
บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาโครงสร้างราคาและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก: กรณีข้าว

และยางพารา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาโครงสร้างตลาดและโครงสร้างราคาข้าวและยางพาราใน

ระดับต่างๆ 2) ศึกษาการตอบสนองของราคาในประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก 3) ศึกษา

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการเมือง นโยบายของรัฐ และปัจจัยธรรมชาติที่มีผลต่อราคาและ

โครงสร้างราคาของข้าว และยางพารา และ 4) เสนอแนวทางในการก าหนดนโยบายและลดผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของราคา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่  

 1. การศึกษาเชิงพรรณนา ที่เกี่ยวกับโครงสร้างตลาดและโครงสร้างราคาข้าวและยางพารา

ในระดับต่างๆ รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อราคาและโครงสร้างราคาข้าว ตลอดจนเสนอแนวทางในการ

ก าหนดนโยบายและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้าวและยางพารา ในส่วนนี้นอกจากใช้ข้อมูลทุติยภูมิ

แล้ว ยังมีการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวน 20 ราย ทั้ง

ภาคเอกชน ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และนักวิชาการท่ีมีความรู้ความช านาญในด้านที่ศึกษา  

 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการศึกษาการตอบสนองของราคาในประเทศต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติ ได้แก่ ท าการทดสอบคุณสมบัติความนิ่ง

ของข้อมูลด้วยวิธี unit root เป็นอันดับแรก และหลังจากนั้นใช้วิธี cointegration เพ่ือศึกษาดุลย

ภาพในระยะยาวของตัวแปรทั้งหมด ส าหรับในตลาดข้าวประกอบด้วยราคาข้าวในลักษณะตลาด

แนวนอน 3 ระดับราคา ได้แก่ 1) ราคาหน้าฟาร์ม (RICEFG) เป็นราคาที่เกษตรกรขายได้ 2) ราคาขาย

ส่ง (RICEWS) เป็นราคาข้าวขาว 5% ของตลาดขายส่งสินค้าโภคภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร และ 3) 

ราคาตลาดโลก (RICEWD) เป็นราคาส่งออก (ราคาเอฟโอบี) ของประเทศไทยซึ่งถูกใช้เป็นราคาอ้างอิง

ในตลาดข้าวโลก ส่วนตลาดยางพารานั้นราคายางพาราจึงมี 4 ระดับ คือ 1) ราคาหน้าฟาร์ม (RUBFG) 

เป็นราคายางแผ่นดิบในตลาดท้องถิ่น 2) ราคาขายส่ง (RUBWS) เป็นราคาประมูลยางแผ่นดิบรมควัน 

ชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพารา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3) ราคาส่งออก (RUBEX) เป็นราคา
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เอฟโอบีของกรุงเทพมหานคร และ 4) ราคาตลาดโลก (RUBWD) เป็นราคายางแผ่นดิบรมควัน ชั้น 3 

ของตลาด SICOM ซึ่งถูกใช้เป็นราคาอ้างอิงในตลาดยางพาราโลก  นอกจากนี้ยังศึกษาความสัมพันธ์

เชิงเหตุและผลของตัวแปรทีละคู่ตามวิธี causality การวิเคราะห์การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

อย่างฉับพลัน (shock) ในราคาตลาดโลก และการวิเคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวนเพ่ือพยากรณ์

องค์ประกอบของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลกที่มีอิทธิพลต่อราคาในตลาดระดับ

ต่างๆ โดยในการศึกษานี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือนของข้าวในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2541 ถึงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม 245 ตัวอย่าง ส่วนยางพาราเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม 209 ตัวอย่าง 

 ส าหรับผลการศึกษาโครงสร้างราคาและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก: 

กรณีข้าวและยางพารา สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1) โครงสร้างตลาดข้าวและยางพารา มีลักษณะคล้ายคลึงกันกล่าวคือ โครงสร้างตลาดข้าว

ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เริ่มจากในระดับต้นน้ า 

ได้แก่ ไร่นาที่ชาวนาปลูกข้าว เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้วชาวนาจะขายข้าวโดยผ่านช่องทางการ

จ าาหน่ายข้าวเปลือก 2 ช่องทาง คือ การขายให้กับโรงสีข้าวบริเวณใกล้เคียง และการขายผ่าน

ตัวกลางค้าข้าว เช่น สหกรณ์การเกษตรที่ตนเป็นสมาชิก ตลาดกลางค้าข้าว หรือท่าข้าว และผู้

รวบรวมข้าวเปลือก ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นผู้น าข้าวเปลือกไปจ าหน่ายให้โรงสีขนาดกลางและขนาดใหญ่อีก

ทอดหนึ่ง โดยทั่วไปชาวนาส่วนใหญ่ไม่จะขนข้าวไปจ าหน่ายให้กับโรงสีโดยตรง เนื่องจากค่าใช้จ่ายใน

การขนย้ายสูง ซึ่งโครงสร้างตลาดผู้ผลิตในระดับต้นน้ านี้จะมีลักษณะใกล้เคียงกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 

ผู้ผลิตคือชาวนามีจ านวนมากและสินค้ามีลักษณะเหมือนกัน ชาวนามีอ านาจในการต่อรองต่ าและ

อ านาจในการผูกขาดจะอยู่ที่คนกลางมากกว่า ส าหรับผู้ส่งออกจะมีอ านาจผูกขาดมากที่สุดในห่วงโซ่

อุปทาน อาจจะมีความใกล้เคียงกับตลาดผู้ขายน้อยราย เนื่องจากมีจ านวนไม่มากและเป็นรายใหญ่ที่มี

เครือข่ายในต่างประเทศ มีความช านาญและมีข้อมูลข่าวสารดี 

 ส่วนโครงสร้างตลาดยางพาราเริ่มจากในระดับต้นน้ า ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ซึ่ง

เกษตรกรส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และจะได้รับการ

ดูแลจากกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ส าหรับในระดับต้นน้ าเมื่อมีการกรีดยางแล้วเกษตรกรผู้

ปลูกยางพาราจะน าไปขายให้กับกลุ่มรับซื้อที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นระดับกลางน้ า ในส่วนนี้กลุ่ม
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รับซื้อจะมีอ านาจในการต่อรองมากกว่าเกษตรกร และเป็นผู้ก าหนดราคารับซื้อโดยอิงกับราคาของ

ตลาดกลางเป็นหลัก ต่อมากลุ่มรับซื้อจะน ายางพารามาจ าหน่ายที่ตลาดกลาง กลุ่มนี้จะได้รับก าไรจาก

ส่วนต่างของราคารับซื้อและราคาขายนั่นเอง ส าหรับผู้เข้ามารับซื้อยางพาราในตลาดกลางก็ คือ 

โรงงานแปรรูปซึ่งเป็นระดับปลายน้ า โดยจะท าหน้าที่ในการกระจายยางแปรรูปสู่โรงงานผลิตยางอีก

ต่อหนึ่ง นอกจากนี้โรงงานแปรรูปยังขายให้นายหน้า (broker) เพ่ือส่งออกอีกด้วย ส าหรับโรงงานที่มี

เครือข่ายในต่างประเทศก็อาจมีการส่งออกด้วยตนเอง ผู้ส่งออกยางพาราก็นับรวมอยู่ในระดับปลายน้ า

ด้วย กลุ่มปลายน้ านี้จะมีจ านวนน้อยกว่ากลุ่มกลางน้ า ดังนั้นอ านาจในการต่อรองและผูกขาดจึงมี

มากกว่า 

 2) โครงสร้างราคาของข้าวและยางพารา ส าหรับโครงสร้างราคาของข้าวประกอบด้วย 

ราคาข้าวในลักษณะตลาดแนวนอนประกอบด้วย 3 ระดับราคา ได้แก่ 1) ราคาหน้าฟาร์ม (RICEFG) 

เป็นราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ 2) ราคาขายส่ง (RICEWS) เป็นราคาข้าวขาว 5% ของตลาด

ขายส่งสินค้าโภคภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร และ 3) ราคาตลาดโลก (RICEWD) เป็นราคาส่งออก 

(ราคาเอฟโอบี) ของประเทศไทยซึ่งถูกใช้เป็นราคาอ้างอิงในตลาดข้าวโลก เนื่องจากประเทศไทยเป็น

หนึ่งในประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ส่วนโครงสร้างราคาของยางพาราประกอบด้วย 4 ระดับ 

คือ 1) ราคาหน้าฟาร์ม (RUBFG) เป็นราคายางแผ่นดิบในตลาดท้องถิ่น 2) ราคาขายส่ง (RUBWS) 

เป็นราคาประมูลยางแผ่นดิบรมควัน ชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพารา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3) 

ราคาส่งออก (RUBEX) เป็นราคาเอฟโอบีของกรุงเทพมหานคร และ 4) ราคาตลาดโลก (RUBWD) 

เป็นราคายางแผ่นดิบรมควัน ชั้น 3 ของตลาด SICOM ซึ่งถูกใช้เป็นราคาอ้างอิงในตลาดยางพาราโลก  

 จะเห็นว่าโครงสร้างราคาของยางพารามีระดับราคามากกว่าข้าว เนื่องจากมีตลาดซื้อขาย

ยางพาราที่เป็นทางการในต่างประเทศ นั่นคือ ตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าในโตเกียว ประเทศ

ญี่ปุ่น หรือ Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) และตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าใน

ประเทศสิงคโปร์ หรือ Singapore Commodity Exchange (SICOM) โดยมีผู้ซื้อและผู้ขายจ านวน

มากเข้าไปท าธุรกรรมในตลาดทั้งสอง ดังนั้นราคาซื้อขายจึงถูกอ้างอิงเป็นราคาตลาดโลก 

 3) การตอบสนองของราคาในประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก  จากผล

การศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ราคาข้าวในระดับปลายน้ า หรือ ราคาส่งออก ได้รับอิทธิพลจากราคาใน

ระดับต้นน้ าและกลางน้ า นั่นคือ ราคาหน้าฟาร์มและราคาขายส่งเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเมื่อมีการ



โครงสร้างราคาและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก: กรณีข้าวและยางพารา 

  |5- 4 
 

เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (shock) ในราคาตลาดโลก ทั้งราคาหน้าฟาร์และราคาขายส่งมีการ

ตอบสนองในลักษณะที่คล้ายกัน คือ มีการตอบสนองในทิศทางเดียวกัน เช่น เมื่อราคาตลาดโลก

ปรับตัวสูงขึ้นราคาหน้าฟาร์และราคาขายส่งจะปรับตัวสูงขึ้นตาม และใช้ระยะเวลาในการปรับตัว

ประมาณ 4-4.5 เดือนจะเข้าสู่ดุลยภาพใหม่ 

 ส่วนราคายางพาราในระดับต่างๆ นั้นมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากกว่าราคาข้าว กล่าวคือ 

ราคาหน้าฟาร์ม ราคาขายส่ง และราคาตลาดโลก ต่างมีอิทธิพลกับราคาในระดับอ่ืนทั้งสิ้น ยกเว้น

ราคาส่งออกของไทยที่รับเอาอิทธิพลจาก ราคาหน้าฟาร์ม ราคาขายส่ง และราคาตลาดโลก โดยที่

ราคาส่งออกเองไม่มีอิทธิพลต่อราคาในระดับอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญ ความสัมพันธ์ดังกล่าวสะท้อนถึงการ

ส่งผ่านราคาในระดับต่างๆ ได้ดี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างตลาดยางพาราของไทยมีตลาดกลาง

ที่เข้มแข็งและมีความโปร่งใสในการประกาศราคาซื้อขายอย่างชัดเจนในแต่ละวัน ส่วนการตอบสนอง

ของราคาในประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก พบว่าราคาหน้าฟาร์ม (FG) ราคาขายส่ง 

(WS) และราคาส่งออก (EX) ต่างมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (shock) ในราคา

ตลาดโลกในลักษณะที่คล้ายกัน คือ มีการตอบสนองในทิศทางเดียวกัน เช่น เมื่อราคาตลาดโลก

ปรับตัวสูงขึ้นราคาราคาระดับต่างๆ เหล่านี้ก็จะปรับตัวสูงขึ้นตาม และใช้ระยะเวลาเข้าสู่ดุลยภาพใหม่

ในเวลา 2-4 เดือนคล้ายกับกรณีของราคาข้าว 

 4) ปัจจัยที่มีผลต่อราคาและโครงสร้างราคา ในกรณีของข้าวและยางพารามีความแตกต่าง

กันในบางประเด็น เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อราคาและโครงสร้างราคาของข้าวที่ส าคัญ ได้แก่ อุปสงค์และ

อุปทานข้าวในตลาดโลก คู่แข่งขันในตลาดโลก โซ่อุปทานของข้าวระดับกลางน้ าที่ยาว โครงสร้าง

ตลาดและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายรัฐบาล ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อราคาและ

โครงสร้างราคาของยางพารา ได้แก่ อุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ตลาดล่วงหน้า โครงสร้างตลาด

และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ราคาน้ ามัน อัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายรัฐบาล จะเห็นได้ว่าราคา

ยางพาราในประเทศได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกประเทศที่ควบคุมไม่ได้มากกว่ากรณีของข้าว ไม่

ว่าจะเป็นราคาน้ ามัน และตลาดล่วงหน้า ดังนั้นการดูแลราคาให้มีเสถียรภาพจึงท าได้ยาก ประกอบกับ

ยางพาราเป็นพืชยืนต้นที่ใช้เวลาในการปลูกและเก็บเกี่ยวน้ ายางยาวนานถึงกว่า 20 ปี ดังนั้นการเข้า

ออกจากอาชีพจึงยากกว่ากรณีของข้าวที่ระยะเวลาในการปลูกและเก็บเกี่ยวสั้น เพราะเป็นพืชล้มลุก 

การวางแผนการปลูกท าได้ง่ายกว่าและมีความยืดหยุ่นมากกว่า เนื่องจากสามารถวางแผนได้ปีต่อปี 
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5.2 อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาโครงสร้างตลาดข้าวและยางพารา พบว่าในระดับต้นน้ าตลาดมีความ

ใกล้เคียงตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ซื้อจ านวนมาก สินค้ามีลักษณะเหมือนกัน ไม่มี

ผู้ผลิตรายใดมีอ านาจเหนือตลาด สอดคล้องกับแนวคิดของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ในทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์จุลภาค อย่างไรก็ตามในสถานการณ์จริงกลับพบว่า ผู้รับซื้อมักมีอ านาจในการต่อรองสูง

กว่าเพราะเกษตรกรจ านวนมากต้องรีบขายผลผลิต เช่น ในกรณีของข้าวจะมีชาวนาจ านวนมากที่ไม่มี

ยุ้งฉางของตนเอง หรือมีความจ าเป็นต้องรีบใช้จ่ายจากการกู้ยืมมาซื้อปัจจัยการผลิต เป็นต้น หรือใน

กรณีของยางพาราก็เช่นเดียวกัน เกษตรกรจ านวนมากไม่มีการแปรรูปและขายเป็นน้ ายางสด หรือไม่มี

โกดังเก็บยาง การรีบจ าหน่ายดังกล่าวท าให้ได้ราคาต่ า ดังนั้นในเชิงนโยบายรัฐบาลต้องช่วยชะลอการ

จ าหน่ายในฤดูเก็บเกี่ยวเพ่ือไม่ให้สินค้าออกสู่ตลาดมากเกินไปและราคาตกต่ า ในบางรัฐบาลที่ผ่านมา

ได้เคยน านโยบายลักษณะนี้มาใช้และได้ผลน่าพอใจ เช่น มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ผ่านโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ในปี 2560/2561 (จ าน ายุ้งฉาง) เกษตรกรได้รับ

เงินไปใช้จ่ายก่อนโดยที่ยังไม่ได้จ าหน่ายข้าว เป็นต้น  

 ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาและโครงสร้างราคาของข้าวและยางพารานั้น เกิดจากปัจจัย

ทางด้านเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกันดังกล่าวมาแล้ว แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าราคาข้าวถูกก าหนดมาจาก

ระดับต้นน้ าที่เป็นเกษตรกร หรือด้านอุปทานจะมีบทบาทส าคัญ เช่น ต้นทุนการผลิต ประสิทธิภาพ

การผลิต ปัจจัยทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ า โรคระบาด เป็นต้น สอดคล้องกับงานศึกษาของ 

Chien et al. (2011) ที่วิเคราะห์โครงสร้างราคาข้าวในประเทศฟิลิปปินส์ ระบุว่าราคาหน้าฟาร์มมี

อิทธิพลต่อการก าหนดราคาขายส่งและราคาขายปลีก นอกจากนี้ยังพบว่าราคาขายส่งก็มีอิทธิพลต่อ

การก าหนดราคาหน้าฟาร์มด้วย ซึ่งในส่วนหลังนี้ขัดแย้งกับผลการศึกษานี้ที่พบว่าราคาขายส่งข้าวใน

ประเทศไทยมิได้มีอิทธิพลต่อราคาหน้าฟาร์มแต่อย่างใด และสอดคล้องกับงานของ John (2013) ที่

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาส่งออกและราคาในประเทศของข้าวไทย พบว่าราคาส่งออกข้าวของ

ไทยได้รับอิทธิพลจากราคาภายในประเทศในทิศทางเดียวกัน  

  ในขณะที่ราคาของยางพาราจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกมากกว่า เช่น ราคาน้ ามันใน

ตลาดโลก ราคาซื้อขายยางพาราในตลาดล่วงหน้า เป็นต้น ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคายางพาราจะ

มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากกว่า การดูแลเสถียรภาพราคายางพาราจึงท าได้ยาก สอดคล้อง
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กับงานศึกษาของส่วน Khin et al. (2013) ที่ระบุว่าราคาน้ ามันในตลาดโลกมีความเชื่อมโยงกับ

อุปทาน อุปสงค์ สต๊อคยางพารา และราคายางธรรมชาติ รวมทั้งงานศึกษาของ Talasombat et al. 

(2015) และ Sawaengkun (2014) พบว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลต่อการส่งออกข้าวในเชิงลบ เป็น

ต้น อย่างไรก็ตามในเชิงนโยบายแล้วควรส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบจ านวนมาก เช่น อุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์อาจใช้การ

ร่วมทุนกับต่างชาติที่มีศักยภาพ อุตสาหกรรมถุงมือยาง เป็นต้น 

 ส าหรับการตอบสนองของราคาในประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลกนั้น ทั้งราคา

ข้าวและยางพาราทุกระดับมีการตอบสนองในทิศทางเดียวกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 

(shock) เกิดขึ้นกับราคาตลาดโลก และมีระยะเวลาปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพใกล้เคียงกัน ดังนั้นในเชิง

นโยบายแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดโลกผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องต้องมีการวางแผนเตรียม

ความพร้อมรับมือกับราคาในระดับต่างที่จะเปลี่ยนไป หากการเปลี่ยนแปลงราคาเพ่ิมขึ้นทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องน่าจะได้รับประโยชน์ แต่จะท าอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น รอจังหวะในการจ าหน่าย 

การเคลื่อนย้ายผลผลิตจากแหล่งอ่ืนมาจ าหน่ายร่วมด้วย หรือน าสินค้าในสต็อกออกมาจ าหน่าย เป็น

ต้น อย่างไรก็ตามหากราคาปรับตัวลดลงก็ต้องพยายามลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เช่น เร่งการจ าหน่าย

ออกไปก่อนที่ราคาจะตกลงมาก หรือตัดสินใจเก็บสินค้าเข้าสต็อกรอให้ราคาปรับตัวดีขึ้นค่อยจ าหน่าย 

เป็นต้น 

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากผลการศึกษาโครงสร้างราคาและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก: กรณี

ข้าวและยางพาราข้างต้น ท าให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นถึงโครงสร้างตลาด โครงสร้างราคา การตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดโลก รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อราคาและโครงสร้างราคา ดังนั้น

เพ่ือให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในส่วนนี้จะกล่าวถึงแนวทางในการก าหนดนโยบายและการ

แก้ปัญหาของข้าวและยางพารา อย่างไรก็ตามทั้งข้าวและยางพาราต่างเป็นสินค้าเกษตรที่มี

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นสินค้าออกส าคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ และมีผู้เข้ามา

เกี่ยวข้องจ านวนมากโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูก ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของราคาสินค้าตกต่ า 

และเกษตรกรเสียเปรียบในเรื่องต่างๆ เช่น การถูกกดราคารับซื้อ ไม่มีสถานที่เก็บรักษาสินค้า มีความ

จ าเป็นใช้จ่ายต้องรีบจ าหน่าย เป็นต้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัญหาของข้าวและยางพารามีความ
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แตกต่างกันในบางประเด็น ดังนั้นในการศึกษานี้จะกล่าวถึงแนวทางในการก าหนดนโยบายและการ

แก้ปัญหาทีละกรณ ี

กรณีข้าว 

 ส าหรับกรณีของข้าวจากผลการศึกษา พบว่าปัญหาของข้าวมาจากหลายปัจจัย เช่น อุปสงค์

และอุปทานในตลาดโลก ความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพการผลิต และเกษตรกรไม่มี

อ านาจในการต่อรอง เป็นต้น ดังนั้นแนวทางในการก าหนดนโยบายและการแก้ปัญหาราคาข้าว คือ 

 1. ลดช่องว่างทางการตลาด ท าให้พ่อค้าคนกลาง หรือผู้เล่นในตลาดลดจ านวนลง  มักมีค า

กล่าวว่า “ชาวนาเป็นผู้ปลูกข้าวแต่กลไกตลาดเป็นของพ่อค้าคนกลาง” จากผลการศึกษาพบว่า ส่วน

ต่างของราคาหน้าฟาร์มกับราคาขายส่งค่อนข้างกว้าง เพราะคนกลางในตลาดข้าวมีหลายกลุ่ม เช่น ผู้

รวบรวม สหกรณ์ ตลาดกลาง และโรงสี เป็นต้น แต่ละกลุ่มจะบวกก าไรของตนเข้าไปในการท า

ธุรกรรมแต่ละครั้ง ดังนั้นหากโซ่อุปทานยิ่งยาวยิ่งท าให้ราคาข้าวแพงขึ้นไปอีก ส่งผลต่อราคาข้าวใน

ระดับปลายน้ า คือ ผู้บริโภคในประเทศและราคาส่งออกที่ต้องบริโภคข้าวราคาแพง ขณะที่

ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไม่มากเท่าที่ควร จึงมักมีค ากล่าวที่ว่าเกษตรกรถูกกดราคารับซื้อข้าว 

คณะนักวิจัยมีความเห็นว่าการลดช่องว่างทางการตลาดท าให้พ่อค้าคนกลางลงโซ่อุปทานข้าวไม่ยาว

มาก โดยการที่เกษตรกรจ าหน่ายเอง หรือ จ าหน่ายผ่านกลุ่มสหกรณ์ หรือ โรงสีของชุมชนและ

ขับเคลื่อนให้ข้าวสู่มือผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้อาจใช้การจ าหน่ายทาง online ก็ได้ วิธีการเหล่านี้

จะท าให้ข้าวผ่านคนกลางไม่มาก หรือไม่ผ่านคนกลางเลย เกษตรกรจะมีรายได้จากการจ าหน่ายข้าว

สูงขึ้น อย่างไรก็ตามข้อเสนอแนะนี้อาจมีข้อจ ากัดส าหรับเกษตรกรที่มีผลผลิตในปริมาณมาก จึงอาจ

ต้องใช้การแบ่งสัดส่วนบางส่วนไปผ่านคนกลางเพ่ือให้จ าหน่ายได้หมดตามต้องการ 

 2. การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างอ านาจการต่อรอง เนื่องจากเกษตรกร หรือชาวนา ส่วน

ใหญ่เป็นรายย่อย ผลผลิตข้าวที่ได้ในแต่ละฤดูกาลเพาะปลูกมีปริมาณไม่มาก และมีข้อจ ากัดในด้าน

ต่างๆ เช่น ไม่มียุ้งฉางในการเก็บรักษา มีความจ าเป็นในการใช้เงินเพื่อสภาพคล่องและใช้หนี้ปัจจัยการ

ผลิตต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นเมื่อได้ผลผลิตจะรีบจ าหน่ายท าให้ได้ราคาต่ า เพราะเป็นฤดูกาลที่ผลผลิต

ออกสู่ตลาดมาก ท าให้อ านาจในการต่อรองต่ าและยอมขายข้าวในราคาต่ า ดังนั้นแนวทางหนึ่งเพ่ือ

สร้างอ านาจในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางก็คือ การรวมกลุ่มเกษตรกร ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของกลุ่ม
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เกษตรกร หรือ วิสาหกิจชุมชน หรือ สหกรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่  

เช่น การรวมกลุ่มเพ่ือขายร่วมกันจะท าให้มีปริมาณผลผลิตมาก จะสามารถต่อรองราคาได้มากขึ้น 

นอกจากนี้การซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกันคราวละมากๆจะท าให้ได้ราคาถูกลง  

 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นการใช้ปัจจัยการผลิตเท่าเดิมแต่มีผลผลิตมากขึ้น หรือ 

การมีผลผลิตเท่าเดิมแต่ใช้ปัจจัยการผลิตลดลง ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นนั่นเอง เช่น การ

เพ่ิมผลผลิตต่อไร่จากการใส่ใจดูแลมากขึ้น การใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ปลูก หรือเมล็ด

พันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของท้องตลาด นอกจากนี้ขนาดพ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกก็อีกปัจจัยหนึ่งในการ

เพ่ิมผลผลิต การเพาะปลูกขนาดเล็กเกินไปจะท าให้ต้นทุนต่อไร่สูง หากมีการเพ่ิมขนาดการผลิตใหญ่

ขึ้นต้นทุนต่อหน่วยจะลดลงจากการได้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด (economies of scale) 

รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิตอาจท าได้โดยการใช้ปัจจัยการผลิตในท้องถิ่น เช่น การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทน

ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง การท าน้ าส้มควันไม้เพ่ือไล่แมลง การใช้แรงงานในครัวเรือน เป็นต้น 

 4. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพ่ือให้เกษตรกรสามารถขายได้ราคาสูงขึ้น ส าหรับการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวอาจท าได้หลายวิธี เช่น การแปรรูปสินค้าแทนที่จะขายในลักษณะสินค้าขั้นปฐม 

การบรรจุหีบห่อที่สวยงามสามารถเก็บรักษาสินค้าได้นาน และการสร้างตรายี่ห้อให้เป็นที่รู้จักใน

ท้องตลาด เป็นต้น  

 5. การแสวงหาช่องทางการจ าหน่ายใหม่ เพ่ือให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มต่างๆได้หลากหลายยิ่งขึ้น 

เช่น จ าหน่ายให้โรงสี กลุ่มสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก ตลาดนัด และงานแสดงสินค้าต่างๆ เป็นต้น 

รวมทั้งการจ าหน่ายทาง online หรือ e-commerce ที่มีต้นทุนต่ ากว่าและเข้าถึงผู้บริโภคได้

หลากหลายมากข้ึน และคาดว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ในกรณีที่ส่งออกควรมี

การหาตลาดใหม่ๆ  เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายมากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะข้างต้นแม้จะเป็นสิ่งที่ภาครัฐเริ่มด าเนินการไปบ้างแล้ว แต่ในทางปฎิบัติไม่

สามารถลงไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงหรือมีสัดส่วนน้อยเกินไป เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิต และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า อย่างไรก็ตามผลการใช้มาตรการของภาครัฐเห็นผลชัดเจนใน

เรื่องของการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกร หรือ วิสาหกิจชุมชน หรือ สหกรณ์ ที่ท า

ให้เกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองสูงขึ้น 
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กรณียางพารา 

 ปัญหาของยางพารามีความแตกต่างจากข้าว ในกรณีของยางพาราประเทศไทยมีการพ่ึงพิง

การส่งออกในสัดส่วนสูงมากประมาณกว่าร้อยละ 80 ของผลผลิตที่ผลิตได้ทั้งหมด ดังนั้นราคา

ยางพาราในประเทศจึงได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดโลก ส าหรับแนวทางในการ

ก าหนดนโยบายและการแก้ปัญหาราคายางพาราอาจแบ่งออกเป็นระยะสั้น และระยะยาว โดยใน

ระยะสั้นอาจให้ความส าคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นส าคัญ เช่น การรับซื้อ

สินค้าเข้าเก็บในสต๊อก การอุดหนุน การให้ปัจจัยการผลิต เป็นต้น อย่างไรก็ตามส าหรับในระยะยาว

แล้วควรมีการแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างการผลิตและการตลาดเป็นส าคัญ ยกตัวอย่างเช่น 

  1. การเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางธรรมชาติในประเทศแทนการส่งออก  เพ่ือเพ่ิมอุปสงค์

ภายในประเทศ โดยสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เช่น อุตสาหกรรมถุงมือยาง 

อุตสาหกรรมล้อยางรถยนต์ ถนนลาดยางที่ใช้ยางพารา รวมทั้งพ้ืนสนามกีฬาที่ใช้ยางพารา เป็นต้น ซึ่ง

ส่วนใหญ่ใช้ยางแท่งและยางแผ่นรมควันเป็นวัตถุดิบหลัก ในส่วนนี้นอกจากจะเพ่ิมอุปสงค์

ภายในประเทศดังกล่าวแล้ว ยังช่วยลดการน าเข้าจากต่างประเทศอีกด้วย ประกอบกับการการเพ่ิม

สัดส่วนการใช้ยางธรรมชาติในประเทศนี้ จะช่วยลดผลกระทบด้านราคาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น 

การเคลื่อนไหวของราคาน้ ามัน ราคายางในตลาดล่วงหน้า เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตามนโยบายในส่วนนี้รัฐบาลเริ่มด าเนินการไปบ้างแล้วแต่เป็ยนไปอย่างเชื่องช้า การ

เกิดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางมีไม่มากเพียงพอที่จะดูดซับผลผลิตยางพาราได้ ท าให้ในปัจจุบัน

ปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศจึงยังมีไม่มาก และไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน รัฐบาล

อาจสนับสนุนให้บริษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุนในรูปแบบของการร่วมทุนกับบริษัทในประเทศไทยก็ได้

เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 

 2. การส่งเสริมการท าวิจัยและพัฒนา หรือ R&D เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้ายางพารา โดยการ

สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมปลายน้ าให้มีความสามารถทางเทคโนโลยีมากขึ้น การท าวิจัย

และพัฒนาจะน าไปสู่การคิดคันผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ผู้บริโภคต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีการใช้

ยางพาราเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเพ่ิมข้ึน  
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 3. การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า

แทนการขายเป็นสินค้าปฐม เช่น การท าหมอนและที่นอนยางพารา การน ายางพารามาผลิตเป็นพ้ืน

รองเท้าที่มีความยืดหยุ่นสูง รองเท้าบูธ ตุ๊กตายาง เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเพ่ิมอุปสงค์ในประเทศแล้ว 

หากสินค้าติดตลาดและมีความต้องการมากขึ้น ก็จะช่วยผลักดันให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นได้ 

 4. การวางแผนการจัดการด้านอุปทาน เป็นการแก้ปัญกาในระยะยาว เพ่ือลดปัญหาสินค้า

ล้นตลาด หรือ over supply เนื่องจากในระยะที่ผ่านมาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ และประเทศจีนมีการขยายพ้ืนที่ปลูกยางพารามากขึ้น ท าให้มีผลผลิตยางธรรมชาติออกสู่

ตลาดมากขึ้น ในขณะที่อุปสงค์ของยางพารามีการเพ่ิมขึ้นช้ากว่าการเพ่ิมขึ้นของอุปทาน และน าไปสู่

ภาวะที่เรียกว่าสินค้าล้นตลาด ส่งผลต่อราคายางพาราที่ตกต่ าลง ดังนั้นเพ่ือบรรเทาปัญหาข้างต้นนี้ 

รัฐบาลต้องความส าคัญกับการวางแผนการจัดการด้านอุปทาน เช่น การจ ากัดการขยายพ้ืนที่ปลูกยาง 

เน้นเพิ่มผลผลิตต่อไร่ รวมทั้งการบริหารจัดการสต็อกยางพาราให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตามนโยบายเหล่านี้อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่การปฎิบัติเกิดขึ้นอย่างเชื่องช้า และ

ไม่มีประสิทธิผล ปัญหาจึงมิได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 




