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กําลังซ้ือภาคเกษตรสัมพนัธกั์บการผลิตภาคอุตสาหกรรมอย่างไร 

อภิยุกต์ อํานวยกาญจนสิน 
กองวจิัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

เป็นที่ทราบกันดีว่าภาคเกษตรมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนับต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะมีการจ้างแรงงานสูงถึงร้อยละ 31.9 ของกําลังแรงงานทั้งประเทศหรือมากกว่า 12 
ล้านคน นับว่าเป็นจํานวนแรงงานที่มากที่สุดเมื่อเปรียบกับภาคอ่ืน ๆ  อาทิ ภาคการค้าส่ง ค้าปลีก (ร้อยละ
16.7) ภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 16.4) ภาคโรงแรมและร้านอาหาร (ร้อยละ 7.6) สะท้อนให้เห็นว่าคนส่วน
ใหญ่ของประเทศไทยยังอยู่ในภาคเกษตร ดังน้ัน กําลังซื้อจากภาคเกษตรจึงมีความสําคัญอย่างมากต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งน้ีหากประชากรในภาคเกษตรซึ่งมีจํานวนมากและกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศมีกําลังซื้อลดลง ก็ย่อมจะทําให้การเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวลงตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามหาก
ประชากรในภาคเกษตรมีกําลังซื้อเพ่ิมขึ้นก็ย่อมจะส่งผลทําให้การเติบโตของเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน 
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาเฉพาะภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วนกว่า 1 ใน 4 ของเศรษฐกิจไทย จะมีความสัมพันธ์
กับกําลังซื้อภาคเกษตรหรือไม่ อย่างไร เราลองมาหาคําตอบไปพร้อม ๆ กัน 

 ในระบบเศรษฐกิจเมื่อหน่วยธุรกิจหรือผู้ผลิตรวบรวมปัจจัยการผลิตต่าง ๆ มาได้ก็จะนําไปผลิต
ออกมาเป็นผลผลิต คือ สินค้าหรือบริการ แล้วนําสินค้าหรือบริการน้ันไปขายต่อ โดยผู้ซื้อแบ่งออกได้เป็น 2 
กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ผู้ซื้อจากต่างประเทศ (การส่งออก) และกําลังซื้อในประเทศ โดยกําลังซ้ือภาคเกษตรเป็น
หนึ่งในองค์ประกอบที่สําคัญของกําลังซ้ือในประเทศ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ถือเป็นกลุ่มที่มีรายได้
ค่อนข้างน้อยซ่ึงในกลุ่มนี้เม่ือรายได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจะมีการจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างมากหรือความโน้ม
เอียงในการบริโภคหน่วยที่ เพิ่ม (Marginal Propensity to consume: MPC)  มีค่าสูง ซึ่งค่า MPC 
หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคท้ังหมดที่เพ่ิมขึ้นเมื่อรายได้เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย (บาท) หรือกล่าวอีกนัย
หน่ึง MPC จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อรายได้เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย (บาท) เขาจะมีแนวโน้มใช้จ่ายเงินเพ่ือ
การบริโภคเปลี่ยนแปลงไปเท่าไร ทั้งน้ี MPC เป็นบวกเสมอแต่มีค่าน้อยกว่า 1 (0 < MPC < 1) ซึ่งโดยทั่วไป
แล้ว MPC ของผู้มีรายได้น้อยจะสูงกว่าผู้มีรายได้สูง เพราะผู้มีรายได้น้อยอาจจะยังขาดปัจจัยพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีพ (อาทิ อาหาร เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย) เมื่อเขามีรายได้เพ่ิมขึ้น เขาจึงบริโภคเพ่ิมมากกว่าผู้
มีรายได้สูง ส่วน MPC ของผู้มีรายได้สูงจะมีค่าน้อยเพราะผู้มีรายได้สูงน้ันมีทุกสิ่งทุกอย่างไว้อุปโภคบริโภคแล้ว
เมื่อมีรายได้เพ่ิมขึ้นจึงนํารายได้ส่วนใหญ่เก็บออมสะสมไว้มากกว่าจะนํามาบริโภค ยกตัวอย่างเช่น คนรวยมี
รายได้ 1 แสนบาทต่อเดือนและมีรายจ่ายเพ่ือบริโภค 9 หมื่นบาทต่อเดือน ขณะที่คนจนมีรายได้ 1 พันบาทต่อ
เดือนและมีรายจ่าย 900 บาทต่อเดือน หากทั้งสองคนมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 คนรวยอาจจะใช้เงินเพ่ือ
บริโภคเพ่ิมขึ้นอีก 4 พันบาท หรือใช้จ่ายเงินเพ่ิมขึ้น 0.4 บาท ทุก ๆ 1 บาทของรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่คน
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จนอาจจะใช้เงินเพ่ือบริโภคเพ่ิมขึ้นอีก 70 บาท หรือใช้จ่ายเงินเพ่ิมขึ้น 0.7 บาท ทุก ๆ 1 บาทของรายได้ที่
เพ่ิมขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวกําลังซื้อภาคเกษตรจึงมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจค่อนข้างมาก 

กําลังซื้อภาคเกษตรหรือรายได้เกษตรกรเกิดจากองค์ประกอบที่สําคัญ 2 ส่วน คือ ผลผลิตคูณกับ
ราคาสินค้าที่เกษตรกรขายได้ ในส่วนของผลผลิตภาคเกษตรน้ันส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงหรือเคลื่อนไหว
ตามฤดูกาลอยู่แล้วหากไม่มีปัญหาในเร่ืองของภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่รุนแรงเข้ามาเก่ียวข้อง ดังน้ัน การที่
เกษตรกรจะมีรายได้หรือมีกําลังซื้อเพ่ิมขึ้น ส่วนสําคัญจึงมาจากราคาของผลผลิตที่เกษตรกรขายได้น่ันเอง 
กล่าวอีกนัยนึงได้ว่า ราคาสินค้าเกษตรเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดกําลังซ้ือภาคเกษตรหรือรายได้
เกษตรกร ซึ่งข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า ผลผลิตสินค้าเกษตรซึ่งสะท้อนจากดัชนี
ผลผลิตเกษตรจะปรับลดลงในช่วงกลางปีของทุกปี และจะกลับมาปรับเพ่ิมสูงขึ้นมากในช่วงปลายปีของทุกปี
เน่ืองจากเป็นช่วงเก็บเก่ียวของข้าวนาปีทั่วประเทศ ในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรซึ่งสะท้อนจากดัชนีราคาสินค้า
เกษตรไม่มีฤดูกาลท่ีชัดเจน จากข้อมูลเชิงประจักษ์ดังกล่าว จึงเป็นเคร่ืองยืนยันว่าราคาสินค้าเกษตรเป็นปัจจัย
สําคัญในการกําหนดรายได้เกษตรกร 

จากที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ราคาสินค้าเกษตรเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดกําลังซื้อภาคเกษตรหรือ
รายได้เกษตรกร การพิจารณาความสัมพันธ์ของราคาสินค้าเกษตรซึ่งสะท้อนกําลังซื้อภาคเกษตรกับการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมโดยใช้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI เป็นเคร่ืองช้ีในครั้งน้ี จะพิจารณาจากราคาสินค้า
เกษตรกับ MPI เป็นรายผลิตภัณฑ์จํานวน 235 ผลิตภัณฑ์ ทดสอบโดยการใช้วิธีสหสัมพันธ์ (Correlation) และ

ใ ช้ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ส ห สั ม พั น ธ์  
( Correlation coefficient)  ใ น ก า ร
บอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์ 
หากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มีค่าเข้า
ใ ก ล้  - 1  หรื อ  1  แสด งถึ ง ก า ร มี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง แต่หากมี
ค่ า เ ข้ า ใ ก ล้  0  แ ส ด ง ถึ ง ก า ร มี
ความสัมพันธ์กันในระดับน้อยหรือไม่มี
เลย ส่วนเครื่องหมาย +,- หน้าตัวเลข
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ จะบอกถึง
ทิศทางของความสัมพันธ์ โดยที่หากค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ หรือ ค่า r มี
เ ค รื่ อ งหมาย  +  หมายถึ ง  การมี
ความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน 
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ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 
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(ตัวแปรหน่ึงมีค่าสูง อีกตัวหน่ึงจะมีค่าสูงไปด้วย) และหาก r มีเครื่องหมาย - หมายถึง การมีความสัมพันธ์กัน
ไปในทิศทางตรงกันข้าม (ตัวแปรหน่ึงมีค่าสูง ตัวแปรอีกตัวหน่ึงจะมีค่าตํ่า) ทั้งน้ีในการศึกษาครั้งน้ีจะพิจารณา
ความสัมพันธ์ของราคาสินค้าเกษตรกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมว่าเมื่อราคาสินค้าเกษตรเปลี่ยนไปจะส่งผล
ให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมตัวไหนเปลี่ยนตาม จากค่า r ที่มีเครื่องหมาย + และมีค่ามากกว่า 0.4 (มี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางขึ้นไป) โดยจะใช้ข้อมูลรายเดือนของทั้งราคาสินค้าเกษตร
และ MPI ต้ังแต่เดือนมกราคม 2555 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 

 

 

 

ตัวอย่างสินค้าอุตสาหกรรมท่ีการผลิตมีการเปล่ียนแปลงสอดคล้องกับราคาสินค้าเกษตร
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ผลการศึกษา พบว่า จากผลิตภัณฑ์จํานวนทั้งหมด 235 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการคํานวณ MPI มี
ผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมจํานวน 46 ผลิตภัณฑ์ที่การผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ
ราคาสินค้าเกษตร คือ เมื่อราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลงลง การผลิตของผลิตภัณฑ์ทั้ง 46 ตัวดังกล่าวก็จะปรับ
ลดลง แต่หากราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพ่ิมขึ้น การผลิตของผลิตภัณฑ์ทั้ง 46 ตัวดังกล่าวก็จะปรับเพ่ิมขึ้น
เช่นกัน หรือหากจะอธิบายให้ง่ายขึ้น ก็อาจจะกล่าวได้ว่า หากเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น สินค้าที่เกษตรกรจะ
จับจ่ายใช้สอยเพ่ิมขึ้นก็คือ สินค้า 46 ตัวข้างต้น ซึ่งสามารถจําแนกออกได้เป็น 6 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่
เก่ียวข้องอาหารและเครื่องด่ืม ได้แก่ 1) ไส้กรอก 2) เน้ือปลาบด 3) ปลาหมึกแช่แข็ง 4) ผงชูรส 5) สุราผสม 
6) นํ้าโซดา และ 7) บุหรี่ กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มที่เก่ียวข้องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ 1) ด้ายฝ้ายบริสุทธ์ิ 
2) ด้ายฝ้ายผสม 3) ผ้าทอ (ฝ้าย) 4) ผ้าทอ (ใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ (Filament)) 5) ผ้าทออ่ืน ๆ 6) 
ผ้าขนหนู 7) เครื่องแต่งกายช้ันในสตรีและเด็กหญิง 8) กระเป๋าและกระเป๋าเดินทาง และ 9) รองเท้าหนัง
สําหรับผู้ชาย กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มที่เก่ียวข้องที่อยู่อาศัย ได้แก่ 1) เครื่องใช้ประจําโต๊ะอาหาร ครัว และห้องนํ้าที่
เป็นพลาสติก 2) กระเบ้ืองปูพ้ืน-บุผนัง 3) ส้วมน่ังยอง 4) ที่วางสบู่และที่ใส่กระดาษ 5) ซีเมนต์ผสม 6) ซีเมนต์
ชนิดต่าง ๆ 7) เสาเข็มคอนกรีต 8) พ้ืนสําเร็จรูปคอนกรีต 9) กระเบ้ืองมุงหลังคา 10) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 
ชนิดรีดร้อน 11) ตู้เย็น และ 12) เครื่องเรือนทําด้วยไม้ กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มที่เก่ียวข้องกับการเดินทางและ
ยานพาหนะ ได้แก่ 1) ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร  2) กระจกนิรภัยสําหรับรถยนต์ และ 3) 
รถจักรยานยนต์ กลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบ ชิ้นส่วน หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
หรือใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ 1) กระดาษลูกฟูก 2) กระดาษพิมพ์เขียน 3) แผ่นฟิล์มพลาสติก 4) พลาสติก
แผ่น 5) ขวดแก้ว 6) เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก 7) เหล็กแผ่นเคลือบโครเมี่ยม 8) เครื่องยนต์ดีเซลเพ่ือการเกษตร 
9) คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ และ 10) เครื่องยนต์แก๊สโซลีน และกลุ่มที่ 6 สินค้าอ่ืน ๆ ได้แก่ 1) นํ้ามัน
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เบนซินออกเทน 91 (ไร้สารตะกั่ว) 2) นํ้ามันเตาชนิดที่สอง 3) นํ้ามันเตาชนิดที่สาม 4) Hard Disk Drive และ 
5) เลนส์กระจก ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทั้ง 46 ตัวดังกล่าว มีน้ําหนัก (Weight) รวมกันประมาณ 1 ใน 5 ของ 
MPI  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
จากที่พบว่ามีสินค้าอุตสาหกรรมจํานวน 46 ผลิตภัณฑ์ที่การผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกันกับราคาสินค้าเกษตร ยังมีข้อค้นพบอีกประการท่ีได้จากการศึกษาครั้งน้ี ก็คือ ผลิตภัณฑ์ที่การผลิตมี
การเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกับราคาสินค้าเกษตร ที่สําคัญ อาทิ รถบรรทุกปิคอัพ 1 ตัน ซึ่งที่ผ่านมาจาก
ความเข้าใจในอดีตเช่ือว่าหากเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น รถปิคอัพก็จะมียอดขายเพ่ิมขึ้นส่งผลต่อเน่ืองให้การ
ผลิตขยายตัวเช่นกัน หรือหากราคาสินค้าเกษตรตกตํ่า เกษตรกรมีรายได้ลดลง จะส่งผลให้การจําหน่ายและ
การผลิตรถปิคอัพปรับตัวลงลง แต่จากการศึกษาในครั้งน้ี พบว่า ราคาสินค้าเกษตรซึ่งสะท้อนกําลังซื้อภาค
เกษตรเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกันกับ MPI ในช่วงปี 2555 – 2557 แต่หลังจากน้ันต้ังแต่ในช่วงปี 2558 เป็นต้น
มา แม้ราคาสินค้าเกษตรจะมีทิศทางที่ปรับตัวลดลง แต่ MPI รถปิคอัพ กลับมีทิศทางปรับตัวเพ่ิมขึ้นมาโดย
ตลอดจนถึงปัจจุบัน สะท้อนว่าในปัจจุบัน แม้ราคาสินค้าทางการเกษตรจะอยู่ในระดับตํ่า แต่ก็จะไม่ส่งผล
กระทบต่อตลาดรถปิคอัพมากนัก ซึ่งหากวิเคราะห์ถึงสาเหตุในเบ้ืองต้น อาจจะเป็นไปได้หลายประการ เช่น รถ
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กระบะหรือรถปิคอัพ ซึ่งได้รับความนิยมมากในประเทศไทย ในอดีตอาจจะเป็นรถเพ่ือการพาณิชย์ แต่ใน
ปัจจุบันกลายมาเป็นรถครอบครัวที่มีสมรรถนะสูง สามารถน่ังได้สะดวกสบายมากขึ้นและบรรทุกสัมภาระได้
พร้อม ๆ กัน ที่สําคัญยังมีความทนทาน และประหยัดนํ้ามันอีกด้วย ทําให้กลุ่มผู้ซ้ือรถปิคอัพในปัจจุบันอยู่ใน
กลุ่มภาคนอกเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ฉะนั้นแม้ราคาสินค้าทางการเกษตรจะอยู่ในระดับตํ่า แต่ก็จะไม่ส่งผล
กระทบต่อตลาดรถปิคอัพมากเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่ลูกค้าหลักส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ทั้งน้ีได้มีการ
ทดสอบความสัมพันธ์ของราคาสินค้าเกษตรกับยอดขายในประเทศของรถปิคอัพ 1 ตัน พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองมีลักษณะเดียวกับความสัมพันธ์ของราคาสินค้าเกษตรกับ MPI รถปิคอัพ 1 ตัน นอกจาก
รถปิคอัพแล้วผลิตภัณฑ์ที่การผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกับราคาสินค้าเกษตรที่น่าสนใจอีกหน่ึงตัว ก็
คือ ปลาซาร์ดีนกระป๋องหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง โดย MPI ปลาซาร์ดีนกระป๋อง เปลี่ยนแปลงสวนทาง
กับราคาสินค้าเกษตร หมายความว่า เมื่อราคาสินค้าเกษตรไม่ดีทําให้กําลังซื้อภาคเกษตรลดลง MPI ปลา
ซาร์ดีนกระป๋องจะมีทิศทางปรับตัวเพ่ิมขึ้น แต่เมื่อราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ทําให้กําลังซื้อภาค
เกษตรเพ่ิมขึ้น MPI ปลาซาร์ดีนกระป๋องจะมีทิศทางปรับตัวลดลง ทําให้เราสามารถใช้ MPI ปลาซาร์ดีน
กระป๋อง เป็นดัชนีช้ีวัดรายได้เกษตรกรได้อีกหน่ึงตัว 

กล่าวโดยสรุป เมื่อราคาสินค้าเกษตรซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดกําลังซื้อภาคเกษตรหรือ
รายได้เกษตรกรเปลี่ยนไป จะส่งผลให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจํานวน 46 ผลิตภัณฑ์จากทั้งหมด 235 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการคํานวณ MPI มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับราคาสินค้าเกษตร หรืออาจจะ
กล่าวได้ว่า หากเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น สินค้าที่เกษตรกรจะจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ สินค้าจํานวน 46 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ที่สําคัญ เช่น สุราผสม กระเป๋าและกระเป๋าเดินทาง ซีเมนต์ชนิดต่าง ๆ ตู้เย็น เครื่องเรือน
ทําด้วยไม้ รถจักรยานยนต์ อย่างไรก็ตามยังมีผลิตภัณฑ์ที่การผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกับราคา
สินค้าเกษตรหรือราคาสินค้าเกษตรไม่มีอิทธิพลต่อระดับการผลิตสินค้า อาทิ รถบรรทุกปิคอัพ 1 ตัน ที่ในช่วง 
2-3 ปีที่ผ่านมา แม้ราคาสินค้าทางการเกษตรจะอยู่ในระดับตํ่า แต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถปิคอัพมาก
นัก ซึ่งอาจจะมาจากกลุ่มผู้ซื้อรถปิคอัพในปัจจุบันอยู่ในกลุ่มภาคนอกเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ทั้งน้ี กําลังซื้อภาค
เกษตรมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจรวมถึงภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มีความโน้ม
เอียงในการบริโภคค่อนข้างสูง ซึ่งเมื่อราคาสินค้าเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง การผลิตสินค้าใน
ภาคอุตสาหกรรมประมาณ 1 ใน 5 จะเคลื่อนไหวตามไปด้วย ดังน้ัน กําลังซื้อภาคเกษตรซึ่งสะท้อนได้จากราคา
สินค้าเกษตรจึงเป็นเคร่ืองช้ีวัดสําหรับภาคอุตสาหกรรมอีกหน่ึงตัวที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การ
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา 
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แหล่งที่มาของข้อมูล 
 https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/RealSector/Pages/Index.aspx  
 http://e-book.ram.edu/e-book/e/EC103/chapter10.pdf 
 http://www.oae.go.th  


