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มใีครเคยสงสยับางไหมวาราคาซือ้
ขายสนิคาเกษตรในตลาดทีเ่กดิขึน้ในแตละ
วนันัน้เกดิขึน้ไดอยางไร การเกดิของราคา
แบงออกไดเปน 2 กรณี  คือ 1. กรณีที่
ไมมีมีการแทรกแซงจากรัฐบาล 2. กรณี
ที่มีการแทรกแซงจากรัฐบาล

 กรณีท่ีไมมีการแทรกแซงจาก
รัฐบาล ราคาซ้ือขายที่เกิดขึ้นในตลาด
แตละวันจะข้ึนอยูกับปริมาณความ
ตองการซือ้กบัปริมาณความตองการขาย
รวมทั้งตลาด  ซึ่งเกิดการความตองการ
ขายและความตองซื้อของแตละคนรวม
กัน ราคาซื้อจะสูงหรือตํ่าขึ้นอยูกับการ
แขงขนัของตลาดซึง่สนิคาเกษตรมกัเปน
ตลาดที่มีการแขงขันกันมากทําใหผูซื้อ
และผูขายแตละคนไมมีอํานาจในการ
กําหนดราคาซื้อขายเองไดตามใจชอบ 
โดยเฉพาะเกษตรกรผูขายแตละรายจะ
ตองยอมรับราคาตลาดที่พอคารับซือ้ใน
แตละวัน ถาหากเกษตรกรยอมรับราคา
ตลาดกจ็ะสามารถขายผลผลติไดหมด แต
ถาหากไมยอมรบัราคาตลาดคอืตองการ
ขายในราคาทีส่งูกวาราคาตลาดกจ็ะไมมี
ใครรบัซือ้ เชน สินคาเกษตรประเภทขาว
เปลือก ขาวโพดและยางพารา เปนตน 
เพราะสนิคาทีผ่ลติออกมาของเกษตรกร
แตละคนไมมคีวามแตกตางกนัมาก และ
มีปริมาณนอยเมื่อเทียบกับปริมาณรวม
ทัง้หมดของประเทศในแตละฤดกูารผลิต
ในแตละป ราคาสินคาในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา

ศานิต  เกาเอี้ยน

ใครเป�นคนกําหนด
ราคาสินค�าเกษตร
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 จากลักษณะของตลาดแบบ
แขงขันกันมากดังกลาว จะทําใหผูผลิต
หรือเกษตรกรแตละคนไดกําไรไมเทา
กันหรือ บางคนขาดทุน  ซึ่งเปนปญหา
อยูในปจจุบัน เนื่องจากเกษตรกรผลิต
ไดผลผลติ เชนขาวเปลอืก ขาวโพด หรอื
ยางพาราไดในตนทุนเฉลี่ยตอกิโลกรัม
ไมเทากันซึ่งเกิดจากการใชปจจัยการ
ผลิต เชน เมล็ดพันธุ,ปุย,สารเคมี และ
แรงงาน เปนตน ในปริมาณที่ไมเทากัน  
ซือ้ในราคาทีแ่ตกตาง    นอกจากนีย้งัขึน้
อยูกบัความอุดมสมบูรณของดนิและน้ํา
และความสามารถในการบริหารจัดการ
การผลติใหไดผลผลิตในแตละฤดกูารผลิต
ไมเทากัน

 ยิ่งถาหากเปนสินคาที่ผลิตเพื่อ
การสงออกเปนสวนใหญ เชน ยางพารา 

ขาว และมันสําปะหลัง ราคาก็จะถูก
กําหนดมาจากตลาดโลก ผูสงออกก็จะ
เอาราคาที่ขายไดในตลาดโลกหักออก
ดวยคาใชจายทางการตลาด เชน คา
แปรรูป คาขนสง คาเก็บรักษา คาบรรจุ
หบีหอและคาบรหิารจดัการตางๆ เปนตน  
ตวัอยาง เชน ผูสงออกขาวสารหอมมะลิ
สงไปประเทศจนีขายไดไดตนัละ 20,000 
บาท ผูสงออกกจ็ะนาํราคาท่ีขายไดหักคา
ใชจายการตลาดตางๆและกําไรท่ีตองการ
ตอตันสมมุติวารวมทั้งหมดเทากับตัน
ละ 2,000 บาท ผูสงออกก็จะไปซื้อขาย
ขาวสารจากโรงสีในราคาไมเกินตันละ 
18,000 บาท เมื่อโรงสีจะซื้อขาวเปลือก
มาสเีปนขาวสารกจ็ะหกัคาใชจายในการ
สีขาวเปลือกใหไดขาวสาร 1 ตัน ตองใช
ขาวเปลือกกี่ตัน คาแรงงาน คาใชจาย

ตางๆในการสขีาว คาขนสง คาเกบ็รกัษา
ตลอดจนคาบรหิารจดัการตางๆและกําไร
รวมกนัสมมุตวิาเทากบั 10,000 บาทตอ
ตนั โรงสกีจ็ะรับซือ้ขาวเปลอืกจากชาวนา
ในราคาไมเกนิตนัละ 8,000 บาทเทานัน้ 
จะเหน็วายิง่ผานพอคาคนกลางมากกจ็ะ
ยิง่ถูกหกัคาใชจายการตลาดบวกกาํไรของ
ผูประกอบการในแตละขัน้ตอนไปเรือ่ยๆ 
กวาจะถึงเกษตรกรผูผลิตสินคาชนิดนั้น
ก็จะไดรับราคาที่ขายไดตํ่ามาก

 นอกจากนีร้าคาของสินคาเกษตร
แตละชนิดที่เกษตรกรผลิตไดยังแตก
ตางกันตามการจัดชั้นคุณภาพ เชนขาว
เปลือกแบงตามพันธุ ขาวหอมมะลิ ขาว
หอมปทมุ ขาวเจาทัว่ไป ชนดิ 100% 5% 
และ 10% เปนตน ยางแผนดิบแบงชั้น
คุณภาพเปนชั้น 1 2 3 4 และ 5 เปนตน 
สนิคาทีม่คีณุภาพสงูจะขายไดในราคาที่
สงูกวาสนิคาทีม่คีณุภาพต่ํากวา นอกจาก
นีร้าคายงัแตกตางกนัตามความชืน้ ขนาด 
และสีผิวเปนตน

 สําหรับในกรณีการเกิดของ
ราคาทีเ่กดิจากการแทรกแซงของรฐับาล  
ซึ่งสวนใหญเปนนโยบายของรัฐบาลท่ี
ตองการทําใหราคาตลาดที่ผูผลิตขาย
ไดสูงกวาราคาตลาด  รัฐบาลก็จะเขาไป
แทรกแซงกลไกตลาดโดยกําหนดราคา
รับซื้อเพื่อใหเกษตรกรขายไดในราคาที่
สงูกวาราคาตลาด โดยมวีธิตีางๆเชนการ
ประกันราคาขัน้ตํา่ การประกนัรายไดขัน้
ตํ่าและการรับจํา เปนตนซ่ึงในปจจุบัน
รฐับาลนยิมใชนโยบายรบัจํานาํกับสินคา
เกษตรประเภทโดยรบัจาํนําในราคาท่ีสงู
กวาราคาตลาด เชน ในกรณีของการรับ
จํานําขาวเปลือก ซึ่งรัฐบาลดําเนินการ
โดยรับจํานําขาวเปลือกผานโรงสีท่ีเขา
รวมโครงการแลวส่ังใหโรงสีแปรสภาพ
เปนขาวสารตามระยะเวลาทีก่าํหนด แลว

ทาเรือซื้อขายสินคา

เกษตรกรขายขาวเปลือกในโครงการรับจํานํา
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ใหนาํขาวสารไปเกบ็ไวในโกดงักลางเพือ่
ทยอยประมูลขายเพือ่หวงัจะใหราคาใน
ตลาดเพิ่มขึ้น ทําใหรัฐบาลมีภาระคาใช
จายสูงมาก ทั้งนี้คาจํานําขาวเปลือก คา
เก็บรักษาและคาบริหารจัดการซ่ึงเปน
ปญหาเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ เมือ่รฐับาลรบัจาํนาํ
ในราคาทีสู่งกวาตลาดมากๆก็จะยิง่จูงใจ
ใหชาวนาผลติขาวมากข้ึนในรอบตอๆไป 
ทําใหมปีญหาการชาํระคาขาวเปลอืกแก
ชาวนาอยางในปจจุบัน ซึ่งเปนบทเรียน
ราคาแพงที่ตองการเอาชนะกลไกตลาด
โดยเอาผลผลิตไปเก็บไวหวังจะใหราคา
ตลาดสูงข้ึนซึ่งเปนไปไดยากและมีคาใช
จายมากเพราะสินคายงัอยูในโกดังตลาด
ไมไดขาดแคลนขาวสารจรงิๆ นอกจากนี้

ถาเปนสนิคาทีผ่ลติเกนิความตองการมาก
ตองมีการสงออกสวนเกินเพ่ือใหราคา
ภายในสูงขึ้นเชนกรณีของขาวสาร ถา
หากเกบ็ขาวสารไวหวงัจะใหราคาตลาด
โลกเพ่ิมขึน้ยิง่เปนไมได เพราะมีประเทศ
คูแขงเมือ่เราไมขาย ประเทศอืน่กจ็ะขาย
แทนเราทําใหประเทศไทยตองเสียตลาด
สงออกขาวใหแกประเทศคูแขงไปในทีส่ดุ  
นอกจากนีห้ากราคาขาวสารในตลาดโลก
เพิม่สงูมากก็จะทาํประเทศผูสงออกและ
ผูนาํเขาจงูใจผลิตเพิม่ขึน้เพ่ือการสงออก
หรือทดแทนการนําเขาหรือไปบริโภค
สินคาประเภทอื่นทดแทน

 ดังนั้นการชวยเกษตรกรใหมี
รายไดมากขึ้นโดยการเพ่ิมราคารับซ้ือ

โดยไมสมเหตุสมผล จะไมยั่งยืนและ
จะเปนภาระมากในเรื่องงบประมาณ 
ทางออกถาหากเกษตรกรยังผลิตสินคา
แบบเดิมๆ เชนขาวเปลือก ขาวโพด มัน
สําปะหลังและยางพารา ซึ่งมีเกษตรกร
ผูผลติจาํนวนมากและเปนรายเลก็การที่
จะใหอยูรอดไดและไมใหถกูกระทบมาก
จากกลไกตลาด ก็ตองทําใหตนทุนการ
ผลติเฉลีย่ตํา่หนวยผลผลติลดลง รัฐบาล
หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของหาวิธีการทําให
เกษตรกรมตีนทนุการผลติเฉลีย่ตอหนวย
ผลผลิตลดลง  โดยใหการใชปจจัยการ
ผลิต เชน เมล็ดพันธุ ปุย สารเคมีตางๆ 
และแรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึง
ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอตนทุนการ
ผลิตโดยตรงซึ่งขึ้นกับปริมาณที่ใชและ
ราคาทีซ่ือ้มาใช คอืใชมากชือ้แพงตนทนุ
กจ็ะสงูไปดวย  และปรมิาณและคณุภาพ
ของปจจยัเหลาน้ีจะมีผลกระทบผลผลติ
ทีผ่ลติได  ถาไดผลผลติมากขึน้จากการใช
ปจจยัการผลติเทาเดมิกจ็ะทาํใหผลผลติ
ตอหนวยลดลงได หรอืการทาํใหไดมลูคา
ของผลผลิตทีเ่พิม่ขึน้มากกวาคาใชจายที่
เพิ่มขึ้นจากการใชจายในการชื้อปจจัย
ตางๆเหลานี้มาใช  จึงเห็นวารัฐบาลควร
ใหการสนบัสนนุปจจยัคณุภาพดใีนราคา
ทีเ่หมาะสม จะยัง่ยนืกวาการใชนโยบาย
เพิ่มราคาผลผลิตเพียงดานเดียว

 หรอือกีแนวทางหนึง่เกษตรกรจะ
ตองผลติสนิคาทีม่คุีณภาพเปนสนิคาทีม่ี
ความแตกตางจากผูอ่ืนในสายตาผูบรโิภค 
เปนทีต่องการของตลาด เชน ผลติสนิคา
ที่ปลอดภัยจากสารพิษ หรือ ผลิตสินคา
เกษตรอินทรียตางๆที่ไดมาตรฐานเปน
ที่ยอมรับของผูบริโภคก็จะสามารถขาย
ไดในราคาที่สูงกวาสินคาปกติทั่วไปโดย
รฐับาลตองมนีโยบายสนบัสนนุทีช่ดัเจน
ทั้งดานการผลิตและดานตลาดม็อบชาวนาเรียกรองราคาขาวเปลือกตกตํ่า


