
 1

 
 
 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

การสังเคราะหผลการวจิัยและองคความรูเพ่ือ 
แกปญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา 

 
 

คณะผูวิจัย 

 
                             ดร. กนก  คติการ   
                   ผศ.สุภาวด ี  โพธิยะราช       
                            นายสมชาย  สิทธิโชค 
    นางเพ็ญรุง  สมบัตินิมิตร        
 
 
 
 
 
 

เมษายน  2552 
 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ
ประจําปงบประมาณ  2552 

 
 



 2

บทสรุปผูบริหาร 
 
 ประเทศไทยเปนประเทศระบบเศรษฐกิจแบบเปด (Open Economy) การเกิดปญหา
วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย จะกระทบเศรษฐกิจโลก และในทางตรงกันขามปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจโลกก็จะกระทบเศรษฐกิจของประเทศไทย ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ป 2550 เกิดจากปญหา
วิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตสินคาเกษตร เหลือจากการบริโภคภายในประเทศเปนประเทศผู
สงออก เมื่อเกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทําใหเกิดปญหาอํานาจซื้อของประเทศคูคาของประเทศ
ไทย จึงทําใหราคาสินคาเกษตรตกต่ํา รัฐบาลไดแถลงนโยบายที่จะดําเนินการรักษาเสถียรภาพราคา
สินคาเกษตร จึงไดสังเคราะหผลการศึกษาวิจัย และองคความรู เพื่อแกไขปญหาพืชผลทาง
การเกษตร จากการสังเคราะหขอมูลการเสวนา งานวิจัย งานประเมินผล และปรากฏการณที่เกิดขึ้น
ในการแกไขปญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ําที่ผานมา การใชองคความรูไมวาจะเปนหลัก
เศรษฐศาสตร (Firm Theory) หลักรัฐศาสตร (Public Interest) หลักบริหารรัฐกิจ หลักบริหารความ
เสี่ยง (Portfolio) เฉพาะศาสตรหนึ่งศาสตรใด (แบบเสนตรง) คงจะไมสามารถแกไขปญหาราคา
พืชผลทางการเกษตรตกต่ําได เพราะปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาทฤษฎีไรระเบียบ (Chaos Theory) 
การแกไขปญหาควรจะแกไขปญหาแบบองครวม เปนการสรางยุทธศาสตรรวมของประชาชนทั้ง
ชาติ ซ่ึงนําไปสู “ยุทธศาสตรแหงชาติ” และทําใหเกิดประชาสังคม (Civil Society) ทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และการเมือง  ตั้งแตระดับลาง ระดับชาติ และดานการเงินการคลัง ดังนี้ 
 ระดับลาง ควรขับเคลื่อนประชาสังคม เพื่อใหประชาสังคมเขมแข็ง (Localization) ซ่ึง
จะทําใหประเทศชาติเขมแข็ง สามารถยืนหยัดตอการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน (Globalization) 
และจะนําไปสูการสรางภูมิคุมกันในดานเศรษฐกิจและราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา  
 ระดับชาติ (ระดับบน)   
 - ระยะสั้น การชวยเหลือแกไขปญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา ควรใหความ
ชวยเหลือทางตรง (Direct Payment) ซ่ึงเปนรูปแบบที่ประเทศที่พัฒนาแลวไดใชในการเขาไป
ชวยเหลือเกษตรกรของตน ในการชวยเหลือทางตรงตองรักษากลไกตลาดและ/หรือ ไมทําลายกลไก
ตลาดที่มีอยู การดําเนินการจะตองมีการจดทะเบียนเกษตรกรใหถูกตองเชื่อถือได และจัดใหมีระบบ
เตือนภัยดานราคาสินคาเกษตร เพื่อรัฐจะเขาไปบริหารจัดการสินคาเกษตรใหทันในชวงที่ราคา
สินคาเกษตรตกต่ํา และการดําเนินการภายใตเงื่อนไข WTO และเงื่อนไขทางการคาอื่น ๆ ที่ประเทศ
ไทยรวมตกลงการคาทั้งทวิภาคีและพหุภาคี  
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 - ระยะปานกลางและระยะยาว 1) สงเสริมการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) 
โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการเวลา (Time) สถานที่ (Space) และรูปราง (Form) ของสินคา เพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคา และวิเคราะหขอมูลตนทุนในการปรับพื้นที่ทําการเกษตรเพื่อขยายพื้นที่เมื่อมี
ความตองการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 2) ปรับปรุงการจัดการทรัพยากรในไร-นา โดยการพัฒนาและ
จัดสรรน้ําทั้งระบบและในไร-นา ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และลดความเสี่ยง  3) การปรับปรุงคุณภาพสินคา  โดยการปฏิบัติการจัดการเกษตรที่ดี (GAP) ตั้งแต
ระดับการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว และเชื่อมโยงระบบการผลิต ตั้งแตไร-นา (ตนน้ํา) กลางน้ํา (Good 
Manufacture Practice : GMP) จนถึงผูบริโภค  4) การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain) และโล
จิสติกส (Logistics) สินคาเกษตร เพื่อลดตนทุนทั้งระบบ ตั้งแตผูผลิตถึงผูบริโภคในเวลาที่เหมาะสม 
และสถานที่ที่เหมาะสม (Right time and Right Place)  5) การบริหารความเสี่ยง สําหรับเกษตรกร
รายยอย ควรสงเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรเชิงพาณิชยควรสงเสริมจัดระบบ Land 
Scape ทรัพยากรในไร-นา การลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุงคุณภาพการ
ผลิต ตลอดจนการรวมตัวเพื่อจัดหวงโซอุปทาน เปนการลดความเสี่ยงเชนเดียวกัน  6) การจัดการ
ระบบการเงิน โดยการจัดตั้งกองทุนในการจัดระบบการเงินที่มีตนทุนต่ํา (ไมมีดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ย
นอยที่สุด) เพื่อสนับสนุนปรับปรุงและจัดการทรัพยากรในไร-นา เพื่อปรับโครงสรางการผลิตของ
เกษตรกร 7) ผลักดันการใชตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา (AFET) นอกจากนี้ควรดําเนินการ 
 ดานการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว ควบคูกันไปดวย 
เพื่อรักษาเสถียรภาพดานเศรษฐกิจภายในประเทศ  
 ดังนั้นการแกไขปญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา ควรพิจารณาแกไขปญหารูปแบบ
องครวม การจัดการดานเศรษฐกิจทั้งสาขาและแตละสินคา ที่มีการจัดการที่ทันสมัย ตั้งแตตนน้ํา - 
กลางน้ํา  - ปลายน้ํา  รวมไปถึงการกลอมเกลาสังคม วัฒนธรรม และการเมือง การแกไขปญหา
ดังกลาวจะพิจารณาเปนเสนตรง ศาสตรหนึ่งศาสตรใดไมได จะตองพิจารณาแบบองครวม ทุกภาค
สวนขับเคลื่อนไปดวยกัน จึงจะแกไขปญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ําใหลุลวงไปได 
 
 
 
 
 
 
 

Executive Summary 
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 Thailand is an open economy where happenings in the rest of the world would have 
an impact on Thailand and vice versa. For instance, the economic crisis in 2007 triggered by the 
sub-prime mortgage crisis in the USA had huge effects on world economy as well as Thailand. As 
a major agricultural producer and exporter, when crises of world economics occur, Thailand faces 
a decline in purchasing power of her trading partners. Consequently, it leads domestic prices of 
agricultural commodity to fall. The government has declared policies  to stabilize prices of 
agricultural commodity.  
 This study has synthesized various research results and knowledge to solve problems 
of agricultural commodity. The synthesis of information from previous researches, seminars, 
project evaluations as well as incidents occurred when resolving the problems, indicated that 
using a single knowledge, such as firm theory, public interest, public administration, and risk 
management, might not solve the falling crop price problems. Because the occurrence of such 
problem is the problem of the Chaos theory. Therefore, holistic problem solving should be a 
suitable approach. It is a construction of people’s joint  strategy of  the whole country, which 
would lead to a Strategy of the Nation. It would also generate a civil society in economic, social, 
cultural, and political terms.  Three approaches are proposed as follows: 
 Lower Level Approach  
 Civil society should be driven to strengthen the nation so that Thailand can persist in 
change of globalization. It would also lead to creations of economic and  price protection. 
 Upper Level (National Level) Approach  
 1.  Short-term period:  To solve the falling crop price problem, a direct payment, 
mostly used in developed country, should be introduced to  farmers. For this type of price 
measure, it is essential to keep good market conditions or minimize market distortions. An 
operation should include reliable farmer registration as well as price warning system so that 
government can manage agricultural commodity to be in line and time when prices fall. All 
procedures should harmonize the WTO, bilateral and multilateral trade agreement conditions 
 
 
 

IV 
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 2. Middle-term and long-term period: 
 2.1 Promote agricultural production in an appropriate zoning area. Consider 
management of time, space, and form of  commodity to keep price stabilization.  Analyze 
investment cost when need to extend farming areas. 
 2.2  Improve in-farm resource management by developing  and allocating water 
in the whole system as well as improving soil quality  to increase  production efficiency and 
reduce risks. 
 2.3 Improve commodity quality by Good Agriculture Practices (GAP) from 
cultivating  to harvesting and link production system for food safety  from farm to consumer’s 
table by Good Manufacture Practices (GMP). 
 2.4  Manage supply chain and logistics of agricultural commodity to lower costs 
for the whole system, from producers to consumers in the right time at the right place. 
 2.5  Risk Management:  For small farmers, a promotion of self-sufficient 
economy should be emphasized, whereas commercial farmers need  promotions of landscape and 
in-farm resource management, production cost reduction,  increase in production efficiency and 
quality as well as supply chain management. 
 2.6 Financial management:  Establish agricultural funds, with a zero or low 
interest rate, to support farmers for their in-farm resource improvement and management as well 
as farm restructuring. 
 2.7 Push forward utilization of the Agricultural Futures Exchange of Thailand 
(AFET). 
 Monetary and Fiscal Approach 
 Both monetary and fiscal measures should be simultaneously operated in short-term, 
medium-term, and long-term in order to keep domestic economic stabilization. 
 Therefore, to solve the problem of the falling crop prices, ones should consider a 
holistic approach, including a modern economic management in  both sectors and commodities, 
from upstream to midstream and downstream, as well as  formulations of the good society, 
culture, and politics. Every sectors should be driven simultaneously so that the falling crop prices 
can be resolved. Using a single theory might not  perfectly solve the problems. 
 


