
 
 

TMB Analytics is a division of TMB Bank PCL. 
tmbanalytics@tmbbank.com 

This document is issued by TMB Analytics, a division of TMB Bank PCL. All analyses are based on information available to 
the public. Although the information contained herein is believed to be gathered from reliable sources, TMB makes no 
guarantee to its accuracy and completeness. TMB may have issued, and may in the future issue, other reports that are 
inconsistent with, and reach different conclusions from, the information presented in this report. Opinions or predictions 
expressed herein reflect the authors’ views, not that of TMB, as of date of the analysis and are subject to change without 
notice. TMB shall not be responsible for the use of contents and its implication.  
 

5 พืชเศรษฐกิจปี 2559 ปัจจยัลบรมุเร้า ห่วงเศรษฐกิจภธูรซึมยาว 
ศนูยวิ์เคราะหเ์ศรษฐกิจทีเอม็บี หรอื TMB Analytics คาด ปี 2559 ราคาพืชเศรษฐกิจตกต า่ ประเมินเมด็เงินหายจาก
ภมิูภาคกว่า 4.5 หมื่นลา้นบาท บัน่ทอนก าลงัซ้ือในท้องถ่ิน กระทบยอดขายธรุกิจ SMEs เป็นลูกโซ่ 

ปี 2559 ถอืเป็นปีทีไ่ม่สดใสส ำหรบัเกษตรกรผูเ้พำะปลกู 5 พชืเศรษฐกจิส ำคญัคอื ขำ้ว ยำงพำรำ ออ้ย มนัส ำปะหลงั และ
ปำลม์น ้ำมนั เน่ืองจำกมปีจัจยัลบหลำยปจัจยัเกดิขึน้ต่อเน่ืองขำ้มปี เริม่ตน้จำกพชืส ำคญัอย่ำง ขำ้ว ทีม่มีลูค่ำผลผลติกว่ำ 3.5 แสน
ลำ้นบำทนัน้ ยงัประสบปญัหำภยัแลง้ทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถเพำะปลกูขำ้วนำปรงัไดใ้นหลำยพืน้ที ่อกีทัง้ รำคำขำ้วไม่อำจเพิม่ขึน้ไดแ้ม้
ปรมิำณผลผลติลดลงเพรำะยงัมขีำ้วในสตอ็กของรฐับำลกว่ำ 13 ลำ้นตนัและกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิประเทศคู่คำ้ เช่น แอฟรกิำ
และจนี  

นอกจำกนัน้ ยำงพำรำและมนัส ำปะหลงั ทีส่ง่ออกไปตลำดจนีเป็นหลกั เศรษฐกจิกย็งัคงชะลอตวักดดนัรำคำต่อเนื่องในปีนี้ 
ประกอบกบักำรเปลีย่นนโยบำยขำ้วโพดของจนี ทีอ่ำจกระทบกบักำรสง่ออกมนัส ำปะหลงัซึง่พึง่พำตลำดจนีเป็นหลกั ในขณะที ่ออ้ย
เองกไ็ดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์รำคำน ้ำมนัทีก่ดรำคำน ้ำตำลในตลำดโลก และทำ้ยสดุ ปำลม์น ้ำมนัทีร่ำคำในประเทศสงูกวำ่
รำคำคู่แขง่อย่ำงมำเลเซยีกม็แีนวโน้มรำคำลดลงจำกภำวะสตอ็กน ้ำมนัปำลม์ดบิในประเทศมมีำกเกนิไป 

  ทัง้นี้ พชืเศรษฐกจิหลกั 5 ชนิด มมีลูค่ำผลผลติทีเ่กษตรกรขำยไดม้ำกกว่ำ 7.5 แสนลำ้นบำทต่อปี ซึง่เป็นรำยไดท้ี่
กระจำยไปสูค่รอบครวัเกษตรกรในภูมภิำคต่ำงๆ ทัว่ประเทศ โดยภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ มสีดัสว่นสงูสดุคดิเป็นรอ้ยละ 34 มลูค่ำ 
2.54 แสนลำ้นบำท รองลงมำคอืภำคใตแ้ละภำคเหนือ มสีดัสว่นรอ้ยละ 27 และ 19 คดิเป็นมลูค่ำ 2.01 และ 1.42 แสนลำ้นบำท
ตำมล ำดบั  

ผลกำรศกึษำของศนูยว์เิครำะหฯ์ พบว่ำ มลูค่ำผลผลติของพชืเศรษฐกจิส ำคญัทีเ่กษตรกรจะขำยไดใ้นปี 2559 จะลดลง
ประมำณ 6% คดิเป็นมลูค่ำกว่ำ 4.52 หมื่นลำ้นบำท ซึง่เกษตรกรในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือมรีำยไดล้ดลงมำกทีส่ดุ ประมำณ 1.6 
หมื่นลำ้นบำท จำกรำคำขำ้วนำปีและรำคำมนัส ำปะหลงัทีล่ดลง เกษตรกรภำคใตไ้ดร้บัผลกระทบรองลงมำจำกรำคำยำงพำรำและ
ปำลม์น ้ำมนัทีล่ดลง ท ำใหเ้มด็เงนิหำยไปจำกพืน้ทีป่ระมำณ 1.1 หมื่นลำ้นบำท เป็นตน้ ท ำใหม้คีวำมกงัวลเพิม่เตมิ จำกรำยไดก้ำร
ขำยผลผลติทีล่ดลงหลำยหมื่นลำ้น จะท ำใหก้ ำลงัซือ้ของเกษตรกรลดลง เมด็เงนิหมุนเวยีนในพืน้ทีล่ดลง กระทบต่อยอดขำยและ
สภำพคล่องของธุรกจิ SMEs เป็นลกูโซ่  

เรำคำดว่ำ ธุรกจิทีน่่ำจะไดร้บัผลกระทบโดยตรง คอื ธุรกจิคำ้/จ ำหน่ำย ปุ๋ยและเคมกีำรเกษตร เครื่องจกัรกลเกษตร และ
กลุ่มสนิคำ้ทีร่ำคำสงูและอำยใุชง้ำนนำน สนิคำ้ฟุ่มเฟือย เช่น รถยนต ์จกัรยำนยนต ์เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ วสัดุก่อสรำ้ง เฟอรนิ์เจอร ์เครื่อง

แต่งกำยและเครื่องประดบั นอกจำกน้ี ยงัท ำใหธุ้รกจิรบัซือ้
หรอืรวบรวมผลผลติมคีวำมเสีย่งต่อกำรขำดทุนเนื่องจำกรำคำ
สนิคำ้เกษตรมแีนวโน้มลดลงอกีดว้ย 

ดงันัน้ ดว้ยภำวะเศรษฐกจิทีถู่กรุมเรำ้จำกเศรษฐกจิ
โลกทีอ่่อนแอในปีนี้ กำรช่วยพยงุเศรษฐกจิภมูภิำคและกระตุน้
เศรษฐกจิในประเทศ จงึเป็นโจทยส์ ำคญัของกำรผลกิฟ้ืน
เศรษฐกจิในปีนี้ โดยตอ้งระวงัเป็นพเิศษกบัมำตรกำร
ช่วยเหลอืทีอ่ำจกระทบกบักลไกตลำด สง่ผลต่อโครงสรำ้ง
ตลำดและกลไกรำคำ รวมถงึมำตรกำรทีส่ง่ผลใหม้กีำรสะสม
สตอ็กสนิคำ้เกษตร เช่น นโยบำยจ ำน ำขำ้ว หรอื นโยบำยรบั
ซือ้ยำงพำรำ จนกลำยเป็นสตอ็กทีต่อ้งใชเ้วลำนำนในกำร
ระบำยออก และสง่ผลกดดนัรำคำขำ้วและยำงพำรำในระยะ
ยำวดงัทีเ่ป็นอยู ่แมว้่ำเกษตรกรจะไดร้บักำรชว่ยเหลอืในระยะ
สัน้ แต่กลำยเป็นดำบสองคมกลบัมำสง่ผลลบต่อเกษตรกรเอง
ในระยะยำว  


