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�การเกษตรเป็นแหลง่ความมั นคงทางอาหาร
ของครัวเรอืน เป็นฐานทางเศรษฐกจิ และเป็น
อาชพีหลกัของครัวเรอืนชนบท

� ภาคการเกษตรประกอบดว้ยเกษตรกร
ขนาดเล็กจํานวนมาก มปีระสทิธภิาพการผลติ

1. แรงกดดนัจากพื:นที;ของภาคการเกษตร

เวทเีสวนาสมชัชาวชิาการความมนัคงทางอาหารประจําปี 2555 วนัท ี16 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารวชริานสุรณ์ 

ขนาดเล็กจํานวนมาก มปีระสทิธภิาพการผลติ
ตํ า ทําใหม้ตีน้ทนุการผลติสงู มฐีานะยากจน 
และตกอยูใ่นภาวะเป็นหนี0สนิ

� การขาดแคลนที ดนิทํากนิและรวมถงึการ
สญูเสยีที ดนิทํากนิของเกษตรกร

� ทนุดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ งแวดลอ้มที 
เกษตรกรเคยพึ งพงิและใชเ้ป็นแหลง่อาหารของ
ครัวเรอืนอยูใ่นสภาวะเสื อมโทรม



�ผลผลติสว่นมากเป็นฤดกูาล และเน่าเสยีงา่ย 
เกษตรกรสว่นใหญจ่ะขายผลผลติไปทนัทหีลงั
การเก็บเกี ยว เพราะมภีาระเรื องคา่ใชจ้า่ยและหนึ0

�การผลติในภาคเกษตรกรรมขึ0นอยูก่บัความ
เสี ยงตา่งๆที ไมส่ามารถควบคมุไดโ้ดยเฉพาะ
ภยัธรรมชาต ิทั 0งที เกดิจากนํ0าทว่ม ภยัแลง้ ทํา
ใหเ้กดิความแปรปรวนในปรมิาณสนิคา้และ
ราคา

1.แรงกดดนัจากพื:นที;ของภาคการเกษตร

การเก็บเกี ยว เพราะมภีาระเรื องคา่ใชจ้า่ยและหนึ0
สนิ ทําใหไ้ดร้าคาตํ า 

�เกษตรกรขาดอํานาจตอ่รองทางการตลาด ขาย
ผลผลติไดใ้นราคาตํ าและไมไ่ดร้ับความเป็นธรรม 
ราคาสนิคา้เกษตรขาดเสถยีรภาพ ทําใหอ้าชพี
การเกษตรกรมรีายไดไ้มเ่พยีงพอตอ่การดํารงชพี



2 การสนองตอบเชงินโยบายของภาครฐัในอดตี

�ใชเ้ป็นเครื องมอืในการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการผลติ
การลดตน้ทนุการผลติ และสรา้งความอยูด่มีสีขุของ
ประชากรภาคเกษตร เชน่ นโยบายชลประทาน นโยบาย
การวจิัยในภาคการเกษตร นโยบายปฏริปูที ดนิ นโยบาย
สนิเชื อเกษตร เป็นตน้

เวทเีสวนาสมชัชาวชิาการความมนัคงทางอาหารประจําปี 2555 วนัท ี16 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารวชริานสุรณ์ 

����นโยบายที;ไมใ่ชร่าคา (Non-price policy)

����การพฒันาดา้นแหลง่นํ :าและ
การชลประทาน  

�ใชพ้ื0นที ดนิเดมิเพาะปลกูมากครั0งขึ0น
ในรอบปี และกระตุน้การใชป้ัจจัย
สมัยใหม่

�ลดความเสี ยงจากภัยธรรมชาตแิละ
เพิ มประสทิธ ิภาพการผลติตอ่หน่วย
เนื0อที     

�สนับสนุนการเพิ มรายไดแ้ละลด
ตน้ทนุการผลติ

�การลงทนุวจิยัดา้น
การเกษตร
�เพิ มประสทิธภิาพการผลติ 
คณุภาพผลผลติ และการจัดการใน
ไรน่า                                                         
�เพิ มความสามารถในการแขง่ขัน
ของภาคการเกษตร                                     
�สนับสนุนการเพิ มรายไดแ้ละการ
ลดตน้ทนุตอ่หน่วยของสนิคา้                                  
�ลดผลกระทบจากการเกดิ biotic 
และ abiotic loss ในพื0นที 



2. การตอบสนองเชงินโยบายของภาครฐัในอดตี

� การจดัหาที;ดนิทาํกนิเพื;อการเกษตร 

�ใหเ้กษตรกรผูไ้มม่ทีี ดนิทํากนิหรอืมนีอ้ยได ้
เป็นเจา้ของที ดนิเพื อสรา้งความมั นคงในอาชพี                                  
�การเพิ มประสทิธภิาพการผลติเพราะสรา้ง
แรงจูงใจใหก้บัเกษตรกร                                         
�สนับสนุนการกระจายรายไดแ้ละทรัพยส์นิเพื อ
สรา้งความเป็นธรรมในสังคม

� การเสรมิสรา้งกลไกตลาดสนิคา้เกษตร
ในชนบท                                                   
�การเสรมิสรา้งผลติภาพและลดตน้ทนุทาง
การตลาด                                                              
�เพิ มการแขง่ขันในทางการคา้และการสรา้งความ
เป็นธรรมในชอ่งทางการขายผลผลติของเกษตรกร                                   
�สนับสนุนการขยายตัวของตลาดกลางในสนิคา้
เกษตรที เป็นกลุม่ใหญ ่เชน่ตลาดกลางขา้วเปลอืก 
ตลาดกลางยางพารา   และรวมถงึการสรา้งตลาด
ทางเลอืก 

����นโยบายที;ไมใ่ชร่าคา (ตอ่)

�ตลาดสนิคา้เกษตรในพื0นที หา่งไกลมักจะขาดการ
แขง่ขัน ทําใหพ้่อคา้ในพื0นที มอีํานาจเหนอืกลไกตลาด 
�การเสรมิสรา้งกลไกและชอ่งทางการตลาดเพื อใหเ้กดิ
การแขง่ขันยอ่มจะเป็นประโยชนต์อ่เกษตรกรเพราะทํา
ใหม้ชีอ่งทางการจําหน่ายหลังเก็บเกี ยวผลผลติ

� มกีารจัดที ดนิในรปูของนคิมสรา้งตนเองและ
สหกรณ์นคิม �

มกีารปฏริูปการถอืครองที ดนิ ในรูป ส.ป.ก 4-01                                                                
� การจัดใหม้โีฉนดชมุชน  เป็นตน้ 



�นโยบายราคาใชเ้ป็นเครื องมอืในการกําหนดระดบัราคาหรอืสรา้งเสถยีรภาพราคา
ตอ่เกษตรกรหรอืตอ่ผูบ้รโิภค นโยบายราคามทีั 0งที เป็นการแทรกแซงกลไกตลาด
หรอืเป็นการบดิเบอืนกลไกตลาดไปจากราคาสมดลุตามลกัษณะของอปุสงคแ์ละ
อปุทานของตลาดในขณะหนึ งๆ และนโยบายที ไมบ่ดิเบอืนกลกไตลาด

����นโยบายเกี;ยวขอ้งกบัราคาและการแทรกแซงกลไกตลาด

2 การสนองตอบเชงินโยบายของภาครฐัในอดตี

� การพยงุราคาและประกนัราคาสนิคา้
เกษตร

� การประกนัรายไดข้ั 0นตํ าของเกษตรกรผู ้
ปลกูขา้ว

� การพยงุราคาหรอืการประกนัราคาหมายถงึการที 
รัฐเขา้ไปแทรกแซงและเป็นผูร้วบรวมผลผลติ
สว่นเกนิออกจากตลาดเพื อใหร้ะดับราคาไมต่กตํ า
ไปมากนัก โดยเฉพาะในชว่งฤดเูก็บเกี ยวที ราคา
ผลติผลเกษตรมักจะตกตํ า ทําใหม้รีายไดล้ดลง

�โครงการรับจํานําขา้วเปลอืก

�แรกๆเป็นโครงการโดย ธ.ก.ส. เพื อชว่ยเหลอืเหลอืเรื องกระแสเงนิใช ้
จา่ยของเกษตรกรที เดอืดรอ้นเงนิในชว่งเก็บเกี ยว การรับจํานําเริ มแรก
กําหนดราคาจํานําตํ ากวา่ราคาตลาด ซึ งไมถ่อืวา่เป็นการแทรกแซง
กลไกตลาด แตต่อ่มาไดว้วิัฒนาการไปสูโ่ครงการแทรกแซงกลไกตลาด
อยา่งเต็มตัวและกําลังสรา้งอํานาจผกูขาด

� เป็นการใหห้ลักประกนัรายไดข้ั 0นตํ าแก่
เกษตรกรที ปลกูขา้ว ทั 0งนี0รัฐจะเป็นผูก้ําหนด
ราคาเป้าหมายที เกษตรกรจะไดร้ับพรอ้มกบั
จํานวนสงูสดุที เกษตรกรจะใชส้ทิธิHไดต้าม
หลักเกณฑข์องการประกนัรายได ้
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3. นโยบายการเกษตรของภาครฐักบัคําถามถงึประเด็น
การเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

����นโยบายการลงทนุวจิยัของภาครฐัมจีํากดั

�กรณีตวัอยา่งงบวจิัยดา้นขา้วและการเกษตร

����งบวจิยัขา้วในปี 2554 ของกรมการ

�เปรยีบเทยีบงบ R&D ตอ่ GDP

����งบวจิยัขา้วในปี 2554 ของกรมการ
ขา้วมจีาํนวน190 ลา้นบาท

ปี เฉลี;ยงบ
วจิยัขา้ว
(ลา้นบาท)

เฉลี;ยงบวจิยัตอ่
พื:นที;ปลกูขา้วนา
ปี (บาทตอ่ไร)่

%ตอ่มลูคา่
สง่ออก

2511-15 134.23 3.04 0.51

2546-48 127.67 4.12 0.17

2553 175 2.58 0.10

25541/ 190 3.06 0.09

ที�มา:ฐานขอ้มลูเรื�องขา้ว  สถาบนัคลงัสมองของชาติ

Gross expenditure on R&D as percentage of GDP

0.25%

0.69%

2.54% 2.64%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

Thailand(2004) Malasia (2004) Taiwan (2004) Korea (2003)

Source: Bangkok Post Mid Year Economic Review, July, 
2008



����งบประมาณวจิยัดา้นเกษตรและอาหาร ของภาครฐั ระหวา่งปี 
2550 – 2553

หนว่ยงาน 
ปีงบประมาณ

รวม
2550 2551 2552 2553

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ;
กรมวชิาการเกษตร 511.9 500.8 580.5 445.9 2,039.2
กรมปศสุตัว ์ 157.6 274 94.1 58.3 584.1
กรมประมง 46 34.5 54.6 71.8 206.9
กรมการขา้ว 47.7 111 205.6 175.2 539.4
กรมพฒันาที;ดนิ (na) 49.1 27.8 38.2 115.1
หนว่ยงานสนบัสนุนการวจิยั ;
สวทช. 126.4 99.3 71 73.8 370.5

3. นโยบายการเกษตรของภาครฐักบัคาํถามถงึประเด็นการเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

สวทช. 126.4 99.3 71 73.8 370.5
สกว 60.3 89.8 82.3 9.1 241.5
สกว คปก 33.5 32.9 32.4 18.5 117.4
สวก 94.8 53 100.6 (na) 248.3
สถาบนัอดุมศกึษาสาขา
เกษตรศาสตร ์;
ม.เกษตรศาสตร์ 95 113.8 88.6 35 332.4
ม.ขอนแกน่ 23.7 21.8 31.6 18.3 95.4
ม.เชยีงใหม่ 46.4 39 28.2 10 123.6
ม.สงขลา 39.7 39.3 42.5 (na) 121.5
ม.แมโ่จ้ 21 21 19.4 12 73.3
สถาบนัเทคโนโลยฯี ลาดกระบงั 18.4 17.3 13.2 12.4 61.3

รวม 1,322.5 1,496.6 1,472.2 978.8 5,270.1
หมายเหตุ : หน่วยงาน มอ และสวก  ไม่มีข้อมูลปี 2553, หน่วยงานกรมพัฒนาที#ดนิ ไม่มีข้อมูลปี 2550

8

ที มา: พงศเ์ทพ และคณะ, 2554.



����งบประมาณวจิยัการเกษตรและอาหารตามหนว่ยงาน และงบประมาณเฉลี;ย
ตอ่ครวัเรอืนตามชนดิสนิคา้เกษตร

ผลติภณัฑ์ งบวจิยั1 บาทวจิยั/
ครวัเรอืน/ปี(ลา้นบาท)

ขา้ว 185 44
ยางพารา 60 41
โคเนื:อ2 51 59
ปาลม์นํ :ามนั2 34 315
กุง้และผลติภณัฑ์ 31 1,255

หนว่ยงาน งบประมาณ 4 
ปี

(ลา้นบาท)
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

3,484.7

�งบประมาณวจิัยดา้นการเกษตรและ
อาหารตามหน่วยงาน

�งบประมาณวจิัยเฉลี ยตอ่ปีตามชนดิของ
สนิคา้เกษตรเทยีบกบัครัวเรอืน

3. นโยบายการเกษตรของภาครฐักบัคาํถามถงึประเด็นการเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

ที มา: พงศเ์ทพ และคณะ, 2554.

หมายเหต ุ  1.   หน่วยงาน มอ และสวก ไมม่ขีอ้มลูปี 2553                         
2.   หน่วยงานกรมพัฒนาที ดนิ ไมม่ขีอ้มลูปี 2550

กุง้และผลติภณัฑ์ 31 1,255
สกุร 28 124
สบัปะรด 25 48
กลว้ยไม้ 19 (na)
พรกิและผลติภณัฑ์ 18 (na)
โคนม2 18 951
ขา้วโพดเลี:ยงสตัว2์ 9 24
ลําไย 8 31
ไกเ่นื:อ 7 722
สบัปะรด 6 162
ทเุรยีน 6 49
มงัคดุ 5 53
มะมว่ง 4 12

สหกรณ์

หน่วยสนับสนุนการวจิัย 977.7

สถาบนัอดุมศกึษาดา้น
การเกษตร

807.7

รวม 5,270.1

เฉลี ยปีละ 1,317.50



ปี2529 ปรับเปลี ยน
เชงินโยบายที สําคัญ

���� การแทรกแซงตลาด
ขา้วไดเ้ปลี;ยนมมุจาก
การแทรกแซงตลาด
ขา้วสารไปสูก่าร
แทรกแซงตลาด
ขา้วเปลอืก

����พฒันากลไกตลาดกลาง
ชา้วเปลอืกตามแผนพฒันา
ฉบบัที; 5-8 (2525-44)  มี
ตลาดกลางทา่ขา้วเกดิขึ:น
จํานวนมากในยคุนี:

����ตลาดกลางเป็นแหลง่
อา้งองิราคาที;สําคญัและทาํ

จาก 2544-2551

����2544 มกีารปรบั
ราคาจํานําใหเ้ทา่กบั
ราคาตลาดและตอ่มา
สงูกวา่ราคาตลาด

����ในปี 2546เป็นตน้มา
ไดข้ยายขนาดของ
โครงการจากเดมิที;ม ี

�ววิฒันาการของโครงการรบัจาํนําขา้วเปลอืกและการกา้วไปสู่
อํานาจผกูขาดของรฐัในตลาดขา้วเปลอืก

ในทศวรรษ 2530 -
กลางทศวรรษ 40

จาก 2552-2554

����เขา้สูโ่ครงการ
ประกนัรายไดข้ ั:นตํ;า
(2552-กอ่น 7 คลุา
คม 2554)

����นโยบายประดนั
รายไดข้ ั:นตํ;า เป็น

3. นโยบายการเกษตรของภาครฐักบัคาํถามถงึประเด็นการเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

����ไดย้กระดบัโครงการ
รบัจํานําขา้วเปลอืกจาก
โครงการเสรมิใหเ้ป็น
โครงการหลกัเพื;อ
ชว่ยเหลอืเกษตรกร

อา้งองิราคาที;สําคญัและทาํ
ใหเ้กษตรกรมอีํานาจ
ตอ่รองในตลาดมากขึ:นกบั
ผูม้าซื:อในตลาดกลาง
โดยเฉพาะโรงสี

����มโีครงการรบัจํานําใน
การทาํหนา้ที;อํานวยเงนิ
กูย้มืใหก้บัเกษตรกรที;
ตอ้งการเงนิทนุไปใชใ้น 
ชว่งเก็บเกี;ยวและเป็น
โครงการที;มจึดุมุง่หวงัทาง
เศรษฐกจิเป็นสําคญัโดย
คดิมลูคา่จํานํา 80%ของ
มลูคา่ขา้วและในวงเงนิไม่
เกนิรายละ 100,000 บาท

โครงการจากเดมิที;ม ี
เผา้หมายประมาณ 2 
ลา้นตนัเป็น 9 ลา้นตนั
และเพิ;มระดบัราคารบั
จํานําใหส้งูกวา่ราคา
ตลาด

����มลูคา่รบัจํานําเพิ;ม
จาก 12,429ลา้นบาท
ในปี 2546/47เป็น 
71,773ลา้นบาทในปี 
2548/49 และไมต่ํ;า
กวา่ 100,000 ลา้น
บาทในปี 2551 

รายไดข้ ั:นตํ;า เป็น
ความพยายามที;รฐั
จะสรา้งหลกัประกนั
รายไดใ้หก้บัเกาตร
กรปลกูขา้ว โดยรฐั
ไมเ่ขา้ไปแทรกแซง
ในกลไกตลาด

����เร ิ;มโครงการบั
จํานําใหมน่บัต ั:งแต ่
7 ตลุาคม 2554

����กา้วไปสูก่ารเป็น
ตลาดขา้วเปลอืก
ผกูขาดโดยรฐั

สถาบนัคลงัสมองของชาติ
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����โครงการรบัจาํนํากบับทบาทของตลาดกลางที;ถกูทอนหายไป

����การกระจายตลาดกลางสนิคา้เกษตรที;
ดาํเนนิงานโดยกรมการคา้ภายใน 
กระทรวงพาณิชยท์ี;มใีนอดตี

อสีาณ เหนอื กลาง ใต้ รวม

จํานวน 15 35 20 - 70

อสีาณ เหนอื กลาง ใต้ รวม

จํานวน 321 108 114 67 682

����การกระจายตลาดกลางสนิคา้
เกษตรที;ดาํเนนิงานโดยสหกรณ์
การเกษตรที;มใีนอดตี

ที มา: ศนูยว์จิัยเศรษฐศาสตรป์ระยกุต์ (2547) ที มา: ศนูยว์จิัยเศรษฐศาสตรป์ระยกุต์ (2547)

����การใชก้ลไกโรงสเีป็นแหลง่สต็อกขา้วในโครงการรบัจํานํานํา

3. นโยบายการเกษตรของภาครฐักบัคาํถามถงึประเด็นการเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

����การใชก้ลไกโรงสเีป็นแหลง่สต็อกขา้วในโครงการรบัจํานํานํา
ในอดตีนําไปสูก่ารขยายตวัของโรงสขีนาดใหญม่มีากขึ:น

จํานวนโรงสี กาํลงัการผลติ(ตนั/ชม.)

2543 2551 2543 2551

ใหญ่ 871 1,148 69,445 180,073

กลาง 823 387 8,879 4,786

รวม 1,694 1,536 78,324 184,859

เฉลี ยตอ่ราย 46.23 120.4
ที มา: มาฆะสริ ิเชาวกลุ (2552)



����การขยายตวัของการลงทนุในโครงการรบัจํานําขา้วเปลอืกกบั
คาํถามถงึความสามารถในการแขง่ขนัของขา้วไทย?

 นับจาก 7 ตลุาคม 2554 โครงการรับจํานําไดย้กระดบัราคา
จํานําขึ0นเป็น 15,000 บาท/ตนัสําหรับขา้วเจา้ ความชื0น 15% และ 
20,000 บาทตอ่ตนัสําหรับขา้วหอมมะล ินอกจากนี0ยงัไมจ่ํากดั
จํานวนขา้วเปลอืกที จะนํามาจํานํา

ขณะนี0รัฐไดใ้ชง้บประมาณเพื อการลงทนุไปในโครงการฯแลว้ไม่
ตํ ากวา่ 200,000 ลา้นบาท และอาจจะตอ้งใชง้บประมาณถงึ 

3. นโยบายการเกษตรของภาครฐักบัคาํถามถงึประเด็นการเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

ตํ ากวา่ 200,000 ลา้นบาท และอาจจะตอ้งใชง้บประมาณถงึ 
300,000 ลา้นบาทเมื อสิ0นฤดนูาปรัง 2555

 การแทรกแซงตลาดขา้วเปลอืก(จาก 7 ต.ค. 54 - 7 พ.ค. 55) 
มจีํานวนขา้วที ซื0อเขา้เก็บใน stock รวม 12.6 ลา้นตนั(หรอื 8.5 
ลา้นตนัขา้วสาร) เป็นขา้วขา้วนาปี 6.8 ลา้นตนั นาปรัง 5.8 ลา้นตนั
(7 พ.ค. 55) และยงัไมร่วมขา้วสารในสต็อกจากโครงการจํานํา
กอ่นหนา้นี0อกีไมต่ํ ากวา่ 2.5 ลา้นตนั 



3. นโยบายการเกษตรของภาครฐักบัคาํถามถงึประเด็นการเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

 ผลของนโยบายทําใหร้ัฐเป็นผูซ้ื0อขา้วรายใหญใ่นตลาดและ
ทอนอํานาจการแขง่ขนัในตลาดขา้วเปลอืกและตลาดขา้ว
สง่ออกของเอกชน

 เป็นที วจิารณ์กนัวา่นโยบายดงักลา่วกําลงับั นทอนศกัยภาพ
ในการแขง่ขันของขา้วไทยในตลาดสง่ออกและรวมถงึการสรา้ง

����การขยายตวัของการลงทนุในโครงการรบัจํานําขา้วเปลอืก(ตอ่)

ในการแขง่ขันของขา้วไทยในตลาดสง่ออกและรวมถงึการสรา้ง
ความสญูเสยีตอ่อตุสาหกรรมขา้วไทยตามมา



ขอบคุณ
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