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KEY TAKEAWAYS:
• KKP Research วิเคราะห์ว่าราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่จะปรับขึ้น
ตามราคาพลังงาน ยกเว้นราคาข้าวคาดว่าราคาจะยังตกต่ำในปีนี้
โดยรายได้ของเกษตรกรโดยรวมจะปรับเพิ่มขึ้น 19.3% ในปีนี้มา
อยู่ระดับ 970,000 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 8 ปี ขณะที่ต้นทุนปุ๋ยที่
สูงขึ้นเกือบ 3 เท่ากลับทำให้กำไรขั้นต้นของชาวนาพลิกจากกำไร
เป็นขาดทุน สะท้อนถึงความเปราะบางของชาวนาไทย
• สาเหตุที่ทำให้ชาวนามีความเปราะบางกว่าเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ
เกิดจาก 1) ประสิทธิภาพการผลิตที่ต่ำกว่าสินค้าเกษตรอื่นๆ ข้าว
มีผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าประเทศอื่นในเอเชียถึง 32% ในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา 2) มีการใช้พื้นที่เพาะปลูกไม่เหมาะสมมากที่สุด โดยข้าว
เป็นสินค้าเกษตรที่มีการเพาะปลูกเกือบทุกจังหวัดในประเทศ แต่มี
ถึง 10 จังหวัดที่มีผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่มี
พื้นที่เพาะปลูกสูง กว่าค่าเฉลี่ย ของทั้งประเทศ 3) ไม่สามารถ
แข่งขันกับข้าวประเทศอื่น ได้จากราคาที่สูงกว่า โดยสัดส่วนการ
ส่งออกข้าวในตลาดโลกของไทยลดลงจาก 25% ในช่วงปี 2002 –
2010 เหลือเพียง 14% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาขณะที่ราคาของข้าว
ไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาแพงกว่าข้าวของทั้งเวียดนาม กัมพูชา
อินเดีย และปากีสถาน

• KKP Research ประเมินว่าต้นทุนสินค้าเกษตรที่สูงขึ้นมหาศาล
จะทำให้สถานการณ์ความเป็นอยู่ของชาวนาแย่ลงมากและ
ซ้ำเติมปัญหาหนี้ในภาคเกษตรที่อยู่ในระดับสูง และต้องได้รับ
การแก้ไขและดูแลจากภาครัฐใน 3 ประเด็น
• การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด หรือ
Zoning โดยเฉพาะข้าวและอ้อยที่ยังใช้พื้นที่ไม่เหมาะสมคือ
เพาะปลูกในพื้นที่ที่ให้ผลผลิตต่ำ
• การพัฒนาระบบชลประทาน เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของภาค
เกษตร โดยเฉพาะข้าวที่จ ากพื้น ที่ปลูกทั้งหมดในปัจ จุบัน
74.3% ยัง อยู่นอกเขตชลประทาน โดยการปลูกข้าวในเขต
ชลประทานจะให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่านอกเขตชลประทานเกือบ
60% โดยเฉพาะในภาคกลางที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ถึง 51%
• การวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตที่สูงขึ้น มีความทนทานต่อ
สภาพอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงตรงกับความ
ต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน นอกจากนี้ การ
ส่งเสริมให้มีตลาดประกันวินาศภัยในภาคเกษตรจะช่วยให้
เกษตรกรมีความยืดหยุ่นต่อปัจจัยเสี่ยงได้
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สงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียแม้ว่าจะส่งผลต่อราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น รวมไป
ถึงสินค้าเกษตรและราคาอาหารที่หากมองเผิน ๆ แล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับไทย โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรไทย เพราะไทยเป็นผู้
ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม หากมองด้านต้นทุนของเกษตรกรก็จะพบว่าราคาของ “ปุ๋ยเคมี” ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งสินค้าส่งออกสำคัญของรัสเซียและยูเครนและเป็นต้นทุนสำคัญของเกษตรกรของไทยที่เกือบทั้งหมดยังต้องนำเข้าอยู่ ได้
ปรับตัวขึ้นไปสูงมากเช่นกัน ดังนั้นแล้วท้ายที่สุดเกษตรกรไทยอาจต้องแบกรับภาระต้นทุนมากกว่ารายได้ที่มากขึ้น
แม้ว่าล่าสุดราคาปุ๋ย และราคาอาหารจะเริ่มชะลอตัวลงบ้าง แต่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับราคาน้ำมัน ที่ยังเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้อีก โดยราคาปุ๋ยในตลาดโลกในเดือนพฤษภาคม 2022 ได้ปรับตัวขึ้นเพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 110.3% มากกว่าราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น 65.8% และราคาอาหารที่ปรับขึ้น 22.8% และถ้าเทียบ
กับช่วงปี 2019 ราคาปุ๋ยโลกเพิ่มขึ้นไปแล้วเกือบ 3 เท่า เทียบกับราคาน้ำมัน ที่เพิ่มขึ้น 1.8 เท่า (รูปที่ 1) สำหรับประเทศไทย
ราคาปุ๋ยเคมีขายส่งกรุงเทพฯ เดือนเมษายนเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นไปกว่า 81.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่ราคาปุ๋ยเคมีขายปลีกปรับ
ขึ้นไปแล้ว 64.2%
ตัวเลขนี้กำลังสะท้อนว่าน้ำมันอาจไม่ใช่ปัจจัยที่น่ากังวลมากที่สุดสำหรับสถานการณ์ราคาสินค้าในไทย แต่ต้นทุนอาหาร
ที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาปุ๋ยและวัตถุดิบอื่น ๆ เช่น อาหารสัตว์ ที่เป็นปัจจัยการผลิตหลักจะเป็นความเสี่ยงหลักที่อาจทำให้เงินเฟ้อ
ไทยสูงมากกว่าที่คาดได้เช่นกัน จากสัดส่วนอาหารสดในตะกร้าเงินเฟ้อของไทยอยู่ในระดับที่สูงถึง 21% และสูงถึง 38% หากรวม
อาหารทุกประเภท (รูปทื่ 2)
KKP Research จึงประเมินว่าต้นทุนสินค้าเกษตรที่สูงขึ้นมหาศาลจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่น่ากังวลของเศรษฐกิจไทยในปี
นี้ เพราะนอกจากจะสร้างประเด็นปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างปัญหาเงินเฟ้อแล้ว ยังทำให้สถานการณ์ความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรที่มีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ แย่ลงมากจากกำไรของเกษตรกรที่ลดลง และซ้ำเติมปัญหาหนี้ใน
ภาคเกษตรที่อยู่ในระดับสูง เหตุการณ์นี้ยิ่งสะท้อนให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างในภาคเกษตรมีประสิทธิภาพในการผลิตที่ต่ำมากจน
ขาดกันชนที่ดีพอจะรองรับผลกระทบใด ๆ จากภายนอก ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขและดูแลจากภาครัฐอย่างจ ริงจัง โดยเฉพาะ
ประเด็นประสิทธิภาพในการผลิต
รูปที่ 1: แนวโน้มราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับสูงขึ้นมากกว่าราคาน้ามัน

รูปที่ 2: ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

และราคาอาหาร จากสงครามยูเครน-รัสเซีย

สูงจากราคาอาหารและพลังงานที่สูงขึ้น
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Food exc. Non-Alcoholic Beverages

ดัชนีราคาปุ๋ยโลก

ที่มา: Macrobond และ KKP Research
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เกษตรกรกลุม
่ ไหนทีน
่ า่ เป็นห่วง ?

KKP Research วิเคราะห์ผลกระทบของราคาปุ๋ยและราคาน้ำมันต่อสินค้าเกษตรสำคัญ 6 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา โดยคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยทั้งปี 2022 จะอยู่ที่ 110 เหรียญสหรัฐต่อ
บาร์เรล หรือเพิ่มขึ้น 55% จากปีก่อนหน้า ขณะที่ราคาปุ๋ยจะปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยทั้งปี 2 เท่า หรือเพิ่มขึ้น 100% จากปีก่อนหน้า
ในภาพรวมของปี 2022 คาดว่ารายได้โดยรวมของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้น 19.3% เทียบกับปีก่อนหน้า ตามราคาสินค้า
เกษตรโลกที่ปรับขึ้นจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและปัญหาสงครามยูเครน-รัสเซียที่ยืดเยื้อ จากประมาณ 810,000 ล้าน
บาทเป็น 970,000 ล้านบาท (รูปที่ 3) อย่างไรก็ตาม คาดว่าต้นทุนของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ที่ 23.3% เทียบกับปีก่อน
หน้า จากประมาณ 530,000 ล้านบาท เป็น 660,000 ล้านบาท โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับสูงขึ้นจากความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่รวมกันส่งออกปุ๋ยประมาณ 14% ของการส่งออกปุ๋ยทั่วโลก ส่งผลให้เกษตรกรโดยรวมยังมีกำไร
เพิ่มขึ้นประมาณ 30,000 ล้านบาทในปี 2022
รูปที่ 3: แม้ว่ารายได้เกษตรกรไทยจะปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบหลายปี แต่กลับถูกกดดันจากราคาปุ๋ยที่แพงขึ้น

รายได้เกษตรกรไทย (ล้านบาท)
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ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และคานวณโดย KKP Research

อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียดสินค้าเกษตรแต่ละประเภท KKP Research ประเมินว่าข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะเป็น
สินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยสำหรับข้าวคาดว่าราคาปุ๋ยจะเพิ่มต้นทุนการเพาะปลูก 22.1% จากปีก่อนหน้า
ประกอบกับรายได้ที่คาดว่าจะลดลง 4.9% (โดยเป็นผลทางด้านราคาที่ลดลง -15% เทียบกับปีก่อนหน้าเป็นหลัก ตามปริมาณ
ผลผลิตโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งไม่ได้เป็นสินค้าทดแทนของพลังงานอย่างสินค้าเกษตรอื่น ๆ จึงไม่ได้รับอานิสงค์จากราคา
น้ำมันที่ปรับสูงขึ้น) ทำให้ชาวนายิ่งได้รับผลกระทบในครั้งนี้มากกว่าสินค้าเกษตรอื่น ๆ ที่ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นไปตามราคาน้ำมัน
โดยอัตรากำไรขั้นต้นของข้าวสำหรับชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปลูกข้าวหอมมะลิเป็นหลัก ซึ่งแม้ว่าจะมีราคา
สูงกว่าข้าวเจ้าประมาณ 50% แต่กลับให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าเกือบ 2 เท่า โดยในปีนี้จะขาดทุนเพิ่มขึ้นจาก -27.5% เป็น -63.6%
ขณะที่ชาวนาในภาคกลางและเหนือที่ปลูกข้าวเจ้าเป็นหลัก คาดว่ากำไรขั้นต้นจะเปลี่ยนจากกำไร 20.9% เป็นขาดทุน -1.5%
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ขณะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดว่าราคาปุ๋ยจะเพิ่มต้นทุนการเพาะปลูก 19.7% จากปีก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่ารายได้ที่คาดว่าจะ
เพิ่มขึ้น 8.9% (โดยเป็นผลทางด้านราคาที่เพิ่มขึ้น +6% เทียบกับปีก่อนหน้าเป็นหลัก) ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 16.6%
เหลือเพียง 8.3%
สำหรับสินค้าเกษตรอื่น ๆ อย่างปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา แม้ว่าราคาปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ต้นทุน
การโดยรวมเพิ่มขึ้น แต่ราคาน้ำมันได้ดึงให้ราคาของสินค้าเกษตรเหล่านี้ปรับตัวดีขึ้นใกล้เคียงหรือมากกว่า เนื่องจากเป็นสินค้า
ทดแทนพลังงานหรือผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมประเภทต่าง ๆ ทำให้สามารถชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ (รูปที่ 4 - 6)
รูปที่ 4: อัตรากาไรขั้นต้นของของข้าวในภาคกลางและเหนือพลิกจากมีกาไรเป็นขาดทุน
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ที่มา: KKP Research

รูปที่ 5: ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับ

รูปที่ 6: รายได้ของชาวนาลดลงจากราคาที่ตกต่าขณะที่สินค้า

ผลกระทบจากราคาปุย
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ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และ KKP Research

KKP Research

ด้านผลผลิต

รายได้

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และ KKP Research
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ชาวนาเปราะบางจากผลผลิตตา่ -พื้นทีไ่ ม่เหมาะสม

แม้ว่าผลกระทบต่อเกษตรกรที่ต่างกันบางส่วนจะเกิดจากปัจจัยในตลาดโลก แต่มีปัจจัยเชิงโครงสร้างหลักของภาค
เกษตรไทยที่ทำให้สินค้าเกษตรบางประเภทได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่มากขึ้นกว่าสินค้าเกษตรประเภทอื่น คือ ประสิทธิภาพใน
การผลิตหรือผลิตภาพ (Productivity) ที่ค่อนข้างต่ำทำให้แม้ต้นทุนยังไม่สูงขึ้นเกษตรกรบางกลุ่มก็ได้รับกำไรน้อยมากอยู่แล้ว
โดยเฉพาะข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท ี่ผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ของเอเชียในช่วง 10 ปีหลังประมาณ 32% และ 14%
ตามลำดับ (รูปที่ 7) ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นต่อไร่ หรือกันชนต่อปัจจัยภายนอกที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากด้วยเงินลงทุนเพาะปลูกต่อ
ไร่ในจำนวนเท่ากันแต่กลับได้ผลผลิตที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ดังนั้นเมื่อต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจาก
ปัจจัยภายนอกอย่างราคาปุ๋ยเคมี ชาวนาไทยจึงขาดทุนได้เร็วกว่าสินค้าเกษตรประเภทอื่น
KKP Research ประเมินว่าหากชาวนาไทยสามารถพัฒนาและเพิ่มผลิตภาพในการผลิตได้อย่างน้อยเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ย
ของเอเชีย จะส่ง ผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากต้น ทุนการผลิตเท่าเดิม ตัว อย่างเช่น ในกรณีชาวนาภาคกลางและ
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณไร่ละ 1,180 บาทในปี 2022 และเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นจากที่ขาดทุน -63.6%
เป็นขาดทุนเพียง -17.9% ขณะที่ชาวนาภาคกลางและเหนือจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกไร่ประมาณละ 956 บาท และเพิ่มอัตรากำไร
ขั้นต้นจากขาดทุน -1.5% เป็นกำไร 15.1% ขณะที่เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะเพิ่มรายได้อีกไร่ละ 847 บาท และเพิ่มอัตรากำไร
ขั้นต้นจากกำไร 8.3% เป็นกำไร 19.6%
รูปที่ 7: ผลผลิตต่อไร่ของชาวนาไทยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทวีปเอเชียประมาณ 30% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
ธน

ผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรไทยเทียบกับค่าเฉลี่ยทวีปเอเชีย
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ที่มา: Food and Agriculture Organization (FAO) และคานวณโดย KKP Research

หากแยกวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตในระดับพื้นที่รายจังหวัดจะพบว่าส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการใช้พื้นที่เพาะปลูกไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะข้าวและอ้อยเป็นสินค้าเกษตรเดียวที่มีความไม่สมดุลระหว่างขนาดพื้นที่เพาะปลูกในแต่ละจังหวัดกับความเหมาะสมของ
พื้นที่ (รูปที่ 8) ซึ่งมีถึง 10 จังหวัดที่ให้ผลผลิตข้าวต่อไร่ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่มีพื้นที่เพาะปลูกสูงกว่าค่าเฉลี่ย คิดเป็น
13% ของจังหวัดทั้งหมดที่ปลูกข้าว โดยทั้งหมดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา อุบลราชธานี
กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร อำนาจเจริญ มหาสารคาม ศรีสะเกษ และสกลนคร
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ขณะเดียวกันยังมีจังหวัดที่ให้ผลผลิตข้าวสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่มีพื้นที่เพาะปลูกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง 24 จังหวัด (31.2% ของ
จังหวัดทั้งหมดฯ) กระจายตัวไปใน 3 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันตก เช่น ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร กาญจนบุรี เป็นต้น ภาคเหนือ
ตอนล่าง เช่น ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ และภาคกลาง เช่น สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี เป็นต้น
ขณะที่อ้อยมี 8 จังหวัดที่ให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและคิดเป็น 16% ของจังหวัดทั้งหมดที่ปลูกอ้อย โดย ได้แก่
บุรีรัมย์หนองบัวลำภู ราชบุรี สุรินทร์ ชัยภูมิ อุดรธานี นครราชสีมา และสระแก้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับอ้อยจะพบว่าอีกด้านหนึ่ง
จะมีจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกสูงและให้ผลผลิตสูงมากกว่าข้าวอย่างเห็นได้ชัด (พื้นที่ขวามือบนของเส้นประค่าเฉลี่ย) จนช่วยดึง
ผลผลิตต่อไร่ของอ้อยในภาพรวมทั้งประเทศให้สูงขึ้นจนเทียบเท่ากับภูมิภาคเอเชียได้

รูปที่ 8: ข้าวและอ้อยเป็นสินค้าเกษตรที่มีความไม่สมดุลระหว่างขนาดพื้นที่เพาะปลูกและความเหมาะสมของพื้นทีม
่ ากที่สุด

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกร (สศก.) และคานวณโดย KKP Research

1เนื่องจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิเป็น ส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าข้าวเจ้า แต่มี

ราคาแพงกว่า 50% โดยเฉลี่ย ผู้เขียนจึงคำนวณผลผลิตต่อไร่ในจังหวัดเหล่านี้โดยชดเชยผลต่างของราคาดังกล่าวก่อนการวิเคราะห์

KKP Research

I

KIATNAKIN PHATRA FINANCIAL GROUP

I

5

ชาวนาผู้รับเคราะห์สงครามและเงินเฟ้อ

ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญที่เหลืออื่น ๆ ค่อนข้างมีความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูก โดยมีจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกสูง
และให้ผลผลิตต่อไร่สูงค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันยังมีบางพื้นที่สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมไปยังพื้นที่ที่ผลผลิตสูง แต่
พื้นที่เพาะปลูกต่ำอยู่ เช่น ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคตะวันตกตอนล่างและภาค
ตะวันออก มันสำปะหลังในภาคตะวันตกตอนบน และปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออก (รูปที่ 9)
รูปที่ 9: สินค้าเกษตรสาคัญอื่น ๆ มีการรจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมกว่าข้าวและอ้อย
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รูปที่ 9: สินค้าเกษตรสาคัญอื่น ๆ มีการรจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมกว่าข้าวและอ้อย (ต่อ)

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกร (สศก.) และคานวณโดย KKP Research

ข้าวไทยกาลังสูญเสียตลาดส่งออก เพราะราคาแพงกว่าโลก

ในด้านตลาดส่งออกสินค้าเกษตรของไทย พบว่าข้าวยังเป็นสินค้าส่งออกเดียวที่มีส่วนแบ่งตลาดลดลงในตลาดโลกอย่าง
ชัดเจนในระยะหลัง โดยมูลค่าการส่งออกข้าวไทยในตลาดโลกลดลงเหลือเพียงประมาณ 14% ของมูลค่าส่งออกข้าวทั้งหมดในโลก
ในปัจจุบัน จากเดิมที่มีสัดส่วนส่งออกอยู่ประมาณ 25% ในช่วงตั้งแต่ปี 2002 – 2010
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศกลุ่มอาเซียนอื่น ๆ แล้วจะพบอีกว่ามูลค่าส่งออกข้าวไทยลดลงจาก 70% ของมูลค่าส่งออก
ข้าวทั้งหมดในอาเซียนในช่วง 2002 – 2010 เหลือเพียง 47% ในปัจจุบัน หรือหายไปประมาณ 20% โดยประเทศมีส่วนแบ่งการ
ส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และสปป.ลาว นอกเหนือไปจากเวียดนามที่เป็นคู่แข่งสำคัญแล้ว (รูปที่ 10)
สาเหตุหนึ่งที่ข้าวไทยต้องสูญเสียส่วนแบ่งตลาดคือการแข่งขันทางด้านราคา โดยราคาข้าวไทยแพงกว่าผู้ส่งออกราย
สำคัญอื่น ๆ ของโลก ไม่ว่าจะเป็น อินเดีย ปากีสถาน และเวียดนาม ซึ่งมีการส่งออกข้าวรวมกันประมาณครึ่งหนึ่งของการส่งออก
ข้าวทั่วโลกในแต่ละปี ขณะที่คุณภาพของข้าวไทยอาจจะยังไม่โดดเด่นแตกต่างจากข้าวของประเทศอื่น ๆ มากนัก
โดยราคาข้าวหอมมะลิไทยเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ราคาอยู่ที่ 1,012.9 เหรียญสหรัฐ แต่ราคาข้าวหอมมะลิของเวียดนาม
และกัมพูชายังถูกกว่า 50.1% และ 19.3% ตามลำดับ ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของไทยย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 456.8 เหรียญสหรัฐ
แต่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน ถูกกว่า 10.6% 14.8% และ 17.7% (รูปที่ 11) ดังนั้น คงปฏิเสธไม่ได้
ว่าการที่ราคาข้าวไทยที่แพงกว่าตลาดโลกส่วนหนึ่งเกิดจากประสิทธิภาพการผลิตที่ต่ำกว่า ทำให้ต้นทุนโดยเปรียบเทียบของการ
ปลูกข้าวสูงขึ้นจนไม่สามารถตั้งราคาที่ต่ำกว่าได้ ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจนทำให้สามารถตั้งราคาส่งออกถูกลงได้ จะ
เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของข้าวไทยได้
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รูปที่ 10: ข้าวไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งในตลาดโลก
ธน
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ที่มา: International Trade Centre และคานวณโดย KKP Research

รูปที่ 11: ข้าวไทยไม่สามรถแข่งขันทางด้านราคากับตลาดโลกได้
ธน
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ที่มา: FAO Rice Price Update

แนะ 3 นโยบายรองรับความผันผวน

จากความเปราะบางที่สะท้อนออกมาในวิกฤตราคาปุ๋ยครั้งนี้ โดยมีสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับความเสี่ยง
และผลขาดทุนเป็นเพราะผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูก (Yield) ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่น ๆ ที่มีศักยภาพใกล้เคียงกัน ด้วย
ต้นทุนเท่าเดิม ทำให้เกษตรกรมีรายได้และกำไรที่เป็นกันชนต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำกว่า ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ
ดังนั้น การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีกำไรส่วนเกินมากขึ้น จะเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยที่
ยั่งยืนในระยะยาว
KKP Research มองว่าเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาไทย ภาครัฐควรส่งเสริมใน 3 ประเด็น คือ
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1)
การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด หรือ Zoning โดยเฉพาะข้าวและอ้อยที่ยังใช้พื้นที่ไม่
เหมาะสมคือเพาะปลูกในพื้นที่ที่ให้ผลผลิตต่ำในสัดส่วนที่สูงถึง 13 – 16% ของจังหวัดทั้งหมดที่เพาะปลูก ขณะเดียวกันสำหรับ
สินค้าเกษตรอื่น ๆ ยังพบหลายจังหวัดมีการใช้พื้นที่เพาะปลูกน้อยเกินไป แม้ว่าจะให้ผลผลิตสูงก็ตาม
2)
การพัฒนาระบบชลประทาน เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของภาคเกษตร โดยเฉพาะข้าวจากพื้นที่ปลูกทั้งหมดใน
ปัจจุบัน 59 ล้านไร่ กลับมีถึง 74.3% หรือ 44.5 ล้านไร่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน คิดเป็นผลผลิตถึง 65% ของปริมาณข้าวทั้งหมด
และเมื่อคิดเป็นผลผลิตต่อไร่ การปลูกข้าวในเขตชลประทานจะให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่านอกเขตชลประทานเกือบ 60% โดยเฉพาะ
ในภาคกลางที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ถึง 51% รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและใต้ที่เพิ่มได้ 21% และ 20% ตามลำดับ
3)
การวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตที่สูงขึ้น มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึง
ตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน นอกจากนี้ การส่งเสริมให้มีตลาดประกันวินาศภัยในภาคเกษตรจะ
ช่วยให้เกษตรกรมีความยืดหยุ่นต่อปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้มากขึ้น
ในระยะยาวต้องวางแผนรับมือวิกฤตอาหาร

KKP Research มองว่าภาคเกษตรไทยจำเป็นในการพัฒนาและลงทุน เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความมั่นคงของอาหารที่ไทยยังจำเป็นต้องพัฒนาในระยะยาว แม้ว่าจะในปัจจุบันยังดูเหมือนไม่เป็น
ปัญหา แต่จากข้อมูล Global Food Security Index ของ The economist พบว่าประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 51 จากทั้งหมด 113
ประเทศ โดยไทยมีคะแนนที่ดีในมิติราคาอาหารที่เข้าถึงได้ (Affordability) แต่ในมิติความพร้อมของอาหาร (Availability) มิติ
คุณภาพและความปลอดภัย (Quality and Safety) และมิติทรัพยากรธรรมชาติและความยืดหยุ่น (Natural Resources &
Resilience) ยังได้คะแนนไม่มากนัก ซึ่งสอดคล้องกับผลกระทบจากวิกฤตราคาปุ๋ยที่แพงขึ้นในครั้งนี้และสะท้อนให้เห็นว่าในภาค
การเกษตรเองยังสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่สูงขึ้นได้อีกมาก
นอกจากนี้ ในระยะยาวประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาภาคเกษตรให้ทันสมัยรวมถึงพิจารณาการจัดสรรทรัพยากร
แรงงานอย่างเหมาะสมโดยต้องสนับสนุนให้แรงงานย้ายจากภาคเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพต่ำไปยังภาคเศรษฐกิจที่ผลิตภาพสูง หรือ
ในกรณีที่ภาคเกษตรไทยบางกลุ่มมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) อยู่แล้ว ภาครัฐจำเป็นต้อง
ดำเนินนโยบายลงทุนและส่งเสริมเกษตรกรไทยเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงทักษะแรงงานให้เหมาะสมกับภาคเศรษฐกิจใหม่ รวมไปถึง
การลงทุนในภาคเกษตรเพื่อรองรับประเด็นความมั่นคงทางอาหารในอนาคต

KKP Research

I

KIATNAKIN PHATRA FINANCIAL GROUP

I

9

