
 

 
 

 
 

บทนํา 

การผลิตทางเกษตรมีความสําคัญอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศ  เพราะสินคา
เกษตรเปนแหลงที่มาที่สําคัญของเงินตราตางประเทศ  การวางแผนการผลิตที่ดีและเหมาะสม
จะชวยสงเสริมใหผูผลิตหรือเกษตรสามารถทําการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น
การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรการผลิตทางเกษตร  จะเปนแนวทางใหผูศึกษาเกิดแนวความคิดที่
จะนําไปสูความมีเหตุผลและชวยสงเสริมใหมีความรูและเขาใจเรื่องการผลิตทางเกษตรมากขึ้น
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการผลิตทางเกษตรของประเทศดวย  ดังน้ันผูศึกษาจะตองทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  ตลอดจนลักษณะของสินคาเกษตรที่แตกตาง
จากสินคาประเภทอ่ืน ๆ เสียกอนเพ่ือเปนพ้ืนฐานที่จะศึกษาเนื้อหาของวิชานี้ตอไป 

หัวเร่ือง 
1.1 ความหมาย และความสําคัญของเศรษฐศาสตรการผลิตทางเกษตร 
1.2 จุดออนและความเสียเปรียบของผลผลิตเกษตร 

สาระสําคัญ 
1.1 เศรษฐศาสตรการผลิตทางเกษตร  เปนวิชาที่เก่ียวของกับการนําเอาความรูทาง

เศรษฐศาสตรมาประยุกตกับการผลิตสินคาทางเกษตรเพื่อหาแนวทางใหแกผูผลิตหรือ
เกษตรกรในการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดและบรรลุเปาหมายสูงสุด
ของผูผลิต 

1.2 ผลผลิตทางเกษตรมีลักษณะและคุณสมบัติตาง ๆ ที่เปนจุดออนและเปนขอ
เสียเปรียบ  เม่ือเทียบกับผลผลิตทางอุตสาหกรรมทั้งในดานตัวของผลผลิตเกษตรเองและ
ลักษณะของวิธีการผลิตสินคาเกษตร 

วัตถุประสงค 
เม่ือศึกษาบทที่ 1 จบแลว นักศึกษาสามารถ 
1.1 อธิบายความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตรการผลิตทางเกษตร 
1.2 อธิบายถึงความแตกตางระหวางสินคาเกษตรกับสินคาประเภทอ่ืน  

บทที่ 1 
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1.1  ความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตรการผลิตทางเกษตร 

วิชาเศรษฐศาสตรเปนวิชาที่ศึกษาถึงการจัดสรรปจจัยการผลิตหรือทรัพยากรท่ีมีอยู
อยางจํากัดเพ่ือสนองความตองการของมนุษยที่มีอยูอยางจํากัด  และศึกษาถึงวาสังคมจะจัดสรร
ปจจัยหรือทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดอยางไรจึงจะบรรลุเปาหมาย 

จากหลักการดังกลาวขางตน  นักเศรษฐศาสตรจึงไดนําเอาเทคนิคและทฤษฎีเก่ียวกับ
เศรษฐศาสตรมาประยุกตเขากับปญหาการผลิตทางเกษตร นักเศรษฐศาสตรใหความสนใจใน
เรื่องการผลิตและการจําหนายสินคาที่มีประสิทธิภาพ  สนใจถึงการกําหนดประเภทของสินคา
เกษตรกรรมที่ผูบริโภคตองการซ้ือ การจัดการไรนาเพ่ือสงเสริมใหการทําไรนาของตนมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  การตลาดสินคาเกษตร  ตลอดจนโครงการของรัฐบาลเกี่ยวกับการผลิต
ทางเกษตร 

ในการผลิตสินคาทางเกษตรนั้นก็คลายคลึงกับการผลิตสินคาอุตสาหกรรม คือ มี
กรรมวิธีในการผลิตที่แตกตางกันไปสําหรับสินคาแตละชนิด เชน บางอยางก็เปนการผลิตแบบ  
labour - intensive บางอยางก็เปนการผลิตแบบ capital-intensive  ในการผลิตสินคาทาง
เกษตรโดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชตาง ๆ เกษตรกรจะพิจารณาถึงสภาพดินฟาอากาศ ที่ดิน 
จํานวนแรงงาน ปุย การจัดการฟารม การเก็บเก่ียว การปองกันรักษาโรคพืช การตลาด ราคา
ของสินคาเกษตร นโยบายการชวยเหลือของรัฐบาล เปนตน 

สําหรับนักเศรษฐศาสตรไดใหความสนใจศึกษาถึงเรื่องเก่ียวกับการทําไรนาดวย
เหตุผล 2 ประการ คือ 

1. เน่ืองจากนักเศรษฐศาสตร มีความสนใจในการจัดสรรปจจัยการผลิตเพื่อการทํา
ฟารมอยางไรจึงจะมีประสิทธิภาพ  คําวา “ประสิทธิภาพ (efficiency)” ในที่นี้หมายถึง การไดรับ
ผลผลิตเปนจํานวนมากที่สุดจากปจจัยการผลิตจํานวนหน่ึง หรือหมายถึง การใชปจจัยการผลิต
จํานวนนอยที่สุดเพ่ือผลิตใหไดผลผลิตตามตองการจํานวนหนึ่ง  และเนื่องจากปจจัยในการผลิต
ทางเกษตรมีนอยและหายากและมีคุณคาตอสังคมมาก  ดังน้ันนักเศรษฐศาสตรจึงแสวงหา
หลักการ (principle)  ที่จะทําใหการจัดสรรปจจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งตอ
บุคคลและสังคม 

2. นักเศรษฐศาสตรถือวา  ฟารมหรือไรนาของเกษตรกรก็คือหนวยธุรกิจหนวยหนึ่ง
ของระบบเศรษฐกิจเชนกัน  ดังน้ันปฏิกิริยาของฟารมที่มีตอการเปลี่ยนแปลงในราคา  เทคนิค
การผลิต นโยบายของรัฐหรือแรงกระตุนอ่ืน ๆ นับวาเปนเรื่องที่ควรศึกษา เชน ระยะเวลาการ

                                                                                                          EC382 2 



 

ดังน้ันจากที่กลาวไปขางตนนี้ สรุปไดวา “วิชาเศรษฐศาสตรการผลิตทางเกษตร (ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร) เปนวิชาที่ศึกษาถึงการชี้ชองทางหรือแนวทางใหแกผูผลิต
คือ เกษตรกรในการใชทรัพยากรเพ่ือการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เศรษฐศาสตรการผลิต
ทางเกษตรเปนวิทยาศาสตรประยุกตที่ทําใหเกษตรกรบรรลุซึ่งเปาหมายสูงสุดโดยอาศัยการ
เลือกใชทรัพยากร ทุน ที่ดิน แรงงาน และการจัดการ ตามหลักที่ทําใหไดคามากที่สุดและนอย
ที่สุด นั่นคือ กําหนดสภาวะตาง ๆ ที่ทําใหบรรลุเปาหมายกําไรสูงสุดหรือเสียคาใชจายนอย
ที่สุด”1 

กิจกรรมที่ 1.1 
จงอธิบายความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตรการผลิตทางเกษตร 

แนวตอบกิจกรรมที่ 1.1 
เศรษฐศาสตรการผลิตทางเกษตร เปนวิชาที่ศึกษาถึงการชี้ชองทางหรือแนวทางใหแก

ผูผลิตหรือเกษตรกรในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด วิชานี้มี
ความสําคัญมากตอเศรษฐกิจของประเทศและผูเก่ียวของในการผลิตทางเกษตรเพราะความรูที่
ไดรับจากวิชาน้ีทําใหผูศึกษามีความรูทางดานเศรษฐศาสตรเก่ียวกับการผลิต และสามารถ
นําไปใชทําความเขาใจในปญหาและใหขอเสนอแนะเพ่ือการแกไขเกี่ยวกับการผลิตทางเกษตร 

1.2  

 3 

                                                       

จุดออนและความเสียเปรียบของผลผลิตเกษตร2 

 
1 กําพล  อดุลยวิทย, เศรษฐศาสตรการผลิตทางเกษตร, (กรุงเทพ: คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2521), หนา 3. 

2 ธเนศ  กองประเสริฐ, การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อการสงออกของประเทศไทย, วิทยานิพนธ
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2520. 
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กลาวโดยทั่วไป  ผลผลิตเกษตรนั้นมีลักษณะและคุณสมบัติตาง ๆ ที่นับวาเปนจุดออน
เม่ือเปรียบเทียบกับผลผลิตทางอุตสาหกรรมอยูหลายประการ ซึ่งอาจแยกพิจารณาได 2 กรณี
คือ ลักษณะของตัวผลผลิตนั้น กับลักษณะของการผลิต3 

1.  จุดออนของผลิตผลเกษตรในแงของตัวผลผลิต  ผลผลิตเกษตรสวนใหญมี
ลักษณะสําคัญดังตอไปน้ี คือ 

ก. เปนสินคาประเภทวัตถุดิบ ตองแปรรูปหลายชั้นกอนจะกลายเปนวัตถุสินคา
สมบูรณพรอมที่จะขายใหแกผูบริโภค  ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองนี้ในสหรัฐฯ ซึ่งปรากฏผล
วา ผลิตผลเกษตรรอยละ 72 จะตองมีการแปรรูปเสียกอนที่จะจําหนายใหแกผูบริโภคคนสุดทาย
ได มีผลิตผลเกษตรเพียงรอยละ 28 เทาน้ัน ที่จะจําหนายใหแกผูบริโภคคนสุดทายไดเลยโดยไม
ตองแปรรูป  การแปรรูปที่กลาวมานี้หมายรวมถึงทั้งการแปรรูปอยางงาย ๆ เชน การแปรรูปโค 
กระบือ หรือ สุกรมีชีวิต ใหเปนเนื้อชําแหละ  และการแปรรูปที่ละเอียดซับซอนเชน การ
ทําอาหารสําเร็จรูปจากเน้ือโค กระบือ หรือสุกร การแปรรูปกระดูกสัตวเปนปุยหรือกาว  การทํา
น้ําตาลจากออย เปนตน  กรรมวิธีตาง ๆ ในการแปรรูปสินคาเกษตรใหเปนสินคาสําเร็จรูปน้ีได
เปลี่ยนรูปรางของผลิตผลไปจากเดิม  จนบางครั้งบอกไมถูกวาเปนผลิตผลเกษตรมากอน  
ขอเท็จจริงน้ีแสดงใหเห็นวาผลิตผลเกษตรนั้นนอกจากจะตองใชเวลาผลิตตามธรรมชาติแลว 
กอนที่จะจําหนายใหผูบริโภคก็ยังตองผานกรรมวิธีแปรรูปตาง ๆ อีกดวย  นับวามีความยุงยาก
และตองผานขั้นตอนตาง ๆ ยืดยาวกวาสินคาอุตสาหกรรมมาก และทําใหมีคาใชจายการตลาด
เกิดขึ้น คือ คาใชจายในการแปรรูป 

ข. เปนสินคาที่มีนํ้าหนักมาก กินเน้ือที่ กับมีความยุงยากส้ินเปลืองในการขนสง
และเก็บรักษามาก  ลักษณะเชนน้ีกระทบกระเทือนถึงการทําหนาที่การตลาดซึ่งเก่ียวกับตัว
สินคาน้ันโดยตรงกลาวคือ  ทําใหเสียคาใชจายในการขนสงและเก็บรักษาสูง ผลิตผลเกษตรสวน
ใหญจะสูราคาขนสงที่สูงของการขนสงที่มีประสิทธิภาพดีไมได จึงตองใชบริการการขนสงที่มี
ราคาถูกหรือการขนสงที่ไปไดชา  ซึ่งทําใหการเขาถึงตลาดทําไดไมดีและเร็วเทาที่ควร ทําให
เสียเปรียบคูแขงขันได และบางครั้งสินคาก็เส่ือมเสียหรือเปลี่ยนคุณภาพไป  ทําใหการประหยัด
ที่ไดไมคุมกับความเสียหาย  ดังน้ันเม่ือเทียบกับสินคาอุตสาหกรรมแลว ตนทุนหรือคาใชจาย

                                                        
3อาบ  นาคะจัด,การคาปศุสัตวของประเทศไทย(โค กระบือ และสุกร), (กรุงเทพฯ:โรงพิมพภักดีประดิษฐ, 
2504)หนา 1-6  และ ธรรมนูญ  ลัดพลี, การตลาด, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, 2510), หนา 30-33, 
70-74. 
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ค. เปนสินคาประเภทที่เนาเสียไดงาย  (Perishable Goods)  สินคาทุกชนิดทั้ง
สินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรม ยอมมีการเสื่อมเสียคุณภาพไปตามกาลเวลา แตเม่ือเทียบ
กันแลวก็จะตองยอมรับวา สินคาเกษตรนั้นเนาเสียและเสื่อมคุณภาพไดงายกวาสินคาประเภท
อ่ืนโดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตผลเกษตรบางชนิด เชน ผัก ผลไม หรือเนื้อสัตวตาง ๆ เปนตน  
จะตองสงใหถึงตลาดหรือผูบริโภคใหเร็วที่สุด มิฉะนั้นคุณภาพก็จะเสื่อมลง สวนสินคาที่ไปถึง
ตลาดแลวก็ตองรีบจําหนายหรือไมเชนน้ันก็จะเก็บรักษาดวยกรรมวิธีพิเศษตาง ๆ กอนที่จะเนา
เสียหายไปหมด  ถึงแมจะมีผลิตผลเกษตรบางอยาง เชน ขาวเปลือก ขาวโพด ละหุง ปอฟอก 
เปนตน อาจเก็บไดนานเปนป ๆ แตเม่ือเทียบกับผลิตผลอุตสาหกรรมแลวผลิตผลเกษตร
ดังกลาวน้ันจึงนับวาเสียหรือเสื่อมคาไดเร็วกวา ซึ่งเปนขอเสียเปรียบสําหรับผูผลิตและผูคา
ผลิตผลเกษตรที่สามารถเก็บสินคาของตนไวไดนานนอยกวาผลิตผลอุตสาหกรรมความสามารถ
ที่จะหลีกเลี่ยงสภาวะของตลาดที่ไมนาพึงพอใจของสินคาเกษตรจึงดอยกวาสินคาอุตสาหกรรม 
และกอใหเกิดคาใชจายการตลาดในเรื่องของการเก็บรักษา 

ง.  อุปสงคตอสินคาเกษตรมีความยืดหยุนตอรายไดและตอราคาต่ํากวาสินคา
อุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นจึงเปนการยากที่ประเทศกําลังพัฒนาจะเพิ่มสวนแบงของตนใน
ตลาดโลกได  ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญยอมพ่ึงสินคาขั้นปฐมเพียงไมก่ีชนิดเปนหลัก ซึ่งทํา
ใหเส่ียงตอการผันแปรทางเศรษฐกิจ  จากการศึกษาในสหรัฐฯพบวา ในระยะยาวน้ันอุปสงคตอ
ราคาของผลิตภัณฑขั้นปฐม คือ อาหารและวัตถุดิบ (Crude Foods and Crude Materials) มี
ความยืดหยุนตอรายไดเพียง 0.30 และ 0.61 ตามลําดับเทาน้ัน ในขณะที่ผลิตภัณฑสําเร็จรูปมี
ความยืดหยุนตอรายไดสูงมากตั้งแต 1.1 - 2.634      
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จ. เปนสินคาที่มีมูลคาต่ํา  ผลิตผลเกษตรสวนใหญนั้นเปนสินคาที่มีราคาถูก  
เน่ืองจากเปนสินคาธรรมดาสามัญที่มีผูผลิตอยูหลายราย  การผลิตก็ไมตองใชเทคโนโลยี
ซับซอน  และสวนใหญสงออกในรูปของวัตถุดิบ  จึงไมไดคาตอบแทนตอกรรมวิธีทาง
อุตสาหกรรมที่จะมีผลทําใหสินคามีมูลคาสูงขึ้นจากเดิมมาก เพราะฉะนั้นผลิตผลเกษตรจะ
เสียเปรียบสินคาอุตสาหกรรมในดานมูลคามาก 

 
4 Keith Jay, Trade and Development : Trade Performance and Prospects of Developing 
Countries (Washington,D.C.: Agency for International Development, 1972), p.14. 
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2. จุดออนของผลิตผลเกษตรในแงของการผลิต   กิจกรรมการเกษตรมีลักษณะ
รูปงานในการผลิตแตกตางไปจากอุตสาหกรรมมาก ซึ่งลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการผลิตเชนนี้
กอใหเกิดปญหาและความเสียเปรียบเปนอยางยิ่ง กลาวคือ 

 

 
ตาราง 1.1 

ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดสําหรับสินคาประเภทอาหาร 
ประเภทสินคา Income elasticity   ประเภทสินคา Income elasticity  

–0.54 
0.02 
–0.48 
0.13 
–0.17 
0.48 
0.94 
–0.56 
0.23 
–0.01 

–0.40 
0.19 
–0.41 
0.08 
–0.21 
–0.05 
–0.25 
–0.04 
–0.44 

 น้ําตาลและวัตถุกันเสีย นมสด 
ขนมเค็กและขนมปง เนยแข็ง 
มะเขือเทศสด ไขไก 
ผักสีเขียวสด เน้ือวัว 
ผักแปรรูป เน้ือแกะ 
ผลไมสด เน้ือหมู 
น้ําผลไม ขนมปง 
ชา เนยสด 
กาแฟ มาการีน 
รวม 

 Source: www.booksites.net/sloman 

ตาราง 1.2 
ความยืดหยุนของอุปสงคสําหรับสินคาเกษตรในประเทศที่พัฒนาแลว 

สินคาเกษตร ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา 

กาแฟ ต่ํากวา |0.50 | 
ชา - 0.5 ถึง – 1.00 
โกโก ต่ํากวา |0.50 | 
น้ําตาล ต่ํากวา |0.50 | 
กลวย - 0.5 ถึง – 1.00 
เมล็ดพืชน้ํามันและน้ํามันพืช - 0.5 ถึง – 1.00 
พืชเสนใย ต่ํากวา |0.50 | 
ยางธรรมชาติ - 0.5 ถึง – 1.00 

  Source: G.K.Helleiner, International Trade and Economic Development              
             (Middlesex: Penguin Books, Inc.,1972), p.39. 
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ก. หนวยการผลิตมีขนาดเล็ก เม่ือเทียบกับการผลิตทางอุตสาหกรรมแลว หนวย
การผลิตทางการเกษตรจัดไดวามีขนาดเล็ก ประมาณ 3/4 ของผลิตผลทางการเกษตรไดมาจาก
หนวยการผลิตรายยอยระดับครอบครัว  ซึ่งหัวหนาครอบครัวเปนเกษตรกรธรรมดาที่มีงานหลัก
คือการมุงหนาผลิตโดยไมมีเวลา ความรู และทุนรอนในการจะหาตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ  
เชน ไมมีกําลังเงินที่จะสนับสนุนเพื่อใหไดประโยชนจากการรวบรวมขนสง หรือการเขาถึงตลาด
ซึ่งตองทําเปนกลุมกอนใหญจะไดประหยัดมาก ๆ นอกจากน้ันกระบวนการตาง ๆ เชน การเก็บ
รักษา  การคัดเลือกผลิตผลใหไดมาตรฐาน  การแปรรูปตอเพ่ือใหไดราคาสูงขึ้น การใชบริการ
ประเภทขายสงและ/หรือขายปลีกเพ่ือใหมีฐานะในการตอรองกับตลาดไดเปรียบขึ้น  หรือโดยได
ตลาดกวางขวางจะไดราคาดีขึ้นและตนทุนต่ําลง ฯลฯ นั้น จะตองเสียคาใชจายสูงหากทําเปน
รายยอย 

ข. แหลงผลิตสวนใหญอยูหางไกลตลาด และหนวยการผลิตก็อยูกระจัด
กระจาย  ทั้งน้ีเพราะความจําเปนของสภาวะแวดลอมตามธรรมชาติของการเพาะปลูก  สุดแต
สภาพความสมบูรณของที่ดิน ภูมิอากาศ หรือนํ้า ที่พืชผลแตละชนิดตองการ และแหลงชุมนุม
ประชากร  ซึ่งเปนผลใหสวนเพิ่มการตลาด (marketing margin)  อันเนื่องมาจากการรวบรวม
ขนสงสินคาจากแหลงผลิตแตละราย มีคานอย และผลผลิตมีมากมายหลายชนิด  หลายขนาด  
หลายคุณภาพที่รวบรวมไดจากแหลงผลิตที่กระจัดกระจายหางไกลกันเหลาน้ี มีความแตกตาง
กันมาก  นอกจากน้ันผลิตผลเกษตรเหลาน้ีจะตองผานมือผูประกอบการตาง ๆ หลายชั้นกวาจะ
ถึงมือผูบริโภคท้ังในหรือนอกประเทศ 

ค. ปริมาณการผลิตไมแนนอน เน่ืองจากการผลิตทางการเกษตรตองขึ้นอยูกับ
ปจจัยทางธรรมชาติหลายอยาง ซึ่งสวนใหญแลวนอกเหนืออํานาจการควบคุมของมนุษย เชน 
ดินฟาอากาศ ปริมาณน้ําฝน เปนตนจึงเปนผลใหจํานวนผลผลิตของสินคาเกษตรแตละชนิดใน
ฤดูกาลผลิตหนึ่ง ๆ มักไมคอยแนนอน  ผูผลิตไมสามารถควบคุมปริมาณผลิตไดเหมือนกับการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม ความไมแนนอนทางดานอุปทานของผลิตผลเกษตรอันเนื่องมาจากการ
ผลิตตองพึ่งพาดินฟาอากาศเปนสําคัญ นับเปนปญหาสําคัญของประเทศที่กําลังพัฒนาสวนใหญ 

นอกจากน้ันเม่ือลงมือเพาะปลูกไปแลวก็นับไดวาผลิตผลเกษตรกลายเปนสินคาซ่ึงมี
ปริมาณคงที่ (fixed supplies) ซึ่ง G.J. Stigler  เรียกวา สินคาประเภทที่ปริมาณคงที่เปน
ระยะเวลา (Periodically fixed supplies) เพราะในฤดูการผลิตหนึ่ง ๆ เม่ือลงมือเพาะปลูกไป
แลว ไมสามารถจะเพ่ิมหรือลดปริมาณผลิตไดอีกไมวาความตองการของตลาดจะสูงขึ้นหรือ
ลดลงก็ตาม การปรับตัวจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือถึงฤดูการผลิตถัดไปเทาน้ันซ่ึงจะกินเวลามากนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับชนิดของพืชผล  โดยเหตุนี้การผลิตทางเกษตรของผลิตผลแตละชนิดในแตละ
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อนึ่ง  การที่ความตองการผลิตผลเกษตรสวนใหญมีความยืดหยุนนอย (inelastic) ยัง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานราคาเปนอันมากดวย คือ เม่ือใดที่
ปริมาณผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการของตลาด ราคาจะถีบตัวสูงขึ้นไปอยางรวดเร็ว และ
ในทางตรงกันขามในฤดูการผลิตใดที่การผลิตไดผลดี จนปริมาณเสนอขายมีทวมทนตลาดแลว 
ราคาจะตกต่ําอยางมาก ซึ่งเปนปญหาท่ียากแกการแกไขโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ราคา
ตกต่ําเม่ือมีผลิตผลลนตลาดจึงเปนที่เห็นพองตองกันวา ปญหาสําคัญอยางหน่ึงของประเทศ
กําลังพัฒนาซ่ึงผลิตสินคาขั้นปฐมสงออก ก็คือ การควบคุมอุปทาน  การท่ีปริมาณผลิตผลมีการ
ขึ้นลงมาก เปนตนเหตุใหญที่ทําใหรายรับจากการขายสินคาเกษตรสงออกขาดเสถียรภาพ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการผลิตทางเกษตรกรรม การเปลี่ยนแปลงทางดานราคามักจะมีตนเหตุ
มาจากดานอุปทานมากกวาดานอุปสงค 

ง. มีการผลิตเฉพาะฤดูกาล  การผลิตทางการเกษตรนั้นตองเปนไปตามฤดูกาล  
สินคาเกษตรบางชนิดผลิตไดเฉพาะบางฤดูกาลเทาน้ัน   จึงทําใหมีผลผลิตในตลาดอยูใน
ระยะเวลาสั้น ๆ แลวก็หายไปจากตลาด  แมแตพืชหลักของประเทศ เชน ขาว ขาวโพด หรือ 
ปอ ก็เชนกัน  ผลิตผลจํานวนมากจะประดังกันออกมาสูตลาดภายหลังฤดูเก็บเก่ียวทันที เปนผล
ใหราคาในคาบเวลานั้นตกต่ําอยูเสมอ ผลิตผลบางชนิดแมจะผลิตไดตลอดป แตก็ยังมีฤดูกาลท่ี
ผลิตไดมากหรือนอยเหมือนกัน  จึงกลาวไดวา พืชผลเกษตรเกือบทุกชนิดไมสามารถจะผลิตให
ไดผลสมํ่าเสมอตลอดปไป  เนื่องจากเหตุผลทางดานดินฟาอากาศ และเหตุผลทางดานชีววิทยา
ของพืชและสัตวที่ผลิต  ลักษณะเชนน้ีทําใหเกิดความยุงยากในดานการตลาด กลาวคือ สําหรับ
ผลิตผลเกษตรที่สามารถเก็บไวไดนาน ก็จะตองมีสถานที่เก็บรักษาที่เหมาะสมจนกวาจะ
จําหนายไดซึ่งบางคาบเวลาในปหน่ึง สถานที่เก็บอาจจะวางเปลาไมไดใชประโยชนอะไรเลย 
สวนผลิตผลที่รักษาไวนานไมได   จําเปนตองสงออกสูตลาดโดยเร็ว  ฉะนั้นบรรดาพาหนะขนสง
และอุปกรณแชเย็นตาง ๆ จะตองมีอยูอยางพรอมเพรียง  จึงนับวาเปนสาเหตุสําคัญอีกอยาง
หนึ่งที่ทําใหกิจกรรมการตลาดของสินคาเกษตรมีความยุงยากและสิ้นเปลืองกวาสินคา
อุตสาหกรรม 
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จ. มีคุณภาพไมคงที่  ความไมแนนอนในเรื่องคุณภาพของผลิตผลนี้เปนจุดออนที่
สําคัญอีกประการหน่ึงของสินคาเกษตร  และเปนสิ่งที่ยากแกการแกไขหรือควบคุม เพราะ
เก่ียวกับปจจัยตาง ๆ หลายประการ และมีจํานวนไมนอยที่อยูนอกเหนือการควบคุม เพราะ
เกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ หลายประการ และมีจํานวนไมนอยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของมนุษย 
ความแตกตางและความไมแนนอนในดานคุณภาพ ทําใหมีปญหาและความยากลําบากในการ
แยกประเภท และจัดลําดับชั้นคุณภาพ(Standardization and Grading) ทําใหการซื้อและการ
ขายเปนไปดวยความยากลําบากและไมไดผลรัดกุมเทาที่ควรจะเปน   และบางครั้งก็ทําให
โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ตองการวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน ไมสามารถจะซื้อผลิตผลได  ความ
ไมแนนอนของคุณภาพผลิตผลเกษตรนี้ มิไดกระทบกระเทือนแตเฉพาะตลาดหรือผูบริโภค
เทาน้ัน แมผูผลิตเองก็จะถูกกระทบกระเทือนดวย 

ฉ. ไมสามารถควบคุมใหมีปริมาณพอดีกับความตองการของตลาด  เรื่องนี้เปน
จุดออนซึ่งกอใหเกิดปญหาอยางใหญหลวง  ในการบริหารเศรษฐกิจการเกษตรของทุกประเทศ
สาเหตุเน่ืองจากผลิตผลการเกษตรสวนใหญมาจากผูผลิตรายยอย ๆ ซึ่งกระจัดกระจายอยูทั่วไป
และดําเนินการผลิตเปนอิสระ  ผลผลิตแตละปที่ไดสวนใหญขึ้นอยูกับดินฟาอากาศและขึ้นอยูกับ
รูปแบบทางชีววิทยาของพืชและสัตวที่ผลิต แมวาเกษตรกรตองการจะควบคุมใหผลิตผลของตน
เปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะความตองการของตลาด และลงมือดําเนินการเพ่ือควบคุมปริมาณ
อยางแทจริงโดยใชที่ดินเพาะปลูกเพ่ิมขึ้นหรือนอยลง  หรือเลี้ยงแมพันธุสัตวที่ใหผลิตผลมากขึ้น
หรือนอยลง  แตผลผลิตที่ไดอยูนอกเหนือการควบคุมของมนุษยเปนสวนใหญ  เน่ืองจากดินฟา
อากาศ โรคภัย ศัตรูพืช และสัตว กับปจจัยอ่ืน ๆ เปนตนเหตุ  นอกจากน้ันการที่จะควบคุม
ผลิตผลเกษตรใหมีจํานวนตรงตามที่ตองการยังเปนเรื่องที่ตองการใชเวลา  จะทําในทันทีทันใด
ใหไดผลตามตองการเหมือนเชนการควบคุมการผลิตสินคาในโรงงานไมได  ดังน้ันกิจกรรมตาง 
ๆ ที่เก่ียวของกับผลผลิตทางเกษตรนั้น   จะตองปรับตนเองใหเขากันไดกับอุปทานของสินคา 
แทนที่จะปรับปรุงอุปทานของสินคาใหพอดีกับความตองการ ซึ่งนับวาเปนจุดออนและความ
เสียเปรียบของผลิตผลเกษตรอยางมหาศาลเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตทางอุตสาหกรรมที่
สามารถปรับอุปทานใหเขากับความตองการไดดีกวา 

ลักษณะอันเปนจุดออนของผลิตผลเกษตรทั้งหลายดังกลาวน้ัน  แสดงใหเห็นอยาง
เดนชัดวาสินคาเกษตรมีความเสียเปรียบสินคาอุตสาหกรรมเปนอยางมากทั้งในแงของตัวสินคา
และในแงของการผลิต  ซึ่งสงผลมาถึงการตลาดของสินคาเหลาน้ีดวย  เพราะฉะนั้นประเทศไทย
ซึ่งตองพ่ึงพารายไดจากการจําหนายผลิตผลเกษตรเปนหลักจึงตองประสบกบปญหาตาง ๆ อัน
เน่ืองมาจากจุดออนมากมายหลายประการดังกลาว เปนผลใหเศรษฐกิจโดยสวนรวมมีความ
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กิจกรรมที่ 1.2 
จงอธิบายถึงจุดออนและขอเสียเปรียบของผลผลิตทางเกษตร 

แนวตอบกิจกรรมที่ 1.2 
จุดออน/ขอเสียเปรียบของผลผลิตทางเกษตรแบงออกได 2 ลักษณะ คือ 
 
(1) ในแงของตัวผลผลิตเกษตรเอง 

(1.1) เปนสินคาประเภทวัตถุดิบตองแปรรูปหลายชั้นกอนจะกลายเปนสินคา
สมบูรณพรอมที่จะขายใหแกผูบริโภค  

(1.2) เปนสินคาที่มีน้ําหนักมาก กินเนื้อที่ 
(1.3) เปนสินคาประเภทเนาเสียงาย 
(1.4) อุปสงคตอสินคาเกษตรมีความยืดหยุนตอรายไดและราคาต่ํา 
(1.5) เปนสินคาที่มีมูลคาต่ํา 

(2) ในแงของวิธีการผลิต 
(2.1) หนวยการผลิตมีขนาดเล็ก 
(2.2) หนวยการผลิตอยูหางไกลจากตลาดและอยูกระจัดกระจาย 
(2.3) มีปริมาณการผลิตไมแนนอน 
(2.4) มีการผลิตเฉพาะฤดูกาล 
(2.5) มีคุณภาพไมคงที่ 
(2.6) ไมสามารถควบคุมใหมีปริมาณพอดีกับความตองการ 

บทสรุป 
เม่ือนักศึกษาไดทราบความหมาย ความสําคัญ และจุดออนหรือขอเสียเปรียบของ

ผลผลิตทางเกษตรแลว ดังน้ันในการนําเอาความรูทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตในการวาง
แผนการผลิตทางเกษตรใหเหมาะสมนั้น  จําเปนตองคํานึงถึงลักษณะพิเศษของสินคาเกษตรที่
แตกตางจากสินคาประเภทอ่ืนดวย เพ่ือชวยใหการวิเคราะหและการเสนอแนะเพ่ือแกไขปญหา
เก่ียวกับการผลิตทางเกษตรมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
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