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การศึกษาเรื่ อง ทางเลือกนโยบายจัดการความเสี่ยงราคายางในประเทศไทย มี วตั ถุประสงค์
1) เพื่ อศึกษานโยบายจัดการความเสี่ ยงราคาสิน ค้ าเกษตรในต่างประเทศต้ นแบบ 2) เพื่ อศึก ษา
นโยบายจัดการความเสี่ยงราคายางพาราของประเทศไทย และ 3) เพื่อนาเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย
จัดการความเสี่ ยงด้ านราคายางพารา ใช้ วิธีการรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิ และข้ อมูลปฐมภูมิจ ากการ
สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก สัมภาษณ์กลุ่มย่อย และเวทีระดมความคิดเห็น ข้ อมูลที่ได้ ใช้ การวิเคราะห์
เชิงพรรณา วิเคราะห์เนื ้อหา วิเคราะห์เชิงสถาบัน และสังเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มี การเปลี่ยนรู ปนโยบายเกษตรจาก
นโยบายอุดหนุน อุ้มชู และแทรกแซงตลาด ไปสู่นโยบายการจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ และมี
ความยัง่ ยืน มาเลเซียเปลี่ยนทิศทางนโยบายการขยายพืน้ ที่ อุดหนุน อุ้มชู และแทรกแซงตลาดไปสู่
นโยบายส่ง เสริ ม เกษตรสมัย ใหม่แ ละอุต สาหกรรมเกษตร ออสเตรเลี ย เลื อ กใช้ ม าตรการจัด การ
ความเสี่ยง ได้ แก่ การให้ เงินกู้แบบมีเงื่ อนไขผ่อนปรน การจัดการเงินฝากของเกษตรกร บริ การให้
ค าปรึ ก ษาด้ า นการเงิ น ในชนบท การให้ เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ ครั ว เรื อ นเกษตรกร และโปรแกรมจัด การ
ความเสี่ยงของฟาร์ ม สาหรับการจัดการความเสี่ยงของนิวซีแลนด์ ได้ แก่ ส่งเสริ มสหกรณ์และสัญญา
ซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า ประกัน ภัย ทางการเกษตร ความหลากหลายของการเกษตร และการ ปรั บ ลด
กฎระเบียบ สาหรับ มาเลเซียเลือกใช้ มาตรการจัดการความเสี่ยงราคา ได้ แก่ มาตรการเสถี ยรภาพ
ราคายาง การอุดหนุนราคาข้ าว เกษตรพันธะสัญญา การประกันพืชผล กองทุนแรงจูงใจในการผลิต
ยางพารา และเสริมความหลากหลายของการเกษตร
ผลการศึกษานโยบายยางพาราและการจัดการความเสี่ยงราคายางพาราของประเทศไทย
พบว่า หลังจุดวิกฤตและกาหนดนโยบายยางพาราใหม่ ก่อนปี พ.ศ. 2503 มีการผลิตซ ้าเชิงนโยบาย
สามารถแบ่ง ออกได้ 3 ช่ว ง ได้ แ ก่ (1) นโยบายขยายพื น้ ที่ ป ลูก ใหม่แ ละปลูก ทดแทนยางพัน ธุ์ ดี
ปี พ.ศ. 2503 – 2533 (2) นโยบายอุด หนุนราคา พัฒ นาตลาดและควบคุม พื น้ ที่ เพาะปลูก ปี พ.ศ.
2534-2545 และ (3) นโยบายขยายพื ้นที่ปลูกยางในพื ้นที่ใหม่และราคายางบูมปี พ.ศ. 2546 – 2554
ตลอดเวลากว่า 50 ปี รัฐบาลได้ เน้ นเพียง 2 นโยบายหลัก และ 2 นโยบายรอง กล่าวคือ 2 นโยบายหลัก
คือ 1) การขยายพื ้นที่ปลูกยาง 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้ การส่งเสริ มการปลูกทดแทน
ยางพันธุ์ดี สาหรับ 2 นโยบายรองประกอบด้ วย 1) นโยบายพัฒนาตลาดและราคายางพารา และ
2) นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง หลังปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนโครงสร้ าง
นโยบายยางพาราโดยมี การปรั บรื อ้ โครงสร้ างองค์ กร ลดพื น้ ที่ เพาะปลูก แทรกแซงราคา จ่ายเงิ น
ช่วยเหลือโดยตรง และส่งเสริ มการใช้ ยางภายในประเทศปี พ.ศ. 2555 - 2560 การรับมือความเสี่ยง
ราคายางในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 – 2561 รัฐบาลดาเนิน 3 นโยบายหลัก ได้ แก่ 1) นโยบาย
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แทรกแซงราคายางในปี พ.ศ. 2552 และ 2555 2) นโยบายมูลภัณฑ์กนั ชนในปี พ.ศ. 2557 – 2559 และ
3) นโยบายจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงภายใต้ โครงการชดเชยรายได้ แก่เกษตรกรชาวสวนยางปี พ.ศ.
2557 และโครงการสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่เกษตรกรชาวสวนยางปี พ.ศ. 2558 และ 2561
ผลการศึกษาสรุ ปบทเรี ยนที่สาคัญที่ได้ รับ คือ 1) กระบวนการนโยบายยางพาราของประเทศ
ไทยเป็ นแบบตังรั้ บ (Reactive Policies) มุ่งแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า 2) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ยังขาดการให้ ความสาคัญและตระหนักรู้ ถึงความจาเป็ นของการจัดการความเสี่ยงราคา 3) ผลการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมภายนอกรวมถึงผลลัพธ์ ของการผลิตซา้ เชิงนโยบายในช่วงปี พ.ศ.
2503 – 2554 เป็ นแรงกดดันต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างนโยบายยาง 4) การปรับรื อ้ โครงสร้ างองค์กร
และการเปลี่ยนแปลงสถาบันเป็ นสิ่งจาเป็ น แต่กฎระเบียบที่กากับวิธีคิดและวิธีทางานของผู้เล่น และ
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันกัน ส่งผลต่อผลดาเนินนโยบายไม่ได้ ผลสาเร็ จ
ดัง เป้าหมาย 5) การตัดสิ นใจเชิ ง นโยบายได้ รั บ แรงกดดันจากการชุม นุม ประท้ วง แรงกดดัน ทาง
การเมื อง และความไร้ เสถี ยรภาพทางการเมือง รวมทัง้ ความตกต่าของการดารงชีพ ของครั วเรื อน
เกษตรกร และ 6) ผลดาเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐพบว่า มีความไม่สอดคล้ องระหว่างวัตถุประสงค์
ของโครงการและเป้าหมายที่แท้ จริ ง ความไม่มีประสิทธิภาพ ความไม่โปร่ งใสในการดาเนินโครงการ
การแทรกแซงราคาแบบตังราคาชี
้
้นาตลาดไม่ตงอยู
ั ้ ่บนข้ อเท็จจริ งและหลักวิชาการ มีความไม่เป็ นธรรม
ต่อเกษตรกรขนาดเล็กที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ไม่ครอบคลุม และดูแลอย่างทัว่ ถึงตามหลักตาข่ายความ
ปลอดภัย (Safety Net) และภาระงบประมาณดาเนินการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลการศึกษาทางเลือกนโยบายจัดการความเสี่ยงราคายางพาราที่นาเสนอต่อผู้ตดั สินใจ
เชิ ง นโยบายประกอบด้ ว ย 5 แนวทาง คื อ 1) ปรั บ เปลี่ ย น Mind Sets ในการจัด การความเสี่ ย ง
2) สร้ างเสถี ย รภาพรายได้ เ กษตรกรสวนยาง 3) เพิ่ ม ความหลากหลายของการผลิ ต และรายได้
4) เพิ่มความสามารถจัดการทางการเงินของครัวเรื อนเกษตรกร และ 5) เพิ่มความสมบูรณ์ของข้ อมูล
และยกระดับความสามารในการจัดการตลาดยางพารา
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The research on rubber price risk management policy options in Thailand
aimed to 1) study the risk management policy for the price of agricultural products in the
foreign countries as prototype, 2) study the risk management policy of rubber prices in
Thailand and 3) propose the policy options on rubber price risk management. The secondary
data was compiled while the primary data was collected from the interview of key informants,
focus and brainstorming talk. The data was analyzed by the descriptive analysis, content
analysis, institutional analysis and data synthesis.
The study indicated that Australia and New Zealand changed the agricultural policy
from subsidizing policies and market intervention to be the integrated and sustainable risk
management policies. Malaysia changed the policy direction of land expansion, subsidization
and market intervention to be the modern agricultural extension and agro-industry policies.
Australia applied risk management measures, including lenient conditional loan provision,
deposit management of the farmers, financial advisory services in rural area, financial support
to the farmers and farm risk management program. The risk management implemented by
New Zealand included cooperative promotion and future contracts, agricultural insurance,
agricultural diversification and regulatory reduction. Malaysia applied price risk management
measures such as rubber price stability measure, rice price subsidies, agricultural contracts,
crop insurance, motivation fund for rubber production and agricultural diversification
enhancement.
The study results of rubber policy and risk management of rubber prices in Thailand
revealed as following. After the crisis and setting of new rubber policy before 1960, the policy
reproduction can be divided into 3 phases: (1) the policy to expand new planting area and
replant scheme in 1960 – 1990, (2) price subsidy policy, market development and plantation
control in 1991-2002 and (3) policy to expand the rubber plantation area in new area and the
price of rubber boom in 2003 – 2011. For over 50 years, the government has focused on only
2 main policies and 2 secondary policies. Two main policies are 1) rubber plantation
expansion and 2) increasing productivity under the replanting scheme. Two secondary
policies are (1) market development policy and rubber prices and (2) rubber product industry
development policy. After 2012, Thailand changed the rubber policy structure by
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reorganization, reducing the planting area, price intervention, direct payment and promoting
the domestic consumption in 2012-2017. To handle rubber price risks in Thailand during 2003
– 2018, the government implemented 3 main policies: 1) rubber price intervention in 2009
and 2012, 2) buffer stock in 2014 - 2016 and 3) direct payment under the income
compensation program to the farmers in 2014 and strengthening the rubber planters in 2015
and 2018.
The study results revealed the important lessons learned as following. 1) Thailand
rubber policy process is reactive policies, which aims at solving problems at hand. 2) The
government sector and related agencies still lack the high attention and awareness of the
need for price risk management. 3) The results of the change in the external environment in
conjunction with the outcomes of policy reproduction during 1960 - 2011 become pressure
toward the change in rubber policy structure. 4) The reorganization and institutional change
is necessary; however, the rules-in use governing the way of thinking and the working
behaviors of the agents as well as related agencies do not change equally. As a result, the
policy outcomes were not achieved as targeted. 5) Policy decisions were pressured by the
protests, political pressure and political instability including the decline of the farm livelihood
and 6) the results of various project implementation of the government sector are found
inconsistent with the project objectives and the actual implementation, inefficiency, nontransparency in project implementation, price intervention as price determining to direct the
market, which is not based on facts and academic principles. The small farmers face the
unfairness because they do not hold the land rights, are not covered and thoroughly cared
according to the safety net principle; in addition, the operational budget burden continues to
increase.
The study results of rubber price risk management policy options presented to the
policy decision makers consists of 5 approaches:1) mind sets change for risk management,
2) establishing income stabilization for the rubber farmers, 3) increasing the diversification of
the production and incomes, 4) increasing financial management capability of the farmers'
households and 5) increasing the perfect information and enhancing the market management
ability in the rubber market.

