ศานิต เกาเอี้ยน

เลาเรื่องยางพาราผานงานวิจัย

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ทั้งในดานเปนอาชีพ
หลักของเกษตรกรชาวสวนยางพารากวา 1.7 ลานครัวเรือนและเปนแหลง
เงินตราตางประเทศจากการสงออก ทั้งนี้ในสภาพความเปนจริงที่ราคา
ยางพารามีความผันผวนสูงโดยในชวงตนป 2554 ราคาที่เกษตรกร
ขายไดเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงประมาณกิโลกรัมละ 170 บาท แตในปจจุบันมี
แนวโนมลดลงมาอยูในระดับที่ตํ่าประมาณ 70-85 บาท
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วิถีชีวิตของชาวสวนยางพาราไทย

การขึน้ ลงทีผ่ นั ผวนของราคายางพารา
กอใหเกิดผลกระทบที่ดีมีกําไรและทาง
ไมดีทําใหขาดทุนแกผูเกี่ยวของตั้งแต
ชาวสวนยางทีท่ าํ การผลิตยางพาราและ
แปรรูปยางขัน้ ตนเปนยางแผนดิบซึง่ นับ
เปนธุรกิจตนนํ้า การคาและแปรรูปยาง
ขั้นกลาง เชน ยางแผนรมควันและยาง
แทงทีเ่ ปนธุรกิจกลางนํา้ และการคาและ
แปรรูปขั้นสุดทาย เชน ลอยางรถยนตที่
เปนธุรกิจปลายนํา้ ตามสิง่ ทีเ่ รียกกันวาโซ
อุปทาน หากไมมีการวางแผนเตรียมรับ
สถานการณความผันผวนของราคา ซึ่ง
เกษตรกรชาวสวนยางพาราสามารถใช
ประโยชนจากการเปนสมาชิกสหกรณ
ถาหากสหกรณมีการบริหารจัดการการ
ผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพได
โดยการเชื่อมโยงเปนเครือขายตั้งแต
ตนนํ้าถึงปลายนํ้า
สหกรณการเกษตรยานตาขาว
จํากัด เปนสหกรณหนึง่ ทีไ่ ดดาํ เนินธุรกิจ
ยางพารามากวา 25 ปปจจุบันมีสมาชิก
กวา 4,000 ครัวเรือน มีเครือขายพันธมิตร
ทําธุรกิจยางพาราทีเ่ ปนสมาชิก 40 กลุม
มีพันธมิตรทางการคา 15 แหง และยัง
ภาคีสนับสนุนภาครัฐ 11 องคกร การ
ดําเนินงานของ สกก. ยานตาขาว จก.
รวบรวมยางจากสมาชิกและสหกรณ/
กลุม เครือขาย ทัง้ นํา้ ยางสด ยางแผนดิบ
และยางแผนรวมควันแลวจําหนายผาน
ตลาดกลางหาดใหญ สกก. ยานตาขาว
จก. เปน สหกรณการเกษตรอันดับตนๆ
ทีเ่ นนการประกอบธุรกิจยางพารา โดยใน
ป 2555/56 มีธุรกิจรวบรวมยางพารา
กวา 10,000 ตัน

เ ติ ม ค ว า ม รู

ปจจัยสภาพแวดลอมทีเ่ กีย่ วของกับ
การดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณนนั้
มีทั้งโอกาส และอุปสรรคที่มาจากแนว
นโยบายของรัฐและความผันผวนของ
ราคายางพารา ซึง่ เปนปจจัยทีไ่ มสามารถ
ควบคุมได แตหากสหกรณสามารถสราง
ระบบและกลไกในการบริหารความเสีย่ ง
และการขับเคลื่อนแผนธุรกิจที่มีเปา
หมายรวมอยางชัดเจน ยอมจะกอใหเกิด
ผลดีตอธุรกิจสหกรณและความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพทําสวนยางพารา
ของสมาชิก ดังนั้น การดําเนินการตาม
โครงการวิจัยเชื่อมโยงโซอุปทาน: เครือ
ขายคุณคายางพารา จึงมุงเนนไปที่การ
สัง่ สมและตอยอดทุนความรูท ไี่ ดจากผล
การวิจัยทั้ง 3 ระยะเพื่อการพัฒนาแบบ
จําลองธุรกิจภายใตโซอปุ ทานของสหกรณ
ทีม่ กี ารบูรณาการการจัดการธุรกิจทัง้ ใน
ระดับตนนํา้ คือ การสงเสริมการทําสวน
ยางพาราของสมาชิกที่เชื่อมโยงกับการ
ดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปของ
สหกรณ ซึ่งเปนกิจกรรมกลางนํ้าเพื่อ
นําไปสูก ารจัดการธุรกิจปลายนํา้ รวมกับ
ภาคีพันธมิตรในทิศทางของการจัดการ
ความเสี่ยง ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีตอการ
สรางความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราและขอเสนอแนะเชิง
นโยบายในการพัฒนาตอไป
จากผลการศึกษาตามโครงการ
วิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทาน “เครือขาย
คุณคายางพารา” ทัง้ 3 ระยะทีใ่ ชสหกรณ
การเกษตรยานตาขาว จ.ตรัง ที่มีการ
ดําเนินธุรกิจยางพาราในรูปแบบเครือ
ขาย โดยมี สกก. ยานตาขาวเปนแกนนํา
นักวิชาการรวมกับคณะกรรมการดําเนิน
งาน ฝายจัดการ และตัวแทนเครือขาย
สามารถถอดบทเรียนและไดพฒ
ั นาแบบ
จําลองการจัดการโซอปุ ทานยางพาราใน
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เวทีถอดบทเรียนกับผูเกี่ยวของในเครือขายคุณคายางพารา

ธุรกิจสหกรณทเี่ พิม่ ขีดความสามารถของ
สกก. ในการใช สกก. เปนกลไกในการนํา
แผนธุรกิจ การบริหารจัดการความเสีย่ ง
ทัง้ ในระดับตนนํา้ กลางนํา้ และปลายนํา้
ศูนยเรียนรูและแผนการสงเสริมการทํา
สวนยางไปใชประโยชนในการแกปญ
 หา
ความผันผวนของราคายางพาราทีม่ แี นว
โนมตกตํ่า ดังตอไปนี้
ตนนํ้า มี ส มาชิ ก สหกรณ
การเกษตรทีเ่ ปนชาวสวนยาง และสมาชิก
ของเครือขายเปนฐานการผลิตนํา้ ยางสด
และยางแผนดิบ โดยเกษตรกรเหลานีจ้ ะ

ตองมีการปรับตัวในการทําสวนยางไป
ในทิศทางที่มีความมั่นคงในรายไดและ
อาชีพการทําสวนยางทีย่ งั่ ยืนตามแนวทาง
สวนยางตนแบบและการถายทอดผาน
ศูนยเรียนรู โดยการรับเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิ มีการทําบัญชี
ครัวเรือน นําเอาการทําเกษตรผสมผสาน
เชน ปลูกพืชแซมในสวนยาง ปลูกพืชรวม
ยาง เลี้ยงสัตวในสวนยาง เพาะปลูกพืช
อยางอื่น เชน ปาลมนํ้ามัน และไมผล
เปนการบริหารความเสี่ยงในระดับครัว
เรือนเกษตรกรที่อยูในระดับตนนํ้าของ
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การเลี้ยงสัตวในสวนยางพารา
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ธุรกิจยางพารา สงผลใหมีการกระจาย
ความเสี่ยงจากผลกระทบดานรายได
จากการทําสวนยางลดลงเนือ่ งจากราคา
ยางพารามีความผันผวนและมีแนวโนม
ตกตํ่าลง รวมทั้งสงเสริมใหเกษตรกรลด
ตนทุนการผลิตโดยเฉพาะอยางยิง่ คาปุย
ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ใหสมาชิกชาวสวนยางมีอาชีพ
ที่มั่นคง
กลางนํ้า มีสหกรณการเกษตร
ที่เปนแกนนํา สหกรณการเกษตรและ
กลุมเกษตรกรอื่นๆ ที่เปนพันธมิตรและ
เครือขายที่รวบรวมผลผลิตยางพารามา
แปรรูปเปนยางแผนรมควันที่มีคุณภาพ
และรวบรวมยางแผนดิบของสมาชิกฯ
โดยมีปริมาณผลผลิตยางพาราแปรรูป
ขั้นตนและขั้นกลางในปริมาณเฉลี่ย 50
แบบจําลอง (Model) โซอปุ ทานคุณคาธุรกิจเครือขายยางพาราทีม่ สี หกรณการเกษตรเปนแกนนํา ตันตอวัน รวมถึงการพิจารณาลงทุน
ในการแปรรูปยางพาราขั้นกลาง เชน

ยางแผน

ยางแทง

ยางคอมปาวด

รวบรวมไดทงั้ หมดใหชดั เจนดวยการจัด
ทําแผนธุรกิจทีก่ าํ หนดการจัดการอุปทาน
ใหเปนสวนหนึง่ ของกลไกตลาดทีอ่ ยูใ นรูป
ยางแผนรมควัน ยางคอมปาวด ยางแทง
และการจัดการอุปทานเพื่อแปรรูปเปน
สินคาสําเร็จรูปโดยการรวมลงทุนการกับ

ตรังและพันธมิตรทางการคาไป
ยังประเทศ จีน อินเดีย และ
มาเลเซีย นอกจากนี้สหกรณ
การเกษตรที่เปนแกนนําตอง
กลับมาใหความสําคัญกับชอง
ทางการจําหนายยางแผนรม
ควัน ยางแทง/ยางคอมปาวด
ที่จะแปรรูปในอนาคต ใหกับ
พันธมิตรทางการคาที่เปน
บริษัทแปรรูปยางพาราขั้น
สุดทายในอุตสาหกรรมยาง
รถยนตและรถจักรยานยนต
ภายในประเทศไทย
ทัง้ นีเ้ มือ่ พิจารณาการ
ประกอบธุรกิจยางพาราทัง้ ตนนํา้
กลางนํ้า และปลายนํ้าแลว
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของ
สหกรณการเกษตรยานตาขาว
และเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ผลิตนํา้ ยางโดยการลดตนทุน
การทําสวนยาง และเพิม่ รายได
จากกิจกรรมเกษตรผสมผสาน
รวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
แปรรูปและการตลาด จําเปน
ตองมีการจัดการโซอปุ ทานใน
ธุรกิจยางพาราทีช่ ใี้ หเห็นการ
เชือ่ มโยงธุรกิจระหวางสหกรณ
กับภาคีเครือขายพันธมิตรทัง้
ในระดับตนนํ้า กลางนํ้า และ
ปลายนํา้ มีการจัดการอุปทาน
ของผลผลิตยางพาราของ
สมาชิกและเครือขายทีส่ หกรณ
พันธมิตรทางการคาซึง่ มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในทุกระดับและใชกลไกศูนย
เรียนรู แผนธุรกิจ แผนบริหารความเสีย่ ง
การพัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการ
มีที่ปรึกษา เงินกองทุน ฯลฯ ซึ่งจะชี้ให
เห็นนวัตกรรมการจัดการธุรกิจแนวใหม
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ยางแทง หรือ ยางคอมปาวด
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ
การเกษตรทีเ่ ปนแกนนําตองมี
แผนธุรกิจในชวง 2-3 ปลวง
หนา มีการประเมินตนเองที่
คํานึงถึงแนวทางการปองกัน
ความเสีย่ งในการดําเนินธุรกิจ
ยางพารา มีการแสวงหาและ
สรางสัมพันธกับหนวยงาน/
องคกรตางๆ มาเปนพันธมิตร
ทางการคา และหนวยสนับสนุน
ทางดานเงินทุน ดานวิชาการ
และความรู
ปลายนํ้า ในระดับ
ปลายนํา้ มีสหกรณการเกษตร
ทีเ่ ปนแกนนําทําหนาทีจ่ าํ หนาย
และสงผลผลิตยางพาราแปรรูป
ขั้นกลางผานโซอุปทานไป
ยั ง อุ ต สหกรรมแปรรู ป ขั้ น
สุดทายที่อยูปลายนํ้าของ
ธุรกิจยางพารา การดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณการเกษตรที่
เปนแกนนําในระดับปลายนํา้
ตองมีแผนธุรกิจในชวง 2-3 ป
ลวงหนา มีรายละเอียดความ
เสีย่ งจําแนกตามชองทางการ
ตลาด เชนเดียวกัน รวมถึงมี
การประเมินตนเองทีค่ าํ นึงถึง
แนวทางการปองกันความเสีย่ ง
ในการดําเนินธุรกิจยางพารา
โดยดําเนินการวางแผนการ
บริหารความเสี่ยงของธุรกิจ
ยางพาราดวย ในระดับปลายนํ้านี้มีการ
ดําเนินธุรกิจขายยางแผนรมควันโดยการ
ประมูลผานตลาดกลางยางพาราหาดใหญ
(หรือตลาดกลางยางพาราในจังหวัดอืน่ ๆ)
มีการแสวงหาแนวทางการสงออกยางแผน
รมควันอัดกอนผานชุมนุมสหกรณจงั หวัด
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การทําการเกษตรผสมผสานโดยปลูกพืชแซมในสวนยาง
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โดยการจัดทําและดําเนินการตามแผน
ธุรกิจระยะ 3 ป ดวยความรวมมือทาง
วิชาการจากสถาบันการศึกษา มีการ
แสวงหาพันธมิตรและหุน สวนทางการคา
เพิม่ เติมตลอดเวลา มีการนําเอาแนวทาง
การบริหารความเสีย่ งมาใชในการดําเนิน
ธุรกิจเครือขายยางพารา
ในสวนของการบริหารความเสี่ยง
ระดับตนนํ้านั้น จากการถอดบทเรียน
เกษตรกรตนแบบ การทําสวนยางพารา
ใหมคี วามมัน่ คง ยัง่ ยืน เกษตรกรชาวสวน
ยางตองพึง่ พาตนเองไดดว ยการกระจาย
ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของ
ราคายางพารา ดังตอไปนี้
(1) เกษตรกรสวนใหญขาดความรู
ความเขาใจในเรือ่ งของการใชปยุ ยางพารา
และการปรับปรุงสภาพดินทีถ่ กู ตองเหมาะ
สม ควรใชปยุ อินทรียร ว มกับปุย เคมีเพือ่
ลดตนทุนการทําสวนยาง
(2) เกษตรกรสวนใหญไมเห็นความ
สําคัญและยังขาดความรูเ พิม่ เติมในการ
ทําการเกษตรแบบผสมผสานดวยการปลูก
พืชแซมยาง เพือ่ เปนรายไดเสริมจากราย

ไดที่ไดรับจากการปลูกยาง
(3) แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เรือ่ งสําคัญทีช่ ว ยบรรเทาความเดือดรอน
จากความไมแนนอนของรายไดจากการ
ทําสวนยางอันเนือ่ งมาจากราคายางพารา
ตกตํ่าและมีความผันผวนสูงมาก ถาได
นําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช
ก็จะลดสภาวะการพึง่ พาปจจัยภายนอก
ไดมาก สามารถประกอบอาชีพการทํา
สวนยางไดอยางมั่นคงเพราะมีรายได
เสริมจากแหลงอื่นๆ ดวย
ทัง้ นี้ ในการประกอบธุรกิจยางพารา
ของสหกรณไดดาํ เนินการตามแผนธุรกิจที่
กําหนดขึน้ และมีการบริหารจัดการความ
เสีย่ งตามแผน 3 ป ระหวางป 2555 – 57
มีการกําหนดกลยุทธในการจัดทําแผน
ธุรกิจทีไ่ ดจากการวิเคราะหปจ จัยสภาพ
แวดลอมในการดําเนินธุรกิจยางพาราของ
สหกรณทั้งที่เปนปจจัยภายนอกไดแก
โอกาส และอุปสรรคซึง่ ไมสามารถควบคุม
ได และปจจัยภายในไดแกจดุ แข็งและจุด
ออน อีกทั้งไดจัดทําแผนการตลาดที่มี
กลยุทธดานผลิตภัณฑ กลยุทธดานการ

สงเสริมการตลาด และกลยุทธดา นราคา
รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาผลิตภัณฑและ
การตลาดทีม่ แี ผนปฏิบตั งิ าน 6 กิจกรรม
ไวในแผนธุรกิจเครือขายยางพารา ในสวน
ของการบริหารจัดการความเสีย่ งของธุรกิจ
ยางพาราไดดําเนินการตามลําดับ 6 ขั้น
ตอน และไดแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่เปนการนํามาตรการมาใชปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม ในการดําเนินธุรกิจ
เพื่อลดความเสี่ยงหรือลดความเสียหาย
ทีเ่ กิดจากผลกระทบของความเสีย่ ง โดย
มีการพิจารณาความเหมาะสมในการนํา
ไปปฏิบตั ขิ องมาตรการควบคุมทีก่ าํ หนด
จากการวิเคราะหพบวาธุรกิจการขายยาง
และการแปรรูปยางแผนรมควันของโรง
รมสหกรณฯ มีโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง
และมีความรุนแรงของผลกระทบสูงทีส่ ดุ
จึงสามารถวางแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเปนแผนงานโครงการ ผูรับ
ผิดชอบ และระยะเวลาในการดําเนินงาน
ในสวนของการขายยางทีจ่ ดั กลุม เพือ่ การ
บริหารไดเปน 2 ประเด็น คิดเปนแผน
งาน/โครงการจํานวน 7 โครงการ สวน
การแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสห
กรณฯ สามารถจัดกลุม เพือ่ บริหารจัดการ
ความเสี่ยงไดเปน 4 ประเด็น คิดเปน
แผนงาน/โครงการจํานวน 11 โครงการ
สวนผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับศูนยเรียนรูแบบเสมือนจริง
(Virtual learning center) เพือ่ ใหบริการ
สมาชิกและผูสนใจ การขับเคลื่อนศูนย
เรียนรูและแผนสงเสริมการทําสวนยาง
แกสมาชิกนั้น การขับเคลื่อนศูนยเรียน
รูดานยางพาราของสหกรณการเกษตร
ยานตาขาวเพื่อใหขอมูลขาวสาร มีพี่
เลี้ยงหรือเกษตรกรตัวอยางที่เปนตน
แบบ และเผยแพรเทคโนโลยี/นวัตกรรม
ในการทําสวนยางพารา โดยดําเนินการ

ทีเ่ ปนตนแบบในการขยายผลการทําสวน
ยางพารา เกษตรกรที่เปนตนแบบรายนี้
เปนครอบครัวทีท่ าํ สวนยางพาราเปนหลัก
มีฐานะความเปนอยูท ไี่ มเดือดรอนแมวา
ราคายางพาราจะตกตํ่า มีความมั่นคง
ในอาชีพ เปนเกษตรกรที่ไดรับคัดเลือก
จากสํานักงานการเกษตรจังหวัดตรังให
เปนตนแบบในการนําหลักเศรษฐกิจพอ
เพียงมาใชในการประกอบอาชีพการทํา
สวนยางพารา
ในสวนของแผนสงเสริมการ
ทําสวนยางแกสมาชิกเพื่อสรางรากฐาน
(platform) การสงเสริมการทําสวนยางที่
มัน่ คงนัน้ ไดใหความสําคัญกับการนําหลัก
การเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ซึ่งจากการ
วิเคราะหกรณีศกึ ษาของเกษตรกรสมาชิก
ตนแบบทีม่ กี ารจัดการฟารมภายใตความ
เสีย่ งดานราคาของยางพาราและความไม
แนนอนของรายไดจากการประกอบอาชีพ
ทําสวนยางพารา โดยมีการกระจายความ
เสีย่ งเรือ่ งรายไดทใี่ ชแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียงในการจัดการสวนยางพาราตนแบบ
อยางยัง่ ยืน นัน่ คือการประกอบอาชีพการ
ทําสวนยางพาราที่ยึดถือทางสายกลาง
ภายใตกระแสการเปลีย่ นแปลงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือความ

การทําการเกษตรผสมผสานโดยปลูกพืชรวมยาง

พอประมาณ มีเหตุผล และทีส่ าํ คัญคือมี
ภูมคิ มุ กันทีด่ ใี นการประกอบอาชีพ นําไป
สูชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ทีด่ ขี นึ้ ทําใหการทําสวนยางพารามีความ
กาวหนาอยางสมดุล มัน่ คง และยัง่ ยืน มี
การจัดทําวีดที ศั นสภาพสวนยางพาราและ
ทีอ่ ยูอ าศัยและกิจกรรมตางๆ ทีเ่ ปนแหลง
รายไดทหี่ ลากหลาย เปนตนแบบในการ
ขับเคลื่อนมีการเผยแพรผาน web-site
ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว
ทัง้ นีส้ หกรณการเกษตรยานตาขาว
ไดกาํ หนดแผนการสงเสริมการทําสวนยาง
ทีม่ นั่ คงเพิม่ เติมจากการมีสวนตนแบบอีก
6 กิจกรรม ทั้งนี้กําหนดใหมีการดําเนิน
การประกาศยกยองในความรวมมือของ
เจาของสวนในทีป่ ระชุมใหญ และจัดทํา
วีดที ศั นสภาพสวนเผยแพรผา น web-site
ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว พรอม
ทัง้ จะมีขยายผลไปยังสมาชิกชาวสวนยาง
รายอื่นๆ ตอไป
จากการถอดบทเรียนผานผลการ
วิจัยตามโครงการวิจัยนี้ทั้ง 3 ระยะ โดย
ใชสหกรณการเกษตรยานตาขาว จ.ตรัง
ทีม่ กี ารดําเนินธุรกิจยางพาราในรูปแบบ
ภาคีเครือขาย ไดนาํ ไปสูข อ เสนอแนะเชิง
นโยบายสําหรับการขับเคลือ่ นแผนธุรกิจ
ทีม่ กี ารบริหารความเสีย่ งสําหรับสหกรณ
การเกษตร: กรณีธุรกิจยางพารา ดังตอ
ไปนี้
1) ผลการศึกษาชี้วาสหกรณที่
เปนองคกรทางสังคม เมือ่ ตองเขาไปดําเนิน
การทางธุรกิจทีอ่ ยูใ นโลกของการแขงขัน
นัน้ ก็มตี วั แบบการทํางานของสหกรณที่
สามารถทําได เปนการผลักดันองคกร
ทางสังคมใหเขาไปดําเนินการในธุรกิจได
อยางแทจริงแมวา การประกอบการธุรกิจ
ยางพารามีความเสีย่ งและมีการแขงขันสูง
โดยสถาบันเกษตรกรที่เขามาประกอบ

เ ติ ม ค ว า ม รู

ใน 3 แนวทางควบคูกันไป ไดแก (1)
การคัดเลือกสวนยางพาราตนแบบและ
การพัฒนาสวนยางพารา (2) การขับ
เคลือ่ นศูนยเรียนรูข องสหกรณการเกษตร
ยานตาขาว และ (3) แผนสงเสริมการ
ทําสวนยางแกสมาชิกเพื่อสรางรากฐาน
(platform) การสงเสริมการทําสวนยาง
ที่มั่นคง
การคั ด เลื อ กสวนยางพารา
ตนแบบและการพัฒนาสวนยางพาราของ
สมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวที่
ไดรบั เลือกซึง่ เปนธุรกิจตนนํา้ เพือ่ รองรับ
การกาวไปสูค วามเปนผูส ง ออกยางพารา
ที่เปนธุรกิจปลายนํ้า เปนการขยายผล
เครือขายคุณคาไปยังสมาชิกชาวสวน
ยางที่เปนตนนํ้าใหไดรับผลประโยชน
สูงขึ้นจากการพัฒนาเครือขายคุณคา
ยางพารา โดยโครงการฯ ไดนําแนวทาง
การขยายผลแบบกลุมที่มีแกนนําเปน
ศูนยกลางการเรียนรูเสมือนไขแดงและ
มีสมาชิกกลุมเปนไขขาวที่จะไดรับการ
เรียนรูผานแกนนํา โดยในระยะที่ 3 ได
คัดเลือกเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่
เปนสมาชิกอีกจํานวน 1 รายทีใ่ ชแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในการทําสวนยางพารา
เพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลางหรือแมขาย
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ธุรกิจยางพารานี้จําเปนตองใชบุคลากร
ที่มีความรู ความสามารถในการจัดการ
และการบริหารธุรกิจยางพารา ทั้งนี้ใน
การแกไขปญหาการเรียกรองดานราคา
ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา รัฐบาล
ควรพิจารณานําเอารูปแบบการประกอบ
ธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตร
ยานตาขาวนี้ไปแกปญหาไดแนวทาง
หนึง่ ซึง่ เปนการใชกลไกของกระบวนการ
สหกรณและการคาทีเ่ ปนธรรม ดังนัน้ จึง
ตองแสวงหาวาสหกรณ/สถาบันเกษตรกร
ในประเทศไทยทีม่ ศี กั ยภาพเชนเดียวกับ
สหกรณการเกษตรยานตาขาวที่เปรียบ
เสมือนเปนหัวรถจักรในการขับเคลือ่ นวา
มีอยูอ กี กีแ่ หงทีไ่ หนบาง โดยภาครัฐตอง
ศึกษาหาขอมูลวาสถาบันเกษตรกรเหลา
นัน้ (ทีเ่ ปรียบเสมือนเปนหัวรถจักร) ยังมี
ความตองการหรือขาดอะไรอยูบ า ง แลว
ดําเนินการใหความสนับสนุนใหสถาบัน
เกษตรกรเหลานัน้ มีความเขมแข็ง พึง่ พา
ตนเองไดโดยการยกระดับความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจยางพารา เปนการ
แกไขปญหาในเชิงรุก เชน ความชวยเหลือ
ดานการแปรรูปในรูปของเงินทุนและ

เทคโนโลยี/นวัตกรรม ไมใชแกปญ
 หาใน
เชิงตั้งรับที่ตองคอยอุมหรือปอนที่นําไป
สูความออนแอ
2) ในระยะเริม่ ตนสถาบันเกษตรกร
จะตองแสวงหาความรวมมือทางวิชาการ
จากสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อใหนัก
วิชาการมาชวยเปนพีเ่ ลีย้ ง เปนทีป่ รึกษา
ทางวิชาการ การศึกษาวิจัยและพัฒนา
เพื่อหาแนวทางในการลดตนทุน และ
ชวยประสานงานในการสรางและเชื่อม
โยงเครือขายและพันธมิตรในทุกภาค
สวน เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
ความรูความสามารถในการจัดการให
เปนมืออาชีพ สามารถแขงขันไดกบั บริษทั
ธุรกิจเอกชน
3) มีการบริหารความเสี่ยงดาน
บุคลากรที่มีความรูความสามารถและ
วิสัยทัศนทางธุรกิจยางพาราดวยการ
สนับสนุนบุคลากรของสหกรณและเครือ
ขาย รวมทัง้ บุตรหลานของสมาชิกไดรบั
ทุนการศึกษาเรียนรูเพิ่มเติม เพื่อใหมี
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถอยูใน
องคกรอยางตอเนือ่ ง อีกทัง้ จะตองมีการ
ยกระดับ พัฒนา และเสริมสรางความรู

ความสามารถของคณะกรรมการ ฝาย
จัดการ รวมถึงสมาชิกเครือขาย และ
ควรขยายผลการใหองคความรูแ กสมาชิก
เกษตรกรชาวสวนยางใหเพิม่ มากขึน้ ตาม
ความเหมาะสมของภูมิสังคม ดวยการ
จัดฝกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต และการตลาด
4) ในการพัฒนาศักยภาพของ
สหกรณในการประกอบธุรกิจยางพารา
ควรจะดําเนินการไปตามขั้นตอนโดย
แบงเปน 3 ระยะ คือ การจัดทําฐาน
ขอมูลสมาชิก การกําหนดกรอบทิศทาง
และการวางกลยุทธและแผนธุรกิจ และ
สุดทายเปนการสรางและถอดแบบจําลอง
ธุรกิจยางพาราตัง้ แตตน นํา้ กลางนํา้ และ
ปลายนํา้ มีการบริหารความเสีย่ ง เปนตน
5) ตองมีการจัดการโซอุปทานใน
ธุรกิจยางพาราที่ชี้ใหเห็นการเชื่อมโยง
ธุรกิจระหวางสหกรณกับภาคีพันธมิตร
ทั้งในระดับตนนํ้า กลางนํ้า และปลาย
นํ้า มีการจัดการอุปทานของผลผลิต
ยางพาราของสมาชิกและเครือขายที่
สหกรณรวบรวมไดทงั้ หมดใหชดั เจน โดย
กําหนดการจัดการอุปทานเปนสวนหนึง่
ของกลไกตลาดในรูปยางแผนดิบรมควัน
ยางคอมปาวด ยางแทง และการจัดการ
อุปทานเพื่อแปรรูปเปนสินคาสําเร็จรูป
โดยการรวมลงทุนกับบริษทั เอกชนทีเ่ ขา
รวมเปนพันธมิตรทางการคา โดยสหกรณ
อาจจะไมตอ งดําเนินการเองทัง้ หมด เชน
สหกรณลงทุนในทีด่ นิ และจัดหาวัตถุดบิ
สวนบริษทั ตางประเทศลงทุนในเครือ่ งจักร
และความรูดานเทคนิค (Know How)
และชองทางการจําหนายทีม่ อี ยูแ ลว โดย
ตลอดโซอปุ ทานมีการบริหารความเสีย่ ง
ในทุกระดับ และใชกลไกศูนยเรียนรู แผน
ธุรกิจ แผนบริหารความเสีย่ ง การพัฒนา
โครงสรางการบริหารจัดการ มีทปี่ รึกษา
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เงินกองทุน ฯลฯ ซึ่งชี้ใหเห็นนวัตกรรม
การจัดการธุรกิจแนวใหม
6) ในการประกอบธุรกิจยางพารา
โดยใชกระบวนการของสหกรณนั้น มี
ทั้งนโยบายของภาครัฐที่เปนตัวถวง/
หนวงใหสหกรณหรือสถาบันเกษตรกร
ไมกาวไปขางหนา และนโยบายภาครัฐ
ที่ชวยสนับสนุนสงเสริมในการประกอบ
ธุรกิจยางพารา ซึ่งถารัฐใชนโยบายสง
เสริมทีถ่ กู ตองก็จะชวยในการขับเคลือ่ น
กระบวนการสหกรณได โดยรัฐไมตอ งเขา
มาแทรกแซงตลาดจนเปนภาระดานงบ
ประมาณจํานวนมาก
นโยบายที่ผิดพลาดเปนตัวถวง/
หนวงใหสถาบันเกษตรกรไมกาวไปขาง
หนาไดแก (1) นโยบายการขยายการ
ทําสวนยางพาราในพื้นที่ใหมในทุกภาค
ของประเทศ (2) นโยบายของรัฐที่ไมมี
ความจริงใจในการแกปญ
 หา สรางความ
แตกแยก (3) นโยบายประกันราคาที่
ไมสอดคลองกับสภาวการณของตลาด

โลก ทําใหรัฐตองเก็บสต็อกยางพารา
และมีภาระทางดานงบประมาณแผน
ดินจํานวนมาก (4) มาตรการยกเวนการ
เก็บคาธรรมเนียมในการสงออกยางพารา
(CESS) ทีใ่ นอนาคตเงินกองทุนจะลดลง
สงผลกระทบตอการสงเคราะหในการ
ปลูกยางพาราทดแทนยางเกาและรัฐตอง
ใชเงินงบประมาณมาสนับสนุน
นโยบายทีค่ วรดําเนินการเพือ่ ชวย
ใหการขับเคลื่อนกระบวนการสหกรณ
ในการประกอบธุรกิจยางพาราเปนได
อยางมัน่ คง ไดแก (1) นโยบายสงเสริมให
เกษตรกรชาวสวนยางนําหลักเศรษฐกิจพอ
เพียงมาใชในการทําสวนยาง เชน อนุญาต
ใหเวนตนไมทเี่ ปนประโยชนในสวนยางไม
ตองโคนและอนุญาตใหปลูกพืชรวมยาง
ในสวนยางที่ขอปลูกยางทดแทน (2) ใช
นโยบายกองทุนรักษาเสถียรภาพราคา
ยางพาราดวยการชี้นําราคาตลาดโดย
แทรกแซงราคายางพาราในชวงที่ราคา
ยางตกตํ่านอยกวาตนทุนการผลิต โดย

ดําเนินการผานสถาบันเกษตรกร (3)
นโยบายการนําเงิน CESS มาใชในการ
ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของเกษตรกร
ชาวสวนยางและผูรับจางกรีดยาง (4)
มาตรการใหเงินอุดหนุนสถาบันเกษตรกร
ไปใชในการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลผลิตยางพาราของเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา (5) มาตรการสงเสริม
ใหบริษทั ของเอกชนภายในประเทศรับซือ้
วัตถุดิบยางพาราจากสถาบันเกษตรกร
โดยตรงในรูปของการลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษี โดยดําเนินการรวมเปนภาคี
เครือขายพันธมิตรผูใชยางพาราที่ผลิต
จากสถาบันเกษตรกร หรือสรางตลาด
รับซื้อยางพาราแปรรูปขั้นกลางภายใน
ประเทศที่บริษัทผูแปรรูปขั้นสุดทายซื้อ
โดยตรงจากสถาบันเกษตรกร และ (6)
มาตรการสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใช
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากยางพาราที่ผลิต
โดยสถาบันเกษตรกรที่มีการรวมลงทุน
กับพันธมิตรผูแปรรูปเอกชนในประเทศ
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