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คอลมัน์กวนน ้าให้ใส  

บทเรียนซ า้ชัน้ การแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร กรณียางพารา 
 

เรามีบทเรียนไม่รู้กีค่ร ัง้แล้ว กบัการเอาเงินแผน่ดินเข้าไป
รบัซ้ือ (อา้งวา่รบัจ าน าราคาแพงกวา่ตลาด) แลว้กเ็กดิความเสยีหาย 
หรอืหนกักวา่นัน้ เกดิการทุจรติโกงกนิ 

ไม่ว่าจะเป็น ล าไย มนัส าปะหลงั ข้าวโพด 
ทีส่าหสัสดุ คือ ข้าวเปลือก 

ล่าสุด ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตอกย ้าผ่านรายงานการตรวจสอบโครงการ
แทรกแซงราคายางพารา 

1.วธิกีารแทรกแซงแบบน้ี นักการเมอืงชอบ เพราะท างานไม่ต้องใชส้มองคดิมาก เงนิที่ใชก้็ไม่ใช่
เงนิส่วนตวั แต่เป็นเงนิแผน่ดนิ ตวัผูท้ านโยบายได้หน้า ไดค้ะแนนนิยม พดูง่ายๆ เอาเงนิแผน่ดนิของคน
ทัง้ประเทศมาซื้อคะแนนนิยม ยิ่งกว่านัน้ ยงัมีของแถม เพราะมีโอกาสส่งพรรคพวกเข้ามาแสวงหา
ผลประโยชน์จากพชืผลทีร่บัซือ้เขา้มาเกบ็ไวใ้นโกดงัดว้ย 

2.สุดท้าย ก็ละเลงเงนิแผ่นดิน ละลายไปกบัพชืผลที่เน่าคาโกดงั  หรือไม่ก็มีคนพุงกาง กบัการ
ระบายออกไปใหพ้วกพอ้งในราคาถูกพเิศษ โดยไม่ตอ้งประมูล หรอืหน้าดา้นกว่านัน้ คอื หายไปจากโกดงั
เฉยๆ เหมอืนทีม่กีารเอานัง่รา้นมาวางไวห้ลอก แทนขา้วในสต๊อกโครงการรบัจ าน าขา้ว 

3.ลา่สุด สตง. เผยแพรร่ายงานการตรวจสอบ เรื่อง การตรวจสอบโครงการพฒันาศกัยภาพสถาบนั
เกษตรกรเพือ่รกัษาเสถยีรภาพราคายาง และการบรหิารจดัการสต๊อกยางของรฐับาล ซึ่งเริม่ด าเนินการมา
ตัง้แต่คณะรฐัมนตรมีมีต ิ24 มกราคม 2555 เหน็ชอบและอนุมตักิารด าเนินงานโครงการฯ 

ครัง้นัน้ ก าหนดเป้าหมายว่า จะให้อยู่ทีร่ะดบั 120 บาทต่อกิโลกรมั ผลการตรวจสอบ 
สรุปว่า การด าเนินโครงการไม่บรรลุวตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ก าหนดไว้ ทัง้ยงัพบสภาพปัญหา และ
ผลกระทบ เป็นบทเรียนน่าสนใจ อาทิ 

3.1 การด าเนินโครงการไม่บรรลุเป้าหมายในการท าให้ราคายางในตลาดมี
เสถียรภาพในระดบัประมาณ 120 บาทต่อกิโลกรมัได้ การตรวจสอบพบว่า ไม่ว่าจะใชว้ธิกีารก าหนด
ราคารบัซื้อในรูปแบบใดกต็าม การด าเนินโครงการไม่สามารถท าใหร้าคายางพาราตลาดในประเทศใหอ้ยู่
ในระดบั 120 บาทต่อกโิลกรมัตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวไ้ดโ้ดยพจิารณาจากราคายางแผน่ดบิคุณภาพ 
3 เฉลี่ยรายเดอืน ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตัง้แต่ เดอืนมกราคม 2555- เดอืน
มนีาคม 2556 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ด าเนินโครงการ โดยหลงัจากเดือนมกราคม 2555 ราคาสูงสุดที่เฉลี่ย
กโิลกรมัละ 110.96 บาทในเดอืนกุมภาพนัธ ์2555 เท่านัน้ แต่หลงัจากการเปิดรบัซื้อยางในเดอืนมนีาคม 
2555 ราคายางเฉลีย่กลบัมแีนวโน้มลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยราคาลดลงจนต ่ากว่า 100.00 บาทต่อกโิลกรมั



ในช่วงเดอืนมถุินายน 2555 และลดลงต ่ากว่า 90.00 บาทต่อกโิลกรมัตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2555 เป็นต้น
มา จนถงึเดอืนมนีาคม 2556 ซึ่งเป็นเดอืนสุดทา้ยของการรบัซื้อ ราคายางเฉลี่ยปรบัตวัลดลงอยู่ที่ระดบั 
78.73 บาทต่อกโิลกรมัเทา่นัน้ 

3.2 การบริหารจดัการสต๊อกยางไม่มปีระสทิธภิาพ จากการตรวจสอบพบว่า การบรหิาร
จดัการสต๊อกยางไม่มปีระสทิธภิาพตลอดทัง้วงจรโครงการ ตัง้แต่การรบัซื้อ การเกบ็รกัษา และการระบาย 
สต๊อกยาง การเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑเ์พื่อใหส้ถาบนัเกษตรกรทีไ่ม่เป็นนิตบิุคคลเขา้ร่วมโครงการได ้ท า
ใหเ้กดิปญัหาการบรหิารจดัการสต๊อกยางตามมาทัง้ระบบ การจดัเกบ็ยางตามโครงการบางส่วนไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานทีก่ าหนด จากการสงัเกตการณ์การเกบ็รกัษายางในโกดงัจานวน 33 โกดงัใน
พืน้ทีภ่าคตะวนัออกและภาคใต ้พบวา่การจดัเกบ็สต๊อกยางไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีไ่ดก้ าหนดไว ้ทัง้ใน
ส่วนของสภาพโกดงั การจดัวาง และสภาพยาง (ยางแผ่นรมควนัอดัก้อน และยางแท่ง)  สต๊อกยางของ
โครงการมลีกัษณะเป็นสต๊อกที่อยู่น่ิง (Dead Stock) โดยไม่มแีนวทาง ในการบรหิารจดัการ และการ
ระบายสต๊อกทีม่คีวามชดัเจน 

3.3 สตง.ตรวจสอบพบวา่ การด าเนินโครงการมชีอ่งวา่งท าใหก้ารป้องกนัการทุจรติเรื่องการ
สวมสทิธิไ์มส่ามารถท าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.4 ผลการตรวจสอบพบวา่ โครงการสง่ผลกระทบทีส่ าคญั ดงัน้ี 
(1) ภายหลงัสิ้นสุดโครงการ รฐับาลยงัคงต้องจดัสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรชาวสวนยางจากปญัหาราคายางตกต ่าและมแีนวโน้มรุนแรงขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
(2) การด าเนินโครงการต้องมรีายจ่ายเพิม่ขึน้จากทีไ่ดก้ าหนดไว ้การเปลีย่นแปลง

หลกัเกณฑใ์หส้ถาบนัเกษตรกรที่ไม่เป็นนิตบิุคคลเขา้ร่วมโครงการได ้ส่งผลใหม้ปีรมิาณยางที่ต้องรบัซื้อ
จ านวนมาก ท าใหค้ณะรฐัมนตรตีอ้งอนุมตัวิงเงนิงบประมาณเพือ่ใชร้บัซื้อยางเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองอกีถงึ 3 
ครัง้ รวมเป็นจ านวน 12,000 ลา้นบาท 

นอกจากน้ีการไม่สามารถระบายสต๊อกยางได ้ยงัส่งผลใหร้ฐับาลต้องมภีาระค่าใชจ้่ายในการเก็บ
รกัษายางต่อไป โดยตัง้แต่เริม่โครงการจนถึงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2558 มคี่าใช้จ่ายในการเช่าโกดงัเพื่อ
เกบ็สต๊อกยางไปแลว้ทัง้สิน้ 433.90 ลา้นบาท และคา่เบีย้ประกนัภยัอกีจานวน 349.19 ลา้นบาท และตัง้แต่
วนัที่ 15 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา ได้ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการสต๊อกยางของโครงการฯ 
เบกิจา่ยในงบประมาณของโครงการสรา้งมูลภณัฑก์นัชนรกัษาเสถยีรภาพราคายาง และหากยางของทัง้ 2 
โครงการยงัไมม่กีารระบายออกไป รฐับาลตอ้งมภีาระค่าใชจ้่ายในส่วนน้ีต่อไป โดย กยท. ไดป้ระมาณการ
คา่ใชจ้า่ยไวท้ีเ่ดอืนละประมาณ 25.55 ลา้นบาท 

(3) ผลการด าเนินโครงการมแีนวโน้มขาดทุนมากกว่าทีค่วรจะเป็น สต๊อกยางทีเ่กบ็
ไวเ้ป็นเวลานานโดยยงัไม่มคีวามชดัเจนว่าจะสามารถระบายออกไดเ้มื่อใด เน่ืองจากยางในสต๊อกทีเ่สื่อม
คุณภาพลงจะไมส่ามารถขายไดใ้นราคาทีไ่ดก้ าหนดไว ้

(4) สต๊อกยางของโครงการที่อยู่ในสภาพหยุดน่ิงท าใหเ้กดิปญัหา Dilemma หรอื 
สภาวะกลนืไม่เขา้คายไม่ออก หรอืสถานการณ์หนีเสอืปะจระเข ้สต๊อกยางจ านวนประมาณ 2 แสนตนันัน้ 



มปีรมิาณมากพอที่สร้างความยากล าบากในการบรหิารจดัการ การเก็บสต๊อกยางไว้ นอกจากจะท าให้
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ 

3.5 ขอ้เสนอแนะของ สตง. อาจสรุปสัน้ๆ งา่ยๆ คอื ไมว่า่รฐับาลหน้าไหน กอ็ยา่ท าโครงการ
แบบน้ีอกีควรชว่ยเหลอืเกษตรกรดว้ยวธิกีารอื่น 

สารส้ม 
 

ครม.สัง่คง‘VAT7%’ คลงัสญูรายได้2.326แสนล้านบ. 
 

ทีป่ระชุมคณะรฐัมนตร ี(ครม.) เมื่อวนัที ่15 สงิหาคม 
2560ได้พิจารณาวาระการเสนอให้ขยายเวลาคงอัตรา
ภาษมีลูคา่เพิม่ (VAT) ที ่7% ต่อปี ออกไปอกี 1 ปี 

นายอภิศกัดิ ์ตนัติวรวงศ์ รมว.คลงั กล่าวว่า ครม.
เห็นชอบขยายเวลาคงอตัราภาษีมูลค่าเพิม่ออกไป ตัง้แต่

วนัที ่1 ตุลาคม 2560-30 กนัยายน 2561 จากเดมิสิน้สุดระยะในวนัที ่30 กนัยายน 2560 เพื่อช่วยดูแลค่า
ครองชพีประชาชน และสรา้งความเชื่อมัน่เศรษฐกจิให้ขยายตวัไดด้อีย่างต่อเน่ือง เพราะหากมกีารปรบั
เพิม่VAT ในชว่งน้ีจะกระทบการบรโิภค อาจท าใหเ้ศรษฐกจิขยายตวัชะงกัได ้

นอกจากน้ี ยงัเป็นการช่วยกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจ และใหป้ระชาชนมกี าลงัซื้อในการจบัจ่ าย
สนิคา้เพือ่การอุปโภคบรโิภคเพิม่ขึน้ รวมทัง้สรา้งความเชื่อมัน่ในการประกอบธุรกจิใหก้บัภาคเอกชน และ
การลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้นคมนาคมขนาดใหญ่สามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองอนัจะท าให้
การบรโิภคและการลงทุนของประเทศมกีารขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและมัน่คงต่อไป 

นายกอบศกัดิ ์ภูตระกูล ผู้ช่วยรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ีกล่าวว่า การที่คง 7% จาก
เพดาน 10% ท าให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนและการบรโิภค ส่งผลให้รฐัสูญเสีย
รายได้ 2.326 แสนล้านบาทต่อปี แต่ไม่กระทบกบัการจดัเก็บรายได้ภาพรวม เพราะได้ตัง้สมมุติฐ าน
ประมาณการคง VAT 7% ไวต้ัง้แต่ตน้แลว้ 

ทัง้น้ี ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ ไดร้ายงานแนวโน้มภาวะเศรษฐกจิของไทยในปี 2560 คาดว่า
จะสามารถขยายตวัไดด้ขีึน้อยา่งต่อเน่ืองจากปี 2559 โดยปจัจยัสนับสนุนจากการส่งออกสนิคา้มแีนวโน้ม
ขยายตวัจากปีก่อน การลงทุนภาครฐัในโครงสร้างพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนาดใหญ่อยู่ในเกณฑส์ูงและเร่ง
ขึน้ ระดบัราคาน ้ามนัอยู่ในระดบัต ่า การขยายตวัดา้นการผลติเกอืบทุกสาขา ดา้นสนิคา้เกษตรและราคา
สินค้าดีขึ้น รวมทัง้เสถียรภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดีส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมของไทยให้เพิม่ขึ้น
ต่อเน่ือง 

มรีายงานข่าวจาก กรมสรรพากร ระบุว่า ในการประชุม ครม.ครัง้น้ีไดม้มีตเิหน็ชอบร่างพระราช
กฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการลดอตัราภาษมีูลค่าเพิม่ (ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... (การ
ขยายเวลาการลดอตัราภาษมีูลค่าเพิม่) ยงัคงจดัเกบ็ภาษมีูลค่าเพิม่ ในอตัรา 6.3% (ไม่รวมภาษทีอ้งถิน่) 



หรอื 7% (เมื่อรวมภาษทีอ้งถิน่แลว้) ส าหรบัการขายสนิคา้ การใหบ้รกิาร หรอืการน าเขา้ทุกกรณี ซึ่งความ
รบัผดิในการเสยีภาษมีลูคา่เพิม่เกดิขึน้ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2561 

“การคง VAT ก็เพื่อกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจ และช่วยลดภาระค่าครองชพีของประชาชนให้
สามารถมีก าลงัซื้อในการจบัจ่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิม่ขึ้นรวมทัง้สร้างความเชื่อมัน่ในการ
ประกอบธุรกิจให้กบัภาคเอกชน และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนาดใหญ่สามารถ
ด าเนินการไปได้อย่างต่อเน่ืองอนัจะท าให้การบริโภคและการลงทุนของประเทศมีการขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง และมัน่คงต่อไป” รายงานจากกรมสรรพากร ระบุ 

 
กยท.เตือนชาวสวนยางเฝ้าระวงั เช้ือราระบาดต้นเหตโุรคใบร่วง 

 
ดร.ธีธชั สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เชื้ อราไฟทอฟธอรา 

(Phytophthora) ซึ่งท าใหเ้กดิโรคใบร่วงมกัระบาดหนักในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะกบัสวนยางพาราโดยเชื้อ
ราจะเขา้ท าลายสว่นต่างๆ ของตน้ยาง ท าใหใ้บรว่งมากกวา่ 20% และหากปลอ่ยใหโ้รคระบาดโดยไมม่กีาร
ควบคุมใบจะร่วงถึง 75% ส่งผลให้ผลผลติลดลง 30-50% สามารถสงัเกตอาการได้เด่นชดัที่ก้านใบ จะ
ปรากฏรอยแผลช ้าสนี ้าตาลเขม้ถงึด าตามความยาวของก้านใบ แผลบรเิวณที่เป็นทางเขา้ของเชื้อ มกัมี
หยดน ้ายางเลก็ๆ เกาะตดิอยู ่นอกจากน้ียงัพบว่าเชือ้น้ีสามารถเขา้ท าลายฝกัยางไดทุ้กระยะ ท าใหฝ้กัเน่า 
ถา้ความชืน้ในอากาศสงูจะพบเชือ้ราสขีาวเจรญิปกคลุมฝกั ฝกัทีถู่กท าลายจะเน่าด าคา้งอยูบ่นตน้ ไม่แตก
และรว่งหลน่ตามธรรมชาต ิกลายเป็นแหลง่เชือ้โรคในปีถดัมา 

ส าหรบัความรุนแรงของการเกดิโรคขึน้อยูก่บัปรมิาณน ้าฝน และจ านวนวนัฝนตก รวมถงึอุณหภูมทิี่
เหมาะสมต่อการเจรญิเติบโตของเชื้อ อยู่ระหว่าง 25-28 องศา เชื้อน้ีต้องการน ้าเพื่อการขยายพนัธุ์ จงึ
ระบาดไดด้ใีนสภาพอากาศเยน็ ฝนตกชุก มคีวามชืน้สงูต่อเน่ืองกนัอยา่งน้อย 4 วนั เช่น หน้าฝน หรอืมนี ้า
ทว่มขงั และมแีสงแดดน้อยกวา่ 3 ชัว่โมง ต่อวนั 

ส่วนวธิกีารป้องกนั เกษตรกรควรปลูกยางพนัธุต์า้นทานโรค เช่น RIIT 251 และ RIIT 408 ในเขต
และแหลง่ปลกูยางทีร่ะบาดของโรค ไมค่วรปลกูยางพนัธุท์ีอ่อ่นแอ เชน่ RRIM600 หมัน่ก าจดัวชัพชืและตดั
แต่งกิ่งในสวนยาง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นในสวนยาง เมื่อพบโรคให้ใช้สารเคม ี
metalaxyl หรอื fosetyl-AI ทาทีห่น้ากรดีเพื่อป้องกนัโรคเสน้ด า เน่ืองจากเป็นเชือ้เดยีวกนั ตน้ยางใหญ่ที่
เกดิใบรว่งอยา่งรุนแรงจนใบรว่งหมด ควรหยดุกรดียาง และใสปุ่๋ ยบ ารุงตน้ยางใหส้มบรูณ์ 

 


