้น และคุณภาพของอ้อยดี ทาให้สามารถผลิตน้าตาลทรายได้
เพิ่มมากขึ้น
2) ด้านการตลาด
ความต้องการบริโภคน้าตาลทรายภายในประเทศและความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรม
มีปริมาณ 2.60 ล้านตัน ทรงตัวเท่ากับปี 2560 เนื่องจากความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรม และการ
ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
สาหรับการค้าน้าตาลทรายของไทย พบว่า ด้านการส่งออก ไทยสามารถส่งออกน้าตาล
ทรายได้จานวน 11.04 ล้านตัน มูลค่า 115,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 59.08 และ
ร้อยละ 5 ตามลาดับ และด้านการนาเข้า พบว่า น้าตาลทรายที่นาเข้าส่วนใหญ่ของไทยจะเป็นน้าตาล
ทรายชนิดพิเศษที่ไม่มีการผลิตภายในประเทศและมีปริมาณนาเข้าไม่แน่นอนมีปริมาณ 350 ตัน มูลค่า
16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 29.15 และร้อยละ 20.11 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาด้านราคา (ตารางที่ 3.4) พบว่า ราคาอ้อยขั้นต้นได้ปรับตัวทิศทางเดียวกับ
ราคาน้าตาลทรายดิบในตลาดโลก โดยราคาอ้อยขั้นต้น ปีการผลิต 2560/61 อยู่ที่ 880 บาทต่อตัน
ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. มีอัตราขึ้น/ลงของราคาต่อความหวาน 1 ซี.ซี.เอส. เท่ากับ 52.80
บาทต่อตัน ลดลงจากปีก่อนที่มีราคาอ้อยขั้นต้นอยู่ที่ 1,050 บาทต่อตัน หรือลดลงร้อยละ 16.19
สอดคล้องกับราคาส่งออกน้าตาลทราย พบว่า ราคาส่งออกน้าตาลทรายดิบและน้าตาลทรายขาวอยู่ที่
10,090 บาทต่อตัน และ 11,058 บาทต่อตัน ตามลาดับ ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 30.11 และ
ร้อยละ 30.44 ตามลาดับ เนื่องจากราคาน้าตาลทรายดิบในตลาดโลกผันผวนและปรับตัวลดลง
จึงเป็นผลให้ราคาอ้อยในประเทศปรับตัวลดลงเช่นกัน
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ตารางที่ 3.4 ราคาอ้อย และราคาส่งออก (เอฟ.โอ.บี.) น้าตาลทราย ตั้งแต่ปีการผลิต 2547/48 – 2560/61
หน่วย : บาทต่อตัน

ปีการผลิต
2547/48
2548/49
2549/50
2550/51
2551/52
2552/53
2553/54
2554/55
2555/56
2556/57
2557/58
2558/59
2559/60
2560/61

ราคาอ้อย ที่ระดับความหวาน 10 ซี.ซี.เอส.
ขั้นต้น
ขั้นสุดท้าย
620
658
800
847
800
702
600
672
830
918
965
1,000
945
1,039
1,000
1,075
950
999
900
958
900
854
808
881
1,050
1,084
880
-

ราคาส่งออก (เอฟ.โอ.บี.)
น้าตาลทรายดิบ น้าตาลทรายขาว
8,459
10,651
11,055
13,587
8,505
10,386
8,938
10,647
11,434
12,999
13,573
18,061
16,693
19,192
16,620
18,075
13,315
15,095
13,087
14,047
11,340
12,581
12,056
16,272
14,436
16,777
10,090
11,058

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
ตารางที่ 3.5 ประเทศผู้นาเข้าน้าตาลทรายที่สาคัญของไทยระหว่างปี 2557 – 2561
หน่วย: ล้านตัน

ประเทศ
อินโดนีเซีย
เกาหลีใต้
เมียนมาร์
กัมพูชา
ไต้หวัน
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
จีน
ญี่ปุ่น
ซูดาน
ประเทศอื่น ๆ
รวม

2557
1.75
0.43
0.13
0.55
0.33
0.68
0.04
0.70
0.75
0.31
1.65
7.32

2558
1.86
0.54
0.68
0.49
0.29
0.50
0.06
0.88
0.63
0.60
1.44
7.97

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

ปริมาณ
2559
2.50
0.18
0.63
0.72
0.22
0.16
0.32
0.33
0.56
0.04
0.83
6.49

2560
2.55
0.13
0.61
0.83
0.86
0.17
0.06
0.43
0.30
1.00
6.94

2561
4.20
0.96
0.91
0.75
0.72
0.64
0.52
0.40
0.39
0.31
1.24
11.04
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ภาพที่ 3.4 ดัชนีราคาอ้อยโรงงาน ราคาอ้อยรวมพันธุ์ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. น้าตาลทรายดิบและน้าตาลทรายขาวของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2561

ที่มา : *ข้อมูลดัชนีราคาอ้อยโรงงาน ราคาอ้อยรวมพันธุ์ และต้นทุนรวมต่อตันเฉลี่ยรายปี จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
**ข้อมูลราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. น้าตาลทรายดิบและน้าตาลทรายขาว จากฐานข้อมูล CEIC
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3.3.3 สถานการณ์ราคาอ้อยของไทย
จากภาพที่ 3.4 แสดงต้นทุนรวมต่อตันเฉลี่ยรายปีของอ้อย พบว่า ต้นทุนรวมต่อตันเฉลี่ยรายปี
ของอ้อยและราคาอ้อยได้มีการกาหนดในแบบระบบจัดสรรผลประโยชน์ในการแบ่งปันรายได้จากการค้า
น้าตาล 70:30 โดยชาวไร่อ้อยจะได้ผลประโยชน์จากการขายน้าตาลร้อยละ 70 โดยราคาน้าตาลที่นามา
คานวณราคาอ้อยที่จะต้องจ่ายชาวไร่อ้อยนั้น คานวณมาจากราคาขายเฉลี่ยของบริษัท อ้อยและน้าตาล
ไทย จากัด ซึ่งจะแปรผันไปตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 คือ หากราคาน้าตาลปรับตัวสูงขึ้น
ต้นทุนรวมต่อตันเฉลี่ยรายปีของอ้อยจะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ในขณะเดียวกันหากราคาน้าตาลปรับตัว
ลดลง ต้นทุนรวมต่อตันเฉลี่ยรายปีของอ้อยจะปรับตัวลดลงตาม ซึ่งต้นทุนการผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่
เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าแรงตัดอ้อย โดยเฉพาะแรงงานตัดอ้อยสดที่ค่อนข้างหายาก ต้นทุนการผลิตอ้อย
ของเกษตรกรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เป็นผลมาจากปัจจัยการผลิต เช่น ราคาน้ามัน ปุ๋ย ยากาจัด
ศัตรูพืช และค่าแรงที่สูงขึ้น ประกอบกับการแข่งขันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วย
จากภาพที่ 3.4 แสดงดัชนีราคาอ้อยโรงงาน ราคาอ้อยรวมพันธุ์ (บาทต่อตัน) และราคา
ส่งออก เอฟ.โอ.บี. น้าตาลทรายดิบและน้าตาลทรายขาว (บาทต่อตัน) ของประเทศไทย ในปี 2548 ถึงปี
2561 โดยสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาอ้อยรวมพันธุ์ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. น้าตาล
ทรายดิบ และน้าตาลทรายขาว ในแต่ละปีได้ ดังนี้
ปี 2548
ราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 547 บาทต่อตัน โดยในปีนี้ผลผลิตอ้อยลดลง
เนื่องมาจากพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและผลผลิตต่อไร่ลดลง เป็นผลจากภาวะความแห้งแล้งในปี 2547
ต่อเนื่องมาจนถึงกลางปี 2548 และภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี ส่งผลให้การเจริญเติบโต
ของอ้อยไม่ดีเท่าที่ควร รวมทั้งระดับราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2547/48 อยู่ในระดับต่าจึงไม่จูงใจ
เกษตรกรในการเพาะปลูกอ้อย ทาให้เกษตรกรบางส่วนเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. น้าตาลทรายดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 8,459 บาทต่อตัน
และน้าตาลทรายขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 10,651 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 38.78 และร้อยละ
35.01 ตามลาดับ ราคาน้าตาลทรายทั้งสองชนิดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง เป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตน้าตาล
ทรายรวมในตลาดโลกลดลง แต่ความต้องการน้าตาลทรายยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทาให้ระดับราคา
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ปี 2549
ราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 666 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ
21.80 เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออานวยต่อการเพาะปลูก และเกษตรกรมีการบารุงรักษาผลผลิตอ้อย
เป็นอย่างดี ประกอบกับภาครัฐได้กาหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2548/49 อยู่ที่ 800 บาทต่อตัน
รวมทั้งโรงงานน้าตาลทรายยังได้มีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น จึงจูงใจให้
เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยแทนการปลูกข้าวโพดและข้าวนาดอน ทาให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มสูงขึ้น
สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. น้าตาลทรายดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 11,055 บาทต่อตัน และน้าตาล
ทรายขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 13,587 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 30.70 และร้อยละ 27.57
ตามลาดับ เนื่องจากผลผลิตอ้อยรวมในตลาดโลกลดลง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตน้าตาลทรายในตลาดโลก
ลดลง แต่ความต้องการน้าตาลเพื่อบริโภคและใช้ในภาคอุตสาหกรรมยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องในตลาดโลก
ทาให้ราคาน้าตาลทรายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
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ปี 2550
ราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 633 บาทต่อตัน ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 4.94
สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. น้าตาลทรายดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 8,505 บาทต่อตัน และน้าตาลทรายขาว
เฉลี่ยอยู่ที่ 10,386 บาทต่อตัน ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 23.07 และร้อยละ 23.56 ตามลาดับ
เนื่องจากผลผลิตอ้อยขยายตัวเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออานวยต่อการเพาะปลูก ทาให้ผลผลิตรวม
ของตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูงกว่าความต้องการ จึงมีอุปทานน้าตาลทรายส่วนเกินอยู่เป็นจานวนมาก
เป็นผลให้ระดับราคาปรับตัวลดลง
ปี 2551
ราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 645 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.92
โดยปรับตัวในทิศทางเดียวกับราคาน้าตาลในตลาดโลก ซึ่งราคาเฉลี่ยน้าตาลทรายดิบในตลาดนิวยอร์ก
เท่ากับ 10.12 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 15.26 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี.
น้าตาลทรายดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 8,938 บาทต่อตัน และน้าตาลทรายขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 10,647 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5.10 และร้อยละ 2.51 ตามลาดับ เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออานวยต่อการ
เพาะปลูก รวมทั้งภาครัฐและโรงงานน้าตาลได้มีการสนับสนุนท่อนพันธุ์อ้อยที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย ทาให้ผลผลิตอ้อยมีคุณภาพที่ดี ส่งผลต่อระดับความหวานของอ้อย ประกอบกับราคาอ้อย
ที่เกษตรกรได้รับปรับตัวเพิ่มขึ้นจึงจูงใจให้เกษตรกรยังคงปลูกอ้อยและบารุงพันธุ์อ้อยมากกว่าที่จะ
เปลี่ยนไปปลูกพืชประเภทอื่น และเกษตรกรบางพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยนมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น จึงทาให้ผลผลิต
อ้อยในปีนี้เพิ่มสูงขึ้น และผลผลิตน้าตาลทรายก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงปริมาณ
ผลผลิตน้าตาลทรายรวมในตลาดโลก พบว่าปรับตัวลดลงจากปีก่อน เนื่องจาก 1) ประเทศผู้ผลิตน้าตาล
หลัก เช่น บราซิล ประสบปัญหาสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย กระทบต่อผลผลิตอ้อยและน้าตาลที่ลดลง
และได้นาอ้อยมาผลิตเป็นเอทานอลเพิ่มขึ้น 2) อินเดียต้องการนาเข้าน้าตาลเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยสต็อก
ภายในประเทศที่ลดลงอาจไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และ 3) สต็อกน้าตาลของโลก
ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ด้วยปัจจัยดังกล่าวก็ยังเป็นแรงจูงใจให้กองทุนเก็งกาไรต่าง ๆ ได้เข้ามายังตลาดซื้อ
ขายล่วงหน้าจนผลักดันให้ราคาน้าตาลตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติปรับขึ้นราคาน้าตาลทรายหน้าโรงงานอีก 5 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อ
แก้ไขปัญหาราคาอ้อยให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีต้นทุนการผลิตสูง ทาให้ราคาน้าตาลทรายขาวหน้า
โรงงานอยู่ที่ 19 บาทต่อกิโลกรัม และราคาน้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์อยู่ที่ 20 บาทต่อกิโลกรัม และราคา
ขายปลีกน้าตาลทรายขาว และน้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์อยู่ที่ระดับ 21.50 บาทต่อกิโลกรัม และ 22.50
บาทต่อกิโลกรัม ตามลาดับ
ปี 2552
ราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 755 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ
16.99 โดยปรับตัวในทิศทางเดียวกับราคาน้าตาลในตลาดโลก ซึ่งราคาเฉลี่ยน้าตาลทรายดิบในตลาด
นิวยอร์กเท่ากับ 14.07 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 39.03 สอดคล้องกับราคา
ส่งออก เอฟ.โอ.บี. น้าตาลทรายดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 11,434 บาทต่อตัน และน้าตาลทรายขาวเฉลี่ยอยู่ที่
12,999 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 27.92 และร้อยละ 22.09 ตามลาดับ โดยเหตุผล
สาคัญที่ทาให้ราคาน้าตาลทรายในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเกิดจากปริมาณผลผลิตน้าตาลรวมทั่วโลกลดลง
เนื่องจาก 1) หลายประเทศที่ปลูกอ้อยประสบปัญหาสภาพอากาศไม่เอื้ออานวยต่อการเพาะปลูก ทาให้
หลายประเทศมีผลผลิตอ้อยลดลง 2) บราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตน้าตาลรายใหญ่ของโลกได้นาอ้อยไปผลิตเอทานอล
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เพื่อพลังงานทดแทนในสัดส่วนที่สูง จึงทาให้มีผลผลิตน้าตาลทรายออกสูงตลาดโลกลดลง 3) อินเดีย
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและบริโภคน้าตาลทรายรายใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้ง จึงจาเป็นต้องนาเข้าน้าตาลเพิ่มขึ้น
เพื่อสารองสต็อกให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ 4) ความต้องการน้าตาลจาก
อินโดนีเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา ยังมีอยู่มาก และ 5) แรงซื้อของกลุ่มกองทุนและ
นักเก็งกาไรต่าง ๆ ประกอบกับความต้องการบริโภคและความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมมีเพิ่มขึ้น
จึงทาให้ระดับราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ปี 2553
ราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 947 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ
25.49 โดยปรับตัวในทิศทางเดียวกับราคาน้าตาลในตลาดโลก ซึ่งราคาเฉลี่ยน้าตาลทรายดิบในตลาด
นิวยอร์กเท่ากับ 18.78 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 33.48 สอดคล้องกับราคา
ส่งออก เอฟ.โอ.บี. น้าตาลทรายดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 13,573 บาทต่อตัน และน้าตาลทรายขาวเฉลี่ยอยู่ที่
18,061 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 18.71 และร้อยละ 38.95 ตามลาดับ โดยในปีนี้
ราคาอ้อยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เป็นผลมาจากราคาน้าตาลในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจาก 1) อุปทานน้าตาลในตลาดโลกที่ค่อนข้างตึงตัว จากปัญหาสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตอ้อยของประเทศผู้ผลิตที่สาคัญ เช่น บราซิล อินเดีย ออสเตรเลีย ส่งผลกระทบต่อปริมาณการ
ส่งออก และปริมาณผลผลิตรวมของโลก 2) ไทยประสบปัญหาสภาพภูมิอากาศร้อนจัด ปริมาณน้าฝน
ไม่เอื้ออานวย และเกษตรกรเร่งตัดอ้อยเพื่อส่งเข้าโรงงานเร็วขึ้น และมีการเผาอ้อยมากขึ้น ทาให้ค่าความหวาน
ลดลง ส่งผลให้อัตราการแปรสภาพน้าตาลลดลง ปริมาณผลผลิตน้าตาลของไทยจึงลดลง 3) อินโดนีเซียได้
กาหนดปริมาณนาเข้าเพื่อเก็บสารองในสต็อกเพื่อไว้ใช้ในปี 2554 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพ
อากาศไม่เอื้ออานวย ทาให้ผลผลิตในประเทศลดลง จึงมีความต้องการนาเข้าน้าตาลจากตลาดโลก 4) อุปสงค์
ในตลาดโลกยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และ 5) แรงซื้อจากกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ มีต่อเนื่อง
จากการที่น้าตาลเป็นสินค้าโภคภัณฑ์เป็นที่สนใจของนักลงทุน ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ปริมาณผลผลิต
ในตลาดโลกลดลง จึงเป็นผลให้ระดับราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ปี 2554
ราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2553/54 อยู่ที่ 945 บาทต่อตัน ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส.
ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2.07 โดยราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 930 บาทต่อตัน ลดลง
จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.81 ปรับตัวลดลงตามราคาในตลาดโลกที่ราคาเฉลี่ยน้าตาลดิบในตลาด
นิวยอร์กเท่ากับ 18.20 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.09 เนื่องจากสภาพอากาศ
เอื้ออานวยต่อการเพาะปลูกอ้อย จึงทาให้อ้อยเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ และเกษตรกรได้ขยายพื้นที่
เพาะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นจากแรงจูงใจทางด้านราคาน้าตาลในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทาให้ผลผลิตอ้อย ฤดูกาลผลิต 2553/54 สูงถึง 95.95 ล้านตัน และผลผลิตน้าตาลอยู่ที่ 9.66 ล้านตัน
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 39.32 และร้อยละ 39.40 ตามลาดับ
อย่างไรก็ดี ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. น้าตาลทรายดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 16,693 บาทต่อตัน และ
น้าตาลทรายขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 19,192 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 22.98 และร้อยละ 6.26
ตามลาดับ เนื่องจากผลผลิตน้าตาลออกสู่ตลาดโลกลดลง จากประเทศผู้ผลิตที่สาคัญ ได้แก่ อินเดีย
ประสบปัญหาฝนตกหนักนอกฤดูกาล ทาให้ผลผลิตเสียหาย รวมทั้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอินเดียได้มี
การคัดค้านการส่งออกน้าตาลภายใต้ระบบใบอนุญาตทั่วไปจานวน 5 แสนตัน เนื่องจากน้าตาลส่วนเกิน
ภายในประเทศมีปริมาณน้อย อาจจะส่งผลให้น้าตาลที่บริโภคภายในประเทศมีไม่เพียงพอ จึงต้องนาเข้า

56
น้าตาลจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งวิกฤติหนี้ยูโรโซนและภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว
ทาให้มีเงินลงทุนเข้ามาเก็งกาไรในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงน้าตาลค่อนข้างมาก อีกทั้งความต้องการ
ใช้อ้อยผลิตเป็นเอทานอลเพื่อพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยเฉพาะบราซิลซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออก
น้าตาลทรายอันดับ 1 ของโลก จึงเป็นผลทาให้ระดับราคาส่งออกน้าตาลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ปี 2555
ราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2554/55 อยู่ที่ 1,000 บาทต่อตัน ณ ระดับความหวานที่ 10
ซี.ซี.เอส. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5.82 โดยราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 963 บาทต่อตัน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.58 เนื่องจากราคาอ้อยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่
เพาะปลูกมากขึ้น และราคาพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ให้ผลตอบแทนต่ากว่า เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง
ประกอบกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังบางส่วนหันมาปลูกอ้อยเพื่อแก้ปัญหาเพลี้ยแป้งที่ระบาดในบางพื้นที่
และจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออานวยต่อการเพิ่มผลผลิตอ้อยตลอดฤดูกาลเพาะปลูก จึงเป็นผลทาให้
ราคาอ้อยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ราคาเฉลี่ยน้าตาลทรายดิบในตลาดนิวยอร์กอยู่ที่ 14.74 ลดลง
จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 19.01 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. น้าตาลทรายดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 16,620
บาทต่อตัน และน้าตาลทรายขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 18,075 บาทต่อตัน ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.44 และ
ร้อยละ 5.82 ตามลาดับ เนื่องจากผลผลิตอ้อยในหลายประเทศที่เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออานวยต่อการ
เพาะปลูก ทาให้ปริมาณน้าตาลในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับความต้องการน้าตาลในตลาดโลก
ลดลงจากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จึงทาให้ระดับราคาส่งออกปรับตัวลดลง
ปี 2556
ราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 966 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนคิดเป็น
ร้อยละ 0.29 เนื่องจากค่าความหวานของอ้อยเฉลี่ยที่สูงขึ้น ทาให้ราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศปรับตัวสูงขึ้น
อย่างไรก็ดี ราคาเฉลี่ยน้าตาลทรายดิบในตลาดนิวยอร์กเท่ากับ 11.74 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 20.35 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. น้าตาลทรายดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 13,315 บาทต่อตัน
และน้าตาลทรายขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 15,095 บาทต่อตัน ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 19.88 และร้อยละ
16.49 ตามลาดับ เนื่องจากราคาน้าตาลทรายดิบโลกลดลงจากปีก่อนจากปัจจัยด้านปริมาณน้าตาลโลก
ที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลให้ราคาน้าตาลโลกอ่อนตัว และลดลงอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งประเทศบราซิล ไทย ออสเตรเลีย กัวเตมาลา และเม็กซิโก ผลิตน้าตาลได้เพิ่มขึ้น และเพียงพอ
ต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ ทาให้ผลผลิตน้าตาลในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน ในขณะที่
ความต้องการบริโภคในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นไม่มากนัก จากปัจจัยปริมาณน้าตาลโลกส่วนเกินที่ยังอยู่ใน
ระดับสูง รวมทั้งปริมาณสต็อกน้าตาลโลกสะสมยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ราคาน้าตาลส่งออกของไทย
ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ผลจากราคาน้าตาลที่ลดต่ามากในขณะนี้เป็นโอกาสให้ประเทศผู้นาเข้าได้
สารองน้าตาลไว้ใช้ในประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นผู้นาเข้าน้าตาลรายใหญ่ของโลก
ปี 2557
ราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2556/57 อยู่ที่ 900 บาทต่อตัน ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส.
ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5.26 โดยราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 918 บาทต่อตัน ลดลง
จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 4.96 โดยราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวในทิศทางเดียวกับราคาน้าตาล
ในตลาดโลก ซึ่งราคาเฉลี่ยน้าตาลทรายดิบในตลาดนิวยอร์กเท่ากับ 11.61 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 1.11 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. น้าตาลทรายดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 13,087 บาทต่อตัน
และน้าตาลทรายขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 14,047 บาทต่อตัน ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.71 และร้อยละ
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6.94 ตามลาดับ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะซบเซา ประกอบกับปริมาณผลผลิตน้าตาลและ
สต็อกน้าตาลสะสมในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูงทาให้มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากค่าเงินเรียลของบราซิลที่อ่อนค่าลง จึงกระตุ้นให้บราซิลส่งออกน้าตาลทรายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
ราคาส่งออกน้าตาลปรับตัวลดลง อย่างไรก็ดี จากราคาน้าตาลทรายโลกที่ต่าลงมากทาให้ผู้นาเข้าน้าตาล
ทรายจากไทยเพิ่มสูงขึ้น
ปี 2558
ราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2557/58 อยู่ที่ 900 บาทต่อตัน ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส.
มีราคาเท่ากับปีก่อนหน้า โดยราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 797 บาทต่อตัน ลดลงจากปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 13.24 เนื่องจากภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น
และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวในพื้นที่นาดอนซึ่งให้ผลผลิตต่ามาปลูกเป็นอ้อย
โรงงานแทน อีกทั้งบางพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และการระบาดของโรคใบขาว ทาให้ต้นอ้อย
เจริญเติบโตไม่เต็มที่ จึงทาให้ราคาอ้อยลดลง โดยราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวในทิศทางเดียวกับ
ราคาน้าตาลในตลาดโลก ซึ่งราคาเฉลี่ยน้าตาลทรายดิบในตลาดนิวยอร์กเท่ากับ 9.86 บาทต่อกิโลกรัม
ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 15.07 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. น้าตาลทรายดิบเฉลี่ยอยู่ที่
11,340 บาทต่อตัน และน้าตาลทรายขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 11,581 บาทต่อตัน ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ
13.35 และร้อยละ 10.44 ตามลาดับ เนื่องจากผลผลิตน้าตาลทรายรวมของโลกเพิ่มขึ้นจากการที่ประเทศ
ผู้ผลิตที่สาคัญ เช่น บราซิล ไทย อินเดีย จีน สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย สามารถผลิตน้าตาลทราย
ได้เพิ่มขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ จึงมีน้าตาลเหลือส่งออกเพิ่มขึ้น
ขณะที่ความต้องการบริโภคน้าตาลทรายของโลกก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเช่นกัน ประกอบกับความผันผวน
ของเศรษฐกิจในตลาดโลกจากภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าที่สาคัญของไทยยังชะลอตัว
และจากราคาน้ามันในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมาก ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมเอทานอลต่าลง ทาให้ผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่อย่างบราซิลนาอ้อยมาผลิตน้าตาลทราย
มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้าตาลทรายในตลาดโลกเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังราคาน้าตาล
ทรายปรับตัวลดลง
ปี 2559
ราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2558/59 อยู่ที่ 808 บาทต่อตัน ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส.
ลดลงจากปีก่อนที่มีราคาอ้อยขั้นต้นอยู่ที่ 900 บาทต่อตัน ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. หรือลดลง
คิดเป็นร้อยละ 10.22 สอดคล้องกับราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 751 บาทต่อตัน ลดลงจากปี
ก่อนคิดเป็นร้อยละ 5.77 เนื่องจากภาครัฐและโรงงานน้าตาลได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกอ้อย
เพื่อให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น แต่บางพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และการระบาด
ของโรคใบขาดทาให้ต้นอ้อยเจริญเติบโตไม่ดี ค่าความหวานของอ้อยลดลง จึงเป็นผลให้ราคาอ้อยลดลง
อย่างไรก็ดี ราคาเฉลี่ยน้าตาลทรายดิบในตลาดนิวยอร์กเท่ากับ 14.01 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 42.09 สอดคล้องกับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. น้าตาลทรายดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 12,056 บาทต่อตัน
และน้าตาลทรายขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 16,272 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 6.31 และร้อยละ
29.34 ตามลาดับ เนื่องจากผลผลิตน้าตาลทรายรวมของโลกลดลงเหลือ 164.74 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 7.15 แต่ความต้องการบริโภคน้าตาลโดยเฉพาะประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียเพิ่มสูงขึ้น และ
ความต้องการเพิ่มปริมาณสต็อกน้าตาลของประเทศผู้นาเข้าสาคัญของโลก ได้แก่ จีน สหภาพยุโรป
อินโดนีเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคา อีกทั้งประเทศผู้ผลิต
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น้าตาล เช่น ออสเตรเลีย กัวเตมาลา และเม็กซิโก ผลิตน้าตาลได้ลดลง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นผลให้
ระดับราคาน้าตาลทรายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ปี 2560
ราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2559/60 อยู่ที่ 1,050 บาทต่อตัน ณ ระดับความหวานที่
10 ซี.ซี.เอส. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีราคาอ้อยขั้นต้นอยู่ที่ 808 บาทต่อตัน ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส.
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 29.95 ทาให้ราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 973 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 29.59 เนื่องจากคุณภาพผลผลิตอ้อยเข้าหีบในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดี มีความหวาน
ที่ดีขึ้น สามารถผลิตน้าตาลได้มากขึ้น แม้ว่าไทยจะประสบปัญหาภาวะภัยแล้งแต่ก็ไม่ได้กระทบกับผลผลิต
อ้อย โดยราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวในทิศทางเดียวกับราคาน้าตาลส่งออก เอฟ.โอ.บี. ของไทย
ซึ่งราคาส่งออกน้าตาลทรายดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 14,436 บาทต่อตัน และน้าตาลทรายขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 16,777
บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 19.75 และ 3.11 ตามลาดับ เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรก
ประเทศผู้ผลิตอ้อยที่สาคัญ เช่น บราซิล อินเดีย และจีน ยังไม่ฟื้นตัวจากปัญหาภัยธรรมชาติ ทาให้ผลผลิต
น้าตาลในตลาดโลกลดลง รวมทั้งประเทศผู้นาเข้าต้องการเพิ่มปริมาณสต็อกน้าตาลภายในประเทศ
เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคาของประเทศผู้นาเข้าสาคัญของโลก จึงสั่งซื้อน้าตาลทราย
เพิ่มขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของแต่ละประเทศ ส่งผลให้ราคาน้าตาลทราย
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ราคาน้าตาลทรายเฉลี่ยในช่วงครึ่งหลังของปีได้ปรับตัวลดลง เนื่องจาก
ปัญหาภัยธรรมชาติของประเทศผู้ผลิตหลักเริ่มคลี่คลายและสามารถส่งออกน้าตาลทรายได้เพิ่มมากขึ้น
ปี 2561
ราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2560/61 อยู่ที่ 880 บาทต่อตัน ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส.
ลดลงจากปีก่อนที่มีราคาอ้อยขั้นต้นอยู่ที่ 1,050 บาทต่อตัน ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. หรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.19 ทาให้ราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 763 บาทต่อตัน ลดลงจากปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 21.51 ปรับตัวในทิศทางเดียวกับราคาน้าตาลทรายในตลาดโลก โดยราคาเฉลี่ยน้าตาล
ทรายดิบในตลาดนิวยอร์กเท่ากับ 8.48 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 27.95 เนื่องจาก
ราคาน้าตาลทรายดิบในตลาดโลกมีความผันผวนและปรับตัวลดลงตามแรงขายของกลุ่มนักลงทุน นักเก็งกาไร
รวมทั้งผลผลิตน้าตาลทรายดิบส่วนเกินของโลกที่มีเป็นจานวนมากตามผลผลิตน้าตาลทรายดิบทั่วโลก
ที่เพิ่มสูงขึ้นของประเทศผู้ผลิตหลัก ได้แก่ อินเดีย ไทย และปากีสถาน ประกอบกับค่าเงินเรียลของบราซิล
เมือ่ เทียบกับค่าเงินเหรียญของสหรัฐอ่อนค่าลง ส่งผลทาให้ราคาน้าตาลทรายดิบปรับตัวลดลง สอดคล้อง
กับราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. น้าตาลทรายดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 10,090 บาทต่อตัน และน้าตาลทรายขาวเฉลี่ยอยู่ที่
11,058 บาทต่อตัน ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 30.11 และร้อยละ 30.44 ตามลาดับ

3.4 มันสาปะหลัง
มันสาปะหลังเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกกันทั่วไปในภาษาอังกฤษว่า แคสซาวา (Cassava)
หรือ ทาปิโอก้า (Tapioca) มีถิ่นกาเนิดในอเมริกาใต้ มีการปลูกมันสาปะหลังมาประมาณ 7,000 ปีแล้ว
ต่อมาได้ขยายไปสู่ประเทศอื่น ๆ ของโลก เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่ายและต้องการน้าน้อย พื้นที่เพาะปลูก
มันสาปะหลังส่วนใหญ่อยู่ในทวีป แอฟริกา โดยปลูกมากที่สุดที่ประเทศไนจีเรีย รองลงมาได้แก่ ไทย
อินโดนีเซีย และบราซิล ผู้บริโภคที่สาคัญ ได้แก่ ไนจีเรีย จีน อินโดนีเซีย และบราซิล ตามลาดับ ทั้งนี้
ในทวีปแอฟริกา มันสาปะหลังเป็นพืชอาหารหลักที่มีความสาคัญต่อความมั่งคงทางอาหาร และความเป็นอยู่
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ที่ดีขึ้นของคนชนบท สาหรับทวีปเอเชีย มีความต้องการใช้มันสาปะหลังในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น
อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ เอทานอล อาหาร อาหารสัตว์ เป็นต้น
3.4.1 ภาพรวมสถานการณ์มันสาปะหลังของโลกในปี 2561
1) ด้านการผลิต
ในปี 2561 มีผลผลิตมันสาปะหลังทั่วโลกประมาณ 277.07 ล้านตัน พบว่า ทวีปแอฟริกา
มีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.08 เนื่องจากสภาพอากาศทีเ่ อื้ออานวยต่อการเจริญเติบโตของมันสาปะหลัง
ทวีปเอเชียผลผลิตลดลงร้อยละ 2.88 เนื่องจากราคาผลผลิตมันสาปะหลังตกต่า ส่งผลให้เกษตรกรประเทศไทย
เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตที่สาคัญลดพื้นที่ปลูกมันสาปะหลังและปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น
ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ส่วนทวีปละตินอเมริกา ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24 เนื่องจากประเทศผู้ผลิต
รายใหญ่ ได้แก่ บราซิล ปารากวัย ขยายพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากราคาผลผลิตมันสาปะหลังที่สูงขึ้น
และมีนโยบายส่งเสริมการปลูกมันสาปะหลังเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้ผลิตมันสาปะหลังที่สาคัญ 5 อันดับแรก
คือ ไนจีเรีย ร้อยละ 20.21 ของผลผลิตมันสาปหลังทั้งหมด รองลงมาคือ ประเทศไทย ร้อยละ 10.06
อินโดนีเซีย ร้อยละ 7.58 บราซิล ร้อยละ 7.56 และกานา ร้อยละ 7.02 ตามลาดับ
2) ด้านการตลาด
ประเทศผู้ผลิตที่สาคัญในทวีปเอเชียและลาตินอเมริกาส่วนใหญ่มีความต้องการใช้เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศเป็นหลัก โดยอยู่ในรูปหัวมันสดและในรูปผลิตภัณฑ์ ยกเว้นประเทศไทย และกัมพูชาที่มี
การใช้ในประเทศประมาณร้อยละ 25 ของผลผลิตที่ผลิตได้ในประเทศ ผลผลิตที่เหลือเป็นการส่งออก
ปี 2561 โลกมีความต้องการใช้เพื่อการบริโภคเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อคนต่อปี โดยการแปรรูปมันสาปะหลัง
เพื่อเป็นอาหารส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกาและลาตินอเมริกา โดยประเทศไนจีเรีย กานา และบราซิล
มีมาตรการให้ผสมแป้งมันสาปะหลังในแป้งสาลีเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดการนาเข้าข้าวสาลี สาหรับทวีปเอเชีย
โดยเฉพาะประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีการบริโภคมันสาปะหลังอย่างแพร่หลาย สาหรับ
ความต้องการใช้มันสาปะหลังเพื่อวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลมีความผันผวน โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการแข่งขันของวัตถุดิบระหว่างมันสาปะหลังและกากน้าตาลในการผลิตเอทานอล
ที่รุนแรง สาหรับประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่ใช้มันสาปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์มากที่สุด
มีการใช้มันสาปะหลังเพื่อผลิตเอทานอลลดลง เนื่องจากการผลิตเอทานอลจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ผลตอบแทน
ที่ดีกว่า ทั้งนี้ ภายในปี 2563 ประเทศจีนมีการส่งเสริมการใช้เอทานอลเพื่อเป็นพลังงานในภาคขนส่ง และมี
เป้าหมายให้ทั่วประเทศจีนใช้น้ามันเบนซิลที่มีเอทานอลเป็นส่วนผสมร้อยละ 10 (E10) สาหรับความต้องการ
ใช้มันสาปะหลังเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์โลกมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการแข่งขันกับวัตถุดิบอาหาร
สัตว์อื่น ๆ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
สาหรับการส่งออก ปี 2561 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังโลก (มันเส้น มันอัดเม็ด
และแป้งมันสาปะหลัง) ลดลงร้อยละ 5.08 เนื่องจากในปี 2559 – 2560 ประเทศจีนมีนโยบายระบาย
สต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีราคาต่า ผู้ประกอบการแอลกอฮอล์จึงหันไปใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตเอทานอลเพื่อทดแทนการนาเข้ามันเส้น ส่งผลให้ประเทศไทยและเวียดนามซึ่งเป็นประเทศ
ผู้ส่งออกหลักส่งออกมันเส้นลดลงรวมถึงผู้ประกอบการจีนพยายามกดดันด้านราคา เพื่อให้ได้ราคามันเส้นและ
แป้งมันสาปะหลังต่า จึงทาให้ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ตลาดโลกยังคงมี
ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังสามารถใช้ใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องได้หลากหลาย
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3.4.2 สถานการณ์มันสาปะหลังของไทย ปี 2561
1) ด้านการผลิต
ปี 2561 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 8.03 ล้านไร่ ผลผลิต 27.88 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.47 ตัน
มีผลผลิตมันสาปะหลังลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากในปี 2559 – 2560 ราคามันสาปะหลัง
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
เช่น อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดบริโภคสด กล้วยหอมทอง หญ้าเนเปียร์ เป็นต้น สาหรับ
ผลผลิตต่อไร่ลดลง เนื่องจากฝนตกชุกทาให้ในบางพื้นที่มีน้าท่วมขังส่งผลให้หัวมันสาปะหลังเน่าเสียหาย
ประกอบกับเกษตรกรขาดเงินทุนในการบารุงรักษาแปลงเพาะปลูกมันสาปะหลัง จึงส่งผลให้ผลผลิตรวม
ลดลงด้วย
2) การตลาด
ผลผลิตมันสาปะหลังจะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปทั้งหมด โดยแปรรูปเป็นมันเส้น มันอัดเม็ด
แป้งมันสาปะหลัง และเอทานอล เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อาหาร อาหารสัตว์
สารความหวาน ผงชูรส กระดาษ สิ่งทอ เป็นต้น โดยในแต่ละปีมีความต้องการใช้ภายในประเทศประมาณ
ร้อยละ 20 - 25 ที่เหลือร้อยละ 75 - 80 เป็นการส่งออก
ความต้องการใช้ภายในประเทศ ปี 2561 มีความต้องการใช้มันสาปะหลังในประเทศลดลง
เนื่องจากราคามันสาปะหลังปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ความต้องการใช้มันสาปะหลังเพื่อเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตเอทานอลลดลงมาก ปัจจุบันมีโรงงานที่ใช้เฉพาะมันสาปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล
จานวน 9 โรงงาน สาหรับความต้องการใช้เพื่อผลิตแป้งมันสาปะหลังลดลงเล็กน้อย ซึ่งแป้งมันสาปะหลัง
ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้หลากหลาย ปัจจุบันมีโรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลัง จานวน
117 โรงงาน สาหรับความต้องการใช้เพื่อผลิตมันเส้นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ประกอบการ
อาหารสัตว์มีการนาเข้าข้าวสาลีมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพิ่มมากขึ้น
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ตารางที่ 3.6 มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง 10 ประเทศแรกของไทย ปี 2560 - 2561
มูลค่า : ล้านบาท
ประเทศ
ปี 2560
ปี 2561
จีน

59,035.96

56,918.35

ญี่ปุ่น

8,010.64

9,415.01

อินโดนีเซีย

5,544.36

7,663.11

ไต้หวัน

4,149.31

4,566.98

มาเลเซีย

3,693.15

4,161.05

สหรัฐอเมริกา

2,574.92

3,212.25

เกาหลีใต้

2,565.75

2,512.97

ฟิลิปปินส์

1,236.08

1,788.85

อินเดีย

822.08

712.12

เนเธอร์แลนด์

402.92

633.70

รวม 10 รายการ

88,035.17

91,584.38

อื่น ๆ

7,509.70

8,070.65

รวมทั้งสิ้น

95,544.86

99,655.03

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจาก
กรมศุลกากร
จากตารางที่ 3.6 พบว่า ปี 2561 มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง 99,655.03 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีมูลค่า 95,544.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.30 แต่ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลังลดลง เนื่องจากในปี 2559 – 2560 ราคามันสาปะหลังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
ประกอบกับบางพื้นที่เพาะปลูกมีฝนตกชุกทาให้มีน้าท่วมขังส่งผลให้หัวมันสาปะหลังเน่าเสียหาย ผลผลิต
มันสาปะหลังในปี 2561 จึงลดลงจานวนมาก ส่งผลต่อราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังปรับตัวสูงขึ้น
จากปี 2560 มาก จึงทาให้มูลค่าการส่งออกในปี 2561 มีมูลค่ามากกว่าปี 2560
ปัจจุบันประเทศจีนเป็นประเทศผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังรายใหญ่ที่สุดของไทย
เนื่องจากมีความต้องการใช้มันเส้นเพื่อนาไปผลิตแอลกอฮอล์ และแป้งมันสาปะหลังเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
กระดาษและสิ่งทอ
ตลาดหลักที่สาคัญของผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย มันเส้น ได้แก่
จีน มันอัดเม็ด ได้แก่ ญี่ปุ่น และเนเอร์แลนด์ แป้งมันสาปะหลังดิบ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ไต้หวัน และ
มาเลเซีย แป้งมันสาปะหลังดัดแปลง ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้
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สาหรับการนาเข้า ปี 2561 มีปริมาณการนาเข้า 2.02 ล้านตัน มูลค่า 9,245 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีปริมาณการนาเข้า 2.91 ล้านตัน มูลค่า 13,501 ล้านบาท พบว่า ปริมาณและ
มูลค่าการนาเข้าลดลงร้อยละ 30.56 และร้อยละ 31.52 ตามลาดับ เนื่องจากผลผลิตมันสาปะหลังของ
ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศกัมพูชา และลาว มีปริมาณลดลง สาเหตุจากราคามันสาปะหลัง
ในปี 2559 - 2560 ปรับตัวลดลงมาก ส่งผลให้เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้
ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
ด้านราคา ปี 2561 ราคามันสาปะหลังที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.38 บาท
ราคาส่งออกมันอัดเม็ดและเส้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.26 บาท และราคาส่งออกแป้งมันสาปะหลังเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 15.30 บาท เมื่อเทียบกับปี 2560 พบว่า ราคาที่เกษตรกรขายได้ ราคาส่งออกมันอัดเม็ด
และมันเส้น และแป้งมันสาปะหลัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.69 ร้อยละ 28.56 และร้อยละ 36.97 ตามลาดับ
เนื่องจากผลผลิตมันสาปะหลังของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา และลาว
ลดลงจากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศคู่ค้า
จึงเป็นสาเหตุทาให้ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังปรับตัวสูงขึ้นมาก และส่งผลต่อเนื่องทาให้ราคา
มันสาปะหลังที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้นมากเช่นกัน
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ภาพที่ 3.5 ดัชนีราคามันสาปะหลังคละ ราคามันสาปะหลังคละ ราคาส่งออกมันสาปะหลังอัดเม็ดและมันเส้นของประเทศไทย และราคาส่งออกแป้งมันสาปะหลัง
ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2561

ที่มา : *ข้อมูลดัชนีราคาและราคามันสาปะหลังคละ และต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมเฉลี่ยรายปี จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
**ข้อมูลราคาส่งออกมันสาปะหลังอัดเม็ดและมันเส้นของประเทศไทย และราคาส่งออกแป้งมันสาปะหลังของประเทศไทย จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
(หมายเหตุ ข้อมูลราคาส่งออกของประเทศไทย คานวณจากมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทยหารด้วยปริมาณการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย)
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3.4.3 สถานการณ์ราคามันสาปะหลังคละของไทย
จากภาพที่ 3.5 แสดงต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมเฉลี่ยรายปีของมันสาปะหลัง พบว่า ปี 2548 – 2559
ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมเฉลี่ยรายปีของมันสาปะหลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหา
ฝนตกหนักในหลายพื้นที่เพาะปลูกมันสาปะหลัง ทาให้เกิดน้าท่วมขัง มันสาปะหลังบางส่วนเน่าเสียหาย
จึงทาให้เกษตรกรมีต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมเฉลี่ยรายปีของมันสาปะหลังเพิ่มขึ้น เกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลัง
จึงประสบปัญหาขาดทุนเป็นจานวนมากส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกไปปลูกอ้อยและ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าทดแทน นอกจากนี้เกษตรกรหันมาขยายพื้นที่เพาะปลูกมัน
สาปะหลังเพิ่มมากขึ้นแทนการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่จึงทาให้มีต้นทุนการผลิต
ทั้งค่าเช่าที่ดินเพื่อเพาะปลูก ค่าแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต ค่าปุ๋ย และค่าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น รวมทั้งในปี
2553 – 2555 เกษตรกรประสบปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งชมพูจึงทาให้มีต้นทุนในการดูแลรักษา
ผลผลิตมันสาปะหลังเพิ่มขึ้นและการระบาดของเพลี้ยแป้งชมพูส่งผลให้ผลผลิตมันสาปะหลังต่อไร่ลดลง
จึงทาให้ต้นทุนต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้น และในปี 2558 เกิดการระบาดของเพลี้ยแป้งเชื้อราที่ทาให้หัวมันเน่าเสีย
ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมเฉลี่ยรายปีของมันสาปะหลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ในปี 2560 - 2561
ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมเฉลี่ยรายปีของมันสาปะหลังปรับตัวลดลง เนื่องจากภาครัฐสนับสนุนโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสาปะหลังในระบบน้าหยด ปี 2560/61 รวมทั้งโครงการสนับสนุน
ในการเตรียมดินเพาะปลูกและท่อนพันธุ์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง ขณะที่ราคามันสาปะหลัง
เริ่มปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้มันสาปะหลังในตลาดโลกโดยเฉพาะจากจีนเพิ่มมากขึ้น
เกินกว่าปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ จึงทาให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการปลูกมันสาปะหลังเพิ่มขึ้น
จากภาพที่ 3.5 แสดงให้เห็นว่าในปี 2548 - 2561 ดัชนีราคามันสาปะหลัง และราคามัน
สาปะหลัง (บาทต่อกิโลกรัม) มีทิศทางเดียวกันกับราคาส่งออกแป้งมันสาปะหลังของประเทศไทย (บาทต่อ
กิโลกรัม) ราคาส่งออกแป้งมันสาปะหลังของประเทศไทย (บาท:กิโลกรัม) โดยกาหนดให้ดัชนีราคามัน
สาปะหลังของปี 2548 เป็นปีฐาน อยู่ที่ระดับ 100 โดยสามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี้
ปี 2548
ราคามันสาปะหลังคละเฉลี่ย 1.35 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับราคาส่งออกมันสาปะหลังอัดเม็ด
และมันเส้นเฉลี่ย 4.25 บาทต่อกิโลกรัม และราคาส่งออกแป้งมันสาปะหลังเฉลี่ย 9.32 บาทต่อกิโลกรัม
สาเหตุมาจากประเทศจีนมีความต้องการมันสาปะหลังเส้นเพิ่มมากขึ้นเป็นจานวนมาก เพราะผลผลิต
มันสาปะหลังภายในประเทศจีนไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปมันสาปะหลัง เช่น
โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ โรงงานผลิตเอทานอล เป็นต้น รวมทั้งมีการนามันสาปะหลังไปใช้ในอุตสาหกรรม
ปศุสัตว์มากขึ้น ประกอบกับธัญพืชอื่น ๆ โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเหลืองในตลาดโลกมีราคา
เพิ่มสูงขึ้น ทาให้ประเทศจีนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังทดแทนในการผสมอาหารสัตว์ นอกจากนี้
ประเทศญี่ปุ่นไม่มีการปลูกมันสาปะหลังในประเทศ แต่มีความต้องการแป้งมันสาปะหลังและมันสาปะหลัง
อัดเม็ดเป็นจานวนมากเพื่อนามาผลิตแป้งแปรรูปให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น อุตสาหกรรม
กระดาษ อุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะเส้นหมี่สาเร็จรูป เป็นต้น จึงทาให้ประเทศญี่ปุ่นต้องนาเข้าแป้งมัน
สาปะหลังและมันสาปะหลังอัดเม็ด ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังไป
ประเทศต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมาราคา
มันสาปะหลังอยู่ในเกณฑ์ดี ทาให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงจึงจูงใจให้เกษตรกรปลูกมันสาปะหลังแทนพืช
อื่น ๆ เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหันมาปลูกมันสาปะหลังแทนอ้อยโรงงาน เป็นต้น ดังนั้น ในปี
2548 ราคามันสาปะหลังคละยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
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ปี 2549
ราคามันสาปะหลังคละเฉลี่ย 1.09 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 19.65 เมื่อเทียบกับปีก่อน
ที่ 1.35 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับราคาส่งออกมันสาปะหลังอัดเม็ดและมันเส้นเฉลี่ย 4.08 บาทต่อกิโลกรัม
ลดลงร้อยละ 4.11 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 4.25 บาทต่อกิโลกรัม และราคาส่งออกแป้งมันสาปะหลัง
เฉลี่ย 8.25 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 11.52 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 9.32 บาทต่อกิโลกรัม
สาเหตุมาจากสหภาพยุโรปมีการนาเข้ามันสาปะหลังอัดเม็ดเพิ่มขึ้นเพื่อนาไปผลิตอาหารสัตว์
ทดแทนธัญพืชที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นความร้อน และประเทศจีนมีความต้องการมันเส้นเพิ่มขึ้น
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล จึงทาให้ความต้องการมันสาปะหลังในตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2548 ราคามันสาปะหลังคละอยู่ใน
ระดับสูง จึงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกมันสาปะหลังทดแทนข้าวโพดที่มีต้นทุนสูง เกษตรกร
ใช้ท่อนพันธุ์ที่ดี และสภาพอากาศที่เอื้ออานวยสาหรับการเพาะปลูก ดังนั้น ผลผลิตมันสาปะหลังจึงเพิ่ม
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปลายปี 2549 มีฝนตกชุกในพื้นที่เพาะปลูกทาให้เกษตรกรเร่งขุดหัวมัน
สาปะหลังมาขาย ทาให้เปอร์เซ็นต์แป้งต่า ไม่ได้คุณภาพ จึงทาให้ราคามันสาปะหลังในปี 2549 อยู่ใน
เกณฑ์ที่ค่อนข้างต่า นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีมาตรการแทรกแซงราคามันสาปะหลัง ส่งผลให้เกษตรกรหัน
มาขยายพื้นที่เพาะปลูกมันสาปะหลังเพิ่มมากขึ้น แทนการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่
จึงทาให้ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังในปี 2549 ออกสู่ตลาดเป็นจานวนมากจนเกินความต้องการ
ปี 2550
ราคามันสาปะหลังคละเฉลี่ย 1.46 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.36 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนที่ 1.09 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับราคาส่งออกมันสาปะหลังอัดเม็ดและมันเส้นเฉลี่ย 4.38 บาทต่อ
กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.51 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 4.08 บาทต่อกิโลกรัม และราคาส่งออกแป้งมัน
สาปะหลังเฉลี่ย 9.65 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.97 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 8.25 บาทต่อกิโลกรัม
สาเหตุมาจากราคาน้ามันดิบในตลาดโลกเพิ่มสูงทาให้ประเทศจีนมีความต้องการพืชพลังงาน
มากขึ้นเพื่อนามาผลิตพลังงานทดแทน และมีนโยบายส่งเสริมการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น รวมถึงความต้องการใช้
ในประเทศขยายตัว เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหาร กระดาษ สารให้ความหวาน มีความต้องการใช้แป้งมัน
สาปะหลังเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงขึ้น จึงทาให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์หันมาใช้มัน
สาปะหลังทดแทน ขณะที่ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลตอบแทนจากมันสาปะหลัง
ที่สูงขึ้นและรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตเอทานอลจากมันสาปะหลังจึงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่
เพาะปลูก และสภาพอากาศเอื้ออานวยแก่การเพาะปลูก จึงทาให้ได้ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังเพิ่มขึ้น
ดังนั้น ความต้องการผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ทาให้ราคามัน
สาปะหลังคละปรับตัวสูงขึ้น
ปี 2551
ราคามันสาปะหลังคละเฉลี่ย 1.81 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.69 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนที่ 1.46 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับราคาส่งออกมันสาปะหลังอัดเม็ดและมันเส้นเฉลี่ย 5.62 บาทต่อ
กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.22 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 4.38 บาทต่อกิโลกรัม และราคาส่งออกแป้งมัน
สาปะหลังเฉลี่ย 11.76 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.94 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 9.65 บาทต่อ
กิโลกรัม
ราคามันสาปะหลังคละเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงเดือนเมษายน
ปี 2551 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.22 บาทต่อกิโลกรัม แต่อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2551
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ถึงปลายปี 2551 ราคามันสาปะหลังคละปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากตลาดสหภาพยุโรป
และเอเชียมีความต้องการมันสาปะหลังเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่กลไกราคาตลาดมันสาปะหลังถูกบิดเบือน
จากการที่รัฐบาลได้ดาเนินโครงการรับจานามันสาปะหลัง โดยกาหนดราคารับจานาสูงกว่าราคาตลาดมาก
และรัฐบาลไม่มีการทยอยระบายสต็อกมันสาปะหลังส่งผลให้ผู้ส่งออกและนาเข้าขาดความมั่นใจในเสถียรภาพ
ของราคามันสาปะหลัง ประเทศจีนจึงหันไปนาเข้าจากประเทศเวียดนามแทน ดังนั้น จึงทาให้ช่วงเดือน
พฤษภาคม ปี 2551 ถึงปลายปี 2551 ราคามันสาปะหลังคละปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
ปี 2552
ราคามันสาปะหลังคละเฉลี่ย 1.25 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 30.69 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนที่ 1.81 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับราคาส่งออกมันสาปะหลังอัดเม็ดและมันเส้นเฉลี่ย 4.55 บาทต่อ
กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 18.97 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 5.62 บาทต่อกิโลกรัม และราคาส่งออกแป้งมัน
สาปะหลังเฉลี่ย 9.20 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 21.80 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 11.76 บาทต่อกิโลกรัม
สาเหตุมาจากวิกฤตการเงินโลกที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทาให้ความต้องการมันสาปะหลังลดลง สหภาพยุโรปลดการนาเข้ามันสาปะหลังอัดเม็ดเพื่อใช้เป็นอาหาร
สัตว์ และประเทศจีนมีการนาเข้าผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังราคาต่าจากประเทศเวียดนามแทนการนาเข้า
จากประเทศไทย ดังนั้น ราคามันสาปะหลังในประเทศไทยจึงตกต่าอย่างต่อเนื่อง จนถึงกลางปี 2552
ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือนร้อน รัฐบาลจึงต้องเข้าไปแทรกแซงตลาดโดยวิธีการรับจานาหัวมัน
สาปะหลัง (โครงการเริ่มเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552) ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี
2552 ราคามันสาปะหลังคละเริ่มมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เพราะประเทศจีนมีความต้องการนาเข้ามัน
สาปะหลังจากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากก่อนที่ประเทศเวียดนามจะเริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุม ประเทศ
เวียดนามได้เร่งระบายสต็อกมันสาปะหลังส่งออกไปยังประเทศจีนจนหมด ดังนั้น ในช่วงปลายปี 2552
ประเทศจีนจึงกลับมานาเข้ามันสาปะหลังจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ปี 2553
ราคามันสาปะหลังคละเฉลี่ย 2.33 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.02 เมือ่ เทียบกับปี
ก่อนที่ 1.25 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับราคาส่งออกมันสาปะหลังอัดเม็ดและมันเส้นเฉลี่ย 6.26 บาทต่อ
กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.57 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 4.55 บาทต่อกิโลกรัม และราคาส่งออกแป้งมัน
สาปะหลังเฉลี่ย 14.45 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.09 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 9.20 บาทต่อ
กิโลกรัม
สาเหตุจากความต้องการมันสาปะหลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศจีน
ได้กาหนดยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาฉบับที่ 11 โดยยกเลิกการส่งเสริมการผลิตแอลกอฮอล์จากข้าวโพด
และแป้งสาลี เนื่องจากกังวลว่าจะเกิดปัญหาการแย่งวัตถุดิบระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงานทาให้ราคา
อาหารสัตว์สูงขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูง จึงเน้นส่งเสริมการผลิตแอลกอฮอล์จากวัตถุดิบ
มันสาปะหลังแทน โดยคงนโยบายส่งเสริมการใช้น้ามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทานอลที่มาจากมัน
สาปะหลัง รวมทั้งพื้นที่เพาะปลูกมันสาปะหลังของประเทศเวียดนามได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
อีกทั้งรัฐบาลเวียดนามส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพารามากขึ้น ทาให้ผลผลิตมันสาปะหลังของประเทศ
เวียดนามลดลงจานวนมาก จนในบางช่วงเกิดความขาดแคลนมันสาปะหลัง และได้มีการนาเข้ามันสาปะหลัง
จากประเทศไทย นอกจากนี้ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปได้ให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ใช่พืช
ดัดแปลงพันธุกรรมมากขึ้น จึงมีการใช้แป้งมันสาปะหลังในหมวดอาหารแทนแป้งข้าวโพดที่นาเข้าจากอเมริกา
ขณะที่ในปี 2552 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูอย่างรุนแรงในบริเวณภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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และเกษตรกรประสบกับฝนทิ้งช่วง และสภาพอากาศที่แห้งแล้งอย่างรุนแรง ทาให้เกษตรกรบางรายปรับเปลี่ยน
พื้นที่เพาะปลูกเพื่อตัดวงจรการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู โดยเปลี่ยนไปปลูกอ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า จึงส่งผลให้ผลผลิตมันสาปะหลังฤดูกาลเพาะปลูกปี 2552/53 (เดือนตุลาคม
ปี 2552 ถึง เดือนกันยายน ปี 2553) มีจานวนผลผลิตมันสาปะหลังลดลง ดังนั้น เมื่อตลาดต่างประเทศ
มีความต้องการนาเข้ามันสาปะหลังเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผลผลิตมันสาปะหลังลดลง จึงทาให้ราคามันสาปะหลัง
ในประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ปี 2554
ราคามันสาปะหลังคละเฉลี่ย 2.38 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.25 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนที่ 2.33 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับราคาส่งออกมันสาปะหลังอัดเม็ดและมันเส้นเฉลี่ย 7.91 บาทต่อ
กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.37 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 6.26 บาทต่อกิโลกรัม และราคาส่งออกแป้งมัน
สาปะหลังเฉลี่ย 15.24 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.48 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 14.45 บาทต่อ
กิโลกรัม ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ราคามันสาปะหลังคละปรับเพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อยู่ที่ราคา 2.96
บาทต่อกิโลกรัม
สาเหตุมาจากตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็น
ประเทศผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เนื่องจากมีความต้องการมันเส้นเพื่อนาไป
ผลิตแอลกอฮอล์ และแป้งมันสาปะหลังดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งทอ ประกอบกับราคา
สินค้าพืชทดแทน ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวสาลี ทั้งในและต่างประเทศ มีราคาสูงขึ้นมาก ทาให้
ความต้องการใช้มันสาปะหลังทั้งในและต่างประเทศขยายเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผลผลิตมันสาปะหลังลดลง
จากการที่ประสบกับภัยธรรมชาติและเพลี้ยแป้งสีชมพูระบาด ดังนั้น เมื่อความต้องการมันสาปะหลัง
มีเพิ่มมากขึ้น แต่ผลผลิตมันสาปะหลังลดลง จึงทาให้ราคามันสาปะหลังคละปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2554
อย่างไรก็ดี หลังจากเดือนมีนาคม ปี 2554 ราคามันสาปะหลังได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือน
กันยายน ปี 2554 มีราคามันสาปะหลังคละต่าสุดที่ 1.73 บาทต่อกิโลกรัม มีสาเหตุมาจาก 1) การเก็งกาไร
ของผู้ส่งออกตั้งแต่ต้นปี 2554 ทาให้เร่งการผลิต จึงมีผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังที่ใช้วัตถุดิบต้นทุนสูงและทาให้
มีสินค้าค้างสต็อกมาก 2) ราคามันสาปะหลังอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผู้นาเข้าจึงเปลี่ยนพฤติกรรมการนาเข้าเป็น
แค่ช่วงสั้น ๆ เพื่อรอดูทิศทางของราคา 3) ปัญหาเงินเฟ้อในจีนทาให้ราคาแอลกอฮอล์สูงขึ้น ส่งผลให้มีการ
บริโภคลดลง โรงงานผู้ประกอบการจึงใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบแทนมันสาปะหลัง 4) ผู้ส่งออกปรับลดราคาสินค้า
แข่งกันเอง 5) ปัญหาหนี้สินในสหภาพยุโรป และเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงส่งผลต่ออัตราการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกโดยรวม ด้วยสาเหตุที่กล่าวมานี้จึงทาให้ราคามันสาปะหลังเริ่มลดลงจากต้นปี 2554 ทั้งนี้
รัฐบาลมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ปีการผลิต 2553/54 (ระยะเวลาโครงการ
เดือนพฤษภาคม ปี 2553 ถึง เดือนกรกฎาคม ปี 2554) นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายแทรกแซงราคา
มันสาปะหลัง คือ โครงการรับจานามันสาปะหลัง ซึ่งมีการเตรียมแผนที่จะให้นานโยบายออกมาใช้ในช่วง
เดือนพฤศจิกายน ปี 2554 แต่ต้องเลื่อนออกไปใช้ในปี 2555 แทน (ระยะเวลาโครงการ เดือนกุมภาพันธ์
ถึง เดือนมิถุนายน ปี 2555)
ปี 2555
ราคามันสาปะหลังคละเฉลี่ย 2.02 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 15.33 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนที่ 2.38 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับราคาส่งออกมันสาปะหลังอัดเม็ดและมันเส้นเฉลี่ย 7.19 บาทต่อ
กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 9.14 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 7.91 บาทต่อกิโลกรัม และราคาส่งออกแป้งมัน
สาปะหลังเฉลี่ย 13.86 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 9.10 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 15.24 บาทต่อกิโลกรัม
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สาเหตุมาจากในช่วงครึ่งปีแรก ปี 2555 ประเทศจีนมีการชะลอการนาเข้ามันสาปะหลังจาก
ประเทศไทย โดยมีการนาเข้ามันสาปะหลังจากประเทศเวียดนามและกัมพูชาเพิ่มมากขึ้น เพราะมันเส้น
สะอาด คุณภาพดี และราคาต่า รวมทั้งประเทศจีนมีคาสั่งซื้อมันสาปะหลังเป็นช่วงสั้น ๆ เพื่อรอการระบาย
สต็อกของรัฐบาลจากนโยบายแทรกแซงราคามันสาปะหลัง ปีการผลิต 2554/55 รวมถึงปัญหาเรื่อง
มลภาวะจากฝุ่นละอองในการขนถ่ายมันเส้นของท่าเรือในประเทศจีน จึงทาให้ความต้องการนาเข้ามัน
สาปะหลังในช่วงครึ่งปีแรกลดลง ขณะที่ผลผลิตมันสาปะหลังมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายพื้นที่
เพาะปลูกเพิ่มขึ้น และปริมาณฝนที่ตกค่อนข้างต่อเนื่องทาให้การแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูลดลง
ดังนั้น เมื่อความต้องการนาเข้ามันสาปะหลังลดลง แต่ผลผลิตมันสาปะหลังเพิ่มขึ้น จึงทาให้ราคามัน
สาปะหลังคละปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ด้วยความล่าช้าของการดาเนินนโยบายแทรกแซงราคามัน
สาปะหลังของรัฐบาล ซึ่งเกิดจากการไม่ได้เตรียมความพร้อมของนโยบายในด้านการขึ้นทะเบียนของเกษตรกร
จุดรับจานามันสาปะหลังมีน้อยและกระจุกตัวเฉพาะในบางพื้นที่ ทาให้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงต้องยอมขาย
ผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลาง ลานมัน หรือโรงงานที่ไม่ได้เข้าร่วมนโยบายในพื้นที่ในราคาที่ต่ากว่าราคา
รับจานามาก อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลังปี 2555 ราคามันสาปะหลังคละปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกาประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดลดลงจานวนมาก จึงทาให้มีการนาเข้า
มันสาปะหลังเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในช่วงครึ่งหลังปี 2555 ราคามันสาปะหลังเริ่มปรับเพิ่มขึ้นตามความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้น
ปี 2556
ราคามันสาปะหลังคละเฉลี่ย 2.13 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.66 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนที่ 2.02 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับราคาส่งออกมันสาปะหลังอัดเม็ดและมันเส้นเฉลี่ย 6.90 บาทต่อ
กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 4.07 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 7.19 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาส่งออกแป้งมัน
สาปะหลังเฉลี่ย 14.26 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.89 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 13.86 บาทต่อ
กิโลกรัม
สาเหตุมาจากอุตสาหกรรมที่ผลิตแอลกอฮอล์ในประเทศจีนมีความต้องการมันสาปะหลัง
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ประเทศไทยได้มีนโยบายยกเลิกการใช้น้ามันเบนซิน
91 และกาหนดกาหนดสัดส่วนให้ผู้ค้าน้ามันซื้อเอทานอลที่ผลิตจากกากน้าตาลและมันสาปะหลังจากเดิม
77.5 ต่อ 22.5 เป็นสัดส่วนใหม่ 62 ต่อ 38 ทาให้อุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศไทยมีความต้องการใช้
มันสันสาปะหลังเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังลดลง เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนไป
ปลูกอ้อยโรงงานที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และเลิกปลูกมันสาปะหลังระหว่างแถวต้นยางพาราที่ต้นใกล้โต
พร้อมกรีด นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีมาตรการโครงการรับจานามันสาปะหลังในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
จึงทาให้ราคามันสาปะหลังเพิ่มขึ้น
ปี 2557
ราคามันสาปะหลังคละเฉลี่ย 2.10 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 1.25 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่
2.13 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับราคาส่งออกมันสาปะหลังอัดเม็ดและมันเส้นเฉลี่ย 7.16 บาทต่อกิโลกรัม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.77 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 6.90 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาส่งออกแป้งมันสาปะหลังเฉลี่ย
13.64 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 4.36 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 14.26 บาทต่อกิโลกรัม
สาเหตุมาจากในทวีปเอเชียมีความต้องการใช้มันสาปะหลังเป็นปัจจัยหลักในการผลิตอาหาร
และพลังงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเอทานอล ทาให้ความต้องการใช้มันสาปะหลังขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังลดลงอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุจากในช่วงไตรมาส 4 ปี 2556
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ราคามันสาปะหลังคละลดลงจึงไม่จูงใจเกษตรกร ทาให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปเพาะปลูกพืชอื่น
ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า เช่น อ้อย ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น รวมถึงในช่วงต้นปี 2557 ประสบ
ปัญหาภัยแล้งทาให้มีปริมาณผลผลิตลดลงต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในปี 2557 ราคามันสาปะหลังคละปรับลดลง
เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ราคามันสาปะหลังคละเฉลี่ยโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จึงทาให้
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 1 แสนล้านบาท
ปี 2558
ราคามันสาปะหลังคละเฉลี่ย 2.16 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนที่ 2.10 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับราคาส่งออกมันสาปะหลังอัดเม็ดและมันเส้นเฉลี่ย 7.24 บาทต่อ
กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 7.16 บาทต่อกิโลกรัม และราคาส่งออกแป้งมัน
สาปะหลังเฉลี่ย 14.14 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.73 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 13.64 บาทต่อ
กิโลกรัม
สาเหตุมาจากการที่ประเทศจีนยังคงดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน โดยมีความต้องการใช้มันเส้นเพื่อนาไปผลิตเอทานอล จึงทาให้ประเทศจีนมีความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอินโดนีเซียประสบปัญหาด้านภัยแล้ง จึงทาให้มีการ
นาเข้ามันสาปะหลังจากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังลดลง เนื่องจาก
ประสบปัญหาด้านภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน และการระบาดของเพลี้ยแป้งเชื้อราที่ส่งผลให้หัวมัน
เน่าเสีย จึงทาให้ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังลดลง ดังนั้น เมื่อตลาดต่างประเทศมีความต้องการนาเข้า
มันสาปะหลังเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังลดลง จึงทาให้ราคามันสาปะหลัง
คละในประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ปี 2559
ราคามันสาปะหลังคละค่อนข้างมีความผันผวน โดยราคามันสาปะหลังคละเฉลี่ย 1.52 บาท
ต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 29.44 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 2.16 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับราคาส่งออกมัน
สาปะหลังอัดเม็ดและมันเส้นเฉลี่ย 6.12 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 15.42 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 7.24
บาทต่อกิโลกรัม และราคาส่งออกแป้งมันสาปะหลังเฉลี่ย 12.32 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 12.90
เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 14.14 บาทต่อกิโลกรัม
สาเหตุมาจากประเทศจีนมีมาตรการอุดหนุนราคาข้าวโพดทาให้มีสต็อกข้าวโพดสูงถึง 150 ล้านตัน
จึงเร่งระบายข้าวโพดให้กับผู้ประกอบการในประเทศ เช่น โรงงานแป้งข้าวโพด โรงงานแอลกอฮอล์หรือ
เอทานอล เป็นต้น ทาให้ราคาข้าวโพดลดลง ผู้ประกอบการในประเทศจีนจึงเลือกใช้ข้าวโพดที่มีต้นทุนต่า
กว่าในการผลิตเอทานอลแทนการนาเข้ามันสาปะหลังจากประเทศไทย พร้อมทั้งในปี 2559 ประเทศจีน
ได้มีการสิ้นสุดมาตรการที่เคยกาหนดให้มันสาปะหลังเป็นสินค้าสาคัญในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พลังงานทดแทน และในช่วงต้นปี 2559 ผู้ประกอบการจีนนาเข้ามันเส้นจากประเทศเวียดนามและ
ประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นมันเส้นสะอาด มีคุณภาพ และราคาถูกกว่ามันเส้นของประเทศไทย นอกจากนี้
ประเทศจีนเริ่มมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานการนาเข้าสินค้า โดยสานักงานควบคุม
คุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรค ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงทาให้ประเทศจีนมีการนาเข้าผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
จากไทยลดลง และทาให้ราคามันสาปะหลังคละของไทยลดลง ในขณะที่ ประเทศไทยประสบปัญหาฝน
ตกหนักในหลายพื้นที่เพาะปลูกมันสาปะหลัง ทาให้เกิดน้าท่วมขัง มันสาปะหลังบางส่วนเน่าเสียหาย
เกษตรกรจึงเร่งเก็บเกี่ยวมันสาปะหลังที่อายุหัวมันยังไม่โตเต็มที่ ทาให้หัวมันมีขนาดเล็กและเปอร์เซ็นต์
แป้งต่าไม่ได้คุณภาพมาจาหน่าย ส่งผลให้ราคามันสาปะหลังคละลดต่าลง
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ปี 2560
ราคามันสาปะหลังคละปรับตัวชะลอลดลง โดยราคามันสาปะหลังคละเฉลีย่ 1.40 บาทต่อกิโลกรัม
ลดลงร้อยละ 7.80 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 1.52 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับราคาส่งออกมันสาปะหลังอัดเม็ด
และมันเส้นเฉลี่ย 5.65 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 7.69 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 6.12 บาทต่อกิโลกรัม
และราคาส่งออกแป้งมันสาปะหลังเฉลี่ย 11.17 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 9.31 เมื่อเทียบกับปีก่อน
ที่ 12.32 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกปี 2560 ราคามันสาปะหลังคละปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนในช่วงครึ่งหลังปี 2560 ราคามันสาปะหลังคละเริ่มปรับตัวสูงขึ้น
มีสาเหตุมาจากการปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจจีนที่ให้ความสาคัญกับการเติบโตในเชิง
คุณภาพมากขึ้น โดยประเทศจีนยังคงเข้มงวดกับการควบคุมมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมเอทานอล
และเคมีภัณฑ์ที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังสูง ซึ่งโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานด้านการควบคุม
มลพิษจะไม่สามารถเปิดดาเนินการได้ ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังลดลง จึงทาให้
ประเทศจีนชะลอการนาเข้าผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังจากไทย ขณะที่ประเทศไทยประสบปัญหาปริมาณฝน
ที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้หัวมันสาปะหลังในพื้นที่เพาะปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
เน่าเสียหาย รวมทั้งเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูกเป็นอ้อยที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
จึงทาให้ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังลดลง ทั้งนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อดูแลราคามันสาปะหลัง
ที่ปรับลดลงต่อเนื่อง เช่น มาตรการสนับสนุนเครื่องสับมันเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันเส้น
ให้สะอาดสอดคล้องกับความต้องการของตลาด มาตรการกากับดูแลการนาเข้ามันสาปะหลังจากประเทศ
เพื่อนบ้าน เป็นต้น สาหรับในช่วงครึ่งหลังปี 2560 ราคามันสาปะหลังคละเริ่มปรับตัวสูงขึ้น สาเหตุมาจาก
ปริมาณผลผลิตข้าวโพดในประเทศจีนลดลงตามนโยบายลดพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลให้ราคาข้าวโพดมีเพิ่ม
สูงขึ้น นอกจากนี้ มาตรการอุดหนุนราคาข้าวโพดของจีนได้สิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จึงส่งผลให้
ประเทศจีนมีความต้องการนาเข้าผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนข้าวโพดในประเทศจีนที่มี
ราคาสูง รวมทั้งความต้องการใช้มันสาปะหลังภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเพิ่ม
ความเข้มงวดในการนาเข้ามันสาปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ทาให้ผู้ซื้อผลผลิตรับซื้อหัวมัน
สาปะหลังจากเกษตรกรไทยมากขึ้น ขณะที่ประเทศไทยยังคงประสบกับปัญหาฝนตกอย่างต่อเนื่อง และ
พื้นที่เพาะปลูกบางแห่งประสบปัญหาอุทกภัย จึงทาให้มีปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังออกสู่ตลาดลดลง
ส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ดังนั้น เมื่อความต้องการทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังลดลง จึงทาให้ในช่วงครึ่งหลังปี 2560 ราคามัน
สาปะหลังจึงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ปี 2561
ราคามันสาปะหลังคละเฉลี่ย 2.38 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.69 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนที่ 1.40 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับราคาส่งออกมันสาปะหลังอัดเม็ดและมันเส้นเฉลี่ย 7.26 บาทต่อ
กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.56 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 5.65 บาทต่อกิโลกรัม และราคาส่งออกแป้งมัน
สาปะหลังเฉลี่ย 15.30 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.97 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 11.17 บาทต่อ
กิโลกรัม
สาเหตุจากปริมาณสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศจีน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ผลิตเอทานอล
มีปริมาณลดลง ทาให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตเอทานอลของจีนเลือกใช้มัน
สาปะหลังที่มีราคาต่ากว่าเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลเพื่อทดแทนการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากขึ้น
จึงทาให้ประเทศจีนมีความต้องการนาเข้าผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังจากไทยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งความต้องการ
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บริโภคมันสาปะหลังในประเทศเพิ่มขึ้นตามการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังและ
อุตสาหกรรมเอทานอล นอกจากนี้ ภาครัฐและเอกชนของไทยมีแผนการขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลังเพิ่มขึ้น โดยมีแผนขยายตลาดการส่งออกไปประเทศตุรกีและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อนาไป
เป็นอาหารสัตว์ ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกบางส่วนยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยจากปี 2560
และประสบกับฝนตกชุกทาให้ในบางพื้นที่มีน้าท่วมขังส่งผลให้หัวมันสาปะหลังเน่าเสียหายเป็นจานวนมาก
และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามันสาปะหลังมีราคาตกต่า เกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลังประสบปัญหาขาดทุน
จึงขาดแรงจูงใจในการเพาะปลูกมันสาปะหลัง ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกไปปลูกอ้อย
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าทดแทน จึงทาให้ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น ผลผลิตมันสาปะหลังจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ทาให้ราคามันสาปะหลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ราคามันสาปะหลังของไทยข้างต้น พบว่า ผลผลิตมันสาปะหลัง
ของประเทศไทย ประมาณร้อยละ 70 – 75 ของผลผลิตทั้งหมดถูกนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
ได้แก่ มันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมันสาปะหลัง เพื่อส่งออกขายในต่างประเทศ โดยประเทศไทยส่งออก
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังมากเป็นอันดับ 1 ของโลก มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 75 – 80 ดังนั้น
ความต้องการผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของตลาดต่างประเทศจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดราคามัน
สาปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของประเทศไทย ซึ่งราคามันสาปะหลังและราคาผลิตภัณฑ์มัน
สาปะหลังจึงเป็นตัวกาหนดปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังสดของเกษตรกรด้วย แต่เนื่องจากความต้องการ
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของตลาดต่างประเทศเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของไทย โดยตลาด
ต่างประเทศมีความต้องการมากน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายการใช้ธัญพืช (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวสาลี)
นโยบายการใช้พลังงานทดแทน ภัยธรรมชาติต่าง ๆ และนโยบายการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์มัน
สาปะหลังของประเทศผู้นาเข้า ซึ่งความต้องการของตลาดต่างประเทศจึงส่งผลต่อกระทบโดยตรงกับ
ปริมาณความต้องการมันสาปะหลังสดเพื่อแปรรูป และส่งผลกระทบต่อราคาขายมันสาปะหลังสดที่
เกษตรกรได้รับในแต่ละฤดูกาลผลิต

3.5 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่สาคัญของประเทศไทย ปัจจุบันการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ของประเทศ จาแนกได้ 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 (ฤดูฝน) ปลูกในช่วงเดือนมีนาคม – ตุลาคม ผลผลิต
จะเก็บเกี่ยวมากที่สุดในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม ประมาณร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งประเทศ
และรุ่นที่ 2 (ฤดูแล้ง) ปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ผลผลิตจะเก็บเกี่ยวมากที่สุดในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ ประมาณร้อยละ 20 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะนามาใช้
ภายในประเทศเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 95 ของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในประเทศ และผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกส่วนหนึ่งจะส่งออกและนาไปใช้ในอุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ
เช่น อุตสาหกรรมแป้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดป่น น้ามันพืช เครื่องสาอาง เป็นต้น
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3.5.1 ภาพรวมสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลกในปี 2561
1) ด้านการผลิต
ในปี 2561 มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วโลกประมาณ 1,068.31 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีที่แล้ว โดยสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายใหญ่ของโลกสามารถผลิตได้เพิ่มขึ้น
เป็นจานวน 370.96 ล้านตัน นอกจากนี้ ประเทศจีน บราซิล อาร์เจนตินา และยูเครน สามารถผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เพิ่มขึ้น
2) ด้านการตลาด
ความต้องการใช้ ปี 2561 ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วโลกประมาณ 1,107.17
ล้านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยสหรัฐอเมริกามีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ
322.09 ล้านตัน ซึ่งมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ร้อยละ 2.63 นอกจากนี้ จีน สหภาพ
ยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย มีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น
ด้านการค้า ประเทศผู้ส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สาคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ส่งออกได้
ประมาณ 62.50 ล้านตัน โดยมีปริมาณการส่งออกเท่ากับปีที่แล้ว สาหรับประเทศที่ส่งออกได้เพิ่มขึ้น
คือ อาร์เจนตินา ส่งออกได้ประมาณ 27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ประกอบกับสหภาพยุโรป
เม็กซิโก เกาหลีใต้ และเวียดนาม มีปริมาณการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น
ด้านราคา ปี 2561 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อเมริกันชั้น 2 ตลาดชิคาโก ตันละ 4,593 บาท
ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วร้อยละ 6.93 เนื่องจากสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาพรวมของ
โลกมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับตัวลดลง
3.5.2 สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ปี 2561
1) ด้านการผลิต
ในปี 2561 มีเนื้อที่เพาะปลูก 6.71 ล้านไร่ ลดลงร้อยละ 0.15 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 6.72
ล้านไร่ เนื่องจากต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีราคาสูงขึ้น เช่น เมล็ดพันธุ์ สารเคมี เป็นต้น เกษตรกร
จึงปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปเพาะปลูกมันสาปะหลังและอ้อยโรงงานแทนเพราะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และเป็น
พืชที่ทนแล้ง ดูแลรักษาง่าย ประกอบกับภาคเอกชนมีมาตรการไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในพื้นที่
ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือปลูกในพื้นที่ป่า สาหรับผลผลิตต่อไร่ 746 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนที่มีผลผลิตต่อไร่ 738 กิโลกรัม และผลผลิตรวม 5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 4.96
ล้านตัน เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาเพื่อเพิ่มผลผลิตให้
เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
2) ด้านการตลาด
ความต้องการใช้ภายในประเทศ ปี 2561 ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีปริมาณ 8.25
ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.85 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 8.10 ล้านตัน เนื่องจากความต้องการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีมากขึ้น ตามการขยายตัวของการเลี้ยงปศุสัตว์

73
ตารางที่ 3.7 ปริมาณและมูลค่าส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย ปี 2560 - 2561
ประเทศ
ฟิลิปปินส์

ปี 2560
ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
152,156.49
1,117.70

ปี 2561
ปริมาณ : ตัน มูลค่า : ล้านบาท
81,564.94
677.73

ฮ่องกง

2,288.80

20.93

386.11

3.90

อินโดนีเซีย

6,315.00

47.27

190.00

1.71

ไต้หวัน

25,541.37

199.85

74.97

0.78

เมียนม่า

82.50

0.33

115.83

0.51

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

0.00

0.00

18.00

0.34

ลาว

340.50

2.59

59.20

0.33

จีน

54.48

0.26

19.23

0.12

113,350.00

789.04

0.00

0.00

รวม

300,129.14

2,177.97

82,428.27

685.41

อื่น ๆ

20,393.65

143.70

0.00

0.00

รวมทั้งสิ้น

320,522.79

2,321.67

82,428.27

685.41

เวียดนาม

ที่มา : กรมศุลกากร
จากตารางที่ 3.7 พบว่า ปี 2561 มูลค่าส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 685.41 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 70.48 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่า 2,321.67 ล้านบาท และมีปริมาณการส่งออก 82,428.27
ตัน ลดลงร้อยละ 74.28 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีปริมาณส่งออก 320,522.79 ตัน โดยประเทศไทยส่งออก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ประเทศฟิลิปปินส์มากเป็นอันดับ 1 มีมูลค่า 677.73 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39.36
เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่า 1,117.70 ล้านบาท เนื่องจากประเทศไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้มีการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าลดลง
สาหรับการนาเข้า ปี 2561 มีปริมาณการนาเข้า 0.13 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 7.14 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน เนื่องจากมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาในปี 2560
ออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561 ทาให้มีการนาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลง
นอกจากนี้ มีการนาเข้าวัตถุดิบอื่นมาใช้ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์
เช่น ข้าวสาลี และกากข้าวโพดที่เหลือจากขบวนการผลิตเอทานอล (Dry Distillers Grains With Soluble :
DDGS) มาใช้ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสูตรอาหารสัตว์บางส่วน
ด้านราคา ปี 2561 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.92 บาท
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งออก เอฟ.โอ.บี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.45 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
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เนื่องจากรัฐบาลได้มีมาตรการกาหนดสัดส่วนการนาเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ
ในอัตรา 1 : 3 (นาเข้าข้าวสาลี 100 ตัน รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 300 ตัน) โดยกาหนดให้ผู้นาเข้า
ข้าวสาลีนาเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้น และขอความร่วมมือให้โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ในราคาไม่ต่ากว่ากิโลกรัมละ 8 บาท
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ภาพที่ 3.6 ดัชนีราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% และราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งออก เอฟ.โอ.บี.
ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2561

ที่มา : ข้อมูลดัชนีราคาและราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% และต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมเฉลี่ยรายปี จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งออก เอฟ.โอ.บี จากกระทรวงพาณิชย์
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3.5.3 สถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ของไทย
จากภาพที่ 3.6 แสดงต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมเฉลี่ยรายปีของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า ปี 2548 – 2551
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จึงทาให้เกษตรกรได้รับ
ผลตอบแทนจากการขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น ขณะที่ในปี 2552 ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมได้ปรับตัว
ลดลง เนื่องจากราคาน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนในการผลิตลดลงจึงทาให้ต้นทุนการผลิตปรับตัวลดลง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2551 นอกจากนี้ ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ปี 2553 – 2558
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง มีราคาสูงจากการผูกขาด
ของผู้ประกอบการบางรายทาให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งหากเกษตรกรต้องการให้ผลผลิตมีคุณภาพ
เกษตรกรก็ต้องยอมจ่ายเงินซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ราคาที่สูงกว่า
เมล็ดพันธุ์ทั่วไป 2-3 เท่าตัว อย่างไรก็ดี ในปี 2559 – 2561 ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมเฉลี่ยของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออานวยต่อการเพาะปลูก ทาให้เกษตรได้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไร่
เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมเฉลี่ยของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง
จากภาพที่ 3.6 แสดงให้เห็นว่าในปี 2548 - 2561 ดัชนีราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5%
และราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% (บาทต่อกิโลกรัม) และราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งออก เอฟ.โอ.บี
(บาทต่อกิโลกรัม) มีทิศทางเดียวกัน โดยกาหนดให้ดชั นีราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชืน้ 14.5% ของปี 2548
เป็นปีฐาน อยู่ที่ระดับ 100 สามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี้
ปี 2548
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4.87 บาทต่อกิโลกรัม
สาหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งออก เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 5.73 บาทต่อกิโลกรัม ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในปี 2548 อยู่ในเกณฑ์ดี
สาเหตุจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา
มีความต้องการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นเพื่อนาไปใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์และใช้ในอุตสาหกรรม
เอทานอล รวมทั้งความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น
ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกมันสาปะหลังและอ้อยโรงงาน
ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ดังนั้น ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จึงทาให้
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ปี 2549
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 5.28 บาทต่อกิโลกรัม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 4.87 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งออก
เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 6.43 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.11 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 5.73 บาทต่อกิโลกรัม
สาเหตุจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ที่มีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น เนื่องจากการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่
เพิ่มขึ้นจากการปรับรูปแบบการส่งออกจากไก่สดเป็นไก่แปรรูป ในขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ลดลง เนื่องจากเกษตรกรหลายพื้นที่ที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หันไปปลูกมันสาปะหลังและอ้อยโรงงาน
ที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเอทานอล ประกอบกับภาวะน้าท่วมในปี 2549
ส่งผลกระทบทาให้อาจเกิดภาวะขาดแคลนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีราคาสูงขึ้นกว่า
ที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงไก่เนื้อ
เนื่องจากมีต้นทุนการเลี้ยงมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งนอกจาก
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จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเนื้อไก่ในประเทศแล้ว ยังส่งผลต่อการแข่งขันในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ
อีกด้วย ดังนั้น ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จึงทาให้ราคาข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น
ปี 2550
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.81 บาทต่อกิโลกรัม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.08 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 5.28 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ส่งออก เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 8.07 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.55 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 6.43 บาทต่อกิโลกรัม
โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สาเหตุจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
มีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์ และใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล
เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ามันในตลาดโลกขยายตัวสูงขึ้นสหรัฐอเมริกาจึงหันมาผลิตพลังงานชีวภาพ
(เอทานอลและไบโอดีเซล) โดยใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตเอทานอลประมาณร้อยละ 26 ของผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพิ่มขึ้น
เนื่องจากรัฐบาลสามารถควบคุมการระบาดของไข้หวัดนกได้ ประกอบกับการส่งออกไก่และผลิตภัณฑ์ได้
ปรับเปลี่ยนเป็นไก่ปรุงสุก เพื่อให้ตลาดต่างประเทศมีความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านอาหารมากขึ้น ทาให้ไทยสามารถขยายการส่งออกได้ ส่งผลให้ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อ
เป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น แต่ราคาข้าวโพดที่เริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์
สูงขึ้นตามไปด้วย ทาให้ผู้เลี้ยงสัตว์บางรายเริ่มปรับตัวและหันมาใช้มันสาปะหลังเพื่อเป็นวัตถุดิบในอาหาร
สัตว์มากขึ้น ขณะที่ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางรายเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ให้
ผลตอบแทนที่ดีและทนแล้งกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้
เกษตรกรบางพื้นที่ทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพาราและไม้ผลแทน
ดังนั้น ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้น
ของในประเทศและต่างประเทศ จึงทาให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลกสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ของไทยที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นตามไปด้วย
ปี 2551
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 7.85 บาทต่อกิโลกรัม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.30 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 6.81 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ส่งออก เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 9.24 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.49 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 8.07 บาทต่อกิโลกรัม
โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สาเหตุจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
มีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์ และใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล
เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ามันในตลาดโลกขยายตัวสูงขึ้นสหรัฐอเมริกาจึงหันมาผลิตพลังงานชีวภาพ (เอทานอล
และไบโอดีเซล) โดยใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตเอทานอลประมาณร้อยละ 26 ของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งสหรัฐอเมริกามีความต้องการใช้ข้าวโพดเพื่อการส่งออกไปยังสหภาพ
ยุโรปเพิ่มขึ้น เนื่องจากสหภาพยุโรปประสบปัญหาภาวะแห้งแล้งจึงมีการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น
สาหรับความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศจีนมีปัญหาความปลอดภัย
ทางด้านอาหารทาให้ประเทศญี่ปุ่นหันมาซื้ออาหารโดยเฉพาะไก่จากประเทศไทยมากขึ้น ผู้เลี้ยงสัตว์จึง
ขยายการเลี้ยงและมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์เพิ่มมากขึ้น ขณะที่
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ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางรายเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทน
ที่ดีและทนแล้งกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน เป็นต้น และมีเกษตรกรบางราย
เปลี่ยนไปปลูกยางพาราและไม้ผลแทน นอกจากนี้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐอเมริกาลดลง
เนื่องจากราคาถั่วเหลืองให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และราคาปุ๋ยซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการผลิตมีราคาสูงขึ้น
โดยการปลูกข้าวโพดต้องใช้ปุ๋ยมากกว่าการปลูกถั่วเหลืองทาให้มตี ้นทุนการปลูกข้าวโพดในสหรัฐอเมริกา
สูงขึ้น เกษตรกรในสหรัฐอเมริกาจึงลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดลง ดังนั้น ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของโลกที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้นของต่างประเทศและในประเทศ
จึงทาให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลกสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยที่เกษตรกรขาย
ได้สูงขึ้นตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโรงงานอาหารสัตว์ ณ ปลายทางปรับตัวลดลงตามภาวะราคา
ตลาดโลกและผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ทาให้ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง
รวมทั้งได้รับผลกระทบจากการดาเนินการตามแผนการลงทุนภายใต้โครงการ Contract Farming ปี 2551
โดยมีการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศลาวเป็นจานวนมากในช่วงฤดูกาลผลผลิ ตในประเทศออกสู่ตลาด
อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่
28 ตุลาคม 2551 เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น
14.5% ปีการผลิต 2551/52 โดยกาหนดราคารับจานา 8.50 บาทต่อกิโลกรัม และห้ามนาเข้าจากประเทศ
เพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว พม่า) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551
ปี 2552
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.14 บาทต่อกิโลกรัม
ลดลงร้อยละ 21.81 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 7.85 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ส่งออก เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 7.34 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 20.54 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 9.24 บาทต่อ
กิโลกรัม ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551
สาเหตุจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกตั้งแต่กลาง ปี 2551 ที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างต่อเนื่อง และในสหรัฐอเมริกามีอุปทานของธัญพืช เช่น
ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ เป็นต้น เพิ่มขึ้นมากทาให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ปรับสูตรไปใช้ข้าวสาลีแทน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลกลดลง รวมทั้งความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ในประเทศลดลง เนื่องจากผู้เลี้ยงสัตว์บางรายมีการปรับสูตรอาหารสัตว์ โดยใช้มันสาปะหลังทดแทน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพิ่มขึ้น
เนื่องจากราคาข้าวโพดในปีที่ผ่าน ๆ มาอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก และมีเกษตรกร
บางรายปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกเพื่อตัดวงจรการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูในมันสาปะหลัง จึงหันมาปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออานวยต่อการเพาะปลูก ข้าวโพด
ได้รับปริมาณน้าฝนที่เพียงพอ ดังนั้น ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการใช้
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของในประเทศและต่างประเทศ จึงทาให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลกลดลง
ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยที่เกษตรกรขายได้ลดลงตามไปด้วย
อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้มีโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่
กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศให้มีการควบคุมการขนย้ายสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2552 โดยห้ามไม่ให้
บุคคลใดขนย้ายสินค้าเข้ามาในท้องที่ที่กาหนดโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
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ทั้งในด้านราคา ปริมาณ และรักษาเสถียรภาพของระบบตลาด และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม 2552 เห็นชอบหลักการและแนวทางการประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2552/53 โดย
ประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ขั้นต่ากิโลกรัมละ 7.10 บาท เมื่อครบกาหนดระยะเวลา
ประกันหากขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดต่ากว่าราคาประกันที่ตกลงไว้ในสัญญา เกษตรกรจะได้รับเงิน
ส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาตลาดอ้างอิง หากราคาตลาดสูงกว่าราคาประกันเกษตรกรสามารถ
ขายข้าวโพดในตลาดท้องถิ่นได้ตามปกติ
ปี 2553
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 7.97 บาทต่อกิโลกรัม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.87 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 6.14 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ส่งออก เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 9.36 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.47 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 7.34 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยเริ่มทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้น
สาเหตุจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกามีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นเพื่อนาไปผลิตเอทานอล และรัสเซียได้รับ
ผลกระทบจากคลื่นความร้อนทาให้ผลผลิตข้าวสาลีที่ใช้ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีผลผลิตลดลง รวมทั้ง
ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์ที่ใช้มันสาปะหลัง
ในสูตรอาหารสัตว์ปรับเปลี่ยนมาใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เช่นเดิม ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกในที่ว่างเชิงเขาและปลูกทดแทนเนื้อที่
เพาะปลูกมันสาปะหลังที่มีเพลี้ยแป้งระบาด ทาให้มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น แต่บางพื้นที่
เพาะปลูกทางภาคเหนือตอนล่างได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักและน้าท่วม จึงทาให้ผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยรวมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ดังนัน้ ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลกมีมากกว่า
ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทาให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลกเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อราคา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้น
นอกจากนี้ การที่รัฐบาลได้กาหนดราคาตลาดอ้างอิงเพื่อเป็นเกณฑ์กลางอ้างอิงราคาข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างจากมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2553/54
โดยวิธีการประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ขั้นต่า กิโลกรัมละ 7.14 บาท โดยมีการ
กาหนดราคาอ้างอิงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการช่วยพยุงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้
ไม่ให้ราคาอ่อนตัวลง และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกร
ขายได้เพิ่มขึ้น ทาให้ช่วยลดการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างจากการประกันราคาให้แก่เกษตรกร
ปี 2554
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 8.16 บาทต่อกิโลกรัม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.37 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 7.97 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ส่งออก เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 9.94 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.18 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 9.36 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น
สาเหตุจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมเอทานอล นอกจากนี้สหรัฐอเมริกาและอาร์เจนตินามีอุปทาน
ของธัญพืช เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ เป็นต้น ลดลงมาก จึงมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์มีมากขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาหารไก่เนื้อ
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ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบส่งออกจากไก่สดเป็นไก่แปรรูปจึงไม่มีการปนเปื้อนของ
เชื้อไข้หวัดนกทาให้ตลาดต่างประเทศมีความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
ของไทยส่งผลให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในประเทศลดลงเนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น มันสาปะหลัง
อ้อยโรงงาน เป็นต้น และเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกแซมในสวนยางลดลง รวมทั้งมีพื้นที่
เพาะปลูกบางส่วนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้าท่วม ทั้งนี้ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5%
ที่เกษตรกรขายได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2554 ลดลง เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทาให้เริ่มมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น และมีฝนตกในหลายพื้นที่ จึงทาให้ผลผลิตมีค่าความชื้นสูง
และส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น
14.5% ที่เกษตรกรขายได้ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2554 ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูก
บางส่วนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้าท่วม ประกอบกับเส้นทางการขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างยากลาบาก
โดยมีสาเหตุจากสถานการณ์อุทกภัย อีกทั้งปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศลาวและกัมพูชา
ลดลง เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งทาให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ได้ปรับราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เพิ่มขึ้นเพื่อจูงใจให้เกษตรกรเร่งนาผลผลิตมาขายเพราะคาดว่าผลผลิตจะขาดตลาด ดังนั้น ราคา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยในปี 2554 ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลกที่
ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้นของต่างประเทศและในประเทศ จึงทาให้
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลกสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาจากอุทกภัยในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านจึง
ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยของไทยเพิ่มขึ้น
ปี 2555
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 9.05 บาทต่อกิโลกรัม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.88 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 8.16 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ส่งออก เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 10.74 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.05 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 9.94 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
สาเหตุจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของต่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรม
การเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ การแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล
และอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่มีความต้องการอาหารสัตว์เพิ่มมากขึ้น
ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยลดลงเนื่องจากการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชของ
เกษตรกรที่หันไปปลูกมันสาปะหลังและอ้อยโรงงานที่ทนแล้งและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และภาคเหนือไม่
สามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แซมในสวนยางพาราที่เจริญเติบโตแล้วได้ นอกจากนี้ปริมาณผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐอเมริกาลดลง เนื่องจากสหรัฐอเมริกาผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายใหญ่ของโลก
ประสบปัญหาภัยแล้งขั้นรุนแรง ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ตามเป้าหมาย
จึงทาให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมทั่วโลกลดลงและขาดแคลน ทาให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลก
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยของไทยเพิ่มขึ้นตามราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลก
ซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้ภายในประเทศ รัฐบาลจึงมีการกาหนดนโยบายและมาตรการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ โดยมีการบริหารจัดการช่วงเวลาการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อไม่ให้กระทบในช่วงฤดูกาล
เก็บเกี่ยวผลผลิตในประเทศ พร้อมทั้งดูแลคุ้มครองเกษตรกรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรม
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และสามารถเกื้อกูลกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีมติเมื่อวันที่
8 สิงหาคม 2555 เห็นชอบมาตรการรับจานาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ปี 2555/56 เดือนสิงหาคมถึง
ธันวาคม 2555 ในพื้นที่ 40 จังหวัด กรณีหากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ จุดรับซื้อ
มีราคาต่ากว่ากิโลกรัมละ 9.00 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตในประเทศ
ปี 2556
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 7.90 บาทต่อกิโลกรัม
ลดลงร้อยละ 12.73 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 9.05 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ส่งออก เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 9.62 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 10.38 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 10.74 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยลดลง
สาเหตุจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในต่างประเทศเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร
สัตว์และวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น
เป็นจานวนมากเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออานวยต่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีการขยายพื้นที่
เพาะปลูกเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น และความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์ค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ของไทย
ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
สต๊อกมีปริมาณมาก ประกอบกับประเทศไทยมีมาตรการขยายระยะเวลาการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
โครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน (Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawade - Chao Phraya - Mekong Economic
Cooperation Stratege : ACMECS) ที่กาหนดภาษีร้อยละ 0 สาหรับผู้นาเข้าทั่วไปในช่วงเดือนมีนาคม
ถึงเดือนสิงหาคม 2556 ทาให้มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาต่าเข้ามาแข่งขันกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยมากขึ้น
จึงทาให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับตัวลดลง รวมทั้งมีการนาเข้าข้าวสาลีคุณภาพต่ามาใช้ทดแทนข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในสูตรอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลีย้ งสัตว์เพื่อยกระดับ
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกรได้รับราคา 9 บาท/กิโลกรัม ที่ความชื้น 14.5% เพื่อช่วยยกระดับ
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้สูงขึ้นได้ในระดับหนึ่ง โดยเร่งผลักดันการ ส่งออกเพื่อดูดซับปริมาณส่วนเกิน
ในตลาดส่งออกไปยังตลาดอาเซียน เช่น มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เป็นต้น
ปี 2557
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 7.24 บาทต่อกิโลกรัม
ลดลงร้อยละ 8.31 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 7.90 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ส่งออก เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 9.52 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 1.03 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 9.62 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยชะลอลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่โดยรวมทั้งปีราคาข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ปรับตัวเพิ่มขึ้น
สาเหตุจากความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ามันเชื้อเพลิงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทาให้ผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้ส่งออก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายใหญ่ที่สุดของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเริ่มนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปผลิตเอทานอล
เพื่อใช้ในเป็นพลังงานทดแทนน้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และ
จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารสัตว์จาพวกไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกรขุน และโค รวมทั้งประเทศญี่ปุ่น
มีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นเห็นได้จากการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริกา
ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเยงสัตว์ของสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออานวย
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ต่อการเพาะปลูก และความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการ
ขยายตัวของภาคปศุสัตว์ ในขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดในประเทศไทยลดลงเนื่องจากข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์มีต้นทุนการเพาะปลูกสูงทาให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกมันสาปะหลัง และอ้อยโรงงานที่ให้
ผลตอบแทนที่ดีกว่า รวมถึงพื้นที่สวนยางพาราซึ่งเกษตรกรปลูกแซมระหว่างรอผลผลิตจากยางพารา
เมื่อยางพาราพร้อมให้ผลผลิตจึงยกเลิกการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ รัฐบาลจึงต้องดาเนินมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์โดยมีการผลักดันนโยบายการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยนาร่อง
ที่จังหวัดตาก แต่ทั้งนี้ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับ
มีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องทาให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกิดปัญหาด้านคุณภาพ (ความชื้นสูง) ทาให้ราคาข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวมีราคาปรับตัวลงแต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าต้นทุนการผลิตดังนั้น ปริมาณ
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลกที่เพิ่มมากกว่าความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลกเพียงเล็กน้อย
ส่งผลให้ระดับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลกลดลง ซึ่งกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทุกประเทศ
ทั่วโลก จึงทาให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยของไทยชะลอลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่โดยรวมทั้งปี
2557 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับตัวเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามเนื่องจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศปรับตัวลดลง คาดว่าจะมี
ผู้ประกอบการที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บางรายเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดีไว้เก็งกาไร
ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ในช่วงต้นปี 2557 ประสบปัญหาภัยแล้งทาให้เกษตรกรหันมาปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนในพื้นที่ถั่วเหลือง และพื้นที่มันสาปะหลังปลูกใหม่ที่ประสบภัยแล้งในช่วงต้นปี
และเกษตรกรไม่สามารถหาท่อนพันธุ์มาปลูกทดแทนใหม่ได้ รัฐบาลจึงต้องดาเนินมาตรการแทรกแซง
ตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยมีการผลักดันนโยบายการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษโดยนาร่องที่จังหวัดตาก จึงส่งผลให้ในช่วงปลายปี 2557 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น
ปี 2558
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 8.02 บาทต่อกิโลกรัม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.78 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 7.24 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ส่งออก เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 9.73 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.14 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 9.52 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น
สาเหตุจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในต่างประเทศเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต
อาหารสัตว์และวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ของโลกลดลงเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวยต่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้ราคา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น และความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีมากขึ้นตามการขยายตัวของการเลี้ยงสัตว์ ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ลดลงเนื่องจากฝนทิ้งช่วงและกระทบแล้งทาให้ไม่สามารถปลูกในช่วงต้นฤดูฝน (มี.ค.-มิ.ย.)
เกษตรกรจึงเลื่อนไปปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคม และมีเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสาปะหลัง
และอ้อยโรงงานที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าและเป็นพืชทนแล้งและดูแลรักษาง่าย ดังนั้น ปริมาณผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลกและในประเทศไทยไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จึงทาให้
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลกและราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
จากปัญหาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเผาตอซังที่ก่อมลภาวะหมอกควันและทาให้ดิน
เสื่อมโทรม เกษตรกรต้องย้ายพื้นที่เพาะปลูกใหม่ก่อให้เกิดปัญหาบุกรุกป่าตามมา สานักงานการปฏิรูป
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ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ร่วมกับบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จากัด (มหาชน) จัดทาโครงการ
“เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ผ่านวิธีการปลูกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดการเผาตอซังและลดการใช้สารเคมี สามารถทาให้ผลผลิต
ต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 และช่วยต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 25 ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและ
เน้นในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งนาไปสู่การตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ เพื่อลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า จากความสาเร็จนี้ ส.ป.ก. จึงมีแผนขยายพื้นที่โครงการและเพิ่ม
เป้าหมายเกษตรกรให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ปี 2559
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 7.32 บาทต่อกิโลกรัม
ลดลงร้อยละ 8.79 เมือ่ เทียบกับปีก่อนที่ 8.02 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ส่งออก เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 9.04 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 7.05 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 9.73 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยปรับตัวลดลง
สาเหตุจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
อินเดีย แอฟริกาใต้ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์และวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล
ลดลง และโดยเฉพาะประเทศจีนมีความต้องการข้าวโพดลดลงเนื่องจากมีสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงถึง
200 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้ได้ตลอดทั้งปี ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ
โลกเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออานวยต่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในตลาดโลกลดลง สาหรับความต้องการข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ของไทยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์มีมากขึ้นตามการขยายตัวของการเลี้ยงสัตว์ ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง
เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพาราและมันสาปะหลังมากขึ้น ประกอบกับเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประสบปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้าน้อย ฤดูฝนคลาดเคลื่อน ส่งผลให้เกษตรกรโดยเฉพาะ
พื้นที่นอกเขตชลประทานไม่สามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เหมือนเช่นทุกปี ทาให้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ที่เก็บในสต๊อกไม่เพียงต่อความต้องการใช้ ส่งผลให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์มีการนาเข้าวัตถุดิบอื่น เช่น ข้าวสาลี
และกากข้าวโพดที่เหลือจากขบวนการผลิตเอทานอล (Dry Distillers Grains With Soluble : DDGS)
มาใช้ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสูตรอาหารสัตว์บางส่วน จึงทาให้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2559
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่ผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดและมีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จึงทาให้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ลดลง ด้วยเหตุนี้ทาให้สภาเกษตรกร
แห่งชาติร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์บริหารจัดการด้านวัตถุดิบอื่น
ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ควบคุมการนาเข้าข้าวสาลี รวมทั้งกาหนดสัดส่วนการรับซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์
จากต่างประเทศและวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ผลิตโดยเกษตรกรไทย โดยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการควบคุมการนาเข้าข้าวสาลีเพื่อนามาใช้เลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าที่ต้องขอ
อนุญาต และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมทั้งกาหนดสัดส่วน
การนาเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในอัตราส่วน 1 ต่อ 3 (หากมีการนาเข้าข้าว
สาลี 1 ตัน จะต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศปริมาณ 3 ตัน) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านราคาและ
ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรไทย รวมทั้งมีมาตรการโดยกาหนดราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ความชื้น 14.5% ณ หน้าโรงงานที่ 8 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ในประเทศ
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ปี 2560
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.17 บาทต่อกิโลกรัม
ลดลงร้อยละ 15.63 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 7.32 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ส่งออก เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 8.55 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 5.46 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 9.04 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยปรับตัวลดลง
สาเหตุความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในต่างประเทศเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร
สัตว์และวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลลดลง ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลกเพิ่มขึ้น
เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออานวยต่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
ตลาดโลกลดลง สาหรับความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์มีมากขึ้นตามการขยายตัวของการเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับการเปิดตัวโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดใหญ่
2 แห่ง ทาให้มีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ลดลงเนื่องจากในปีที่ผ่านมาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงจึงทาให้เกษตรกรหันไปปลูกมันสาปะหลังและ
อ้อยโรงงานที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2560 บริษัทผู้ผลิต
อาหารสัตว์รายใหญ่ 3 ราย ประกอบด้วยกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์อาหาร แหลมทอง และลีพัฒนา ได้ประกาศ
ยุติการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรอย่างไม่มีกาหนด สาเหตุเกิดจากแรงกดดันของภาครัฐที่มีต่อ
มาตรการกาหนดสัดส่วนการนาเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในอัตราส่วน 1 ต่อ 3
เมื่อมีการประกาศยุติการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทาให้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต๊อกเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลผลิตใหม่เริ่มทยอยออกสู่ตลาดในปริมาณมาก และประกอบ
กับผู้ผลิตอาหารสัตว์ประมูลข้าวสารในสต๊อกภาครัฐเพื่อมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ทดแทนข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ นอกจากนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกือบครึ่งหนึ่งปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ บุกรุกพื้นที่
ป่า และพื้นที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้มีคุณภาพต่า ทาให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์หลายราย
ไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากจะมีปัญหาในการส่งออกจากการที่ประเทศผู้ซื้อกาหนดประเด็นการ
รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขในการซื้อด้วย ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย
ลดลง ดังนั้น สมาคมผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ไทยได้ขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
ที่มาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกาหนดแนวทาง
ป้องกัน และขอความร่วมมือจากสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยช่วยควบคุมการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์
เน้นจาหน่ายให้กบั เกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่ถูกกฎหมาย และ ธ.ก.ส. ช่วยควบคุมผ่านช่องทางด้าน
สินเชื่อ โดยการจ่ายเงินกู้เฉพาะเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกถูกต้องและมีเอกสารสิทธิ์เท่านั้น และขอให้ภาครัฐ
สนับสนุนโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปรับสมดุลของปริมาณการผลิตของตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยลดรอบการทานาไม่ให้มี
ผลผลิตเกินความต้องการ ขณะเดียวกันช่วยกระจายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ให้กระจุกตัว และทาให้
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความเสถียรภาพมากขึ้น โดยจะต้องดาเนินการควบคู่กับการลดพื้นที่ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ บุกรุกพื้นที่ป่า และพื้นที่ผิดกฎหมายในช่วงต้นฝน
ปี 2561
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 7.92 บาทต่อกิโลกรัม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.30 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 6.17 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ส่งออก เอฟ.โอ.บี เฉลี่ย 10.45 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.23 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 8.55 บาท
ต่อกิโลกรัม โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยปรับตัวลดลง

85
สาเหตุจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในต่างประเทศเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต
อาหารสัตว์และวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นมากกว่าปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้
เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออานวยต่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น สาหรับความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์มีมากขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีราคาสูงขึ้น เช่น เมล็ดพันธุ์ สารเคมี
เป็นต้น เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกมันสาปะหลังและอ้อยโรงงาน เนื่องจากให้ผลตอบแทนดีกว่า
และเป็นพืชที่ทนแล้งดูแลรักษาง่าย รวมทั้งในช่วงครึ่งแรกปี 2561 เข้าสู่ช่วงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในฤดูแล้งทาให้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดลดลง แม้ว่ามีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูก
หลังฤดูกาลทานาออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน แต่ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้น จึงทาให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ในช่วงครึ่งแรกปี 2561 เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
จากการประชุมนโยบายบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 กระทรวง
พาณิชย์ได้ออกประกาศผ่อนปรนมาตรการควบคุมกาหนดการนาเข้าข้าวสาลี 3:1 ส่วน เป็น 2:1 ส่วน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2561 เพื่อให้โรงงานอาหารสัตว์สามารถนาเข้าข้าวสาลีเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศปรับตัวลดลง ประกอบกับในช่วงเดือนกันยายน
เป็นช่วงที่มีปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดมาก และสภาพภูมิอากาศฝนตกชุกเกษตรกร
จึงเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อระบายออกสู่ตลาด จึงทาให้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2561 ราคา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ลดลง แต่ทั้งนี้โดยรวมแล้วปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้
เพิ่มขึ้นแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงมี
นโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการทานาปรังไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทน โดยคานึงถึง
สภาพพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา ซึ่งเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการและ
ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า ตลอดจนหาตลาดเข้ามารับซื้อผลผลิต โดยกาหนดราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ความชื้น 14.5% ไม่ต่ากว่ากิโลกรัมละ 8 บาท เป็นราคาที่จาหน่าย ณ หน้าโรงงานอาหารสัตว์ในกรุงเทพ
และปริมณฑล ซึ่งการดาเนินงานโครงการดังกล่าวจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ได้ว่าหากทาการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วจะได้ราคาดีและมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน และเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด รวมทั้งกระทรวง
พาณิชย์ได้ออกมาตรการควบคุมการนาเข้าข้าวสาลี 1:3 ส่วน แต่การกาหนดมาตรการนี้ส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมากจึงเสนอให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาทบทวนสัดส่วนกาหนดการ
นาเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใหม่เป็น 1:2 ส่วน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 31 สิงหาคม
2561 ภายใต้เงื่อนไขที่โรงงานอาหารสัตว์จะต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% จากเกษตรกร
ในราคาไม่ต่ากว่า 8 บาทต่อกิโลกรัมและจะต้องเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเพื่อยืนยันว่า
ไม่ได้รุกป่าหรือทาลายสิ่งแวดล้อมเท่านั้น เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในประเทศและลดการนาเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศ
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้างต้น พบว่า สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิต
และส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายใหญ่ที่สุดของโลกจึงเป็นผู้กาหนดราคาตลาดโลก (ราคาข้าวโพดเลี้ยง
สหรัฐอเมริกาชั้น 2 ตลาดชิคาโก) ดังนั้น ราคาข้าวโพดเลี้ยงสหรัฐอเมริกาชั้น 2 ตลาดชิคาโกจึงมีอิทธิพล
ต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งมีอิทธิพลต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย

86
ทั้งนี้ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งออก เอฟ.โอ.บี ในประเทศจะสูงกว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสหรัฐอเมริกาชั้น 2
ตลาดชิคาโก เนื่องจากปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ 1) ความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ภายในประเทศที่มีความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่าร้อยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด
โดยส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นหลัก การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความต้องการใช้ผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะส่งผลต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ 2) การนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาต่ากว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ การนาเข้าทั้งที่ผ่านและไม่ผ่าน
พิธีการทางศุลกากร หากมีการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตภายในประเทศออกสู่ตลาดมาก
ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี อาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกร
ขายได้ภายในประเทศ 3) การนาเข้าพืชทดแทน มาตรการกาหนดการนาข้าวสาลีราคาถูกมาใช้ทดแทน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บางส่วนในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกร
ขายได้ภายในประเทศ 4) พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เหมาะสม ปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ บุกรุก
พื้นที่ป่า และพื้นที่ผิดกฎหมาย ซึ่งภาคเอกชนมีมาตรการไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ/พื้นที่ป่า อาจส่งผลให้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง ดังนั้น หากไม่มีการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือส่งเสริมการปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมอื่น ๆ อาจทาให้
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขาดแคลน รวมทั้งปัญหาภัยธรรมชาติ การเกิดปัญหาภัยแล้ง ภาวะฝนทิ้งช่วง
และภาวะน้าท่วม อาจส่งผลต่อปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศและอาจทาให้มีผลกระทบต่อ
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ภายในประเทศ และ 5) การดาเนินมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เช่น มาตรการแทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการประกันรายได้เกษตรกร
การรับจานาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้
ภายในประเทศ

3.6 ปาล์มน้ามัน
ในกลุ่มพืชน้ามันที่มีการเพาะปลูกทั่วโลก ปาล์มน้ามันถือเป็นพืชน้ามันที่มีศักยภาพการผลิตน้ามัน
สูงสุดเมื่อเทียบกับการแข่งขันพืชน้ามันชนิดอื่น เช่น มะพร้าว มะกอก ฝ้าย ถั่วลิสง ดอกทานตะวัน เป็นต้น
ทั้งทางด้านการผลิตและการตลาด เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตและราคาต่ากว่าน้ามันพืชชนิดอื่น
โดยเปรียบเทียบ อีกทั้งน้ามันปาล์มยังเป็นน้ามันพืชที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย
ทั้งการเป็นสินค้าเพื่อการบริโภค เป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกหลายอุตสาหกรรม และใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาปริมาณการค้าน้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น
โดยภูมิภาคอาเซียนถือเป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ามันหลักของโลก โดยประเทศผู้ผลิตสาคัญ คือ อินโดนีเซีย
และมาเลเซีย ที่มีผลผลิตน้ามันปาล์มดิบรวมกันประมาณ 58.18 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 83.98 ของ
ผลผลิตน้ามันปาล์มโลก และมีสัดส่วนการส่งออกน้ามันปาล์มรวมกันสูงถึงร้อยละ 89.16 ของการส่งออก
น้ามันปาล์มโลก ทาให้อินโดนีเซียและมาเลเซียมีบทบาทสูงในการกาหนดทิศทางราคาน้ามันปาล์มในตลาดโลก
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มของไทย พบว่า มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูง
โดยเนื้อที่ให้ผล และผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2.66 ล้านไร่ และ 6.39 ล้านตัน ในปี 2550 เป็น 4.83 ล้านไร่
และ 14.10 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.57 และร้อยละ 191.93 โดยมีผลผลิตน้ามันปาล์มดิบเป็นอันดับ
3 ของโลก ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ามันและโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบของไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2551 – 2555 ได้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ามันไปยังภาคเหนือ ภาคกลาง
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และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น ตามยุทธศาสตร์ของภาครัฐในการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน
เพื่อสนับสนุนแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศ
3.6.1 ภาพรวมสถานการณ์ปาล์มน้ามันของโลกในปี 2561
1) ด้านการผลิต
ผลผลิตน้ามันปาล์มของโลกในปี 2560/61 มีจานวน 69.28 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี
2559/60 ที่มีผลผลิตเท่ากับ 65.26 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.16 เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง
ในหลายประเทศผู้ผลิตเริ่มคลี่คลายลง ซึ่งอินโดนีเซีย และมาเลเซียผลิตน้ามันปาล์มได้ 38.50 ล้านตัน
และ 19.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.94 และร้อยละ 4.35 ตามลาดับ โดยทั้งสองประเทศ
มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 83.98 ของผลผลิตน้ามันปาล์มโลก สาหรับไทยผลิตได้เป็นอันดับที่ 3 ของโลก
สามารถผลิตได้ 2.70 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.90 ของผลผลิตน้ามันปาล์มโลก
2) ด้านการตลาด
ความต้องการใช้น้ามันปาล์มของโลกในปี 2560/61 มีปริมาณ 64.94 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559/60 อยู่ที่ 61.50 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.59 เนื่องจากน้ามันปาล์มเป็นพืชน้ามันที่มีราคา
ถูกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ามันอื่น ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ามันปาล์มเพื่อการบริโภคและเพื่อใช้
เป็นพลังงานทดแทนจึงเพิ่มมากขึ้น โดยประเทศที่มีความต้องการใช้น้ามันปาล์มมากที่สุด คือ อินโดนีเซีย
10.49 ล้านตัน รองลงมา ได้แก่ อินเดีย 9.40 ล้านตัน สหภาพยุโรป 6.55 ล้านตัน และจีน 5.10 ล้านตัน
ตามลาดับ
การค้าน้ามันปาล์มโลก พบว่า ปี 2560/61 การส่งออกน้ามันปาล์มของโลกมีปริมาณ
48.75 ล้านตัน ลดลงจากปี 2559/60 อยู่ที่ 48.92 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 0.35 เนื่องจากอินโดนีเซีย
มีความต้องการใช้น้ามันปาล์มภายในประเทศเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ส่งออกน้ามันปาล์มได้ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา สาหรับการนาเข้าน้ามันปาล์มของโลกมีปริมาณ 45.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559/60 อยู่ที่
45.49 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.79 เนื่องจากอินเดีย จีน และปากีสถานมีการนาเข้าน้ามันปาล์ม
เพิ่มขึ้น
ด้านราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียในปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 2,246.80 ริงกิต
(18.28 บาทต่อกิโลกรัม) ลงลงจาก 2,779.34 ริงกิต (22.24 บาทต่อกิโลกรัม) ในปี 2560 หรือลดลง
ร้อยละ 19.16 สาหรับราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดรอตเตอร์ดัมในปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 522.97
ดอลลาร์สหรัฐ (19.23 บาทต่อกิโลกรัม) ลดลงจาก 717.30 ดอลลาร์สหรัฐ (24.48 บาทต่อกิโลกรัม)
ในปี 2560 หรือลดลงร้อยละ 27.09
3.6.2 ภาพรวมสถานการณ์ปาล์มน้ามันของไทยในปี 2561
1) ด้านการผลิต
ในปี 2561 มีเนื้อที่ให้ผล 5.09 ล้านไร่ ผลผลิต 15.39 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3,024
กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีเนื้อที่ให้ผล 4.83 ล้านไร่ ผลผลิต 14.10 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่
2,918 กิโลกรัม เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลและปริมาณน้าฝนเพิ่มขึ้น ประกอบกับเนื้อที่ให้ผลของปาล์มน้ามัน
ในช่วงอายุ 7 – 16 ปี มีสัดส่วนมากขึ้น และเป็นช่วงอายุของปาล์มที่ให้ผลผลิตสูง จึงส่งผลให้ผลผลิตต่อ
ไร่เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น
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2) ด้านการตลาด
ความต้องการใช้น้ามันปาล์มดิบของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีความต้องการใช้น้ามัน
ปาล์มดิบเพื่อการบริโภค 1.20 ล้านตัน และมีความต้องการใช้น้ามันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซล 1.16
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 3.21 และร้อยละ 19.05 ตามลาดับ เนื่องจากความต้องการ
ใช้น้ามันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มขึ้น รวมทั้งกระทรวงพลังงานได้ประกาศปรับสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล (B7)
เพิ่มขึ้นด้วย
การค้าน้ามันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์ของไทยในปี 2561 พบว่า มีปริมาณการส่งออก
(ตารางที่ 3.8) 589,478 ตัน มูลค่า 13,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ส่งออกได้ 429,959 ตัน
มูลค่า 11,752 ล้านบาท เนื่องจากราคาน้ามันปาล์มดิบของไทยในช่วงต้นปีปรับตัวลดลงใกล้เคียงกับราคา
ในตลาดโลก จึงส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีแรกไทยสามารถส่งออกน้ามันปาล์มดิบได้อย่างต่อเนื่อง สาหรับด้าน
การนาเข้า มีปริมาณ 72,173 ตัน มูลค่า 2,918 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ที่นาเข้า 81,797 ตัน มูลค่า
3,783 ล้านบาท โดยส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียมากที่สุดอยู่ที่ 20.75 ล้านกิโลกรัม รองลงมา ได้แก่
อินเดีย 0.003 ล้านกิโลกรัม ไนจีเรีย 0.002 ล้านกิโลกรัม และฟิลิปปินส์ 0.001 ล้านกิโลกรัม ตามลาดับ
ตารางที่ 3.8 ประเทศผู้นาเข้าปาล์มน้ามันของไทยที่สาคัญระหว่างปี 2557 – 2561
หน่วย: กิโลกรัม
ปริมาณ
ประเทศ
2557
2558
2559
2560
2561
มาเลเซีย
13,380,770 10,137,750 8,436,280 6,916,690 20,745,430
อินเดีย
890
936
2,326
3,437
ไนจีเรีย
648
345
410
1,729
ฟิลิปปินส์
2,166
2,435
1,852
1,360
1,645
เยอรมนี
1,193
1,257
956
เดนมาร์ก
400
คองโก
656
20
320
สหรัฐอเมริกา
108
ฮ่องกง
18
39
สิงคโปร์
49
4
ประเทศอื่น ๆ
2,519
3,340
15,926
29,988
2
รวม
13,387,698 10,144,806 8,455,661 6,951,659 20,754,070
ที่มา: กรมศุลกากร
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ภาพที่ 3.7 ดัชนีราคาปาล์มน้ามัน (น.น. > 15 กก.) ราคาปาล์มน้ามัน ราคาน้ามันปาล์มดิบของประเทศไทย และราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซีย
ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2561

ที่มา : *ข้อมูลดัชนีราคาปาล์มน้ามัน (น.น. > 15 กิโลกรัม) ราคาปาล์มน้ามัน และต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมเฉลี่ยรายปี จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
**ข้อมูลราคาน้ามันปาล์มดิบของไทย และราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซีย จากธนาคารแห่งประเทศไทย
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3.6.3 สถานการณ์ราคาปาล์มน้ามันของไทย
จากภาพที่ 3.7 แสดงต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมเฉลี่ยรายปีของปาล์มน้ามัน พบว่า ต้นทุนรวม
ต่อกิโลกรัมเฉลี่ยรายปีของปาล์มน้ามันของไทยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากราคา
ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะราคาปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยโครงสร้างต้นทุนการผลิตปาล์มน้ามันเกือบร้อยละ 40
เป็นค่าปุ๋ย เนื่องจากปาล์มน้ามันเป็นพืชที่ต้องการการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและต้องการธาตุอาหาร
ในปริมาณมากเพื่อให้ผลผลิต อย่างไรก็ดี ในปี 2552 ปี 2555 และปี 2558 ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ามัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาปาล์มน้ามันปรับตัวลดลง เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ามันที่เข้าโรงงานสกัด
ลดลง ทาให้มีปริมาณผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อกาลังการผลิตของโรงงานสกัด
จากภาพที่ 3.7 แสดงดัชนีราคาปาล์มน้ามัน (น.น. > 15 กิโลกรัม) ราคาปาล์มน้ามัน (บาทต่อ
กิโลกรัม) ราคาน้ามันปาล์มดิบขายส่ง กทม. (บาทต่อกิโลกรัม) ของประเทศไทย และราคาน้ามันปาล์ม
ดิบตลาดมาเลเซีย (บาทต่อกิโลกรัม) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงในตลาดโลก ในปี 2548 ถึงปี 2561 โดยสามารถ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาปาล์มน้ามันในแต่ละปีได้ ดังนี้
ปี 2548
ราคาปาล์มน้ามันที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 2.76 บาทต่อกิโลกรัม ราคาน้ามันปาล์มดิบ
ขายส่ง กทม. และราคาน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขายส่ง กทม. อยู่ที่ 16.89 บาทต่อกิโลกรัม และ 22.02 บาท
ต่อกิโลกรัม สาหรับราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 15.15 บาทต่อกิโลกรัม
ในปี 2548 ไทยประสบกับสภาพอากาศแปรปรวนจากความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ทาให้ผล
ผลิตโดยเฉลี่ยของปาล์มน้ามันลดลง และผลผลิตน้ามันปาล์มดิบของไทยก็ลดลงเช่นกัน โดยราคาน้ามัน
ปาล์มดิบของไทยปรับตัวลงมาใกล้เคียงกับราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซีย
ปี 2549
ราคาปาล์มน้ามันที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 2.43 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อนคิดเป็น
ร้อยละ 12.21 สอดคล้องกับราคาน้ามันปาล์มดิบขายส่ง กทม. และราคาน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขายส่ง
กทม. อยู่ที่ 15.77 บาทต่อกิโลกรัม และ 20.01 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 6.63
และร้อยละ 9.13 ตามลาดับ สาหรับราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 15.73 บาทต่อกิโลกรัม
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.83
สาเหตุมาจากสภาพอากาศเอื้ออานวยและปริมาณน้ามีเพียงพอต่อการเพาะปลูก ทาให้ผล
ผลิตปาล์มน้ามันเพิ่มสูงขึ้น จึงมีผลผลิตเข้าสู่โรงงานสกัดเพิ่มขึ้นเกินต่อความต้องการใช้ เป็นผลให้ราคา
ปาล์มน้ามันปรับตัวลดลงจากอุปทานที่เพิ่มขึ้น แต่ราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซีย ซึ่งเป็นราคาอ้างอิง
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ามันลดลงจากสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศผู้ผลิตรายใหญ่
เป็นผลให้ผลผลิตน้ามันปาล์มของโลกลดลง ราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียจึงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ปี 2550
ราคาปาล์มน้ามันที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4.01 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิด
เป็นร้อยละ 65.24 สอดคล้องกับราคาน้ามันปาล์มดิบขายส่ง กทม. และราคาน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขายส่ง
กทม. อยู่ที่ 24.45 บาทต่อกิโลกรัม และ 29.25 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 55.04
และร้อยละ 46.18 ตามลาดับ สาหรับราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 25.63 บาทต่อกิโลกรัม
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 62.94
สาเหตุมาจากในปี 2550 ผลผลิตปาล์มน้ามันลดลงจากปีก่อนภาวะภัยแล้งตั้งแต่ปลายปี
2548 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2550 และจากราคาในปี 2549 ที่อยู่ในระดับต่า จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรบารุงรักษา
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และดูแลต้นปาล์มดีเท่าที่ควร ทาให้ปริมาณผลปาล์มที่โรงงานสกัดน้ามันรับซื้อจากเกษตรกรลดลง
โรงงานสกัดน้ามันปาล์มจึงมีกาลังการผลิตส่วนเกินอยู่มาก ทาให้มีการแข่งขันกันรับซื้อวัตถุดิบ ประกอบ
กับความต้องการใช้น้ามันปาล์มดิบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากพืชน้ามันเพื่อการบริโภคที่เป็นสินค้าทดแทนกันเกิด
ปัญหาขาดแคลน เช่น ถั่วเหลือง จึงเป็นผลให้ราคาปาล์มน้ามันเฉลี่ยทั้งปีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก และจาก
ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทาให้ราคาน้ามันปาล์มดิบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง
ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากความต้องการใช้เพื่อผลิตไบโอดีเซลเป็นพลังงาน
ทดแทน อย่างไรก็ดี ในด้านการส่งออกน้ามันปาล์มดิบของไทยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากราคาขายน้ามัน
ปาล์มดิบในตลาดมาเลเซีย ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงในตลาดโลกสูงกว่าราคาน้ามันปาล์มดิบของไทย จึงทาให้
ไทยได้รับประโยชน์จากการส่งออกน้ามันปาล์มดิบที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 37.3
ปี 2551
ราคาปาล์มน้ามันที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิด
เป็นร้อยละ 8.88 สอดคล้องกับราคาน้ามันปาล์มดิบขายส่ง กทม. และราคาน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขายส่ง
กทม. อยู่ที่ 28.96 บาทต่อกิโลกรัม และ 38.06 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 18.45
และร้อยละ 30.12 ตามลาดับ สาหรับราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 29.68 บาทต่อกิโลกรัม
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 15.80
สาเหตุมาจากในช่วงต้นปี 2551 ราคาปาล์มน้ามันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากความต้องการใช้
ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น และจากราคาในปี 2550 อยู่ในระดับสูง จึงจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มการบารุงรักษา
และดูแลต้นปาล์มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2551 ราคาน้ามันปาล์มดิบของไทยประสบกับ
ความผันผวนเช่นเดียวกับราคาในตลาดโลก ส่งผลให้ราคารับซื้อผลผลิตปาล์มที่เคยสูงถึงกิโลกรัมละ 5.90
บาท ในเดือนมกราคม 2551 ปรับลดลงต่ากว่ากิโลกรัมละ 3 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นมา
จากราคาที่ปรับตัวลดลงในช่วงปลายปี ภาครัฐจึงได้ออกมาตรการแทรกแซงราคาผลปาล์มที่กิโลกรัมละ
3.50 บาท และน้ามันปาล์มที่กิโลกรัมละ 22.50 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและพยุง
ราคาไม่ให้ตกต่าตามราคาในตลาดโลก โดยมีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนมกราคม 2552
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีเป็นฤดูกาลที่ผลปาล์มออกสู่ตลาดน้อย จึงทาให้โรงงานแข่งขันกันรับซื้อผล
ปาล์ม ราคาซื้อขายผลปาล์มจึงปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าราคาประกันตามมาตรการของรัฐบาล สาหรับ
ผลผลิตน้ามันปาล์มดิบของไทยในปี 2551 ปรับตัวเพิ่มขึ้น และสต็อกน้ามันปาล์มในช่วงต้นปีอยู่ในระดับ
ต่ากว่าปกติมาก ผู้ประกอบการและโรงกลั่นน้ามันพืชจึงได้ร้องขอนาเข้าน้ามันปาล์มเพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 อนุมัติให้นาเข้าน้ามันปาล์มเพื่อเพิ่มสต็อก
ภายในประเทศ และจัดสรรให้กับสมาชิกโรงกลั่นน้ามันตามสัดส่วนการรับซื้อผลผลิตน้ามันปาล์มดิบใน
ประเทศปี 2550 ดังนั้น ราคาน้ามันปาล์มดิบในครึ่งปีแรกปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
ประกอบกับความต้องการเพื่อผลิตไบโอดีเซลตามนโยบายภาครัฐที่ประกาศใช้น้ามันบี 2 ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2551 ส่วนครึ่งปีหลังราคาได้ผันผวนตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
ปี 2552
ราคาปาล์มน้ามันที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อนคิดเป็น
ร้อยละ 16.36 สอดคล้องกับราคาน้ามันปาล์มดิบขายส่ง กทม. และราคาน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขายส่ง กทม.
อยู่ที่ 24.33 บาทต่อกิโลกรัม และ 30.19 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 15.99 และ
ร้อยละ 20.68 ตามลาดั บ สาหรับราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 22.91 บาทต่อกิโลกรัม
ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 22.81
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สาเหตุมาจากราคาปาล์มน้ามันลดลงตามราคาน้ามันปาล์มดิบและน้ามันเชื้อเพลิงที่ปรับลดลง
ตามราคาตลาดโลก จากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ประกอบกับผลผลิตปาล์มน้ามันที่เข้าโรงงานสกัด
ลดลง เนื่องจากคุณภาพผลปาล์มและปัญหาการตัดผลปาล์มดิบ ทาให้ราคาน้ามันปาล์มดิบปรับตัวลดลง
อย่างไรก็ดี ราคาน้ามันปาล์มดิบของไทยเฉลี่ยสูงกว่าราคาตลาดมาเลเซีย เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจาก
โครงการแทรกแซงราคาของภาครัฐ และผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อกาลังการผลิตของโรงงานสกัด
ปี 2553
ราคาปาล์มน้ามันที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4.44 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 21.58 สอดคล้องกับราคาน้ามันปาล์มดิบขายส่ง กทม. และราคาน้ามันปาล์มบริสุทธิ์
ขายส่ง กทม. อยู่ที่ 29.11 บาทต่อกิโลกรัม และ 33.05 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ
19.65 และร้อยละ 9.47 ตามลาดับ สาหรับราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 27.74 บาทต่อกิโลกรัม
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21.08
สาเหตุมาจากผลผลิตปาล์มน้ามันได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนตั้งแต่ปี 2552
ที่ปริมาณน้าฝนน้อยกว่าปกติต่อเนื่องมาจนเกิดภาวะเอลนิโญในปี 2553 และเกิดภาวะลานีญาในปลายปี
ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดต่ากว่าที่คาดการณ์ โดยปริมาณผลปาล์มที่โรงงานสกัดรับซื้อจากเกษตรกร
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.6 ไม่เพียงพอต่อกาลังการผลิตของโรงงานสกัด โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ผลผลิต
ลดต่าสุดในรอบ 5 ปี ส่งผลให้โรงงานสกัดแข่งกันรับซื้อผลผลิต เป็นผลให้ราคาปาล์มน้ามันปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้น และจากราคาต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งความต้องการใช้น้ามันปาล์มเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตน้ามันไบโอดีเซลบี 100 เพื่อผสมเป็นน้ามันดีเซลบี 3 แทนบี 2 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553
เป็นผลให้ราคาน้ามันปาล์มดิบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม 2553 ที่สูงถึงกิโลกรัมละ
43.80 บาท
ปี 2554
ราคาปาล์มน้ามันที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 5.39 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 21.48 สอดคล้องกับราคาน้ามันปาล์มดิบขายส่ง กทม. และราคาน้ามันปาล์มบริสุทธิ์
ขายส่ง กทม. อยู่ที่ 34.12 บาทต่อกิโลกรัม และ 43.03 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ
17.21 และร้อยละ 30.20 ตามลาดับ สาหรับราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 33.21 บาทต่อกิโลกรัม
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 33.21
สาเหตุมาจากเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันเพิ่มขึ้น และสภาพอากาศที่เอื้ออานวย
ทาให้ผลผลิตโตเต็มที่ และมีสัดส่วนต้นปาล์มพันธุ์ดีเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ผลผลิตน้ามันปาล์มดิบที่โรงงานสกัด
ได้มีปริมาณเพิ่มขึ้น และความต้องการใช้น้ามันปาล์มในประเทศเพื่อการบริโภคและผลิตไบโอดีเซล
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งภาครัฐได้ออกมาตรการบังคับใช้ไบโอดีเซล B5
ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 และได้ให้ความสาคัญต่อการเก็บเกี่ยวผลปาล์มที่สุกแก่เต็มที่
เพื่อให้โรงงานสกัดรับซื้อผลปาล์มในราคาตามคุณภาพ ลดความสูญเสียน้ามันปาล์มทั้งระบบ ส่งผลให้
ผลผลิตน้ามันปาล์มของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพน้ามัน และได้มีการส่งออก
น้ามันปาล์มไปยังตลาดสหภาพยุโรป และมาเลเซียที่ต้องการนาเข้าน้ามันปาล์มเพื่อทดแทนน้ามัน
Rapeseed เพิ่มขึ้น และภาครัฐ ดังนั้น จึงเป็นผลให้ราคาน้ามันปาล์มจึงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ปี 2555
ราคาปาล์มน้ามันที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4.77 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 11.47 สอดคล้องกับราคาน้ามันปาล์มดิบขายส่ง กทม. และราคาน้ามันปาล์มบริสุทธิ์
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ขายส่ง กทม. อยู่ที่ 30.86 บาทต่อกิโลกรัม และ 35.66 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ
9.55 และร้อยละ 17.13 ตามลาดับ สาหรับราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 23.64 บาทต่อกิโลกรัม
ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 28.82
สาเหตุมาจากในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2555 ราคาปาล์มน้ามันที่โรงงานสกัดรับซื้อมีแนวโน้ม
ลดลง เนื่องจากความต้องการใช้ที่ชะลอตัวลงจากปัญหาเศรษฐกิจโลกและปัญหาวิกฤติหนี้สินในสหภาพ
ยุโรป ประกอบกับประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ได้แก่ อินโดนีเซียและมาเลเซีย สามารถผลิตน้ามันปาล์ม
ได้มากขึ้น ทาให้ปริมาณสต็อกน้ามันปาล์มดิบคงเหลือของโลกมีปริมาณเพิ่มขึ้น อีกทั้งผลผลิตปาล์ม
เข้าโรงงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์ขาดแคลนน้ามันปาล์มดิบในช่วงต้นปี 2555 คลี่คลายลง และ
ระดับสต็อกน้ามันปาล์มดิบเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าภาครัฐได้มีมาตรการลดระดับสต็อกที่สูง
โดยกาหนดเพิ่มสัดส่วนการนาน้ามันไบโอดีเซล บี100 ผสมในน้ามันดีเซล รวมถึงแนวทางการใช้น้ามัน
ปาล์มดิบทดแทนน้ามันเตาในโรงไฟฟ้า และนาไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น แต่เนื่องด้วย
ปริมาณสต็อกทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและความต้องการที่ลดลงในช่วงปลายปี
เป็นผลให้ระดับราคาน้ามันปาล์มดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับตัวลดลง
ปี 2556
ราคาปาล์มน้ามันที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 3.62 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 24.22 สอดคล้องกับราคาน้ามันปาล์มดิบขายส่ง กทม. และราคาน้ามันปาล์มบริสุทธิ์
ขายส่ง กทม. อยู่ที่ 25.24 บาทต่อกิโลกรัม และ 28.03 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ
9.55 และร้อยละ 17.13 ตามลาดับ สาหรับราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 23.21 บาทต่อกิโลกรัม
ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.82
สาเหตุมาจากแรงกดดันสต็อกน้ามันปาล์มดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศยังอยู่ในระดับสูง
รวมทั้งประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ได้แก่ อินโดนีเซีย และมาเลเซียขยายเนื้อที่เพาะปลูกปาล์มน้ามันเพิ่มขึ้น
ทาให้ผลผลิตน้ามันปาล์มของโลกเพิ่มสูงขึ้น ราคาน้ามันปาล์มจึงปรับตัวลดลง กระตุ้นให้ปริมาณความต้องการใช้
น้ามันปาล์มของโลกเพื่อการบริโภคและพลังงานทดแทนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการที่ราคาปาล์มน้ามัน
มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ภาครัฐจึงได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มตกต่า และภาคเอกชนได้ผลักดัน
การส่งออกเพื่อลดระดับสต็อกน้ามันปาล์มดิบภายในประเทศลง โดยในช่วงปลายปี 2556 ราคาในประเทศ
เริ่มปรับตัวสูงขึ้น จากผลผลิตที่ลดลง และความต้องการใช้น้ามันปาล์มดิบในการผลิตไบโอดีเซลตามนโยบาย
ของภาครัฐที่ปรับสัดส่วนไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น
ปี 2557
ราคาปาล์มน้ามันที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4.35 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น
ร้อยละ 20.39 สอดคล้องกับราคาน้ามันปาล์มดิบขายส่ง กทม. และราคาน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขายส่ง กทม.
อยู่ที่ 28.57 บาทต่อกิโลกรัม และ 32.37 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 13.19
และร้อยละ 15.48 ตามลาดับ สาหรับราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 24.37 บาทต่อกิโลกรัม
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5
สาเหตุมาจากในปี 2556 ปริมาณน้าฝนมีเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นปาล์ม ส่งผลให้
การออกจั่นตัวเมียของต้นปาล์มในปี 2557 เพิ่มขึ้น แต่ต้นปาล์มน้ามันที่ปลูกใหม่ในช่วงปี 2552 – 2554
เริ่มให้ผลผลิตแต่ผลทะลายเล็กและมีน้าหนักน้อย รวมทั้งในช่วงต้นปี 2557 ผลผลิตบางส่วนได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ทาให้ผลผลิตปาล์มน้ามันที่โรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบรับซื้อจากเกษตรกรมีปริมาณลดลง
จากปีก่อน ในขณะที่ความต้องการใช้น้ามันปาล์มเพื่อการบริโภคและผลิตไบโอดีเซลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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เนื่องจากภาครัฐประกาศเพิ่มสัดส่วนการผลิตไบโอดีเซลจาก B3.5 เป็น B7 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม
2557 ทาให้ความต้องการใช้น้ามันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น ประกอบกับในปี 2556 ภาครัฐ
ได้ดาเนินมาตรการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มตกต่า และภาคเอกชนได้ผลักดันการส่งออกเพื่อลดระดับ
สต็อกน้ามันปาล์มดิบภายในประเทศ ทาให้ปริมาณสต็อกน้ามันปาล์มดิบของไทยอยู่ในระดับต่า จากปัจจัย
ภายในประเทศที่ผลผลิตลดลง ขณะที่ความต้องการใช้ภายในประเทศสูงขึ้น จึงผลักดันให้ราคาปาล์มน้ามัน
และน้ามันปาล์มของไทยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
จากปีก่อนเพียงเล็กน้อย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากผลผลิตน้ามันปาล์มของต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
ทาให้สต็อกน้ามันปาล์มของประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อยู่ในระดับสูง
จนทั้งสองประเทศต้องใช้มาตรการยกเว้นภาษีส่งออกน้ามันปาล์มดิบเพื่อกระตุ้นการส่งออกและลด
ปริมาณสต็อก ประกอบกับราคาน้ามันถั่วเหลืองซึ่งเป็นสินค้าทดแทนมีแนวโน้มลดลง จึงกดดันให้ระดับ
ราคาน้ามันปาล์มในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
ปี 2558
ราคาปาล์มน้ามันที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อนคิดเป็น
ร้อยละ 5.49 สอดคล้องกับราคาน้ามันปาล์มดิบขายส่ง กทม. และราคาน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขายส่ง กทม.
อยู่ที่ 27.33 บาทต่อกิโลกรัม และ 31.3 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 4.34 และร้อยละ
3.31 ตามลาดับ สาหรับราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 19.69 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 19.20
สาเหตุมาจากผลผลิตน้ามันปาล์มของโลกและของไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากอินโดนีเซียซึ่งเป็น
ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ขยายเนื้อที่เพาะปลูกปาล์มน้ามันเพิ่มขึ้น ประกอบกับสต็อกน้ามันปาล์มยังอยู่ใน
ระดับสูง ทาให้โรงสกัดน้ามันปาล์มดิบชะลอการรับซื้อผลปาล์ม นอกจากนี้ราคาน้ามันปาล์มในตลาดโลก
และราคาสินค้าทดแทน เช่น น้ามันถั่วเหลือง และน้ามันดิบ มีทิศทางปรับตัวลดลง จึงเป็นปัจจัยกดดัน
ให้ราคาปาล์มน้ามันปรับตัวลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ดี ปริมาณการส่งออกน้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์
ของไทยลดลงร้อยละ 24.22 เนื่องจากราคาน้ามันปาล์มในตลาดโลกต่ากว่าราคาภายในประเทศค่อนข้างมาก
ประกอบกับค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกหลัก ส่งผลให้การ
ส่งออกน้ามันปาล์มดิบของไทยไม่สามารถแข่งขันได้
ปี 2559
ราคาปาล์มน้ามันที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 5.43 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิด
เป็นร้อยละ 31.91 สอดคล้องกับราคาน้ามันปาล์มดิบขายส่ง กทม. และราคาน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขายส่ง
กทม. อยู่ที่ 31.95 บาทต่อกิโลกรัม และ 35.44 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 16.90
และร้อยละ 13.23 ตามลาดับ สาหรับราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 23.04 บาทต่อกิโลกรัม
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 17.01
สาเหตุมาจากภาวะภัยแล้งในปี 2559 รุนแรงและยาวนานกว่าปีก่อน ทาให้ผลผลิตปาล์ม
น้ามันลดลง ส่งผลให้โรงงานสกัดน้ามันปาล์มแข่งขันกันซื้อผลปาล์มเพื่อนามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ราคาปาล์มน้ามันจึงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก และผลผลิตน้ามันปาร์มดิบมีปริมาณลดลงตามปริมาณผลผลิต
ปาล์มที่เข้าสู่โรงงานลดลง ทาให้ปริมาณน้ามันปาล์มในสต็อกลดลง ส่งผลให้ราคาน้ามันปาล์มดิบเฉลี่ย
ของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นทิศทางเดียวกับราคาน้ามันปาล์มดิบในตลาดโลก อย่างไรก็ตามความต้องการ
ใช้น้ามันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซลลดลง เนื่องจากกระทรวงพลังงานได้ปรับสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล
เพื่อให้น้ามันปาล์มดิบเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และจากการที่ผลผลิตน้ามันปาล์มลดลง
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ประกอบกับราคาน้ามันปาล์มดิบของไทยสูงกว่าราคาในตลาดโลกโดยเฉพาะมาเลเซีย ส่งผลให้ปริมาณ
การส่งออกน้ามันปาล์มของไทยลดลงร้อยละ 16.65
ปี 2560
ราคาปาล์มน้ามันที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4.06 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อนคิดเป็น
ร้อยละ 25.27 สอดคล้องกับราคาน้ามันปาล์มดิบขายส่ง กทม. และราคาน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขายส่ง
กทม. อยู่ที่ 24.88 บาทต่อกิโลกรัม และ 28.96 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 22.13
และร้อยละ 18.28 ตามลาดับ สาหรับราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 22.24 บาทต่อกิโลกรัม
ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.47
สาเหตุมาจากปริมาณผลผลิตปาล์มน้ามันของไทยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 23.47 จาก
สภาพอากาศที่เอื้ออานวยหลังจากสิ้นสุดภาวะภัยแล้งในปีที่ผ่านมา รวมทั้งเนื้อที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากต้น
ปาล์มที่ปลูกใหม่ในปี 2557 ส่งผลให้ราคาปาล์มน้ามันเฉลี่ยทั้งปีปรับตัวลดลงจากผลผลิตที่ขยายตัวสูง
อย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ามันปาล์มดิบที่โรงงานสกัดผลิตได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่ไตรมาส 2
ต่อเนื่องถึงไตรมาส 4 ส่งผลให้สต็อกน้ามันปาล์มดิบอยู่ในระดับสูง แม้ว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ
ทั้งเพื่อการบริโภคและการผลิตไบโอดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ตาม อย่างไรก็ดี จากสต็อกน้ามันปาล์มดิบ
ที่อยู่ในระดับสูงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ภาครัฐออกมาตรการผลักดันการส่งออก โดยมีเป้าหมายอยู่ที่
200,000 เมตริกตัน ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ์ 2561 แต่เนื่องจากผลผลิตน้ามัน
ปาล์มของโลกก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคลี่คลาย และความต้องการใช้น้ามันปาล์มใน
ตลาดโลกเริ่มทรงตัว จากการใช้พลังงานทางเลือกมีมากขึ้น ทาให้ความต้องการใช้น้ามันปาล์มเพื่อ
พลังงานทดแทนค่อนข้างทรงตัว ประกอบกับราคาน้ามันพืชทดแทนมีแนวโน้มลดลง และประเทศผู้ผลิต
รายใหญ่ เช่น อินโดนีเซีย มีการส่งออกน้ามันปาล์มเพิ่มขึ้นเพื่อลดปริมาณสต็อกภายในประเทศ เป็นผลให้
ระดับราคาน้ามันปาล์มปรับตัวลดลง
ปี 2561
ราคาปาล์มน้ามันที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 3.07 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อนคิดเป็น
ร้อยละ 24.32 สอดคล้องกับราคาน้ามันปาล์มดิบขายส่ง กทม. และราคาน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขายส่ง
กทม. อยู่ที่ 19.93 บาทต่อกิโลกรัม และ 23.58 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 19.90
และร้อยละ 18.58 ตามลาดับ สาหรับราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 18.28 บาทต่อกิโลกรัม
ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 17.81
สาเหตุมาจากสภาพอากาศที่เอื้ออานวยทาให้ปริมาณปาล์มน้ามันเพิ่มสูงขึ้น และจากสต็อก
น้ามันปาล์มของไทยที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งสต็อกน้ามันปาล์มของมาเลเซียที่อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
แม้ว่าความต้องการใช้น้ามันปาล์มในประเทศเพื่อการผลิตไบโอดีเซลจากการที่ภาครัฐได้มีมาตรการ
ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลบี 20 จะเพิ่มขึ้น แต่ความต้องการใช้เพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ปรับตัวลดลง จะเห็นได้ว่าผลผลิตปาล์มน้ามันเพิ่มขึ้นมากกว่าความต้องการใช้ และปริมาณน้ามันปาล์ม
ดิบของอินโดนีเซียที่มีเพิ่มขึ้น จึงเป็นผลให้ราคาปาล์มน้ามันปรับตัวลดลง
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3.7 สรุปสถานการณ์ด้านราคาและปริมาณผลผลิต ในช่วงปี 2548 – 2561 ของพืชเกษตร
ที่สาคัญต่อเศรษฐกิจไทย 6 ชนิด
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านราคาและปริมาณผลผลิต ในช่วงปี 2548 – 2561 ของพืชเกษตร
ที่สาคัญต่อเศรษฐกิจไทย 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ และปาล์มน้ามัน
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านราคาพืชเศรษฐกิจ
ที่สาคัญของไทยทั้ง 6 ชนิด สรุปได้ ดังนี้
3.7.1 ข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิของไทยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของไทย
ทั้งการบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปยังตลาดโลก โดยประเทศคู่แข่งที่สาคัญของไทย คือ อินเดีย
และเวียดนาม ซึ่งมีราคาข้าวโดยเฉลี่ยต่ากว่าของไทย จึงทาให้ผู้นาเข้าบางส่วนหันไปนาเข้าข้าวจาก
ประเทศดังกล่าว สาหรับข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ไทยถือเป็นผู้ส่งออกหลักของโลก เนื่องจากเป็นข้าว
ที่มีคุณภาพสูง แต่ในช่วงหลังประเทศผู้ผลิตข้าวอื่น ๆ เช่น อินเดีย เวียดนาม เริ่มพัฒนาการผลิตข้าวหอม
ที่มีราคาถูกกว่าของไทยเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้ราคาข้าวหอมของไทยปรับตัวลดลง
3.7.2 ยางพารา ผลผลิตยางพาราของประเทศไทยประมาณร้อยละ 80 – 85 ของผลผลิตทั้งหมด
ถูกนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น เช่น ยางแท่ง น้ายางข้น ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ยางคอมปาวด์
เป็นต้น เพื่อส่งออกขายในต่างประเทศ ทาให้ยางพาราของประเทศไทยเป็นสินค้าที่ต้องพึ่งพาตลาด
ต่างประเทศเป็นหลัก ส่งผลให้ประเทศไทยต้องยอมรับราคาที่ผู้นาเข้าจากตลาดโลกกาหนดมาให้
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยางพาราของประเทศไทยใช้ราคายางพาราในตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ
เช่น ตลาดล่วงหน้าโตเกียว ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น เป็นราคาอ้างอิงในการซื้อขายยางพารา
ในตลาดส่งมอบจริง ดังนั้น ราคายางพาราในประเทศไทยจึงเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกับราคายางในตลาด
ล่วงหน้าต่างประเทศทั่วโลก
3.7.3 อ้อยเป็นวัตถุดิบที่สาคัญสาหรับแปรรูปเป็นน้าตาล โดยประเทศที่สามารถปลูกอ้อย
และผลิตน้าตาลได้มากกว่าปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศ ได้แก่ บราซิล ไทย อินเดีย เป็นต้น
โดยไทยสามารถส่งออกน้าตาลทรายได้มากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากบราซิล ซึ่งประเทศในทวีป
เอเชียมีแนวโน้มในการบริโภคน้าตาลเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้ไทยมีความได้เปรียบประเทศผู้ส่งออกน้าตาลทราย
รายใหญ่อื่น ๆ ในด้านต้นทุนการขนส่ง
3.7.4 มันสาปะหลัง ผลผลิตมันสาปะหลังของประเทศไทยประมาณร้อยละ 70 – 75 ของผลผลิต
ทั้งหมด ถูกนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง ได้แก่ มันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมันสาปะหลัง
เพื่อส่งออกขายในต่างประเทศ โดยประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังมากเป็นอันดับ 1 ของโลก
3.7.5 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายใหญ่ที่สุด
ของโลกจึงเป็นผู้กาหนดราคาตลาดโลก (ราคาข้าวโพดเลี้ยงสหรัฐอเมริกาชั้น 2 ตลาดชิคาโก) ดังนั้น
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สหรัฐอเมริกาชั้น 2 ตลาดชิคาโกจึงมีอิทธิพลต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งออก
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
3.7.6 ปาล์มน้ามันเป็นพืชน้ามันที่มีศักยภาพการผลิตน้ามันสูงสุดเมื่อเทียบกับพืชน้ามันชนิดอื่น
เช่น มะพร้าว ดอกทานตะวัน เป็นต้น เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตและราคาต่ากว่า โดยภูมิภาคอาเซียนถือ
เป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ามันหลักของโลก ซึ่งประเทศผู้ผลิตสาคัญ คือ อินโดนีเซียและมาเลเซีย มีสัดส่วน
การส่งออกน้ามันปาล์มรวมกันสูงถึงร้อยละ 89 ของการส่งออกน้ามันปาล์มโลก ทาให้อินโดนีเซียและ
มาเลเซียมีบทบาทสูงในการกาหนดทิศทางราคาน้ามันปาล์มในตลาดโลก สาหรับไทยมีผลผลิตน้ามัน
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ปาล์มเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ามันและโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบส่วนใหญ่
อยู่ในภาคใต้ และได้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกไปยังภาคอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ตามยุทธศาสตร์ของภาครัฐในการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อสนับสนุนแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศ
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ตารางที่ 3.9 สรุปปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านราคาพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของไทยทั้ง 6 ชนิด
พืชเศรษฐกิจ
1. ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น
15% และข้าวเปลือกเจ้าหอม
มะลิ

ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์
1) ปริมาณสต็อกข้าวของไทย
และในตลาดโลก
2) ความต้องการบริโภคข้าว
และคาสั่งซื้อของประเทศคู่ค้า
3) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทาน
1) ปริมาณผลผลิตข้าวที่ออกสู่
ตลาด
ในแต่ละปี
2) สภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง
อุทกภัย และปัญหาโรคระบาดที่
เกิดขึ้น
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและ
ปริมาณผลผลิตข้าว

2. ยางพารา

1) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้
ยางพารา และการเติบโตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยหาก
เศรษฐกิจของโลกขยายตัว
ความต้องการในการผลิตรถยนต์

1) การขยายพื้นที่เพาะปลูก
ยางพารา
2) การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
และความผิดปกติของสภาพ
อากาศ

ปัจจัยอื่น ๆ
1) สภาวะการแข่งขันด้านราคาข้าวของไทย
กับประเทศผู้ผลิตที่สาคัญ เช่น อินเดีย
และเวียดนาม เป็นต้น
2) การเร่งระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล
เป็นผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวออกสู่ตลาด
เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง
3) การดาเนินนโยบาย/มาตรการต่าง ๆ
ของภาครัฐ ทั้งของไทย ประเทศผู้ผลิตที่สาคัญ และประเทศคู่
ค้าข้าว เช่น มาตรการรับจานา มาตรการประกันราคา การ
พึ่งพาผลผลิตข้าว
ในประเทศและงดการนาเข้าข้าวจากต่างประเทศ (อินโดนีเซีย)
การจากัดการส่งออกเพื่อให้มีปริมาณข้าวเพียงพอ
ภายในประเทศ (อินเดีย และเวียดนาม, ปี 2551) การขาย
ข้าวราคาต่าเพื่อระบายสต็อกข้าว (อินเดีย และเวียดนาม, ปี
2556)
1) การเก็งกาไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้า เช่น หากปริมาณ
ความต้องการใช้ยางพาราของโลกเพิ่มขึ้น จะทาให้ปริมาณ
ยางที่เก็บไว้เป็นสินค้าคงคลังมีน้อยลง ซึ่งจะทาให้นักเก็งกาไร
คาดว่าอุปสงค์ในอนาคตจะมีมากกว่าอุปทาน จึงมีการ
คาดคะเนว่าราคายางพาราจะปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคา
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3. อ้อย

ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์
จะเพิ่มมากขึ้น ทาให้ความต้องการ
ใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อ
การเพิ่มขึ้นของราคายางพารา
3) ปริมาณของสต็อกยางพารา
ที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งผลต่อการลดลง
ของราคายางพาราประเทศไทย

ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทาน
3) นโยบายการผลิตและการ
ส่งออกของประเทศผู้ผลิตหลัก
เช่น นโยบายของประเทศผู้ผลิต
หลักในการร่วมมือเพื่อจากัด
ปริมาณการส่งออก จะส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ราคายางพาราในตลาดโลก และ
ราคายางพาราในประเทศไทย เป็น
ต้น
1) ปริมาณสต็อกน้าตาลทราย
1) ปริมาณผลผลิตอ้อยที่นามาผลิต
ในตลาดโลก และของไทย ที่ส่งผล เป็นน้าตาลทราย
ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา 2) สภาพภูมิอากาศ และภัย
2) สถานการณ์เศรษฐกิจของโลก ธรรมชาติ เช่น ปัญหาภัยแล้ง โรค
และประเทศคู่ค้า
ระบาด เป็นต้น ที่ส่งผลต่อการ
3) ความต้องการน้าตาลเพื่อการ
เจริญเติบโตของอ้อย
บริโภคและใช้ในภาคอุตสาหกรรม ค่าความหวานของอ้อย และ
ผลผลิตของน้าตาลทราย

ปัจจัยอื่น ๆ
ยางพาราในปัจจุบันสูงขึ้นด้วย
2) ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกยังเป็นตัวสะท้อนที่สาคัญของ
ราคายางสังเคราะห์ หากราคาน้ามันดิบสูงขึ้น ต้นทุนการผลิต
ยางสังเคราะห์จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคายางสังเคราะห์เพิ่มขึ้น
ทาให้ความต้องการใช้ยางพาราและราคายางพาราเพิ่มขึ้นด้วย
3) มาตรการแทรกแซงของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลาจะส่งผล
กระทบต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของราคายางที่เกิดขึ้น
1) ราคาน้าตาลทรายในตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อการ
กาหนดราคาอ้อยในประเทศ โดยหากราคาน้าตาลใน
ตลาดโลกมีความผันผวน ก็จะส่งผลให้ราคาอ้อยในประเทศ
ผันผวนตามไปด้วย
2) ราคาซื้อขายในตลาดโลกอ้างอิงจากราคาน้าตาลในตลาด
น้าตาลล่วงหน้าในตลาดนิวยอร์ก เช่น การเก็งกาไรของนัก
ลงทุน
ในตลาดซื้อขายล่างหน้า เนื่องจากน้าตาล
เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่น่าสนใจสาหรับนักลงทุน
ทาให้ราคาน้าตาลทรายโลกปรับตัวสูงขึ้น เป็นต้น
3) อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐกับค่าเงินบาทของไทย
เนื่องจากไทยเป็นประเทศ
ผู้ส่งออกน้าตาลรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากบราซิล
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4. มันสาปะหลัง

5. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์

ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทาน

1) ความต้องการผลิตภัณฑ์มัน
สาปะหลังของตลาดต่างประเทศ
ซึ่งความต้องการของตลาด
ต่างประเทศจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับนโยบาย
การใช้ธัญพืช เช่น ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ข้าวสาลี เป็นต้น นโยบายการ
ใช้ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังผลิตเอ
ทานอลเพื่อเป็นพลังงานทดแทน
และนโยบายการควบคุมมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของ
ประเทศผู้นาเข้า
รวมทั้งภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิด
ในต่างประเทศ
1) ความต้องการใช้ของ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ภายในประเทศ
2) การนาเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยง

1) สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ
ปัญหาภัยแล้ง ภาวะฝนทิ้งช่วง
2) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่เพาะปลูกมันสาปะหลังของ
ไทย

1) พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ที่ไม่เหมาะสม ปลูกในพื้นที่ที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ บุกรุกพื้นที่ป่า และ
พื้นที่ผิดกฎหมาย

ปัจจัยอื่น ๆ
4) มาตรการด้านภาษีของประเทศผู้นาเข้าน้าตาล ซึ่งไทยได้
ประโยชน์จากอัตราภาษีนาเข้าน้าตาลระหว่างประเทศใน
อาเซียนทีมีอัตราต่ากว่านาเข้าจากภูมิภาคอื่นภายใต้กรอบ
ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน
1) การดาเนินมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เช่น นโยบายเพิ่ม
ความเข้มงวดในการนาเข้าผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน โครงการ
รับจานามันสาปะหลังในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เป็น
ต้น

1) โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีมาตรการไม่รับซื้อ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ/พื้นที่ป่า
2) การดาเนินมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เช่น การประกันรายได้เกษตรกร การ
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6. ปาล์มน้ามัน

ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์
สัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านที่มี
ราคาต่าในช่วงที่ผลผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศออกสู่
ตลาดมาก
3) การนาเข้าพืชทดแทน เช่น
มาตรการนาข้าวสาลีราคาถูกมาใช้
ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อาจส่งผล
กระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ที่เกษตรกรขายได้ภายในประเทศ
1) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้
นาเข้า
2) ความต้องการใช้ผลผลิตในภาค
การผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมการผลิตไบโอ
ดีเซล
3) ปริมาณของสต็อกปาล์มน้ามัน
ของประเทศผู้นาเข้า โดยหาก
เศรษฐกิจ
ของโลกขยายตัว ความต้องการใช้
ปาล์มน้ามันเพื่อผลิตไบโอดีเซลเป็น
พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น และ

ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทาน
2) ปัญหาภัยธรรมชาติ การเกิด
ปัญหาภัยแล้ง ภาวะฝนทิ้งช่วง
และอุทกภัย

ปัจจัยอื่น ๆ
รับจานาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่
เกษตรกรขายได้

1) การขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์ม
น้ามัน
2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศทั้งของไทย และประเทศ
ผู้ผลิตที่สาคัญ เช่น อินโดนีเซีย
และมาเลเซีย ที่ส่งผลต่อปริมาณ
ผลผลิตปาล์ม และปริมาณสต็อก
ของผลผลิตทั้งในและต่างประเทศ
ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของราคา

1) การแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผู้ผลิต
ที่สาคัญ ทาให้ราคาส่งออกน้ามันปาล์มมีราคาสูงกว่าราคาใน
ตลาดโลก
2) ราคาน้ามันดิบและน้ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลก ที่มีผลทา
ให้ราคาปาล์มน้ามันและราคาน้ามันปาล์มในประเทศปรับตัว
ในทิศทางเดียวกัน
3) มาตรการของรัฐบาล เช่น การกาหนดปริมาณส่วนผสมที่
ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
การแทรกแซงราคาผลปาล์มเพื่อพยุงไม่ให้ราคาตกต่าตาม
ราคาในตลาดโลก การนาเข้าน้ามันปาล์มเพื่อเพิ่มสต็อกน้ามัน
ปาล์มในประเทศแก้ไขปัญหาผลผลิตในประเทศขาดแคลน
เป็นต้น
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ที่มา : รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์
พืชน้ามันเพื่อการบริโภคซึ่งเป็น
สินค้าทดแทนกันเกิดขาดแคลน จะ
ทาให้ความต้องการใช้ปาล์มน้ามัน
เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
ระดับราคา

ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทาน

ปัจจัยอื่น ๆ

บทที่ 4
มาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย
บทนี้เป็นการรวบรวมมาตรการด้านการเงินการคลังของประเทศไทยในช่วงปี 2551 – 2560
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพืชเกษตรที่สาคัญต่อเศรษฐกิจไทย 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย
มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ามัน โดยวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของมาตรการ ประเภท
มาตรการ เครื่องมือในการดาเนินการ งบประมาณ และผลการดาเนินมาตรการ ทั้งนี้ มาตรการด้านการเงิน
การคลังที่สนับสนุนพืชเกษตรแต่ละชนิดจะจาแนกเป็นประเภทต่าง ๆ จากต้นน้าในขั้นตอนการผลิต
ถึงปลายน้าในขั้นตอนการส่งเสริมการขายได้แก่ มาตรการด้านการสนับสนุนต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการการผลิต
มาตรการด้านการสนับสนุนเงินทุน มาตรการด้านการชะลอการขาย มาตรการด้านการสนับสนุนการตลาด
มาตรการด้านอื่น ๆ อีกทั้งในแต่ละพืชเกษตรคณะผู้วิจัยได้จัดทาตารางสรุประยะเวลาดาเนินการรวมทั้ง
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินมาตรการ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิผลของ
มาตรการด้านการเงินการคลังภาคเกษตรกรรมในบทอื่น ๆ ต่อไป

4.1 ข้าว
4.1.1 มาตรการด้านการสนับสนุนต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการการผลิต
1) โครงการจัดระบบการปลูกข้าว (ปีการผลิต 2554/2557)
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดระบบการปลูกข้าวให้มีการปลูกปีละไม่เกิน 2 ครั้ง โดยงดเว้น
การปลูกข้าวแบบต่อเนื่องทั้งปี และให้มีการใช้น้าไม่เกินปริมาณน้าต้นทุนที่มีอยู่โดยพื้นที่งดเว้นปลูกข้าว
นาปรังจะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ปลูกพืชหลังนาหรือพืชปุ๋ยสดทดแทน
กลุ่มเป้าหมาย : เป้าหมายดาเนินการในระยะแรก ในปี 2554 จานวน 100,000 ไร่
สาหรับในปี 2555 – 2557 กาหนดเป้าหมายปีละเท่ากัน คือ พื้นที่ดาเนินการจัดระบบการปลูกข้าว
ปีละ 1.5 ล้านไร่ ปลูกพืชหลังนา/พืชปุ๋ยสดปีละ 1.0 ล้านไร่ รวมเป็นเป้าหมายทั้งสิ้น คือ พื้นที่ดาเนิน
โครงการ จัดระบบการปลูกข้าว 4.6 ล้านไร่ ปลูกพืชหลังนา/พืชปุ๋ยสด 3.1 ล้านไร่
ระยะเวลาโครงการ : ปี 2554 – 2557 รวม 4 ปี สาหรับปี 2554 ดาเนินการใน 2 ช่วง
คือ ช่วงที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2554 และช่วงที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2555
วิธีดาเนินการ : จัดระบบการปลูกข้าวใหม่เป็น 4 ระบบ เพื่องดเว้นการปลูกข้าว
แบบต่อเนื่อง ได้แก่
ระบบการปลูกข้าวแบบที่ 1 คือ ข้าวนาปี – ข้าวนาปรัง – พืชหลังนา
ระบบการปลูกข้าวแบบที่ 2 คือ ข้าวนาปี – ข้าวนาปรัง – เว้นปลูก
ระบบการปลูกข้าวแบบที่ 3 คือ ข้าวนาปี– พืชหลังนา – ข้าวนาปรัง
ระบบการปลูกข้าวแบบที่ 4 คือ ข้าวนาปี – เว้นปลูก – ข้าวนาปรัง
โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถใช้สิทธิประกันรายได้ของเกษตรกร
ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชหลังนา/พืชปุ๋ยสด/พืชอื่น ๆ/ปัจจัยการผลิต การจัดหา
ตลาดเพื่อรองรับผลผลิตหลังนา/พืชปุ๋ยสด การผ่อนปรนดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับ ธ.ก.ส.
การเลื่อนกาหนดเวลาการชาระหนี้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับ ธ.ก.ส.
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งบประมาณ : 1,083.24 ล้านบาท โดยจาแนกเป็น ปีงบประมาณ 2554 จานวน 203.20
ล้านบาท ปีงบประมาณ 2555 จานวน 148.68 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2556 จานวน 365.68 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2557 จานวน 365.68 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชหลังนา รวม 3,178.67 ตัน โดยมีเกษตรกร
ปลูกถั่วเขียวหลังนา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2555 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
กาแพงเพชร 184,396 ไร่ และปลูกในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 พื้นที่ 148,647 ไร่
รวมจานวน 333,043 ไร่ ตามเป้าหมาย สาหรับพืชไร่หลังนาชนิดอื่น ๆ และพืชปุ๋ยสดอยู่ระหว่าง
ดาเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร คาดว่าจะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือน
มกราคม 2556 จากการดาเนินงานโครงการฯ มีการใช้น้าชลประทานลดลง 979 ล้านลูกบาศก์เมตร
จากเป้าหมาย 1,200 – 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร
2) โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร (ปีการผลิต
2553/2554)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมี โดยส่งเสริมให้เกษตรกร
ใช้ปุ๋ยตามศักยภาพของดินและผลการวิเคราะห์สภาพดิน ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2554/2555 ในพื้นที่ทั่วประเทศ
ระยะเวลาโครงการ : พฤษภาคม 2554 – เมษายน 2555
วิธีดาเนินการ : กรมพัฒนาที่ดินนาข้อมูลแผนที่ชุดดินมาใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพดิน
และหมอดินอาสาในแต่ละพื้นที่เก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกาหนดคาแนะนาในการใช้ปุ๋ยสั่งตัดให้สอดคล้องกับคุณภาพดิน กรมการค้า
ภายใน อ.ต.ก. และ ธ.ก.ส. นาเข้า/ผลิตปุ๋ยสั่งตัดและกระจายไปในแต่ละพื้นที่ โดยเกษตรกรจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือค่าปุ๋ยเฉลี่ย 1.50 บาทต่อกิโลกรัม
งบประมาณ : 3,500 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) เงินชดเชยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จานวน 3,000 ล้านบาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนด้านวิชาการและการประชาสัมพันธ์ 500 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิคุณภาพดี ปีการผลิต 2559/2560
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ
คุณภาพ และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีไว้ใช้เอง
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในแหล่งปลูกข้าวที่กาหนดเป็นข้าวหอมมะลิจานวน 23 จังหวัด
1,280 หมู่บ้าน 64,000 ครัวเรือน พื้นที่ 640,000 ไร่
ระยะเวลาโครงการ : เมษายน 2559 – มกราคม 2560
วิธีดาเนินการ : คัดเลือกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
และเกษตรกรที่อยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลแหล่งผลิตและขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในพื้นที่
ที่เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิใน 23 จังหวัด โดยกรมการข้าวจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีครัวเรือนละไม่เกิน 125 กิโลกรัม (นาไปปลูกในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่) และมีการติดตาม
ให้คาแนะนาการปลูกและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดข้าว
งบประมาณ : 206 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ (รวมค่าขนส่ง) จานวน 200 ล้านบาท
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(2) ค่าจัดเวทีชุมชน จานวน 2.816 ล้านบาท
(3) ค่าติดตามและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ จานวน 2.684 ล้านบาท
(4) ค่าประเมินผลโครงการ จานวน 0.5 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
4) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปีการผลิต 2559/2569)
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร
ในการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร ที่เข้าร่วมระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จานวน 650 แปลง
ระยะเวลาโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2559 – 30 กันยายน 2569
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร
เพื่อดาเนินโครงการ แปลงละไม่เกิน 10.00 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.01 ต่อปี ตลอดระยะเวลา
โครงการ (5 ปี) โดยเรียกเก็บจากกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ
ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี
วงเงินสินเชื่อ : 6,500 ล้านบาท
งบประมาณ : 975 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
5) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด (ปีการผลิต 2559/2560)
วัตถุประสงค์ : ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวตามแผนที่ Agri-Map
เพื่อส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งการปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เกษตรผสมผสาน
หรือการทาปศุสัตว์
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ 19 จังหวัดลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา จานวน 200,000 ไร่
ระยะเวลาโครงการ : ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
วิธีดาเนินการ : ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขายคืนให้กรมพัฒนาที่ดิน
จานวน 50,000 ไร่ และสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อไถกลบ จานวน 150,000 ไร่ โดยสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์ต้นทุนให้เกษตรกร ไร่ละ 5 กิโลกรัม รายละไม่เกิน 20 ไร่ และสนับสนุนค่าไถเตรียมดินครั้งแรก
ให้เกษตรกร ไร่ละ 500 บาท (200,000 ไร่) และค่าไถกลบพืชปุ๋ยสด ไร่ละ 500 บาท (150,000 ไร่)
ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะรับซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดคืนจากเกษตรกรจานวน 6,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท
งบประมาณ : 383.49 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
6) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ปีการผลิต 2559/2560)
วัตถุประสงค์ : ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวตามแผนที่ Agri-Map
เพื่อส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งการปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เกษตรผสมผสาน
หรือการทาปศุสัตว์
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ 35 จังหวัด จานวน 2,000,000 ไร่
ระยะเวลาโครงการ : ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แก่เกษตรกร ไร่ละ 4,000 บาท ผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ซึ่ง ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR (เท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี)
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โดยเรียกเก็บจากเกษตรกรในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3
ตลอดระยะเวลาโครงการ และเอกชนที่เข้าร่วมโครงการรับซื้อผลผลิตผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้า
ธ.ก.ส. หรือสหกรณ์การเกษตร หรือเครือข่ายเกษตรกรของภาคเอกชนท้องถิ่น โดยรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ชนิดเมล็ด กิโลกรัมละไม่ต่ากว่า 8 บาท
วงเงินสินเชื่อ : 8,000 ล้านบาท
งบประมาณ : 103.765 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
7) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ การเลี้ยงโคเนื้อ
การเลี้ยงแพะ หรือการทานาหญ้า (ปีการผลิต 2559/2560)
วัตถุประสงค์ : ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวตามแผนที่ Agri-Map
เพื่อส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งการปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เกษตรผสมผสาน
หรือการทาปศุสัตว์
กลุ่มเป้าหมาย : ดาเนินการในพื้นที่ 55 จังหวัด 25,000 ไร่ (เกษตรกรจานวน 5,000
ครัวเรือน) เกษตรกรจานวน 5,000 ราย (500 กลุ่ม) ดาเนินการในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว
จานวน 40 จังหวัด โดยมีเป้าหมายกระบือ 25,000 ตัว แม่โคเนื้อ 120,000 ตัว แพะ 16,000 ตัว
ระยะเวลาโครงการ : 1 สิงหาคม 2559 – 30 กันยายน 2565 ระยะเวลาการจ่ายสินเชื่อ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
วิธีดาเนินการ : ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมดังนี้
(1) ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงกระบือรายละ 5 ตัว และปรับเปลี่ยนพื้นที่
ปลูกข้าวมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนรายละ 5 ไร่ ให้วงเงินสินเชื่อกลุ่มละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบีย้ ร้อยละ 5 ต่อปี โดยเรียกเก็บจากกลุ่มเกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี รัฐบาลชดเชย
ดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาการชาระเงินกู้ไม่เกิน 6 ปี นับแต่วันกู้
(2) ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อรายละ 5 แม่โคเนื้อ และปรับเปลี่ยน
พื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนรายละ 5 ไร่ ให้วงเงินสินเชื่อกลุ่มละไม่เกิน 4 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี โดยเรียกเก็บจากกลุ่มเกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี รัฐบาลชดเชย
ดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาการชาระเงินกู้ไม่เกิน 6 ปี นับแต่วันกู้
(3) ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแพะรายละ 32 ตัว (เพศเมีย 30 ตัว และเพศผู้
2 ตัว) และปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนรายละ 5 ไร่ และให้วงเงิน
สินเชื่อกลุ่มละไม่เกิน 2.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี โดยเรียกเก็บจากกลุ่มเกษตรกรในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาการชาระ
เงินกู้ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันกู้
(4) ส่งเสริมให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าว มาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน
และจาหน่ายในเชิงการค้ารายละ 5 ไร่ โดยให้วงเงินสินเชื่อกลุ่มละไม่เกิน 1.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5 ต่อปี โดยเรียกเก็บจากกลุ่มเกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย
ให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาการชาระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันกู้
วงเงินสินเชื่อ : 10,686 ล้านบาท
งบประมาณ : (1) โครงการเลี้ยงกระบือ ใช้งบประมาณ 344.50 ล้านบาท
(2) โครงการเลี้ยงโคเนื้อ ใช้งบประมาณ 1,907.40 ล้านบาท
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(3) โครงการเลี้ยงแพะ ใช้งบประมาณ 33.564 ล้านบาท
(4) โครงการทานาหญ้า ใช้งบประมาณ 15.78 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : (ณ วันที่ 5 เม.ย. 60)
(1) โครงการเลี้ยงกระบือ ธ.ก.ส.โอนเงินให้เกษตรกรตามหนังสือ
นาส่งของกรมปศุสัตว์ จานวน 812 ราย รวมเงินทั้งสิ้น 16.24 ล้านบาท และจ่ายสินเชื่อให้กลุ่มเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน จานวน 2 กลุ่ม รวมเงินทั้งสิ้น 5.10 ล้านบาท
(2) โครงการเลี้ยงโคเนื้อ ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรตามหนังสือ
นาส่งของกรมปศุสัตว์ จานวน 6,601 ราย รวมเงินทั้งสิ้น 132.02 ล้านบาท และจ่ายสินเชื่อให้กลุ่ม
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน จานวน 8 กลุ่ม รวมเงินทั้งสิ้น 7.45 ล้านบาท
(3) โครงการเลี้ยงแพะ ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรตามหนังสือนาส่ง
ของกรมปศุสัตว์ จานวน 108 ราย รวมเงินทั้งสิ้น 2.16 ล้านบาท
(4) โครงการทานาหญ้า ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรตามหนังสือนาส่ง
ของกรมปศุสัตว์ จานวน 22 ราย รวมเงินทั้งสิ้น 0.44 ล้านบาท
8) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น
(ปีการผลิต 2559/2560)
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรม
ทางเลือกอื่น
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรจานวน 84,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว
จานวน 30 จังหวัด
ระยะเวลาโครงการ : 1 สิงหาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
วิธีดาเนินการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่ ประกอบด้วย อุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงพื้นที่ สร้างระบบน้า และปัจจัยการผลิต และอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระหว่างการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและมีอาหารบริโภคในครัวเรือน รายละเอียดดังนี้
(1) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ สร้างระบบน้า และปัจจัย
การผลิต ไร่ละ 5,000 บาท
(2) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในระหว่างการปรับเปลี่ยนพื้นที่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและ
มีอาหารบริโภคในครัวเรือน โดยเป็นค่าใช้จ่ายการเลี้ยงปลา (ค่าพันธุ์ปลา ค่าอาหาร) ครัวเรือนละ 2,300
บาท และค่าใช้จ่ายการเลี้ยงสัตว์เล็ก (ค่าพันธุ์ไก่ ค่าอาหาร) ครัวเรือนละ 2,844 บาท
งบประมาณ : 2,610.10 ล้านบาท แบ่งเป็น งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ของเกษตรกร จานวน 2,532.10 ล้านบาท (เฉลี่ยครัวเรือนละ 30,144 บาท) และงบดาเนินงาน จานวน
78 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
9) โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้า ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวเหนียว ปีการผลิต 2559/2560
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้า ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวเหนียว ซึ่งประสบปัญหาราคาข้าวตกต่าอย่างต่อเนื่อง
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กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้า ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวเหนียว
ที่ได้รับเงินสนับสนุนต้นทุนการผลิต ปีการผลิต 2559/2560 คิดเป็นเกษตรกรจานวนประมาณ 2 ล้านราย
พื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิประมาณ 26 ล้านไร่
ระยะเวลาโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 กรกฎาคม 2560
วิธีดาเนินการ : สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร
รายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้า ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวเหนียว ตามกลุ่มเป้าหมายที่มีรายชื่ออยู่ใน
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป้าหมาย 2,000 บาทต่อตัน
ไม่เกิน 10 ไร่ หรือไม่เกินกว่าที่ให้กับข้าวหอมมะลิไม่เกิน 12,000 บาท ต่อครัวเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ 800 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่
(2) ผู้ปลูกข้าวเจ้า 1,000 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 12 ไร่
(3) ผู้ปลูกข้าวหอมปทุมธานี 1,200 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 12 ไร่
(4) ผู้ปลูกข้าวเหนียว 1,200 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 10 ไร่
งบประมาณ : 28,618.88 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : จ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 จานวน 3,739,820 ราย จานวน 31,691.44 ล้านบาท (จบโครงการ)
10) โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อย (ปีการผลิต
2559/2560)
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลดต้นทุนการผลิต
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับฐานราก
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2557/2558
กับกรมส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และผ่านการตรวจสอบ
รับรองสิทธิ์ให้สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ จานวนประมาณ 3.7 ล้านราย หรือเป็นเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2559/2560
ระยะเวลาโครงการ : 1 กรกฎาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
วิธีดาเนินการ : สนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนด ไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการร่วมกับ ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรับรองผู้มีสิทธิ์ เพื่อให้สามารถจ่ายเงินให้กับเกษตรกรได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่โครงการกาหนด
งบประมาณ : 37,860.25 ล้านบาท จาแนกเป็น
(1) วงเงินที่จ่ายให้เกษตรกร จานวน 37,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ใช้เงินทุน
ของ ธ.ก.ส. สนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการไปก่อน
(2) ค่าชดเชยต้นทุนเงินให้กับ ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา
6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ 1 วงเงิน 823.25
ล้านบาท (ปัจจุบันอัตรา FDR เท่ากับร้อยละ 1.225 ต่อปี)
(3) ค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. วงเงิน 37 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดทาเอกสารและค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้เกษตรกรรายละ 10 บาท ประมาณการจานวน
เกษตรกร 3.7 ล้านราย
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ผลการดาเนินงาน : จ่ายเงินให้กับเกษตรกรแล้ว จานวน 3,915,955 ราย เป็นเงินจานวน
32,580.69 ล้านบาท (จบโครงการ)
11) โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดรอบการทานาในฤดูนาปรังด้วยการพักการทานาสลับปรับเปลี่ยน
ไปปลูกพืชทางเลือกอื่น เพื่อเป็นเกษตรกรรมทางเลือกให้เกษตรกรในระยะยาว
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้าเจ้าพระยา จานวน
60,000 ครัวเรือน พื้นที่ 300,000 ไร่
ระยะเวลาโครงการ : เมษายน 2559 – เมษายน 2560
วิธีดาเนินการ : จัดทาเวทีชุมชนเพื่อรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยกระทรวงพาณิชย์
ร่วมกับภาคเอกชนพิจารณาหาตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรในรูปแบบการผลิตแบบมีพันธะสัญญา
ในแต่ละพื้นที่ และมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานกิจกรรมที่เกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยน
การปลูกข้าวเป็นการปลูกพืชที่หลากหลายตามความต้องการของเกษตรกรรายละไม่เกิน 5 ไร่ (ไร่ละ 2,000 บาท)
งบประมาณ : 648.24 ล้านบาท ประกอบด้วย งบดาเนินงาน 48.24 ล้านบาท และ
งบเงินอุดหนุน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทนเพื่อลดรอบการเพาะปลูกข้าวนาปรังของ
เกษตรกรบางส่วนตามความต้องการ) จานวน 600 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
12) โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี (ปีการผลิต 2560/2561)
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ
คุณภาพ และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีไว้ใช้เอง
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในแหล่งปลูกข้าวที่กาหนดเป็นข้าวหอมมะลิจานวน 21 จังหวัด
กลุ่มละ 30 ครัวเรือน รวม 60,000 ครัวเรือน พื้นที่ 300,000 ไร่
ระยะเวลาโครงการ : มีนาคม – ตุลาคม 2560
วิธีดาเนินการ : คัดเลือกเกษตรกรทีอ่ ยู่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตและจาหน่าย
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โดยกรมการข้าวจะจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีในราคาถูก
กิโลกรัมละ 10 บาท และรัฐสมทบค่าเมล็ดพันธุ์กิโลกรัมละ 12 บาท (ต้นทุนเมล็ดพันธุ์รวมค่าขนส่ง
กิโลกรัมละ 22 บาท) ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรายละไม่เกิน 5 ไร่ ไร่ละ 15 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น
4,500 ตัน โดยมีการติดตามให้คาแนะนาการปลูกและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดข้าว
งบประมาณ : 57 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสมทบซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
จานวน 54 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 3 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
13) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปีการผลิต 2560/2564)
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและส่งเสริมให้เกิดอานาจต่อรองในการขายผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ 70 จังหวัด จานวน 1,504,000 ราย
พื้นที่ 19.38 ล้านไร่ ในปี 2564
ระยะเวลาโครงการ : ปี 2560 – 2564
วิธีดาเนินการ : จัดทาข้อมูลและคาแนะนาในการผลิต พัฒนาทีมผู้จัดการแปลง
โดยสถาบันการศึกษารวมทั้งภาคเอกชนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ พัฒนาการผลิตข้าว
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โดยให้มีการวิเคราะห์และจัดทาแผนพัฒนาแปลง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร
สนับสนุนการปรับระดับพื้นที่นา ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพและการบริหารจัดการศัตรูข้าว
ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการแปลง ส่งเสริมระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่ม
งบประมาณ : 16,177.62 ล้านบาท ประกอบด้วย งบลงทุน วงเงิน 1,378.25 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน วงเงิน 14,739.37 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
14) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (ปีการผลิต 2560/2564)
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขยายพื้นที่การผลิตข้าวให้ได้การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic
Thailand เพื่อเพิ่มพื้นที่และส่งเสริมการผลิตสินค้าข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้ผลิต
ผู้บริโภค และรักษาสภาพแวดล้อม
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจานวน 66,700 ราย พื้นที่ 1 ล้านไร่ ในปี 2564
ระยะเวลาโครงการ : ปี 2560 – 2564
วิธีดาเนินการ : คัดเลือกเกษตรกรที่รวมกลุ่ม 5 คนขึ้นไป พื้นที่ไม่ต่ากว่า 100 ไร่ จะได้รับ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 15 กิโลกรัมต่อไร่ อุดหนุนเงินให้แก่เกษตรกรเพื่อชดเชยรายได้ รายละไม่เกิน 15 ไร่
ไร่ละ 9,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 3 ปี ได้แก่
ปีที่ 1 จานวน 2,000 บาท เมื่อการประเมินตามหลักเกณฑ์การเตรียม
ความพร้อม
ปีที่ 2 จานวน 3,000 บาท เมื่อผ่านการรับรองเป็นระยะปรับเปลี่ยน
ปีที่ 3 จานวน 4,000 บาท เมื่อได้รับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์
(Organic Thailand)
รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดข้าวอินทรีย์
ตลอดจนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์แบบกลุ่ม ตลอดจน
เชื่อมโยงการตลาดกับโรงสีข้าว ผู้แปรรูป และผู้จาหน่ายข้าวอินทรีย์
งบประมาณ : 9,696.52 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินอุดหนุนให้เกษตรกร วงเงิน 9,000
ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน วงเงิน 696.52 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
15) โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว (ปีการผลิต 2560/2563)
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดอุปทานข้าวเปลือกโดยการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนในนาข้าว
และเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตปศุสัตว์ เนื่องจากสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวที่ได้ผลผลิต
ข้าวเปลือกเกินความต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย : ปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนการปลูกข้าว จานวน 630,000 ไร่
ประกอบด้วยพื้นที่ปลูกข้าวโพด 450,000 ไร่ และพื้นที่ปลูกหญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ 180,000 ไร่
ระยะเวลาโครงการ : ปี 2560 – 2563
วิธีดาเนินการ : หน่วยงานในพื้นที่ประสานกับองค์กรผู้รับซื้อผลผลิต เพื่อทราบความต้องการ
อาหารสัตว์แต่ละประเภท และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารทดแทนนาข้าว
และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ค่าจัดทาแปลงพืชอาหารสัตว์ไร่ละ 6,000 บาท แบ่งจ่าย 3 ปีๆ ละ 2,000 บาท
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งบประมาณ : 3,807.69 ล้านบาท แบ่งเป็นระยะที่ 1 (ปี 2560 – 2562) กรอบวงเงิน
604.40 ล้านบาท และระยะที่ 2 (ปี 2561 – 2563) กรอบวงเงิน 3,203.29 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
16) โครงการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561
วัตถุประสงค์ : ลดรอบการทานาในฤดูนาปรัง ด้วยการพักการทานาสลับปรับเปลี่ยน
ไปปลูกพืชทางเลือกอื่น และสร้างรายได้จากการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว
กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่ทานาปรังใน 53 จังหวัด คิดเป็นพื้นที่จานวน 400,000 ไร่
ชาวนา 80,000 ครัวเรือน
ระยะเวลาโครงการ : สิงหาคม 2560 - มิถุนายน 2561
วิธีดาเนินการ : หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาทางเลือกพืชที่เหมาะสมภายในจังหวัด
ยกเว้น หญ้าเลี้ยงสัตว์ อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชปุ๋ยสด ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลไม้ยืนต้น และพืชที่มีอายุ
เก็บเกี่ยวมากกว่า 120 วัน แนะนาให้ชาวนาลดรอบทานาในฤดูนาปรัง ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ถึง 30 เมษายน 2561 โดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ชาวนาปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช
ที่หลากหลาย ไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่
งบประมาณ : 864.53 ล้านบาท ประกอบด้วย งบดาเนินงาน จานวน 64.53 ล้านบาท
งบอุดหนุน จานวน 800 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
17) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดอุปทานข้าวเปลือกโดยการปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนในนาข้าว
และเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงบารุงดิน รวมทั้งตัดวงจรศัตรูพืชโดยการพักดิน
กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่ทานาปรังใน 22 จังหวัดลุ่มน้าเจ้าพระยาและลุ่มน้าแม่กลอง
คิดเป็นพื้นที่จานวน 200,000 ไร่
ระยะเวลาโครงการ : มิถุนายน 2560 –มิถุนายน 2561
วิธีดาเนินการ : สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรลดรอบการปลูกข้าวมาปรับปรุงบารุงดิน
โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้เกษตรกรและงบประมาณค่าไถ จานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เป็นการไถ
เตรียมดิน ไร่ละ 500 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ และครั้งที่ 2 เป็นการไถกลบพืชปุ๋ยสดไร่ละ 500 บาท
รายละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 5 กิโลกรัม รวมทั้งจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อที่เป็นเมล็ดพันธุ์ต้นทุน
สนับสนุนให้แก่เกษตรกร
งบประมาณ : 229.90 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสนับสนุนค่าไถเตรียมดิน จานวน
200 ล้านบาท งบค่าเมล็ดพันธุ์ จานวน 29.75 ล้านบาท งบค่าโอนเงินให้เกษตรกร 0.15 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
18) โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/2561
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร
รายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว
ปีการผลิต 2560/61 กับกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะเวลาโครงการ : กันยายน 2560 – กรกฎาคม 2561
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วิธีดาเนินการ : ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ผู้ปลูกข้าวนาปี โดยจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า
และข้าวปทุมธานี 1 ในอัตราไร่ละ 1,200 บาท ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกินรายละ 10 ไร่
ครัวเรือนละไม่เกิน 12,000 บาท
งบประมาณ : 48,321.07 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
4.1.2 มาตรการด้านการสนับสนุนเงินทุน
1) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทาให้เกษตรกรมีเงินเหลือ
เพื่อการดารงชีพเพิ่มขึ้น เกิดการใช้จ่ายและการหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่มีหนี้
เงินกู้คงเหลือเพื่อการผลิตข้าวนาปีกับ ธ.ก.ส. โดยจานวนเกษตรกรในโครงการประมาณ 3,570,000 ราย
แบ่งเป็นเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. จานวน 2,000,000 ราย สถาบันเกษตรกร 1,000,000 ราย และ
เกษตรกรทั่วไป 570,000 ราย
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
วิธีดาเนินการ : เกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้กับ ธ.ก.ส. หรือสถาบันเกษตรกรจะได้รับการลดดอกเบี้ย
เงินกู้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี จากต้นเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทแรก เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และ
รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกรในอัตรา ร้อยละ 3 ต่อปี
งบประมาณ 2,292 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
2) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทาให้เกษตรกรมีเงินเหลือ
เพื่อการดารงชีพเพิ่มขึ้น เกิดการใช้จ่ายและการหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีหนี้เงินกู้
คงเหลือเพื่อการผลิตข้าว โดยจานวนเกษตรกรในโครงการประมาณ 1,161,110 ราย
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
วิธีดาเนินการ : เกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้กับ ธ.ก.ส. หรือสถาบันเกษตรกร ณ วันที่ 1 เมษายน 2558
จะได้รับการลดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี จากต้นเงินกู้ไม่เกิน 80,000 บาทแรก เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 6 เดือน และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกรในอัตรา ร้อยละ 3 ต่อปี
งบประมาณ 975.57 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ธ.ก.ส. ได้ดาเนินการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกร จานวน 609,594 ราย
(753,845 บัญชี) เป็นจานวนเงิน 456.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.84 ของวงเงิน (ณ วันที่ 31 พ.ค. 59)
3) โครงการพักชาระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/2560
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทาให้เกษตรกรมีเงินเหลือ
เพื่อการดารงชีพเพิ่มขึ้น เกิดการใช้จ่ายและการหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

113
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. และสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้
เพื่อการผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 จานวนประมาณ 1.2 ล้านราย ที่กู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ยกเว้น ภาคใต้กู้เงินได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
ระยะเวลาโครงการ : 1 มกราคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี จากต้นเงินกู้รายละไม่เกิน
80,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกร
งบประมาณ : 1,440 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
4) โครงการพักชาระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/2560
วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.
เพื่อให้ลูกค้าสามารถนาเงินที่ต้องส่งชาระหนี้ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในครัวเรือน ฟื้นฟูตนเองในการ
ประกอบอาชีพ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของครัวเรือนให้ดีขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้เงินกู้วัตถุประสงค์เพื่อการผลิตข้าวกับ ธ.ก.ส.
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 จานวนไม่เกิน 500,000 บาท หรือคิดเป็นจานวนประมาณ 2,000,000
ราย ต้นเงินกู้จานวนประมาณ 180,000 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ : 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
วิธีดาเนินการ : เกษตรกรได้รับการพักชาระหนี้ต้นเงิน ระยะเวลา 2 ปี และลดดอกเบี้ย
เงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร ร้อยละ 1.50 ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระ
ร้อยละ 1.50 ต่อปี
งบประมาณ : 5,400 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : เกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาชาระหนี้ จานวน 1.35
ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97 ของจานวนเกษตรกรได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ต้นเงินคงเป็นหนี้ 118,065.24
ล้านบาท (ณ วันที่ 5 เม.ย. 61)
4.1.3 มาตรการด้านการชะลอการขาย
มาตรการด้านการชะลอการขาย หมายถึง มาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณอุปทานในตลาด
1) โครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 2551
วัตถุประสงค์ : ช่วยเหลือหรือแทรกแซงเพื่อยกระดับราคาผลิตผลการเกษตรให้สูงขึ้น
ซึ่งทาให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพตามสภาวะเศรษฐกิจ
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง และกาหนดเป้าหมายปริมาณการรับจานา
2.5 ล้านตันข้าวเปลือก
ระยะเวลาโครงการ : 15 มิถุนายน 2551 – 31 ธันวาคม 2551
วิธีดาเนินการ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกหนังสือรับรองผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2551
เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นหลักฐานในการนาข้าวเปลือกไปฝากไว้กับโรงสีที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การคลังสินค้า
(อคส.) โดย อคส. จะออกใบประทวนสินค้าให้แก่เกษตรกรนามาจานากับ ธ.ก.ส. สาหรับข้าวเปลือกที่เกษตรกร
นามาฝากไว้ โรงสีจะแปรสภาพเป็นข้าวสารแล้วนาไปเก็บรักษาไว้ในโกดังกลาง ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับ อคส.
เพื่อรอการจาหน่ายต่อไป ทั้งนี้ กาหนดวงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาท และกาหนดราคารับจานา
สาหรับข้าวเปลือกนาปรังปี 2551 ในความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้
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(1) ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง 100% ราคาตันละ 14,000 บาท
(2) ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง 5% ราคาตันละ 13,800 บาท
(3) ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง 10% ราคาตันละ 13,600 บาท
(4) ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง 15% ราคาตันละ 13,200 บาท
(5) ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง 25% ราคาตันละ 12,800 บาท
(6) ข้าวเปลือกปทุมธานีชนิดสีต้นข้าว 42 กรัม ราคาตันละ 14,000 บาท
ชนิดสีต้นข้าวต่ากว่า 42 กรัม ปรับลดกรัมละ 100 บาท
วงเงินหมุนเวียน : 25,000 ล้านบาท
งบประมาณ : 1,132.17 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) ค่ารับฝากข้าวและออกใบรับฝากและใบประทวน 48.50 ล้านบาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการ 112.50 ล้านบาท
(3) ค่าเช่าสถานที่เก็บข้าวสารหลังแปรสภาพ เป็นระยะเวลา 6 เดือน 90 ล้านบาท
(4) ค่าชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ ธ.ก.ส. 880.17 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
2) โครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 2552
วัตถุประสงค์ : ช่วยเหลือหรือแทรกแซงเพื่อยกระดับราคาผลิตผลการเกษตรให้สูงขึ้น
ซึ่งทาให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพตามสภาวะเศรษฐกิจ
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง และกาหนดเป้าหมายปริมาณการรับจานา
6 ล้านตันข้าวเปลือก
ระยะเวลาโครงการ : 16 มีนาคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552
วิธีดาเนินการ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกหนังสือรับรองผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2552
เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นหลักฐานในการนาข้าวเปลือกไปฝากไว้กับโรงสีที่ขึ้นทะเบียนกับ อคส. โดย อคส.
จะออกใบประทวนสินค้าให้แก่เกษตรกรนามาจานากับ ธ.ก.ส. สาหรับข้าวเปลือกที่เกษตรกรนามาฝากไว้
โรงสีจะแปรสภาพเป็นข้าวสารแล้วนาไปเก็บรักษาไว้ในโกดังกลาง ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับ อคส. เพื่อรอการ
จาหน่ายต่อไป ทั้งนี้ กาหนดวงเงินรายละไม่เกิน 350,000 บาท กาหนดราคารับจานาสาหรับข้าวเปลือก
นาปรังปี 2551 ในความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้
(1) ข้าวเปลือกเจ้า 25% - 100% ราคาตันละ 10,000 - 12,000 บาท
(2) ข้าวเปลือกปทุมธานีชนิดสีต้นข้าว 36 - 42 กรัม ราคาตันละ 11,400 12,000 บาท
(3) ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาตันละ 10,000 บาท
(4) ข้าวเปลือกเหนียวคละเมล็ด ราคาตันละ 9,000 บาท
วงเงินหมุนเวียน : 43,600 ล้านบาท
งบประมาณ : 1,162.88 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : รับจานาข้าวเปลือก 5,153,709 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2552)
3) โครงการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าว (ปีการผลิต 2552/2553)
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าว เพื่อให้เกิดการแข่งขันกัน
รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในช่วงต้นฤดูได้มากขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการค้าข้าว
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ระยะเวลาโครงการ : พฤศจิกายน 2552 – เมษายน 2553
วิธีดาเนินการ : ผู้ประกอบการค้าข้าวนาวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินในลักษณะ
Packing Stock รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรมาเก็บเพื่อสีแปรสภาพ โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้แก่
ผู้ประกอบการค้าข้าว ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันกู้ โดยให้ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ดาเนินการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย โดยมีหลักฐานของโรงสีประกอบการพิจารณา
วงเงินสินเชื่อ : 91,000 ล้านบาท
งบประมาณ : 910.59 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ จานวน
338 ราย รวมวงเงินชดเชยทั้งสิ้น 205.62 ล้านบาท (ณ วันที่ 10 เมษายน 2555)
4) โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี 2552/2553
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ อคส. และ อ.ต.ก. แทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวในราคาที่สูงขึ้น ส่งผล
ให้เกิดการแข่งขันกันรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในช่วงต้นฤดูได้มากขึ้น และพยุงราคาข้าวเปลือกให้
อยู่ในระดับสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมาย : โรงสี ตลาดกลาง และสถาบันเกษตรกร
ระยะเวลาโครงการ : พฤศจิกายน 2552 – ตุลาคม 2553
วิธีดาเนินการ : ให้ อคส. และ อ.ต.ก. แทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร
ผ่านโรงสี และสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเก็บรักษาคุณภาพข้าวเปลือกและสีแปรสภาพเป็นข้าวสาร
เมื่อจาเป็น โดยให้รับซื้อแทรกแซงตามเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ดังนี้ ข้าวเปลือกเจ้า 10%
ตันละ 8,189 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 25% ตันละ 7,789 บาท
วงเงินหมุนเวียน : 20,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการรับซื้อและแทรกแซงราคาข้าวเปลือก
งบประมาณ : 860 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรับซื้อข้าวเปลือกของ อคส. และ อ.ต.ก. 200 ล้านบาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกของโรงสีและสถาบัน
เกษตรกร ตันละ 55 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 6 เดือน จานวน 660 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : รับซื้อข้าวเปลือก จานวน 143,992 ตัน จาแนกเป็น อคส. 97,531 ตัน
อ.ต.ก. จานวน 46,461 ตัน งบประมาณที่ใช้จานวน 1,402.82 ล้านบาท
5) โครงการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกรเพื่อรอการจาหน่าย ปีการผลิต
2552/2553
วัตถุประสงค์ : เพื่อชะลอการจาหน่ายข้าวเปลือกของเกษตรกรในช่วงที่มีผลผลิตออกมา
จานวนมาก
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยกาหนดปริมาณข้าวเปลือกเป้าหมาย 2 ล้านตัน
ระยะเวลาโครงการ : พฤศจิกายน 2552 – พฤษภาคม 2553
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. ดาเนินการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกรเพื่อรอการ
จาหน่าย โดยกาหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสาหรับราคาที่ ธ.ก.ส. จะรับฝากข้าวเปลือกจากเกษตรกร
และกาหนดระยะเวลาไถ่ถอนชาระคืนเงินกู้ภายใน 4 เดือนนับถัดจากวันที่รับฝาก และเกษตรกรได้รับค่า
เก็บรักษาข้าวเปลือก ตันละ 1,000 บาท โดยให้ ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยจากเกษตรกรในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี
และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรให้แก่ ธ.ก.ส. ในอัตรา MRR-2 (เท่ากับร้อยละ 4.75) หรือ
หากเกษตรกรมาไถ่ถอน รัฐบาลจะชดเชยในอัตรา MRR-4 (เท่ากับร้อยละ 2.75)
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งบประมาณ : 610.843 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ธ.ก.ส. ดาเนินการใน 20 จังหวัด ปริมาณรับฝาก 292,160.27 ตัน
เกษตรกรไถ่ถอน 234,509.341 ตัน คงเหลือข้าวที่คณะทางานพิจารณาระบายข้าวสารต้องระบาย
จาหน่าย จานวน 57,650.292 ตัน (ข้าวเปลือกหอมมะลิ จานวน 57,382.429 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า
จานวน 268.500 ตัน วงเงินที่ใช้จานวน 445.66 ล้านบาท แยกเป็น ค่าชดเชยดอกเบี้ย 73.35 ล้านบาท
ค่าฝากเก็บ 372.31 ล้านบาท)
6) โครงการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ปีการผลิต 2553/2554
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าว เพื่อให้เกิดการแข่งขัน
กันรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในช่วงต้นฤดูได้มากขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการค้าข้าว
ระยะเวลาโครงการ : กุมภาพันธ์ – กันยายน 2554
วิธีดาเนินการ : ผู้ประกอบการค้าข้าวนาวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินในลักษณะ
Packing Stock รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรมาเก็บเพื่อสีแปรสภาพ โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้แก่
ผู้ประกอบการค้าข้าว ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันกู้ โดยให้ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ดาเนินการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย โดยมีหลักฐานของโรงสีประกอบการพิจารณา
วงเงินสินเชื่อ : 20,000 ล้านบาท
งบประมาณ : 103 ล้านบาท จาแนกเป็น จานวน 100 ล้านบาท
(1) ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ให้แก่โรงสีข้าว
และตลาดกลางฯ ที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 ล้านบาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและกากับดูแลตรวจสอบ การดาเนินการของ
ส่วนกลางและภูมิภาค จานวน 3 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
7) โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปีการผลิต 2553/2554
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ อคส. และ อ.ต.ก. แทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวในราคาที่สูงขึ้น
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในช่วงต้นฤดูได้มากขึ้น และพยุงราคา
ข้าวเปลือกให้อยู่ในระดับสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมาย : โรงสี ตลาดกลาง และสถาบันเกษตรกร
ระยะเวลาโครงการ : มกราคม 2554 – มกราคม 2555
วิธีดาเนินการ : ให้ อคส. และ อ.ต.ก. แทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร
ผ่านโรงสี ตลาดกลาง และสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเก็บรักษาคุณภาพข้าวเปลือกและสีแปรสภาพ
เป็นข้าวสารเมื่อจาเป็น โดยให้ อคส. และ อ.ต.ก. กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในอัตราดอกเบี้ยต่ามาใช้
ในการดาเนินการ และกระทรวงการคลังค้าประกันการกู้ยืมดังกล่าว เพื่อรับซื้อแทรกแซงตามเกณฑ์กลาง
อ้างอิงข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ
วงเงินหมุนเวียน : 20,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการรับซื้อและแทรกแซงราคาข้าวเปลือก
งบประมาณ : 156.80 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรับซื้อข้าวเปลือกของ อคส. และ อ.ต.ก. 50 ล้านบาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกของโรงสีและสถาบัน
เกษตรกร ตันละ 216 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 6 เดือน จานวน 103 ล้านบาท
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(3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบติดตามและการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
กากับดูแลการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกของรัฐบาลจานวน 3.80 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
8) โครงการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกรเพื่อรอการจาหน่าย ปีการผลิต
2553/2554
วัตถุประสงค์ : เพื่อชะลอการจาหน่ายข้าวเปลือกของเกษตรกรในช่วงที่มีผลผลิตออกมา
จานวนมาก
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยกาหนดปริมาณข้าวเปลือกเป้าหมาย 2 ล้านตัน
ระยะเวลาโครงการ : มกราคม – ธันวาคม 2554
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. ดาเนินการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกรเพื่อรอการ
จาหน่าย โดยกาหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสาหรับราคาที่ ธ.ก.ส. จะรับฝากข้าวเปลือกจากเกษตรกร
และกาหนดให้เกษตรกรต้องเก็บข้าวเปลือกไว้อย่างน้อย 30 วัน ระยะเวลาไถ่ถอนชาระคืนเงินกู้ภายใน
4 เดือนนับถัดจากวันที่รับฝาก โดยให้ ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยจากเกษตรกรในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และ
รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรให้แก่ ธ.ก.ส. ในอัตรา MRR-2 (เท่ากับร้อยละ 4.75) นอกจากนี้
เกษตรกรได้รับค่าเก็บรักษาข้าวเปลือก ตันละ 1,000 บาท รวมทั้งค่าขนย้ายข้าวเปลือกตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 250 บาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
9) โครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 ปีการผลิต 2555/2556
และปีการผลิต 2556/2557
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตรและช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพที่เหมาะสม คานึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยใช้วิธีบริหาร
จัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งผลักดันให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตร
ได้ในราคาสูงเพียงพอเมื่อเทียบกับต้นทุน และนาระบบรับจานาสินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคง
ด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ โครงการรับจานาข้าวเปลือกได้ดาเนินการต่อเนื่อง ดังนี้ นาปี ปีการผลิต
2554/2555 นาปรัง ปีการผลิต 2555 นาปีและนาปรัง ปีการผลิต 2555/2556 และนาปี ปีการผลิต
2556/2557
กลุ่มเป้าหมาย : กาหนดกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันในแต่ละปีการผลิต ดังนี้
- ปีการผลิต 2554/2555 (นาปี) เป้าหมายรับจานา 21.90 ล้านตัน ไม่จากัดปริมาณ
ข้าวเปลือกที่รับจานาทั้งโครงการ
- นาปรังปี 2555 ไม่จากัดปริมาณข้าวเปลือกที่รับจานาทั้งโครงการ ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิต
รวม 14.70 ล้านตัน โดยกาหนดวงเงินไม่เกินรายละ 500,000 บาท และเกษตรกรสามารถเข้าร่วม
โครงการรับจานาข้าวของรัฐบาลได้ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง โดยไม่จากัดว่าเป็นข้าวนาปีหรือข้าวนาปรัง
- ปีการผลิต 2555/2556 ครั้งที่ 1 (นาปี) เป้าหมายรับจานา 15 ล้านตัน ไม่จากัดปริมาณ
ข้าวเปลือกที่รับจานาทั้งโครงการ ส่วนปริมาณข้าวเปลือกที่เกษตรกรแต่ละรายจะจานาได้ไม่จากัดจานวน
เช่นกัน
- ปีการผลิต 2555/2556 ครั้งที่ 2 (นาปรัง) เป้าหมายรับจานา 7 ล้านตัน กาหนดเงื่อนไข
ในการรับจานาไม่เกิน 500,000 บาทต่อครัวเรือน
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- ปีการผลิต 2556/2557 (นาปีและนาปรัง) เป้าหมายรับจานา 16.5 ล้านตัน โดยครั้งที่ 1
(นาปี) กาหนดเงื่อนไขในการรับจานาไม่เกิน 350,000 บาทต่อครัวเรือน และครั้งที่ 2 (นาปรัง) กาหนด
เงื่อนไขในการรับจานาไม่เกิน 300,000 บาทต่อครัวเรือน
ระยะเวลาโครงการ :
- ปีการผลิต 2554/2555 ระยะเวลาดาเนินการรับจานา 7 ตุลาคม 2554 – 29 กุมภาพันธ์
2555 ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจานา ระยะเวลาโครงการ 7 ตุลาคม 2554 – 30
กันยายน 2555
- นาปรัง ปีการผลิต 2555 ระยะเวลาดาเนินการรับจานา 1 มีนาคม – 15 กันยายน 2555
(ภาคใต้ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2555) ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจานา
ระยะเวลาโครงการเดือนมีนาคม 2555 – มกราคม 2556
- ปีการผลิต 2555/2556 ครั้งที่ 1 (นาปี) ระยะเวลาดาเนินการรับจานาตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2555 เป็นต้นไป
- ปีการผลิต 2555/2556 ครั้งที่ 2 (นาปรัง) ระยะเวลาดาเนินการ 1 กุมภาพันธ์ – 15 กันยายน
2556 ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจานา
- ปีการผลิต 2556/2557 ครั้งที่ 1 (นาปี) ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์
2557 ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจานา
- ปีการผลิต 2556/2557 ครั้งที่ 2 (นาปรัง) ระยะเวลาดาเนินการ 1 มีนาคม – 30 กันยายน
2557 ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจานา
วิธีดาเนินการ : โครงการจานาข้าวเปลือกของรัฐบาลประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
(1) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: สานักงานเกษตรอาเภอประกาศ
รายชื่อเกษตรกรและเปิดให้เกษตรกรรายใหม่ยื่นคาร้อง ตรวจสอบเอกสารรวมทั้งจัดเวทีประชาคม และ
ออกใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนให้กับเกษตรกร
(2) การรับฝากข้าวเปลือก: อคส. และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
ทาหน้าที่คัดเลือกโรงสีเข้าร่วมโครงการและตรวจสต็อกข้าวในโรงสีก่อนเปิดรับจานา หลังจากนั้นเมื่อ
เกษตรกรเกี่ยวข้าวแล้วจะนาข้าวเปลือกมาฝากกับโรงสี โดยโรงสีจะออกใบประทวนให้กับเกษตรกรภายใน 3 วัน
(3) การจานาใบประทวนกับ ธ.ก.ส.: หลังจากเกษตรกรได้รับใบประทวน
จะนาใบประทวนไปทาสัญญากับ ธ.ก.ส. และหากเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชี
ของเกษตรกร ภายใน 3 วัน นับแต่เกษตรกรนาใบประทวนมาทาสัญญา
(4) การสีแปรสภาพและส่งมอบข้าวสารเข้าคลังสินค้ากลาง: โรงสีจะ
ดาเนินการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และส่งมอบเข้าคลังสินค้ากลางภายใน 7 วัน โดย อคส./
อ.ต.ก. จะเป็นผู้กาหนดคลังสินค้ากลางที่จะใช้เก็บและแจ้งมายังหัวหน้าคลังสินค้า
(5) การจัดเก็บรักษาข้าวสารในคลังสินค้ากลาง: บริษัทตรวจสอบคุณภาพ
ข้าวจะตรวจสอบคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะรับเข้าคลังสินค้ากลาง และบริษัทรมยาจะต้องรมยา
ทุก 2 เดือนจนกว่าจะขนย้ายข้าวออกจากคลังสินค้ากลาง
(6) การระบายข้าว: คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวโดยแนวทางต่าง ๆ
ได้แก่ การขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) ผู้ประกอบการภายในประเทศ
องค์กร/หน่วยงานสาธารณะ บริจาคแก่ประเทศที่ได้รับภัยพิบัติ
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(7) การส่งคืนเงินค่าขายข้าวให้ ธ.ก.ส.: เมื่อ อคส./อ.ต.ก. ได้รับชาระเงิน
ค่าขายข้าวแล้ว จะจ่ายชาระคืนให้กับ ธ.ก.ส. ตามใบแจ้งหนี้ของ ธ.ก.ส.
ทั้งนี้ โครงการจานาข้าวเปลือกกาหนดชนิดและราคารับจานาข้าวเปลือก
นาปี ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้
- ข้าวเปลือกหอมมะลิ (42 กรัม) ตันละ 20,000 บาท
- ข้าวเปลือกหอมจังหวัด (40 กรัม) นอกพื้นที่ 23 จังหวัด ตันละ 18,000 บาท
- ข้าวเปลือกปทุมธานี (42 กรัม) ตันละ 16,000 บาท
- ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว ตันละ 16,000 บาท ข้าวเปลือก
เหนียว 10% เมล็ดสั้น ตันละ 15,000 บาท
- ข้าวเปลือกเจ้า 100% ตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ
14,800 บาทข้าวเปลือกเจ้า 10% ตันละ 14,600 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 15% ตันละ 14,200 บาท และ
ข้าวเปลือกเจ้า 25% ตันละ 13,800 บาท
และกาหนดชนิดและราคารับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ณ ความชื้นไม่เกิน
15% ดังนี้
- ข้าวเปลือกปทุมธานี (42 กรัม) ตันละ 16,000 บาท
- ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว ตันละ 16,000 บาท ข้าวเปลือก
เหนียว 10% เมล็ดสั้น ตันละ 15,000 บาท
- ข้าวเปลือกเจ้า 100% ตันละ 13,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ
12,800 บาทข้าวเปลือกเจ้า 10% ตันละ 12,600 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 15% ตันละ 12,200 บาท และ
ข้าวเปลือกเจ้า 25% ตันละ 11,800 บาท
- เฉพาะนาปรัง ปีการผลิต 2555 ข้าวเปลือกเจ้า 100% ตันละ 15,000
บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ 14,800 บาทข้าวเปลือกเจ้า 10% ตันละ 14,600 บาท ข้าวเปลือกเจ้า
15% ตันละ 14,200 บาท และข้าวเปลือกเจ้า 25% ตันละ 13,800 บาท
วงเงินหมุนเวียน :
- ปีการผลิต 2554/2555 จานวน 239,160 ล้านบาท (วงเงินเดิม 359,160 ล้านบาท และ
ถูกนาไปดาเนินโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 2555 จานวน 120,000 ล้านบาท
- นาปรัง ปีการผลิต 2555 จานวน 161,000 ล้านบาท โดยใช้วงเงินทุนหมุนเวียนที่เหลือ
ของโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555
- ปีการผลิต 2555/2556 จานวน 345,000 ล้าบาท โดยแบ่งเป็น ครั้งที่ 1 ไม่เกิน
240,000 ล้านบาท และครั้งที่ 2 ไม่เกิน 105,000 ล้านบาท (ทั้งนี้ เงินทุนหมุนเวียนในการรับจานา
ข้าวเปลือกปีการผลิต 2554/2555 และ 2555/2556 รวมแล้วต้องไม่เกิน 500,000 ล้านบาท โดยเป็น
เงินทุนของ ธ.ก.ส. 90,000 ล้านบาท และให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม 410,000 ล้านบาท)
- ปีการผลิต 2556/2557 ไม่เกิน 270,000 ล้านบาท
งบประมาณ :
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารของ อคส./อ.ต.ก. วงเงินไม่เกินตันละ 105 บาท เป็นวงเงินรวม
9,958 ล้านบาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณข้าวสาร วงเงิน 58.42 ล้านบาท
(2) ค่าชดเชยดอกเบี้ย กรณีใช้เงินทุน ธ.ก.ส. ที่อัตรา FDR+1
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(3) ค่าบริหารสินเชื่อของ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 2.5 ของต้นเงินคงเป็นหนี้ ระยะเวลา 5 เดือน
(4) ค่าใช้จ่ายในการสีแปรสภาพ ค่ากระสอบ และค่าขนส่ง จ่ายเป็นค่าข้าว โดยคานวณ
เป็นอัตราการส่งมอบข้าวสารหลังจากแปรสภาพ
(5) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายข้าวเปลือกจากยุ้งฉางเกษตรกรถึงจุดรับมอบข้าวเปลือก
ให้เกษตรกร ในอัตราไม่เกินตันละ 300 บาท วงเงิน 300 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน :
- ปีการผลิต 2554/2555 มีจุดรับจานา 697 แห่ง เกษตรกรนาข้าวเปลือกมาจานา
จานวน 1,294,230 ราย ปริมาณข้าวเปลือกที่รับจานาทั้งสิ้น 6,950,158 ตัน
- นาปรัง ปีการผลิต 2555 มีจุดรับจานา 646 แห่ง เกษตรกรนาข้าวเปลือกมาจานา
จานวน 1,366,776 ราย ปริมาณข้าวเปลือกที่รับจานาทั้งสิ้น 14,358,771 ตัน
- ปีการผลิต 2555/2556 ครั้งที่ 1 (ข้าวเปลือกนาปี) มีจุดรับจานา 840 แห่ง เกษตรกร
นาข้าวเปลือกมาจานา จานวน 1,909,260 ราย ปริมาณข้าวเปลือกที่รับจานาทั้งสิ้น 11,051,436 ตัน
เป็นเงิน 176,920 ล้านบาท
- ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายทุนหมุนเวียนเพื่อดาเนินโครงการ 677,128.46 ล้านบาท และ
รับเงินคืนจากการระบายข้าว 128,373.01 ล้านบาท โดยรัฐบาลมีภาระหนี้สินค้างชาระ ธ.ก.ส. จานวน
548,755.45 ล้านบาท (ข้อมูลตามรายงาน สตง. ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2556) ทั้งนี้ ผลขาดทุนจาก
โครงการรับจานาข้าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ตามคาพิพากษา จานวน 536,908.30 ล้านบาท
10) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต
2557/2558
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาดในช่วงทีผ่ ลผลิตข้าวออกสู่ตลาด
จานวนมาก โดยให้ผู้ประกอบการรวบรวมข้าว นามาแปรรูปเป็นข้าวสารและเก็บสต็อกไว้ระยะเวลาหนึ่ง
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ เป้าหมายการเก็บสต็อกข้าว
6 ล้านตัน
ระยะเวลาโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2557 – 31 มกราคม 2558
วิธีดาเนินการ : ผู้ประกอบการขอวงเงินสินเชื่อกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ และนาวงเงิน
สินเชื่อที่ได้รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร และต้องเก็บสต๊อกข้าวเปลือก เป็นระยะเวลา 90 – 180 วัน
นับแต่วันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
งบประมาณ : 927 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) ค่าชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี วงเงิน 918 ล้านบาท
(2) ค่าใช้จ่ายการดาเนินการของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดและกรมการค้าภายใน
วงเงิน 9 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : โรงสีเข้าร่วมโครงการ จานวน 8 โรง รวมปริมาณข้าวทั้งสิ้น
100,654.81 ตัน วงเงินสินเชื่อ 1,208.20 ล้านบาท และเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการ 18.12 ล้านบาท
11) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
ปีการผลิต 2557/2558
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาดในช่วงทีผ่ ลผลิตข้าวออกสู่ตลาด
และดาเนินการเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
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กลุ่มเป้าหมาย : สถาบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
เพื่อรวบรวมข้าวเป้าหมาย 4 ล้านตันข้าวเปลือก
ระยะเวลาโครงการ : 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
วิธีดาเนินการ : สนับสนุนสินเชื่อแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อรวบรวม
ข้าวเปลือกเพื่อจาหน่ายหรือเพื่อการแปรรูป โดยแบ่งเป็นสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อการจาหน่าย
จานวน 3 – 4 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินสินเชื่อ 18,000 ล้านบาท และสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเก็บไว้
เพื่อการแปรรูปจานวน 400,000 ตันข้าวเปลือก วงเงินสินเชื่อ 2,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยเงินกู้
ตามโครงการเท่ากับ MLR-1 (ปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี) โดยคิดจากสถาบันเกษตรกรในอัตรา
ร้อยละ 1 และรัฐบาลเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ MLR-2 (ร้อยละ 3)
ระยะเวลาในการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลไม่เกิน 12 เดือน
วงเงินสินเชื่อ : 20,000 ล้านบาท
งบประมาณ : 700 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) เงินชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกร โดยรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ย
แทนสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ 3 ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงินชดเชยดอกเบี้ย 600 ล้านบาท
(2) ค่าเบี้ยประกันภัย โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในอัตราร้อยละ 0.5
คิดเป็นวงเงิน 100 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
12) โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/2558
วัตถุประสงค์ : เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมากเกิน
ความต้องการของตลาดบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและภาระ
หนี้สินและรักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรที่ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวในเขตพื้นที่
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกาหนดปริมาณข้าวเปลือก 2 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็น
เป้าหมายให้เกษตรกรเก็บข้าวในยุ้งฉาง 1.5 ล้านตัน และให้สหกรณ์เก็บข้าว 500,000 ตัน
ระยะเวลาโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2557 - 30 กันยายน 2558
วิธีดาเนินการ : ประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
(1) ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อชะลอการขายผลิตผลแก่เกษตรกรและสหกรณ์
การเกษตร โดยใช้ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวเป็นหลักประกัน โดยกาหนดระยะเวลาชาระ
คืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 เดือนนับถัดจากเดือนรับเงินกู้
(2) กาหนดวงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 300,000 บาท และกาหนดวงเงินสินเชื่อ
ต่อตันข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 จาแนกตามชนิดและชั้นคุณภาพ
ข้าวเปลือกในอัตราร้อยละ 80 ของราคาตลาดเฉลี่ย ดังนี้ ข้าวหอมมะลิสีได้ตันข้าว 36 กรัมขึ้นไป วงเงิน
สินเชื่อ 14,400 บาทต่อตัน และข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว วงเงินสินเชื่อ 11,700 บาทต่อตัน ข้าว
เหนียว 10% เมล็ดสั้น 9,600 บาทต่อตัน
(3) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับค่าเช่าและเก็บรักษาข้าวเปลือกแก่เกษตรกร
และสหกรณ์การเกษตร ตันละ 1,000 บาท เก็บข้าวเปลือกอย่างน้อย 30 วัน วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
(4) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับค่าใช้จ่ายในการส่งมอบข้าวเปลือกของเกษตรกร
จากยุ้งฉางถึงจุดส่งมอบ ในอัตราตันละไม่เกิน 300 บาท วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
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(5) สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเตรียมข้าวเปลือกขึ้นยุ้งฉางในอัตราไร่ละ 2,000 บาท
ระยะเวลา 2 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 โดยรัฐบาลรับภาระชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทน
เกษตรกร (วงเงินสินเชื่อ 9,048 ล้านบาท)
วงเงินสินเชื่อ : 34,788 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
จานวน 25,740 ล้านบาท และสินเชื่อเพื่อเตรียมข้าวเปลือกขึ้นยุ้งฉางของเกษตรกร จานวน 9,048 ล้านบาท
งบประมาณ : 3,916.86 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) ชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส. (อัตรา FDR+1 เท่ากับ ร้อยละ 2.5) เป็นเงิน
619.36 ล้านบาท
(2) ค่าบริหารสินเชื่อในอัตราร้อยละ 2.25 ต่อปี เป็นเงิน 613.08 ล้านบาท
(3) ค่าเช่าและค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉางวงเงินจานวน 2,000 ล้านบาท
(4) ชดเชยต้นทุนเงินที่นาไปจ่ายค่าเช่าและค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉาง
ผู้กู้ในอัตราร้อยละ FDR+1 จานวนเงิน 48.13 ล้านบาท (คานวณจากวงเงิน 2,000 ล้านบาท)
(5) ค่าใช้จ่ายในการระบายข้าวเปลือกจากยุ้งฉางผู้กู้ถึงจุดส่งมอบ วงเงิน
600 ล้านบาท (ประมาณการว่าจะมีข้าวเปลือกที่นามาระบายจานวน 2 ล้านตัน อัตราไม่เกิน 300 บาท
ต่อตัน)
(6) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยของสินเชื่อในการเตรียมข้าวเปลือก
ขึ้นยุ้งฉาง ในอัตราร้อยละ FDR+1 ระยะเวลา 2 เดือน จานวนเงิน 36.29 ล้านบาท (คานวณจากวงเงิน
9,048 ล้านบาท)
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
13) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าวนาปรัง ปี 2558
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาดในช่วงทีผ่ ลผลิตข้าวออกสู่ตลาด
จานวนมาก โดยให้ผู้ประกอบการรวบรวมข้าว นามาแปรรูปเป็นข้าวสารและเก็บสต็อกไว้ระยะเวลาหนึ่ง
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ 140 ราย ใน 34 จังหวัด
ระยะเวลาโครงการ : 16 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2558
วิธีดาเนินการ : ผู้ประกอบการขอวงเงินสินเชื่อกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ และนาวงเงิน
สินเชื่อที่ได้รับซื้อข้าวเปลือกนาปรังจากเกษตรกร และต้องเก็บสต๊อกข้าวเปลือก เป็นระยะเวลา 60 – 180 วัน
นับแต่วันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
งบประมาณ : 582 ล้านบาท (ใช้วงเงินงบประมาณคงเหลือจากโครงการชดเชยดอกเบี้ย
ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปี 2557/2558)
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
14) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต
2558/2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาดในช่วงที่ผลผลิตข้าว
ออกสู่ตลาดจานวนมาก โดยให้ผู้ประกอบการรวบรวมข้าว นามาแปรรูปเป็นข้าวสารและเก็บสต็อกไว้
ระยะเวลาหนึ่ง
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ เป้าหมายข้าวเปลือกเก็บสต็อก
จานวน 4.64 ล้านตัน
ระยะเวลาโครงการ : ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559
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วิธีดาเนินการ : ผู้ประกอบการขอวงเงินสินเชื่อกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ และนาวงเงิน
สินเชื่อที่ได้รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร และต้องเก็บสต๊อกข้าวเปลือก เป็นระยะเวลา 90 – 180 วัน
นับแต่วันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
ของร้อยละ 30 ของวงเงินกู้ของผู้ประกอบการค้าข้าว
งบประมาณ : 598 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจานวน 301 ราย รวม 43 จังหวัด
มูลค่าวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 79,857.76 ล้านบาท ปริมาณข้าวที่เก็บสต็อก 8,599,237.81 ตัน
15) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
ปีการผลิต 2558/2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาดในช่วงทีผ่ ลผลิตข้าวออกสู่ตลาด
และดาเนินการเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
กลุ่มเป้าหมาย : สถาบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
ระยะเวลาโครงการ : 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
วิธีดาเนินการ : สนับสนุนสินเชื่ อแก่สถาบันเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจาหน่าย และ/หรือเพื่อการแปรรูป โดย ธ.ก.ส.
คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการเท่ากับ MLR-1 (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี) โดยคิดจากสถาบันเกษตรกร
ในอัตรา MLR – 3 และรัฐบาลเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ 2 ระยะเวลา
ในการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลไม่เกิน 12 เดือน
วงเงินสินเชื่อ : 12,500 ล้านบาท
งบประมาณ : 267.92 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) เงินชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกร โดยรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ย
แทนสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ 2 ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงินชดเชยดอกเบี้ย 236.67 ล้านบาท
(2) ค่าเบี้ยประกันภัย โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย คิดเป็นวงเงิน
16.25 ล้านบาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจเยี่ยม แนะนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา
อุปสรรคของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และการเชื่อมโยงตลาดข้าว โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
จานวน 10.2449 ล้านบาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจเยี่ยม แนะนาสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จานวน 4.7551 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : สถาบันเกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ 434 แห่ง
วงเงินที่จะขอกู้ 14,102.20 ล้านบาท อนุมัติเงินกู้แล้ว 246 แห่ง วงเงินที่อนุมัติ 9,421.95 ล้านบาท
เบิกเงินกู้แล้ว 244 แห่ง จานวนเงินจ่ายสะสม 7,996.16 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 พ.ค. 59)
16) โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมาก
เกินความต้องการของตลาดบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและภาระ
หนี้สินและรักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ
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กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรที่ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลิและ
ข้าวเปลือกเหนียวในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกาหนดปริมาณข้าวเปลือก
2 ล้านตันข้าวเปลือก (เกษตรกร 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก สหกรณ์การเกษตร 0.5 ล้านตันข้าวเปลือก)
ระยะเวลาโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2559
วิธีดาเนินการ : ประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
(1) ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อชะลอการขายผลิตผลแก่เกษตรกรและสหกรณ์
การเกษตร โดยใช้ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวเป็นหลักประกัน โดยกาหนดระยะเวลา
ชาระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 เดือนนับถัดจากเดือนรับเงินกู้
(2) กาหนดวงเงินกู้ เกษตรกรรายละไม่เกิน 300,000 บาท สหกรณ์
การเกษตรสูงสุดรายละไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยกาหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน
ร้อยละ 15 สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 จาแนกตามชนิดและชั้นคุณภาพข้าวเปลือก
(3) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับค่าเช่าและเก็บรักษาข้าวเปลือกแก่เกษตรกร
และสหกรณ์การเกษตร ตันละ 1,000 บาท เก็บข้าวเปลือกอย่างน้อย 30 วัน วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
(4) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับค่าใช้จ่ายในการส่งมอบข้าวเปลือกของเกษตรกร
จากยุ้งฉางถึงจุดส่งมอบ ในอัตราตันละไม่เกิน 300 บาท วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
วงเงินสินเชื่อ : 26,740 ล้านบาท
งบประมาณ : 2,315.07 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) ชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส. (อัตรา FDR+1 เท่ากับ ร้อยละ 2.225) เป็นเงิน
470.06 ล้านบาท
(2) ค่าบริหารสินเชื่อในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลา 4 เดือน เป็นเงิน
178.27 ล้านบาท
(3) ค่าเช่าและค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉางวงเงินจานวน 545.25 ล้านบาท
(คานวณจากปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าร่วมโครงการ 545,251.48 ตัน อัตรา 1,000 บาทต่อตัน)
(4) ชดเชยต้นทุนเงินที่นาไปจ่ายค่าเช่าและค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉาง
ผู้กู้ในอัตราร้อยละ FDR+1 จานวนเงิน 44.50 ล้านบาท (คานวณจากวงเงิน 2,000 ล้านบาท)
(5) ค่าใช้จ่ายในการระบายข้าวเปลือกจากยุ้งฉางผู้กู้ถึงจุดส่งมอบ วงเงิน
163.50 ล้านบาท (ประมาณการว่าจะมีข้าวเปลือกที่นามาระบายจานวน 545,000 ตัน อัตราไม่เกิน 300
บาทต่อตัน)
(6) ชดเชยต้นทุนเงินที่นาไปจ่ายค่าใช้จ่ายในการระบายข้าวเปลือกจากยุ้งฉาง
ผู้กู้ถึงจุดส่งมอบในอัตราร้อยละ FDR+1 จานวนเงิน 6.67 ล้านบาท (คานวณจากวงเงิน 300 ล้านบาท)
(7) ชดเชยผลขาดทุนจากการดาเนินโครงการ จานวน 906.82 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
ปีการผลิต 2558/59 จานวน 74,343 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 467,840.09 ตัน จานวนเงิน 5,803.74
ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต
2558/59 จานวน 42 สหกรณ์ ปริมาณข้าวเปลือก จานวน 77,411.39 ตัน จานวนเงิน 1,105.74
ล้านบาท รวมปริมาณข้าวเปลือก จานวน 545,251.48 ตัน จานวนเงิน 6,909.48 ล้านบาท (จบโครงการ)
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17) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปี 2559/2560
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวให้สามารถรับซื้อข้าวเปลือก
ในช่วงต้นฤดูกาลผลิตและเก็บสต็อกไว้ในรูปข้าวเปลือกและข้าวสาร ช่วยให้เกิดการแข่งขันและดึงผลผลิต
ส่วนเกินออกจากตลาด ทาให้ราคาข้าวภายในประเทศมีเสถียรภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 8 ล้านตันข้าวเปลือก
ระยะเวลาโครงการ : 1 กรกฎาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2561
วิธีดาเนินการ : รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ
ผ่านธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐ ที่ผู้ประกอบการค้าข้าวเป็นลูกค้าอยู่ ตามมูลค่าข้าวเปลือก
ที่เก็บสต็อกไว้ ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 2 – 6 เดือน
งบประมาณ : 940 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) เงินชดเชยดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี คิดเป็นเงินจานวน 937.50 ล้านบาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 2.50 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
18) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต
2559/2560
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาดในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาด
และดาเนินการเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
กลุ่มเป้าหมาย : สถาบันเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อการจาหน่าย และ/หรือ เพื่อการแปรรูปประมาณ
2.5 ล้านตัน
ระยะเวลาโครงการ : 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
วิธีดาเนินการ : สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจาหน่าย และ/หรือ
เพื่อการแปรรูป โดย ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการเท่ากับ MLR-1 (MLR เท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี)
โดยกลุ่มเป้าหมายรับภาระดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา
ไม่เกิน 12 เดือน
วงเงินสินเชื่อ : 12,500 ล้านบาท
งบประมาณ : 406.25 ล้านบาท จาแนกเป็น วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 375 ล้านบาท
ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าบริหารจัดการโครงการ 31.25 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ธ.ก.ส. ดาเนินการจ่ายสินเชื่อแก่สหกรณ์การเกษตร และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 280 แห่ง จานวนเงิน 11,218.08 ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือก 1,590,367.81 ตัน
(ณ วันที่ 5 เม.ย. 60)
19) โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/2560
วัตถุประสงค์ : เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมาก
และรักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตข้าวเปลือก
หอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียวในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมายจานวน
2 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวปทุมธานี 1 และข้าวเจ้า 1 ล้านตันข้าวเปลือก
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ระยะเวลาโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาคใต้ถึงวันที่ 31
กรกฎาคม 2560)
วิธีดาเนินการ : (1) ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อชะลอการขายผลิตผลแก่เกษตรกรและสหกรณ์
การเกษตร โดยใช้ข้าวเปลือกเป็นหลักประกัน และกาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายใน
4 เดือนนับถัดจากเดือนรับเงินกู้
(2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับค่าเช่าและเก็บรักษาข้าวเปลือกแก่เกษตรกร
และสหกรณ์การเกษตร ตันละ 1,500 บาท โดยจ่ายในวันรับเงินกู้ 1,000 บาท/ตัน โดยเมื่อเก็บข้าว
ไม่น้อยกว่า 30 วัน และไถ่ถอนจ่ายเพิ่ม 500 บาท/ตัน
(3) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับค่าใช้จ่ายในการส่งมอบข้าวเปลือกของเกษตรกร
จากยุ้งฉางถึงจุดส่งมอบ ในอัตราตันละไม่เกิน 300 บาท วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
งบประมาณ : 27,410 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ธ.ก.ส. ดาเนินการจ่ายสินเชื่อ ให้กับเกษตรกรแล้ว 262,645 ราย
จานวนเงิน 13,133.83 ล้านบาท และจ่ายสินเชื่อให้สหกรณ์แล้ว 104 แห่ง จานวนเงิน 1,438.23 ล้านบาท
(ณ วันที่ 5 เม.ย. 60)
20) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก (ปีการผลิต
2560/2561)
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวให้สามารถรับซื้อข้าวเปลือก
ในช่วงต้นฤดูกาลผลิตและเก็บสต็อกไว้ในรูปข้าวเปลือกและข้าวสาร ช่วยให้เกิดการแข่งขันและดึงผลผลิต
ส่วนเกินออกจากตลาด ทาให้ราคาข้าวภายในประเทศมีเสถียรภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการเก็บสต็อกในรูปข้าวเปลือกและ
ข้าวสารเพื่อดูดซับผลผลิตในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เป้าหมาย 8 ล้านตัน เป็นระยะเวลา 2 – 6 เดือน
ระยะเวลาโครงการ : 1 ตุลาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2562
วิธีดาเนินการ : รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่จะเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 3 ต่อปี ผ่านธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐ ที่ผู้ประกอบการค้าข้าวเป็นลูกค้าอยู่ ตามมูลค่า
ข้าวเปลือกที่ผู้เข้าร่วมโครงการเก็บสต็อกไว้ ตามระยะเวลาที่เก็บสต็อกไว้ 60 – 180 วัน นับแต่วันที่รับซื้อ
(เบิกจ่ายเงินหรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน)
วงเงินสินเชื่อ : 74,500 ล้านบาท
งบประมาณ : 940 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าชดเชยดอกเบี้ย 937.50 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ 2.5 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
21) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
(ปีการผลิต 2560/2561)
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาดในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่
ตลาดและดาเนินการเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน สามารถ
รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจาหน่าย และ/หรือเพื่อการแปรรูป ประมาณ 2.5 ล้านตัน วงเงินสินเชื่อทั้งสิ้น
12,500 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ : 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
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วิธีดาเนินการ : สนับสนุนสินเชื่อแก่ “สถาบันเกษตรกร” ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจาหน่าย และ/หรือเพื่อ
การแปรรูป ประมาณ 2.5 ล้านตัน คิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 1 (ปัจจุบัน MLR ร้อยละ 5 ต่อปี) โดยให้
สถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3
ต่อปี ระยะเวลาในการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล 12 เดือน
วงเงินสินเชื่อ : 12,500 ล้านบาท
งบประมาณ : 406.25 ล้านบาท ประกอบด้วย วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 375 ล้านบาท และ
ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าบริหารจัดการโครงการ 31.25 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
22) โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี (ปีการผลิต 2560/2561)
วัตถุประสงค์ : เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมาก
และรักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : ให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อชะลอการจาหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิ
ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ในเขตพื้นที่ปลูกข้าวทุกจังหวัดทั่วประเทศ
เป้าหมายจานวน 2 ล้านตันข้าวเปลือก
ระยะเวลาโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 ธันวาคม 2561
วิธีดาเนินการ : (1) ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อชะลอการขายผลิตผลแก่เกษตรกรและสหกรณ์
การเกษตร โดยกาหนดอัตราสินเชื่อข้าวเปลือกในอัตราประมาณร้อยละ 90 ของราคาตลาดข้าวเปลือก
ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,200 บาท
ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ตันละ 8,500 บาท กาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 เดือน
นับถัดจากเดือนรับเงินกู้
(2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับค่าเช่าและเก็บรักษาข้าวเปลือกแก่เกษตรกร
และสหกรณ์การเกษตร ตันละ 1,500 บาท โดยจ่ายในวันรับเงินกู้ 1,000 บาท/ตัน โดยเมื่อเก็บข้าว
ไม่น้อยกว่า 30 วัน และไถ่ถอนจ่ายเพิ่ม 500 บาท/ตัน
(3) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับค่าใช้จ่ายในการส่งมอบข้าวเปลือกของ
เกษตรกรจากยุ้งฉางถึงจุดส่งมอบ ในอัตราตันละไม่เกิน 300 บาท วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
วงเงินสินเชื่อ : 21,010 ล้านบาท
งบประมาณ : 3,756.97 ล้านบาท ประกอบด้วย วงเงินค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพ
ข้าวเปลือก 3,000 ล้านบาท วงเงินค่าใช้จ่ายในการระบายข้าวเปลือก 300 ล้านบาท วงเงินชดเชยต้นทุน
เงิน 456.97 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
4.1.4 มาตรการด้านการสนับสนุนการตลาด
1) โครงการตลาดนัดข้าวเปลือก (ปีการผลิต 2552/2553)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งกลางในการซื้อขายข้าวเปลือกที่ให้ความเป็นธรรม
กับเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
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ระยะเวลาโครงการ : พฤศจิกายน 2552 – ตุลาคม 2553
วิธีดาเนินการ : จัดตลาดนัดข้าวเปลือกในแหล่งผลิตข้าวที่สาคัญในพื้นที่ 57 จังหวัด
รวมทั้งสิ้น 519 ครั้ง และกากับดูแลให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจาหน่ายข้าวทั้งในการหักลด
ความชื้นและสิ่งเจือปน รวมทั้งประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผล
งบประมาณ : 11 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) วงเงินจ่ายขาดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก 9.88 ล้านบาท
(2) วงเงินจ่ายขาดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล 1.12 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ดาเนินการจัดตลาดนัด 127 ครั้ง ในพื้นที่ 38 จังหวัด มีเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ 20,393 ราย ปริมาณ 62,804 ตัน มูลค่าการ ซื้อขาย 642.98 ล้านบาท สามารถ
จาหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาสูงกว่าตลาด ตันละ 50 - 1,900 บาท โดยใช้วงเงินไปจานวน 2.42 ล้านบาท
2) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2552/2553
วัตถุประสงค์ : ประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกรายให้มีรายได้ที่เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมจังหวัด ข้าวเปลือกเจ้า
ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ
ระยะเวลาโครงการ : รอบที่ 1 กรกฎาคม 2552 – กุมภาพันธ์ 2553
รอบที่ 2 ธันวาคม 2552 – กรกฎาคม 2553
วิธีดาเนินการ : รัฐบาลชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้และเกณฑ์กลางอ้างอิง
โดยรอบที่ 1 ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลิ (รวมข้าวเปลือกพันธุ์ กข. 15)
ข้าวเปลือกหอมจังหวัด ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ในพื้นที่เพาะปลูกข้าว
ทั่วประเทศ รวมทั้งกาหนดปริมาณและราคาประกันรายได้เกษตรกรต่อครัวเรือน ณ ความชื้นไม่เกิน 15%
ดังนี้
(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ (รวม กข. 15) ราคาประกันรายได้ 15,300 บาท/ตัน
ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
(2) ข้าวเปลือกหอมจังหวัดราคาประกันรายได้ 14,300 บาท/ตัน
ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
(3) ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ 10,000 บาท/ตัน
ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
(4) ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาประกันรายได้ 11,000 บาท/ตัน
ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
(5) ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ 9,500 บาท/ตัน
ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
สาหรับรอบที่ 2 กาหนดราคาประกันดังนี้
(1) ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี ราคาประกันรายได้ 11,000 บาท/ตัน
(2) ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ที่ทางราชการรับรอง ราคาประกันรายได้ 10,000 บาท/ตัน
(3) ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ 9,500 บาท/ตัน
งบประมาณ : 651.73 ล้านบาท จาแนกออกเป็น
(1) ข้าวเปลือกเจ้า 5 % ปริมาณข้าวเปลือก 1,725,324 ตัน เป็นเงินจานวน 633.56 ล้านบาท
(2) ข้าวเปลือกปทุมธานี ปริมาณข้าวเปลือก 82,392 ตัน เป็นเงินจานวน 18.17 ล้านบาท
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ผลการดาเนินงาน : ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้ว จานวน 76,798
ราย เป็นเงิน 386,298,234.52 บาท แบ่งเป็นโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/2553
(รอบที่ 1) จานวน 8,794 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 12,637,606.12 บาท และโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2552/2553 (รอบที่ 2) จานวน 68,004 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 373,660,628.40 บาท
(ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2554)
3) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2553/2554
วัตถุประสงค์ : ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีหลักประกันรายได้ในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร พัฒนาการผลิต และพัฒนากลไกตลาดสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมจังหวัด ข้าวเปลือกเจ้า
ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 และข้าวเปลือกเหนียว ในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ
ระยะเวลาโครงการ : รอบที่ 1 กรกฎาคม 2553 – มีนาคม 2554
รอบที่ 2 พฤศจิกายน 2553 – สิงหาคม 2554
วิธีดาเนินการ : รัฐบาลชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้และเกณฑ์กลางอ้างอิง
โดยรอบที่ 1 ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลิ (รวมข้าวเปลือกพันธุ์ กข. 15)
ข้าวเปลือกหอมจังหวัด ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ในพื้นที่เพาะปลูกข้าว
ทั่วประเทศ รวมทั้งกาหนดปริมาณและราคาประกันรายได้เกษตรกรต่อครัวเรือน ณ ความชื้นไม่เกิน 15%
(เช่นเดียวกับปีการผลิต 2552/2553) ดังนี้
(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ (รวม กข. 15) ราคาประกันรายได้ 15,300 บาท/ตัน
ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
(2) ข้าวเปลือกหอมจังหวัดราคาประกันรายได้ 14,300 บาท/ตัน
ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
(3) ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ 10,000 บาท/ตัน
ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
(4) ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาประกันรายได้ 11,000 บาท/ตัน
ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
(5) ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ 9,500 บาท/ตัน
ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
สาหรับรอบที่ 2 กาหนดราคาประกันดังนี้
(1) ข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี ราคาประกันรายได้ 11,500 บาท/ตัน
ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
(2) ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ 11,000 บาท/ตัน
ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
(3) ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ 10,000 บาท/ตัน
ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
งบประมาณ : วงเงินงบประมาณ 31,515 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าชดเชยรายได้
เกษตรกร จานวน 30,458 ล้านบาท ค่าบริหารโครงการ ในอัตราเหมาจ่ายรายละ 315 บาท กรณีที่ได้
สิทธิชดเชยรายได้ และอัตราเหมาจ่ายรายละ 289 บาท กรณีทไี่ ม่ได้สิทธิชดเชยรายได้ จานวน 262 ล้านบาท
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ค่าชดเชยต้นทุนเงิน ในอัตรา FDR+Spread (เท่ากับร้อยละ 2.5125) จานวน 765 ล้านบาท และ
งบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 30 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
4) โครงการตลาดนัดข้าวเปลือก (ปีการผลิต 2553/2554)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งกลางในการซื้อขายข้าวเปลือกที่ให้ความเป็นธรรม
กับเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ระยะเวลาโครงการ : มกราคม – พฤศจิกายน 2554
วิธีดาเนินการ : จัดตลาดนัดข้าวเปลือกในแหล่งผลิตข้าวที่สาคัญในพื้นที่ 56 จังหวัด
รวมทั้งสิ้น 150 ครั้ง และกากับดูแลให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจาหน่ายข้าวทั้งในการหักลด
ความชื้นและสิ่งเจือปน รวมทั้งประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผล
งบประมาณ : 6.5 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกจานวน 6 ล้านบาท
(2) วงเงินจ่ายขาดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล 0.5 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
5) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าวที่มีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรที่ดี
(GAP) ครบวงจร (ปีการผลิต 2560/2564)
วัตถุประสงค์ : เชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรีย์และข้าว GAP ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเพื่อให้ชาวนาสามารถ
ขายข้าวที่ได้มาตรฐานอินทรีย์และข้าว GAP ได้ในราคาสูงกว่าข้าวทั่วไปตามคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : ชาวนาขายข้าวเปลือกของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในราคา
ที่ดีตามคุณภาพได้ไม่น้อยกว่า 594,000 ตันข้าวเปลือก และขายข้าวเปลือกที่ได้รับรอง GAP ได้ไม่น้อยกว่า
10.30 ล้านตันข้าวเปลือก ในปีการผลิต 2560 – 2564
ระยะเวลาโครงการ : ปีการผลิต 2560 – 2564
วิธีดาเนินการ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับคู่กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และ
ข้าว GAP กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ และจัดให้มีการทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขาย
ผลผลิตข้าวจากโครงการฯ และ ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการสามารถขอสนับสนุนสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่า (Soft Loan) จากธนาคารที่ร่วมโครงการ โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี และ
ธนาคารอาจสมทบชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี ซึง่ ผู้ประกอบการค้าข้าวอินทรีย์ ได้รับการชดเชย
ดอกเบี้ย ในระยะเวลา 3 ปี และผู้ประกอบการค้าข้าว GAP ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย ในระยะเวลา 1 ปี
และกระทรวงพาณิชย์จัดสรรโควตาร้อยละ 10 ของโควตาการส่งออกข้าวไป EU จานวน 2,000 ตัน/ปี
สาหรับนาไปจัดสรรให้เฉพาะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ตามหลักเกณฑ์
ทีก่ าหนด
วงเงินสินเชื่อ : 124,186 ล้านบาท
งบประมาณ : 2,873 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าชดเชยดอกเบี้ย 2,484 ล้านบาท
ค่าบริหารจัดการ 389 ล้านบาท (เป็นค่าบริหารจัดการ ค่าจัดกิจกรรมด้านการตลาด ตรวจรับรอง
มาตรฐาน และ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ)
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
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4.1.5 มาตรการด้านอื่น ๆ
1) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรมีการจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตผ่านการประกันภัย
และบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่เป้าหมายการเอาประกันภัยทั่วประเทศ จานวน 1.5 ล้านไร่
ระยะเวลาโครงการ : 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2554
วิธีดาเนินการ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ
ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย (ไม่รวมภัยศัตรูพืชและโรคระบาด)
โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมจะได้รับความช่วยเหลือของรัฐในปัจจุบันในอัตรา 606 บาทต่อไร่ และความคุ้มครอง
เมื่อผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 1,400 บาทต่อไร่ โดย ธ.ก.ส. ขยายวงเงินสินเชื่อให้ครอบคลุม
ค่าเบี้ยประกันภัย ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สาหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และอัตราเบี้ยประกัน
120 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรรัฐภาระเบี้ยประกัน 60 บาทต่อไร่ ภาครัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยสาหรับ
เกษตรกรในส่วนที่เกินกว่า 60 บาทต่อไร่ (69.47 บาทต่อไร่ เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียม)
และ ธ.ก.ส. อุดหนุนเบี้ยประกันภัย 10 บาทต่อไร่ สาหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
งบประมาณ : 3,989.11 ล้านบาท เพื่ออุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยสาหรับเกษตรกร
ในอัตรา 69.47 บาทต่อไร่ จากพื้นที่เพาะปลูกรวม 57.422 ไร่ และชดเชยดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส. ในอัตรา
ร้อยละ FDR+1 (อัตราร้อยละ 3.025 ต่อปี)
ผลการดาเนินงาน : เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจานวน 55,228 ราย คิดเป็นพื้นที่
เพาะปลูกข้าว 1,059,131 ไร่ และค่าเบี้ยประกันภัยรวม 127.1 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรได้รับค่าสินไหม
ทดแทนรวมทั้งสิ้นประมาณ 754.6 ล้านบาท จากพื้นที่เพาะปลูก 542,000 ไร่ เกิดภาระงบประมาณ
ในการอุดหนุนเบี้ยประกัน 73.58 ล้านบาท
2) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรมีการจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตผ่านการประกันภัย
และบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่เป้าหมายการเอาประกันภัยทั่วประเทศ 8 ล้านไร่
ระยะเวลาโครงการ : 27 กรกฎาคม – 26 ตุลาคม 2555
วิธีดาเนินการ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ
ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย รวมถึงภัยศัตรูพืชและโรคระบาด
โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมจะได้รับความคุ้มครอง 1,111 บาทต่อไร่ ตลอดช่วงการเพาะปลูกสาหรับภัย
ธรรมชาติทั้งหมด 6 ภัยข้างต้น และได้รับความคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่ สาหรับภัยศัตรูพืชและโรค
ระบาด กาหนดอัตราเบี้ยประกัน 120 บาทต่อไร่ โดยภาครัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยสาหรับเกษตรกร
ในส่วนที่เกินกว่า 60 บาทต่อไร่ (69.47 บาทต่อไร่ เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์)
งบประมาณ : 555.76 ล้านบาท เพื่ออุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยสาหรับเกษตรกร
ในอัตรา 69.47 บาทต่อไร่ จากพื้นที่เป้าหมาย 8 ล้านไร่ และชดเชยดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส. ในอัตรา
ร้อยละ FDR+1.3%
ผลการดาเนินงาน : เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจานวน 45,722 ราย คิดเป็นพื้นที่
เพาะปลูกข้าว 842,770 ไร่ และค่าเบี้ยประกันภัยรวม 112.5 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรได้รับค่าสินไหม
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ทดแทนรวมทั้งสิ้นประมาณ 516.7 ล้านบาท จากพื้นที่เพาะปลูก 465,074 ไร่ เกิดภาระงบประมาณ
ในการอุดหนุนเบี้ยประกัน 60.61 ล้านบาท
3) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2556
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรมีการจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตผ่านการประกันภัย
และบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่เป้าหมายการเอาประกันภัยทั่วประเทศ 1.5 ล้านไร่ โดยแบ่งพื้นที่
รับประกันภัยออกเป็น 5 พื้นที่ ตามระดับความเสี่ยง ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงต่าที่สุด พื้นที่เสี่ยงต่ามาก พื้นที่เสี่ยงต่า
พื้นที่เสี่ยงปานกลาง และพื้นที่เสี่ยงสูง
ระยะเวลาโครงการ : 13 กันยายน – 31 ธันวาคม 2556
วิธีดาเนินการ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ
ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย รวมถึงภัยศัตรูพืชและโรคระบาด
โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมจะได้รับความคุ้มครอง 1,111 บาทต่อไร่ ตลอดช่วงการเพาะปลูกสาหรับภัยธรรมชาติ
ทั้งหมด 6 ภัยข้างต้น และได้รับความคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่ สาหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด กาหนด
อัตราเบี้ยประกันแตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ ในอัตรา 120 – 475 บาทต่อไร่ โดยให้เกษตรกร
ชาระเบี้ยประกันในอัตรา 60 – 100 บาทต่อไร่ และภาครัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยสาหรับเกษตรกร
ในส่วนเกิน 69.47 – 410.39 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์)
งบประมาณ 494.91 ล้านบาท เพื่ออุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยสาหรับเกษตรกร
ในอัตรา 69.47 – 410.39 บาทต่อไร่ จากพื้นที่เป้าหมาย 1.5 ล้านไร่ และชดเชยดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส.
ในอัตราร้อยละ FDR+1%
ผลการดาเนินงาน : เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจานวน 7 ราย คิดเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว
120 ไร่ และค่าเบี้ยประกันภัยรวม 43,193 บาท โดยมีเกษตรกรได้รับค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 31,108 บาท จากพื้นที่เพาะปลูก 28 ไร่ เกิดภาระงบประมาณในการอุดหนุนเบี้ยประกัน
33,607 บาท
4) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรมีการจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตผ่านการประกันภัย
และบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่เป้าหมายการเอาประกันภัยทั่วประเทศ 1.5 ล้านไร่ โดยแบ่งพื้นที่รับ
ประกันภัยออกเป็น 5 พื้นที่ ตามระดับความเสี่ยง ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงต่าที่สุด พื้นที่เสี่ยงต่ามาก พื้นที่เสี่ยงต่า
พื้นที่เสี่ยงปานกลาง และพื้นที่เสี่ยงสูง
ระยะเวลาโครงการ : กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
วิธีดาเนินการ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ
ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย รวมถึงภัยศัตรูพืชและโรคระบาด
โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมจะได้รับความคุ้มครอง 1,111 บาทต่อไร่ ตลอดช่วงการเพาะปลูกสาหรับภัยธรรมชาติ
ทั้งหมด 6 ภัยข้างต้น และได้รับความคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่ สาหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด กาหนด
อัตราเบี้ยประกันแตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ ในอัตรา 120 – 475 บาทต่อไร่ โดยให้เกษตรกร
ชาระเบี้ยประกันในอัตรา 60 – 100 บาทต่อไร่ และภาครัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยสาหรับเกษตรกร
ในส่วนเกิน 69.47 – 410.39 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์)
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งบประมาณ 494.91 ล้านบาท เพื่ออุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยสาหรับเกษตรกร
ในอัตรา 69.47 – 410.39 บาทต่อไร่ จากพื้นที่เป้าหมาย 1.5 ล้านไร่ และชดเชยดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส.
ในอัตราร้อยละ FDR+1%
ผลการดาเนินงาน : เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจานวน 55,509 ราย คิดเป็นพื้นที่
เพาะปลูกข้าว 830,673.75 ไร่ และค่าเบี้ยประกันภัยรวม 359.86 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรได้รับค่า
สินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นประมาณ 126.49 ล้านบาท เกิดภาระงบประมาณในการอุดหนุนเบี้ยประกัน
286.45 ล้านบาท
5) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรมีการจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตผ่านการประกันภัย
และบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่เป้าหมายการเอาประกันภัยทั่วประเทศ จานวน 2 ล้านไร่
ระยะเวลาโครงการ : 28 เมษายน 2558 – 27 พฤษภาคม 2558
วิธีดาเนินการ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ
7 ประเภท ได้แก่ น้าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายไต้ฝุ่น
ภัยอากาศหนาวหรือน้าค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยศัตรูพืชและโรคระบาด โดยแบ่งพื้นที่การรับ
ประกันภัยออกเป็น 5 พื้นที่ตามระดับความเสี่ยง โดยวงเงินคุ้มครอง 1,111 บาทต่อไร สาหรับภัยธรรมชาติ
6 ภัย และวงเงินคุ้มครอง 555 บาทต่อไร สาหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด ทั้งนี้ เกษตรกรรับภาระเบี้ย
ประกันภัยตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ ตั้งแต่ 60 – 100 บาทต่อไร่ และรัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกัน
ส่วนเกินกว่าจานวนดังกล่าว ประมาณ 64.12 – 383.64 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร
แสตมป์) ทั้งนี้ ให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินชดเชยในส่วนของรัฐไปก่อน และรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส.
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
(FDR) +ร้อยละ 1
งบประมาณ : (1) 631.33 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณในส่วนที่เหลือจากโครงการ
ในปีการผลิต 2557 จานวน 208.47 ล้านบาท และของบประมาณเพิ่มเติมจานวน 422.86 ล้านบาท
(2) ชดเชยดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ FDR+1
ผลการดาเนินงาน : เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจานวน 92,064 ราย คิดเป็นพื้นที่
เพาะปลูกข้าว 1,512,072.25 ไร่ และค่าเบี้ยประกันภัยรวม 614.34 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรได้รับค่า
สินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นประมาณ 152.68 ล้านบาท เกิดภาระงบประมาณในการอุดหนุนเบี้ยประกัน
481.36 ล้านบาท
6) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรมีการจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตผ่านการประกันภัย
และบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
กลุ่มเป้าหมาย : : พื้นที่เป้าหมายในการเอาประกันภัย 30 ล้านไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่
เป้าหมายขั้นต่าที่จานวน 25 ล้านไร่ สาหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีของ
ธ.ก.ส. และอีกจานวน 5 ล้านไร่ จะประกอบไปด้วย พื้นที่ปลูกข้าวนาปีเพิ่มเติมของลูกค้าสินเชื่อเพื่อการ
เพาะปลูกข้าวนาปีของ ธ.ก.ส. จานวน 4.5 ล้านไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวนาปีของเกษตรกรทั่วไปอีกไม่เกิน
500,000 ไร่
ระยะเวลาโครงการ : ซื้อประกันได้ไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม 2559
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วิธีดาเนินการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความคุ้มครอง จากภัย 7 ประเภท
ได้แก่ น้าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือ
น้าค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ รวมทั้งภัยศัตรูพืชและโรคระบาด โดยมีวงเงินความคุ้มครอง 1,111 บาทต่อไร่
ตลอดช่วงการเพาะปลูกสาหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 6 ภัยแรก และวงเงินความคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่
สาหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด สาหรับพื้นที่เอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านไร่ โดย ธ.ก.ส. จะอุดหนุน
ค่าเบี้ยประกันภัยบางส่วนให้กับลูกค้า ธ.ก.ส. และรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันให้อีกส่วนหนึ่ง
งบประมาณ : 2,071.13 ล้านบาท จาแนกเป็น
(1) เงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. พื้นที่
เอาประกันภัย 25 ล้านไร่แรก ในอัตรา 67.428 บาทต่อไร่ รวมงบประมาณจานวน 1,685.70 ล้านบาท
โดย ธ.ก.ส. จะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือ 40 บาทต่อไร่
(2) เงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. พื้นที่
เอาประกันภัย 4.5 ล้านไร่ถัดไป ในอัตรา 68.07 บาทต่อไร่ รวมงบประมาณจานวน 306.315 ล้านบาท
โดย ธ.ก.ส. จะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลือ 40 บาทต่อไร่
(3) เงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรทั่วไป พื้นที่เอาประกันภัย
500,000 ไร่ถัดไป ในอัตรา 68.07 บาทต่อไร่ รวมงบประมาณจานวน 34.035 ล้านบาท
(4) ค่าชดเชยต้นทุนเงินให้กับ ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 6 เดือน
ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ 1 วงเงิน 45.08 ล้านบาท
(ปัจจุบันอัตรา FDR เท่ากับร้อยละ 1.225 ต่อปี)
ผลการดาเนินงาน : เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจานวน 1,571,939 ราย คิดเป็นพื้นที่
เพาะปลูกข้าว 27,178,660.75 ไร่ และค่าเบี้ยประกันภัยรวม 2,920.94 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรได้รับ
ค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นประมาณ 822.30 ล้านบาท เกิดภาระงบประมาณในการอุดหนุนเบี้ยประกัน
1,833.89 ล้านบาท
7) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรมีการจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตผ่านการประกันภัย
และบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
กลุ่มเป้าหมาย : : พื้นที่เป้าหมายขั้นต่าที่จานวน 25 ล้านไร่ สาหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้า
สินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ของ ธ.ก.ส. และอีกจานวน 8 แสนไร่ สาหรับเกษตรกร
ลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 และประสงค์จะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมและ
เกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าสินเชื่อของ ธ.ก.ส.
ระยะเวลาโครงการ : ซื้อประกันได้ไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม 2559
วิธีดาเนินการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความคุ้มครอง จากภัย 7 ประเภท
ได้แก่ น้าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือ
น้าค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ รวมทั้งภัยศัตรูพืชและโรคระบาด โดยมีวงเงินความคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่
ตลอดช่วงการเพาะปลูกสาหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 6 ภัยแรก และวงเงินความคุ้มครอง 630 บาทต่อไร่
สาหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด โดย ธ.ก.ส. จะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยบางส่วนให้กับลูกค้า ธ.ก.ส. และ
รัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันให้อีกส่วนหนึ่ง
งบประมาณ : 1,841.10 ล้านบาท และชดเชยดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ
FDR+1
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ผลการดาเนินงาน : เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจานวน 1,757,062 ราย คิดเป็นพื้นที่
เพาะปลูกข้าว 26,118,764 ไร่ และค่าเบี้ยประกันภัยรวม 2,527.10 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรได้รับ
ค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,072.94 ล้านบาท เกิดภาระงบประมาณในการอุดหนุนเบี้ย
ประกัน 1,586.82 ล้านบาท
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ตารางที่ 4.1 ตารางสรุปมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2551 – 2560
ปีการผลิต

มาตรการด้านการสนับสนุน
ต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการการ
ผลิต

มาตรการด้านการสนับสนุน
เงินทุน

2551/2552
2552/2553

2553/2554 - โครงการจัดระบบการปลูก
ข้าว (ดาเนินการปี 54/57)
- โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
สั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกร
2554/2555
2555/2556
2556/2557
2557/2558

- โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้
ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

มาตรการด้านการชะลอการขาย
- โครงการรับจานาข้าวเปลือก
นาปรัง
- โครงการรับจานาข้าวเปลือก
นาปรัง
- โครงการเพิ่มสภาพคล่องให้
ผู้ประกอบการค้าข้าว
- โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อ
ข้าวเปลือก
- โครงการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉาง
เกษตรกรเพื่อรอการจาหน่าย
- โครงการเพิ่มสภาพคล่องให้
ผู้ประกอบการค้าข้าว
- โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อ
ข้าวเปลือก
- โครงการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉาง
เกษตรกรเพื่อรอการจาหน่าย
- โครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี
(ดาเนินการปี 54/55 55/56 และ
56/57)
- โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้
ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก

มาตรการด้านการสนับสนุน
การตลาด

มาตรการด้านอื่น ๆ

- โครงการตลาดนัดข้าวเปลือก
- โครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี

- โครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
- โครงการตลาดนัดข้าวเปลือก

- โครงการประกันภัยข้าวนาปี
- โครงการประกันภัยข้าวนาปี
- โครงการประกันภัยข้าวนาปี
- โครงการประกันภัยข้าวนาปี
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ปีการผลิต

มาตรการด้านการสนับสนุน
ต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการการ
ผลิต

มาตรการด้านการสนับสนุน
เงินทุน

2558/2559

- โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้
ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

2559/2560 - โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดี
- โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (ดาเนินการปี
59/69)
- โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด
- โครงการส่งเสริมการผลิต

- โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้
ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
- โครงการพักชาระหนี้ตน้ เงิน
และลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้
ปลูกข้าว

มาตรการด้านการชะลอการขาย
- โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
- โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี
- โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้
ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก
ข้าวนาปรัง
- โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้
ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก
- โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
- โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี
- โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้
ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก
- โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
- โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี

มาตรการด้านการสนับสนุน
การตลาด

มาตรการด้านอื่น ๆ

- โครงการประกันภัยข้าวนาปี

- โครงการประกันภัยข้าวนาปี

138

ปีการผลิต

มาตรการด้านการสนับสนุน
ต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการการ
ผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- โครงการปรับเปลีย่ นพืน้ ที่ทา
นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม
การเลี้ยงกระบือ การเลี้ยงโค
เนื้อ การเลี้ยงแพะ หรือการทา
นาหญ้า
- โครงการปรับเปลีย่ นพืน้ ที่
ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็น
เกษตรกรรมทางเลือกอื่น
- โครงการช่วยเหลือค่าเก็บ
เกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว
ให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูก
ข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้า ข้าว
หอมปทุมธานี และข้าวเหนียว
- โครงการสนับสนุนต้นทุนการ
ผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
รายย่อย
- โครงการปรับเปลีย่ นการ
ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่
หลากหลาย ฤดูนาปรัง
2560/2561 - โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ด
พันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี

มาตรการด้านการสนับสนุน
เงินทุน

มาตรการด้านการชะลอการขาย

- โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้
ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก

มาตรการด้านการสนับสนุน
การตลาด

มาตรการด้านอื่น ๆ

- โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว - โครงการประกันภัยข้าวนาปี
อินทรีย์ และข้าวที่มีการปฏิบัติ
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ปีการผลิต

มาตรการด้านการสนับสนุน
ต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการการ
ผลิต
- โครงการส่งเสริมระบบ
การเกษตรแบบแปลงใหญ่
(ดาเนินการปี 60/64)
- โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรีย์ (ดาเนินการปี 60/64)
- โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์
ทดแทนนาข้าว (ดาเนินการปี
60/63)
- โครงการปลูกพืชหลากหลาย
ฤดูนาปรัง
- โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนา
ปรัง
- โครงการช่วยเหลือค่าเก็บ
เกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว
ให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูก
ข้าว

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

มาตรการด้านการสนับสนุน
เงินทุน

มาตรการด้านการชะลอการขาย

มาตรการด้านการสนับสนุน
การตลาด

- โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและ ตามระบบการเกษตรที่ดี
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร (GAP) ครบวงจร (ดาเนินการปี
- โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขาย 60/64)
ข้าวเปลือกนาปี

มาตรการด้านอื่น ๆ
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4.2 ยางพารา
4.2.1 มาตรการด้านการสนับสนุนต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการการผลิต
1) การสนับสนุนค่าปุ๋ย (ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปีการผลิต 2557)
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดภาระต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในระยะสั้น
และสนับสนุนให้ทาการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงในระยะยาว
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตกรผู้ปลูกยางพาราเป้าหมาย 991,717 ราย พื้นที่เป้าหมาย 8.97 ล้านไร่
ระยะเวลาโครงการ : กันยายน 2556 - พฤษภาคม 2557
วิธีดาเนินการ : จ่ายเงินช่วยเหลือค่าปุ๋ยให้แก่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ทมี่ ีเอกสารสิทธิ์
เปิดกรีดแล้ว และมีต้นยางอายุไม่เกิน 25 ปี โดยช่วยเหลือค่าปุ๋ยในพื้นที่เปิดกรีดไม่เกิน 25 ไร่ ไร่ละ
2,520 บาท โดยจ่ายเงินผ่าน ธ.ก.ส.
งบประมาณ : 21,248.95 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินสนับสนุนค่าปุ๋ยให้แก่เกษตรกร
21,209.30 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบจานวน 29.75 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการของ ธ.ก.ส. 9.90 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จานวน 1,193,332 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 120.33 ของเป้าหมาย คิดเป็นพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ 10.86 ล้านไร่ เงินสนับสนุนทั้งสิ้น
27,369.30 ล้านบาท
2) การสนับสนุนสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกร (ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้ง
ระบบ ปีการผลิต 2557)
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพให้ได้ใช้ประโยชน์จากโรงงาน
แปรรูปยางที่จัดสร้างไว้แล้ว และ/หรือลงทุนจัดสร้างโรงงานใหม่ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
และสนับสนุนผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราในการขยายกาลังการผลิตและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต
กลุ่มเป้าหมาย : สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพไม่เกิน 300 ราย และผู้ประกอบการแปรรูป
ยางพารารวม 120 โรง
ระยะเวลาโครงการ : ตุลาคม 2556 – กันยายน 2558
วิธีดาเนินการ : สถาบันการเงินของรัฐสนับสนุนสินเชื่อผ่อนปรนเพื่อการปรับปรุงโรงงาน
แปรรูปยางที่จัดสร้างไว้แล้ว หรือสนับสนุนการสร้างโรงงานใหม่ให้กับสถาบันเกษตรกร หรือการสนับสนุน
สินเชื่อผ่อนปรนเพื่อขยายกาลังการผลิตและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิตให้กับผู้ประกอบการแปรรูป
ยางพารา
วงเงินสินเชื่อ : 20,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อสาหรับสถาบันเกษตรกร
5,000 ล้านบาท และวงเงินสาหรับผู้ประกอบการแปรรูปยางพารา 15,000 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : สนับสนุนสินเชื่อให้กับสถาบันเกษตรกรรวม 245 สหกรณ์ วงเงิน
ปริมาณ 6,716 ล้านบาท
3) โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ปีการผลิต 2557 (ภายใต้โครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหายางพารา ตุลาคม 2557)
วัตถุประสงค์ : ช่วยพยุงราคายางในตลาดไม่ให้ตกต่าจนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของเกษตรกร และช่วยลดผลกระทบจากราคายางตกต่าได้ รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ
ให้เกษตรกรได้ในเบื้องต้น
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กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ขึ้นทะเบียนเป้าหมาย 850,000 ครัวเรือน
ระยะเวลาโครงการ : ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2558
วิธีดาเนินการ : จ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรตามพื้นที่สวนยางเปิดกรีดที่ตั้งอยู่
ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์โดยช่วยเหลือแก่ครัวเรือนที่มีพื้นที่สวนยางเปิดกรีดไม่เกิน 15 ไร่ อัตราไร่ละ
1,000 บาทต่อไร่ และครัวเรือนที่มีสวนยางเปิดกรีดเกิน 15 ไร่ อัตราไร่ละ 1,000 บาทต่อไร่ หรือไม่เกิน
ครัวเรือนละ 15,000 บาท โดยใช้เงินทุน ธ.ก.ส. ไปก่อนและชดเชยต้นทุนให้ ธ.ก.ส. ในอัตรา FDR+1
และให้ ธ.ก.ส. ขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อชาระคืนต้นเงินจากการดาเนินโครงการ
งบประมาณ : 8,772.56 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินชดเชยเกษตรกร 8,503 ล้านบาท
และค่าชดเชยดอกเบี้ย ธ.ก.ส. รวมทั้งค่าบริหารจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบจานวน 269.56 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยาง จานวน 821,227 ราย
จานวน 8.288 ล้านไร่ จานวนเงิน 8,287.93 ล้านบาท (สิ้นสุดโครงการ)
4) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ปีการผลิต 2558
วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาวะราคายางตกต่า
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรที่มีสวนยางเปิดกรีดจริง จานวน 850,000 ครัวเรือน
ระยะเวลาโครงการ : ธันวาคม 2558 - มิถุนายน 2559
วิธีดาเนินการ : เกษตรกรที่มีสวนยางเปิดกรีดจริงครัวเรือนละ 15 ไร่ จะได้รับเงินชดเชย
ส่วนต่างราคายางพาราอัตราไร่ละ 1,500 บาท ในสัดส่วน 60 : 40 ดังนี้
(1) เจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าสวนยางได้รับชดเชย 900 บาทต่อไร่
ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ (สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 700 บาทต่อไร่
สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 200 บาทต่อไร่)
(2) ช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง 600 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่
งบประมาณ : 13,124 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณเพื่อสนับสนุนให้แก่เกษตรกร
12,750 ล้านบาท โดยให้ใช้เงินทุน ธ.ก.ส. สารองจ่ายไปก่อน และให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
รัฐบาลจ่ายคืนให้ ธ.ก.ส. พร้อมทั้งชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา FDR+1 วงเงินงบประมาณ 374 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรชาวสวนยางทั้งที่เป็นเจ้าของและผู้กรีดยาง
จานวน 1,370,601 ราย คิดเป็นจานวนเงินรวม 10,354.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.21
ของวงเงินงบประมาณ
5) โครงการควบคุมปริมาณการผลิต (ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ)
วัตถุประสงค์ : จัดการสต็อกยางรัฐเพื่อใหอุปทานสวนเกินในประเทศหมดไป บริหาร
จัดการผลผลิตยางถึงชวงฤดูแลงเพื่อยกระดับราคา เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑยาง และพัฒนาระบบตลาดยาง
เพื่อความยั่งยืน โดยพัฒนาระบบตลาดยางพารา การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑยาง การควบคุมพื้นที่ปลูก
และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยสามารถลดพื้นที่ปลูกยางชั่วคราว
โดยเปลี่ยนเป็นยางพันธุดีได ลานไร และลดพื้นที่ปลูกยางแบบถาวรได 700,000 ไร
ระยะเวลาโครงการ : 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2564
วิธีดาเนินการ : สนับสนุนการโค่นยางเก่าที่ให้ผลผลิตไม่คุ้มค่า ปีละ 400,000 ไร่
โดยเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ใหผลตอบแทนสูงกวาปละ 100,000 ไร ดาเนินการ 7 ป ทาใหสามารถ
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ลดผลผลิตยางไดในปแรกไดประมาณ 101,000 ตันและเพิ่มขึ้นปละ 100,000 ตัน จนถึงปที่ 7 ลดไดถึง
711,000 ตัน และควบคุมการปลูกยางในพื้นที่ไมเหมาะสม/พื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์
งบประมาณ : 42,143.60 ลานบาท สาหรับการดาเนินการทั้งหมด 7 ปี โดยใช้เงิน cess
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
6) โครงการข้าวสารบรรจุถุงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มี
รายได้ไม่เพียงพอในการดารงชีพ
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
ระยะเวลาโครงการ : มกราคม – มีนาคม 2559
วิธีดาเนินการ : อคส. ตกลงกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยเพื่อจัดทาข้าวสารบรรจุถุง
คุณภาพดีได้มาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ โดยจัดทาข้าวสารเจ้า 5% ขนาดบรรจุถุง 5 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ 68 จังหวัด
จานวน 802,863 ครัวเรือน จานวน 4.01 ถุง (ครัวเรือนละ 5 ถุง) และกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บริหาร
จัดการและจัดสรรข้าวสารบรรจุถุงส่งมอบให้ถึงมือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่กาหนด
งบประมาณ : ใช้ข้าวขาว 5% ในสต็อกของรัฐบาลตามโครงการรับจานาข้าวเปลือก
ปี 2556/2557 ในกรอบไม่เกิน 30,000 ตัน เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
7) โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา ปี 2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
ระยะเวลาโครงการ : มกราคม – มีนาคม 2559
วิธีดาเนินการ : กรมการค้าภายในจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจาเป็นต่อ
การครองชีพ เช่น ข้าวสาร น้ามันพืช ไข่ไก่ น้าตาลทราย ในราคาต่ากว่าราคาตลาดประมาณร้อยละ 20 – 40
ในพื้นที่ 14จังหวัดภาคใต้ จานวน 159 อาเภอ
งบประมาณ : 17 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ
ประชาชนปี 2559
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
4.2.2 มาตรการด้านการสนับสนุนเงินทุน
1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
ปีการผลิต 2557/2567 (ภายใต้โครงการเพื่อแก้ไขปัญหายางพารา ตุลาคม 2557)
วัตถุประสงค์ : ช่วยพยุงราคายางในตลาดไม่ให้ตกต่าจนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของเกษตรกร และช่วยลดผลกระทบจากราคายางตกต่าได้ รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ
ให้เกษตรกรได้ในเบื้องต้น อีกทั้งโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเสริมจะช่วยให้เกษตรกร
ชาวสวนยางสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวนอกเหนือจากการพึ่งพารายได้จากผลผลิตยางพารา
เพียงอย่างเดียว
กลุม่ เป้าหมาย : เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เป้าหมายเกษตรกร 100,000 ครัวเรือน
ระยะเวลาโครงการ : 1 กันยายน 2557 – 31 สิงหาคม 2567

143
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบ
อาชีพเสริมด้านการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องการเกษตร ตามศักยภาพของตนเอง และตามสภาพพื้นที่
ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มรายได้ วงเงินสินเชื่อเป็นไปตามแผนการผลิตของเกษตรกร ครัวเรือนละไม่เกิน
100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี วงเงินรวมโครงการ 15,000 ล้านบาท โดยเกษตรกร
รับภาระดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี และรัฐชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาการชาระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี
วงเงินสินเชื่อ : วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท
งบประมาณ : 2,029.47 ล้านบาท แบ่งเป็น วงเงินชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ร้อยละ 3 ต่อปี
ระยะเวลา 5 ปี วงเงิน 10,000 ล้านบาท จานวน 1,500 ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส.
ร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี วงเงิน 5,000 ล้านบาท จานวน 450 ล้านบาท และค่าบริหารโครงการ
79.47 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อแก่เกษตรกร จานวน 123,438 ราย เป็นเงิน
11,250.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.01 ของวงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท
4.2.3 มาตรการด้านการชะลอการขาย
1) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ปีการผลิต 2555
วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยดาเนินการชะลอการจาหน่ายยางออกสู่
ตลาดในช่วงที่ราคายางผันผวน และเพื่อพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในการรักษาเสถียรภาพราคายาง
โดยสถาบันเกษตรกรหรือองค์การสวนยางเก็บรักษายางไว้ได้เอง รอจาหน่ายเมื่อราคาเหมาะสมหรือ
เมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยมีระดับราคาเป้าหมายประมาณ 120 บาทต่อกิโลกรัม
กลุ่มเป้าหมาย : สถาบันเกษตรกรหรือองค์การสวนยาง เป้าหมายยางหมุนเวียนในสต็อก
120,000 – 150,000 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ : มกราคม 2555 - พฤษภาคม 2559
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ให้แก่สถาบันเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดและให้แก่
องค์การสวนยาง และให้สถาบันเกษตรกร และองค์การสวนยาง ซื้อยางจากสมาชิก ผลิตและเก็บรวบรวม
โดยการแนะนาและตรวจสอบคุณภาพยางให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งเก็บ
รักษายางไว้ในโกดังของสถาบันเกษตรกร หรือสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง หรือของกรม
วิชาการเกษตร หรือจาหน่ายในราคาที่เหมาะสม
วงเงินสินเชื่อ : 45,000 ล้านบาท ประกอบด้วย วงเงินที่จัดสรรให้สถาบันเกษตรกร
จานวน 3,000 ล้านบาท และวงเงินจัดสรรให้องค์การสวนยาง จานวน 42,000 ล้านบาท (อนุมัติครั้งแรก
กาหนดวงเงินสินเชื่อ 15,000 และอนุมัติเพิ่มเติม 30,000 ล้านบาท)
งบประมาณ : 9,580.35 ล้านบาท ประกอบด้วย งบบริหารโครงการของ ธ.ก.ส. และ
องค์การสวนยางในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี เป็นเงิน 2,554 ล้านบาท และเงินค่าชดเชยต้นทุนเงินให้กับ
ธ.ก.ส. ในอัตรา FDR +1% (อยู่ที่ร้อยละ 3.4 ต่อปี) เป็นเงิน 6,885 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดาเนินการ
เรื่องการประกันวินาศภัย 100 ล้านบาท และงบบริหารโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ เป็นเงิน 41.35 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 676 สถาบัน วงเงินกู้ 2,416 ล้านบาท
ซื้อยางไปแล้ว จานวน 61,762 ตัน และได้เปิดจุดรับซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ 42 จุด
โดยรวมปริมาณยางที่จัดเก็บ 208,076 ตัน
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2) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง 10,000 ล้านบาท
ปีการผลิต 2557/2560 (ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ)
วัตถุประสงค์ : จัดการสต็อกยางรัฐเพื่อใหอุปทานสวนเกินในประเทศหมดไป บริหาร
จัดการผลผลิตยางถึงชวงฤดูแลงเพือ่ ยกระดับราคา เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑยาง และพัฒนาระบบตลาดยาง
เพื่อความยั่งยืน โดยพัฒนาระบบตลาดยางพารา การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑยาง การควบคุมพื้นที่ปลูก
และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดาเนินการรวบรวมหรือรับซื้อยางพารา
จานวนประมาณ 700 แห่ง
ระยะเวลาโครงการ : 1 กันยายน 2557 – 31 มีนาคม 2560
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดาเนินการ
รวบรวมหรือรับซื้อยางพาราจานวนประมาณ 700 แห่ง โดยคิดอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันเกษตรกรในอัตรา
ร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ชดเชยค่าเบี้ยประกันภัย
และค่าบริหารโครงการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี ทั้งนี้ กาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นไม่เกิน
12 เดือน
วงเงินสินเชื่อ : 10,000 ล้านบาท
งบประมาณ : 350 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าชดเชยดอกเบี้ย 300 ล้านบาท ค่าประกัน
วินาศภัยและบริหารโครงการ 50 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แสดงความประสงค์
เข้าร่วมโครงการ จานวน 510 แห่ง วงเงินขอกู้ 5,055.45 ล้านบาท อนุมัติเงินกู้ 381 แห่ง วงเงินที่อนุมัติ
5,014.27 ล้านบาท
3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง 10,000 ล้านบาท
(ภายใต้โครงการเพื่อแก้ไขปัญหายางพารา ตุลาคม 2557)
วัตถุประสงค์ : ช่วยพยุงราคายางในตลาดไม่ให้ตกต่าจนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร และช่วยชะลอผลผลิตในช่วงที่ยางพาราออกสู่ตลาดจานวนมาก ซึ่งหากปล่อยให้เกิดภาวะยาง
ล้นตลาดจะส่งผลให้ราคายางปรับตัวลดลงอีกได้
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการแปรรูปน้ายางข้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้น
ที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
ระยะเวลาโครงการ : ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
วิธีดาเนินการ : ผู้ประกอบการแปรรูปน้ายางข้นที่ประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการยื่นขอรับ
สินเชื่อกับกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะรวบรวมส่งให้กับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย และ
ธนาคารธนชาต โดยธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อเพิ่ม
สภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อยางส่วนเกินออกจากระบบ
ในช่วงต้นฤดูกาลผลิต โดยเป็นเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลาดาเนินโครงการ 6 เดือน กรอบวงเงิน
10,000 ล้านบาท และจะดาเนินการจนกว่าจะครบกาหนดระยะเวลาหากกรอบการใช้เงินไม่เกินวงเงิน
โดยมีธนาคารกรุงไทย จากัด เป็นผู้รับผิดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อชดเชย
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ให้กับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการตามรายจ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง
วงเงินสินเชื่อ : 10,000 ล้านบาท
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งบประมาณ : 301 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าชดเชยดอกเบี้ย 300 ล้านบาท ค่าบริหาร
โครงการ 1 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
4) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ปีการผลิต 2557/2558
(ภายใต้โครงการเพื่อแก้ไขปัญหายางพารา ตุลาคม 2557)
วัตถุประสงค์ : ช่วยพยุงราคายางในตลาดไม่ให้ตกต่าจนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร และช่วยลดผลกระทบจากราคายางตกต่าได้ รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้เกษตรกร
ได้ในเบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรชาวสวนยาง
ระยะเวลาโครงการ : 30 ตุลาคม 2557 – 25 กุมภาพันธ์ 2558
วิธีดาเนินการ : ใช้เงินทุน ธ.ก.ส. เพื่อรับซื้อยางในราคาชี้นาตลาดสู่ราคาเป้าหมายที่ 60
บาทต่อกิโลกรัม (ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3) โดย ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้กับองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เพื่อใช้เป็น
มูลภัณฑ์กันชนในการซื้อยางพารา วงเงินสินเชื่อ 2 ส่วน คือ
(1) วงเงินสินเชื่อ 6,000 ล้านบาท ระยะเวลา 18 เดือน เพื่อรับซื้อยางแผ่นรมควัน
(2) วงเงินสินเชื่อ 6,000 ล้านบาท เพิ่มเติม ระยะเวลา 14 เดือน โดยแบ่งเป็น
วงเงิน 4,000 ล้านบาท เพื่อรับซื้อยาง 4 ชนิด คือ ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันไม่อัดก้อน ยางแผ่น
รมควันอัดก้อน ยางแท่ง STR 20 และวงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อรับซื้อน้ายางสดและยางก้อนถ้วย
โดยรัฐบาลชดเชยต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส. ในอัตรา FDR+1 และกระทรวงการคลังค้าประกัน
เงินที่ ธ.ก.ส. สารองจ่ายทั้งหมด
วงเงินสินเชื่อ : 12,000 ล้านบาท
งบประมาณ : 472 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) วงเงินชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตรา FDR+1 จานวน 480 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็นวงเงินชดเชยดอกเบี้ยวงเงินเดิม 270 ล้านบาท และวงเงินชดเชยดอกเบี้ยวงเงินเพิ่มเติม 210 ล้านบาท
(2) วงเงินค่าใช้จ่ายของ อ.ส.ย. ในการบริหารจัดการโครงการอยู่ที่ร้อยละ 2.25
ของวงเงินกู้ที่ใช้จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 337 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายปี 2558 จานวน 135 ล้านบาท
และปี 2559 จานวน 202.5 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : อ.ส.ย. (ซึ่งปัจจุบันได้โอนทรัพย์สินและหนี้สินไปให้ กยท.) ได้เบิกเงินกู้
จาก ธ.ก.ส. ไปแล้วจานวน 9,600 ล้านบาท และ ณ ปัจจุบันกลายเป็นหนี้ค้างชาระ
4.2.4 มาตรการด้านการสนับสนุนการตลาด
1) โครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพิ่มมูลค่าเพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่า
ปีการผลิต 2552
วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่าที่มิใช่การแทรกแซงราคายาง
กลุ่มเป้าหมาย : สถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราเพิ่มมูลค่า จานวน 200,000 ตัน
ระยะเวลาโครงการ : มกราคม 2552 – ธันวาคม 2553
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. จัดสรรเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ยให้สถาบันเกษตรกรไปบริหาร
เพื่อแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าและเก็บสต็อกไว้ตามเกณฑ์และข้อกาหนด เมื่อยางมีราคาสูงขึ้นจึงจะนา
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ออกจาหน่าย โดยรัฐไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องกาไรหรือขาดทุน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส.
แทนสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
วงเงินสินเชื่อ : 8,000 ล้านบาท
งบประมาณ : 270 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส.
ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี วงเงิน 240 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการโครงการ 30 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
2) โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าตามนโนยบายของรัฐบาล ปีการ
ผลิต 2552
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตยางพาราและจาหน่ายปัจจัยการผลิตยางพารา
และเพิ่มมูลค่าโดยการผลิตยางแผ่นรมควันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ส่งผลให้เกษตรกร
ชาวสวนยางมีรายได้จากการขายวัตถุดิบในราคาที่เป็นธรรมและมีตลาดซื้อขายยางอย่างต่อเนื่อง ราคา
ยางพารามีเสถียรภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและผลิตยางแผ่น
ระยะเวลาโครงการ : ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553
วิธีดาเนินการ : สร้างโรงงานพร้อมติดตั้งเครื่องจักรผลิตยางแท่ง STR 20 ขนาดกาลังผลิต
20,000 ตันต่อปี พร้อมด้วยอาคารสานักงาน บ้านพัก บ่อบาบัดน้าเสีย อาคารผสมปุ๋ยและครุภัณฑ์
จาเป็นต่าง ๆ ในพื้นที่ตาบลไพร อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง ที่ตาบลผาสุก อาเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง และที่ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง รวมทั้งก่อสร้าง
ศูนย์รับซื้อผลผลิตและจาหน่ายปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย อาคารสานักงาน โกดังเก็บยาง ลานตาก
และครุภัณฑ์ที่จาเป็น
งบประมาณ : 475.8 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโรงงานยางแท่ง
STR 20 พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ จานวน 3 แห่ง ที่จังหวัดศรีสะเกษ อุดรธานี และนครพนม และศูนย์
รับซื้อผลผลิตยางพารา จานวน 6 ศูนย์ ที่จังหวัดพะเยา กาแพงเพชร พิษณุโลก ชัยภูมิ เลย และนครพนม
โดยทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 คาดว่าจะสามารถดาเนินการก่อสร้างเสร็จและ
ทดลองเดินเครื่องได้ภายในเดือนกันยายน 2554 และจะดาเนินการผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554
3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 5,000 ล้านบาท
ปีการผลิต 2557/2567 (ภายใต้แนวทางการพัฒนายางทั้งระบบ)
วัตถุประสงค์ : จัดการสต็อกยางรัฐเพื่อใหอุปทานสวนเกินในประเทศหมดไป บริหาร
จัดการผลผลิตยางถึงชวงฤดูแลงเพื่อยกระดับราคา เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑยาง และพัฒนาระบบตลาดยาง
เพื่อความยั่งยืน โดยพัฒนาระบบตลาดยางพารา การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑยาง การควบคุมพื้นที่ปลูก
และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
กลุ่มเป้าหมาย : สถาบันเกษตรกรที่ต้องการขยายกาลังการผลิต/เพิ่มประสิทธิภาพ
การแปรรูปยางเบื้องตน
ระยะเวลาโครงการ : 1 กันยายน 2557 – 31 สิงหาคม 2567
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกร 245 แหง เพื่อใชในการขยาย
กาลังการผลิต/เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางเบื้องตน (ยางแทงรมควัน ยางอัดกอน คอมปาวด ยางขน
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ยางเครป และผลิตภัณฑยางสาเร็จรูป) จากโรงงานที่จัดสรางไวแลว และหรือลงทุนสรางโรงงานใหม
วงเงิน 5,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MLR–1 (MLR=5) แบงเปน
(1) สินเชื่อเพื่อการลงทุน 3,500 ลานบาท ใชในการกอสราง/ปรับปรุง
โรงงาน ระยะเวลา 10 ป สถาบันเกษตรกรจายดอกเบี้ยรอยละ 0.01 ภาครัฐชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอปี
(2) สินเชื่อเพื่อเปนทุนหมุนเวียน 1,500 ลานบาท ระยะเวลา 5 ป สถาบัน
เกษตรกรจายดอกเบี้ยรอยละ 1 ภาครัฐชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอปี
วงเงินสินเชื่อ : วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท จาแนกเป็น สินเชื่อเพื่อการลงทุน วงเงิน
3,500 ล้านบาท และสินเชื่อเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน วงเงิน 1,500 ล้านบาท
งบประมาณ : 1,227 ล้านบาท ประกอบด้วยคาใชจายในการชดเชยดอกเบี้ย 1,088.25
ล้านบาท คาเบี้ยประกันภัย ปละ 21 ลานบาท เวลา 5 ป เป็นเงิน 105 ล้านบาท และคาบริหารโครงการ
อัตรารอยละ 2.25 ของวงเงินทุนหมุนเวียน 1,500 ลานบาท เวลา 5 ป รวม 33.75 ลานบาท
ผลการดาเนินงาน : สหกรณ์การเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วม
โครงการ 253 แห่ง วงเงิน 5,064.22 ล้านบาท อนุมัติเงินกู้จานวน 165 แห่ง วงเงินอนุมัติ 1,631.73
ล้านบาท
4) โครงการสนับสนุนสินเชื่อผูประกอบการผลิตภัณฑยาง 15,000 ลานบาท ปีการผลิต
2557/2567 (ภายใต้แนวทางการพัฒนายางทั้งระบบ)
วัตถุประสงค์ : จัดการสต็อกยางรัฐเพื่อใหอุปทานสวนเกินในประเทศหมดไป บริหาร
จัดการผลผลิตยางถึงชวงฤดูแลงเพื่อยกระดับราคา เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑยาง และพัฒนาระบบตลาดยาง
เพื่อความยั่งยืน โดยพัฒนาระบบตลาดยางพารา การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑยาง การควบคุมพื้นที่ปลูก
และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
กลุ่มเป้าหมาย : ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา เพื่อใชในการขยายกาลังการ
ผลิต/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต
ระยะเวลาโครงการ : 1 กันยายน 2557 – 31 สิงหาคม 2567
วิธีดาเนินการ : ธนาคารออมสินใหสินเชื่อแกผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา
เพื่อใชในการขยายกาลังการผลิต/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต (ยางลอ ถุงมือยาง ยางยืด ฯลฯ) อัตรา
ดอกเบี้ยเทากับ FDR (เงินฝากประจา 6 เดือนของธนาคารออมสินปจจุบันอยูทรี่ ้อยละ 2) โดยรัฐชดเชย
ดอกเบี้ยใหธนาคารออมสินร้อยละ 3 ตลอดอายุโครงการ
วงเงินสินเชื่อ : 15,000 ลานบาท
งบประมาณ : 4,500 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
5) โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสรางระบบตลาดยางพารา ปีการผลิต
2557/2560 (ภายใต้แนวทางการพัฒนายางทั้งระบบ)
วัตถุประสงค์ : พัฒนาตลาดกลางยางพาราของกรมวิชาการเกษตร และตลาดของสถาบัน
เกษตรกรใหมีบทบาทสาคัญในหวงโซอุปทานยางพารา รวมทั้งพัฒนาคุณภาพยาง เพื่อใหไดคุณภาพและ
มาตรฐานตามความตองการของตลาด ดวยการถายทอดเทคโนโลยีผานระบบครูยาง
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรและผูประกอบการรับซื้อยาง
ระยะเวลาโครงการ : 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2560
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วิธีดาเนินการ : พัฒนาการเชื่อมโยงทั้งระบบการจัดการสินคา ขอมูลขาวสารการตลาด
และระบบการเงินเพื่อการเชื่อมโยงตลาด ให้กับตลาดกลางยางพาราของกรมวิชาการเกษตร และตลาด
ของสถาบันเกษตรกร
งบประมาณ : 1,369.23 ลานบาท ประกอบด้วย เงินลงทุน 798.13 ลานบาท สาหรับ
โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเชื่อมโยงตลาด และเงินหมุนเวียนเพื่อการซื้อขายยางในตลาดกลาง จากเงิน
cess จานวน 600 ลานบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
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ตารางที่ 4.2 ตารางสรุปมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการผลิตยางพารา ปีการผลิต 2551 – 2560
ปีการผลิต

มาตรการด้านการสนับสนุน
ต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการการผลิต

มาตรการด้านการสนับสนุน
เงินทุน

มาตรการด้านการชะลอการขาย

2551/2552
2552/2553

- โครงการสนับสนุนสถาบัน
เกษตรกรแปรรูปยางเพิ่มมูลค่า
เพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่า
- โครงการพัฒนาตลาดและแปร
รูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าตาม
นโยบายของรัฐบาล

2553/2554
2554/2555
2555/2556

2556/2557 - มาตรการสนับสนุนค่าปุ๋ย
- มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ
ให้สถาบันเกษตรกร
2557/2558 - โครงการชดเชยรายได้แก่
เกษตรกรชาวสวนยาง
- โครงการควบคุมปริมาณ
การผลิต (ปี 57-64)

มาตรการด้านการสนับสนุน
การตลาด

- โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง (ปี 55-63)
- โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่
สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง
10,000 ล้านบาท (ปี 57-63)

- โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย
เพื่อประกอบอาชีพเสริม
(ปี 57-67)

- โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง 10,000
ล้านบาท (ระยะที่ 1)
- โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง (ปี 57-63)

- โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
สถาบันเกษตรกรแปรรูป
ยางพารา 5,000 ล้านบาท
(ปี 57-67)
- โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
ผูประกอบการผลิตภัณฑยาง

มาตรการด้านอื่น ๆ
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ปีการผลิต

มาตรการด้านการสนับสนุน
ต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการการผลิต

2558/2559 - โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
2559/2560 - โครงการข้าวสารบรรจุถุงเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพารา
- โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา
2560/2561

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

มาตรการด้านการสนับสนุน
เงินทุน

มาตรการด้านการชะลอการขาย

- โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง 10,000
ล้านบาท (ระยะที่ 2)
- โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยาง
แห้ง) 20,000 ล้านบาท

มาตรการด้านการสนับสนุน
การตลาด
15,000 ลานบาท (ปี 57-67)
- โครงการพัฒนาตลาดตามแผน
ปรับโครงสรางระบบตลาด
ยางพารา (ปี 57-60)

มาตรการด้านอื่น ๆ
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4.3 อ้อย
4.3.1 มาตรการด้านการสนับสนุนต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการการผลิต
1) การจัดสรรวงเงินกู้ยืมเพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อย
วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย โดยการจัดหาแหล่งเงินทุน
ให้กับชาวไร่อ้อย ช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อยและน้าตาลทราย ทาให้มีปริมาณอ้อยเพียงพอสาหรับการผลิต
น้าตาลทราย
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรชาวไร่อ้อย
วิธีดาเนินการ : ให้โรงงานน้าตาลจัดสรรเงินกู้ยืมเพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย
คู่สัญญาในอัตราตันละไม่เกิน 800 บาท และวงเงินสูงสุดที่โรงงานจะส่งเสริมชาวไร่อ้อยแต่ละราย
ต้องไม่เกินจากปริมาณอ้อยที่ชาวไร่อ้อยคู่สัญญารายนั้นส่งเข้าหีบในฤดูกาลผลิตคูณ 200 บาท สาหรับ
การจัดสรรวงเงินกู้ให้กับชาวไร่อ้อยคู่สัญญาแต่ละราย โรงงานจะพิจารณาจากศักยภาพของชาวไร่อ้อย
คูส่ ัญญาด้วย
วงเงินสินเชื่อ : ปีละ 10,000 ล้านบาท
งบประมาณ : แหล่งเงินทุนจาก ธ.ก.ส. จานวน 5,000 ล้านบาท และให้ ธ.ก.ส. เบิกเงินกู้
สมทบจากธนาคารแห่งประเทศไทย จานวน 5,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนตามระเบียบ
และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
2) โครงการสินเชื่อสาหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อยเพื่อแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้และการขาดแคลน
แรงงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยลดปัญหาการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวและการขาดเเคลนแรงงาน
ตัดอ้อย และยังทาให้มีปริมาณอ้อยสดส่งเข้าหีบในโรงานน้าตาลมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพอ้อย
และประสิทธิภาพการผลิตน้าตาลของโรงงาน ทาให้ชาวไร่อ้อยได้รับราคาอ้อยตามคุณภาพที่สูงขึ้น
และโรงงานสามารถลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครื่องจักร
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรชาวไร่อ้อย
ระยะเวลาโครงการ : 2553 - 2559
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. จัดสรรวงเงินกู้เพื่อให้ชาวไร่ออ้ ย กลุ่มชาวไร่อ้อย หรือสหกรณ์
ชาวไร่อ้อย กู้ยืมเพื่อจัดซื้อรถตัดอ้อย โดยมีโรงงานน้าตาลเป็นผู้ค้าประกัน หรือให้โรงงานน้าตาลเป็นผู้ขอรับ
การสนับสนุนสินเชื่อในโครงการสาหรับจัดซื้อรถตัดอ้อยเพื่อนาไปให้บริการแก่กลุ่มสมาชิกชาวไร่อ้อยได้
เพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และการขาดแคลนแรงงาน คิดอัตราดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 2 และรัฐบาล
ช่วยรับภาระอัตราดอกเบี้ยส่วนเกิน
วงเงินสินเชื่อ : ปีละ 2,000 ล้านบาท
งบประมาณ : ใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อยจาก ธ.ก.ส. ที่ได้รับจัดสรรปีละ
10,000 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
3) โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ชาวไร่อ้อยนาไปพัฒนาแหล่งน้า การบริหารจัดการน้าในไร่อ้อย
และการจัดทาระบบส่งน้าจากแหล่งน้า
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กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรชาวไร่อ้อย
ระยะเวลาโครงการ : 2553 - 2559
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. จัดสรรวงเงินกู้เพื่อให้ชาวไร่ออ้ ย กลุ่มชาวไร่อ้อย หรือสหกรณ์
ชาวไร่อ้อย กู้ยืมเพื่อนาไปพัฒนาแหล่งน้า การบริหารจัดการน้าในไร่อ้อย และการจัดทาระบบส่งน้าจาก
แหล่งน้า โดยมีโรงงานน้าตาลเป็นผู้ค้าประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 2 และรัฐบาลช่วยรับภาระ
อัตราดอกเบี้ยส่วนเกิน
วงเงินสินเชื่อ : ปีละ 1,000 ล้านบาท
งบประมาณ : ใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อยจาก ธ.ก.ส. ที่ได้รับจัดสรรปีละ
10,000 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
4) โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร
วัตถุประสงค์ : เพื่อรวมทุกโครงการที่ขอรับการส่งเสริมสินเชื่อดอกเบี้ยต่าจากรัฐบาล
ให้เป็นโครงการเดียวกัน ซึ่งมีโครงการย่อยทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุปกรณ์บริหารจัดการน้าในไร่อ้อย 2) การจัดซื้อรถตัดอ้อย รถคีบอ้อย และเครื่องจักรกลการเกษตร
3) การจัดซื้อรถแทรกเตอร์ 4) การจัดซื้อรถบรรทุกอ้อย
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรชาวไร่อ้อย
ระยะเวลาโครงการ : 2557 - 2559
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. จัดสรรวงเงินกู้เพื่อให้ชาวไร่ออ้ ย กลุ่มชาวไร่อ้อย หรือสหกรณ์
ชาวไร่อ้อย กู้ยืมตามเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยมีโรงงานน้าตาลเป็นผู้ค้าประกัน
เพื่อให้ชาวไร่อ้อยนาไปพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอย่างครบวงจร คิดอัตราดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 2 และ
รัฐบาลช่วยรับภาระอัตราดอกเบี้ยส่วนเกิน
วงเงินสินเชื่อ : ปีละ 3,000 ล้านบาท
งบประมาณ : ใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อยจาก ธ.ก.ส. ที่ได้รับจัดสรรปีละ
10,000 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
4.3.2 การกาหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทราย
การกาหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการคานวณตามที่กฎหมายกาหนด โดยเป็นการดาเนินการตามความในมาตรา 49 – 58
แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527 และตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
เรื่ อง การจั ดทาประมาณการรายได้ การกาหนดและการชาระราคาอ้อยและค่าผลิตน้าตาลทราย
โดยราคาอ้อยที่กาหนดเป็นเกณฑ์ที่ให้กับอ้อยที่มีค่าความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส (Commercial Cane
Sugar : CCS) ซึ่งการได้มาซึ่งค่าความหวานดังกล่าว คือ โรงงานจะชั่งน้าหนักอ้อยที่รถบรรทุกมาใน 1 เที่ยว
จากนั้นนาอ้อยทั้งหมดเข้าเครื่องหีบ โดยน้าตาลที่ได้จากอ้อยจะถูกนามาเข้าห้องตรวจ เพื่อวัดค่าความหวาน
และคานวณเป็นค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่ โดยอ้อยที่มีค่าความหวานมากกว่า 10 ซี.ซี.เอส จะได้เงินค่าอ้อย
เพิ่มขึ้น ในทางตรงข้ามอ้อยที่มีค่าความหวานต่ากว่า 10 ซี.ซี.เอส จะถูกหักเงินลดลง โดยทั้ง 2 กรณี
จะคานวณเงินตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายกาหนดไว้
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1) การกาหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้น
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายจะกาหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิต
และจาหน่ายน้าทรายขั้นต้นในช่วงเดือนธันวาคม (ตัวอย่างเช่น ฤดูกาลผลิต 2557/58 คณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาลทรายจะประกาศราคาอ้อยขั้นต้นในเดือนธันวาคม 2557) โดยเสนอการกาหนดราคา
ดังกล่าวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การกาหนด
ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของประมาณการรายได้ โดยพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตอ้อยและน้าตาล
2) การกาหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทราย
ขั้นสุดท้าย
หลังจากปิดบัญชีในวันที่ 30 กันยายน คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายจะพิจารณา
รายได้สุทธิ ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตอ้อย ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตน้าตาลทราย
ราคาอ้อยขั้นต้น ผลตอบแทนการผลิตและการจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้น และเงินที่ได้รับจากกองทุน
เพื่อกาหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นสุดท้าย ภายใน
เดือนตุลาคม (ตัวอย่างเช่น ฤดูกาลผลิต 2557/2558 จะกาหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทน
การผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นสุดท้ายในเดือนตุลาคม 2558) โดยเสนอการกาหนดราคาดังกล่าว
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
ตารางที่ 4.3 ตารางสรุปการกาหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่าย
น้าตาลทรายขั้นสุดท้าย
กรณี
การดาเนินการ
ในกรณีท่ีราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทน ใหกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายจายเงินชดเชย
การผลิตและจาหนายน้าตาลทรายขั้นสุดทาย
ใหแกโรงงานเทากับสวนตางดังกลาว แตชาวไรออย
ต่ากว่าราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิต ไมตองนาสงคืนคาออยที่ไดรับเกิน
และจาหนายน้าตาลทรายขั้นตน
ในกรณีท่ีราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทน ใหโรงงานชาระคาออยเพิ่มใหแกชาวไรออยจนครบ
การผลิตและจาหนายน้าตาลทรายขั้นสุดทาย
ตามราคาออยขั้นสุดทาย
สูงกวาราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิต
และจาหนายน้าตาลทรายขั้นตน
ที่มา : รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
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ตารางที่ 4.4 ตารางสรุปมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการผลิตอ้อย ปีการผลิต 2551 – 2560
ปีการผลิต

มาตรการด้านการสนับสนุน
ต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการการผลิต
2551/2552 การจัดสรรวงเงินกู้ยืมเพื่อ
ส่งเสริมการปลูกอ้อย
2552/2553
2553/2554 - โครงการสินเชื่อสาหรับการ
2554/2555 จัดซื้อรถตัดอ้อยเพื่อแก้ปัญหา
2555/2556 อ้อยไฟไหม้และการขาดแคลน
2556/2557 แรงงาน
2557/2558 - โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
2558/2559 ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย
2559/2560 - โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
อย่างครบวงจร (ปี 2557 -2559)

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

มาตรการด้านการสนับสนุน
เงินทุน

มาตรการด้านการชะลอการขาย

มาตรการด้านการสนับสนุน
การตลาด

มาตรการด้านอื่น ๆ
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4.4 มันสาปะหลัง
4.4.1 มาตรการด้านการสนับสนุนต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการการผลิต
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสาปะหลังในระบบน้าหยด ปี 2558/59
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาการปลูกมันสาปะหลังในระบบน้าหยด
ให้แก่เกษตรกรและช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกมันสาปะหลัง 20,000 ราย
ระยะเวลาโครงการ : 1 ธันวาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2561
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกมันสาปะหลัง
วงเงินกู้รายละไม่เกิน 230,000 บาท กาหนดชาระคืนไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันรับเงินกู้ โดยคิดดอกเบี้ยจาก
เกษตรกรผู้กู้ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 24 เดือน
วงเงินสินเชื่อ : 4,600 ล้านบาท
งบประมาณ : วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 276 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไปแล้ว 3,199 ราย จานวนเงิน 322.78 ล้านบาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสาปะหลังในระบบน้าหยด ปี 2559/60
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสม เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต(Productivity) และคุณภาพของ
ผลผลิตมันสาปะหลัง รวมถึงลดต้นทุนการผลิตมันสาปะหลัง
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. หรือสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร
ผู้ปลูกมันสาปะหลัง ปี 2559/60 และมีสมุดทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับรองการปลูกและจานวนพื้นที่ปลูก
มันสาปะหลังที่เป็นปัจจุบันจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จานวน 10,000 ราย
ระยะเวลาโครงการ : 1 ธันวาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2562
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรรายย่อยผู้ปลูกมันสาปะหลัง วงเงิน
ต่อรายไม่เกิน 230,000 บาท กาหนดชาระคืนไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันรับเงินกู้ โดยคิดดอกเบี้ยจากเกษตรกร
ผู้กู้ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. เพิ่มเติมในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา
(Fixed Deposit Rates : FDR) บวกร้อยละ 1 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน นับแต่วันรับเงินกู้
แต่ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2562
วงเงินสินเชื่อ : 2,300 ล้านบาท
งบประมาณ : วงเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล จานวน 102.35 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไปแล้วจานวน 154 ราย รวมเงินทั้งสิ้น
18.77 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสาปะหลังในระบบน้าหยด ปี 2560/61
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการลงทุนแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานในการผลิตมันสาปะหลัง รวบรวม/แปรรูป และจัดเก็บมันเส้น/
แป้งมันคุณภาพ สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร ตลอดจนจัดการพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง
ให้เหมาะสมกับการผลิต ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
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กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. หรือสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรหรือเกษตรกร
ทั่วไปผู้ปลูกมันสาปะหลัง จานวนประมาณ 10,000 ราย โดยไม่มีหนี้คงเหลือตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสาปะหลังในระบบน้าหยดที่ผ่านมา
ระยะเวลาโครงการ : 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรรายย่อยผู้ปลูกมันสาปะหลัง
วงเงินต่อรายไม่เกิน 230,000 บาท กาหนดชาระคืนไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันรับเงินกู้ โดยคิดดอกเบี้ยจาก
เกษตรกรผู้กู้ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. เพิ่มเติมในอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจา (Fixed Deposit Rates : FDR) บวกร้อยละ 1 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน
วงเงินสินเชื่อ : 2,300 ล้านบาท
งบประมาณ : วงเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล จานวน 102.35 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไปแล้วจานวน 64 ราย รวมเงินทั้งสิ้น 7.33
ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
4) โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสาปะหลัง ปี 2559/60
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการลงทุนแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ได้แก่
สหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐาน
ในการผลิตมันสาปะหลัง รวบรวม/แปรรูป และจัดเก็บมันเส้น/แป้งมันคุณภาพ โดยสนับสนุนเงินกู้เพื่อจัดหา
เครื่องมือ เครื่องจักรในการเพาะปลูก เช่น เครื่องปลูก เครื่องไถดินดาน ลานตาก เครื่องสับ เครื่องอบ
คลังเก็บ และเครื่องมือจักรกลในการแปรรูปมันสาปะหลัง เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง
ระยะเวลาโครงการ : 1 ธันวาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2562
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกมัน
สาปะหลังกู้เงิน โดยกาหนดวงเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท และสถาบันเกษตรกรรายละ
ไม่เกิน 20 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยปกติตามชั้นลูกค้าลบด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยรัฐบาล
ชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน นับแต่วันรับเงินกู้
วงเงินสินเชื่อ : 1,000 ล้านบาท
งบประมาณ : วงเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล จานวน 60 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
5) โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสาปะหลัง ปี 2560/61
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการลงทุนแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานในการผลิตมันสาปะหลัง รวบรวม/แปรรูป และจัดเก็บมัน
เส้น/แป้งมันคุณภาพ สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร ตลอดจนจัดการพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง
ให้เหมาะสมกับการผลิต ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. หรือสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรหรือเกษตรกร
ทั่วไปผู้ปลูกมันสาปะหลัง
ระยะเวลาโครงการ : 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ปี 2560/61
จานวน 1,000 ล้านบาท วงเงินกู้ต่อราย กรณีเป็นเกษตรกรไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท กรณีสหกรณ์
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ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 20 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ย
จากผู้กู้ในอัตราปกติลบด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน
วงเงินสินเชื่อ : 1,000 ล้านบาท
งบประมาณ : วงเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล 60 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไปแล้ว จานวน 2 ราย รวมเงินทั้งสิ้น 0.66
ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการด้านการผลิตอื่น ๆ ได้แก่ โครงการปรับลดพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง
ในพื้นที่ป่า โครงการการสนับสนุนเกษตรกรปลูกมันสาปะหลังในพื้นที่ดินดาน โครงการสนับสนุนเครื่อง
สับมันสาปะหลังให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่า ดาเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
โครงการแปรรูปมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ดาเนินการโดย
กระทรวงพาณิชย์
4.4.2 มาตรการด้านการสนับสนุนเงินทุน
1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสาปะหลัง ปี 2558/59
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มสภาพคล่องให้กับกลุ่มสหกรณ์ภาคการเกษตร
กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการรวบรวมรับซื้อหัวมันสาปะหลังสดและแปรรูป
กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับมันสาปะหลังที่เข้าร่วมโครงการสามารถรวบรวมหรือรับซื้อมันสาปะหลังจากสมาชิกหรือ
เกษตรกรได้จานวน 100,000 ตัน
ระยะเวลาโครงการ : 1 ธันวาคม 2558 – 31 ตุลาคม 2559
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยรัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา (Fixed Deposit Rates : FDR)
บวกร้อยละ 1 เป็นระยะเวลา 12 เดือน
วงเงินสินเชื่อ : 2,500 ล้านบาท
งบประมาณ : วงเงินชดเชยดอกเบี้ย FDR+1 ต่อปี ระยะเวลา 12 เดือน
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสาปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปี 2559/60
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับสถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
มันสาปะหลังสาหรับนาไปใช้ในการรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสดและมันเส้นจากเกษตรกร และ/หรือแปร
รูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง รวมถึงช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังในช่วงที่
ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
กลุ่มเป้าหมาย : สถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมันสาปะหลัง
ระยะเวลาโครงการ : 1 ธันวาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2561
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้แก่สถาบันเกษตรกร โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 1 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. เพิ่มเติมในอัตราร้อยละโดยรัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจา (Fixed Deposit Rates : FDR) บวกร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับแต่
วันรับเงินกู้ แต่ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
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วงเงินสินเชื่อ : วงเงินสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท
งบประมาณ : วงเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล จานวน 33.375 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
3) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสาปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
ปี 2560/61
วัตถุประสงค์ : สนับสนุนสินเชื่อให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อนาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสาปะหลังสด มันสาปะหลังเส้นจากเกษตรกร และ/หรือแปรรูปเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
กลุ่มเป้าหมาย : สถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมันสาปะหลัง
ระยะเวลาโครงการ : 1 ธันวาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2562
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร โดยคิดดอกเบี้ยจากสถาบัน
เกษตรกรในอัตราเท่ากับ MLR – 1 ต่อปี (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ ร้อยละ 5 ต่อปี) โดยให้สถาบันเกษตรกร
รับภาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาลเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรในอัตรา
ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
วงเงินสินเชื่อ : วงเงินสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท
งบประมาณ : วงเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล จานวน 45 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไปแล้วจานวน 30 ราย รวมเงินทั้งสิน้ 419.40
ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
4.4.3 มาตรการด้านการชะลอการขาย
1) โครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง ปี 2558/59
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกมันสาปะหลัง มีเงินทุนใช้จ่าย
ในครัวเรือนในช่วงชะลอการขุดหัวมันสาปะหลัง เป็นการลดปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในช่วงที่ผลผลิต
ออกสู่ตลาดมาก
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกมันสาปะหลัง จานวน 100,000 ราย
ระยะเวลาโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2557 – 31 มกราคม 2558
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกมันสาปะหลัง
วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท โดยรัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน
กาหนดชาระคืนไม่เกิน 6 เดือน
วงเงินสินเชื่อ : 5,000 ล้านบาท
งบประมาณ : วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 75 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
4.4.4 มาตรการด้านการสนับสนุนการตลาด ได้แก่ โครงการกากับดูแลการนาเข้ามันสาปะหลัง
จากประเทศเพื่อนบ้าน และโครงการขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
ดาเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์
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4.4.5 มาตรการด้านอื่น ๆ
1) การดาเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรฤดูกาลผลิต ปี 2548
วัตถุประสงค์ : กาหนดมาตรการดูแลราคาสินค้าเกษตรในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ ายผลผลิตลาหรับสินค้าเกษตรสาคัญ ประกอบด้วย ข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง เมล็ดกาแฟ และกุ้งกุลาดา
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง
ระยะเวลาโครงการ : พฤศจิกายน 2547 - เมษายน 2548
วิธีดาเนินการ : กาหนดปริมาณรับจานามันสาปะหลัง 5.0 ล้านตัน ราคารับจานาหัวมัน
สาปะหลังสดเชื้อแป้งร้อยละ 25 ทีก่ ิโลกรัมละ 1.10 บาท ครอบคลุมตลอดช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
2) โครงการแทรกแซงตลาดมันสาปะหลังปี 2551/52
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การจาหน่ายผลผลิต และเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง
ระยะเวลาโครงการ : พฤศจิกายน 2547 - เมษายน 2548
วิธีดาเนินการ : กาหนดปริมาณรับจานามันสาปะหลัง 10 ล้านตัน ราคารับจานากิโลกรัมละ
1.80 บาท โดยปรับเพิ่มเป็นขั้นบันไดเดือนละ 0.05 บาทต่อกิโลกรัม ถึงเดือนเมษายน 2552 กิโลกรัมละ
2.05 บาท ระยะเวลาไถ่ถอนภายใน 3 เดือน นับจากเดือนที่รับจานา
งบประมาณ : แบ่งเป็น
- วงเงินดาเนินโครงการเพื่อใช้ในการรับจานาหัวมันสด 7.5 ล้านตัน ใช้วงเงินดาเนินการ
12,056.038 ล้านบาท แยกเป็น 1) วงเงินรับจานา 9,750 ล้านบาท ใช้จากวงเงินกู้สาหรักการดาเนิน
โครงการรับจานาผลผลิตทางการเกษตร 2) ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรับจานา 2,122.68 ล้านบาท ใช้จาก
งบกลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น และ 3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ
183.358 ล้านบาท ใช้จากจากเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
- วงเงินดาเนินโครงการเพื่อใช้ในการรับจานาหัวมันสดในส่วนที่เพิ่มเป็น 10 ล้านตัน
ใช้วงเงินดาเนินการเพิ่มเติมอีก 6,466.925 ล้านบาท แยกเป็น 1) วงเงินสาหรับรับจานาหัวมันสด
5,125 ล้านบาท ใช้เงินทุนจาก ธ.ก.ส. โดยรัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา MRR – ร้อยละ 1
(MRR อยู่ที่ร้อยละ 7.25) 2) ค่าใช้จ่าย 1,061.34 ล้านบาท ใช้จากงบกลางรายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น และ 3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ 280.585 ล้านบาท ใช้จาก
เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
3) โครงการประกันราคามันสาปะหลัง ปี 2552/53
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การจาหน่ายผลผลิต และเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง
ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะเวลาโครงการ : กรกฎาคม 2552 – พฤษภาคม 2553

160
วิธีดาเนินการ : กาหนดราคาประกันหัวมันสาปะหลังสดเชื้อแป้งร้อยละ 25 กิโลกรัมละ
1.70 บาท โดยใช้เกณฑ์ตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 1.21 บาท บวกค่าขนส่งกิโลกรัมละ
0.15 บาท และผลตอบแทนให้เกษตรกรร้อยละ 25 คิดเป็นกิโลกรัมละ 0.34 บาท โดยการซื้อขาย
ให้เป็นไปตามปกติ
งบประมาณ : แบ่งเป็น
1) เงินจ่ายชดเชยส่วนต่างราคาระหว่างราคาประกันกับราคาตลาดอ้างอิงวงเงิน
10,692 ล้านบาท โดยใช้ราคามันเส้นและแป้งมันในปัจจุบันคานวณหาราคาตลาดอังอิงหัวมันสด
ได้กิโลกรัมละ 1.34 บาท คิดเป็นเงินชดเชยส่วนต่างราคากิโลกรัมละ 0.36 บาท (ราคาประกัน 1.70 บาท
ต่อกิโลกรัม - ราคาตลาดอ้างอิง 1.34 บาทต่อกิโลกรัม) และคิดเป็นวงเงินที่ใช้จา่ ยชดเชยส่วนต่างราคา
ประมาณ 10,692 ล้วนบาท (29.7 ล้านต้น x 0.36 บาทต่อกิโลกรัม)
2) ค่าใช้จ่ายดาเนินการประมาณ 10 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
4) โครงการแทรกแซงตลาดมันสาปะหลัง ปี 2554/55
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การจาหน่ายผลผลิต และเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง
ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะเวลาโครงการ : มกราคม – ธันวาคม 2555
วิธีดาเนินการ : กาหนดปริมาณรับจานามันสาปะหลัง 15 ล้านตัน ราคารับจานากิโลกรัมละ
2.70 บาท โดยปรับเพิ่มเป็นขั้นบันไดเดือนละ 0.05 บาทต่อกิโลกรัม ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2555
กิโลกรัมละ 2.90 บาท ระยะเวลาไถ่ถอนภายใน 3 เดือน นับจากเดือนที่รับจานา
งบประมาณ : 45,058 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินหมุนเวียนที่ใช้ในการรับจานาจานวน
39,825 ล้านบาท และวงเงินค่าบริหารจัดการโครงการแบบจ่ายขาดจานวน 5,223.056 ล้านบาท
โดยใช้เงินที่เหลือจากกรอบวงเงินโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
5) โครงการแทรกแซงตลาดมันสาปะหลัง ปี 2555/56
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การจาหน่ายผลผลิต และเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง
ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะเวลาโครงการ : ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
วิธีดาเนินการ : กาหนดปริมาณรับจานามันสาปะหลัง 10 ล้านตัน ราคารับจานากิโลกรัมละ
2.50 บาท โดยปรับเพิ่มเป็นขั้นบันไดเดือนละ 0.05 บาทต่อกิโลกรัม ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2556
กิโลกรัมละ 2.75 บาท โดยปรับเพิ่มลดตามร้อยละของแป้ง ๐.๐๕ บาทต่อกิโลกรัม ระยะเวลาไถ่ถอน
ภายใน 3 เดือน นับจากเดือนที่รับจานา ทั้งนี้ หัวมันสดที่จานาต้องมีเชื้อแป้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๐
งบประมาณ : 51,648.45 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) วงเงินหมุนเวียนที่ใช้ในการรับจานา
จานวน 41,250 ล้านบาท โดยรัฐบาลพิจารณาจัดหาเงินทุนให้แก่ ธ.ก.ส. และรับภาระชาระคืนต้นเงิน
และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด กรณีมีความจาเป็นต้องใช้
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เงินทุน ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายเงินกู้ ไปก่อนหาก ธ.ก.ส. มีเงินทุนเพียงพอ โดยต้องชดเชยต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส.
ในอัตราร้อยละ FDR –ร้อยละ 1.3 (FDR เท่ากับอัตราร้อยละ ๓.๖๘๑ ต่อปี) และ 2) วงเงินค่าบริหาร
จัดการโครงการแบบจ่ายขาดจานวน 10,398.45 ล้านบาท โดยใช้จากงบกลางรายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
6) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ปี 2559/60
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรมีเงินเหลือสามารถนาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
ผลิตมันสาปะหลัง ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพื่อการดารงชีพ ทาให้เกิดการหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. และ/หรือสมาชิก
สหกรณ์ภาคการเกษตรจานวน 310,000 ราย
ระยะเวลาโครงการ : 1 มกราคม 2559 – 30 กันยายน 2560
วิธีดาเนินการ : เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. และ/หรือสมาชิกสหกรณ์
ภาคการเกษตรจะได้รับการลดดอกเบี้ยเงินกู้อัตราร้อยละ 3 ต่อปี ในส่วนของต้นเงินกู้รายละไม่เกิน
80,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ ธ.ก.ส.
งบประมาณ : วงเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล จานวน 372 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
7) โครงการพักชาระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ปี 2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
ผู้ปลูกมันสาปะหลัง เพื่อให้มีเงินทุนไปฟื้นฟูการประกอบอาชีพและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของครัวเรือน
ให้ดีขึ้นระหว่างการพักชาระหนี้ และมีเงินเหลือไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในครัวเรือนเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกรและส่งเสริมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้เงินกู้วัตถุประสงค์
เพื่อการผลิตมันสาปะหลังกับ ธ.ก.ส. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 รายละไม่เกิน 500,000 บาท จานวน
ประมาณ 500,000 ราย ต้นเงินกู้ 40,000 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ : 1 กันยายน 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2561
วิธีดาเนินการ : เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. และ/หรือสมาชิกสหกรณ์
ภาคการเกษตรจะได้รับการลดดอกเบี้ยเงินกู้อัตราร้อยละ 3 ต่อปี ในส่วนของต้นเงินกู้รายละไม่เกิน
80,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ ธ.ก.ส.
งบประมาณ : วงเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล จานวน 1,200 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
8) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสาหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ปี 2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่จาเป็นในครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกมัน
สาปะหลัง และลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบ
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร สมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังทั่วไป จานวน 500,000 ราย
ระยะเวลาโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
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วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สมาชิกสหกรณ์
ภาคการเกษตร สมาชิกกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังทั่วไป โดยคิดดอกเบี้ย
จากผู้เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อเดือน (ร้อยละ 6 ต่อปี) วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 20,000 บาท
วงเงินสินเชื่อ : 10,000 ล้านบาท
งบประมาณ : ใช้แหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส.
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
9) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสาหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ปี 2560
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่จาเป็นในครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกมัน
สาปะหลัง และลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบ
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร สมาชิก
กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป ผู้ปลูกมันสาปะหลัง 500,000 ราย
ระยะเวลาโครงการ : 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อวงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 20,000 บาท อัตราร้อยละ
0.5 ต่อเดือน (ร้อยละ 6 ต่อปี) กรณีไม่ส่งชาระตามกาหนด คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติของธนาคาร
วงเงินสินเชื่อ : 10,000 ล้านบาท
งบประมาณ : ใช้แหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส.
ผลการดาเนินงาน : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไปแล้วจานวน 206 ราย รวมเงินทั้งสิ้น 3.98
ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
10) โครงการสนับสนุนเครื่องชั่งน้าหนักรถบรรทุกให้ด่านที่มีการนาเข้ามันสาปะหลัง
วัตถุประสงค์ : เพื่อกากับดูแลและควบคุมปริมาณการนาเข้ามันสาปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มเป้าหมาย : ด่านศุลกากร/จุดผ่อนปรนที่มีการนาเข้ามันสาปะหลัง จานวน 8 แห่ง
ระยะเวลาโครงการ : 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
วิธีดาเนินการ : กรมศุลกากรดาเนินการจัดหาเครื่องชั่งพร้อมห้องชั่งให้ด่านศุลกากร/จุดผ่อนปรน
ที่มีการนาเข้ามันสาปะหลัง จานวน 8 แห่ง
วงเงินสินเชื่อ : 10,000 ล้านบาท
งบประมาณ : 12.84 ล้านบาท (จานวน 8 ด่าน ด่านละ 1.605 ล้านบาท) ประกอบด้วย
(1) เครื่องชั่งรถยนต์ขนาดแท่นชั่ง 3 x 18 เมตร ขนาดพิกัด 60 ตัน พร้อมติดตั้ง (2) ห้องชั่งขนาด 2 x 2 เมตร
พร้อมติดตั้ง และ (3) ค่าปรับพื้นที่ ค่าก่อสร้าง
ผลการดาเนินงาน : กรมศุลกากรอยู่ระหว่างพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องชั่งน้าหนัก
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ตารางที่ 4.5 ตารางสรุปมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการผลิตมันสาปะหลัง ปีการผลิต 2551 – 2560
ปีการผลิต

มาตรการด้านการสนับสนุน
ต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการการผลิต

มาตรการด้านการสนับสนุน
เงินทุน

2551/2552

มาตรการด้านการสนับสนุน
การตลาด

มาตรการด้านอื่น ๆ

- โครงการขยายโอกาสทาง
การค้าและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
- โครงการแปรรูปมันสาปะหลัง
และผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรม
อาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
- โครงการยกระดับคุณภาพ

- โครงการกากับดูแลการนาเข้า
มันสาปะหลังจากประเทศ
เพื่อนบ้าน
- โครงการสนับสนุนเครื่องชั่ง
น้าหนักรถบรรทุกให้ด่านที่มีการ
นาเข้ามันสาปะหลัง

โครงการแทรกแซงตลาดมันสาปะหลัง
ปี 2551/52
โครงการประกันราคามันสาปะหลัง
ปี 2552/53

2552/2553
2553/2554
2554/2555

โครงการแทรกแซงตลาดมันสาปะหลัง
ปี 2554/55
โครงการแทรกแซงตลาดมันสาปะหลัง
ปี 2555/56

2555/2556
2556/2557
2557/2558
2558/2559 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การเพาะปลูกมันสาปะหลัง
ในระบบน้าหยด ปี 2558/59
2559/2560 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เพาะปลูกมันสาปะหลังในระบบ
น้าหยด ปี 2559/60
- โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและการแปรรูป
มันสาปะหลัง ปี 2559/60
- โครงการสนับสนุนเครื่องสับ

มาตรการด้านการชะลอการขาย

- โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้
ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง
ปี 2559/60
- โครงการพักชาระหนีต้ ้นเงิน
และลดดอกเบีย้ ให้เกษตรกร
ผู้ปลูกมันสาปะหลัง ปี 2559
- โครงการสินเชื่อเพื่อเป็น

- โครงการชะลอการเก็บเกีย่ ว
มันสาปะหลัง ปี 2558/59
- โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวม
และสร้างมูลค่าเพิ่มมันสาปะหลัง
ปี 2558/59
- โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม
มันสาปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกรปี 2559/60
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ปีการผลิต

มาตรการด้านการสนับสนุน
ต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการการผลิต
มันสาปะหลังให้กับสถาบัน
เกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่า
- โครงการปรับลดพื้นที่
ปลูกมันสาปะหลังในพื้นที่ป่า
- โครงการการสนับสนุน
เกษตรกรปลูกมันสาปะหลังใน
พื้นที่ดินดาน

2560/2561 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เพาะปลูกมันสาปะหลังในระบบ
น้าหยด ปี 2560/61

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

มาตรการด้านการสนับสนุน
เงินทุน
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสาหรับเกษตรกร
ผู้ปลูกมันสาปะหลัง ปี 2559

มาตรการด้านการชะลอการขาย

- โครงการสินเชื่อเพื่อเป็น
- โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสาหรับเกษตรกร มันสาปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผู้ปลูกมันสาปะหลัง ปี 2560
โดยสถาบันเกษตรกร ปี 2560/61

มาตรการด้านการสนับสนุน
การตลาด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลังให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด

- โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและการแปรรูป
มันสาปะหลัง ปี 2560/61

มาตรการด้านอื่น ๆ
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4.5 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
4.5.1 มาตรการด้านการสนับสนุนเงินทุน
1) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร ปี 2560/61
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเงินทุน
หมุนเวียนในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ออกสู่ตลาดมาก เป็นการเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรมี
แหล่งรับซื้อผลผลิตที่หลากหลายมากขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันเกษตรกร
ระยะเวลาโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2562
วิธีดาเนินการ : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
โดยคิดดอกเบี้ยจากสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแก่ ธ.ก.ส. ในอัตรา
ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
วงเงินสินเชื่อ : 1,500 ล้านบาท
งบประมาณ : วงเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล จานวน 45 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
4.5.2 มาตรการด้านอื่น ๆ
1) โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การจาหน่ายผลผลิต และเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะเวลาโครงการ : พฤศจิกายน 2551 – มีนาคม 2552
วิธีดาเนินการ : กาหนดปริมาณรับจานาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1.5 ล้านตัน ราคารับจานา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ดความชื้นร้อยละ 14.5 กิโลกรัมละ 8.50 บาท
งบประมาณ : แบ่งเป็น
- วงเงินดาเนินโครงการเพื่อใช้ในการรับจานาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 750,000 ตัน แยกเป็น
1) วงเงินรับจานา 6,375 ล้านบาท ใช้จากวงเงินกู้สาหรักการดาเนินโครงการรับจานาผลผลิตทางการเกษตร
2) ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรับจานา 360 ล้านบาท ใช้จากงบกลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น และ 3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ 61.25 ล้านบาท ใช้จากเงินกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
- วงเงินดาเนินโครงการเพื่อใช้ในการรับจานาหัวมันสดในส่วนที่เพิ่มเป็น 1.5 ล้านตัน
แยกเป็น 1) วงเงินสาหรับรับจานาหัวมันสดใช้เงินทุนจาก ธ.ก.ส. โดยรัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบี้ย
ในอัตรา MRR – ร้อยละ 1 (MRR อยู่ที่ร้อยละ 7.25) และ 2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ 76.5 ล้านบาท
ใช้จากเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
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2) โครงการประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2552/53
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
จาหน่ายผลผลิต และเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะเวลาโครงการ : สิงหาคม – พฤศจิกายน 2552
วิธีดาเนินการ : กาหนดราคาประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกินร้อยละ 14.5
กิโลกรัมละ 7.10 บาท โดยใช้เกณฑ์ตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 5.43 บาท บวกค่าขนส่ง
กิโลกรัมละ 0.25 บาท และผลตอบแทนให้เกษตรกร ร้อยละ 25
งบประมาณ : เงินส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาตลาดอ้างอิง ค่าใช้จ่าย
ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การประชาสัมพันธ์ การกากับดูแลโครงการ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ของ ธ.ก.ส. เป็นต้น และมีค่าใช้จา่ ยดาเนินการประมาณ 10 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
3) มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การจาหน่ายผลผลิต และเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะเวลาโครงการ : พฤศจิกายน 2551 – มีนาคม 2552
วิธีดาเนินการ : กาหนดปริมาณรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด 1 ล้านตัน ราคารับซื้อ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ดความชื้นร้อยละ 14.5 กิโลกรัมละ 9 บาท และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด
ความชื้นร้อยละ 30 กิโลกรัมละ 7 บาท รายละไม่เกิน 25 ตัน
งบประมาณ : รัฐบาลจ่ายชดเชยให้กับผู้รับซื้อที่เข้าร่วมโครงการในอัตรากิโลกรัมละ 1.5 บาท
(ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพกิโลกรัมละ 0.5 บาท และค่าบริหารจัดการกิโลกรัมละ 1 บาท)
รวมวงเงินชดเชยจานวน 1,500 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
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ตารางที่ 4.6 ตารางสรุปมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2551 – 2560
ปีการผลิต

มาตรการด้านการสนับสนุน
ต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการการผลิต

2551/2552
2552/2553
2553/2554
2554/2555
2555/2556
2556/2557
2557/2558
2558/2559
2559/2560

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

มาตรการด้านการสนับสนุน
เงินทุน

มาตรการด้านการชะลอการขาย
โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52
โครงการประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปี 2552/53

โครงการประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปี 2552/53
- โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร ปี 2560/61

มาตรการด้านการสนับสนุน
การตลาด

มาตรการด้านอื่น ๆ
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4.6 ปาล์มน้ามัน
4.6.1 มาตรการด้านการสนับสนุนต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการการผลิต
1) โครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์ม
น้ามันแบบครบวงจร ปีการผลิต 2558/2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน
โดยคานึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ และความสมัครใจของเกษตรกร ปรับระบบส่งเสริมการผลิตให้เกิด
การพัฒนาในเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ในการดาเนินการเชิงพาณิชย์ โดยการปรับปรุง
และสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรที่จาเป็น และการพัฒนาศักยภาพผู้นาสหกรณ์
ในเชิงธุรกิจ และเพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง โดยการสนับสนุนให้สหกรณ์
ของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกผู้ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อผลผลิต จนถึงการแปรรูปและการ
ส่งออกได้
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตกรผู้ปลูกยางพาราเป้าหมาย 10,260 ครอบครัว พื้นที่เป้าหมาย
393,300 ไร่ และสหกรณ์มีจุดรวบรวมปาล์ม 53 แห่ง ปริมาณรวบรวมปาล์ม 1.495 ล้านตัน และโรงงาน
สกัดน้ามันปาล์มดิบ 9 แห่ง กาลังการผลิต 316,800 ตัน
ระยะเวลาโครงการ : เมษายน 2558 - พฤษภาคม 2559
วิธีดาเนินการ : 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากพื้นที่ปลูกปาล์มเดิม โดยการสนับสนุน
พันธุ์ดี สนับสนุนการปรับปรุงหรือบารุงดิน สนับสนุนการสร้างแหล่งน้าหรือชลประทาน และสนับสนุน
การกาจัดหนูในแปลงปาล์ม
2) จัดตั้งกลุ่มสมาชิกให้เป็นกลุ่มผู้ผลิตปาล์มแปลงใหญ่ 150 กลุ่ม
3) ฝึกอบรมมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติ
ความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
4) ลดต้นทุนการผลิตของกลุ่มผู้ผลิต โดยการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์
โรงเรือน เพื่อผสมปุ๋ยใช้เอง และสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อการเก็บเกี่ยว
5) สนับสนุนเพื่อสร้างอาชีพเสริมในแปลงปาล์ม
6) สนับสนุนเพื่อปรับเปลี่ยนยางพาราเป็นปลูกปาล์ม
7) สนับสนุนสร้างลานเททะลายปาล์ม
8) สนับสนุนโรงสกัดน้ามันปาล์ม
9) ศึกษาวิจัยเพื่อกาหนดรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกปาล์มแปลง
ใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อพัฒนาและสร้างระบบงานให้สหกรณ์
งบประมาณ : 3,099.93 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินอุดหนุนเพื่อจัดตั้งผู้ผลิตแปลงใหญ่
และเพื่ออุดหนุนสหกรณ์ 1,943.28 ล้านบาท งบดาเนินงาน 221.25 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อให้สหกรณ์
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 935.40 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
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4.6.2 มาตรการด้านการชะลอการขาย
1) โครงการแทรกแซงตลาดน้ามันปาล์มดิบ ปีการผลิต 2551/2552
วัตถุประสงค์ : เพื่อแทรกแซงตลาดโดยการรับซื้อน้ามันปาล์มดิบและรับซื้อผลปาล์ม
จากเกษตรกรในราคาที่สอดคล้องกัน และเก็บสต็อกไว้จาหน่ายในช่วงเวลาที่เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามัน โดยกาหนดเป้าหมายการรับซื้อ 200,000
ตันน้ามันปาล์มดิบ
ระยะเวลาโครงการ : ระยะเวลารับซื้อผลปาล์ม พฤศจิกายน 2551 – พฤษภาคม 2552
ระยะเวลาโครงการ พฤศจิกายน 2551 – ธันวาคม 2552
วิธีดาเนินการ : ให้โรงงานสกัดน้ามันปาล์มรับซื้อผลปาล์มทะลาย ณ โรงงานสกัดในราคา
3.50 บาทต่อกิโลกรัม (น้ามันร้อยละ 17) จากเกษตรกรที่มีสิทธินามาขายตามโครงการ และทาการสกัด
น้ามันปาล์มจากเปลือกผลปาล์มเพื่อขายให้กับ อคส. และให้ อคส. รับซื้อน้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัด
ในราคา 22.50 บาทต่อกิโลกรัม (ส่งมอบ ณ คลังเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) ในปริมาณที่เป็นสัดส่วน
กับจานวนผลปาล์มที่รับซื้อตามโครงการ ทั้งนี้ กาหนดให้เกษตรกรแต่ละรายสามารถขายผลผลิตได้ใน
ปริมาณไม่เกินรายละ 12.5 ตันต่อเดือน โดยสามารถขายให้โรงงานสกัดได้ทั้งพื้นที่ในจังหวัดตนเองและ
จังหวัดที่มีเขตติดต่อกัน
งบประมาณ : 5,207 ล้านบาท ประกอบด้วย วงเงินเพื่อรับซื้อน้ามันปาล์มดิบ 4,500 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ 707 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ได้มีการเปิดจุดรับซื้อ 16 โรงงาน ใน 6 จังหวัด และได้รับซื้อผลปาล์ม
น้ามัน รวม 95.90 ตัน สกัดเป็นน้ามันปาล์มดิบ 16.31 ตัน (ณ 31 มกราคม 2552)
2) โครงการดูดซับน้ามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ปีการผลิต 2555/2556
วัตถุประสงค์ : เพื่อดูดซับปริมาณน้ามันปาล์มดิบส่วนเกินออกจากระบบตลาด และเป็น
การซื้อนาตลาด เพื่อขับเคลื่อนภาวการณ์ตลาดให้คล่องตัวมากขึ้น และจัดเก็บไว้รอจาหน่ายในระยะเวลา
ที่เหมาะสมต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามัน โดยกาหนดเป้าหมายการรับซื้อ 100,000
ตันน้ามันปาล์มดิบ
ระยะเวลาโครงการ : รอบที่ 1 ระยะเวลารับซื้อผลปาล์ม ธันวาคม 2555 – มีนาคม 2556
และระยะเวลาโครงการ ธันวาคม 2555 – พฤษภาคม 2556
รอบที่ 2 ระยะเวลารับซื้อผลปาล์ม ธันวาคม 2555 – เมษายน
2556 และระยะเวลาโครงการ ธันวาคม 2555 – พฤศจิกายน 2556
วิธีดาเนินการ : ให้ อคส. รับซื้อน้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม รอบที่ 1
จานวน 50,000 ตัน และรอบที่ 2 เพิ่มเติมอีก 50,000 ตัน ในราคา 25 บาทต่อกิโลกรัม โดยจัดสรรโควตารับ
ซื้อตามสัดส่วนค่าเฉลี่ยของสต็อกคงเหลือของโรงงานสกัดที่ได้จากการตรวจสต็อก ณ วันที่ 13 ธันวาคม
2555 และปริมาณการผลิตจริงของโรงงานสกัดน้ามันปาล์มในช่วง 11 เดือนของปี 2555 และให้โรงงาน
สกัดรับซื้อผลปาล์มทะลายจากเกษตรกรอัตราน้ามันที่ร้อยละ 17 ไม่ต่ากว่า 4 บาทต่อกิโลกรัม อัตรา
น้ามันร้อยละ 18.5 ไม่ต่ากว่า 4.35 บาทต่อกิโลกรัม
งบประมาณ : รอบที่ 1 วงเงินงบประมาณ 1,380.25 ล้านบาท ประกอบด้วย วงเงินเพื่อรับซื้อ
น้ามันปาล์มดิบ 1,250 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อก 92.75 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ 37.50 ล้านบาท
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รอบที่ 2 วงเงินงบประมาณ 1,542.60 ล้านบาท ประกอบด้วย วงเงินเพื่อรับซื้อ
น้ามันปาล์มดิบ 1,250 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อก 282.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ 10.20 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : การรับซื้อตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2555 – 24 มกราคม 2556 มีโรงงาน
สกัดรับซื้อตามโครงการ 42 ราย รับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรคิดเป็นน้ามันปาล์มดิบ 43,583 ตัน (คิดเป็น
ผลปาล์มอัตราน้ามันร้อยละ 17 ประมาณ 255,680 ตัน) และได้ส่งมอบน้ามันปาล์มดิบเข้าคลังกลางของ อคส.
จานวน 27,233.84 ตัน
3) โครงการรับซื้อน้ามันปาล์มดิบเก็บสต็อก ปีการผลิต 2558/2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อดูดซับปริมาณน้ามันปาล์มดิบส่วนเกินออกจากระบบตลาด และเป็น
การซื้อนาตลาด เพื่อขับเคลื่อนภาวการณ์ตลาดให้คล่องตัวมากขึ้น และจัดเก็บไว้รอจาหน่ายในระยะเวลา
ที่เหมาะสมต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามัน โดยกาหนดเป้าหมายการรับซื้อ 200,000
ตันน้ามันปาล์มดิบ
ระยะเวลาโครงการ : ระยะเวลารับซื้อผลปาล์ม มิถุนายน 2558 – พฤศจิกายน 2558
และระยะเวลาเก็บรักษาไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่มิถุนายน 2558 – พฤศจิกายน 2558
วิธีดาเนินการ : ให้ อคส. รับซื้อน้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม รอบที่ 1
จานวน 100,000 ตัน และรอบที่ 2 เพิ่มเติมอีก 100,000 ตัน ในราคาไม่ต่ากว่า 26.20 บาทต่อกิโลกรัม
ส่งมอบ ณ หน้าคลังสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑล โดยโรงงานสกัดน้ามันปาล์มต้องแสดงหลักฐาน
ในการรับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงจากเกษตรกรที่อัตราน้ามันร้อยละ 17 ในราคา
ไม่ต่ากว่า 4.20 บาทต่อกิโลกรัม
งบประมาณ : รอบที่ 1 วงเงินงบประมาณ 2,952.90 ล้านบาท ประกอบด้วย วงเงิน
หมุนเวียนเพื่อรับซื้อน้ามันปาล์มดิบ 2,620 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อก 276.45 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ 56.45 ล้านบาท
รอบที่ 2 วงเงินงบประมาณ 2,896.45 ล้านบาท ประกอบด้วย วงเงิน
หมุนเวียนเพื่อรับซื้อน้ามันปาล์มดิบ 2,620 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อก 276.45 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ 50 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน : ไม่มีข้อมูล
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ตารางที่ 4.7 ตารางสรุปมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการผลิตปาล์มน้ามัน ปีการผลิต 2551 – 2558
ปีการผลิต

มาตรการด้านการสนับสนุน
ต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการการผลิต

2551/2552
2552/2553
2553/2554
2554/2555
2555/2556
2556/2557
2557/2558
2558/2559 - โครงการปรับโครงสร้างการ
ผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและการตลาดปาล์มน้ามัน
แบบครบวงจร

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

มาตรการด้านการสนับสนุน
เงินทุน

มาตรการด้านการชะลอการขาย
- โครงการแทรกแซงตลาดน้ามันปาล์มดิบ

- โครงการดูดซับน้ามันปาล์มดิบออกจาก
ระบบตลาด
- โครงการรับซื้อน้ามันปาล์มดิบเก็บ
สต็อก

มาตรการด้านการสนับสนุน
การตลาด

มาตรการด้านอื่น ๆ

บทที่ 5
การประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของนโยบายการเงินการคลัง
ในบทนี้คณะผู้วิจัยจะทาการประเมินความคุม้ ค่าและประสิทธิภาพของนโยบายการเงินการคลัง
ที่ใช้กับภาคการเกษตรโดยคณะผู้วิจัยได้เริ่มจากการจัดทาสรุปวิธีการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
การดาเนินนโยบายภาคการเกษตรให้อยู่ในรูปของสมการเชิงปริมาณเพื่อหาวิธีการประเมินความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพการดาเนินมาตรการของรัฐบาล หลังจากได้วิธีการแล้วคณะผู้วิจัยจะดาเนินการกาหนด
ขอบเขตและข้อมูลที่จะนามาใช้ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของนโยบายตามหลักวิชาการ
ทางด้านสถิติ และเมื่อดาเนินการได้ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว คณะผู้วิจัยได้มีการพัฒนาแบบจาลองผลผลิต
ทางการเกษตรขึ้น ซึ่งจะเป็นแบบจาลองหลักที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการ
ที่นามาใช้ในภาคการเกษตร ในลาดับต่อไปคณะผู้วิจัย จะได้นาข้อมูลเข้าสู่แบบจาลองที่พัฒนาขึ้นพร้อม
ทั้งทาการวิเคราะห์แบบจาลองเป็นรายสินค้าเกษตร เมื่อได้วิเคราะห์แบบจาลองครบทุกสินค้าเกษตรแล้ว
คณะผู้วิจัยจะได้ดาเนินการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของนโยบายการเงินการคลังในภาคเกษตร
ของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาจากแบบจาลองที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นต่อไป

5.1 วิธกี ารประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการดาเนินนโยบายภาคการเกษตร
จากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ด้านอรรถประโยชน์ในบทที่ 2 ข้อ 2.6 แสดงให้เห็นว่าอรรถประโยชน์
มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อปริมาณการบริโภค เช่น การที่บุคคลมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลให้บุคคล
มีอรรถประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่ากาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวชี้วัดด้านมูลค่าที่สาคัญในการ
ประเมินผลลัพธ์จากการดาเนินนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ว่าจะสามารถทาให้
เกษตรกรโดยภาพรวมมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ และเมื่อคณะวิจัยได้มีการประเมินกาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นแล้ว
จะนาเอาไปเปรียบเทียบกับรายจ่ายที่รัฐบาลสูญเสียไปจากกการดาเนินมาตรการสนับสนุนดังกล่าว
เพื่อที่จะประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการดาเนินมาตรการนั้น ๆ ต่อไป
จากหลักการในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยจึงจาเป็นต้องประเมินผลกระทบจากการดาเนินมาตรการ
สนับสนุนของรัฐบาลและงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินมาตรการดังกล่าว โดยแนวทางในการศึกษานั้น
จะพัฒนาสมการกาไรสุทธิของเกษตรกรขึ้น ซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวแปรที่สาคัญทั้งทางด้านราคาสินค้า
เกษตร ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตร (เช่น สินค้าทุนหมุนเวียน จานวนไร่ อายุ
เกษตรกร เป็นต้น) และต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ เมื่อมีการพัฒนาแบบจาลองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัย
จะประเมินว่า มาตรการสนับสนุนของรัฐบาลต่าง ๆ จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อตัวแปรในแบบจาลอง
ซึ่งจะทาให้กาไรสุทธิเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
คณะผู้วิจัยได้มีการแบ่งหัวข้อในการศึกษาดังต่อไปนี้ (1) หลักการในการประเมินความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพในการดาเนินมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาล (2) สมมติฐานและข้อมูลที่จะนามาใช้ใน
การศึกษา (3) แบบจาลองของกาไรสุทธิ (4) การดาเนินมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลและการประเมิน
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการ และ (5) ตัวอย่างในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
ในการดาเนินมาตรการสนับสนุนของรัฐบาล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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5.1.1 หลักในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการดาเนินมาตรการสนับสนุนจาก
รัฐบาล
ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณและการดาเนินมาตรการ
ด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย คณะผู้วิจัยจะประเมินในรูปแบบ
สัดส่วนระหว่างกาไรสุทธิของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นจากการดาเนินมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลและ
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินมาตรการนั้น ๆ และจะวิเคราะห์แยกตามประเภทของพืช เช่น ข้าว
ยางพารา มันสาปะหลัง เป็นต้น โดยมีขั้นตอนในการประเมินสามารถสรุปได้ ดังนี้
1) การจัดทาฐานข้อมูลมาตรการจาแนกตามรูปแบบมาตรการสนับสนุนเกษตรกร
ของรัฐบาล คณะผู้วิจัยจะดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลมาตรการที่มีการจาแนกมาตรการตามรูปแบบ
มาตรการสนับสนุนเกษตรกรของรัฐบาลขึ้น โดยจะมีการจาแนกมาตรการสนับสนุนของรัฐได้ 3 รูปแบบ ได้แก่
1.1) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าแก่เกษตรกร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยและ
วงเงินสินเชื่อ โดยในส่วนวงเงินสินเชื่อนั้นจะสามารถกระทบต่อสินค้าทุนถาวรหรือสินค้าทุนหมุนเวียน
ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของวงเงิน
1.2) มาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้า
ของเกษตรกรโดยตรง
1.3) มาตรการด้านราคา เช่น มาตรการจานาข้าว ซึ่งเป็นมาตรการตรึงราคาข้าว เป็นต้น
2) การประเมินผลกระทบต่อกาไรสุทธิ คณะผู้วิจัยจะประเมินผลกระทบจากการดาเนินนโยบายรัฐ
เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อกาไรสุทธิของเกษตรกร โดยจะประเมินว่า
การดาเนินมาตรการสนับสนุนเกษตรกรดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อ (1) ราคาสินค้าเกษตร
(2) ปริมาณผลผลิต และ (3) ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้แบบจาลองกาไร/ขาดทุนสุทธิ
โดยแบบจาลองดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
2.1) แบบจาลองกาไร/ขาดทุนสุทธิ ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาสินค้า
ปริมาณผลผลิต และต้นทุนการผลิต ซึ่งจะใช้ในการศึกษาผลกระทบต่อกาไรสุทธิในกรณีที่ราคา
และปริมาณสินค้าเกษตรเปลี่ยนแปลงไปจากการดาเนินมาตรการสนับสนุน
2.2) แบบจาลองผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
ซี่งจะใช้ในการประเมินผลกระทบต่อปริมาณการผลิต จากการดาเนินมาตรการสนับสนุนเกษตรกรต่าง ๆ
ที่ทาให้ปัจจัยการผลิตเปลี่ยนแปลงไป
2.3) แบบจาลองวิเคราะห์ผลกระทบของราคาสินค้าเกษตรจากการดาเนินมาตรการ
สนับสนุนด้านราคาต่าง ๆ จากรัฐบาล
แบบจาลองในเบื้องต้นจะนามาใช้ในการประเมินว่า กาไร/ขาดทุนสุทธิจะเปลีย่ นแปลงไปเท่าไร
หากมีการดาเนินมาตรการสนัสนุนเกษตรกรจากรัฐบาล
3) การประเมินงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ในการดาเนินโครงการดังกล่าว คณะผู้วิจัยจะทาการ
รวบรวมวงเงินงบประมาณของการดาเนินมาตรการสนับสนุนเกษตรต่าง ๆ ขึ้น โดยจะจาแนกประเภท
ของงบประมาณตามมาตรการสนับสนุนของรัฐบาล
4) การวิเคราะห์ความคุ้มค่า การวิเคราะห์ความคุ้มค่าจะนาเอาผลลัพธ์จากการประเมินผล
กระทบต่อกาไรสุทธิในข้อ 5.1.1 2) และการประเมินงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
ในข้อ 5.1.1 3) มาจัดทาในรูปแบบของสัดส่วน และถ้าหากสัดส่วนมีค่ามากกว่า 1 จะหมายความว่า
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มาตรการนี้มีความคุ้มค่า แต่ถ้าหากสัดส่วนมีค่าน้อยกว่า 1 จะหมายความว่ามาตรการนี้ไม่มีความคุ้มค่า
ในการดาเนินการ
5.1.2 ข้อมูล ขอบเขต และข้อจากัดในการศึกษา
1) ข้อมูล ขอบเขต การศึกษาการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการดาเนินมาตรการ
สนับสนุนเกษตรกรจากรัฐบาลในครั้งนี้ จะอาศัยข้อมูลด้านราคาสินค้าเกษตรในช่วงปี 2548 – 2560
และข้อมูลด้านปริมาณการเพาะปลูกสินค้าเกษตรจากข้อมูลสินเชื่อของ ธ.ก.ส. ในช่วงปีการเพาะปลูก
2555 ถึง 2560 เท่านั้น เนื่องจากข้อจากัดในด้านข้อมูล รวมทั้งการศึกษาในครั้งนี้จะครอบคลุมสินค้า
เกษตรเพียง 6 ประเภท ได้แก่ (1) ข้าว (2) ยางพารา (3) มันสาปะหลัง (4) อ้อย (5) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และ (6) ปาล์มน้ามัน เท่านั้น เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย นอกจากนี้ ในด้านข้อมูล
มาตรการต่าง ๆ จะรวบรวมข้อมูลจากมาตรการที่รัฐบาลดาเนินการผ่าน ธ.ก.ส. โดยจะมีการจาแนก
มาตรการตามข้อ 5.1.1 1)
2) ข้อจากัด การศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะมาตรการที่สามารถแสดงผลกระทบในเชิงประจักษ์
ได้เท่านั้น โดยจะมีการจาแนกมาตรการตามข้อ 5.1.1 1) เนื่องจากมาตรการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (เช่น
มาตรการตลาดนัดข้าวเปลือก โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ
การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงแพะ หรือการทานาหญ้า เป็นต้น) ไม่สามารถจาแนกผลกระทบออกมาได้
อย่างชัดเจนจึงทาให้ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการดาเนินนโยบายได้
5.1.3 สมมติฐาน
1) กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่เลือกขึ้น (Sample) มาสามารถสะท้อนถึงประชากรของเกษตรกร
ทั้งหมด (Population)
2) กาหนดให้เกษตรกรมีรายได้มาจากการขายสินค้าเกษตรและต้นทุนในการผลิตมีองค์ประกอบ
คือ ต้นทุนในการดาเนินงาน และต้นทุนดอกเบี้ย
3) กาหนดให้ราคาสินค้าเกษตรที่หักผลกระทบทางด้านวัฏจักรและแนวโน้มต่าง ๆ ออกแล้ว
สามารถแสดงถึงราคาสินค้าเกษตรที่แท้จริงหรือปราศจากผลกระทบจากการดาเนินนโยบายได้
5.1.4 แบบจาลองกาไร/ขาดทุนสุทธิ
ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการดาเนินนโยบายภาคการเกษตรจะพิจารณา
โดยใช้โครงสร้างแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ตามสานักนีโอคลาสสิก (Neo-classical Economics)
โดยแบบจาลองจะอยู่ในรูปแบบของ “สมการกาไร/ขาดทุนสุทธิ (Profit Function: π)” โดยมี
รายละเอียดของแบบจาลองสามารถสรุปได้ ดังนี้
1) สมการกาไร/ขาดทุนสุทธิ (Profit Function: π) เป็นสมการหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผลกระทบจากการดาเนินมาตรการสนับสนุนเกษตรกรจากรัฐบาลต่อตัวแปรต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด
ของสมการตามสมการที่ 1
สมการที่ 1 กาไร/ขาดทุนสุทธิ (π) = ราคาสินค้าเกษตร (P) x ปริมาณผลผลิต (Q) => รายได้
– (ต้นทุนการดาเนินงานต่อหน่วย x Q)
– (ต้นทุนคงที่)
ต้นทุน
– (1 + อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย) x วงเงินสินเชื่อเฉลี่ย
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2) สมการผลผลิตสินค้าเกษตร (Production Function) สมการผลผลิตสินค้าเกษตร
(Production Function) เป็นสมการที่มีตัวแปรตามคือ “ปริมาณผลผลิต (Q)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของสมการกาไร/ขาดทุนสุทธิข้างต้น (สมการที่ 1) จึงกล่าวได้ว่า สมการนี้เป็นสมการรอง ทั้งนี้ คณะผู้วิจัย
จะใช้ข้อมูลจากรูปแบบเชิงประจักษ์ (Empirical Model) จากข้อมูลลูกค้า ธ.ก.ส. มาประมาณการ
Production Function ของตัวแทนเกษตรกร (Representative Agent’s Production Function)
สาหรับตัวแปรต้นนั้น คณะผู้วิจัยได้พิจารณาแล้วพบว่า (จากการทบทวนวรรณกรรม
ในข้อที่ 2.3 และ 2.4) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ (1) คุณลักษณะของเกษตรกร (2) รูปแบบการเพาะปลูก และ (3) สภาพแวดล้อมในการเพาะปลูก
โดยสามารถสรุปตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้
2.1) คุณลักษณะของเกษตรกร หรือตัวแปร “ประสบการณ์ในการเพาะปลูก (Exp)”
ซึ่งจะประเมินจากอายุของเกษตรกร
2.2) รูปแบบการเพาะปลูก ตัวแปรอิสระย่อยในกลุ่มนี้ประกอบด้วย
2.2.1) “ขนาดพื้นที่ในการเพาะปลูก (Area)”
2.2.2) “มูลค่าสินค้าทุนดาเนินการ (เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เป็นต้น)
(Working Capital: WC)” ซึ่งจะใช้ข้อมูลลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีการกู้เงินภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนหรือมีอายุสินเชื่อไม่เกิน 1 ปี (โดยอ้างอิงข้อมูลมาจากสินเชื่อของ ธ.ก.ส.)
2.3) ตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรอิสระย่อยในกลุ่มนี้ประกอบด้วย
2.3.1) “การเข้าถึงระบบชลประทาน (Ir)” โดยจะอาศัยข้อมูลพื้นที่ที่ชลประทาน
เข้าถึงของกรมชลประทานร่วมกับข้อมูลรายละเอียดของเกษตรกรที่มีการกู้ยืมจาก ธ.ก.ส.
2.3.2) “อัตราดอกเบี้ย (r)”
ทั้งนี้ จากตัวแปรข้างต้นสามารถสรุปได้ดังสมการต่อไปนี้
สมการที่ 2 ผลผลิตทางการเกษตร (Q) = f (Exp, Area, WC, r, Ir)
3) การวิเคราะห์ผลกระทบของราคาสินค้าเกษตรจากการดาเนินมาตรการสนับสนุน
ด้านราคาต่าง ๆ จากรัฐบาล การวิเคราะห์ในส่วนนี้จะนาเอาข้อมูลราคาสินค้าเกษตรในตลาดที่ได้รับ
การอุดหนุนจากภาครัฐ มาเปรียบเทียบกับราคาสินค้าเกษตรก่อนที่จะมีการสนับสนุนจากภาครัฐ
มาเปรียบเทียบกันโดยตรง โดยคณะผู้วิจัยจะนาส่วนต่างของราคาดังกล่าวมาสรุปเป็นผลกระทบสุทธิ
ในด้านราคาจากการดาเนินมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสมการกาไร/ขาดทุน
สุทธิต่อไป (ข้อ 5.1.4 1))
ทั้งนี้ ในการประเมินราคาสินค้าเกษตรก่อนที่จะมีการดาเนินมาตรการสนับสนุนด้านราคา
จากรัฐบาลนั้น คณะผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานว่าราคาสินค้าเกษตรในตลาดที่มีการหักวัฏจักรและแนวโน้มต่าง ๆ
ออกแล้วจะสามารถสะท้อนถึงราคาก่อนที่จะมีการดาเนินมาตรการสนับสนุนด้านราคาของรัฐบาลได้
โดยหลักการที่คณะผู้วิจัยนามาใช้ในการขจัดวัฏจักรและแนวโน้มต่าง ๆ ออกจากราคาสินค้าเกษตร
ในตลาดนั้นก็คือ วิธีการ HP filter (Hoddrick – Prescott filter) ซึ่งเป็นวิธีการขจัดปัจจัยแนวโน้ม
ที่มีการอ้างอิงและใช้กันอย่างแพร่หลายในงานศึกษาในหลายแขนง
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5.1.5 สมการที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการดาเนินมาตรการสนับสนุน
ของรัฐบาล
การระบุถึงสมการที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการดาเนินมาตรการ
สนับสนุนของรัฐบาลคณะผู้วิจัยจะเริ่มต้นโดยการจาแนกมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลออกเป็น 3 มาตรการ
(ตามที่มีการจาแนกประเภทมาตรการไว้ในข้อ 5.1.1 1) ได้แก่ (1) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยแก่
เกษตรกร (2) มาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิต และ (3) มาตรการด้านราคา) และในขั้นต่อมา คณะผู้วิจัย
จะสร้างสมการที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ได้แก่ (1) การประเมินผลกระทบด้านต้นทุน (2) การประเมินผลกระทบด้านปริมาณ (3) การประเมิน
งบประมาณจากการดาเนินนโยบายดังกล่าว และ (4) การประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ โดยมี
รายละเอียดในการสร้างสมการแยกรายมาตรการ ดังนี้
1) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยแก่เกษตรกร ในส่วนนี้จะสามารถแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
1.1) กรณีที่ 1 การดาเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยแก่เกษตรกร
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
การสร้างสมการที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการนี้
จะแบ่งการพิจารณาออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.1.1) การประเมินผลกระทบด้านต้นทุน การดาเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/
ลดดอกเบี้ยในกรณีนี้ จะทาให้ต้นทุนด้านสินเชื่อลดลง และจะส่งผลให้เกษตรกรมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้น เช่น
การดาเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าโดยการลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์
เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate: MRR) ไปร้อยละ 5 (MRR – 5) และเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ จากเดิมที่ต้องชาระดอกเบี้ยในอัตรา MRR จะได้รับสิทธิ์ในการชาระดอกเบี้ยในอัตรา
ที่ต่ากว่า MRR อยู่ร้อยละ 5 และเกษตรกรไม่ได้มีการนาต้นทุนเงินกู้ที่ประหยัดได้ไปลงทุนต่อ ก็จะทาให้
เกษตรกรมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเท่ากับผลคูณของร้อยละ 5 และวงเงินสินเชื่อ เป็นต้น
1.1.2) การประเมินผลกระทบด้านปริมาณ กาหนดให้ผลกระทบด้านปริมาณคงที่
1.1.3) การประเมินงบประมาณจากการดาเนินนโยบายดังกล่าว เช่น การดาเนิน
มาตรการนี้รัฐบาลมีการอุดหนุนเงินงบประมาณทั้งสิ้นจานวนเท่าไร เป็นต้น
1.1.4) การประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยจะประเมินในรูปแบบของ
สัดส่วนระหว่างข้อ 5.1.5 1.1.1) และข้อ 5.1.5 1.1.3) โดยจะตีความผลลัพธ์ตามหลักการในข้อ 5.1.1 4)
ซึ่งสามารถแสดงได้ดังสมการต่อไปนี้
สมการที่ 3

∗

ภาระดอกเบี้ยที่ลดลง ×วงเงินสินเชื่อ

สัดส่วนความคุ้มค่า =
วงเงินงบประมาณ
*หมายเหตุ: ภาระดอกเบี้ยที่ลดลง = MRR – อัตราดอกเบี้ยภายใต้มาตรการ

1.2) กรณีที่ 2 การดาเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยแก่เกษตรกร
โดยส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
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การสร้างสมการที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการนี้
จะแบ่งการพิจารณาออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.2.1) การประเมินผลกระทบด้านต้นทุน การดาเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า
ในกรณีนี้จะทาให้ต้นทุนด้านสินเชื่อลดลง และเกษตรกรก็จะแปลงต้นทุนที่ลดลงดังกล่าวไปลงทุนต่อ
(Reinvestment) โดยในที่นี้จะกาหนดให้การลงทุนส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่กระทบต่อต้นทุนของเกษตรกร
(Cost Neutral)
1.2.2) การประเมินผลกระทบด้านปริมาณ จากการที่อัตราดอกเบี้ยลดลง
ในเบือ้ งต้นนั้น เกษตรกรจะมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นตามค่าสัมประสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยของปริมาณผลผลิตภายใต้
สมการผลผลิตสินค้าเกษตรในข้อ 5.1.4 2.3.2) เช่น การดาเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าโดยการลด
อัตราดอกเบี้ยลงจาก MRR ไปร้อยละ 5 (MRR – 5) การดาเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยต่ากว่า MRR ร้อยละ 5 และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการนี้ จากเดิมที่ต้องชาระดอกเบี้ยในอัตรา
MRR จะได้รับสิทธิ์ในการชาระดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ากว่า MRR อยู่ร้อยละ 5 และเกษตรกรได้นาต้นทุน
ดอกเบี้ยที่ประหยัดได้จากมาตรการไปลงทุนต่อจนทาให้มีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น เป็นต้น
1.2.3) การประเมินงบประมาณจากการดาเนินนโยบายดังกล่าว เช่น การดาเนิน
มาตรการนี้รัฐบาลมีการอุดหนุนเงินงบประมาณทั้งสิ้นจานวนเท่าไรต่อราย เป็นต้น
1.2.4) การประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยจะประเมินโดยนาผลรวม
ของข้อ 5.1.5 1.2.1) และข้อ 5.1.5 1.2.2) มาหารกับข้อ 5.1.5 1.2.3) โดยจะตีความผลลัพธ์ตามหลักการ
ในข้อ 5.1.1 4) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังสมการต่อไปนี้
สมการที่ 4 :
สัดส่วนความคุ้มค่า =

(ค่าสัมประสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยของปริมาณผลผลิต) × (มูลค่าปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อราย) × ร้อยละที่อัตราดอกเบี้ยลดลง +
∗
ภาระดอกเบี้ยที่ลดลง × วงเงินสินเชื่อต่อราย
วงเงินงบประมาณต่อราย

*หมายเหตุ: ก. ค่าสัมประสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยของปริมาณผลผลิต ซึ่งจะแสดงในรูปแบบร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณผลผลิต (ร้อยละ)
ข. มูลค่าปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อราย (บาท/ราย) = ราคาสินค้าเกษตรเฉลี่ยต่อตัน (บาท/ตัน) x
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อราย (ตัน/ราย)
MRR – อัตราดอกเบี้ยภายใต้มาตรการ

ค. ร้อยละของดอกเบี้ยที่ลดลง =
MRR
ง. ภาระดอกเบี้ยที่ลดลง = MRR – อัตราดอกเบี้ยภายใต้มาตรการ
จ. วงเงินสินเชื่อต่อราย =

วงเงินสินเชื่อ
จานวนรายที่เข้าร่วมมาตรการ
วงเงินงบประมาณรวม

ฉ. วงเงินงบประมาณต่อราย =

จานวนรายที่เข้าร่วมมาตรการ

2) มาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิต ในส่วนนี้จะสามารถแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
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2.1) กรณีที่ 1 การดาเนินมาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตร
การสร้างสมการที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการนี้
จะแบ่งการพิจารณาออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.1.1) การประเมินผลกระทบด้านต้นทุน การดาเนินมาตรการอุดหนุนต้นทุนในกรณีนี้
จะทาให้ต้นทุนการผลิตลดลงและทาให้เกษตรกรมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นโดยตรง เช่น โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว
และปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้า ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวเหนียว
ที่จะลดต้นทุนการผลิตลงประมาณ 2,000 บาทต่อตัน ซึ่งจะทาให้เกษตรกรมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นทันที
2,000 บาทต่อตัน เป็นต้น
2.1.2) การประเมินผลกระทบด้านปริมาณ กาหนดให้ผลกระทบด้านปริมาณคงที่
2.1.3) การประเมินงบประมาณจากการดาเนินนโยบายดังกล่าว เช่น การดาเนิน
มาตรการนี้รัฐบาลมีการอุดหนุนเงินงบประมาณทั้งสิ้นจานวนเท่าไรต่อราย
2.1.4) การประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยจะประเมินในรูปแบบของ
สัดส่วนระหว่างข้อ 5.1.5 2.1.1) และข้อ 5.1.5 2.1.3) โดยจะตีความผลลัพธ์ตามหลักการในข้อ 5.1.1 4)
ซึ่งสามารถแสดงได้ดังสมการต่อไปนี้
สมการที่ 5
สัดส่วนความคุ้มค่า =

มูลค่าต้นทุนที่ลดได้ต่อราย
วงเงินงบประมาณต่อราย

2.2) กรณีที่ 2 การดาเนินมาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิต
การสร้างสมการที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการนี้
จะแบ่งการพิจารณาออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.2.1) การประเมินผลกระทบด้านต้นทุน การดาเนินมาตรการอุดหนุนต้นทุน
ในกรณีนี้จะทาให้ต้นทุนการผลิตลดลง
2.2.2) การประเมินผลกระทบด้านปริมาณ จากต้นทุนด้านสินเชื่อการผลิตที่ลดลง
ในเบื้องต้นนั้น เกษตรกรจะนาไปจัดสรรเป็นสินค้าทุนหมุนเวียน ซึ่งจะทาให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
ตามค่าสัมประสิทธิ์ของสินค้าทุนหมุนเวียนตามสมการผลผลิตสินค้าเกษตรในข้อ 5.1.4 2) เช่น โครงการ
ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้า ข้าว
หอมปทุมธานี และข้าวเหนียว โดยการลดต้นทุนประมาณ 2,000 บาทต่อตัน และเกษตรกรเพิ่มสินค้าทุน
ดาเนินการในมูลค่าที่เท่ากับภาระต้นทุนที่ลดลง ซึ่งจะทาให้เกษตรมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการนาต้นทุน
ที่ประหยัดได้มาลงทุนในสินค้าทุนหมุนเวียน เป็นต้น
2.2.3) การประเมินงบประมาณจากการดาเนินนโยบายดังกล่าว เช่น การดาเนิน
มาตรการนี้รัฐบาลมีการอุดหนุนเงินงบประมาณทั้งสิ้นจานวนเท่าไรต่อราย เป็นต้น
2.2.4) การประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยจะประเมินโดยนาผลรวม
ของข้อ 5.1.5 2.2.1) และข้อ 5.1.5 2.2.2) มาหารกับข้อ 5.1.5 2.2.3) โดยจะตีความผลลัพธ์ตามหลักการ
ในข้อ 5.1.5 4) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังสการต่อไปนี้

179
สมการที่ 6
สัดส่วนความคุ้มค่า =

(ค่าสัมประสิทธิ์สินค้าทุนหมุนเวียนของปริมาณผลผลิต) × (มูลค่าปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อราย ) ×
+ มูลค่าต้นทุนที่ลดได้ต่อราย
(มูลค่าต้นทุนที่ลดได้ต่อราย)/(ต้นทุนต่อราย)∗
วงเงินงบประมาณต่อราย

*หมายเหตุ: ก. ค่าสัมประสิทธิ์ฯ จะแสดงในรูปแบบร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิต
ข. มูลค่าปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อราย = ราคาสินค้าเกษตรเฉลี่ยต่อตัน x ปริมาณเฉลี่ยต่อราย (ตัน)
ค. ต้นทุนต่อราย = ต้นทุนการผลิตต่อตัน x ปริมาณเฉลี่ยต่อราย (ตัน)
3) มาตรการด้านราคา การสร้างสมการที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
ของมาตรการนี้จะแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
3.1) การประเมินผลกระทบด้านราคา พิจารณาส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าเกษตรภายใต้
มาตรการสนับสนุน และราคาที่ไม่ได้รับการสนับสนุน (ประเมินจากราคาตลาดสินค้าเกษตรที่ขจัดวัฏจักร
และแนวโน้มต่าง ๆ ออกโดยวิธีการ HP filter)
3.2) การประเมินงบประมาณจากการดาเนินนโยบายดังกล่าว เช่น การดาเนินมาตรการนี้
รัฐบาลมีการอุดหนุนเงินงบประมาณทั้งสิ้นจานวนเท่าไร เป็นต้น
3.3) การประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ จะประเมินในรูปแบบของสัดส่วนระหว่าง
ข้อ 5.1.5 3.1) และข้อ 5.1.5 3.2) โดยจะตีความผลลัพธ์ตามหลักการในข้อ 5.1.1 4) ซึ่งสามารถแสดงได้
ดังสมการต่อไปนี้
สมการที่ 7
สัดส่วนความคุ้มค่า =

(ราคาสินค้าเกษตรภายใต้มาตรการสนับสนุน − ราคาที่ไม่ได้รับการสนับสนุน) ×
ปริมาณสินค้าเกษตรทั้งหมดภายใต้มาตรการ
วงเงินงบประมาณ

อนึ่ง การประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ จะประเมินในรูปแบบของสัดส่วนระหว่าง
ผลกระทบต่อกาไร/ขาดทุนสุทธิของเกษตรกร (π) จากการดาเนินนโยบายภาครัฐ และงบประมาณ
แผ่นดินที่ใช้ในการดาเนินโครงการดังกล่าว โดยที่สัดส่วนดังกล่าวมากกว่า 1 จะหมายความว่าการดาเนิน
มาตรการดังกล่าวมีความคุ้มค่า แต่ถ้าหากสัดส่วนมีค่าน้อยกว่า 1 จะหมายความว่ามาตรการนีไ้ ม่มีความคุ้มค่า
ในการดาเนินการ (ข้อ 5.1.1 4))
ทั้งนี้ ราคาที่ไม่ได้รับการสนับสนุนนั้นคานวนจากวิธีการ Hodrick-Prescott filter หรือ
HP filter ในการวิเคราะห์ราคาสินค้าเกษตร HP filter ใช้แนวคิดที่ว่าข้อมูลเศรษฐกิจในอดีตจะอยู่สูงกว่า
หรือต่ากว่าระดับค่าเฉลี่ยแนวโน้มของเศรษฐกิจ (Economic trend) และกาหนดสมมติฐานว่าในอนาคต
ระบบเศรษฐกิจก็ยังคงดาเนินไปในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับในอดีต ดังนั้น หากในอนาคตไม่มี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด อุปสงค์ และอุปทานของพืชเกษตรแต่ละชนิด ราคาของพืชเกษตรนั้น
สามารถประมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ยแนวโน้มของข้อมลูในอดีต ทั้งนี้ วิธี HP filter มีข้อจากัดน้อยกว่าวิธี
เชิงอนุกรมเวลา (Time Series) อื่น ๆ เนื่องจาก HP filter ใช้ข้อมูลน้อยกว่าวิธีอื่น ๆ และไม่จาเป็นต้อง
กาหนดสมมติฐานเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ อย่างไรก็ดี วิธี HP filter มีข้อจากัด เนื่องจาก
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เป็นวิธีการทางสถิติ จึงไม่อ้างอิงกับสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์หรือความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ
ในระบบตลาด ดังนั้น การคานวณหาแนวโน้ม (Trend) ด้วยวิธี HP filter จึงไม่สามารถอธิบายถึงปัจจัย
หรือสาเหตุที่ส่งผลต่อระดับราคา ดังนั้น ในอนาคตนอกจากการใช้วิธี HP filter ในการวิเคราะห์แนวโน้ม
ของราคาแล้ว ควรมีการพัฒนาแบบจาลองเพื่ออธิบายแนวโน้มราคาของแต่ละพืชในแต่ละช่วงเวลา
ประกอบด้วย โดยอาจใช้วิธีการวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไป (General Equilibrium Analysis) ของพืช
แต่ละชนิด ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อทั้งอุปสงค์และอุปทานของแต่ละพืช ซึ่งคณะผู้วิจัย
มีข้อจากัดทางข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์เชิงลึกดังกล่าว

5.2 ขอบเขตและข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของนโยบายการเงิน
การคลังเชิงปริมาณ
5.2.1 ขอบเขตการประเมิน
การประเมินจะครอบคลุมสินค้าเกษตร 6 ประเภท ได้แก่ (1) ข้าว (2) ยางพารา (3) อ้อย
(4) มันสาปะหลัง (5) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ (6) ปาล์มน้ามัน
5.2.2 ข้อมูลที่นามาใช้ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของนโยบายการเงินการคลัง
เชิงปริมาณ
สาหรับข้อมูลที่นามาใช้ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของนโยบายการเงินการคลัง
เชิงปริมาณ คณะผู้วิจัยจะนาชี้แจงเฉพาะข้อมูลของสินค้าเกษตร 5 ประเภท ได้แก่ (1) ข้าว (2) ยางพารา (3)
มันสาปะหลัง (4) ปาล์มน้ามัน (5) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (สินค้าเกษตร 5 ประเภท) เท่านั้น เนื่องจากนโยบายรัฐ
มีการกาหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรประเภทอ้อยไว้ในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการเพาะปลูก
จริงอยู่แล้ว ดังนั้น คณะผู้วิจัยจะพิจารณาการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของนโยบายการเงิน
การคลังของอ้อยโดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเท่านั้น โดยจะไม่นาวิธีการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
ในเชิงปริมาณตามหลักการในข้อ 5.1.1 มาพิจารณา
ข้อมูลที่นามาใช้ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของนโยบายการเงินการคลัง
เชิงปริมาณประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
1) ข้อมูลด้านการผลิตและสินเชื่อภาคการเกษตร
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลด้านการผลิตและสินเชื่อภาคการเกษตรของสินค้าเกษตร 5 ประเภท
จาก ธ.ก.ส. ในช่วงเวลาระหว่างปีการเพาะปลูก 2555 – 2560 โดยที่ข้อมูลจะมีลักษณะเป็นข้อมูลของเกษตรกร
รายบุคคลและรายสัญญากู้ยืมจาก ธ.ก.ส. แบบไม่ระบุตัวตน จานวน 1,106,163 ข้อมูล โดยข้อมูลแต่ละ
รายการมีรายละเอียดตัวแปร ดังนี้ (1) จานวนผลผลิต (กิโลกรัม) (2) อายุของเกษตรกร (เดือน) (3) การเข้าถึง
ระบบชลประทาน1 (4) อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) (5) การเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อเพื่อสินค้าทุนหมุนเวียน
(อายุสินเชื่อน้อยกว่า 1 ปี) และ (6) พื้นที่เพาะปลูกจานวน (ไร่)

1

ข้อมูลการเข้าถึงระบบชลประทานจะนาเอาข้อมูลที่อยู่อาศัยของเกษตรกรจากฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ระบบชลประทานเข้าถึง โดยผลลัพธ์จะแสดงในรูปแบบ
binary คือ เข้าถึงและไม่เข้าถึง
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อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลแบบนอนพาราเมตริกซ์ (Non-Parametric) กล่าวคือ
เป็นข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบไม่จาเป็นต้องแจกแจงปกติ และชุดข้อมูลที่ศึกษาทั้งหลายนี้ไม่จาเป็น
ต้องมีค่าความแปรปรวนเท่ากัน
2) ข้อมูลด้านราคาตลาดและต้นทุนการผลิตเฉลี่ยของสินค้าเกษตร
ราคาตลาดสินค้าเกษตรที่นามาใช้ในการพิจารณาจะเป็นข้อมูลราคาตลาดรายเดือน
ของสินค้าเกษตรแยกตามประเภทสินค้า โดยจะครอบคลุม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 – มีนาคม 2562
(อ้างอิงข้อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) และสาหรับข้อมูลต้นทุนการผลิตเฉลี่ยนั้น จะเป็นข้อมูล
ต้นทุนการผลิตรายปีของสินค้าเกษตรเฉลี่ยแยกประเภทสินค้าเช่นกัน โดยจะแบ่งต้นทุนการผลิตออกเป็น
ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ โดยจะครอบคลุม ตั้งแต่ ปี 2548 – 2561 (อ้างอิงข้อมูลจากสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร)
3) ข้อมูลมาตรการสนับสนุนเกษตรของรัฐ
ข้อมูลมาตรการสนับสนุนเกษตรกรที่นามาประกอบการพิจารณาประเมินความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพของนโยบายการเงินการคลังเชิงปริมาณนั้น คณะผู้วิจัยจะรวบรวมมาตรการสนับสนุน
เกษตรกรของรัฐในช่วงปีการเพาะปลูก 2551 – 2560 มาจาแนกออกเป็นมาตรการสนับสนุนของรัฐ
ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าแก่เกษตรกร (2) มาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิต
โดยตรง และ (3) มาตรการด้านราคา ซึ่งจะแบ่งตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.1.1 1)

5.3 การพัฒนาแบบจาลองผลผลิตทางการเกษตร
จากหลักการในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการดาเนินนโยบายภาคการเกษตรตามข้อ
5.1.2 คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการพิจารณาว่าการดาเนินนโยบายสนับสนุนของรัฐนั้น
จะส่งผลกระทบอย่างไรผ่านกาไรขาดทุนสุทธิของเกษตรกรอย่างไร โดยการนาข้อมูลการผลิตและสินเชื่อ
ภาคการเกษตรของสินค้าเกษตร 5 ชนิด ระหว่างปีการเพาะปลูก 2555 – 2560 ของ ธ.ก.ส. รายบุคคล
มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง “ตัวแปรตาม” คือ ผลผลิตสินค้าเกษตร และ “ตัวแปรต้น” ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยการผลิต จานวน 5 รายการ ได้แก่ (1) ประสบการณ์ในการเพาะปลูกหรืออายุของเกษตรกร (เดือน)
(2) การเข้าถึงระบบชลประทาน (เข้าถึง/ไม่เข้าถึง) (3) การเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อเพื่อสินค้าทุนหมุนเวียน
หรือมีอายุสินเชื่อน้อยกว่า 1 ปี (บาท) (4) พื้นที่เพาะปลูกจานวน (ไร่) และ (5) ตัวแปรด้านเวลา (ใช่/ไม่ใช่)
โดยใช้ปีการเพาะปลูก 2560 เป็นปีฐาน (เนื่องจากเป็นข้อมูลของปีการเพาะปลูกล่าสุด)
ทั้งนี้ ข้อมูลการผลิตและสินเชื่อภาคการเกษตรจะถูกจัดสรรในรูปแบบข้อมูลภาคตัดขวาง
(Cross-sectional Data) ที่มีการนาตัวแปรด้านเวลามาแปลงเป็นตัวแปรหนึ่งในชุดข้อมูล โดยการสร้าง
ตัวแปรด้านเวลาขึ้น 6 ตัว ตามช่วงเวลาของชุดข้อมูล (ที่ครอบคลุมระหว่างปีการเพาะปลูก 2555 – 2560)
เช่น กรณีที่ข้อมูลการผลิตและสินเชื่อภาคการเกษตรรายการหนึ่งเป็นข้อมูลของปีการเพาะปลูก 2559
เพราะฉะนั้น ตัวแปรด้านเวลาปีการเพาะปลูก 2559 จะมีค่าเท่ากับ 1 ในขณะที่ตัวแปรด้านเวลาอื่น ๆ
ที่นอกเหนือจากปีการเพาะปลูก 2559 จะมีค่าเท่ากับศูนย์ เป็นต้น
วิธีการที่คณะผู้วิจัยเลือกมาใช้ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (ผลผลิต)
และตัวแปรตาม (ปัจจัยการผลิต) คือ การประมาณค่าด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least
Square) โดยความสัมพันธ์ของผลผลิตและปัจจัยการผลิตจะแสดงในรูปแบบฟังก์ชันการผลิตแบบ
Cobb-Douglas ทีค่ วามสัมพันธ์ของตัวแปรด้านปัจจัยการผลิตและผลผลิตในลักษณะของ Exponential
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Function กล่าวคือ การเพิ่มปัจจัยการผลิตขึ้น 1 หน่วย ทาให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในผลผลิต
เช่น กรณีที่ปัจจัยการผลิตประกอบด้วยปริมาณปุ๋ยและพื้นที่เพาะปลูก ในการเพิ่มปุ๋ยขึ้นหนึ่งหน่วย
จะส่งผลกระทบแบบทวีคูณต่อผลผลิต เนื่องจากปริมาณปุ๋ยที่เพิ่มจะเข้าไปกระทบพื้นที่เพาะปลูกในทุก ๆ ไร่
ด้วยเช่นกัน เป็นต้น
จากสมการผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบฟังก์ชันการผลิตแบบ Cobb-Douglas โดยใช้วิธีการ
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square) ที่ใช้ข้อมูลการผลิตและ
สินเชื่อภาคการเกษตรที่มีการจัดสรรในรูปแบบข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional Data) โดยใช้ปี
เพาะปลูก 2560 เป็นปีฐานนั้น คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสมการผลผลิตทางการเกษตรได้ ดังนี้
สมการที่ 8
log(ผลผลิตสินค้าเกษตร) = ค่าคงที่ + α1 x log(การเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อเพื่อสินค้าทุนหมุนเวียน
หรือสินค้าทุนหมุนเวียน) + α2 x log(พื้นที่เพาะปลูก) + α3 x log(อายุเกษตรกร) + α4 x log(อายุ
เกษตรกร)2 + α5 x log(อัตราดอกเบี้ย) + α6 x (การเข้าถึงระบบชลประทาน) + α7 x (ตัวแปรปี
เพาะปลูก 2555) + α8 x (ตัวแปรปีเพาะปลูก 2556) + α9 x (ตัวแปรปีเพาะปลูก 2557) + α10 x (ตัว
แปรปีเพาะปลูก 2558) + α11 x (ตัวแปรปีเพาะปลูก 2559) + ค่าความคลาดเคลื่อน
หมายเหตุ: ก. αn หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์
ข. ค่าสัมประสิทธิ์ของอายุเกษตรกรจะแสดงในรูปแบบของสมการพหุนามกาลังสอง (Polynomial
Equation) เนื่องจาก คณะผู้วิจัยมีสมมติฐานว่าการเปลี่ยนแปลงของอายุเกษตรกรจะทาให้ผลผลิต
เปลี่ยนแปลงเร็วเป็น 2 เท่า
ค. ค่าสัมประสิทธิ์ของปีการเพาะปลูกจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปีการเพาะปลูกนั้น ๆ
กับปีการเพาะปลูก 2560

5.4 การวิเคราะห์ผลจากแบบจาลอง
ในการวิเคราะห์ผลจากแบบจาลอง คณะผู้วิจัยจะแยกการพิจารณาออกตามประเภทของผลผลิต
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
5.4.1 ข้าว
จากการนาข้อมูลด้านการผลิตและสินเชื่อของข้าวจานวน 689,116 ข้อมูล มาประเมิน
ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและปัจจัยการผลิตตามสมการที่ 8 แล้ว คณะผู้วิจัยสามารถสรุป
ความสัมพันธ์ได้ดังตารางต่อไปนี้

183
ตารางที่ 5.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและปัจจัยการผลิตของข้าว
ตัวแปรต้น LOG(ผลผลิตข้าว)
ตัวแปรตาม
ค่าคงที่
LOG(พื้นที่เพาะปลูก)
LOG(สินค้าทุนหมุนเวียน)
LOG(อายุเกษตรกร)
LOG(อายุเกษตรกร)2
LOG(อัตราดอกเบี้ย)
การเข้าถึงระบบชลประทาน
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2555
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2556
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2557
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2558
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2559
R-squared
Adjusted R-squared
ที่มา: ประเมินโดยคณะผู้วิจัย

ค่าสัมประสิทธิ์ Std. Error t-Statistic P-Value
17.66874
1.203304
0.026744
-3.487414
0.272145
-0.232897
0.087441
0.083756
-0.102169
0.002411
-0.009097
0.048299

0.450247
0.001238
0.001241
0.140149
0.010922
0.006629
0.002411
0.011126
0.003583
0.003080
0.003124
0.003563

39.24237
971.6167
21.54651
-24.88357
24.91643
-35.13228
36.26605
7.527863
-28.51814
0.782820
-2.912230
13.55632

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.4337
0.0036
0.0000

0.609632
0.609626

จากตารางที่ 5.1 พบว่า ปัจจัยการผลิตสามารถสะท้อนถึงผลผลิตได้ร้อยละ 61 หรือ มีข้อมูล
อีกประมาณ ร้อยละ 39 ที่ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถอธิบายได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากชุดข้อมูลที่มีมากถึง
เกือบ 700,000 ข้อมูล จึงอาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์นี้สามารถอธิบายข้อมูลได้ประมาณ 427,000 ชุด
ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมาก
ในด้านสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ พบว่า สัมประสิทธิ์เกือบทุกตัวมีความสัมพันธ์กับผลผลิต
ข้าวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.01 (Probability Value: P-Value) มีเพียงตัวแปร
ปีเพาะปลูก 2557 เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับผลผลิตข้าวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในระดับที่สูงกว่า
0.01 หรือข้อมูลปี 2557 ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.01 กับผลผลิตข้าวในปีฐาน 2560
โดยค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์มีค่าเพียง 0.002 เท่านั้น กล่าวคือ ปริมาณผลผลิตข้าวปี 2557
จะสูงกว่าปริมาณผลผลิตข้าวปี 2560 โดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.002 เท่านั้น หรือข้อมูลปี 2557 และ
ปี 2560 มีความคล้ายคลึงกันนั่นเอง และสาหรับสัมประสิทธิ์อื่น ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้
1) พื้นที่เพาะปลูก และการเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อเพื่อสินค้าทุนหมุนเวียน มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณผลผลิตข้าว โดยการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูก และสินค้าทุนหมุนเวียน
ร้อยละ 1 จะทาให้ปริมาณผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.20 และร้อยละ 0.03 ตามลาดับ กล่าวคือผลผลิต
ข้าวจะอ่อนไหวต่อพื้นที่เพาะปลูกซึ่งเป็นสินค้าทุนประเภทหนึ่งสูงกว่าสินค้าทุนหมุนเวียน
2) อายุเกษตรกร มีความสัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตข้าวในรูปแบบ Polynomial โดยค่าสัมประสิทธิ์
สุทธิมีค่า -2.94 (-3.48 + (2 x 0.27)) หรือ อายุเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ทาให้ปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ 2.94
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กล่าวคืออายุเกษตรกรมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณผลผลิตข้าว หรือเกษตรกรที่มีอายุ
น้อยกว่าจะสามารถเพาะปลูกข้าวและมีผลผลิตที่มากกว่าเกษตรกรที่สูงอายุกว่านั่นเอง
3) อัตราดอกเบี้ย มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณผลผลิตข้าว โดยการเพิ่มขึ้น
ของอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 จะทาให้ปริมาณผลผลิตข้าวลดลง 0.23 กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
ทาให้มีผลผลิตข้าวลดลงนั่นเอง ทั้งนี้ อาจเป็นผลมาจากการที่เกษตรกรนาเอาต้นทุนดอกเบี้ยที่ลดลง
มาลงทุนในปัจจัยการผลิตเพื่อเพาะปลูกข้าวซึ่งทาให้มีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นนั่นเอง
4) การเข้าถึงระบบชลประทาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณผลผลิตข้าว
โดยเกษตรกรที่เข้าถึงระบบชลประทานได้จะมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09
5) ตัวแปรด้านช่วงเวลา จะเป็นตัวแปร dummy ที่เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวระหว่าง
ปีนั้น ๆ กับปี 2560 (ปีฐาน) เช่น ค่าสัมประสิทธิ์ปี 2555 อยู่ที่ 0.09 หมายถึง หากเป็นปี 2555 แล้วจะมี
ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09 นั่นเอง
5.4.2 ยางพารา
จากการนาข้อมูลด้านการผลิตและสินเชื่อของยางพาราจานวน 107,473 ข้อมูล มาประเมิน
ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและปัจจัยการผลิตตามสมการที่ 8 แล้ว คณะผู้วิจัยสามารถสรุป
ความสัมพันธ์ได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและปัจจัยการผลิตของยางพารา
ตัวแปรต้น LOG(ผลผลิตยางพารา)
ตัวแปรตาม
ค่าคงที่
LOG(พื้นที่เพาะปลูก)
LOG(สินค้าทุนหมุนเวียน)
LOG(อายุเกษตรกร)
LOG(อายุเกษตรกร)2
LOG(อัตราดอกเบี้ย)
การเข้าถึงระบบชลประทาน
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2555
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2556
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2557
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2558
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2559
R-squared
Adjusted R-squared
ที่มา: ประเมินโดยคณะผู้วิจัย

ค่าสัมประสิทธิ์ Std. Error t-Statistic Prob.
4.412921
0.947658
0.037756
0.272516
-0.015410
-0.021078
-0.045549
-0.068690
-0.124128
-0.038706
-0.032256
-0.035405
0.693698
0.693667

0.892415
0.002124
0.001859
0.279293
0.021869
0.009409
0.004462
0.021898
0.006219
0.005185
0.005211
0.005701

4.944919
446.2096
20.31068
0.975737
-0.704650
-2.240288
-10.20849
-3.136782
-19.95821
-7.465640
-6.189614
-6.210012

0.0000
0.0000
0.0000
0.3292
0.4810
0.0251
0.0000
0.0017
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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จากตารางที่ 5.2 พบว่า ปัจจัยการผลิตสามารถสะท้อนถึงผลผลิตได้ร้อยละ 69 หรือ มีข้อมูล
อีกประมาณร้อยละ 31 ที่ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถอธิบายได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากชุดข้อมูลที่มีมากถึงกว่า
100,000 ข้อมูล จึงอาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์นี้สามารถอธิบายข้อมูลได้ประมาณ 69,000 ชุด
ในด้านสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ พบว่า สัมประสิทธิ์ที่มีความสัมพันธ์กับผลผลิตยางพารา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.01 (Probability Value: P-Value) ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูก
การเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อเพื่อสินค้าทุนหมุนเวียน และการเข้าถึงชลประทาน ในขณะที่ตัวแปรอายุเกษตรกร
และอัตราดอกเบี้ย มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับสูงกว่า 0.10 อย่างไรก็ตาม หากกาหนดให้ค่าความผิดพลาด
ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ไม่เกินร้อยละ 10 แล้วอัตราดอกเบี้ยมีความสัมพันธ์กับผลผลิตยางพารา
อย่างมีนัยสาคัญ ในขณะที่ปัจจัยด้านอายุเกษตรกรไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับผลผลิตยางพารา ทั้งนี้
สามารถสรุปรายละเอียดของค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ ได้ดังนี้
ในด้านสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ พบว่า สัมประสิทธิ์ที่มีความสัมพันธ์กับผลผลิตยางพารา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.01 (Probability Value: P-Value) ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูก
การเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อเพื่อสินค้าทุนหมุนเวียน และอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ตัวแปรอายุเกษตรกร
และการเข้าถึงระบบชลประทาน มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับสูงกว่า 0.10 กล่าวคือ หากกาหนดให้
ค่าความผิดพลาดของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ไม่เกินร้อยละ 10 แล้ว ปัจจัยด้านอายุเกษตรกรและ
อัตราดอกเบี้ยไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับผลผลิตยางพารา ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียด
ของค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) พื้นที่เพาะปลูก และการเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อเพื่อสินค้าทุนหมุนเวียน มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณผลผลิตยางพารา โดยการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูกและสินค้าทุนหมุนเวียน
ร้อยละ 1 จะทาให้ปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.95 และร้อยละ 0.04 ตามลาดับ กล่าวคือ
ผลผลิตยางพาราจะอ่อนไหวต่อพื้นที่เพาะปลูกซึ่งเป็นสินค้าทุนประเภทหนึ่งสูงกว่าสินค้าทุนหมุนเวียน
2) การเข้าถึงระบบชลประทาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณผลผลิต
ยางพารา โดยเกษตรกรที่เข้าถึงระบบชลประทานได้จะมีผลผลิตยางพาราลดลงร้อยละ 0.05 อย่างไรก็ดี
หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วตัวแปรนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับผลผลิตยางพารา เนื่องจากพืชยางพารา
ไม่ได้ต้องการการเข้าถึงระบบชลประทาน เพียงแต่ว่า ตัวชี้วดั การเข้าถึงระบบชลประทานอาจตีความ
ในอีกนัยหนึ่ง คือ มีการเพาะปลูกในพื้นที่เขตเทศบาล (การชลประทานเข้าถึง) หรืออยู่นอกพื้นที่เขต
เทศบาล (การชลประทานเข้าไม่ถึง) กล่าวคือ หากมีระบบชลประทานก็หมายความว่า เป็นพื้นที่ที่อยู่
ในเขตเทศบาลด้วย ในทางตรงกันข้าม หากไม่มีระบบชลประทานก็หมายความว่า พืชนั้นอยู่นอกเขต
เทศบาล ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ข้อมูลการเพาะปลูกพืชยางพาราอาจจะอยู่นอกเขตเทศบาลที่ระบบ
ชลประทานเข้าไม่ถึงเป็นจานวนมากจึงทาให้ความสัมพันธ์เชิงสถิติระหว่างข้อมูลผลผลิตยางพาราและ
การเข้าถึงระบบชลประทานมีความสัมพันธ์ทางสถิติในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3) อัตราดอกเบี้ย มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามปริมาณผลผลิตยางพารา โดยการ
เพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 จะทาให้ปริมาณผลผลิตยางพาราลดลง 0.21 กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ย
ที่สูงขึ้นทาให้มีผลผลิตยางพาราลดลงนั่นเอง
4) ตัวแปรด้านช่วงเวลา จะเป็นตัวแปร dummy ที่เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตยางพารา
ระหว่างปีนั้น ๆ กับปี 2560 (ปีฐาน) เช่น ค่าสัมประสิทธิ์ปี 2555 อยู่ที่ -0.07 หมายถึง หากเป็นปี 2555
แล้วจะมีผลผลิตยางพาราลดลงร้อยละ 0.07 นั่นเอง
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5.4.3 มันสาปะหลัง
จากการนาข้อมูลด้านการผลิตและสินเชื่อของมันสาปะหลังจานวน 203,637 ข้อมูล
มาประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและปัจจัยการผลิตตามสมการที่ 8 แล้ว คณะผู้วิจัยสามารถ
สรุปความสัมพันธ์ได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและปัจจัยการผลิตของมันสาปะหลัง
ตัวแปรต้น: LOG(ผลผลิตมันสาปะหลัง)
ตัวแปรตาม
ค่าคงที่
LOG(พื้นที่เพาะปลูก)
LOG(สินค้าทุนหมุนเวียน)
LOG(อายุเกษตรกร)
LOG(อายุเกษตรกร)2
LOG(อัตราดอกเบี้ย)
การเข้าถึงระบบชลประทาน
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2555
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2556
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2557
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2558
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2559
R-squared
Adjusted R-squared
ที่มา: ประเมินโดยคณะผู้วิจัย

ค่าสัมประสิทธิ์ Std. Error
7.364168
0.954609
0.030000
0.244922
-0.019523
-0.002036
-0.007876
-0.040760
-0.063884
-0.028292
-0.035897
-0.008895

0.297071
0.000757
0.000765
0.092952
0.007280
0.004057
0.001617
0.008921
0.002324
0.001973
0.001921
0.002083

t-Statistic Prob.
24.78925
1260.677
39.20006
2.634942
-2.681569
-0.501892
-4.870456
-4.568825
-27.48901
-14.33987
-18.68765
-4.270328

0.0000
0.0000
0.0000
0.0084
0.0073
0.6157
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.901869
0.901864

จากตารางที่ 5.3 พบว่า ปัจจัยการผลิตสามารถสะท้อนถึงผลผลิตได้ถึงร้อยละ 90
หรือมีข้อมูลอีกเพียงประมาณร้อยละ 10 ที่ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถอธิบายได้ ซึ่งค่าความแม่นยา
(R-squred) ที่ร้อยละ 90 ถือว่าสูงสาหรับการวิเคราะห์สมการถดถอย
ในด้านสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ พบว่า สัมประสิทธิ์ที่มีความสัมพันธ์กับผลผลิต
มันสาปะหลังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.01 (Probability Value: P-Value) ได้แก่
พื้นที่เพาะปลูก การเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อเพื่อสินค้าทุนหมุนเวียน อายุเกษตรกร การเข้าถึงระบบ
ชลประทาน และตัวแปรด้านช่วงเวลา โดยมีเพียงตัวแปรอัตราดอกเบี้ยเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับผลผลิต
มันสาปะหลังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับสูงกว่า 0.01 กล่าวคืออัตราดอกเบี้ยไม่มีความสัมพันธ์
ทางสถิติกับผลผลิตมันสาปะหลัง ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดของค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) พื้นที่เพาะปลูกและการเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อเพื่อสินค้าทุนหมุนเวียน มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณผลผลิตมันสาปะหลัง โดยการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูกและสินค้าทุน
หมุนเวียนร้อยละ 1 จะทาให้ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.95 และร้อยละ 0.03
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ตามลาดับ กล่าวคือผลผลิตมันสาปะหลังจะอ่อนไหวต่อพื้นที่เพาะปลูกมากกว่าวงเงินสินเชื่อเพื่อสินค้าทุน
หมุนเวียน เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เป็นต้น
2) อายุเกษตร มีความสัมพันธ์ทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังในรูปแบบ
Polynomial โดยค่าสัมประสิทธ์สุทธิมีค่า -0.2 (0.24 + 2 x (-0.02)) หมายถึง ถ้าอายุเกษตรกรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 จะทาให้ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังลดลงร้อยละ 0.2 หรือกล่าวได้ว่าเกษตรกรที่มีอายุน้อยกว่า
จะสามารถปลูกมันสาปะหลังและได้ผลผลิตที่มากกว่าเกษตรกรที่สูงอายุกว่า ส่วนหนึ่งเนื่องจากการเพิ่ม
ผลผลิตมันสาปะหลังต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ส่งผลให้เกษตรที่มี
อายุน้อยกว่าสามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกได้ดีกว่าเกษตรที่มี
อายุมากกว่า
3) อัตราดอกเบี้ย ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับผลผลิตมันสาปะหลัง แสดงให้เห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะไม่มีผลต่อปริมาณผลผลิตมันสาปะหลัง ส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก
มันสาปะหลังเป็นพืชไร่ที่มีอายุอยู่ได้หลายปี โดยสามารถเก็บเกี่ยวหัวมันสาปะหลังหลังจากปลูกได้
6 เดือนไปแล้ว และสามารถยืดอายุเก็บเกี่ยวไปได้ถึง 16 เดือน ซึง่ ช่วงระยะเวลาดังกล่าว เกษตรกร
อาจไม่ต้องการสินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
4) การเข้าถึงระบบชลประทาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณผลผลิต
มันสาปะหลังโดยเกษตรกรที่เข้าถึงระบบชลประทานได้จะมีผลผลิตมันสาปะหลังลดลงร้อยละ 0.008
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วตัวแปรนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับผลผลิตมันสาปะหลัง เนื่องจาก
มันสาปะหลังสามารถปลูกได้โดยใช้แหล่งน้าตามธรรมชาติและพึ่งพาน้าฝนเป็นหลัก รวมถึงเป็นพืชไร่
ที่ทนต่อสภาวะแล้งได้ค่อนข้างดี ทาให้ไม่ต้องพึ่งพาระบบชลประทานมากนัก จึงทาให้ความสัมพันธ์
เชิงสถิติระหว่างข้อมูลผลผลิตมันสาปะหลังและการเข้าถึงระบบชลประทานไม่สัมพันธ์กัน
5) ตัวแปรด้านช่วงเวลา จะเป็นตัวแปร dummy ที่เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตมันสาปะหลัง
ระหว่างปีนั้น ๆ กับปี 2560 (ปีฐาน) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ ปี 2555 – 2559 มีผลอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อปริมาณผลผลิตมันสาปะหลัง โดยอยู่ที่ -0.04 -0.06 -0.02 -0.03 -0.008 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า
ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลัง ในช่วงปี 2555 – 2559 เฉลี่ยต่ากว่าปริมาณผลผลิตในปี 2560 โดยปริมาณ
ผลผลิตในปี 2556 จะอยู่ในระดับต่าที่สุด ส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากในปี 2556 ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลัง
ในประเทศไทยลดลง เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และเลิกปลูก
มันสาปะหลังระหว่างแถวต้นยางพาราที่ต้นใกล้โตพร้อมกรีด
5.4.4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จากการนาข้อมูลด้านการผลิตและสินเชื่อของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จานวน 76,698 ข้อมูล
มาประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและปัจจัยการผลิตตามสมการที่ 8 แล้ว คณะผู้วิจัยสามารถสรุป
ความสัมพันธ์ได้ดังตารางต่อไปนี้

188
ตารางที่ 5.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและปัจจัยการผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตัวแปรต้น LOG(ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)
ตัวแปรตาม
ค่าคงที่
LOG(พื้นที่เพาะปลูก)
LOG(สินค้าทุนหมุนเวียน)
LOG(อายุเกษตรกร)
LOG(อายุเกษตรกร)2
LOG(อัตราดอกเบี้ย)
การเข้าถึงระบบชลประทาน
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2555
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2556
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2557
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2558
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2559
R-squared
Adjusted R-squared
ที่มา: ประเมินโดยคณะผู้วิจัย

ค่าสัมประสิทธิ์ Std. Error t-Statistic Prob.
6.157290
1.007138
0.023380
-0.122276
0.022975
0.154120
0.003661
-0.169652
-0.141181
-0.112430
-0.113548
-0.054940

0.629878
0.001630
0.001650
0.197385
0.015496
0.009075
0.003262
0.010072
0.004299
0.003882
0.003880
0.004176

9.775377
617.6882
14.17175
-0.619478
1.482643
16.98329
1.122324
-16.84385
-32.83988
-28.96118
-29.26319
-13.15682

0.0000
0.0000
0.0000
0.5356
0.1382
0.0000
0.2617
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.862384
0.862364

จากตารางที่ 5.4 พบว่า ปัจจัยการผลิตสามารถสะท้อนถึงผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ร้อยละ 86
หรือ มีข้อมูลเพียงร้อยละ 14 ที่ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถอธิบายได้ ซึ่งค่าความแม่นยา (R-squred)
ที่ร้อยละ 86 ถือว่าสูงสาหรับการวิเคราะห์สมการถดถอย
ในด้านสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ พบว่า สัมประสิทธิ์ที่มีความสัมพันธ์กับผลผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.01 (Probability Value: P-Value) ได้แก่ พื้นที่
เพาะปลูก การเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อเพื่อสินค้าทุนหมุนเวียน และอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ตัวแปรอายุ
เกษตรกรและการเข้าถึงระบบชลประทาน มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับสูงกว่า 0.10 กล่าวคือ หากกาหนด
ให้ค่าความผิดพลาดของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ไม่เกินร้อยละ 10 แล้ว ปัจจัยด้านอายุเกษตรกรและ
การเข้าถึงระบบชลประทาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ สามารถสรุป
รายละเอียดของค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) พื้นที่เพาะปลูกและการเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อเพื่อสินค้าทุนหมุนเวียน มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูกและวงเงิน
สินเชื่อเพื่อสินค้าทุนหมุนเวียนร้อยละ 1 จะทาให้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
และร้อยละ 0.02 ตามลาดับ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะอ่อนไหวต่อพื้นที่เพาะปลูก
มากกว่าวงเงินสินเชื่อเพื่อสินค้าทุนหมุนเวียน
2) การเข้าถึงระบบชลประทานและอายุเกษตรกร ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงระบบชลประทานหรือการเพิ่มขึ้นของอายุเกษตรกรจะไม่มี
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ผลต่อปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่วนหนึ่งเกิดจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชไร่ที่จะนิยมปลูกในฤดูแล้ง
หลังเก็บเกี่ยวข้าว เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้าน้อยกว่าการทานา ดังนั้น การเข้าถึงระบบชลประทานจึงไม่เป็น
ปัจจัยสาคัญต่อปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
3) อัตราดอกเบี้ย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการเพิ่มขึ้น
ของอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 จะทาให้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น 0.15 กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ย
ที่สูงขึ้นทาให้มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นด้วย ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพืชประเภทอื่น
ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเนื่องจากที่ผ่านมาปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอกับความต้องการมาโดยตลอด
และจาเป็นต้องนาเข้าข้าวสาลีเพื่อทดแทนความต้องการ จากปัญหาดังกล่าวจึงอาจส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
4) ตัวแปรด้านช่วงเวลา จะเป็นตัวแปร dummy ที่เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ระหว่างปีนั้น ๆ กับปี 2560 (ปีฐาน) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ ปี 2555 – 2559 มีผลอย่างมีนัยสาคัญต่อ
ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยอยู่ที่ -0.17 -0.14 -0.11 -0.11 และ -0.05 ตามลาดับ แสดงให้เห็น
ว่า ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปี 2555 – 2559 โดยเฉลี่ยต่ากว่าปริมาณผลผลิตในปี 2560
โดยปริมาณผลผลิตในปี 2555 จะอยู่ในระดับต่าที่สุด ส่วนหนึ่งเกิดจากในปี 2555 ปริมาณผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยลดลงเนื่องจากการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชของเกษตรกรที่หันไปปลูก
มันสาปะหลังและอ้อยโรงงานที่ทนแล้งและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และภาคเหนือไม่สามารถปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์แซมในสวนยางพาราที่เจริญเติบโตแล้วได้
5.4.5 ปาล์มน้ามัน
จากการนาข้อมูลด้านการผลิตและสินเชื่อของปาล์มน้ามันจานวน 12,587 ข้อมูล มาประเมิน
ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและปัจจัยการผลิตตามสมการที่ 8 แล้ว คณะผู้วิจัยสามารถสรุป
ความสัมพันธ์ได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 5.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและปัจจัยการผลิตของปาล์มน้ามัน
ตัวแปรต้น LOG(ผลผลิตปาล์มน้ามัน)
ตัวแปรตาม
ค่าคงที่
LOG(พื้นที่เพาะปลูก)
LOG(สินค้าทุนหมุนเวียน)
LOG(อายุเกษตรกร)
LOG(อายุเกษตรกร)2
LOG(อัตราดอกเบี้ย)
การเข้าถึงระบบชลประทาน
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2555
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2556
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2557
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2558
ตัวแปรปีเพาะปลูก 2559
R-squared
Adjusted R-squared
ที่มา: ประเมินโดยคณะผู้วิจัย

ค่าสัมประสิทธิ์ Std. Error t-Statistic Prob.
16.37550
0.996097
0.018995
-2.641513
0.209488
-0.067104
0.087381
-0.439121
-0.241300
-0.202704
-0.035109
-0.013785

5.477289
0.011087
0.009476
1.708494
0.133392
0.062604
0.024268
0.138062
0.037550
0.033033
0.033503
0.036300

2.989708
89.84006
2.004587
-1.546106
1.570468
-1.071871
3.600720
-3.180599
-6.426183
-6.136491
-1.047931
-0.379742

0.0028
0.0000
0.0450
0.1221
0.1163
0.2838
0.0003
0.0015
0.0000
0.0000
0.2947
0.7041

0.465249
0.464781

จากตารางที่ 5.5 พบว่า ปัจจัยการผลิตสามารถสะท้อนถึงผลผลิตได้ร้อยละ 47 หรือ มีข้อมูล
อีกประมาณร้อยละ 53 ที่ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถอธิบายได้
ในด้านสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ พบว่า สัมประสิทธิ์ที่มีความสัมพันธ์กับผลผลิตปาล์ม
น้ามันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05 (Probability Value: P-Value) ซึ่งถือว่าเป็นระดับ
การมีนัยสาคัญที่ยอมรับได้ ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูก การเข้าถึงระบบชลประทาน และการเบิกจ่ายวงเงิน
สินเชื่อเพื่อสินค้าทุนหมุนเวียน ในขณะที่ตัวแปรอายุเกษตรกรและอัตราดอกเบี้ยมีค่านัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับสูงกว่า 0.10 กล่าวคือ หากกาหนดให้ค่าความผิดพลาดของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ไม่เกิน
ร้อยละ 10 แล้ว ปัจจัยด้านอายุเกษตรกรและอัตราดอกเบี้ยไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับผลผลิตปาล์ม
น้ามัน ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดของค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) พื้นที่เพาะปลูกและการเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อเพื่อสินค้าทุนหมุนเวียน มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณผลผลิตปาล์มน้ามัน โดยการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูก และวงเงินสินเชื่อ
เพื่อสินค้าทุนหมุนเวียน ร้อยละ 1 จะทาให้ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ามันเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 และร้อยละ 0.02
ตามลาดับ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าผลผลิตปาล์มน้ามันจะอ่อนไหวต่อพื้นที่เพาะปลูกอย่างมากและมากกว่าวงเงิน
สินเชื่อเพื่อสินค้าทุนหมุนเวียน
2) อายุเกษตรกรและอัตราดอกเบี้ย ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับผลผลิตปาล์มน้ามัน แสดงให้
เห็นว่า การเพิ่มขึ้นของอายุเกษตรกรหรือการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะไม่มีผลต่อปริมาณผลผลิตปาล์ม
น้ามัน ทั้งนี้ การที่อัตราดอกเบี้ยไม่มีผลต่อปริมาณผลผลิตปาล์มน้ามัน ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากปาล์มน้ามัน
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เป็นพืชสวนซึ่งมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตและรอบการใส่ปุ๋ยนานกว่าพืชไร่ โดยปาล์มน้ามันจะเริ่ม
ให้ผลิตผลเมื่อมีอายุ 3 ปีหลังการปลูก และสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุก 10 – 15 วัน โดยมีรอบระยะเวลา
การใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง/ปี ดังนั้น หากปาล์มน้ามันอยู่ในช่วงระยะที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว เกษตรกร
อาจไม่ต้องการสินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน จึงส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยไม่มีผลต่อปริมาณผลผลิตปาล์มน้ามัน
3) การเข้าถึงระบบชลประทาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณผลผลิตปาล์มน้ามัน
โดยเกษตรกรที่เข้าถึงระบบชลประทานได้จะมีผลผลิตปาล์มน้ามันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09 ถึงแม้ว่าปาล์ม
น้ามันจะเป็นพืชสวนแต่เป็นพืชที่เติบโตได้ดีในเขตที่มีปริมาณน้าสูง ดังนั้น หากการปลูกปาล์มน้ามัน
อยู่ในเขตที่ระบบชลประทานเข้าถึงจะช่วยให้ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ามันเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
4) ตัวแปรด้านช่วงเวลา จะเป็นตัวแปร dummy ที่เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตปาล์มน้ามัน
ระหว่างปีนั้น ๆ กับปี 2560 (ปีฐาน) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ปี 2558 – 2559 ไม่มีผลอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อปริมาณผลผลิตปาล์มน้ามัน ดังนั้น ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ามันในปี 2558 – 2559 อยู่ในระดับ
เดียวกับปริมาณผลผลิตในปี 2560 ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ของปี 2555 – 2557 มีผลอย่างมีนัยสาคัญ
โดยอยู่ที่ -0.44 -0.24 และ -0.20 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ามันในปี 2555 – 2557
โดยเฉลี่ยต่ากว่าปริมาณผลผลิตในปี 2560 โดยปริมาณผลผลิตในปี 2555 จะอยู่ในระดับต่าที่สุด
ส่วนหนึ่งเกิดจากในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2555 มีความต้องการใช้น้ามันปาล์มที่ชะลอตัวลงจากปัญหา
เศรษฐกิจโลกและปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะในสหภาพยุโรป ประกอบกับสต็อกน้ามันปาล์มดิบคงเหลือ
ของโลกมีปริมาณเพิ่มขึ้น ปริมาณการรับซื้อปาล์มในประเทศจึงลดลงด้วย

5.5 การประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของนโยบายการเงินการคลัง
ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของนโยบายการเงินการคลัง คณะผู้ประเมินเลือกใช้
ตัวชี้วัดด้านความคุ้มค่าเพื่อวัดประสิทธิภาพของนโยบายการเงินการคลัง โดยการประเมินผลโดยใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิเชิงปริมาณ (Ratio analysis, based on quantitative analyses of secondary data)
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินนโยบายของ EU ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้จัดประเภทมาตรการสนับสนุน
ของรัฐบาลที่เกี่ยวกับข้าวเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยแก่เกษตรกร (2)
มาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิต และ (3) มาตรการด้านราคา โดยพิจารณาจากผลกระทบของมาตรการ
ต่ออรรถประโยชน์ (Utility) ของเกษตรกร หรือแบบจาลองกาไรขาดทุนของเกษตรกรในงานวิจัยนี้
ในการประเมินผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ต่อกาไรหรือขาดทุนของเกษตรกรตามข้อ 5.4 เพื่อประเมิน
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการดาเนินมาตรการสนับสนุนของรัฐบาล
คณะผู้วิจัยได้นาผลกระทบจากตัวแปรต่าง ๆ ที่ได้คานวนจากรูปแบบเชิงประจักษ์ (Empirical
Model) มาประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของแต่ละมาตรการสนับสนุนพืชแต่ละชนิด อย่างไรก็ดี
เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา Empirical Model นั้นเป็นข้อมูลสินเชื่อของเกษตรกรระหว่าง
ปี 2555 – 2560 คณะผู้วิจัยจึงกาหนดขอบเขตของการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการ
สนับสนุนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตหรือการลดต้นทุนที่ดาเนินการโดยตรงกับ
เกษตรกรที่ได้ดาเนินการระหว่างปี 2555 – 2560 ที่มีข้อมูลต่าง ๆ เพียงพอเท่านั้น เช่น งบประมาณ
ในการดาเนินงานมาตรการหรือโครงการต่อราย วงเงินสินเชื่อเพื่อสินค้าทุนหมุนเวียนต่อราย ปริมาณ
การผลิตต่อราย เป็นต้น ทั้งนี้ แม้ว่ารัฐบาลได้ดาเนินมาตรการหลายมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ในช่องทางอื่นโดยการช่วยเหลือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานหรือมาตรการช่วยบริหารจัดการอุปทาน
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(Supply) ในระบบ เช่น โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปีการผลิต
2559/2569) ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อแก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตร เพื่อพัฒนา
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือมาตรการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก่ผู้ประกอบการยาง 10,000 ล้านบาท (ระยะที่ 1) ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการแปรรูปน้ายางข้น
เพื่อพยุงราคายางผ่านธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น นั้น จะไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการประเมินความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพของงานวิจัยนี้
5.5.1 ข้าว
แม้ว่ารัฐบาลได้ดาเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกข้าวหลายมาตรการระหว่าง
ปี 2555 – 2560 แต่มีเพียง 15 มาตรการที่สามารถนามาวิเคราะห์ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
โดยมีรายละเอียดแบ่งตามกลุ่มของมาตรการได้ ดังนี้
1) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยแก่เกษตรกร
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยแก่เกษตรกรสาหรับข้าวระหว่างปี 2555 – 2560
ที่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมินความคุม้ ค่าและประสิทธิภาพตามสมการ 3 และ 4 ของข้อ 5.1 ได้แก่
1.1) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2558 – 2559 และ ปี 2559 – 2560
1.2) โครงการพักชาระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2559 – 2560
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยแก่เกษตรกร
สาหรับข้าว สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 5.6 แสดงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ย
แก่เกษตรกรสาหรับข้าว ปี 2555 – 2560
สัดส่วนความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพ
โครงการ/มาตรการ
กรณีที่ 1 กรณีที่ 2
โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2558 – 2559
2.34 197.78
โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2559 – 2560
1.50
77.24
โครงการพักชาระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2559 – 2560
2.00 101.01
ที่มา: คณะผู้วิจัย
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเกษตรกรลดลง อย่างไรก็ดี
หน่วยงานที่ดาเนินนโยบายหรือมาตรการหรือ ธ.ก.ส. ไม่ได้มีการสารวจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวว่านาส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลงหรือเงินงวดที่ได้รับพักชาระไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใด
ดังนั้น คณะผู้วิจัยได้แบ่งการพิจารณาความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการในลักษณะดังกล่าว
ออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1) เกษตรกรนาส่วนต่างดอกเบี้ยหรือค่าใช้ดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงไปบริโภค และ
2) เกษตรกรนาส่วนต่างดอกเบี้ยหรือค่าใช้ดอกเบี้ยเป็นทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณการผลิต
ดังนั้น จึงสามารถประเมินขอบเขตล่าง (Lower Bound) ของความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการ
จากกรณีที่ 1 ซึ่งเป็นระดับความคุ้มค่าและประสิทธิภาพต่าที่สุดที่เป็นไปได้ของโครงการ และขอบเขตบน
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(Upper Bound) ของความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการจากกรณีที่ 2 ซึ่งเป็นระดับความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพที่สูงที่สุดที่เป็นไปได้ของโครงการ
จากการวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัยพบว่ามาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยแก่เกษตรกร
ทั้ง 3 มาตรการมีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพเนื่องจาก Lower Bound ของความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
นั้น มีค่ามากกว่า 1 ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์ที่เกษตรกรได้รับนั้น มีมูลค่ามากกว่างบประมาณที่รัฐบาลใช้
ในแต่ละโครงการ ทั้งนี้ หากเกษตรกรนาค่าใช้จ่ายที่ลดลงนั้น ไปลงทุนเป็นทุนหมุนเวียนก็จะสามารถเพิ่ม
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าวได้ เนื่องจากเกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้
จากปริมาณต้นทุนเท่าเดิม โดยมาตรการที่มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมากที่สุดคือโครงการลดดอกเบี้ย
เงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2558 – 2559 ซึ่งมีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพกว่าโครงการในลักษณะ
เดียวกันที่ดาเนินการในปี 2559 – 2560 ทั้งนี้ อาจเกิดจากปัจจัยเฉพาะในช่วงปี 2559 – 2560 เช่น
ภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าว อาจส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผลิตข้าวได้น้อยลง แม้ว่าจะใช้
ปัจจัยในการผลิตเท่ากับปี 2558 – 2559
อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบสองมาตรการที่ดาเนินการในระยะเวลาใกล้เคียงกัน คือ โครงการ
ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีและโครงการพักชาระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2559 – 2560 โครงการพักชาระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะโครงการพักชาระหนี้นั้นจะส่งผลให้เกษตรกรได้เงินเพิ่มขึ้นจากโครงการโดยทันที ในขณะที่
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าจะต้องใช้เวลามากกว่าที่เกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการ
เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการขอสินเชื่อ ดังนั้น เมื่อมีการวัดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของโครงการ
เป็นรายปี จึงทาให้โครงการที่เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ในทันที มีสัดส่วนความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
มากกว่าโครงการลักษณะอื่น
2) มาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิต
มาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิตสาหรับข้าวระหว่างปี 2555 – 2560 ที่มีข้อมูลเพียงพอ
ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพตามสมการ 5 และ 6 ของข้อ 5.1 ได้แก่
2.1) โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้า ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวเหนียวในปี 2559 – 2560
2.2) โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อยในปี 2559 – 2560
ตารางที่ 5.7 ตารางความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร
สาหรับข้าว ปี 2555 – 2560
สัดส่วนความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพ
โครงการ/มาตรการ
กรณีที่ 1 กรณีที่ 2
โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร
1.57
2.12
รายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้า ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวเหนียว
ปี 2559 – 2560
โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อย
1.03
1.40
ปี 2559 – 2560
ที่มา: คณะผู้วิจัย
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มาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิตส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลดลง ในลักษณะเดียวกับ
มาตรการมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ย ดังนั้น คณะผู้วิจัยได้ใช้แนวทางการพิจารณาความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพของมาตรการมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยมาพิจารณาความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพของมาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิตโดยแบ่งการพิจารณาความคุ้มค่า และประสิทธิภาพ
ของมาตรการในลักษณะดังกล่าวออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1) เกษตรกรนาส่วนต่างดอกเบี้ยหรือค่าใช้
ดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงไปบริโภค และ 2) เกษตรกรนาเงินที่รัฐบาลอุดหนุนมาใช้เป็นทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นการ
เพิ่มปริมาณการผลิต ดังนั้น จึงสามารถประเมิน Lower Bound ของความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของ
มาตรการจากการณีที่ 1 และ Upper Bound ของความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการจากกรณีที่ 2
คณะผู้วิจัย พบว่า โครงการอุดหนุนต้นทุนการผลิตทั้งสองโครงการนั้นมีความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพเนื่องจาก Lower Bound ของทั้งสองมาตรการมีค่ามากว่า 1 ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์
ที่เกษตรกรได้รับนั้นมีมูลค่ามากกว่างบประมาณที่รัฐบาลใช้ในแต่ละโครงการ อย่างไรก็ดี โครงการ
ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้า
ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวเหนียวปี 2559 – 2560 มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมากกว่าโครงการ
สนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อยในปีเดียวกัน ทั้งนี้ อาจเกิดจากโครงการ
ดังกล่าวมีเป้าหมายที่ชัดเจนกว่า เนื่องจากเป็นการอุดหนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวโดยเฉพาะ ในขณะที่มาตรการ
สนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรนั้นเป็นการอุดหนุนต้นทุนการผลิตต่อไร่ โดยไม่ได้เป็นการดาเนิน
โครงการหรือมาตรการแบบเฉพาะเจาะจง (Targeted Measures) ดังนั้น ในการดาเนินนโยบายเพื่อสนับสนุน
ต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รัฐบาลควรพิจารณาดาเนินการโครงการหรือมาตรการแบบ
เฉพาะเจาะจงในการลดต้นทุน เช่น มาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเป็นรายชนิด
ของข้าว เป็นต้น
3) มาตรการด้านราคา
มาตรการด้านราคาสาหรับข้าวระหว่างปี 2555 – 2560 โดยตรงกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ทีม่ ีข้อมูลเพียงพอในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพตามสมการ 7 ของข้อ 5.1 ได้แก่
3.1) โครงการรับจานาข้าวเปลือกในปี 2555 – 2556 และปี 2556 – 2557
3.2) โครงการรับจานาข้าวเปลือก (นาปรัง) ปี 2555 – 2556 และปี 2556 – 2557
3.3) โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปี 2557 – 2558 ปี 2558 – 2559
และปี 2559 – 2560
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการด้านราคาสาหรับข้าวสามารถสรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 5.8 แสดงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการด้านราคาสาหรับข้าวปี 2555 – 2560
สัดส่วนความคุ้มค่า
โครงการ/มาตรการ
และประสิทธิภาพ
โครงการรับจานาข้าวเปลือกในปี 2555 – 2556
0.22
โครงการรับจานาข้าวเปลือกในปี 2556 – 2557

0.19

โครงการรับจานาข้าวเปลือก (นาปรัง) ในปี 2555 – 2556

0.29

โครงการรับจานาข้าวเปลือก (นาปรัง) ในปี ปี 2556 – 2557

0.30

โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีในปี ปี 2557 – 2558

3.75

โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีในปี 2558 – 2559

1.58

โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีในปี 2559 – 2560
ที่มา: คณะผู้วิจัย

0.94

มาตรการด้านราคาจะช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยจากการประเมิน
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของนโยบายด้านราคาของโครงการระหว่างปี 2555 – 2560 คณะผู้วิจัย
พบว่า โครงการรับจานาข้าวเปลือกและโครงการรับจานาข้าวเปลือก (นาปรัง) ในปี 2555 – 2556
และปี 2556 – 2557 นั้น ไม่มีความคุ้มค่าเนื่องจากสัดส่วนความคุ้มค่าน้อยกว่า 1 กล่าวคือ ผลประโยชน์
ที่เกษตรกรได้รับนั้นมีค่าน้อยกว่างบประมาณที่ใช้ไปของโครงการทั้ง 2 ปี ที่มีการดาเนินการ ในขณะที่
โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีซึ่งก็เป็นมาตรการด้านราคานั้นมีความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพสาหรับโครงการที่ดาเนินการในปี 2557 – 2558 และปี 2558 – 2559 โดยมีสัดส่วน
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพอยู่ที่ 3.75 และ 1.58 ตามลาดับ แต่ในปี 2559 – 2560 โครงการดังกล่าว
มีสัดส่วนความคุ้มค่าและประสิทธิภาพอยู่ที่ 0.94 แต่มีค่าใกล้เคียงกับ 1 ทั้งนี้ จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ในบทที่ 4 จะเห็นได้ว่า โครงการรับจานาข้าวเปลือกเป็นการแทรกแซงราคาในระบบตลาด โดยมีการใช้
เงินงบประมาณสูงกว่ามาตรการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ซึ่งเป็นการบริหาร Supply ในระบบ
โดยมีการใช้เงินงบประมาณที่น้อยกว่า ดังนั้น จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าหากรัฐบาลต้องการ
จะดาเนินโครงการหรือมาตรการด้านราคาสาหรับข้าวเปลือก ควรพิจารณาดาเนินการโครงการสินเชื่อ
เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีเป็นลาดับแรก เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
ทางงบประมาณมากกว่าโครงการรับจานาข้าวเปลือก
5.5.2 ยางพารา
มาตรการเพื่อสนับสนุนยางพาราที่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
ทั้งหมด คือ มาตรการด้านอุดหนุนต้นทุนการผลิตสาหรับยางพาราระหว่างปี 2555 – 2560 ดังนี้
1) มาตรการสนับสนุนค่าปุ๋ยในปี 2556 – 2557
2) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางปี 2557 – 2558
3) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในปี 2558 – 2559
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ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการด้านอุดหนุนต้นทุนการผลิตสาหรับยางพารา
สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 5.9 แสดงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิตสาหรับ
ยางพาราปี 2555 – 2560
สัดส่วนความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพ
โครงการ/มาตรการ
กรณีที่ 1 กรณีที่ 2
มาตรการสนับสนุนค่าปุ๋ยชาวสวนยางปี 2556 – 2557
0.35
5.04
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางปี 2557 – 2558 1.49
15.88
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางปี 2558 – 2559 0.73
6.94
ที่มา คณะผู้วิจัย
มาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิตสาหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของ
เกษตรกรลดลง ในลักษณะเดียวกับมาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิตสาหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ดังนั้น คณะผู้วิจัยได้ใช้แนวทางการพิจารณาความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการอุดหนุนต้นทุน
การผลิตสาหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาพิจารณามาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิตสาหรับเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพารา โดยแบ่งการพิจารณาความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการในลักษณะดังกล่าวออกเป็น
2 กรณี ได้แก่ 1) เกษตรกรนาส่วนต่างดอกเบี้ยหรือค่าใช้ดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงไปบริโภค และ 2) เกษตรกร
นาเงินที่รัฐบาลอุดหนุนใช้เป็นทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณการผลิต ดังนั้น จึงสามารถประเมิน
Lower Bound ของความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการจากกรณีที่ 1 และ Upper Bound
ของความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการจากกรณีที่ 2
คณะผู้วิจัย พบว่า Upper Bound มาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิตสาหรับเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพารามีค่ามากว่า 1 ทั้ง 3 มาตรการ ในขณะที่ Lower Bound ของมาตรการกลุ่มดังกล่าวมีเพียงหนึ่ง
มาตรการ ได้แก่ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางปี 2557 – 2558 ที่มีความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพ ดังนั้น จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ผู้ดาเนินนโยบายควรส่งเสริมให้เกษตรผู้ปลูก
ยางพารานาเงินที่ได้เพิ่มจากการอุดหนุนของรัฐบาลมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อให้มาตรการอุดหนุนต้นทุน
มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมากขึ้นจากมุมมองของรัฐบาล (กรณีที่ 2 มีค่ามากกว่า 1 ทั้งหมด) ทั้งนี้
ผลสรุปของแบบจาลองที่สนับสนุนให้เกษตรกรนาเงินที่ได้จากการอุดหนุนไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนทั้งหมด
นั้นอาจเป็นเพราะแบบจาลองในงานวิจัยนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงอรรถประโยชน์จากการบริโภคของเกษตรกร
ซึ่งในทางปฏิบัติเกษตรกรอาจนาเงินบางส่วนนั้นมาบริโภคได้
5.5.3 อ้อย
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากพืชชนิดอื่น เนื่องจากมีการกาหนดกรอบ
กติกาที่ชัดเจนที่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจะต้องปฏิบัติตาม และมีหน่วยงานของรัฐทาหน้าที่กากับดูแล
โดยเฉพาะ โดยอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายของไทยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย
พ.ศ. 2527 ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะต้องขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้าตาลจะต้องได้รับใบอนุญาตตั้งหรือขยายโรงงานน้าตาลจากภาครัฐ
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ซึ่งเป็นการควบคุมจานวนโรงงานน้าตาลและกาลังการผลิต เพื่อให้การกากับดูแลการผลิตอ้อยและน้าตาลทราย
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1) การจัดสรรปริมาณการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทราย
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายมีระบบจัดสรรผลผลิตน้าตาลเพื่อใช้ในประเทศและ
ส่งออกต่างประเทศในลักษณะการกาหนดโควตาการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทราย ซึ่งภาครัฐจะจัดสรร
โควตาจาหน่ายในประเทศและโควตาการส่งออกน้าตาลให้กับโรงงานน้าตาลแต่ละแห่ง โดยพิจารณาตาม
ปริมาณอ้อยเข้าหีบและสัดส่วนปริมาณการผลิตน้าตาลจริงของแต่ละโรงงานน้าตาลในแต่ละปี โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1.1) น้าตาลทรายโควตา ก. คือ น้าตาลทรายขาว น้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หรือน้าตาล
ทรายชนิดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายกาหนดให้ผลิตเพื่อจาหน่ายและใช้บริโภค
ภายในประเทศ
1.2) น้าตาลทรายโควตา ข. คือ น้าตาลทรายดิบที่คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
กาหนดให้โรงงานผลิตและส่งมอบให้บริษัท อ้อยและน้าตาลทรายไทย จากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน
ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โรงงานน้าตาล และรัฐบาล ทาการส่งออกไปยังคู่ค้าต่างประเทศ
1.3) น้าตาลทรายโควตา ค. คือ น้าตาลทรายดิบ น้าตาลทรายขาว น้าตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ หรือน้าตาลชนิดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายกาหนดให้โรงงานผลิตเพื่อการ
ส่งออกนอกประเทศ
2) การกาหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทราย
การกาหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณตามที่กฎหมายกาหนด โดยเป็นการดาเนินการตามความในมาตรา 49 – 58
แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527 และตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาล
ทราย เรื่อง การจัดทาประมาณการรายได้ การกาหนดและการชาระราคาอ้อยและค่าผลิตน้าตาลทราย
โดยคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายจะกาหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่าย
น้าตาลทราย ดังนี้
2.1) คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายจะกาหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทน
การผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้นในช่วงเดือนธันวาคม โดยการกาหนดราคาอ้อยขั้นต้นและ
ผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประมาณการรายได้
โดยพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตอ้อยและน้าตาลทราย
2.2) การกาหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทราย
ขัน้ สุดท้ายหลังจากปิดบัญชีในวันที่ 30 กันยายน คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายจะพิจารณารายได้
และรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละฤดูกาลผลิต เพื่อกาหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทน
การผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นสุดท้ายภายในเดือนตุลาคม
ในกรณีที่ราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจาหนายน้าตาลทรายขั้นสุดทาย
ต่ากว่าราคาอ้อยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจาหนายน้าตาลทรายขั้นตน ใหกองทุนออยและ
น้าตาลทรายจายเงินชดเชยใหแกโรงงานเทากับสวนตางดังกลาว แตชาวไรออยไมตองนาสงคืนคาออย
ที่ไดรับเกิน
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ในกรณีที่ราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจาหนายน้าตาลทรายขั้นสุดทาย
สูงกวาราคาอ้อยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจาหนายน้าตาลทรายขั้นตน ใหโรงงานชาระคาออย
เพิ่มใหแกชาวไรออยจนครบตามราคาออยขั้นสุดทาย
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าภาครัฐได้มีการกาหนดราคาและปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้าตาลทรายในแต่ละฤดูกาลผลิตไว้แล้วในเบื้องต้น โดยคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายได้ควบคุมการ
ผลิตอ้อยและน้าตาลทรายทุกขั้นตอนรวมถึงการตลาด และเป็นผู้กาหนดราคาน้าตาลทราย ณ หน้าโรงงาน
รวมทั้งกาหนดปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรประเภทอ้อยเพื่อจาหน่ายในประเทศและเพื่อการส่งออก
ส่วนกระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมการกาหนดราคาสินค้าและบริการ เป็นผู้กาหนดราคาจาหน่าย
น้าตาลทรายขายปลีก ซึ่งระบบการกาหนดราคาอ้อยและน้าตาลทราย และการกาหนดปริมาณน้าตาล
ทรายเพื่อจาหน่ายดังกล่าวจะช่วยรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายเพื่อผลประโยชน์
ของชาวไร่อ้อยและโรงงาน โดยให้อานาจคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายในการจัดระบบที่เหมาะสม
และยุติธรรมในการกาหนดราคาอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อย และผลตอบแทนในการผลิตและจาหน่ายน้าตาล
ทรายของโรงงานน้าตาล ช่วยให้สัดส่วนต้นทุนของโรงงานน้าตาลค่อนข้างคงที่ โดยราคาน้าตาลปรับตัว
ตามค่าความหวานของอ้อย และการกาหนดราคาจาหน่ายในประเทศเป็นราคาคงที่ ซึ่งมาตรการของ
ภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยนั้น จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่าง
ครบวงจร ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้าตาลทราย
ช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวไร่อ้อย
5.5.4 มันสาปะหลัง
มาตรการเพื่อสนับสนุนมันสาปะหลังที่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมินความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพทั้งหมด คือ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยแก่เกษตรกร มาตรการอุดหนุนต้นทุน
การผลิต และมาตรการด้านราคาระหว่างปี 2558 – 2560 โดยความคุ้มค่าของมาตรการสาหรับเพื่อสนับสนุน
มันสาปะหลังสามารถสรุปได้ดังนี้
1) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยแก่เกษตรกร
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยแก่เกษตรกร ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพาะปลูกมันสาปะหลังในระบบน้าหยดปี 2558/59 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสาปะหลัง
ในระบบน้าหยดปี 2559/60 โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสาปะหลัง
ปี 2559/60 โดยความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยแก่เกษตรกร
สามารถสรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 5.10 แสดงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ย
แก่เกษตรกรสาหรับมันสาปะหลังปี 2558 – 2560
สัดส่วนความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพ
โครงการ/มาตรการ
กรณีที่ 1 กรณีที่ 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสาปะหลังในระบบน้าหยดปี 2558/59 0.6458 0.68
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสาปะหลังในระบบน้าหยดปี 2559/60 0.8135 0.84
โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสาปะหลัง
0.6033 0.61
ปี 2559/60
ที่มา: คณะผู้วิจัย
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยส่งผลให้ค่า ใช้จ่ายดอกเบี้ยของเกษตรกรลดลง
จากการวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัยพบว่ามาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยแก่เกษตรกรไม่มี
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ เนื่องจาก Lower Bound และ Upper Bound ของความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพมีค่าน้อยกว่า 1 ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์ที่เกษตรกรได้รับนั้น มีมูลค่าน้อยกว่า
งบประมาณที่รัฐบาลใช้ในแต่ละโครงการ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าทั้ง
3 โครงการนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้าหยดและเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสาปะหลัง ซึ่งเกษตรกรจาเป็นต้องใช้ความรู้และนาเทคโนโลยีขั้นสูง
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกและยกระดับมาตรฐานการผลิตมันสาปะหลัง ดังนั้น
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ต่าลงอาจไม่ใช่แรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกและ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตตามโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัย พบว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพาะปลูกมันสาปะหลังในระบบน้าหยดปี 2559/60 มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมากกว่าปี 2558/59
ส่วนหนึ่งเนื่องจากโครงการดังกล่าวจะมีการอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะปลูกในระบบ
น้าหยด ดังนั้น เมื่อเกษตรกรมีความรู้ในเทคโนโลยีดังกล่าวมากขึ้น ทาให้สามารถใช้เทคโนโลยีระบบ
น้าหยดในการเพาะปลูกมันสาปะหลังได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงจาก
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยมีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2) มาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิต
มาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิต ได้แก่ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ปี 2559/60 โดยความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
ของมาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิต สามารถสรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 5.11 แสดงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิตสาหรับ
มันสาปะหลังปี 2559
สัดส่วนความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพ
โครงการ/มาตรการ
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังให้สอดคล้อง
0.5
0.555792631
กับความต้องการของตลาด ปี 2559/60
ที่มา: คณะผู้วิจัย
มาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิตส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลดลง ในลักษณะเดียวกับ
มาตรการมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ย จากการวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัย พบว่า มาตรการ
อุดหนุนต้นทุนการผลิตไม่มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ เนื่องจาก Lower Bound และ Upper Bound
ของความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมีค่าน้อยกว่า 1 ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์ที่เกษตรกรได้รับนั้น
มีมูลค่าน้อยกว่างบประมาณที่รัฐบาลใช้โครงการ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากสาเหตุเดียวกับมาตรการ
สินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนมันสาปะหลัง คือ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนั้น เกษตรกรจาเป็นต้องใช้ความรู้และนาเทคโนโลยี
ขั้นสูงมาใช้ในการยกระดับมาตรฐานการผลิตมันสาปะหลัง ดังนั้น การอุดหนุนด้านต้นทุนเพียงอย่างเดียว
อาจไม่สามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตมันสาปะหลังตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ ทาให้มาตรการ
อุดหนุนต้นทุนการผลิตไม่มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
3) มาตรการด้านราคา
มาตรการด้านราคา ได้แก่ โครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลังปี 2558/59
โดยความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการด้านราคา สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 5.12 แสดงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการด้านราคาสาหรับมันสาปะหลังปี 2558
สัดส่วนความคุ้มค่า
โครงการ/มาตรการ
และประสิทธิภาพ
โครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลังปี 2558/59
21.00454368
ที่มา: คณะผู้วิจัย
มาตรการด้านราคาจะช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น จากการวิเคราะห์ของ
คณะผู้วิจัย พบว่า มาตรการด้านราคามีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมากกว่า 1 เนื่องจากสัดส่วนความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพมีค่ามากกว่า 1 ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์ที่เกษตรกรได้รับนั้นมีมูลค่ากว่างบประมาณ
ที่รัฐบาลใช้ในโครงการ สาเหตุหลักมาจากโครงการดังกล่าวเป็นการให้เกษตรกรชะลอขุดหัวมันสาปะหลัง
และลดปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยเกษตรกรจะมีเงินทุนใช้จ่าย
ในครัวเรือนในช่วงชะลอขุดหัวมันสาปะหลัง นอกจากนี้ มาตรการลักษณะดังกล่าวยังมีผลทางจิตวิทยา
ต่อราคามันสาปะหลังในตลาด ทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ราคามันสาปะหลังในตลาดปรับตัวสูงขึ้น
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5.5.5 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มาตรการเพื่อสนับสนุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมินความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพทั้งหมด คือ มาตรการด้านราคาสาหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างปี 2555 – 2560 ซึ่งมีผล
โดยตรงกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมีข้อมูลเพียงพอในการประเมินความคุ้มค่าตามสมการ
7 ของข้อ 5.1 คือ มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 โดยความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพของมาตรการด้านราคาสาหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 5.13 แสดงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการด้านราคาสาหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปี 2555 - 2560
สัดส่วนความคุ้มค่า
โครงการ/มาตรการ
และประสิทธิภาพ
มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57
0.720464413
ที่มา: คณะผู้วิจัย
จากการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการด้านราคาสาหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในระหว่างปี 2555 – 2560 คณะผู้วิจัย พบว่า มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57
ซึง่ เป็นเพียงมาตรการเดียวที่เข้าข่ายนโยบายด้านราคาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรไม่มีความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพ เนื่องจากสัดส่วนความคุ้มค่าและประสิทธิภาพน้อยกว่า 1 กล่าวคือ ผลประโยชน์ที่เกษตรกร
ได้รับนั้นมีค่าน้อยกว่างบประมาณที่ใช้ไปของโครงการ ทั้งนี้ ผลการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
ของมาตรการด้านราคาดังกล่าวมีลักษณะเดียวกันสาหรับทุกพืชเกษตร คือ โครงการลักษณะการแทรกแซง
ราคาในระบบตลาด ซึ่งจะมีการใช้เงินงบประมาณสูง ทาให้การประเมินไม่คุ้มค่า ในขณะที่โครงการ
สินเชื่อเพื่อชะลอการขายมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันแต่ใช้เงินน้อยกว่าและมีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
ทางงบประมาณมากกว่า ดังนั้น ในอนาคตหากรัฐบาลต้องการจะดาเนินโครงการหรือมาตรการด้านราคา
สาหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ควรพิจารณาดาเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายแทนการดาเนิน
โครงการแทรกแซงราคาในระบบตลาด
5.5.6 ปาล์มน้ามัน
มาตรการเพื่อสนับสนุนปาล์มน้ามันที่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
ทั้งหมด คือมาตรการด้านราคาสาหรับปาล์มน้ามันระหว่างปี 2555 – 2560 ซึ่งมีผลโดยตรงกับเกษตรกร
ผู้ปลูกปาล์มน้ามันและมีข้อมูลเพียงพอในการประเมินความคุ้มค่า และประสิทธิภาพตามสมการ 7
ของข้อ 5.1 ได้แก่
1) โครงการดูดซับน้ามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ปี 2556/2557
2) โครงการรับซื้อน้ามันปาล์มดิบเก็บสต็อก ปี 2558/2559
โดยความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการด้านราคาสาหรับปาล์มน้ามันสามารถสรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 5.14 แสดงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการด้านราคาสาหรับปาล์มน้ามัน
ปี 2555 - 2560
สัดส่วนความคุ้มค่า
โครงการ/มาตรการ
และประสิทธิภาพ
โครงการดูดซับน้ามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ปี 2556/2557
0.000082
โครงการรับซื้อน้ามันปาล์มดิบเก็บสต็อก ปี 2558/2559
ที่มา: คณะผู้วิจัย

0.0000529

จากการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของนโยบายด้านราคาสาหรับปาล์มน้ามันในระหว่าง
ปี 2555 – 2560 คณะผู้วิจัย พบว่า โครงการดูดซับน้ามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ปี 2556/2557
และโครงการรับซื้อน้ามันปาล์มดิบเก็บสต็อก ปี 2558/2559 ไม่มีความคุ้มค่าเนื่องจากสัดส่วนความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพน้อยกว่า 1 กล่าวคือ ผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับนั้นมีค่าน้อยกว่างบประมาณที่ใช้
ไปของโครงการทั้ง 2 โครงการ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบโครงการในลักษณะเดียวกันสาหรับข้าว จะพบว่า
โครงการดูดซับน้ามันปาล์มดิบ ออกจากระบบตลาด หรือโครงการรับซื้อน้ามันปาล์มดิบเก็บสต็อก
เป็นโครงการลักษณะการแทรกแซงราคาในระบบตลาด ซึ่งจะมีการใช้เงินงบประมาณสูง ในขณะที่
โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันแต่ใช้เงินน้อยกว่าและมีความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพทางงบประมาณมากกว่าโครงการแทรกแซงราคาในระบบตลาด ดังนั้น ในอนาคตหาก
รัฐบาลต้องการจะดาเนินโครงการหรือมาตรการด้านราคาสาหรับปาล์มน้ามัน ควรพิจารณาดาเนินการ
โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายแทนการดาเนินโครงการแทรกแซงราคาในระบบตลาด

บทที่ 6
บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
6.1 บทสรุป
ภาคเกษตรกรรมถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย
ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนที่สาคัญของสาขาเกษตรกรรมในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
โดยพืชเกษตรที่มีพื้นที่เพาะปลูกจานวนมากและถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย ได้แก่
ข้าว ยางพารา อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ามัน อีกทั้ง ภาครัฐยังมุ่งเน้นในการ
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็น มาตรการด้านการสนับสนุนต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการผลิต มาตรการด้านการสนับสนุนเงินทุน
มาตรการด้านการชะลอการขาย มาตรการด้านการสนับสนุนการตลาด อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าภาครัฐจะให้
ความสาคัญและสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของไทย แต่เกษตรกรไทยยังคงประสบปัญหาทั้งด้านรายได้
และต้นทุน ดังนั้น จึงมีความจาเป็นจะต้องมีแนวทางในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการใช้
งบประมาณภาครัฐหรือการดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของไทย
เพื่อให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นรูปแบบและกระบวนการในการคัดสรร
นโยบายหรือมาตรการที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยให้มีความยั่งยืนและเป็นเสาหลัก
ในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์สถานการณ์ด้านราคาของพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย ได้แก่
ข้าว ยางพารา อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ามัน เพื่อประเมินปัจจัยที่มีผลต่อ
สถานการณ์ด้านราคาของพืชเกษตรแต่ละชนิด และนาไปประกอบการศึกษาแนวทางการจัดทา
แบบจาลองเพื่อประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
พบว่า ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทยทั้งการบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปยังตลาดโลก
โดยประเทศคู่แข่งที่สาคัญของประเทศไทย คือ อินเดีย และเวียดนาม ซึ่งมีราคาข้าวโดยเฉลี่ยต่ากว่าของ
ประเทศไทย จึงทาให้ผู้นาเข้าบางส่วนหันไปนาเข้าข้าวจากประเทศดังกล่าว สาหรับข้าวเปลือกเจ้าหอม
มะลิ พบว่า ประเทศไทยถือเป็นผู้ส่งออกหลักของโลก เนื่องจากเป็นข้าวที่มีคุณภาพสูง แต่ในช่วงหลัง
ประเทศผู้ผลิตข้าวอื่น ๆ อย่างอินเดีย และเวียดนาม เริ่มพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีราคาถูกกว่าของ
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้ราคาข้าวหอมมะลิของประเทศไทยปรับตัวลดลง โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิของประเทศไทย ประกอบด้วย
1) ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์ ได้แก่ ปริมาณสต็อกข้าวของประเทศไทยและในตลาดโลก ความต้องการ
บริโภคข้าวและคาสั่งซื้อของประเทศคู่ค้า และสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า 2) ปัจจัยพื้นฐาน
ด้านอุปทาน ได้แก่ ปริมาณผลผลิตข้าวที่ออกสู่ตลาดในแต่ละปี รวมทั้งสภาพภูมิอากาศ เช่น ภัยแล้ง
อุทกภัย และปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิตข้าว และ 3) ปัจจัย
อื่น ๆ ได้แก่ สภาวะการแข่งขันด้านราคาข้าวของประเทศไทยกับประเทศผู้ผลิตที่สาคัญ เช่น อินเดีย
เวียดนาม เป็นต้น การเร่งระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล รวมทัง้ การดาเนินนโยบาย/มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ
ทั้งของประเทศไทย ประเทศผู้ผลิตที่สาคัญ และประเทศคู่ค้าข้าว เช่น มาตรการรับจานา มาตรการประกัน
ราคา การพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศและงดการนาเข้าข้าวจากต่างประเทศ (อินโดนีเซีย) การจากัดการ
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ส่งออกเพื่อให้มีปริมาณข้าวเพียงพอภายในประเทศ (อินเดีย และเวียดนาม, ปี 2551) การขายข้าวราคา
ต่าเพื่อระบายสต็อกข้าว (อินเดีย และเวียดนาม, ปี 2556)
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ของประเทศไทย พบว่า ผลผลิตยางพารา
ของประเทศไทย ประมาณร้อยละ 80 – 85 ของผลผลิตทั้งหมด ถูกนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น
เช่น ยางแท่ง น้ายางข้น ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ยางคอมปาวด์ เป็นต้น เพื่อส่งออกขายในต่างประเทศ ทาให้
ยางพาราของประเทศไทยเป็นสินค้าที่ต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
ยอมรับราคาที่ผู้นาเข้าจากตลาดโลกกาหนดมาให้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายางพาราของประเทศไทยจะมี
ส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในตลาดโลก แต่โครงสร้างตลาดยางพาราโลกเป็นแบบผู้ซื้อน้อยราย
ขณะที่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกมีมากทั้งรายใหญ่และรายย่อยในแต่ละประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ซึ่งปริมาณการผลิตยางพารารวมของ 3 ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 60 ของผลผลิตยางพาราโลก
โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ราคายางพาราของประเทศไทย ประกอบด้วย 1) ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์
ได้แก่ เศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้ยางพารา หากช่วงใดที่เศรษฐกิจโลกขยายตัวส่งผลให้ปริมาณการใช้
ยางพาราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกตลาด รวมทั้งการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ หากเศรษฐกิจ
ของโลกขยายตัว ความต้องการในการผลิตรถยนต์จะเพิ่มมากขึ้น ทาให้ความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้นและ
ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของราคายางพารา นอกจากนี้ปริมาณของสต็อกยางพาราที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศส่งผลต่อการลดลงของราคายางพาราประเทศไทย 2) ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทาน ได้แก่ การขยาย
พื้นที่เพาะปลูกยางพาราจะทาให้ผลผลิตยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทาให้เผชิญกับภาวะผลผลิต
ล้นตลาดและส่งผลให้ราคายางพาราไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและ
สภาพอากาศจะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตและราคายางพารา ทั้งนี้ นโยบายการผลิตและการส่งออก
ของประเทศผู้ผลิตหลัก เช่น นโยบายของประเทศผู้ผลิตหลักในการร่วมมือเพื่อจากัดปริมาณการส่งออก
จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคายางพาราในตลาดโลกและในประเทศไทย เป็นต้น และ
3) ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ การเก็งกาไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ราคาน้ามันดิบในตลาดโลก ซึง่ หากราคา
น้ามันดิบสูงขึ้น จะส่งผลให้ราคายางสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ทาให้ความต้องการใช้ยางพาราและราคายางพารา
เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ มาตรการแทรกแซงของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลาจะส่งผลกระทบต่อทิศทางการ
เคลื่อนไหวของราคายางที่เกิดขึ้นด้วย
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ราคาอ้อยของประเทศไทย พบว่า อ้อยเป็นวัตถุดิบที่สาคัญสาหรับ
แปรรูปเป็นน้าตาล โดยประเทศที่สามารถปลูกอ้อยและผลิตน้าตาลได้มากกว่าปริมาณความต้องการใช้
ภายในประเทศ ได้แก่ บราซิล ไทย อินเดีย โดยประเทศไทยสามารถส่งออกน้าตาลทรายได้มากเป็นอันดับ 2
ของโลก รองจากบราซิล อย่างไรก็ดี อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีลักษณะแตกต่างจากพืชชนิดอื่น เนื่องจากมี
การกาหนดกรอบกติกาที่ชัดเจนที่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจะต้องปฏิบัติตาม และมีหน่วยงานของรัฐทา
หน้าที่กากับดูแลเป็นการเฉพาะ โดยภาครัฐได้มีการกาหนดราคาและปริมาณการผลิตอ้อยและน้าตาล
ทรายในแต่ละฤดูกาลผลิตไว้แล้วในเบื้องต้น รวมทั้งมีการกาหนดปริมาณการผลิตสินค้าประเภทอ้อยเพื่อ
จาหน่ายในประเทศและส่งออกโดยคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย และคณะกรรมการกาหนดราคา
สินค้าและบริการ กระทรวงพาณิชย์ จะเป็นผู้กาหนดราคาจาหน่ายน้าตาลทรายปลีก ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อสถานการณ์ราคาอ้อยของประเทศไทย ประกอบด้วย 1) ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์ ได้แก่ ปริมาณ
ผลผลิตอ้อยที่นามาผลิตเป็นน้าตาลทรายและปริมาณสต็อกน้าตาลทรายในตลาดโลกและของประเทศไทย
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา และความต้องการน้าตาลเพื่อการบริโภคและใช้ในภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจของโลก และประเทศคู่ค้า 2) ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทาน ได้แก่ ปริมาณ
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ผลผลิตอ้อยที่นามาผลิตเป็นน้าตาลทราย และสภาพภูมิอากาศ เช่น ภัยธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้ง รวมทั้ง
โรคระบาด ส่งผลให้การเจริญเติบโตของอ้อยทาให้กระทบค่าความหวานของอ้อยและผลผลิตน้าตาลทราย
และ 3) ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ราคาน้าตาลทรายในตลาดโลกส่งผลกระทบต่อการกาหนดราคาอ้อยใน
ประเทศ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐกับค่าเงินบาทของไทย และมาตรการด้านภาษีของ
ประเทศผู้นาเข้าน้าตาลทราย
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ราคามันสาปะหลังของประเทศไทย พบว่า ผลผลิตมันสาปะหลัง
ของประเทศไทยประมาณร้อยละ 70 – 75 ของผลผลิตทั้งหมดถูกนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
ได้แก่ มันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมันสาปะหลัง เพื่อส่งออกขายในต่างประเทศ โดยประเทศไทยส่งออก
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังมากเป็นอันดับ 1 ของโลก มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 75 – 80 ดังนั้น
ความต้องการผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของตลาดต่างประเทศจึง เป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดราคา
มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของประเทศไทย ซึ่งราคามันสาปะหลังและราคาผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลังจึงเป็นตัวกาหนดปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังสดของเกษตรกรด้วย โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สถานการณ์ราคามันสาปะหลังของประเทศไทย ประกอบด้วย 1) ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์ ได้แก่
ความต้องการผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของตลาดต่างประเทศ นโยบายการใช้พืชพลังงานมากขึ้นเพื่อนามา
ผลิตพลังงานทดแทน นโยบายส่งเสริมการใช้น้ามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทานอลที่ผลิตมาจากมันสาปะหลัง
ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ รวมทั้งการกาหนดนโยบายการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลังของประเทศผู้นาเข้า ดังนั้น ความต้องการของตลาดต่างประเทศจึงส่งผลกระทบโดยตรงกับ
ปริมาณความต้องการมันสาปะหลังสดเพื่อแปรรูปและส่งผลกระทบต่อราคาขายมันสาปะหลังสดที่เกษตรกร
ได้รับในแต่ละฤดูกาลผลิต 2) ปัจจัยพืน้ ฐานด้านอุปทาน ได้แก่ สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เช่น
ภัยธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้ง ภาวะฝนทิ้งช่วง เป็นต้น รวมทั้งปัญหาโรคระบาด ซึง่ ส่งผลกระทบต่อปริมาณ
ผลผลิตและราคามันสาปะหลัง และ 3) ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ การดาเนินมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เช่น นโยบายเพิ่มความเข้มงวดในการนาเข้าผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังจากประเทศ
เพื่อนบ้าน โครงการรับจานามันสาปะหลังในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เป็นต้น
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย พบว่า สหรัฐอเมริกา
เป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายใหญ่ที่สุดของโลก ดังนั้น ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐอเมริกา
จึงมีอิทธิพลต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งมีอิทธิพลต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของประเทศไทย ทั้งนี้ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศได้มีอิทธิพลต่อการกาหนดราคาข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ในประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศมีความต้องการ
ใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่าร้อยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ราคา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย ประกอบด้วย 1) ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์ ได้แก่ ความต้องการใช้
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศ รวมทั้งการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีราคาต่ากว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ และการนาเข้าพืชทดแทน เช่น ข้าวสาลี
ราคาถูกมาใช้ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บางส่วน เป็นต้น 2) ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทาน ได้แก่ พื้นที่ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งปัญหาภัยธรรมชาติ การเกิดปัญหาภัยแล้ง ภาวะฝนทิ้งช่วง และ
ภาวะน้าท่วม อาจส่งผลต่อปริมาณผลผลิตและราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศได้ 3) ปัจจัยอื่น ๆ
ได้แก่ การดาเนินมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เช่น มาตรการแทรกแซงราคา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการประกันรายได้เกษตรกร การรับจานาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ภายในประเทศ
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จากการวิเคราะห์สถานการณ์ราคาปาล์มน้ามันของประเทศไทย พบว่า ปาล์มน้ามันเป็นพืชน้ามัน
ที่มีศักยภาพการผลิตน้ามันสูงสุดเมื่อเทียบกับพืชน้ามันชนิดอื่น เช่น มะพร้าว ดอกทานตะวัน เป็นต้น
เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตและราคาต่ากว่า ประเทศผู้ผลิตสาคัญ คือ อินโดนีเซียและมาเลเซีย มีสัดส่วน
การส่งออกน้ามันปาล์มรวมกันสูงถึงร้อยละ 89 ของการส่งออกน้ามันปาล์มโลก ทาให้อินโดนีเซียและ
มาเลเซียมีบทบาทสูงในการกาหนดทิศทางราคาน้ามันปาล์มในตลาดโลก สาหรับประเทศไทยมีผลผลิต
น้ามันปาล์มเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ามันและโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบส่วนใหญ่
อยู่ในภาคใต้ และได้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกไปยังภาคอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ตามยุทธศาสตร์ของภาครัฐในการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อสนับสนุนแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศ ซึง่ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อสถานการณ์ราคาปาล์มน้ามันของประเทศไทย ประกอบด้วย 1) ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์ ได้แก่
ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศผู้นาเข้า และความต้องการใช้ผลผลิตในภาคการผลิตของ
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล และพืชน้ามันทดแทน ล้วนส่งผลต่อระดับราคา
2) ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทาน ได้แก่ การขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ามัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ทั้งของประเทศไทย และประเทศผู้ผลิตที่สาคัญที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตปาล์ม และปริมาณสต็อกของ
ผลผลิตทั้งในและต่างประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา 3) ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่
อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาท รวมทั้งราคาน้ามันดิบและน้ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลก นอกจากนี้
ยังมีมาตรการของรัฐบาล เช่น การกาหนดปริมาณส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล การแทรกแซงราคา
ผลปาล์มเพื่อพยุงไม่ให้ราคาตกต่าตามราคาในตลาดโลก การนาเข้าน้ามันปาล์มเพื่อเพิ่มสต็อกน้ามันปาล์ม
ในประเทศแก้ไขปัญหาขาดแคลน เป็นต้น
นอกจากการศึกษาสถานการณ์ด้านราคาแล้ว คณะผู้วิจัยได้รวบรวมมาตรการด้านการเงินการคลัง
ของประเทศไทยในช่วงปี 2551 – 2560 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพืชเกษตรที่สาคัญต่อเศรษฐกิจไทย
ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ามัน โดยในแต่ละพืชสามารถจาแนก
เป็นประเภทของมาตรการต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับต้นน้าในขั้นตอนการผลิตจนถึงระดับปลายน้าในขั้นตอนการ
ส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดาเนินโครงการ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ และงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ รวมทั้งผลการ
ดาเนินโครงการ (ถ้ามี) เพื่อนาไปใช้ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าว
ต่อไป โดยสามารถสรุปรายละเอียดของมาตรการแต่ละประเภทได้ดังนี้
1) มาตรการด้านการสนับสนุนต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการการผลิตมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การช่วยเหลือปัจจัยการผลิตและลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาระบบการเพาะปลูก
รวมถึงการส่งเสริมให้สลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่น เพื่อเป็นเกษตรกรรมทางเลือกให้เกษตรกร
ในระยะยาว ตัวอย่างของมาตรการ ได้แก่ โครงการจัดระบบการปลูกผลิต พัฒนาการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น โครงการ
สนับสนุนต้นทุนการผลิต/ค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกร โครงการควบคุม
ปริมาณการผลิต โครงการสนับสนุนสินเชื่อ/อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และโครงการสนับสนุน
สินเชื่อ/อุปกรณ์ให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่า
2) มาตรการด้านการสนับสนุนเงินทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนในการประกอบ
อาชีพช่วยลดภาระดอกเบี้ยและภาระหนี้สินให้แก่เกษตรกร ทาให้เกษตรกรมีเงินเหลือเพื่อการดารงชีพ
เพิ่มขึ้น เกิดการใช้จ่ายและการหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ตัวอย่างของมาตรการ ได้แก่ โครงการลด
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ดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกร โครงการพักชาระหนี้ต้นเงิน โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรเพื่อประกอบ
อาชีพเสริม โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
3) มาตรการด้านการชะลอการขายมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณอุปทานในตลาด ช่วยชะลอปริมาณ
ผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจานวนมาก รวมถึงการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ
ในการรวบรวมรับซื้อและผลผลิตจากเกษตรกร นอกจากนี้ ยังเป็นการแทรกแซงตลาดเพื่อยกระดับราคา
ผลิตผลการเกษตรให้สูงขึ้น ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพตามสภาวะเศรษฐกิจ ตัวอย่าง
ของมาตรการ ได้แก่ โครงการรับจานาผลผลิตทางการเกษตร โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตร โครงการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการเพื่อให้รับซื้อผลผลิตเพิ่มขึ้น โครงการสินเชื่อ
เพื่อรวบรวมผลผลิตโดยสถาบันเกษตรกร โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการผลผลิตทางการเกษตร โครงการ
ประกันราคาผลผลิต
4) มาตรการด้านการสนับสนุนการตลาดมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกในการซื้อขายผลผลิต
การเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร รวมถึงหาช่องทางการค้าและตลาดใหม่ ๆ เพื่อให้เกษตรสามารถ
ขายผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างของมาตรการ ได้แก่ โครงการเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรแปรรูปผลผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่า
โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการเพื่อแปรรูปผลผลิต โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปผลผลิต
เพื่อเพิ่มมูลค่า
5) มาตรการด้านอื่น ๆ เช่น มาตรการประกันภัยผลผลิตทางการเกษตรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกษตรกรมีการจัดการความเสีย่ งด้านการผลิตผ่านการประกันภัยและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัย
ธรรมชาติ
สาหรับอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากพืชชนิดอื่น เนื่องจากมีการกาหนด
กรอบกติกาที่ชัดเจนที่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจะต้องปฏิบัติตาม และมีหน่วยงานของรัฐทาหน้าที่กากับ
ดูแลโดยเฉพาะผู้ปลูกอ้อยจะต้องขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย และ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้าตาลจะต้องได้รับใบอนุญาตตั้งหรือขยายโรงงานน้าตาลจากภาครัฐ
ซึ่งเป็นการควบคุมจานวนโรงงานน้าตาลและกาลังการผลิต การกาหนดราคาอ้อยและผลตอบแทน
การผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณตามที่กฎหมายกาหนด
ดังนั้น ภาครัฐได้มีการกาหนดราคาและปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายในแต่ละ
ฤดูกาลผลิตไว้ในเบื้องต้นแล้ว
ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการดาเนินนโยบายนั้น ใช้แนวคิดทีว่ ่า จะพิจารณา
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพจากผลกระทบของมาตรการต่ออรรถประโยชน์ (Utility) เกษตรกร หรือ
แบบจาลองกาไรขาดทุนของเกษตรกร ทั้งนี้ จะใช้การเปรียบเทียบผลกระทบต่อกาไรสุทธิของเกษตรกร
จากการดาเนินนโยบายรัฐที่ปะเมินจากแบบจาลองการผลิตจากข้อมูลของ ธ.ก.ส. กับงบประมาณรายจ่าย
ต่อรายที่ใช้ในโครงการนั้น ๆ ในรูปแบบของสัดส่วนความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ โดยหากสัดส่วนความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า การดาเนินมาตรการดังกล่าวนี้มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
เนื่องจากผลกระทบต่อกาไรสุทธิของเกษตรกรจากการดาเนินนโยบายรัฐสูงกว่างบประมาณรายจ่ายที่ใช้
ในโครงการนั้น ทั้งนี้ จากหลักการดังกล่าว สามารถสรุปเป็นขั้นตอนในการประเมินได้ ดังนี้
1) การจัดทาฐานข้อมูลมาตรการจาแนกตามรูปแบบมาตรการสนับสนุนเกษตรกรของรัฐบาล
โดยจะมีการจาแนกมาตรการสนับสนุนของรัฐได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) มาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ ต่าแก่เกษตรกร
(2) มาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิต และ (3) มาตรการด้านราคา
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2) การประเมินผลกระทบต่อกาไรสุทธิ โดยเป็นการประเมินการดาเนินมาตรการสนับสนุนเกษตรกร
ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อ (1) ราคาสินค้าเกษตร (2) ปริมาณผลผลิต และ (3) ต้นทุนการผลิตสินค้า
เกษตร ภายใต้แบบจาลองกาไร/ขาดทุนสุทธิ โดยแบบจาลองดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
2.1) แบบจาลองกาไร/ขาดทุนสุทธิ และแบบจาลองผลผลิตทางการเกษตร ซึง่ จะแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างราคาสินค้า ปริมาณผลผลิต ปัจจัยการผลิต และต้นทุนการผลิต โดยจะใช้ในการศึกษา
ผลกระทบต่อกาไรสุทธิในกรณีที่ราคา และปริมาณสินค้าเกษตรเปลี่ยนแปลงไปจากการดาเนินมาตรการ
สนับสนุนในภาพรวม
2.2) แบบจาลองผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
โดยจะใช้ในการประเมินผลกระทบต่อปริมาณการผลิต จากการดาเนินมาตรการสนับสนุนเกษตรกรต่าง ๆ
ที่ทาให้ปัจจัยการผลิตเปลี่ยนแปลงไป
2.3) แบบจาลองวิเคราะห์ผลกระทบของราคาสินค้าเกษตรจากการดาเนินมาตรการสนับสนุน
ด้านราคาต่าง ๆ จากรัฐบาล
แบบจาลองในเบื้องต้นจะนามาใช้ในการประเมินว่ากาไร/ขาดทุนสุทธิจะเปลี่ยนแปลงไป
เท่าไรหากมีการดาเนินมาตรการสนับสนุนเกษตรกรจากรัฐบาล
3) การประเมินงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ในการดาเนินโครงการดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลวงเงินงบประมาณของการดาเนินมาตรการสนับสนุนเกษตรกรต่าง ๆ ขึ้น โดยจาแนกประเภท
ของงบประมาณตามมาตรการสนับสนุนของรัฐบาล
4) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพจะนาเอาผลลัพธ์จากการประเมินผลกระทบต่อ
กาไรสุทธิในข้อ 2) และการประเมินงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ในการดาเนินโครงการในข้อ 3) มาจัดทา
ในรูปแบบของสัดส่วนความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
ของการดาเนินมาตรการต่อไป
ทั้งนี้ จากการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืช
เศรษฐกิจหลัก 5 พืช ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง และปาล์มน้ามัน ที่ดาเนินการระหว่างปี 2555 2560 เป็นการเปรียบเทียบผลกระทบของแต่ละมาตรการต่อกาไรสุทธิของเกษตรกรจากการดาเนินนโยบายรัฐ
กับงบประมาณรายจ่ายต่อรายที่รัฐบาลใช้ในโครงการนั้น ๆ เพื่อประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
ในการดาเนินนโยบาย ทั้งนี้ การประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพจะแบ่งการพิจารณาออกเป็นสองกรณี
คือ (1) เกษตรกรนาเงินส่วนเกินที่เกิดจากนโยบายภาครัฐไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น และ (2) เกษตรกร
นาเงินส่วนเกินดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มผลผลิต ดังนั้น จึงสามารถประเมินขอบเขตล่าง
(Lower Bound) ของความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการจากกรณีที่ 1 ซึ่งเป็นระดับความคุ้มค่า
ต่าที่สุดที่เป็นไปได้ของโครงการ และขอบเขตบน (Upper Bound) ของความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
ของมาตรการจากกรณีที่ 2 ซึ่งเป็นระดับความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่สูงที่สุดที่เป็นไปได้ของโครงการ
การประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรม
ของภาครัฐสามารถสรุปได้ดังนี้
1) ข้าว
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยและมาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิต ได้แก่ โครงการ
ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการพักชาระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร และโครงการสนับสนุนต้นทุน
การผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อยมีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ เนื่องจาก Lower Bound
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ของความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมีค่ามากกว่า 1 อย่างไรก็ดี สาหรับมาตรการที่เป็นการดาเนินโครงการ
หรือมาตรการที่ช่วยเหลือต้นทุนการดาเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเฉพาะเจาะจง (Targeted
Measures) มีสัดส่วนความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมากกว่ามาตรการช่วยเหลือต้นทุนแบบไม่มีเงื่อนไข
สาหรับมาตรการด้านราคาสาหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มาตรการด้านราคาที่เป็นการบริหาร
อุปทานในระบบ เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เป็นต้น มีความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพกว่ามาตรการหรือโครงการที่เป็นการแทรกแซงตลาดโดยตรง เช่น โครงการรับจานา
ข้าวเปลือก เป็นต้น เนื่องจากใช้งบประมาณในการดาเนินการน้อยกว่าและรัฐบาลไม่ได้เป็นผู้รับ
ความเสี่ยงด้านราคา
2) ยางพารา
มาตรการเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมินความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพทั้งหมด คือ มาตรการด้านอุดหนุนต้นทุนการผลิต เช่น มาตรการสนับสนุนค่าปุ๋ย
ชาวสวนยาง และโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เป็นต้น มาตรการกลุ่มดังกล่าว
นั้นมี Lower Bound ต่ากว่า 1 แต่มี Upper Bound สูงกว่า 1 ดังนั้น ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของ
มาตรการกลุ่มดังกล่าวนั้นอาจยังไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ดี หากหน่วยงานที่ดาเนินมาตรการส่งเสริมให้
เกษตรกรนาเงินที่ประหยัดได้จากมาตรการมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มผลผลิต มาตรการกลุ่มดังกล่าว
ก็จะมีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมากขึ้น
3) มันสาปะหลัง
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า/ลดดอกเบี้ยแก่เกษตรกรและมาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิต
ที่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เพาะปลูกมันสาปะหลังในระบบน้าหยด โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูป
มันสาปะหลัง และโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดนั้น มี Upper Bound ของสัดส่วนความคุ้มค่าและประสิทธิภาพต่ากว่า 1 ซึ่งอาจหมายความว่า
มาตรการดังกล่าวนั้นไม่มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ เนื่องจากโครงการเหล่านั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปมันสาปะหลัง ซึ่งเกษตรกรจาเป็นต้องใช้ความรู้และนาเทคโนโลยี
ขั้นสูง มาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการอบรมเพิ่มทักษะและความรู้ให้เกษตรกรนั้นอาจไม่มีความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพ
สาหรับมาตรการด้านราคาเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังที่มีข้อมูลเพียงในการ
ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของโครงการ คือ โครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง ซึ่งเป็น
การบริหาร Supply ในระบบคล้ายกับโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพเนื่องจากมีสัดส่วนความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมากกว่า 1
4) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มาตรการเพื่อสนับสนุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมินความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพทั้งหมด คือ มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 โดยมาตรการดังกล่าว
มีสัดส่วนความคุ้มค่าและประสิทธิภาพน้อยกว่า 1 กล่าวคือ ผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับนั้นมีค่าน้อย
กว่างบประมาณที่ใช้ไปของโครงการ เช่นเดียวกับความคุ้มค่าของมาตรการในลักษณะเดียวกันของพืชอื่น
5) ปาล์มน้ามัน
มาตรการเพื่อสนับสนุนปาล์มน้ามันที่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมินความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพ คือ มาตรการด้านราคา ได้แก่ โครงการดูดซับน้ามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด และ

210
โครงการรับซื้อน้ามันปาล์มดิบเก็บสต็อก ซึ่งทั้งสองโครงการอาจไม่มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
เนื่องจากสัดส่วนความคุ้มค่าและประสิทธิภาพน้อยกว่า 1 เนื่องจากเป็นมาตรการที่แทรกแซงราคา
คณะผู้วิจัยไม่ได้ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการเพื่อสนับสนุนเกษตรกร
ผู้ปลูกอ้อยเนื่องจากอ้อยมีการกาหนดกรอบกติกาที่ชัดเจนที่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจะต้องปฏิบัติตาม
และมีหน่วยงานของรัฐทาหน้าที่กากับดูแลโดยเฉพาะ ซึ่งได้มีการกาหนดราคาและปริมาณไว้ล่วงหน้าแล้ว

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการด้านการเงินการคลังในการสนับสนุน
ภาคเกษตรกรรมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพืชเกษตรและประเภทของมาตรการ ทั้งนี้ ผลการประเมิน
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งมีจานวนมาตรการด้านการเงิน
การคลังมากที่สุดและครอบคลุมทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าและมาตรการ
ลดดอกเบี้ยสินเชื่อเกษตรกรเป็นมาตรการที่มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมากที่สุด
อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัตินั้น ภาครัฐไม่สามารถดาเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าหรือมาตรการ
ลดดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวได้ การดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลังในการสนับสนุนภาคเกษตรกรรม
พิจารณาจากความต้องการของเกษตรกร ช่วงฤดูกาลเพาะปลูก และสถานการณ์การผลิตในช่วงเวลานั้น ๆ
ส่งผลให้ในแต่ละปีการผลิต ภาครัฐจึงจะดาเนินมาตรการที่ครอบคลุมทั้งมาตรการด้านการสนับสนุน
ต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการผลิต มาตรการด้านการสนับสนุนเงินทุน มาตรการด้านการชะลอการขาย มาตรการ
ด้านการสนับสนุนการตลาด ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลังของภาครัฐสามารถ
เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ ควรพิจารณาปรับปรุงมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุน
ภาคเกษตรกรรม ดังนี้
1) แนวทางการดาเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าหรือมาตรการลดดอกเบี้ยสินเชื่อเกษตรกร
ผลการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพแสดงให้เห็นว่า มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าและ
มาตรการลดดอกเบี้ยสินเชื่อให้แก่เกษตรกรเป็นการทั่วไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการดาเนินงาน
ของเกษตรกรหรือลดภาระหนี้ของเกษตรกร โดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้สินเชื่อเป็นมาตรการ
ด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมที่มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมากที่สุด ในขณะที่
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนากระบวนการปลูกหรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนัน้
กลับมีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพทีต่ ่ากว่า ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการจากัดวัตถุประสงค์ของสินเชื่อ
ทาให้เกษตรกรเข้าถึงสินเชื่อดังกล่าวได้ยากขึ้นและเป็นวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากสินเชื่อเพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนในการผลิต อีกทั้ง อาจเกิดจากในการดาเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าที่กาหนดวัตถุประสงค์
การใช้สินเชื่อเพื่อการพัฒนากระบวนการปลูกหรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ผ่านมานั้น ยังไม่มีมาตรการ
เพิ่มความรู้หรือพัฒนาทักษะควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านเงินทุน จึงส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากวงเงินสินเชื่อดังกล่าวได้ ดังนั้น หากมีการดาเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าโดยกาหนดวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากระบวนการปลูกหรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภาครัฐควรพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินมาตรการเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะให้กับเกษตรกรควบคู่ไปด้วย
นอกจากนี้ ในการดาเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าและมาตรการลดดอกเบี้ยสินเชื่อให้แก่
เกษตรกรเป็นการทั่วไปที่ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้สินเชื่อนั้น ควรส่งเสริมให้เกษตรกรนาเงินที่
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ได้รับเพิ่มเติมหรือเงินเหลือจากการลดดอกเบี้ยไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มผลผลิต เพื่อให้มาตรการ
มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2) แนวทางการดาเนินมาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิต
ผลการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพแสดงให้เห็นว่า มาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิต
เช่น โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี โครงการพักชาระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ย
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร โครงการ
สนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อย เป็นต้น มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
เนื่องจาก Lower Bound ของผลการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมีค่ามากกว่า 1 อย่างไรก็ดี
ผลการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสาหรับมาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิตเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเฉพาะเจาะจง (Targeted Measures) นั้น มีสัดส่วนความคุ้มค่า และ
ประสิทธิภาพมากกว่ามาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิตแบบไม่มีเงื่อนไข
ดังนั้น ภาครัฐควรกาหนดวัตถุประสงค์ของมาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิตให้ชัดเจน เช่น
มาตรการอุดหนุนค่าเกี่ยวข้าว มาตรการอุดหนุนค่าปุ๋ย เป็นต้น อย่างไรก็ดี หากมาตรการอุดหนุนต้นทุน
การผลิตมีวัตถุประสงค์อื่นเพิ่มเติม เช่น มาตรการอุดหนุนค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว เป็นต้น ภาครัฐควรให้
ความรู้และพัฒนาทักษะของเกษตรกรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรการควบคู่ไปกับการอุดหนุน
ต้นทุนการผลิตด้วย และควรติดตามให้เกษตรกรนาเงินอุดหนุนที่ได้รับเพิ่มเติมจากมาตรการดังกล่าวไปใช้
เป็นทุนหมนเวียนในการผลิตจริง
3) แนวทางการดาเนินมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อราคา
จากผลการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพแสดงให้เห็นว่า หากภาครัฐต้องการดาเนิน
มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ส่งผลกระทบต่อราคา ภาครัฐควรดาเนินมาตรการ
ที่มีลักษณะดังนี้
3.1) มาตรการดังกล่าวควรเป็นการบริหารอุปทานภายใต้ระบบตลาดปกติ โดยกาหนด
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือขายผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งจะส่งผล
ให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลง เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เป็นต้น
แทนการใช้มาตรการแทรกแซงตลาดโดยตรง เช่น มาตรการจานาข้าวเปลือก เป็นต้น อย่างไรก็ดี มาตรการ
บริหารอุปทานภายใต้ระบบตลาดปกติมีข้อจากัดโดยเฉพาะในกลุ่มพืชที่ราคาตลาดโลกมีผลกระทบต่อราคา
ภายในประเทศอย่างมีนัยสาคัญ หากภาครัฐต้องการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ราคาตลาดโลกตกต่า
ควรพิจารณามาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าหรือมาตรการลดดอกเบี้ยสินเชื่อเกษตรกรแทนการดาเนิน
มาตรการสนับสนุนด้านราคาจะมีความเหมาะสมมากกว่า
3.2) มาตรการของภาครัฐควรกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือเป็นเกษตรกร
โดยตรง ซึ่งเปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้บริหารอุปทานโดยชะลอการขายผลผลิต เช่น โครงการชะลอการ
เก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง เป็นต้น แทนมาตรการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือพ่อค้าคนกลางเป็นผู้บริหาร
อุปทาน เช่น โครงการดูดซับน้ามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด เป็นต้น ดังจะเห็นได้ว่า ผลการประเมิน
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการที่ให้เกษตรกรเป็นผู้บริหารอุปทานสูงกว่ามาตรการที่ส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการหรือพ่อค้าคนกลางเป็นผู้บริหารอุปทาน
นอกจากนี้ ในการเลือกใช้มาตรการที่ส่งผลกระทบต่อราคาควรพิจารณาให้เหมาะสมกับ
โครงสร้างตลาดและโครงสร้างราคาของพืชแต่ละชนิด อีกทั้งกาหนดระยะเวลาในการเริ่มใช้มาตรการ
ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของแต่ละพืชด้วย
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4) แนวทางการพัฒนาระบบการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในอนาคต
การประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการภาคเกษตรกรรมที่คณะผู้วิจัย
ได้จัดทานั้น มีข้อจากัดของข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งอาจทาให้ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพของบางโครงการหรือบางมาตรการได้ ดังนั้น ในอนาคตภาครัฐควรจัดให้มีการประเมิน
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการดาเนินมาตรการของภาครัฐและการเก็บข้อมูลผลการดาเนินมาตรการ
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อประเมินผลทางเศรษฐกิจ
ของโครงการในมิติอื่น ๆ ได้เพิ่มเติม โดยอาจทาการสารวจข้อมูลแบบวัดซ้า (Repeated Samples)
เพื่อให้สามารถใช้วิธีการทางเศรษฐมิติ เพื่อวิเคราะห์ ผลกระทบของความคุ้มค่า และประสิทธิภาพ
ของมาตรการจากกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน สามารถวัดผลกระทบจากราคาผลผลิตได้ชัดเจนมากขึ้น
รวมทั้งสามารถวัดผลประโยชน์ของโครงการที่อาจเกิดจากการลดข้อจากัดด้านเงินทุน (Capital Constraint)
ของเกษตรกรในช่วงเริ่มเพาะปลูก (Consumption Smoothing) ได้เช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจากภาครัฐ
จะดาเนินมาตรการหลายมาตรการพร้อมกัน ดังนั้น ควรพิจารณาบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ที่ดาเนินมาตรการกับฐานข้อมูลของ ธ.ก.ส. หรือข้อมูลจากการสารวจ เพื่อให้สามารถแยกผลกระทบ
ของมาตรการด้านการเงินการคลังในการสนับสนุนภาคเกษตรกรรมแต่ละมาตรการได้ชัดเจนมากขึ้น
นอกจากนี้ การประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการใช้สมการเดียวกันสาหรับพืชทุกชนิด
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างตลาดถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่กระทบต่อกลไกราคาของพืชแต่ละชนิด และมีผล
ต่อการส่งผ่านมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่เกษตรกร ดังนั้น ในอนาคตควรมีการ
พัฒนาแบบจาลองโดยคานึงถึงโครงสร้างระบบตลาดของแต่ละพืช ซึ่งจะส่งผลให้การประเมินความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพของมาตรการมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ในการดาเนินการดังกล่าว หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการออกแบบและดาเนินมาตรการต้องให้ความสาคัญและให้ความร่วมมือในการจัดทา
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการวิเคราะห์ในลักษณะดังกล่าวต้องใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ของหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ดาเนินมาตรการ ดังนั้น ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งสร้างความตระหนัก
ถึงความสาคัญของการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการด้านการเงินการคลังในการ
สนับสนุนภาคเกษตรกรรม เพื่อให้ภาครัฐสามารถพัฒนามาตรการด้านการเงินการคลังในการสนับสนุน
ภาคเกษตรกรรมที่มีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพต่อไป
5) การดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลังในการสนับสนุนภาคเกษตรกรรม
จากการรวบรวมมาตรการด้านการเงินการคลังในการสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของภาครัฐ
ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ในแต่ละปีการผลิตภาครัฐมีมาตรการจานวนมาก ซึ่งกาหนดกลุ่มเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์มีความคล้ายคลึงกันแต่ยังขาดการบูรณาการการดาเนินงานของแต่ละมาตรการให้สอดคล้องกัน
เช่น มาตรการเพื่อชะลอการขายผลผลิตในช่วงต้นฤดูกาล ที่มีทั้งมาตรการชะลอการขายโดยเกษตรกรเอง
ผู้ประกอบการ รวมทั้งสถาบันการเกษตรกร ซึง่ ไม่ได้กาหนดช่วงเวลาที่จะชะลอการขายให้เหลื่อมกัน
เพื่อทะยอยเพิ่มปริมาณอุปทานในตลาด เป็นต้น ในขณะที่บางครั้งมีการดาเนินมาตรการที่ก่อให้เกิดผล
ที่ไม่สอดคล้องกัน เช่น ในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่า ภาครัฐได้มีมาตรการส่งเสริมต้นทุนการผลิตเพื่อลด
ต้นทุนให้แก่เกษตรกร ซึง่ อาจเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรขยายพื้นที่การผลิตและเพิ่มปริมาณผลผลิต
ในตลาดอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ภาครัฐได้ดาเนินมาตรการเพื่อพยุงราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ภาครัฐ
ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณเพิ่มขึ้นในการพยุงราคาของผลผลิตที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากการสนับสนุน
การขยายพื้นที่การผลิตดังกล่าว ดังนั้น ในการดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลังในการสนับสนุน
ภาคเกษตรกรรมในอนาคตควรมีการจัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
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ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดเป้าหมายการผลิตในแต่ละปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านปัจจัยการผลิต
สถานการณ์ด้านตลาด และสถานการณ์ด้านราคา รวมทั้งกาหนดแนวทางการดาเนินมาตรการในแต่ละปี
ให้มวี ัตถุประสงค์และระยะเวลาดาเนินการที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ ภาครัฐควรมุ่งเน้นการดาเนิน
มาตรการเพิ่มความรู้หรือพัฒนาทักษะควบคู่ไปกับการดาเนินมาตรการด้านอื่น ๆ เนื่องจากมาตรการ
เพิ่มความรู้หรือพัฒนาทักษะดังกล่าวจะมีผลช่วยให้การดาเนินมาตรการต่าง ๆ มีความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพมากขึ้นดังที่กล่าวไปแล้ว อีกทั้งควรจัดทามาตราการในระยะยาวร่วมด้วย เช่น การจัด
zoning ภาคการเกษตรกรรม การพัฒนาแหล่งน้า เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทย
อย่างยั่งยืน

6.3 ข้อจากัดของงานวิจัย
1) ถึงแม้ว่างานวิจัยนิ้ได้ศึกษาสถานการณ์ด้านราคาและรวบรวมมาตรการด้านการเงินการคลัง
ที่สนับสนุนภาคเกษตรกรรมในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2551 – 2560) แต่เนื่องจากข้อจากัด
ด้านข้อมูลรายบุคคลของเกษตรกร ซึ่งเป็นข้อมูลในช่วงเวลาระหว่างปีการเพาะปลูก 2555 – 2560 เท่านั้น
ทาให้การวิเคราะห์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของนโยบายทาได้เพียงช่วงปี 2555 – 2560
2) การศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะมาตรการที่สามารถแสดงผลกระทบที่สามารถวัดเป็นมูลค่า
ได้เท่านั้นเนื่องจากต้องนาผลประโยชน์มาเปรียบเทียบกับงบประมาณของรัฐบาล สาหรับบางมาตรการ
เช่น มาตรการตลาดนัดข้าวเปลือก โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
กระบือ การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงแพะ หรือการทานาหญ้า เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่มาตรการที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อราคาหรือปริมาณผลผลิตของพืชเกษตรนั้น ๆ จะไม่สามารถจาแนกผลกระทบออกมาได้
อย่างชัดเจน จึงทาให้ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการดาเนินนโยบายได้
3) สมมติฐานในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อด้านราคา
ของงานวิจัยนี้ คือ กาหนดให้ราคาสินค้าเกษตรที่หักผลกระทบทางด้านวัฏจักรและแนวโน้มต่าง ๆ ออกแล้ว
สามารถแสดงถึงราคาสินค้าเกษตรที่แท้จริงหรือปราศจากผลกระทบจากการดาเนินนโยบายได้ (เสมือนราคา
ฐานในกรณีที่เกษตรกรไม่ได้เข้าร่วมมาตรการใด ๆ) โดยการหาราคาฐานนี้ใช้วิธีการ Hodrick-Prescott
filter หรือ HP filter ซึง่ ใช้แนวคิดที่ว่าข้อมูลเศรษฐกิจในอดีตจะอยู่สูงกว่าหรือต่ากว่าระดับค่าเฉลี่ย
แนวโน้มของเศรษฐกิจ (Economic trend) และกาหนดสมมติฐานว่า ในอนาคตระบบเศรษฐกิจก็ยังคง
ดาเนินไปในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับในอดีต ซึง่ เหมาะสมกับกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างตลาด อุปสงค์ หรืออุปทานของพืชเกษตรเท่านั้น ถือเป็นข้อจากัดของแบบจาลอง นอกจากนี้
HP filter ไม่ได้นาปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ มาใช้ในการพยากรณ์ราคาสินค้า
เกษตร เนื่องจากมีข้อจากัดด้านเวลาและข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการพยากรณ์ราคาตลาดสินค้าเกษตร
มีอยู่จากัด จึงทาให้การพยากรณ์ราคาทาได้ค่อนข้างยาก
4) การดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมในแต่ละช่วงที่ผ่านมา
อาจมีความซ้าซ้อนกันและบางมาตรการอาจมีการทาร่วมกัน จึงเป็นการยากที่จะแยกปัจจัยต่าง ๆ รวมถึง
ผลกระทบของแต่ละมาตรการออกจากกันได้ ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปอาจจะทาในรูปแบบของการ
สารวจและเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของการดาเนิน
มาตรการ เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและงานวิจัยมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
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รายงานข้อวิพากษ์จากการประชุมสัมมนาโครงการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาแบบจาลองในการวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของ
มาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย
เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
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11. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
12. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้วิพากษ์ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานวิจัยฯ
1. รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ ตาแหน่ง สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ดร. มานะ นิมิตรวานิช
ตาแหน่ง ผู้อานวยการฝ่าย Business Risk and Macro Research
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
เริ่มการประชุมสัมมนาฯ เวลา 13.00 น.
1. สรุปเนื้อหาจากการบรรยาย (พร้อมแนบเอกสารการนาเสนอประกอบการบรรยาย)
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบจาลองในการวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของมาตรการ
ด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมิน
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณและการดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุน
ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย การพัฒนาแบบจาลองหรือเครื่องมือเพื่อใช้ประเมินความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพของการดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลัง และเสนอแนะแนวทางในการใช้มาตรการ
ด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของไทยที่เหมาะสมและคุ้มค่า โดยมีขอบเขตการดาเนินงาน
วิจัย คือ การรวบรวม และศึกษามาตรการด้านการเงินการคลังและวิเคราะห์งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ
การสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยในระยะเวลา 10 ปี (ปีงบประมาณ 2551 – 2560) ของพืช
เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
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และปาล์มน้ามัน และศึกษาแนวทางในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ
ภาครัฐหรือการดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของไทย โดยการ
พัฒนาแบบจาลองในการวัดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการ เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของไทยในอนาคตที่เหมาะสมและคุ้มค่า โดยคณะผู้วิจัยคาดว่างานวิจัยนี้
จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแบบจาลองซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลัง และสามารถ
ใช้เป็นรูปแบบและกระบวนการในการคัดสรรนโยบายหรือมาตรการที่มีความเหมาะสมในการพัฒนา
ภาคเกษตรกรรมไทยให้มีความยั่งยืนและเป็นเสาหลักในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไป
จากการสารวจสถานการณ์ภาคการเกษตรกรรมของพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทยในช่วง
ปี 2548 – 2561 คณะผู้วิจัยได้ทาการสารวจในด้านราคาและปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ 6 ชนิด
ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ามัน โดยได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและผลผลิตในแต่ละช่วงระยะเวลาดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการวิเคราะห์
การดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลัง และประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการ
ด้านการเงินการคลังภาคเกษตรกรรมต่อไป
จากการศึกษามาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยในช่วง
ปี 2551 – 2560 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพืชเกษตรที่สาคัญต่อเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ข้าว ยางพารา
มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ามัน โดยวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของมาตรการ ประเภท
มาตรการ เครื่องมือในการดาเนินการ งบประมาณ และผลการดาเนินมาตรการ คณะผู้วิจัยได้จาแนก
เป็นประเภทของมาตรการต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับต้นน้าในขั้นตอนการผลิตจนถึงระดับปลายน้าในขัน้ ตอน
การส่งเสริมการขาย แบ่งออกเป็น 1) มาตรการด้านการสนับสนุนต้นทุน/ปัจจัย/วิธีการผลิต มีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การช่วยเหลือปัจจัยการผลิตและลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาระบบ
การเพาะปลูก รวมถึงการส่งเสริมให้สลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่น เพื่อเป็นเกษตรกรรมทางเลือก
ให้แก่เกษตรกรในระยะยาว 2) มาตรการด้านการสนับสนุนเงินทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุน
ในการประกอบอาชีพ ช่วยลดภาระดอกเบี้ยและภาระหนี้สินให้แก่เกษตรกร ทาให้เกษตรกรมีเงินเหลือ
เพื่อการดารงชีพเพิ่มขึ้น เกิดการใช้จ่ายและการหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 3) มาตรการด้านการชะลอ
การขาย มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณอุปทานในตลาด ช่วยชะลอปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดในช่วงที่ผลผลิต
ออกสู่ตลาดจานวนมาก รวมถึงการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในการรวบรวมรับซื้อผลผลิตจาก
เกษตรกร 4) มาตรการด้านการสนับสนุนการตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกในการซื้อขายผลผลิต
การเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร รวมถึงหาช่องทางการค้าและตลาดใหม่ ๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ขายผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้น และ 5) มาตรการด้านอื่น ๆ เช่น โครงการประกันภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร
มีการจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตผ่านระบบประกันภัยและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
สาหรับอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากพืชชนิดอื่น เนื่องจากมีการกาหนดกรอบกติกา
ที่ชัดเจนที่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจะต้องปฏิบัติตาม และมีหน่วยงานของรัฐทาหน้าที่กากับดูแลโดยเฉพาะ
โดยภาครัฐได้มีการกาหนดราคาและปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายในแต่ละฤดูกาล
ผลิตไว้ในเบื้องต้นแล้ว
สาหรับแนวทางในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของนโยบายการเงินการคลังเพื่อสนับสนุน
ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย คณะผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการประเมินปัจจัยที่ส่งผล
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กระทบต่อปัจจัยการผลิตของสินค้าเกษตรต่อผลผลิตทางการเกษตร (Production Function) และการ
นาทฤษฎีอรรถประโยชน์และแบบจาลองกาไรขาดทุนมาใช้ในการอธิบายความพึงพอใจของเกษตรกร
โดยการประเมินประสิทธิภาพการดาเนินนโยบายมีแนวคิดว่า จะพิจารณาประสิทธิภาพจากผลกระทบ
ของมาตรการต่ออรรถประโยชน์ (Utility) เกษตรกร หรือแบบจาลองกาไรขาดทุนของเกษตรกร โดยเป็น
การประเมินผลกระทบต่อกาไรสุทธิของเกษตรกรจากการดาเนินนโยบายภาครัฐ และนามาเปรียบเทียบ
กับงบประมาณรายจ่ายที่ใช้ในโครงการนั้น ๆ ในรูปแบบของสัดส่วนความคุ้มค่า โดยหากสัดส่วนความคุ้มค่า
มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า การดาเนินมาตรการดังกล่าวมีความคุ้มค่า เนื่องจากผลกระทบต่อกาไรสุทธิของ
เกษตรกรจากการดาเนินนโยบายภาครัฐสูงกว่างบประมาณรายจ่ายที่ใช้ในโครงการนั้น ซึ่งจะประเมินว่า
การดาเนินมาตรการสนับสนุนเกษตรกรจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อ 1) ราคาสินค้าเกษตร 2) ปริมาณผลผลิต
และ 3) ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้แบบจาลองกาไรขาดทุนสุทธิ อย่างไรก็ดี ในการวิเคราะห์ผล
ในด้านปัจจัยการผลิตจะไม่ครอบคลุมถึงอ้อย เนื่องจากอ้อยมีการกาหนดปริมาณและราคาไว้เบื้องต้นก่อน
จะมีการเพาะปลูกแล้ว ดังนั้น การใช้วิธีการทางสถิติจึงไม่สามารถนามาใช้วิเคราะห์ปัจจัยการผลิตได้
สาหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คณะผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ 1) มาตรการ
สินเชื่อดอกเบี้ยต่า ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของมาตรการสินเชื่อในการดาเนินมาตรการด้วย และ
หากมาตรการนั้นมีวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการลดภาระหนี้หรือดอกเบี้ยของเกษตรกร หน่วยงาน
ที่ดาเนินมาตรการควรมีมาตรการอื่นควบคู่กับมาตรการสินเชื่อเพื่อให้มาตรการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์
2) มาตรการอุดหนุนต้นทุนการผลิต ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของมาตรการและควรพิจารณาเสริมสร้าง
ทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตควบคู่ไปกับการอุดหนุนต้นทุนการผลิตเพียงอย่างเดียว 3) มาตรการ
ด้านราคา เป็นมาตรการที่มีความคุ้มค่าสูงจาก Empirical Model โดยการบริหารอุปทานภายในระบบ
ตลาดเพื่อพยุงราคา แทนที่จะแทรกแซงตลาดโดยตรง และช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงโดยการชะลอการ
ขายผลผลิต แทนที่จะช่วยเหลือคนกลางให้ช่วยบริหารอุปทาน 4) ควรส่งเสริมให้ดาเนินมาตรการที่ช่วยเหลือ
เกษตรกรโดยตรง และ 5) ควรมีการวางแผนในการเก็บข้อมูลเพิ่มให้สามารถวัดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
ของโครงการในมิติต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการต่าง ๆ
สาหรับข้อจากัดของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ งานวิจัยได้วัดผลประโยชน์จากโครงการที่สามารถวัดได้
เป็นตัวเงินเท่านั้น เช่น ไม่ได้วัด Utility ที่ได้จากการบริโภคในช่วงเวลาอื่น เป็นต้น และความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพของแต่ละมาตรการนั้นจะขึ้นอยู่กับราคาพืชในแต่ละปี โดยแนวทางในการต่อยอดงานวิจัย
คือ การสารวจและเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อให้สามารถวัดผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์อื่นจาก
โครงการ และให้สามารถประเมินโครงการที่ไม่ได้กระทบเกษตรกรโดยตรง และใช้ข้อมูล Repeated
Samples เพื่อใช้เทคนิคด้านเศรษฐมิติในการแยกผลกระทบของผลประโยชน์หรือความคุ้มค่าของ
โครงการจากราคาผลผลิต และให้สามารถวัดผลประโยชน์ของโครงการที่อาจเกิดจาก Consumption
Smoothing
2. ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้วิพากษ์ (รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ)
2.1 ประเด็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาพรวมของงานวิจัย
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบจาลองในการวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของ
มาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย เป็นงานวิจัยที่รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์ราคาพืชเศรษฐกิจทั้ง 6 ชนิด และมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุน
ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยได้ค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าสาหรับหน่วยงาน
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ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีแบบจาลองที่สามารถนาไปใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลัง โดยผล
ที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการนาไปประกอบการพิจารณากาหนดมาตรการในอนาคต ตลอดจน
มีแนวทางการดาเนินการเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของไทยได้อย่างเหมาะสม และใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้น
2.2 ประเด็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่ควรเพิ่มเติมในงานวิจัย
2.2.1 ควรเพิ่มนิยามคาว่าความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยได้อย่างครอบคลุมและมีความชัดเจนขึ้น และเกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ดาเนินการวิจัย
กับผู้ศึกษางานวิจัย ผู้นาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป
2.2.2 ควรอธิบายเพิ่มเติมรายละเอียดของวิธีดาเนินงานวิจัยให้ละเอียดขึ้น เพื่อให้งานวิจัย
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2.2.3 ควรมีเกณฑ์ในการจัดลาดับการนาเสนอเนื้อหาและมาตรการในงานวิจัยของแต่ละพืช
เศรษฐกิจ
2.2.4 ควรแยกการอภิปรายผลที่ได้จากการวิจัยออกจากบทวิเคราะห์การวิจัย จะช่วยให้
งานวิจัยมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษางานวิจัยได้เข้าใจง่ายขึ้น
2.2.5 ควรนาผลที่ได้จากแบบจาลองไปใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการออกแบบ
มาตรการ/นโยบายที่มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ ให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการออกแบบมาตรการ/
นโยบายที่เกิดประโยชน์สูงสุด
คาตอบของคณะผู้วิจัย คณะผู้วิจัยรับทราบและจะนาไปปรับปรุงในงานวิจัย
3. ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้วิพากษ์ (ดร. มานะ นิมิตรวานิช)
3.1 ประเด็นข้อเสนอแนะภาพรวมของงานวิจัย
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบจาลองในการวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของ
มาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย เป็นงานวิจัยที่มีคุณค่า
และมีความน่าสนใจมาก เนื่องจากสินค้าเกษตรเป็นประเด็นสาคัญที่ถูกกล่าวถึง และทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญเพื่อนาไปสู่การออกแบบนโยบายที่เหมาะสมและใช้งบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดสาหรับภาครัฐในการสนับสนุนภาคเกษตรกรรมต่อไป
3.2 ประเด็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่ควรเพิ่มเติมในงานวิจัย
3.2.1 การพยากรณ์ราคาตลาดสินค้าเกษตร โดยการขจัดวัฏจักรและแนวโน้มต่าง ๆ
โดยใช้ HP filter (Hoddrick – Prescott filter) เป็นวิธีทางสถิติที่ดีและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
แต่อย่างไรก็ดี การใช้ HP filter อาจยังไม่อ้างอิงถึงปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ
ซึ่งส่งผลกระทบสินค้าเกษตร เช่น ในกรณีของข้าวที่มีปัจจัยราคาตลาดโลกเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นต้น
ดังนั้น วิธีการทางสถิติดังกล่าวอาจยังมีข้อจากัดและอาจไม่สะท้อนถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินค้า
เกษตรอย่างแท้จริง โดยหากมีการนาปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ มาใช้ในการ
พยากรณ์ราคาสินค้าเกษตร จะทาให้การพยากรณ์สะท้อนถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตร
อย่างแท้จริงมากขึ้น
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3.2.2 ควรนาผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการ
จากแบบจาลองมาประกอบการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อนาไปสู่การออกแบบนโยบายเกี่ยวกับ
สินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คาตอบของคณะผู้วิจัย คณะผู้วิจัยรับทราบและจะนาไปปรับปรุงในงานวิจัย ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ชี้แจงถึงเหตุผลการเลือกใช้ HP filter สาหรับงานวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจากัดด้านเวลาและข้อมูลที่ใช้
ในการพยากรณ์ราคาตลาดสินค้าเกษตร จึงทาให้การนาปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ
มาใช้ในการพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรทาได้ค่อนข้างยาก
3.3 ประเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยครั้งต่อไป
การดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมในแต่ละช่วง
อาจมีความซ้าซ้อนกันและบางมาตรการอาจมีการทาร่วมกัน จึงเป็นการยากที่จะแยกปัจจัยต่าง ๆ
รวมถึงผลกระทบของแต่ละมาตรการออกจากกันได้ ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปอาจจะทาในรูปแบบ
ของการสารวจและเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของการ
ดาเนินมาตรการ เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและงานวิจัยมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
คาตอบของคณะผู้วิจัย คณะผู้วิจัยรับทราบและจะนาไปปรับปรุงเพิ่มเติม หากมีการทาวิจัย
เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจทั้ง 6 ชนิดในครั้งต่อไป
4. ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัยจากประเด็นต่าง ๆ ในการสัมมนา (จากความเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้วิพากษ์ต่าง ๆ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการวิจัยฯ คณะผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะ
อย่างไร และเห็นควรดาเนินการปรับปรุงตามข้อสังเกตในผลงานวิจัยอย่างไร)
คณะผู้วิจัยได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้วิพากษ์ และผู้เข้าร่วมสัมมนา
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัยนี้อย่างยิ่ง โดยคณะผู้วิจัยเห็นควรที่จะนาข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ของผู้วิพากษ์มาปรับปรุงเพิ่มเติมในงานวิจัยครั้งนี้ และจะนามาเป็นแนวทางศึกษาเพิ่มเติมหากมีการ
ทาวิจัยเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิดในครั้งต่อไป
5. รูปภาพการจัดสัมมนาโครงการวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
ประมวลภาพการจัดสัมมนาโครงการ
เรื่อง การพัฒนาแบบจาลองในการวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของมาตรการ
ด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบจาลอง
ในการวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรม
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
งานวิจัยไปสู่บุคลากรทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ โรงแรมเอส 31
สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ในการนี้นายนรพรรษ เพ็ชรตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น สานักนโยบาย
การคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบจาลองในการวัดประสิทธิภาพ
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และความคุ้มค่าของมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย ได้กล่าว
รายงานถึงความเป็นมาและความสาคัญของโครงการวิจัย และมอบหมายให้คณะวิจัยเป็นผู้นาเสนอรายละเอียด
ของโครงการวิจัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวนทั้งสิ้นประมาณ 50 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยคณะผู้วิจัยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ จานวน 2 ท่าน ได้แก่
รศ.ดร. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
ดร. มานะ นิมิตรวานิช ผู้อานวยการฝ่าย Business Risk and Macro Research ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) มาเข้าร่วมการสัมมนาและวิพากษ์ผลงานวิจัยพร้อมทั้งให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้วิจัย รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อนามาใช้ปรับปรุงผลงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น
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ทั้งนี้ รศ.ดร. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ และ ดร. มานะ นิมิตรวานิช ได้กล่าวชื่มชมคณะผู้วิจัย
ที่ให้ความสาคัญและทาการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ
และการดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยที่มีความเหมาะสม
และคุ้มค่า ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับสานักงานเศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือข้อมูลจากงานวิจัยมาใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทานโยบาย
ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้ผู้วิพากษ์ผลงานวิจัย
ทั้ง 2 ท่านยังได้ให้ข้อเสนอแนะและคาแนะนาที่เป็นประโยชน์สาหรับงานวิจัย

6. สรุปการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
คณะผู้วิจัยได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกับเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบายด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนเกษตรกรรม เพื่อนาเสนอผล
การวิเคราะห์ของแบบจาลองและรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางในการกาหนดนโยบายด้านการเงินการคลังที่เหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง โดยสรุปได้
ดังนี้
6.1 ข้อมูลที่นาเสนอมายังไม่ชัดเจนว่าภาครัฐให้ความสาคัญกับภาคเกษตรกรรม จึงควรอธิบาย
การให้ความสาคัญของภาครัฐต่อภาคเกษตรกรรมของไทยเพิ่มเติม
6.2 มาตรการด้านการเงินการคลังของภาคเกษตรกรรมควรมีการเพิ่มผลการดาเนินงานของแต่ละ
มาตรการด้วย
6.3 บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายควรจะต้องตอบให้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย และ
ควรมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติไปพร้อมกัน เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
6.4 ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการจากแบบจาลอง จะมีส่วน
ช่วยให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีแบบจาลองที่สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการดาเนินมาตรการด้านการเงินการคลัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนาไป
ประกอบการพิจารณากาหนดมาตรการในอนาคต
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6.5 ควรระบุข้อจากัดของงานวิจัยเล่มนี้ให้ชัดเจน
คณะผู้วิจัยได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการระดมความคิดเห็นร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัยนี้อย่างยิ่ง โดยคณะผู้วิจัยจะนาข้อเสนอแนะที่ได้มา
ปรับปรุงเพิ่มเติมในงานวิจัยต่อไป

ปัจจุบันภาครัฐมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยมีมาตรการด้านการเงิน
การคลังเพือ่ ช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมอย่างต่อเนือ่ ง จึงมีความจาเป็นจะต้องมี
แนวทางในการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของมาตรการด้านการเงิน
การคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของไทย เพื่อให้สามารถใช้เป็นรูปแบบ
และกระบวนการในการคัดสรรนโยบายหรือมาตรการที่มคี วามเหมาะสม
ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยให้มคี วามยัง่ ยืนและเป็นเสาหลัก
ในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
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