
บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ในปัจจุบันภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย แม้มีสัดส่วนมูลค่าเพียงประมาณร้อยละ 8 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศก็ตาม แต่มีความส าคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรจ านวนมาก 
โดยใน พ.ศ. 2561 มีประชากรที่ท าอาชีพเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 30 ของประชากรทั้งประเทศ 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ) นอกจากนี้ภาคเกษตรกรรมยังมีความส าคัญในมิติของการผลิตอาหารเพ่ือ
หล่อเลี้ยงประชากรทั้งประเทศ จนกระทั่งประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ า รวมทั้งก่อให้เกิดความ
มั่นคงทางอาหารและเสริมสร้างพลังงานทดแทนให้กับประเทศล้วนมาจากพ้ืนฐานทางการเกษตร
ทั้งสิ้น ทั้ งนี้สินค้าเกษตรของไทยส่วนใหญ่จะมีปริ มาณการผลิตมากกว่าความต้องการใช้
ภายในประเทศ ดังนั้นผลผลิตที่เหลือจึงมีการส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศและสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศจ านวนมากในแต่ละปี ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยางพารา และมันส าปะหลัง เป็นต้น โดยใน พ.ศ. 
2561 สินค้าเกษตรส่งออกที่ส าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ข้าว  ยางพารา ผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลัง ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง และไก่แปรรูป ดังตารางที่ 1.1 

       ตำรำงท่ี 1.1 มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 5 อันดับแรก พ.ศ. 2561 

สินค้ำ มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

1. ข้าว 
2. ยางพารา 
3. ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
4. ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง 
5. ไก่แปรรูป 

180,270.1 
147,345.1 
99,655.0 
85,181.4 
78,007.7 

        ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ 
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 ดังนั้นในการศึกษานี้จึงเลือกศึกษาข้าวและยางพารา เพราะเป็นสินค้าเกษตรที่มีความส าคัญ

ต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 2 อันดับแรก และที่ส าคัญคือ ข้าวและ

ยางพารา นับเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาถูกก าหนดมาจากตลาดโลก (world price) ประเทศต่างๆ

รวมทั้งไทยต้องยอมรับราคา (price taker) เนื่องจากในตลาดโลกมีผู้ซื้อและผู้ขายจ านวนมาก ไม่มีผู้

ซื้อหรือผู้ขายรายใดมีอิทธิผลเหนือตลาดอย่างชัดเจน และเมื่อราคาตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงจะ

ส่งผลกระทบต่อราคาภายในประเทศและเกษตรกรผู้ปลูกจ านวนมากและในวงกว้าง การทราบขนาด

ของการตอบสนองของราคาภายในประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลกรวมทั้งช่วงเวลา time 

lag ของการส่งผ่าน ตลอดจนราคาในแต่ละระดับมีอิทธิพลต่อการก าหนดราคาในระดับอ่ืนหรือไม่ จะ

ท าให้ตลาดภายในประเทศและเกษตรกรสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น และน าไปใช้วางแผนการผลิตในช่วง

ต่อไป นอกจากนี้ผลการศึกษานี้จะท าให้ทราบถึงอ านาจในการต่อรองและการก าหนดราคาของกลุ่ ม

ต่างๆที่อยู่ในโซ่อุปทานของการจ าหน่ายข้าวและยางพาราตั้งแต่ระดับต้นน้ าจนกระทั่งถึงปลายน้ า 

อย่างไรก็ตามเรามักพบค ากล่าวที่ว่า พ่อค้าคนกลาง/โรงสีมีการกดราคารับซื้อข้าวเปลือก ท าให้ชาวนา 

หรือ เกษตรกร ซึ่งเป็นผู้ผลิตในระดับต้นน้ าสามารถขายข้าวได้ในราคาต่ า และไม่มี อ านาจในการ

ต่อรอง การขายผลผลิตได้ในราคาต่ าอาจท าให้เกษตรกรขาดทุนและมีภาระหนี้สินได้ ในท านอง

เดียวกันการตกต่ าของราคายางพาราก็สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรสวนยางเช่นกัน ซึ่งทั้งข้าว

และยางพาราต่างก็เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายอย่างแพร่หลายในตลาดโลกดังกล่าว ดังนั้นการ

เปลี่ยนแปลงราคาข้าวและยางพาราในตลาดโลกจึงน่าจะส่งผลต่อราคาภายในประเทศบ้างไม่มากก็

น้อย 

 เนื่องจากยางพารามีการส่งออกประมาณกว่าร้อยละ 80 ในขณะที่ข้าวส่งออกประมาณร้อย

ละ 40 ของปริมาณการผลิตของประเทศ ซึ่งนับเป็นการพ่ึงพาตลาดภายนอกในสัดส่วนสูง หากมองใน

แง่ดีก็สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้มาก อย่างไรก็ตามตลาดข้าวและยางพาราก็ต้องเผชิญกับ

ความผันผวนจากภายนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึง เป็นที่น่าสนใจว่าภาคการเกษตรกรรมที่มี

ความส าคัญและเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผู้คนจ านวนมาก กลับต้องเผชิญกับความผันผวนและความไม่

แน่นอนของราคาสินค้าเกษตรสูง โดยเฉพาะข้าวและยางพาราที่เลือกมาศึกษาในครั้งนี้เป็นสินค้าที่

ส าคัญอันดับต้นๆ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับผู้คนจ านวนมากตลอดห่วงโซ่อุปทาน นับตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูก 

พ่อค้าคนกลาง ผู้ส่งออก และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เป็นต้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้อาจเผชิญ

กับผลขาดทุน เช่น ในกรณีที่ราคายางพาราตกต่ ากว่าที่คาด หรือต่ ากว่าต้นทุนการผลิต เป็นต้น 
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นอกจากนี้การขึ้นลงของสินค้าเกษตรดังกล่าว อาจท าให้การวางแผนในการรับซื้อและการสต็อกสินค้า

มีความยากล าบากและผิดพลาดได้ง่าย รวมทั้งมีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเกิดข้ึน  

 จากการที่ยางพาราและข้าวมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในด้านการผลิต การบริโภค 

การส่งออก และการสร้างงาน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผู้คนจ านวนมากดังกล่าว ผลกระทบ

ต่างๆที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาล้วนส่งผลกระทบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น การ

ตกต่ าของราคาข้าวและยางพาราในช่วงที่ผ่านมา ท าให้เกษตรกรชาวสวนยางและชาวนาได้รับความ

เดือดร้อนจากราคาที่ตกต่ า และท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมชะลอตัวลง 

จากอ านาจซื้อที่ลดต่ าลงของประชากรในภาคเกษตร ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการวางแผนการผลิตที่ไม่

สอดคล้องกับความต้องการในตลาดโลก เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่าง

ครบถ้วน ประกอบกับมีการส่งสัญญาณที่ผิดพลาดในการส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกโดยไม่มีตลาด

รองรับอย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่นการใช้นโยบายของภาครัฐในการรับจ าน าข้าวเปลือกในระยะที่ผ่าน

มาในราคาตันละ 15,000 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดโลกอย่างมาก นโยบายดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ

โครงสร้างการผลิตและการส่งออกข้าวของประเทศไทยอย่างรุนแรง ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

ของข้าว กล่าวคือผลผลิตข้าวภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้นในขณะที่คุณภาพของผลผลิตต่ าลงและ

ปริมาณสต๊อกข้าวของรัฐบาลเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก เป็นภาระด้านงบประมาณที่น ามาใช้จ่าย (อิทธิพงศ์ 

มหาธนเศรษฐ์ 2557) และท าให้ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 

นอกจากนี้กรณีของยางพาราก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีการส่งเสริมให้มีการขยายพ้ืนที่การเพาะปลูก

อย่างแพร่หลาย โดยไม่มีการวางแผนในระยะยาวเพ่ือรองรับปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้น เช่น การมี

โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศมารองรับวัตุดิบเหล่านี้ แต่กลับไปพ่ึงพาตลาดส่งออกในสัดส่วนสูง

มาก เมื่อปัจจัยลบเกิดข้ึนในตลาดโลกจึงส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง 

   ดังนั้นการเข้าใจพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาข้าวและยางพารา ซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์

ที่มีการซื้อขายอย่างกว้างขวางในตลาดโลกดังกล่าว เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย

ภาครัฐจะสามารถก าหนดนโยบายการเพาะปลูกสินค้าเกษตรต่างๆในภาพรวมของประเทศได้ดี ในช่วง

เวลาที่ราคาสินค้าเกษตรใดตกต่ าก็จะหันไปส่งเสริมสินค้าเกษตรชนิดอ่ืนที่มีศักยภาพดีกว่าทดแทน 

หรือรัฐบาลสามารถออกมาตรการต่างๆเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาได้ในกรณีที่ราคามีความผันผวนมาก

เกินไป ส่วนเกษตรกรก็สามารถวางแผนการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการ
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ใช้ข้อมูลราคามาใช้ประกอบในการตัดสินใจ ดังนั้นในการศึกษานี้จึงต้องการที่จะตอบโจทย์ที่ว่า ราคา

ข้าวและยางพาราในประเทศตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดโลกมากน้อยเพียงใด หรือ

ราคาภายในประเทศส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดโลก รวมทั้งวิเคราะห์โครงสร้า งราคา

ภายในประเทศและส่วนต่าง (margin) ของราคา เพ่ือสะท้อนถึงอ านาจในการต่อรองและผลประโยชน์

ที่เกษตรกร พ่อค้าคนกลาง และผู้ส่งออกได้รับ น าไปสู่การก าหนดนโยบายด้านราคาให้มีเสถียรภาพ

และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 การศึกษาโครงสร้างราคาและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก: กรณีข้าว

และยางพารา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

 1. ศึกษาโครงสร้างตลาดและโครงสร้างราคาข้าวและยางพาราในระดับต่างๆ 

 2. ศึกษาการตอบสนองของราคาในประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก 

 3. ศกึษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการเมอืง นโยบายของรัฐ และปัจจัยธรรมชาติทีม่ี

ผลต่อราคาและโครงสร้างราคาของข้าว และยางพารา 

 4. เสนอแนวทางในการก าหนดนโยบายและลดผลกระทบทีเ่กิดขึน้จากความผันผวนของ

ราคา 

1.3  ขอบเขตโครงกำรวิจัย 

 การศึกษาโครงสร้างราคาและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก: กรณีข้าว

และยางพารา จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การศึกษาเชิงพรรณนา การสัมภาษณ์เชิงลึก 

และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดังนี้ 

 1. การศึกษาเชิงพรรณนา เป็นการศึกษาการศึกษาโครงสร้างตลาดและโครงสร้างราคาข้าว

และยางพาราในระดับต่างๆ รวมทั้งการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลจากเอกสาร ต ารา 

บทความ สื่อออนไลน์อื่นๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

 2. การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ท าการศึกษา ทั้งที่เป็นหน่วยงาน

ราชการ ภาคเอกชน และนักวิชาการ 
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 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการศึกษาการตอบสนองของราคาในประเทศต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลกโดยใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมิติ เพ่ือดูการตอบสนองของราคาของข้าว

และยางพาราในประเทศ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (shock) ของราคาตลาดโลก ซึ่งจะ

สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของราคาตลาดโลกที่มีต่อราคาในประเทศ 

  ส าหรับข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษานี้  แบ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในภาคเอกชน นักวิชาการ และส่วนราชการที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย และข้อมูล

ทุติยภูมิจากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นต ารา บทความ และเอกสารอ่ืนๆที่

เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ข้อมูลปฐมภูมิ 

 1. วิเคราะห์โครงสร้างและการเคลื่อนไหวราคาของข้าว และยางพารา รวมทั้งการตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลกของราคาภายในประเทศ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค์ในระยะที่

ผ่านมา เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา น าไปสู่การวาง

แผนการผลิตที่เหมาะสมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก รวมทั้งลด

ความเหลื่อล้ าจากการได้รับประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้เกี่ยวของกับการจ าหน่ายในแต่ละระดับ 

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายข้าวและยางพารา 
ประกอบด้วย 

  1) ภาคเอกชน ได้แก ่ผู้ส่งออก พ่อค้าคนกลาง สมาคมโรงสี สมาคมชาวนา และ 
      สมาคม เกษตรกรยางพารา เป็นต้น 
  2) ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

     เช่น ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมการข้าว เป็นตน้ 

  3) องกรค์เอกชน ได้แก่ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย สภาไตรภาคี 

     ยางพารา 

  4) นักวิชาการที่มีความรู้ความช านาญในเรื่องดังกล่าว 
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ข้อมูลทุติยภูมิ 

 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิในประเด็นต่างๆ จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทั้งที่เป็นต ารา บทความ และเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ส าหรับข้อมูลที่ใช้ในการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณนั้น เป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือน ข้าวเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2541 ถึง

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม 245 ตัวอย่าง ส่วนยางพาราเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึง

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม 209 โดยรวบรวมข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ 
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1.4  กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 

 

 

กำรตอบสนองของรำคำใน
ประเทศของข้ำวและยำงพำรำ
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
ในตลำดโลก 

กำรเคลื่อนไหวและโครงสร้ำง
รำคำของข้ำวและยำงพำรำ 
รวมทั้งปัญหำและอุปสรรค์
ต่ำงๆที่ เกี่ยวข้องกับรำคำของ
สินค้ำทั้งสองในมิติต่ำงๆ 

ผลกำรศึกษำ 

วิเครำะห์ภำยใต้กรอบแนวคิดทำงเศรษฐศำสตร ์
 

-   โครงสร้ำงตลำด 
-  เปรียบเทียบโครงสร้ำงรำคำในระดับ

ต่ำงๆ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงอ ำนำจใน
กำรต่อรองและส่วนต่ำงของรำคำที่แต่ละ
กลุ่มได้รับรวมทั้งปจัจัยที่มีผลต่อ
โครงสร้ำงรำคำ 

-     กำรตอบสนองของรำคำในประเทศต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำในตลำดโลก 
เป็นในรูปแบบใด อิทธิพลของกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำในตลำดโลกมีขนำด
มำกน้อยต่ำงกันอย่ำงไรระหว่ำงข้ำวและ
ยำงพำรำ 

 

ข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบำย 
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1.5 ค ำนิยำมศัพท์ 

 ข้ำว (Rice) หมายถึง ธัญพืชชนิดหนึ่งที่ประชากรโลกบริโภคเป็นอาหารส าคัญ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในทวีปเอเชีย โดยในการศึกษานี้  จะหมายถึง ข้าวขาว 5% ซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการ

จ าหน่ายอย่างกว้างขวางในตลาดโลกจากการที่มีผู้ผลิตและผู้บริโภคจ านวนมากนั่นเอง โดยทั่วไป

โครงสร้างตลาดจะแบ่งเป็นช้าวเปลือกและข้าวสาร การกล่าวถึงราคาข้าวหน้าฟาร์มจะเป็นราคา

ข้าวเปลือก ส่วนราคาขายส่งและราคาตลาดโลกจะเป็นราคาของข้าวสารซึ่งใช้อ้างอิงข้าวขาว 5%  

 ยำงพำรำ (Rubber) หมายถึง ผลผลิตน้ ายางที่ออกมาจากต้นยางพารา โดยผ่านการแปรรูป

เบื้องต้น ในการศึกษานี้จะหมายถึง ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่มีการ

จ าหน่ายในตลาดโลก ทั้งนี้การรมควันจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น โดยยางแผ่นรมควันชั้น 

3 มีการน าไปใช้มากในอุตสาหกรรมยานยนต์ ส าหรับการกล่าวถึงราคาในการศึกษานี้ไม่ว่าจะเป็น

ราคายางพาราหน้าฟาร์ม ราคาขายส่ง ราคาส่งออก และราคาตลาดโลก จะเป็นราคาของยางแผ่น

รมควันชั้น 3 ทั้งสิ้น 

 โครงสร้ำงรำคำ (Price Structure) หมายถึง องค์ประกอบของราคาในระดับต่างๆ ตลอด

เส้นทางโลจิสติกส์ ได้แก่ ราคาที่เกษตรกรได้รับ ราคาขายส่ง ราคาขายปลีก ราคาส่งออก/ราคา

ตลาดโลก ซึ่งเมื่อพิจารณาในแนวดิ่งจะท าให้ทราบถึง ส่วนต่างของราคาที่แต่ละกลุ่มได้รับ  โดยราคา

ข้าวประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่ ราคาข้าวหน้าฟาร์ม ราคาขายส่ง และราคาตลาดโลก ส่วนราคา

ยางพาราประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่ ราคายางพาราหน้าฟาร์ม ราคาขายส่ง ราคาส่งออก และราคา

ตลาดโลก 

 โครงสร้ำงตลำด (Market Structure) หมายถึง ลักษณะขององค์ประกอบของตลาดที่มัก

พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ จ านวนผู้ขายและจ านวนผู้ซื้อ ลักษณะของตัวสินค้า อุปสรรคในการ

เข้าถึงหรือออกจากอุตสาหกรรม การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ซึ่งปัจัย

ต่างๆเหล่านี้ จะส่งผลต่อการก าหนดราคาสินค้าและอ านาจในการต่อรอง โดยในการศึกษานี้จะ

พิจารณาโครงสร้างของตลาดข้าวและตลาดยางพารา 
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 เส้นทำงลอจิสติกส์ (Logistics) หมายถึง การเคลื่อนย้ายของสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยใน

การศึกษานี้ คิอ ข้าว และยางพาราจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค เช่น จากชาวนา หรือชาวสวนยาง สู่ผู้ค้าส่ง 

ผู้ค้าปลีก ผู้แปรรูป และผู้บริโภคสินค้า  

 กำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดโลก (Impulse Response) หมายถึง เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลกอย่างฉับพลัน (shock) แล้วตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง เช่น ราคา
ภายในประเทศ จะมีการตอบสนองอย่างไร มีขนาดและทิศทางใด โดยในการศึกษานี้จะพิจารณาถึง
การตอบสนองของราคาภายในประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของราคาตลาดโลก 

1.6  ประโยชน์ที่ได้รับ  

 ส าหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษานี้ คือ 

 1. การวิเคราะห์โครงสร้างราคาข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่ ราคาข้าว

หน้าฟาร์ม ราคาขายส่ง และราคาตลาดโลก ส่วนราคายางพาราประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่ ราคา

ยางพาราหน้าฟาร์ม ราคาขายส่ง ราคาส่งออก และราคาตลาดโลก จะท าให้ทราบถึงส่วนต่างของราคา 

(margin) ในแต่ละระดับที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับ ซึ่งสะท้อนถึงอ านาจในการต่อรองและการผูกขาดควบคุมราคา

ของแต่ละฝ่าย การแบ่งปันผลประโยชน์มีความเป็นธรรมหรือไม่ หากการแบ่งปันผลประโยชน์มีความไม่

เป็นธรรมแล้ว ควรมีมาตรการ/นโยบายใดเข้ามาช่วยเหลือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาไป

ใช้ในการก าหนดนโยบายต่างๆตามสถานการณ์ 

 2. ผลการศึกษานี้จะท าให้ทราบและเข้าใจถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาข้าวและยางพารา 

ว่ามีองค์ประกอบในเรื่องใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง เช่น ฤดูกาล วัฏจักรเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอุป

สงค์และอุปทานในประเทศคู่แข่งและคู่ค้าที่ส าคัญของไทย เป็นต้น หน่วยงานราชการ เกษตรกร พ่อค้าคน

กลาง และผู้ส่งออก รวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนการผลิต การก าหนด

นโยบายในมิติต่างๆ เช่น การรักษาเสถียรภาพราคาในระยะสั้น การเพ่ิม/ลดปริมาณการผลิต การแปรรูป

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้านอุปสงค์และอุปทานให้สอดคล้อง

เหมาะสมกันในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือสร้างรายได้และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคา 
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 3. ผลการศึกษาจะแสดงให้เห็นว่าราคาข้าวและยางพาราในประเทศ ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาในตลาดโลกหรือไม่ และในทิศทางใด นั่นหมายความว่าราคาตลาดโลกเป็นตัว

ก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาภายในประเทศ หรือราคาในประเทศมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

ในตลาดโลกเพราะประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ในตลาดโลก ผลการศึกษานี้จะมีนัยทางนโยบาย 

เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องติดตามราคาที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาภายในประเทศ ซึ่งจะ

สามารถก าหนดทิศทางราคาได้อย่างถูกต้องและวางแผนรับมือกับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าเกษตรดังกล่าว รวมทั้งน ามาใช้ในการวางแผนการผลิตและการจ าหน่ายใน

ฤดูกาลต่อไปเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการท าเกษตรกรรม โดยแยกกรณขี้าวและยางพารา 

 




