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คาํนํา 
 

คณะวจิยัขอขอบคุณสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยัท่ีไดใ้หทุ้นอุดหนุนในการจดัทาํโครงการน้ี
ขอขอบคุณ รศ.จุฑาทิพย ์ภทัราวาท ผูอ้าํนวยการสถาบนัวชิาการสหกรณ์ ผูป้ระสานงานโครงการวิจยั ขอบคุณ
ผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านท่ีไดก้รุณาใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงรายงานวจิยัใหมี้ความสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีและคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีของสถาบนั
วชิาการสหกรณ์ทุกท่าน ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีใหค้วามร่วมมือในการวจิยัคร้ังน้ีอยา่งดียิง่ ขอขอบคุณกลุ่ม
เกษตรกรทาํสวนธารนํ้าทิพย ์บริษทัยโูรม่ารับเบอร์ ประเทศมาเลเซีย และชุมนุมสหกรณ์การผลิตและการตลาดจีน
(ACFSMC) ท่ีกรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีใหค้วามร่วมมือใหค้ณะวจิยัเขา้ศึกษาดูงานเป็นอยา่ง
ดี 

          
         คณะผูว้จิยั 

                     มีนาคม 2553 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ตั้งแต่ปี 2545 ราคายางพาราทุกประเภทมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงราคายางแผน่ดิบในปี 2545 มีราคาเฉล่ีย
เท่ากบักิโลกรัมละ 45.57 บาท และไดเ้พ่ิมข้ึนจนสูงสุดในปี 2551 ในเดือนกรกฎาคมโดยมีราคาเฉล่ียเท่ากบั 99.43 
บาทต่อกิโลกรัม หลงัจากนั้นก็มีแนวโนม้ลดลงอย่างมาก จนมีราคาเฉล่ียกิโลกรัม 30.20 บาทในเดือนธันวาคม 
2551 จากความผนัผวนของราคายางพาราก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกและทางลบแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในโซ่อุปทาน 
ช่วงราคาสูงก็จะเกิดผลดีกบัชาวสวนยาง ทาํให้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน แต่ผูแ้ปรรูปท่ีใชย้างพาราเป็นวตัถุดิบก็มีปัญหา
เร่ืองตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน และเม่ือราคาตกตํ่า ชาวสวนยางกเ็ดือดร้อน เพราะทาํใหร้ายไดล้ดลง แต่ผูแ้ปรรูปไดรั้บ
ผลดีท่ีทาํให้ตน้ทุนการแปรรูปลดลง นอกจากน้ี ยงัเกิดปัญหากบัผูท้าํหน้าท่ีการตลาดกลางนํ้ า ทาํให้มีรายไดไ้ม่
ย ัง่ยืนและเกิดการขาดทุนในการทาํธุรกิจ ถา้หากไม่มีการวางแผนเตรียมรับสถานการณ์การผนัผวนของราคา ซ่ึง
เกษตกรชาวสวนยางพาราส่วนใหญ่มีสวนยางพาราขนาดเลก็และเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร หรือเป็นสมาชิก
สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง ซ่ึงสามารถใชป้ระโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ในการบริหาร
จดัการการผลิตและการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพได ้โดยการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายตั้งแต่ตน้นํ้าถึงปลายนํ้า ประกอบ
กบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์โดยสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ไดมี้ชุดโครงการวิจยัการขบัเคล่ือนการพฒันาการ
สหกรณ์และการคา้ท่ีเป็นธรรมของสินคา้เกษตรท่ีสาํคญัชนิดต่าง ๆ ของประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บทุนการสนบัสนุน
จากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั ซ่ึงเป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการสหกรณ์ฉบบัท่ีหน่ึง จึงเห็น
ไดว้า่จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ จึงควรท่ีจะไดมี้การทาํวิจยัเครือข่ายคุณค่าของยางพารา โดยเร่ิมศึกษาจากสหกรณ์
การเกษตรท่ีมีการดาํเนินธุรกิจเก่ียวกับยางพารา เพ่ือใช้เป็นตัวแบบ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพฒันาเครือข่าย
ยางพาราต่อไป ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ลือกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวเป็นแกนนาํในการพฒันาเครือข่าย
ยางพารา 

 
 การวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นไปในลกัษณะของงานวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการเช่ือมโยงโซ่
อุปทานเพื่อการลดจุดอ่อนเครือข่ายท่ีเป็นอยูแ่ละการดาํเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ซ่ึง
การศึกษาคร้ังน้ีจะไดต้วัแบบเครือข่ายคุณค่ายางพาราโดยมีสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั เป็นแกนนาํ เพ่ือ
มุ่งดาํเนินการในการพฒันาโซ่อุปทานเชิงคุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อภาคีพนัธมิตรของเครือข่ายธุรกิจยางพารา 
ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการตลาดขั้นสุดทา้ยเพื่อใหไ้ดรู้ปแบบท่ีสามารถลดตน้ทุนการตลาดในการนาํสินคา้
จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค และมีการคา้ท่ีเป็นธรรม ซ่ึงจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพของชาวสวนยางพาราอยา่ง
ย ัง่ยนื 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

ในการวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์4 ขอ้ ไดแ้ก่ 
1. เพ่ือประเมินสถานการณ์การผลิตและการตลาดยางพารา และประมวลความรู้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การผลิตและการตลาดยางพารา 
2. เพ่ือสร้างตวัแบบการบริหารจดัการของสหกรณ์ท่ีเช่ือมโยงจากระบบการผลิตของสมาชิกชาวสวนยาง

ผา่นโซ่อุปทานสู่ตลาดเป้าหมาย 
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3. เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจยางพาราตั้งแต่ผูผ้ลิตถึงผูน้าํเขา้จากต่างประเทศภายใตโ้ซ่อุปทานโดยมี
สหกรณ์การเกษตรเป็นแม่ข่าย 

4. เพ่ือให้ขอ้เสนอแนะเป็นนโยบายแก่รัฐในการสนับสนุนการพฒันาเป็นของชาวสวนยางพาราอย่าง
ย ัง่ยนื 

 
กจิกรรมการดาํเนินการวจิัย 
 การดาํเนินงานการวิจยัในรอบ 1 ปี ตั้งแต่ 15 มกราคม 2552 ถึง 14 มกราคม 2553 ทางโครงการได้
ดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนของการวจิยัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ประชุมร่วมกบัผูป้ระสานงานเพ่ือทาํความเขา้ใจในวธีิการวจิยัแบบเครือข่ายตามวตัถุประสงค ์
2. ประชุมร่วมกบัฝ่ายจดัการและคณะกรรมการของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวเพ่ือช้ีแจงทาํความ

เขา้ใจในการทาํวจิยัร่วมกนั 
3. ประชุมร่วมกบัสมาชิกเครือข่ายของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวเพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการ

วจิยัและเลือกสมาชิกท่ียนิดีเป็นสวนยางพาราตน้แบบในขบวนการวจิยั 
4. จดัทาํฐานขอ้มูลชาวสวนยางพาราท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวโดยใชแ้บบสอบภาม

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
5. จดักิจกรรมบรรยายใหค้วามรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ในเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ผลิตยางพารา 
6. จดักิจกรรมเสวนาเร่ืองการทาํธุรกิจส่งออกยางพาราโดยสถาบนัเกษตรกร 
7. จดัทศันศึกษาดูงานการผลิตยางคอมปาวดเ์พ่ือการส่งออก และประชุมร่วมกบัฝ่ายจดัการและ

คณะกรรมการของกลุ่มเกษตรกรการทาํสวนธารนํ้าทิพย ์อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา เพ่ือหาความ
ร่วมมือในการทาํธุรกิจส่งออกยางคอมปาวด ์

8. จดักิจกรรมเสวนาเร่ือง การทาํธุรกิจส่งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว เพ่ือหาแนว
ทางการทาํธุรรกิจยางพาราในอนาคต 

9. จดักิจกรรมพบบริษทัผูส่้งออกท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว เพ่ือ
ทราบขอ้มูลและความคิดเห็นในการทาํธุรกิจส่งออกยางพารา 

10. จดักิจกรรมศึกษาดูงานการทาํธุรกิจของ CHINA CO-Ops ณ กรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชนจีน 

11. จดักิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตยางคอมปาวดข์องบริษทัยโูรม่ารับเบอร์ ประเทศมาเลเซีย 
 
ผลทีไ่ด้จากการวิจัย 

เม่ือ 30 มีนาคม 2552 จงัหวดัตรังมีเน้ือท่ีเพาะปลกูยางพารารวม 1.67 ลา้นไร่ ใหผ้ลผลิตแลว้ 1.33 ลา้นไร่ 
ไดผ้ลผลิตเน้ือยางแห้ง 336.13 แสนตนั เฉล่ียไร่ละ 253 กิโลกรัมต่อปี โดยในอาํเภอยา่นตาขาว มีเน้ือท่ีเพาะปลูก
มากเป็นอนัดบัเจ็ด เท่ากบั 157,640 ไร่ แต่ไดเ้น้ือยางแห้งมากท่ีสุดเท่ากบัไร่ละ 268 กิโลกรัมต่อปี การขายผลผลิต
ของชาวสวนยางพาราในปัจจุบนัมี 2 ลกัษณะ คือ ขายในลกัษณะนํ้ายางสด และยางแผน่ดิบ มีพอ่คา้รับซ้ือกระจาย
ทัว่ไปทุกหมู่บา้น โดยขายต่อผูร้วบรวมในทอ้งท่ี และผูแ้ปรรูปยางแผน่รมควนั เป็นตน้ 

การดาํเนินธุรกิจซ้ือขายยางพาราของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั มี 3 ลกัษณะ คือ  
1. รับซ้ือนํ้ายางสดมาแปรรูป เป็นยางแผน่รมควนัซ่ึงปัจจุบนัสหกรณ์มีอยู ่3 โรงงาน 
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2. รับซ้ือยางแผน่ดิบจากสมาชิกและชาวสวนทัว่ไป 
3. เกษตรกรและสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง  
โดยสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวให้ความรู้เร่ืองราคาภายในประเทศและต่างประเทศ ให้เงินทุน

หมุนเวียนเครือข่ายละ 500 ,000 บาท โดยไม่คิดดอกเบ้ีย ชาํระคืนโดยการส่งมอบยางแผน่รมควนัท่ีเครือข่ายผลิต
ไดภ้ายใน 7 วนั สหกรณ์ขายยางพาราทางการท่ีรับซ้ือจากสมาชิกและเครือข่ายผา่นตลาดกลางหาดใหญ่ และขาย
ใหก้บัผูส่้งออกโดยตรง  
 การบริหารจดัการของสหกรณ์ท่ีเช่ือมโยงจากการผลิตของสมาชิกชาวสวนยางพาราห่วงโซ่อุปทาน การ
จัดทําฐานข้อมูลชาวสวนยางพาราท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวจํานวน 780 คน พบว่ามี
ประสบการณ์การทาํสวนยางพารามาแลว้โดยเฉล่ีย 21 ปีและร้อยละ  48 มีรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆดว้ย โดยมีเน้ือท่ี
ปลูกยางพาราเฉล่ียครัวเรือนละ 13.84 ไร่ โดยปลูกยางพาราพนัธ์ุ RRIM 600 มากท่ีสุด เจา้ของสวนกรีดยางเอง
มากท่ีสุดคือ คิดเป็นร้อยละ 71.76 ชาวสวนส่วนนอ้ยท่ีมีการปลูกพืชแซมพืชคิดเป็นร้อยละ 18.97 โดยปลูกออ้ย
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ไมส้ะเดา ส่วนการเล้ียงสัตวใ์นสวนยางพารามีเพียงร้อยละ 8.97 โดยเล้ียงววัมากท่ีสุด การ
ขายผลผลิตยางพารามีเพียงส่วนน้อยท่ีขายให้สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวซ่ึงมีเพียงร้อยละ 10.92 อาจเป็น
เพราะว่าสมาชิกอยู่ห่างไกลจากจุดรับซ้ือ และมีพ่อคา้เขา้ไปรับซ้ือถึงสวน เกษตรกรชาวสวนยางพาราขายใน
ลกัษณะนํ้ายางสดเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 58.89 ของสมาชิกทั้งหมด สมาชิกร้อยละ 60.64 มีความตอ้งการให้
สหกรณ์ช่วยเหลือ โดยส่วนใหญ่ให้ช่วยแกปั้ญหาเร่ืองคุณภาพและราคาปุ๋ยเคมี คิดเป็นร้อยละ 45.24 ของผูต้อ้ง 
การใหส้หกรณ์ช่วยแกไ้ขปัญหาทั้งหมด 
 การพฒันาสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวไดค้ดัเลือกแกนนาํกลุ่ม 3 ราย ท่ีเป็น
ประธานกลุ่มเกษตรกรท่ีมีโรงงานแปรรูปยางแผน่รมควนั โดยรับซ้ือนํ้ายางสดจากสมาชิกมาแปรรูปเป็นยางแผน่
รมควนั และขายให้สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว โดยสวนยางพาราของแกนนาํทั้ง 3 กลุ่ม มีการปลูกพืชแซมใน
สวนยางพาราโดยปลกูผกัเน้ียง, ไมส้ะเดา และฝร่ัง 
 การปรับโครงสร้างและบริหารจดัการของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จากการประชุมระดมความเห็น
เก่ียวกบัการวางแผนกลยทุธ์ในธุรกิจยางพารา มี 6 โครงการคือ โครงการเวทีเรียนรู้ โครงการพฒันาสวนตน้แบบ 
โครงการนาํร่องทาํสวนยางพาราแบบ GAP โครงการปรับปรุงโรงงานแปรรูปยางพารา โดยจดัสัปดาห์ 5 ส. 
โครงการทาํแผนบูรณาการการทาํงานของทีมงานเฉพาะกิจ และโครงการทาํแผนธุรกิจยางพารา 
 การสร้างตน้แบบการบริหารเชิงคุณค่า โดยแบ่งเป็น 4 ดา้นคือ การเรียนรู้และพฒันา กระบวนการภายใน 
การเงินกลุ่มเป้าหมายและคุณค่า  
 การเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจยางพาราตั้งแต่ผูผ้ลิตถึงผูน้าํเขา้จากต่างประเทศภายใตโ้ซ่อุปทาน โดยมี
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวเป็นแม่ข่าย จึงตอ้งมีการจัดทาํแผนธุรกิจ เพ่ือการส่งออกยางพาราของสหกรณ์
การเกษตรยา่นตาขาว ภายใตค้วามเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจกบัเครือข่าย ซ่ึงไดมี้การศึกษาดูงาน โดยการสอบถาม
ความคิดเห็นจากบริษทัพนัธมิตรทางธุรกิจส่งออกอยางพารา การศึกษาดูงานการแปรรูปยางคอมปาวด์ของกลุ่ม
เกษตรกรทาํสวนธารนํ้ าทิพย์ อาํเภอเบตง จังหวดัยะลา และมีการเจรจาท่ีจะทาํธุรกิจร่วมกัน โดยสหกรณ์
การเกษตรยา่นตาขาวผลิตให้กลุ่มเกษตรกรทาํสวนธารนํ้าทิพยเ์ป็นผูส่้งออก ศึกษาดูงานเร่ืองการแปรรูปยางคอม
ปาวดข์องบริษทัยโูรม่ารับเบอร์ ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นพนัธมิตรของกลุ่มเกษตรกรทาํสวนธารนํ้ าทิพย ์และได้
มีปฏิณยา 3 ขอ้ 
  1. มุ่งพฒันาอาชีพชาวสวนยางพาราอยา่งย ัง่ยนื ภายใตก้ารเปิดเสรีทางการคา้ 
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  2. การรวมพลงัสร้างสรรคธุ์รกิจของเคครือข่ายใหมี้ความสามารถทางการแข่งขนั 
  3. ความร่วมมือทางวชิาการ ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้เชิงวชิาการในการสนบัสนุนเครือข่าย 

นอกจากน้ียงัไดมี้การไปศึกษาดูงานและเจรจาหาลู่ทางการเช่ือมโยงพนัธมิตรธุรกิจกบัชุมนุมสหกรณ์
การผลิตและการตลาดจีน(ACFSMC) ท่ีกรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยไดข้อ้สรุปความร่วมมือ 3 
ขอ้ 

 1. ยินดีเขา้ร่วมโครงการความร่วมมือในเร่ืองงานวิจยักบัสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ใน
รูปแบบของ Co-ops และไดม้อบหมายให ้Mr.Xu Mingfeng หวัหนา้ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์เป็นตวัแทนของ ACFSMC 
ในการประสานงานต่อไป 

 2. ใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการประสานงานเพ่ือให้ขอ้มูลการดาํเนินธุรกิจยางพาราของ
โครงการวิจยัเครือข่ายคุณค่ายางพารากบัสหกรณ์และองคก์รในเครือข่าย อาทิ The Lacquer Reseach Institude 
และ บริษทัภาคีพนัธมิตร 

 3. ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการฝึกอบรมภายใตก้ลไกของ Training Center และสถาบนัวิชาการ
ดา้นสหกรณ์ในอนาคต 
 

โครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตยางลูกขุน คือ การนาํยางแผ่นรมควนัมาอดักอ้นเป็นลูกเต๋าเพ่ือการ
ส่งออกนํ้ าหนกัมาตรฐานกอ้นละ 111.11 กิโลกรัม  โดยมีขนาดกาํลงัการผลิตปีละ 5,000 ตนั โดยมีค่าใชจ่้ายใน
การลงทุน 9 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานปีละ 380.919 ลา้นบาท ไดร้ายไดปี้ละ 383 ลา้นบาท อายุ
โครงการ 15 ปี ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 3 พบว่ามีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 15,842,843 บาท อตัราผลตอบแทน
ภายในโครงการร้อยละ 21.94 อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.003 และมีระยะเวลาการคืนทุนเท่ากบั 4.32 ปี 
 โครงการลงทุนโรงงานผลิตยางคอมปาวด์ขนาดกาํลงัการผลิต 2,000 ตนัต่อปี โดยมีค่าใชจ่้ายในการ
ลงทุน 150 ลา้นบาท อายุโครงการ 15 ปี ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 3 ไดมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิ 25,869,536 บาท อตัรา
ผลตอบแทนภายในเท่ากบัร้อยละ 13.16 อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.01 มีระยะคืนทุนเท่ากบั 6.41 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 1. จากการจดัทาํฐานขอ้มูลของชาวสวนยางพาราท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาในเร่ืองตน้ทุนการผลิต มีปัญหาเร่ืองคุณภาพปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี 
สหกรณ์จึงควรแกปั้ญหาเร่ืองน้ีให้กบัสมาชิก นอกจากน้ียงัพบว่าเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกเพียงส่วนน้อยท่ีขาย
ผลผลิตยางพาราใหก้บัสหกรณ์ สหกรณ์จึงควรเพ่ิมจุดรับซ้ือเพ่ือรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกรายยอ่ยและ
ยงัพบวา่สมาชิกยงัปลกูพืชเสริมนอ้ยอยู ่จึงควรส่งเสริมใหมี้การปลกูพืชเสริมมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมรายได ้
 2. เม่ือสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวมีความตอ้งการดาํเนินธุรกิจยางพารา ตั้งแต่รวบรวม แปรรูป และ
ส่งออก ดังนั้นสหกรณ์จะต้องมีการปรับโครงสร้างการบริหาร โดยแยกธุรกิจยางพาราออกจากธุรกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะควรมีฝ่ายการผลิต การตลาด และการเงินการบญัชีของธุรกิจยางพาราโดยเฉพาะ และควรเตรียม
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นการส่งออกเพ่ิมเติม และทาํความเขา้ใจกบัสมาชิกเพ่ือผลิตยางพาราเพ่ิม
คุณภาพเพ่ือการส่งออกโดยการจดัตั้งศนูยเ์รียนรู้เก่ียวกบัยางพารา เป็นตน้ 
 3. จากแผนธุรกิจการส่งออกยางพาราท่ีโครงการวิจยัฯ ไดร่้วมมือกบัสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวและผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งจดัทาํข้ึนโดยภายใตแ้ผนฯ น้ีไดแ้บ่งออกเป็น 2 โครงการยอ่ย นั้น แต่ละโครงการยอ่ยมีขอ้เด่น ขอ้ดอ้ย 
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ท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ โครงการแปรรูปยางลูกขุน มีการลงทุนท่ีตํ่ากว่าโครงการแปรรูปยางคอมปาวด์ อีกทั้ง
ถึงแมว้่าผลการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุนใน 2 โครงการดงักล่าวน้ีจะบ่งช้ีว่ามีความคุม้ค่าต่อการ
ลงทุนทั้งคู่ แต่ระยะเวลาคืนทุนของโครงการแปรรูปยางลูกขุนจะสามารถคืนทุนในระยะเวลาท่ีสั้ นกว่า ขณะท่ี
โครงการแปรรูปยางคอมปาวด์ให้ค่าของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) สูงกว่าเม่ือเปรียบเทียบท่ีขนาดการผลิตท่ี 
2,000 ตนัต่อปีเท่ากนั ประกอบกบัการแปรรูปยางคอมปาวดมี์ตลาดส่งออกท่ีแน่นอนผา่นกลุ่มเกษตรกรทาํสวน
ธารนํ้ าทิพย์ท่ีเป็นพนัธมิตรเครือข่าย ส่วนการแปรรูปยางลูกขุนนั้ น ยงัไม่มีคู่ค้าพนัธมิตรในตลาดส่งออก 
จาํเป็นตอ้งมีการบุกเบิกตลาดใหม่ท่ีมีคู่แข่งทางการคา้ท่ีประกอบธุรกิจน้ีอยูเ่ดิม 
 ถึงแมว้่าทางสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวจะวางแผนโครงการแปรรูปยางลูกขุนและแปรรูปยางคอม
ปาวด์ และมีการของบประมาณสนับสนุนในทั้ง 2 โครงการก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงขอ้จาํกดัทางดา้นการเงินท่ี
จาํเป็นตอ้งใช้ในการจัดซ้ือยางพาราวตัถุดิบเป็นจาํนวนหลกัร้อยลา้นบาท ทางสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
จาํเป็นตอ้งตดัสินใจเลือกดาํเนินการเพียง 1 โครงการ และควรเร่ิมตน้ธุรกิจการส่งออกยางพาราท่ีมีขนาดไม่ใหญ่
มากจนเกินไป อาจเร่ิมตน้ท่ีขนาดของการแปรรูป 1,000 – 2,000 ตนัต่อปีก่อนแลว้สั่งสมประสบการณ์ เม่ือประสบ
ความสําเร็จแลว้ค่อยขยายขนาดของธุรกิจให้ใหญ่ข้ึนในภายหลงั และเม่ือพิจารณาอยา่งรอบดา้นแลว้ โครงการ
แปรรูปยางคอมปาวด์น่าจะเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมกว่าสําหรับการเร่ิมตน้ธุรกิจส่งออกยางพาราของสหกรณ์
การเกษตรยา่นตาขาว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้ไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินเต็มจาํนวนหรือบางส่วนท่ีไดย้ื่นขอ
จากเงินงบประมาณแผน่ดินไป กจ็ะทาํใหก้ารเร่ิมธุรกิจส่งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวมีความ
เป็นไปไดสู้งมาก 
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บทคดัย่อ 
 

วตัถุประสงค์ของการวิจัยในเร่ืองน้ีมี 4 ขอ้  คือ 1) เพ่ือประเมินสถานการณ์การผลิตและการตลาด
ยางพารา และประมวลความรู้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและการตลาดยางพารา 2) เพ่ือสร้างตวัแบบการ
บริหารจดัการของสหกรณ์ท่ีเช่ือมโยงจากระบบการผลิตของสมาชิกชาวสวนยางผา่นโซ่อุปทานสู่ตลาดเป้าหมาย 
3) เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจยางพาราตั้งแต่ผูผ้ลิตถึงผูน้าํเขา้จากต่างประเทศภายใตโ้ซ่อุปทานโดยมีสหกรณ์
การเกษตรเป็นแม่ข่าย 4) เพ่ือให้ขอ้เสนอแนะแก่รัฐในการสนบัสนุนการพฒันาเป็นของชาวสวนยางพาราอยา่ง
ย ัง่ยนื  

ผลการวิจยัพบว่าการดาํเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณ์การเกษตรมี 3 ลกัษณะ คือ รับซ้ือนํ้ ายางสดมา
แปรรูปเป็นยางแผน่รมควนั รับซ้ือยางแผ่นรมควนัจากเครือข่าย และรับซ้ือยางแผ่นดิบจากสมาชิกและชาวสวน
ทัว่ไป สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวใหเ้งินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกเครือข่ายละ 500,000 บาท ไม่คิดดอกเบ้ีย โดย
ชาํระคืนดว้ยการส่งมอบยางแผน่รมควนัท่ีเครือข่ายผลิตไดภ้ายใน 7 วนั จากการจดัทาํฐานขอ้มูลของสมาชิกพบวา่
ตอ้งการใหส้หกรณ์ช่วยเร่ืองคุณภาพและราคาปุ๋ยเคมี 

ก่อนการทาํแผนธุรกิจลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปเพ่ือการส่งออก ไดมี้การศึกษาดูงานการแปรรูปยาง
คอมปาวดข์อง 1) กลุ่มเกษตรกรทาํสวนธารนํ้าทิพย ์ และสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวไดท้าํพนัธมิตรการคา้ยาง 
2) บริษทัยโูรม่ารับเบอร์ และ 3) เจรจาลู่ทางการเช่ือมโยงพนัธมิตรธุรกิจกบัชุมนุมสหกรณ์การจดัหาและการตลาด 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการวิเคราะห์การลงทุนสร้างโรงงานผลิตยางลูกขุนขนาดกาํลงัการผลิต 
5,000 ตนัต่อปี และการลงทุนสร้างโรงงานผลิตยางคอมปาวดข์นาดกาํลงัการผลิต 2,000 ตนัต่อปี อายโุครงการ 15 
ปี ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 3 พบวา่มูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีความคุม้ค่ากบัการลงทุนทั้ง 2 โครงการ 
 จากผลการวจิยัใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายได ้ในกรณีท่ีตอ้งการดาํเนินธุรกิจยางพาราตั้งแต่ตน้นํ้าจนถึง
การส่งออก สหกรณ์จาํเป็นจะตอ้งจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ยางพารา เพ่ือปรับปรุงคุณภาพยางพารา รวมทั้งโครงสร้าง
การบริหารควรมีฝ่ายการผลิตและการตลาดเก่ียวกบัยางพาราโดยเฉพาะ 
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Abstract 
 

 There are 4 objectives of this research, i.e. 1) to assess situations and compile 
information on production and marketing of Para rubber, 2) to formulate a precedent of 
cooperative administration with linkage from production system of Para rubber farmer’s members 
through supply chain to target market, 3) to link Para rubber business’s network from producers 
to foreign importers under supply chain with agricultural cooperative being leader of the network, 
and 4) to recommend to government in supporting sustainable Para rubber farmer’s development. 
 The research’s results shown that this agricultural cooperative conducted its Para rubber 
business in 3 manners, i.e. purchased rubber latex and processed to smoked rubber sheet, 
purchased smoked rubber sheet from its network, and purchased rubber sheet from its members 
and other farmers. Yantakao Agricultural Cooperative provided working fund to its network 
members at 500,000 Baht per member without interest rate. The repayment was made by giving 
in smoked rubber sheet being produced by the network members within 7 days. From conducting 
of its members’ data base, it also found that they needed assistances from the cooperative about 
quality and price of fertilizer. 
 Prior to formulate the business plan on processing plant investment for export, study 
visits on compound rubber processing were conducted, i.e. 1) Than Nam Thip Farmer Group and 
Yantakao Agricultural Cooperative came up with Para rubber business alliance, 2) Euroma 
Rubber Ind. Company, and 3) negotiation on mode of linkage Para rubber business alliance with 
All China Federation of Supply and Marketing Co-ops, People Republic of China. The results of 
analysis on investment of cue smoked rubber sheet processing plant with capacity of 5,000 
ton/year and compound rubber processing plant with capacity of 2,000 ton/year shown that net 
present value of both projects were worthwhile. 
 The research’s results led to policy recommendations, i.e. in the case of conducting Para 
rubber business from upstream to export, the cooperative required to establish Para rubber 
learning center in order to improve quality of Para rubber. In addition, structure of administration 
should explicitly comprise production division and marketing division for Para rubber product. 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมา 

ในปัจจุบนัยางพารายงัคงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัชนิดหน่ึงของประเทศไทย ทั้งในดา้นเป็นอาชีพหลกัของ
เกษตรกรและการนาํรายไดเ้งินตราเขา้ประเทศจากการส่งออก โดยในปี 2550 มีเกษตรกรท่ีมีอาชีพทาํสวนยางพารา
รวม 1.258 ลา้นครัวเรือน มีเน้ือท่ีปลูกรวม 15.357 ลา้นไร่ ใหผ้ลผลิตแลว้ 11.052 ลา้นไร่ ไดผ้ลผลิต 3.024 ลา้นตนั ซ่ึง
ปลูกในภาคใตม้ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.37 ของเน้ือท่ีปลูกทั้งประเทศ ส่งออก 2.966 ลา้นตนั ไดมู้ลค่า 1.944 แสน
ลา้นบาท ใชภ้ายในประเทศเพียง 0.058 ลา้นตนั (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร) 

ปริมาณการผลิตยางพาราของไทยในปี 2550 คิดเป็นปริมาณ 3 ลา้นตนั และส่งออกรวมทั้งส้ิน 2,598 ลา้นตนั 
โดยยางแท่งเป็นสินคา้ส่งออกเป็นสัดส่วนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 42.49 ของปริมาณการส่งออกทั้งส้ินรองลงไป ไดแ้ก่ 
ยางพารารมควนั นํ้ ายางขน้ ยางผสม คิดเป็นร้อยละ 30.83, 10.63 และ 4.04 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 1) โดยประเทศคู่คา้
สําหรับยางแผ่นรมควนั ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา สําหรับยางแท่งไดแ้ก่ จีน ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และเกาหลี 
สาํหรับยางขน้ ไดแ้ก่ มาเลเซีย 

วิถีการตลาดยางพาราแตกต่างกนัตามลกัษณะของผลผลิตยางพารา เร่ิมตน้จากชาวสวนยางพาราซ่ึงมี 2 
ลกัษณะใหญ่ คือ ลกัษณะเป็นแผน่ยางดิบแหง้ และนํ้ายางสด (ภาพท่ี 1) 

วิถีการตลาดของยางแผน่ดิบแหง้และในลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น เศษยาง และยางกอ้น เป็นตน้ เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราซ่ึงขายในลกัษณะน้ีจะมีทางเลือกขายให้กบัพอ่คา้เร่ท่ีมารับซ้ือถึงบา้น หรือเกษตรกรจะนาํไปขายเองใหก้บัผู ้
รวบรวมในตลาดระดบัตาํบล หมู่บา้น อาํเภอ หรือจงัหวดั นอกจากน้ี เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์กจ็ะขายยางแผน่
ดิบใหก้บัสหกรณ์ท่ีตนเองเป็นสมาชิก 

ผูร้วบรวมและสหกรณ์ก็จะขายแผ่นยางดิบท่ีรวบรวมไดใ้ห้กบัตลาดกลางยางพาราและโรงงานแปรรูป
เบ้ืองตน้ เช่น โรงรมควนั และโรงงานผลิตยางแท่ง เป็นตน้ โรงงานแปรรูปเบ้ืองตน้ก็จะขายยางแผ่นรมควนัและยาง
แท่งใหแ้ก่ผูแ้ปรรูปผลิตภณัฑใ์นประเทศและผูส่้งออกยาง 

สาํหรับวิถีการตลาดของนํ้ ายางสด เกษตรกรท่ีขายในลกัษณะนํ้ ายางสดก็จะนาํไปขายให้กบัผูร้วบรวมยงัจุด
รับซ้ือในหมู่บา้น และอาํเภอ เป็นตน้ และขายใหก้บัสหกรณ์ท่ีตนเองเป็นสมาชิก ผูร้วบรวมและสหกรณ์กจ็ะนาํนํ้ายาง
สดท่ีรวบรวมไดข้ายต่อท่ีตลาดกลางและโรงงานแปรรูปเบ้ืองตน้ เช่น โรงงานทาํยางแท่ง โรงงานผลิตนํ้ ายางขน้ ยาง
เครฟ และยางแผน่ผึ่งแหง้ เป็นตน้ เม่ือไดผ้ลผลิตแปรรูปเบ้ืองตน้แลว้กจ็ะขายใหก้บัอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑย์าง
ภายในประเทศและขายใหก้บัผูส่้งออก 

อย่างไรก็ตาม ราคายางพาราท่ีประเทศไทยขายไดมี้แนวโน้มสูงข้ึนตั้งแต่ปี 2545 จนถึงเดือนกรกฎาคม ปี 
2551 เช่น ราคายางแผ่นดิบและราคานํ้ ายางสดในตลาดทอ้งถ่ินในปี 2545 มีราคาเฉล่ียเท่ากบักิโลกรัมละ 45.47 และ 
43.69 บาทในปี 2545 ไดเ้พ่ิมข้ึนเป็นราคากิโลกรัมละ 99.43 และ 98.23 บาทในเดือนกรกฎาคม 2551 แต่หลงัจากท่ีได้
เกิดภาวะปัญหาดา้นการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าไปทัว่โลก ทาํให้ราคา
นํ้ ามนัลดลง ส่งผลให้ราคายางพารามีแนวโนม้ลดลงตลอดเวลา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 เป็นตน้มา โดยในวนัท่ี 12 
ธันวาคม 2551 ราคายางแผ่นดิบและนํ้ ายางสดในตลาดทอ้งถ่ินมีราคาโดยเฉล่ียกิโลกรัมละ 30.20 และ 26.00 บาท 
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ลดลงจากราคาท่ีขายไดใ้นเดือนกรกฎาคม 2551 ถึงร้อยละ 69.63 และ 62.20 นอกจากน้ีราคาประมูลท่ีตลาดกลาง
หาดใหญ่ของยางแผน่ดิบ ยางแผน่รมควนัชั้น 3 และราคาส่งออก F.O.B. ท่ีตลาดกรุงเทพลดลงเหลือกิโลกรัมละ 32.17, 
34.36 และ 40.20 บาท ตามลาํดบั ก่อใหเ้กิดปัญหาต่อชาวสวนยางพารารวมถึงผูท้าํหนา้ท่ีการตลาดกลางนํ้ าและปลาย
นํ้า ทาํใหมี้รายไดไ้ม่ย ัง่ยนื ไม่มีเสถียรภาพ และอาจจะขาดทุน (ตารางท่ี 2) ถา้หากเกษตรกรไม่มีการวางแผนเตรียมรับ
สถานการณ์การผนัผวนของราคาท่ีดีพอ ซ่ึงเกษตรกรชาวสวนยางพาราส่วนใหญ่เป็นรายเล็กและเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ กองทุนสงเคราะห์สวนยาง และสหกรณ์การเกษตร น่าจะใชป้ระโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์เพ่ือการ
บริหารการจดัการการผลิตและการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพได ้โดยการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย 

 
 

 
 

ภาพที ่1 วถีิการตลาดยางพาราของไทย 
 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้มีชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือนการ

พฒันาการสหกรณ์และการคา้ท่ีเป็นธรรมของสินคา้เกษตรท่ีสาํคญัชนิดต่าง ๆ ของประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บทุนสนบัสนุน
จากสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั ซ่ึงเป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการสหกรณ์ฉบบัท่ีหน่ึง จึงเห็นว่า
จากปัญหาดงักล่าว จึงควรท่ีจะไดมี้การทาํวิจยัเครือข่ายคุณค่าของยางพารา โดยเร่ิมศึกษาจากสหกรณ์ท่ีมีการดาํเนิน
ธุรกิจเก่ียวกบัยางพารา เพ่ือใชเ้ป็นตน้แบบในการพฒันาเครือข่าย 

ปัจจุบนัมีสหกรณ์การเกษตรเขา้มาดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัยางพาราหลายสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว 
จาํกดั เป็นสหกรณ์หน่ึงท่ีไดด้าํเนินธุรกิจยางพารามากวา่ 25 ปี ปัจจุบนัมีสมาชิก 4,000 ครัวเรือน และยงัมีภาคีพนัธมิตร
ทาํธุรกิจยางพารา 11 องค์กร ไดแ้ก่ สกก.ปะเหลียน จก. สกก.หาดสําราญ จก. สกก.กนัตงั จก. สกย.บา้นคลองปะ

พอ่คา้เร่ 

ผูใ้ชย้าง 
ในประเทศ 

ตลาดกลาง 

สหกรณ์ 

ผูใ้ชย้าง
ต่างประเทศ 

ผูแ้ปรรูปหรือ
ผูส่้งออก 

พอ่คา้ในเมือง พอ่คา้ในตาํบล
หรือหมู่บา้น 

เจา้ของสวนยาง
หรือผูก้รีดยาง 

กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยาง
แผน่และขายยาง 
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เหลียน จก. สกย.บา้นโคกทรายเหนือ จก. สกย.บา้นหนองสามห้อง จก. สกย.บา้นนายควน จก. สกย.บา้นหนองยาย
แมม็ จก. สกย.บา้นปะเหลียนใน จก. สกย.บา้นไทรทอง จก. สกย.บา้นสายควน จก.ฯลฯ (ภาพท่ี 2) 
 
ตารางที ่1 ปริมาณการผลิตและการส่งออกยางพาราประเภทต่างๆ ของประเทศไทย ปี 2550 
 

ประเภท ส่งออก (ล้านตนั) % ผลติ (ล้านตนั) % 
ยางรวมควนั 0.801 30.83 0.957 31.33 
ยางแท่ง 1.104 42.49 1.218 39.87 
นํ้ายางขน้ 0.510 19.63 0.664 21.73 
ยางผสม 0.105 4.04 0.151 4.94 
อ่ืนๆ 0.078 3.00 0.065 2.13 

รวม 2.598 100.00 3.055 100.00 
ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย ์
 
ตารางที ่2 ราคายางพาราในตลาดทอ้งถ่ินและตลาดกลางหาดใหญ่ 
 

ท่ีมา : สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง 
 

การดาํเนินงานของ สกก.ยา่นตาขาว จก. รวบรวมยางจากสมาชิกและสหกรณ์เครือข่าย โดยส่วนใหญ่เป็นยาง
แผ่นดิบและยางแผนรวมควนัแลว้จาํหน่ายผ่านตลาดกลางย่านตาขาว และตลาดกลางหาดใหญ่ สําหรับยางคตัต้ิง (ข้ี
ยาง) สกก.ยา่นตาขาว จก.ขายโดยตรงใหก้บัผูแ้ปรรูปในทอ้งถ่ิน 

การดาํเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณ์ท่ีผ่านมา สหกรณ์มีพนัธมิตร ไดแ้ก่ สํานักงานตลาดกลางหาดใหญ่ 
(ใหค้วามรู้และการอบรมเร่ืองตลาดยางอุปกรณ์ และโกดงั) สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง ใหก้ารสนบัสนุนโรง

 ราคาทอ้งถ่ิน ราคาประมูลท่ีตลาดกลางหาดใหญ่ 
ยางแผน่ดิบ นํ้ายางสด ยางแผน่ดิบ ยางแผน่รมควนั 

ชั้น 3 
ยางแผน่รมควนัชั้น 3 

F.O.B. (กรุงเทพ) 
2547 45.47 43.69 46.65 48.09 51.70 
2548 53.61 52.51 55.23 57.07 60.21 
2549 69.96 67.88 71.35 74.21 79.86 
2550 70.25 68.01 72.14 74.41 78.47 
2551      
ม.ค. 78.35 77.05 80.15 82.99 87.18 
ก.ค. 99.43 98.23 100.98 103.94 107.76 
ส.ค. 90.37 84.47 92.40 95.23 100.24 
พ.ย. 50.97 52.24 53.29 56.04 61.59 

12 ธ.ค. 30.20 26.00 32.17 34.36 40.20 



   

 

4

4

รมยาง จาํนวน 3 โรงงาน อยูท่ี่ ต.โพรงจระเข ้ ต.เกาะเปียก และ ต.ในควน สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั ให้เงินกูแ้ก่
กองทุนพฒันาการสหกรณ์ คิดดอกเบ้ียร้อยละ 3/ปี และขายโดยตรงใหบ้ริษทัส่งออก ไดแ้ก่ ยไูนเตด็รับเบอร์ จ.ตรัง บ.
ไทเทครับเบอร์ จ.ตรัง และ บ.เซาทแ์ลนดรั์บเบอร์ หาดใหญ่ (ภาพท่ี 2) 

 
สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์สวนยาง (สกย.)              สหกรณ์การเกษตร (สกก.) 
 
 สกย.บา้นคลองปะเหลียน จก.           สกก.ปะเหลียน จก. 
 สกย.บา้นโคกทายเหนือ จก. 
 สกย.บา้นหนองสามหอ้ง จก. 
 สกย.บา้นนายควน จก.            สกก.หาดสาํราญ จก. 
 สกย.บา้นหนองยายแมม็ จก. 
 สกย.บา้นปะเหลียนใน จก. 
 สกย.บา้นไทรทอง จก.            สกก.กนัตงั จก. 
 สกย.บา้นสายควน จก. 
 
 

ภาพที ่2 ภาคีพนัธมิตรการทาํธุรกิจยางพาราของ สกก.ยา่นตาขาว จาํกดั 
 

ในบรรดา สกก.ท่ีทาํธุรกิจยางพารา ซ่ึงมีประมาณ 20 แห่ง อาจกล่าวไดว้า่ สกก.ยา่นตาขาว จก. เป็นสกก.
อนัดบัแรกท่ีเนน้การทาํธุรกิจยางพารา โดยในระหวา่งปี2549 - 2551 มีธุรกิจรวบรวมยางพารา 1,200  2,000 และ 3,000 
ตนั ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ย นํ้ายาง 30% ยางรมควนั 40% ยางแผน่ดิบ 20% และยางคตัต้ิง 10% คิดเป็นร้อยละ 30, 
40, 20 และ 10 ของปริมาณทั้งหมด ตามลาํดบั จุดเด่นท่ีสาํคญัของสหกรณ์ คือ 1) การมีทุนหมุนเวียนในการรับซ้ือโดย
ไม่คิดดอกเบ้ีย 2) มีการจดัสรรเงินเฉล่ียคืนให้ภาคี และสมาชิกอยา่งสมํ่าเสมอ และ 3) มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี 
และมีแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

นอกจากน้ี ในอนาคต สกก.ยา่นตาขาว จาํกดั ยงัมีแผนงานการพฒันาธุรกิจยางพาราไปสู่การส่งออกโดยตรง 
ซ่ึงหากเป็นไปไดจ้ะก่อใหเ้กิดคุณค่าและผลประโยชน์แก่สมาชิกมากข้ึน  

อยา่งไรกต็าม การดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั ในฐานะแกนนาํเครือข่ายยงัคงดาํเนิน
ธุรกิจในตลาดทอ้งถ่ินและจงัหวดัในเร่ืองของการรวบรวมนํ้ายางดิบและยางแผน่รมควนั เพ่ือส่งต่อใหค้นกลางในพ้ืนท่ี
เท่านั้น ทาํใหมี้ทางเลือกในช่องทางขายนอ้ย สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั จึงมีแนวคิดท่ีจะทาํธุรกิจส่งออกยาง
พาในอนาคต แต่ในปัจจุบนัยงัขาดความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ในเร่ืองการทาํธุรกิจ และขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การส่งออก ซ่ึงหากมิไดมี้การเตรียมการและไดรั้บการสนบัสนุนจากผูเ้ช่ียวชาญ อาจทาํใหธุ้รกิจไม่ประสบความสาํเร็จ 
ซ่ึงจะก่อให้เกิดการขาดทุนเหมือนท่ีเกิดข้ึนอยูเ่นือง ๆ ในธุรกิจผูป้ระกอบการยางพารา นอกจากน้ียงัมีความเส่ียงต่อ
ความแปรปรวนของราคา 
 การวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นไปในลกัษณะของงานวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการเช่ือมโยงโซ่อุปทาน
เพ่ือการลดจุดอ่อนเครือข่ายท่ีเป็นอยูแ่ละการดาํเนินธุรกิจในอนาคตเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ซ่ึงการศึกษาคร้ัง
น้ีจะไดต้วัแบบเครือข่ายคุณค่ายางพาราโดยมีสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั เป็นแกนนาํ เพ่ือมุ่งดาํเนินการในการ

สกก.ยา่นตาขาว 

ตลาดกลางหาดใหญ่ 
ขายประมูล 

ขายตรง 
บริษทัเอกชน 3 บริษทั 

ซ้ือ ซ้ือ 
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พฒันาโซ่อุปทานเชิงคุณค่าใหเ้กิดประโยชน์ต่อภาคีพนัธมิตรของเครือข่ายธุรกิจยางพารา ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึง
การตลาดขั้นสุดทา้ยเพ่ือให้ไดรู้ปแบบท่ีสามารถลดตน้ทุนการตลาดในการนาํสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค และมี
การคา้ท่ีเป็นธรรม ซ่ึงจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพของชาวสวนยางพาราอยา่งย ัง่ยนื 
 

1.2 คาํถามวิจยั 
1) รูปแบบการบริหารจดัการของสหกรณ์เพ่ือเช่ือมโยงจากกระบวนการผลิตของสมาชิกและการ

ดาํเนินธุรกิจของเครือข่ายภายใตโ้ซ่อุปทานควรทาํอยา่งไร 
2) ช่องทางการตลาดทางเลือกใหม่สาํหรับสหกรณ์ เพ่ือลดขอ้จาํกดัของเกษตรชาวสวนยางพารา

และสหกรณ์และเช่ือมโยงไปสู่ตลาดปลายทางจะตอ้งทาํอยา่งไร 
3) รูปแบบและกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายยางพาราตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งออกท่ีมีสหกรณ์

การเกษตรเป็นแกนนาํภายใตโ้ซ่อุปทานควรมีรูปแบบอยา่งไร 
4) กลไกของรัฐท่ีช่วยหนุนเสริมการประกอบอาชีพและการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์อย่างย ัง่ยืน

นั้นควรช่วยในลกัษณะใดบา้ง 
 

1.3 วตัถุประสงค ์
1) เพ่ือประเมินสถานการณ์การผลิตและการตลาดยางพารา และประมวลความรู้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการผลิตและการตลาดยางพารา 
2) เพ่ือสร้างตวัแบบการบริหารจัดการของสหกรณ์ท่ีเช่ือมโยงจากระบบการผลิตของสมาชิก

ชาวสวนยางผา่นโซ่อุปทานสู่ตลาดเป้าหมาย 
3) เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจยางพาราตั้งแต่ผูผ้ลิตถึงผูน้าํเขา้จากต่างประเทศภายใตโ้ซ่อุปทาน

โดยมีสหกรณ์การเกษตรเป็นแม่ข่าย 
4) เพ่ือให้ขอ้เสนอแนะเป็นนโยบายแก่รัฐในการสนบัสนุนการพฒันาเป็นของชาวสวนยางพารา

อยา่งย ัง่ยนื 
 

1.4 ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั 
1) สารสนเทศและชุดความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์การประกอบอาชีพและการดาํเนินธุรกิจของ

สหกรณ์ 
2) รูปแบบการบริหารจดัการของสหกรณ์การเกษตรและเครือข่ายท่ีจะนาํผลประโยชน์สูงสุดคืนสู่

สมาชิก 
3) รูปแบบการเช่ือมโยงธุรกิจยางพาราท่ีมีสหกรณ์การเกษตรเป็นแกนนาํภายใตโ้ซ่อุปทานท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสมาชิกชาวสวนยางพารา 
4) แนวทางการส่งเสริมจากภาครัฐและความร่วมมือจากพนัธมิตรต่าง ๆ 

 

1.5 ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
1) สหกรณ์และองคก์รเกษตรกรท่ีเป็นภาคีเครือข่ายมีแนวทางในการบริหารจดัการธุรกิจยางพาราท่ี

มีประสิทธิภาพ ย ัง่ยืน สามารถแข่งขนักบัธุรกิจอ่ืนได ้และนาํไปสู่การพฒันาระบบการคา้ท่ี
เป็นธรรมและสามารถดาํเนินการส่งออกเองได ้
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2) สหกรณ์เป็นแกนนําในการพฒันาเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ โดยการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจ
ยางพาราภายใตโ้ซ่อุปทาน เพ่ือนาํประโยชน์สู่สมาชิก 

3) สมาชิกสหกรณ์มีรายไดแ้ละผลประกอบการดีข้ึนจากการเพ่ิมผลผลิต/ลดตน้ทุนการผลิต และ
พฒันาเทคโนโลยกีารผลิต 
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บทที ่2 
กรอบแนวคดิและวธีิการศึกษา 

 
2.1 กรอบคดิการวจัิย 

การดาํเนินการโครงการจะเป็นไปตามกรอบคิดการวิจยัท่ีนาํชุดความรู้การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าไปบูรณา
การกบัชุดความรู้อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปใชใ้นการวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัภาพท่ี 3  ดงัน้ี 

1. การเรียนรู้และพฒันา ซ่ึงประกอบดว้ย 
- การประสานงาน/จดัสนทนากลุ่มเป้าหมายเพ่ือประเมินสถานการณ์ดา้นการผลิตและตลาด 
- การประชุมหารือ เพ่ือวางแผนกรอบแนวทางเครือข่ายฯ การจดัทาํฐานขอมูล/วางแผนธุรกิจ 
- การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือปรับกระบวนทศัน์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่าย
คุณค่าภายใตโ้ซ่อุปทานและอ่ืนๆ 

2. การบริหารจดัการเครือข่าย 
- การพฒันาระบบการบริหารจดัการสหกรณ์ท่ีเช่ือมโยงถึงการส่งเสริมการผลิตของสมาชิก 
- การดาํเนินธุรกิจของเครือข่ายตามแผนธุรกิจภายใตช่้องทางการตลาดต่างๆ 

3. ผลลพัธ์ 
- ฐานขอ้มูลและชุดความรู้เก่ียวกบัการผลิตและการตลาดยางพารา 
- ตวัแบบการบริหารจดัการธุรกิจยางพาราของสหกรณ์ท่ีเช่ือมโยงถึงการผลิตของเกษตรกร 
- ตวัแบบเครือข่ายธุรกิจยางพาราภายใตโ้ซ่อุปทาน 

4. ผลกระทบ 
- ระบบธุรกิจยางพาราท่ีจะนาํคุณค่าและประโยชน์สู่เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราและผูป้ระกอบการ
ภายใตโ้ซ่อุปทานท่ีจะนาํไปสู่ระบบการคา้ท่ีเป็นธรรม มีช่องทางการจดัจาํหน่ายใหม่ ผ่านทางผู ้
นาํเขา้จากต่างประเทศ 
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                                   ภาพที ่3 กรอบคิดในการวจิยั 
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2.2 วิธีการวิจยั 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินงานวิจยั 3 ปี (2552-2554) โดยมีวิธีการวิจยั
แบ่งออกไดด้งัต่อไปน้ี 

2.2.1 ข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ โดยขอ้มูลทุติยภูมิไดม้าจาก

สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั รวมถึงขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ เช่น สาํนกังานตลาดกลาง
ยางพารา สถาบนัวิจยัการยาง สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง และสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นตน้ 
และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น บริษทัแปรรูปและส่งออกยางพารา สมาคมยางพาราไทย สมาคมสหพนัธ์ชาวสวนยาง
แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

ส่วนขอ้มูลปฐมภมิูไดจ้าก 
(1) การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประธานฯ  กรรมการดาํเนินงาน ผูจ้ดัการ สกก. ยา่นตาขาว 

จาํกดั และผูน้าํเครือข่าย รวมถึงผูบ้ริหารบริษทัส่งออกยางพารา ผูน้าํชุมนุมสหกรณ์การเกษตร และผูจ้ัดการกลุ่ม
เกษตรกร 

(2) การสนทนากลุ่มเป้าหมายและการประชุมระดมความคิดแบบมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ คณะกรรมการดาํเนินงาน 
และคณะผูบ้ริหาร สกก. ยา่นตาขาว จาํกดั ผูน้าํและผูแ้ทนสมาชิกเครือข่ายรวบรวมและแปรรูปยางแผน่รมควนั และ
แกนนาํหรือผูแ้ทนกลุ่มสมาชิก สกก. ยา่นตาขาว จาํกดั 

(3) การใชแ้บบสอบถามเกบ็รวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัการทาํสวนยางพาราของสมาชิก สกก. ยา่นตาขาว 
จาํกดั จาํนวน 780 ราย 

2.2.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยการวิเคราะห์ปริมาณและการวิเคราะห์เชิงพรรณา โดย

การวเิคราะห์เชิงพรรณา เป็นการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปของค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าสัดส่วน 
ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณเป็นการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุนโรงงานยางลูกขนุเพ่ือการส่งออก 

และโครงการลงทุนโรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์ยางคอมปาวน์เพ่ือการส่งออก เพ่ือใชป้ระกอบการจดัทาํแผนธุรกิจ
ยางพาราส่งออกของ สกก. ยา่นตาขาว จาํกดั 
 

2.3 กระบวนการวิจยั 
การดาํเนินการวจิยัน้ีมีกระบวนการวจิยัตามแนวทางการวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีแบ่งออกเป็น 3 ปี ดงัต่อไปน้ี 
2.3.1 กระบวนการวจิัยปีที ่1 (2552) 
การดาํเนินการวิจยัในปี 2552 จะเร่ิมตน้ในพ้ืนท่ีดาํเนินงานเครือข่ายยางพาราท่ีมีสหกรณ์การเกษตรยา่นตา

ขาว จาํกดั เป็นแกนนาํ และกลุ่มภาคีเครือข่าย โดยมีรายละเอียดในภาพท่ี 4 ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
(1) การประสานงานและจดัสนทนากลุ่มเป้าหมาย (Focus groups) เพ่ือประเมินสถานการณ์การผลิต–

การตลาดยางพาราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพของเกษตรกร/สมาชิก และการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร
และภาคีตลอดจนการประมวลชุดความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) การพฒันาระบบการบริหารจดัการสหกรณ์ท่ีเช่ือมโยงถึงการส่งเสริมการผลิตของสมาชิกและการดาํเนิน
ธุรกิจร่วมกบัเครือข่ายภายใตโ้ซ่อุปทาน 
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(3) การประชุมหารือระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เพ่ือการวางกรอบการดาํเนินการเครือข่ายฯ 
(4) การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือเขา้ใจกระบวนการทาํงานของเครือข่ายคุณค่า ชุดความรู้โซ่

อุปทานยางพารา ตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ แนวโนม้การผลิตและการตลาดยางพาราในอนาคต ความเส่ียงในการดาํเนิน
ธุรกิจยางพารา และการดาํเนินธุรกิจส่งออกยางพารา 

(5) การดาํเนินการเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงระบบการผลิต การตลาดภายใตโ้ซ่อุปทานจนถึงตลาดส่งออก 
(6) การประสานกบัพนัธมิตรธุรกิจเพ่ือหาลู่ทางการพฒันาช่องทางการตลาดต่างประเทศ 
2.3.2 กระบวนการวจิัยปีที ่2 (2553) 
การดาํเนินการ ประกอบไปดว้ย 
(1) การเจรจาธุรกิจกบัคู่คา้/พนัธมิตรทั้งใน-ต่างประเทศ 
(2) การขยายผลตวัแบบการบริหารจดัการสหกรณ์ท่ีเช่ือมโยงถึงการส่งเสริมการผลิตของเกษตรกรสมาชิก

และการดาํเนินธุรกิจร่วมกบัเครือข่ายภายใตโ้ซ่อุปทาน เพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพ คุณภาพ และลดตน้ทุนการผลิต 
(3) การดาํเนินธุรกิจของเครือข่ายตามแผนธุรกิจภายใตช่้องทางการตลาดต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงความเส่ียงทาง

ธุรกิจ (Business Risk) 
(4) ขยายผลภาคีเครือข่ายและการเช่ือมโยงเครือข่าย 
(5) การพฒันาระบบสารสนเทศเครือข่าย 
2.3.3 กระบวนการวจิัยปีที ่3 (2554) 
การดาํเนินการติดตามประเมินผล ประกอบไปดว้ย 
(1) การขยายผลตวัแบบ การบริหารจดัการสู่ภาคีเครือข่าย 
(2) การขยายผลสร้างภาคีเครือข่าย และกลไกศนูยส์ารสนเทศ 
(3) การพฒันาช่องทางการตลาดใหม่ 
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ภาพที ่4 กระบวนการวจิยัเครือข่ายคุณค่ายางพารา 
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2.4 แผนงานวิจยั 3 ปี 
 

กจิกรรม เดอืนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ปีท่ี 1 :             

1 .  การประสานงานกลุ่มเป้าหมาย /จัดสัมมนา
กลุ่มเป้าหมาย 

            

2. การประเมินสถานการณ์ การผลิต-การตลาด             
3. การประมวลความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง             
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ท่ี
เช่ือมโยงถึงการส่งเสริมการผลิตของสมาชิก 

            

5. การดาํเนินการตวัแบบการบริหารจดัการสหกรณ์             

6. การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้             
7. การวางกรอบการดาํเนินงานเครือข่าย             
8. การดาํเนินงานเครือข่าย             
9. การเช่ือมโยงโซ่อุปทาน (การพฒันาช่องทาง
การตลาด) 

            

10. การประสานงานเพ่ือสร้างพนัธมิตรใน
ต่างประเทศ 

            

11.การสรุปผลจดัทาํรายงาน             
กจิกรรม เดอืนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ปีท่ี 2 :             
1. การขยายผลการดาํเนินงานเครือข่าย             
2. การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้             
3. การขยายผลตวัแบบการบริหารจดัการสหกรณ์             
4. การเจรจาธุรกิจกบัคู่คา้ในต่างประเทศ             
5. การพฒันาระบบสารสนเทศเครือข่าย             
6. การสรุปผลจดัทาํรายงาน             
ปีท่ี 3 :             
1. การขยายผลดาํเนินงานเครือข่าย/ระบบสารสนเทศ             
2. การขยายผลตวัแบบการบริหารจดัการสหกรณ์             
3. การพฒันาช่องทางการตลาดในต่างประเทศ             
4. การจดัทาํรายงาน             
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2.5 การดําเนินการวจัิยทีผ่่านมา 
การดาํเนินงานตามกระบวนการวจิยัท่ีผา่นมาตั้งแต่ มกราคม 2552 ถึง มกราคม 2553 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
ลาํดบั
ที ่

กจิกรรมการวจิัย วนั/
เดอืน/
ปี 

กลุ่มเป้าหมาย/
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

เป้าหมายการ
ดาํเนินงาน 

ผลลพัธ์ทีไ่ด้ 

1. ประชุมกบัผูป้ระสานงาน คร้ังท่ี 1 27 
ม.ค. 
2552 

ผูป้ระสานงาน
กบัทีมวจิยั 
จาํนวน 3 คน 

เพ่ือทาํความเขา้ใจ
ในวธีิการทาํวจิยั
แบบเครือข่าย 
 

เขา้ใจถึงวธีิการ
ทาํวจิยัแบบ
เครือข่ายท่ี
ตรงกนั 

2. ประชุมร่วมกบัผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตร 4 ก.พ. 
2552 

ผูจ้ดัการ
สหกรณ์
การเกษตร
ยา่นตาขาว 
และทีมวจิยั 
จาํนวน 3 คน 

เพ่ือหารือการทาํ
วจิยัร่วมและการ
ทาํธุรกิจของ
สหกรณ์ 
 

ทราบถึง
สถานการณ์
และวธีิการทาํ
ธุรกิจยางพารา
ของสหกรณ์ 

3. ดูสถานท่ีรับซ้ือยางและโรงรมยางของ
สหกรณ์ เกษตรกรและของสาํนกังานกองทุน
สงเคราะห์การทาํสวนยางท่ีเป็นเครือข่าย 

5 ก.พ. 
2552 

ผูจ้ดัการ
สหกรณ์
การเกษตร
ยา่นตาขาว 
และทีมวจิยั 
จาํนวน 3 คน 

เพ่ือทราบวธีิการ
ดาํเนินงานของโรง
รมยาง 

ทราบถึงวธีิการ
รับซ้ือนํ้า
ยางพาราจาก
สมาชิกและการ
ขายยางแผน่
รมควนัให้
สหกรณ์
การเกษตรยา่น
ตาขาว 

4. ประชุมร่วมกบัฝ่ายจดัการและกรรมการ
สหกรณ์ท่ีทาํธุรกิจยางพารากบัสหกรณ์ 
 

3 มี.ค. 
2552 
(ช่วง
เชา้) 

ผูป้ระสานงาน
กบัทีมวจิยั 
ประธาน

กรรมการและ
เจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ 

จาํนวน 10 คน 

ช้ีแจงและอธิบาย
เก่ียวกบังานวจิยั 

ไดรั้บความ
เห็นชอบและ
ยนิดีใหค้วาม
ร่วมมือในการ
ทาํวจิยัคร้ังน้ี 

5. ประชุมสมาชิกเครือข่ายของสหกรณ์ คร้ังท่ี 1 3 มี.ค. 
2552 
(ช่วง
บ่าย) 

เครือข่ายท่ีขาย
ยางพารา

ใหก้บัสหกรณ์
การเกษตร

เพ่ือช้ีแจง
วตัถุประสงคก์าร
ทาํวจิยัและหา
เกษตรกรชาวสวน

สมาชิกทุกรายมี
ความเห็นชอบ
และมีสมาชิก 3 
ราย รับท่ีจะเป็น
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ยา่นตาขาว 
และเจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ 

จาํนวน 25 คน 

ยางพาราท่ียนิดีจะ
เป็นสวนตน้แบบ 
 

สวนตน้แบบ
ร่วมใน
ขบวนการทาํ
วจิยั 

ลาํดบั
ที ่

กจิกรรมการวจิัย วนั/
เดอืน/
ปี 

กลุ่มเป้าหมาย/
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

เป้าหมายการ
ดาํเนินงาน 

ผลลพัธ์ทีไ่ด้ 

6. เยีย่มชมสวนยางของสมาชิกท่ีเป็นตน้แบบ 
คร้ังท่ี 1 

4 มี.ค. 
2552 

ผูป้ระสานงาน 
ทีมวจิยั 
เจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์
การเกษตร
ยา่นตาขาว 
และชาวสวน
ยาง จาํนวน 

11 คน 

ตอ้งการดูลกัษณะ
พ้ืนท่ีการทาํสวน
ยางท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนั 
 

ทราบถึงสภาพ
ของสวน และ
วธีิการจดัการ
สวนยางพารา 

7. ติดตามการเกบ็ฐานขอ้มูลจากสมาชิก 4 เม.ย. 
2552 

เจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ตอ้งการรวบรวม
แบบสอบถาม 

ไดก้าํหนดการ
เกบ็ขอ้มูลแลว้
เสร็จ 

8. จดักิจกรรมบรรยายโดยเชิญ ดร.พนูพิภพ 
เกษมทรัพย ์อาจารยค์ณะเกษตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรให้
ความรู้ในเร่ืองการดูแลรักษาสวนยางแก่
สมาชิกชาวสวนยาง 

12 
พ.ค. 
2552 

สมาชิก
ชาวสวน
ยางพารา 

จาํนวน 145 
คน 

เพ่ือใหค้วามรู้แก่
เกษตรกรในเร่ือง
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การผลิตยางพารา 
และไดแ้จกเอกสาร
บทวเิคราะห์
สถานการณ์ยาง 
เดือน มีนาคม 
2552 ซ่ึงวเิคราะห์
โดยสมาคม
ยางพาราไทย  
ดงัภาคผนวก ค 

ชาวสวน
ยางพาราได้
ขอ้คิดในการ
ดูแลสวน
ยางพาราใน
เร่ืองของวธีิการ
กรีด การเพ่ิม
อายกุารกรีดให้
นานข้ึน ลดการ
ส้ินเปลืองของ
หนา้ยาง 
ผูเ้ขา้ร่วม
สัมมนามีความ
พึงพอใจเป็น
อยา่งมาก ดงั
ตารางผนวกท่ี 
11 
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9. ประชุมกบัผูป้ระสานงาน คร้ัง 2 9 มิ.ย. 
2552 

ผูป้ระสานงาน
และทีมวจิยั 
รวม 4 คน 

เพ่ือหารือการ
ทาํงาน ในการ
ดาํเนินการวจิยั 

ไดก้าํหนดการ
และการเชิญ
วทิยากรมาให้
ความรู้ในเร่ือง
ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
ทาํวจิยั 

10. จดักิจกรรมเสวนาเก่ียวกบัการทาํธุรกิจ
ส่งออกยางโดยสถาบนัเกษตรกร 

11 มิ.ย. 
2552 

ผูป้ระสานงาน
และทีมวจิยั 
จาํนวน 5 คน 

ไดเ้ชิญ คุณเพิก 
เลิศวงัพง ซ่ึงเป็น
คณะกรรมการ
สงเคราะห์การทาํ
สวนยาง (ก.ส.ย.),
ประธานกรรมการ 
ชุมนุมชาวสวนยาง
แห่งประเทศไทย 
จาํกดั (ชสยท.) ชุด
ท่ี 10 และประธาน
กรรมการชุมนุม 

ทราบถึงวธีิการ 
ปัญหา และ
อุปสรรคในการ
ส่งออก
ยางพาราของ
ชุมนุมสหกรณ์
ชาวสวนยาง
จนัทบุรี ดงั
ภาคผนวก ง 

ลาํดบั
ที ่

กจิกรรมการวจิัย วนั/
เดอืน/
ปี 

กลุ่มเป้าหมาย/
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

เป้าหมายการ
ดาํเนินงาน 

ผลลพัธ์ทีไ่ด้ 

    สหกรณ์ชาวสวน
ยางจนัทบุรี จาํกดั 
(ชสยจ.)ชุดท่ี 7 
มาร่วมเสวนาใน
เร่ืองการส่งออก
ยางพาราของ
ชุมนุมสหกรณ์ เล่า
ถึงประสบการณ์
และขอ้คิดเห็นใน
การส่งออกยางโดย
สหกรณ์ 
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11. ติดตามเยีย่มชมสวนยางตวัอยา่ง คร้ังท่ี 2 26-28 
มิ.ย. 
2552 

5 เยีย่มชมสวน
ตวัอยา่ง ติดตาม
การปลกูพืชแซม
และใหค้วามรู้
เก่ียวกบัการกรีด
ยางรูปแบบใหม่ 
และใหเ้อกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบ
การกรีดยางแบบ 2 
รอยกรีด เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต 
ซ่ึงเป็นงานวจิยั
ของศนูยว์จิยัยาง
ฉะเชิงเทรา จ.
ฉะเชิงเทรา ดงั
ภาคผนวก จ 

ชาวสวน
ตวัอยา่งมีความ
สนใจในการ
ทดลองทาํสวน
ยางตาม
คาํแนะนาํ 

12. ประชุมสมาชิกเครือข่ายของสหกรณ์ คร้ังท่ี 2 7 ก.ย. 
2552 

19 เพ่ือติดตามถึง
ปัญหาอุปสรรค
และความเห็นใน
การทาํธุรกิจกบั
สหกรณ์การเกษตร
ยา่นตาขาว จาํกดั 

ทราบถึงปัญหา
การทาํธุรกิจ
ยางพาราของ
เครือข่ายและ
แนวทางการทาํ
ธุรกิจในอนาคต 
ซ่ึงมีแนวคิดใน
การแปรรูปเป็น
ยางคอมปาวด์
เพ่ือการส่งออก 

13. 
 

ทศันศึกษาดูงานเร่ืองการแปรรูปยางคอม
ปาวดท่ี์กลุ่มเกษตรกรธารนํ้าทิพย ์ อาํเภอเบ
ตง จงัหวดัยะลา วนัท่ี 28-29 กนัยายน 2552 
 

28-29 
ก.ย. 
2552 

 

10 
 

ฝ่ายจดัการและ
กรรมการสหกรณ์ 
ไดค้วามรู้ในเชิงลึก
เก่ียวกบัการผลิต
และการตลาดยาง
คอมปาวด ์

สามารถใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการ
ตดัสินใจลงทุน
ผลิตยางคอม
ปาวดเ์พ่ือการ
ส่งออก 

ลาํดบั
ที ่

กจิกรรมการวจิัย วนั/
เดอืน/
ปี 

กลุ่มเป้าหมาย/
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

เป้าหมายการ
ดาํเนินงาน 

ผลลพัธ์ทีไ่ด้ 

14. การเสวนาเร่ืองการทาํธุรกิจส่งออกยางพารา 15-16 12 เพ่ือหาแนว ไ ด้ แ ผ น ก า ร
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ของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว ต.ค. 
2552 

ทางการทาํธุรกิจ
ยางพาราของ
สหกรณ์ท่ีเป็นมือ
อาชีพมากยิง่ข้ึน 

ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ
ข อ ง ส ห ก ร ณ์
แ ล ะ
ผูรั้บผิดชอบใน
แต่ละกิจกรรม
ของแต่ละแผน 

15. พบบริษทัผูส่้งออกท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ
ของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว  

17-20 
ต.ค. 
2552 

10 เ พ่ื อทราบข้อมู ล
ก า ร ทํ า ธุ ร กิ จ
ส่งออกยางพารา
ข อ ง บ ริ ษัท แ ล ะ
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ท่ี
สหกรณ์ทําธุรกิจ
ส่งออก 

ทําให้เข้าใจถึง
ระบบธุรกิจการ
ส่งออกและได้
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
จากบริษทั 

16. การจดัทาํแผนธุรกิจในการส่งออกยางพารา
ของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว 

18-19 
พ.ย. 
2552 

25 จั ด ก า ร ทํ า แ ผ น
ธุรกิจในการแปร
รูปยางพารา เพื่ อ
การส่งออก  

ได้แผน ธุ ร กิ จ
ก า ร ส่ ง อ อ ก
เบ้ืองตน้ 

17. การศึกษาดูงาน CO-OP 
ณ กรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน  

14-19 
ธ.ค. 
2552 

7 เพ่ือหาโอกาสการ
พัฒนา เ ช่ือมโยง
เครือข่ายพนัธมิตร
ก า ร ทํ า ธุ ร กิ จ
ยางพาราในอนาคต
ระหว่างสหกรณ์
กบัสหกรณ์ 

ไ ด้ แ น ว ท า ง
ความร่วมมือ 

18. ศึกษาดูงานการแปรรูปยางคอมปาวดท่ี์
ประเทศมาเลเซีย  

 

9 
ม.ค. 
2553 
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เพ่ือดูแนวทางการ
แปรรูปและการทาํ
ธุรกิจ 

 

ทราบถึงแหล่ง
และชนิด
วตัถุดิบท่ีมา
แปรรูปเป็นยาง
คอมปาวดแ์ละ
ตลาดส่งออก 

19. ศึกษาดูงานและประชุมร่วมหารือในการทาํ
ธุรกิจร่วมกนักบักลุ่มเกษตรกรธารนํ้าทิพย ์

10 
ม.ค. 
2553 

 

10 เพ่ือหาแนวทางท่ี
จะทาํธุรกิจร่วมกนั
ในการส่งออกยาง
คอมปาวด ์

ไดแ้นวทาง
เบ้ืองตน้ในการ
ร่วมมือทาํธุรกิจ
ระหวา่ง
สหกรณ์ยา่นตา
ขาวกบักลุ่ม
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เกษตรกรธารนํ้า
ทิพย ์

20. ทาํการปรับปรุงแผนธุรกิจในการลงทุนผลิต
ยางพาราเพื่อการส่งออก 

20-21 
ม.ค. 
2553 

 

5 เพ่ือปรับปรุงแผน
ธุรกิจการส่งออก
ยางพาราใหต้รงกบั
สภาพท่ีเป็นจริง
มากยิง่ข้ึน 

ไดแ้ผนธุรกิจ
การส่งออก
ยางพาราท่ี
ชดัเจนข้ึน 

 
 

บทที ่3 
ประมวลความรู้สถานการณ์การผลติและการตลาดยางพารา 

 
 รายงานส่วนน้ีเป็นการศึกษาตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 เพ่ือแสดงถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาด
ยางพาราในทอ้งท่ีท่ีทาํการศึกษา และวิธีการดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จาํกดั 
และไดท้าํความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งกบัฝ่ายจดัการ กรรมการ สมาชิกสหกรณ์ และเครือข่าย ในการดาํเนินงานวจิยั 
 

3.1 การผลิตและการตลาดยางพาราของจงัหวดัตรัง 
จากขอ้มูลสํานกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางจงัหวดัตรัง เม่ือ 30 มีนาคม 2552 จงัหวดัตรังมีเน้ือท่ี

เพาะปลูกยางพารารวม 1,671,347 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 1,326,906 ไร่ และยงัไม่ให้ผลผลิต 344,441 ไร่ ได้ผลผลิต 
336,131.41 ตนั หรือเฉล่ียเน้ือยางแห้งไร่ละ 253 กิโลกรัม มีเน้ือท่ีปลูกกระจายอยูใ่นทุกอาํเภอ โดยอาํเภอปะเหลียนมี
เน้ือท่ีปลูกมากท่ีสุด เท่ากบั 291,729 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.45 ของเน้ือท่ีปลูกทั้งหมดของจงัหวดัตรัง โดยอาํเภอยา่นตา
ขาวมีเน้ือท่ีปลูกเท่ากบั 157,640 ไร่ ปลูกมากเป็นอนัดบั 7 ของจงัหวดัและเป็นอาํเภอท่ีไดผ้ลผลิตเน้ือยางแห้งเฉล่ียต่อ
ไร่ต่อปีมากท่ีสุด เท่ากบั 268 กิโลกรัม โดยในปี 2551 ไดผ้ลผลิตรวมเท่ากบั 26,706.20 ตนั รายละเอียดดงัตารางผนวก
ท่ี 1 
 3.1.1 การตลาดยางพาราในอาํเภอย่านตาขาว 
 ในปัจจุบนัชาวสวนยางพาราขายผลผลิตใน 2 ลกัษณะ คือ นาํนํ้ ายางท่ีกรีดไดม้าทาํเป็นยางแผน่ดิบก่อนแลว้
จึงขาย และขายในลกัษณะของนํ้ายางสด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) วิถีการตลาดของยางพารา 
 ในกรณียางแผน่ดิบมีผูท้าํหนา้ท่ีการตลาดรับซ้ือหลายประเภท โดยชาวสวนขนาดใหญ่และทาํยางแผน่ดิบท่ี
ไดคุ้ณภาพมาตรฐานจะขายใหก้บัสหกรณ์การเกษตร ชาวสวนรายเลก็ท่ีอยูห่่างไกลกจ็ะขายใหก้บัพอ่คา้เร่ท่ีตั้งจุดรับซ้ือ
ตามริมถนนใกลก้บัสถานท่ีจดัตลาดนดั หรือออกรับซ้ือถึงท่ีบา้นของชาวสวนยางพารา ชาวสวนยางพาราบางส่วนกจ็ะ
นาํยางแผ่นดิบไปขายให้กบัร้านคา้ท่ีรับซ้ือในหมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ เป็นตน้ นอกจากน้ีร้านคา้ในอาํเภอยงัมีตวัแทน
ออกไปรับซ้ือยางตามหมู่บา้น ยางแผน่ดิบท่ีพอ่คา้รับซ้ือกจ็ะขายใหก้บัโรงงานทาํยางแผน่รมควนั ซ่ึงในปัจจุบนัมีอยู ่5 
บริษทั โดยอยูใ่นอาํเภอเมืองตรัง 4 บริษทั และท่ีอาํเภอหว้ยยอดอีก 1 บริษทั (ตารางผนวกท่ี 2) 
 สาํหรับยางแผน่ดิบท่ีสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวซ้ือไดแ้ละไดม้าตรฐานก็จะขายผา่นตลาดกลางหาดใหญ่ 
โดยวธีิการประมูล (ภาพท่ี 5) 
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2) วิถีการตลาดของนํา้ยางสด 
นํ้ ายางสดท่ีชาวสวนยางพาราในอาํเภอยา่นตาขาวผลิตไดมี้ทางเลือกในการขาย 2 ทางเลือก คือ ขายให้กบั

พ่อคา้เร่ท่ีออกตระเวนตั้งจุดรับซ้ือตามริมถนน และขายให้กบัโรงงานทาํยางแผ่นรมควนั ซ่ึงมีทั้ งดาํเนินงานโดย
สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว สหกรณ์กองทุนสงเคราห์การทาํสวนยาง และท่ีดาํเนินการโดยเอกชนหรือกลุ่มเกษตรกร 
โดยสร้างโรงรมเอง หรือเขา้ไปดาํเนินการแทนสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง เม่ือแปรรูปเป็นยางแผ่น
รมควนัแลว้ก็จะขายให้สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวทั้งหมด สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวก็จะขายผ่านตลาดกลาง
หาดใหญ่โดยการประมูล (ภาพท่ี 6) 
 
 
 

 
 
ภาพที ่5 วถีิการตลาดของยางพารา กรณีชาวสวนขายยางแผน่ดิบในอาํเภอยา่นตาขาว 
 

ชาวสวนยางพารา 

นํ้ายางสด 

ยางแผน่ดิบ 

พอ่คา้ในอาํเภอ/
ตาํบล 

สกก. 

ผูใ้ชใ้น
ประเทศ 

โรงงาน
รมควนั 

โรงงานรมควนั 

ตวัแทนร้านคา้
ในตาํบล 

พอ่คา้เร่ 

ส่งออก 

ตลาดกลางหาดใหญ่ 

ส่งออก ผูใ้ชใ้น
ประเทศ 
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สําหรับนํ้ ายางสดท่ีขายผ่านพ่อคา้เร่ก็จะขายให้กบัโรงงานแปรรูปนํ้ ายางขน้ ซ่ึงปัจจุบนัในจังหวดัตรังมี
โรงงานแปรรูปนํ้ ายางขน้อยู ่10 บริษทั อยูใ่นอาํเภอเมือง 2 บริษทั อาํเภอปะเหลียน 2 บริษทั อาํเภอห้วยยอด 3 บริษทั 
อาํเภอสิเกา 2 บริษทั และอาํเภอกนัตงัอีก 1 บริษทั (ตารางผนวกท่ี 3) 

 

3.2 การดาํเนินธุรกิจซ้ือขายยางพาราของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว 
 การดาํเนินธุรกิจซ้ือขายยางพาราของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั มี 3 ลกัษณะ คือ รับซ้ือนํ้ ายางสด
จากสมาชิกมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควนั รับซ้ือยางแผ่นดิบจากสมาชิกโดยตรง และรับซ้ือยางแผ่นรมควนัจาก
เครือข่ายท่ีเป็นสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง และจากสมาชิกชาวสวนยางท่ีดาํเนินการรับซ้ือนํ้ายางมาแปร
รูปเป็นยางแผน่รมควนั โดยในปีบญัชี 2552 (เมษายน 2551 – มีนาคม 2552) มีปริมาณรับซ้ือนํ้ายางสด 268 ตนั มีมูลค่า 
17.346 ลา้นบาท ยางแผ่นดิบ 472 ตนั คิดเป็นมูลค่า 29.973 ลา้นบาท และยางแผ่นรมควนั 3,606 ตนั คิดเป็นมูลค่า 
264.355 ลา้นบาท (รายละเอียดดงัตารางผนวกท่ี 4) ปริมาณยางแผน่ดิบท่ีรวบรวมไวท่ี้ไดม้าตรฐานยางแผน่รมควนักจ็ะ
ส่งขายตลาดกลางหาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดการดาํเนินธุรกิจดงัต่อไปน้ี 

 

ชาวสวนยางพารา 

นํ้ายางสด 

ผูรั้บซ้ือจร โรงงานทาํยางแผน่
รมควนั 

โรงงานแปรรูป 
นํ้ายางขน้ 

ผูส่้งออก ผูใ้ช้
ภายในประเทศ 

เอกชน
ชาวสวน 

สกย. สกก. 
ยา่นตาขาว 

ยางแผน่รมควนั 

ตลาดกลางหาดใหญ่ 

ผูใ้ชภ้ายในประเทศ ส่งออก 

สกก.ยา่นตาขาว 
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ภาพที ่6 วถีิการตลาดยางพารา กรณีชาวสวนยางขายนํ้ายางสดในอาํเภอยา่นตาขาว 
 

3.2.1 รูปแบบการดาํเนินงานของเครือข่าย 
สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวไดท้าํการรับซ้ือผลผลิตจากสมาชิกรายบุคคลและจากนิติบุคคล คือ สหกรณ์ 

สกย. และกลุ่มเกษตรกร 
3.2.2 การดาํเนินงาน 
สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวมีการรับซ้ือนํ้ายางและยางแผน่รมควนั โดยนาํนํ้ายางสดมาแปรรูปเป็นยางแผน่

รมควนัเอง  ในการรับซ้ือผลผลิตนํ้ายางสดและยางแผน่ดิบจะทาํการรับซ้ือในราคาซ้ือขายประจาํวนัของตลาดทอ้งถ่ิน
หรืออิงตลาด สําหรับยางแผน่รมควนัจะใชร้าคาซ้ือขายโดยอิงราคาตลาดกลางหาดใหญ่  การแปรรูปยางแผ่นรมควนั
ใชเ้วลาในการรมควนั 3-5 วนั ส่วนใหญ่ใชแ้รงงานจากภาคอีสาน โดยให้ค่าจา้งเป็นต่อกิโลกรัมของยางแผ่นรมควนั 
หลงัจากรมควนัแลว้นาํมาทาํการคตัต้ิงเพ่ือจาํหน่ายหรือส่งใหต้ลาดกลางเครือข่ายต่อไป 

 
3.2.3 การให้ความช่วยเหลอืแก่สมาชิกและเครือข่าย 
(1) ให้ความรู้เร่ืองขอ้มูลและข่าวสารเก่ียวกบัราคายางในประเทศ เช่น ราคาประมูล ราคาประกาศเท่ียงวนั 

(ราคา F.O.B.) และราคาทอ้งถ่ินท่ีรับซ้ือ เป็นตน้ สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัต่างประเทศ เช่น ราคาตลาดปัจจุบนั เป็นราคาท่ี
เสนอขาย ณ วนันั้น ๆ และการส่งมอบยางในเดือนใด ปริมาณเท่าใด ราคาประกาศเท่ียงวนัของตลาดมาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ตลาดล่วงหน้า ได้แก่ ตลาดโตเกียว และตลาดโอซากา ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) อัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และข่าวสารเร่ืองของตลาดกลางในประเทศ สตอ็กยางในแต่ละบริษทัส่งออก รวมถึง
ความตอ้งการยางของแต่ละบริษทั 

(2) การให้ความช่วยเหลือในเร่ืองเงินทุนหมุนเวียนแก่เครือข่ายและสมาชิกกูเ้งิน โดยให้ดอกเบ้ียร้อยละ 0 
กาํหนดเรียกคืนโดยส่งมอบยางแผน่รมควนัภายใน 7 วนั วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท/เครือข่าย/คน ทาํให้เครือข่ายมี
เงินทุนหมุนเวยีนท่ีไม่มีตน้ทุนและสามารถรับซ้ือผลผลิตยางจากสมาชิกไดม้ากข้ึน 

3.2.4 รูปแบบการดาํเนินธุรกจิ 
(1) การซ้ือและรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวโดยซ้ือขาดจากเครือข่าย มีสถานท่ีรับซ้ือ/

รวบรวมท่ีหมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งค่าย อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง ณ โรงอดักอ้น กรมวิชาการเกษตร ไดรั้บเงินทุนอุดหนุนเม่ือปี 2547 
ขนาดความจุ 500 ตนั และมีการจดัตั้งเป็นตลาดกลางเครือข่ายสาขา ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ โดยไดด้าํเนินการมา
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ในการรับซ้ือ/รวบรวมใชร้าคาประมูลประจาํวนัของราคาตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ่ โดยหักค่าใชจ่้ายจากเครือข่ายกิโลกรัมละ 0.40 บาท สําหรับยางแผ่นรมควนั และกิโลกรัมละ 0.50 บาท 
สาํหรับยางแผน่ดิบ มีการประมูล/รับซ้ือในทุกวนัทาํการของราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น. โดยเครือข่ายจะตอ้งแจง้
นํ้าหนกัประมูลก่อนเวลา 10.00 น. ทาํใหเ้ครือข่ายมีตลาดท่ีแน่นอน และขายไดใ้นราคาท่ีเป็นธรรม 

(2) การจาํหน่ายของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จะมีการประมูลขายให้ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ทุก
วนัทาํการ แบ่งการประมูลขายเป็น 2 ประเภท คือ 

ก) การประมูลประจาํวนั (ขายทนัที) จะขายประมูลไดท้ั้งยางแผ่นดิบ, ยางแผ่นรมควนัชั้น 3, ยาง
แผน่รมควนัชั้น 4, ยางแผน่รมควนัชั้น 5, ยางฟอง และยางคตัต้ิง โดยใหแ้จง้เฉพาะนํ้าหนกัใหต้ลาดกลางรับทราบโดย
ไม่ตอ้งส่งยางไปยงัตลาดกลาง เม่ือทราบรายช่ือผูป้ระมูล สหกรณ์กจ็ะส่งยางไปท่ีบริษทัหรือโรงงานท่ีรับซ้ือประมูลได้
เลย โดยสหกรณ์เป็นผูรั้บผดิชอบค่าบรรทุกกิโลกรัมละ 0.35-0.40 บาท 
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ข) การขายยางล่วงหนา้ ถา้ประสงคจ์ะขายล่วงหนา้ตอ้งแจง้ให้ตลาดกลางทราบก่อนเวลา 14.00 น. 
โดยขายเป็นสัญญา ๆ ละ 20,000 กิโลกรัม โดยจะขายไดเ้ฉพาะยางแผน่รมควนัชั้น 3 เท่านั้น มีกาํหนดส่งมอบภายใน 
10 วนั และสามารถต่อรองราคากบัผูป้ระมูลได ้ทั้งน้ี สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวจะไม่ส่งยางเขา้ประมูลทุกวนั และ
จะเกบ็สตอ็กยางไวเ้พ่ือรอประมูลในวนัต่อมาเพ่ือเกง็กาํไรและจ่ายเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิก 

ค) การขายฝาก เป็นการส่งมอบยางใหแ้ก่บริษทัผูรั้บซ้ือก่อน แต่ยงัไม่มีการตกลงขาย โดยจะตกลง
ขายเม่ือไดร้าคาท่ีผูข้ายพอใจ ซ่ึงส่วนใหญ่จะขายในกรณีท่ีบริษทัผูรั้บซ้ือให้ราคาสูงกว่าราคาประมูลของตลาดกลาง 
0.50-1.00 บาท/กก. 
 

 
 

3.2.5 รูปแบบของยางแผ่นดบิ 
ยางแผน่ดิบ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
(1) ยางแผ่นดิบธรรมดา (ความช้ืนตั้งแต่ 4.5% ข้ึนไป) มีจุดรับซ้ือท่ีสํานักงานใหญ่ย่านตาขาว และท่ีสาขา

บา้นนา โดยผูจ้ดัการเป็นผูก้าํหนดราคา ซ่ึงกาํหนดจากราคาประกาศซ้ือขายประจาํวนัของบริษทัส่งออก หักค่าใชจ่้าย
ของสหกรณ์ หกัค่าความสกปรกของยาง เช่น ยางความช้ืน 5% ราคารับซ้ือท่ีประกาศ 47 บาท 

 
วธีิคิดราคาท่ีรับซ้ือไดด้งัน้ี 

47 x 95%  = 44.65 
หกั ค่าใชจ่้าย  = 0.50 
หกั ค่าขนส่ง  = 0.30 
หกั ค่าสกปรก (ถา้มี) = 0.10 
ราคารับซ้ือ  = 43.75 บาท/กก. 

(2) ยางแผ่นดิบมาตรฐานตลาดกลาง (ความช้ืน 2.5-4%) มีจุดรับซ้ือ ณ โรงอดักอ้นยาง หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งค่าย อ.
ยา่นตาขาว จ.ตรัง ในทุกวนัทาํการ เวน้วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์โดยรับซ้ือตามประกาศของตลาดกลาง
หาดใหญ่ หักค่าใชจ่้ายของสหกรณ์ 0.50 บาท เช่น ราคารับซ้ือตามประกาศของตลาดกลางเป็น 48.50 บาท เม่ือหัก
ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์แล้ว จะรับซ้ือในราคา 48 บาท/กก. โดยในการรับซ้ือยางแผ่นดิบมาตรฐานตลาดกลางมี
ขอ้กาํหนด คือ 

ก) ตอ้งส่งยางแผน่ดิบก่อน 1 วนั 
ข) รับซ้ือเป็นเงินสด ณ จุดรับซ้ือหรือท่ีสหกรณ์ 
ค) เฉล่ียคืนขั้นตํ่า กิโลกรัมละ 0.15 บาท 
ง) คุณภาพยางตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของตลาดกลาง 

อยา่งไรก็ตาม ตลาดกลางหาดใหญ่สาขาย่านตาขาวท่ีดาํเนินการโดยสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว ไดเ้พ่ิม
การเปิดรับซ้ือยางแผน่ดิบอีก 2 ชั้นคุณภาพ คือ ความช้ืน 5-7% (ชั้น 4) และความช้ืน 7-10% (ชั้น 5) ตั้งแต่วนัท่ี 29 
มิถุนายน 2552 และคาดวา่จะทาํใหมี้สมาชิกนาํนํ้ายางมาขายกบัสหกรณ์มากข้ึน(ภาพท่ี 7 และ 8) 
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1

รูปแบบการดาํเนินธุรกจิในปัจจุบัน
ของ สกก.ย่านตาขาว

รับจากสมาชิกและเครือข่าย

สกก.
ย่านตาขาว

ขายผู้ส่งออก
โดยตรง

ขายผ่านตลาดกลาง
หาดใหญ่

ยางแผน่ดิบ ยางแผน่รมควนั

โรงรม สกก.

 
 
 

ภาพที ่7 รูปแบบการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว 
 
 

102

รูปแบบการดําเนินธุรกจิในอนาคต
ของ สกก.ย่านตาขาว

รับจากสมาชิกและเครือข่าย

สกก.
ย่านตาขาว

ส่งออกเอง ผู้ส่งออกผู้แปรรูปโดยตรง ตลาดกลาง

 
 
 
 

ภาพที ่8 รูปแบบการดาํเนินธุรกิจในอนาคต ของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว 
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บทที ่4 
การบริหารจัดการของสหกรณ์ทีเ่ช่ือมโยงจากระบบการผลติ 

ของสมาชิกชาวสวนยางพาราผ่านโซ่อุปทาน 
 
 รายงานผลการศึกษาในส่วนน้ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างตวัแบบการบริหารจดัการของสหกรณ์ท่ีเช่ือมโยงจาก
ระบบการผลิตของสมาชิกชาวสวนยางผา่นโซ่อุปทานตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ซ่ึงประกอบดว้ยการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
และจดัทาํฐานขอ้มูลของชาวสวนยางพาราท่ีเป็นสมาชิก สกก. ยา่นตาขาว จาํกดั การดาํเนินการเก่ียวกบัศนูยเ์รียนรู้ใน
ระดบัฟาร์ม และการปรับโครงสร้างและการบริหารจดัการท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเช่ือมโยงโซ่อุปทานเชิงคุณค่า 
 

4.1 การจดัทาํฐานขอ้มูลของชาวสวนยางพาราท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว 
ในการจดัทาํฐานขอ้มูลชาวสวนยางพาราท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอาํเภอย่านตาขาว ไดรั้บความ

ร่วมมือจากสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวในการรวบรวมขอ้มูลจากสมาชิก โดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงทางสหกรณ์ได้
มอบหมายใหห้วัหนา้กลุ่มแต่ละกลุ่มไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากสมาชิกในแต่ละกลุ่ม แลว้นาํขอ้มูลของสมาชิกแต่ละคน
มาบนัทึกไวใ้นคอมพิวเตอร์ 

ลกัษณะของฐานขอ้มูลสมาชิกประกอบดว้ยสภาพทัว่ไปของสมาชิก แหล่งรายได ้ขนาดเน้ือท่ีปลูกยางพารา 
อายุและพนัธ์ุของยางพาราท่ีปลูกในปัจจุบนั ตลอดจนการดูแลรักษา ปัญหาและความตอ้งการให้สหกรณ์ช่วยเหลือ 
รายละเอียดตามแบบสอบถามในภาคผนวก ข 

จากการเกบ็ขอ้มูลในปี 2552 ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่ีมีสวนยางพาราเป็นของตนเองจาํนวน 780 คน 
ใน 780 คนน้ีเป็นชาวสวนยางพาราท่ีมีสวนยางพาราท่ียงักรีดไม่ไดท้ั้ งหมด 185 คน ชาวสวนยางท่ีมีเฉพาะสวน
ยางพาราท่ีกรีดไดแ้ลว้ 285 คน และมีชาวสวนยางพาราอีกจาํนวน 311 คนท่ีมีทั้งสวนยางพาราท่ีกรีดไดแ้ลว้และยงักรีด
ไม่ไดอี้ก ลกัษณะการทาํสวนยางมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ตารางผนวกท่ี 5 ถึง 11) 

4.1.1 สภาพทัว่ไปของชาวสวนยางพาราทีเ่ป็นสมาชิกสหกรณ์ 
ชาวสวนยางพารามีอายุโดยเฉล่ีย 50 ปี จบการศึกษาระดบัชั้นประถมปีท่ี 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.46 

รองลงมาจบชั้นประถมปีท่ี 6 มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 และปริญญาตรี เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 17.69, 
9.36, 6.79 และ 5.00 ตามลาํดบั โดยมีประสบการณ์การทาํสวนยางมาแลว้เฉล่ีย 21 ปี มีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนโดย
เฉล่ีย 4 คน 

ชาวสวนยางพาราร้อยละ 47.56 มีรายไดจ้ากแหล่งอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น รายไดจ้ากการคา้ขายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 35.58 ของผูมี้รายไดจ้ากแหล่งอ่ืนทั้งหมด รองลงมาเป็นรายไดจ้ากการรับจา้ง ทาํสวนผลไม ้เล้ียงววั และจากการทาํ
สวนปาลม์ เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 21.02, 15.36, 13.75 และ 6.47 ของผูมี้รายไดจ้ากแหล่งอ่ืนทั้งหมด ตามลาํดบั (ตาราง
ผนวกท่ี 5) 

4.1.2 เนือ้ทีแ่ละจํานวนแปลง อายุ และพนัธ์ุยางพารา 
ชาวสวนยางพาราท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว 780 ราย มีเน้ือท่ีรวมทั้งหมด 10,909 ไร่ รวม 

1,593 แปลง โดยเฉล่ียครัวเรือนละ 13.84 ไร่ เฉล่ีย 2 แปลง เป็นเน้ือท่ียางพาราท่ียงักรีดไม่ไดร้วม 4,569.75 ไร่ เฉล่ีย
ครัวเรือนละ 9.21 ไร่ โดยเป็นพนัธ์ุ RRIM 600 มากท่ีสุด เท่ากบั 3,520 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 77.03 ของเน้ือท่ีท่ียงักรีด
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ไม่ไดท้ั้งหมด มีอายุในปี 2552 เท่ากบั 4 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 857 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.75 ของเน้ือท่ีท่ียงักรีดไม่ได้
ทั้งหมด 

เน้ือท่ียางพาราท่ีกรีดไดแ้ลว้รวม 6,287.25 ไร่ เป็นพนัธ์ุ RRIM 600 มากท่ีสุด เท่ากบั 5,092 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
80.99 ของเน้ือท่ีท่ีกรีดไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 11-15 ปี มากท่ีสุด เท่ากบั 1,622 ไร่ หรือเท่ากบั
ร้อยละ 25.80 ของเน้ือท่ียางพาราท่ีกรีดไดแ้ลว้ทั้งหมด (ตารางผนวกท่ี 6) 

4.1.3 การกรีดยาง 
แรงงานท่ีใช้ในการกรีดยางในปี 2552 ชาวสวนยางพาราท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์กรีดเองทั้ งหมดมากท่ีสุด 

จาํนวน 427 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 71.76 ของผูท่ี้มีสวนท่ีกรีดไดแ้ลว้ทั้งหมด สมาชิกร้อยละ 13.78 จา้งกรีดทั้งหมด 
อีกร้อยละ 10.76 มีทั้งการกรีดเองและจา้งบางส่วน กรณีจา้งกรีดมีการแบ่งผลผลิตกนัในอตัรา 60 : 40 มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 26.71 ของชาวสวนท่ีมีการจา้งกรีด รองลงมามีสัดส่วนการแบ่ง 50 : 50 และ 55 : 45 เป็นตน้ (ตารางผนวกท่ี 7) 

4.1.4 การขายผลผลติยางพารา 
ในปัจจุบนัชาวสวนยางพารานิยมขายผลผลิตในลกัษณะเป็นนํ้ายางสดมากท่ีสุด จาํนวน 348 ราย หรือคิดเป็น

ร้อยละ 58.49 ของผูมี้สวนยางพาราท่ีกรีดไดแ้ลว้ทั้งหมด อีกร้อยละ 46.05 ขายในลกัษณะเป็นยางแผ่นดิบ และมี
เกษตรกรอีก 3 ราย ขายในลกัษณะเป็นยางแผน่รมควนัซ่ึงเป็นผูแ้ปรรูปนํ้ายางสดเป็นยางแผน่รมควนั 

สาํหรับแหล่งขายผลผลิตของชาวสวนยางพารา ส่วนนอ้ยท่ีขายผลผลิตใหก้บัสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว มี
เพียง 65 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 10.92 อีกร้อยละ 89.08 ขายให้กบัพ่อคา้ทัว่ไป อาจเป็นเพราะว่าสมาชิกอยูห่่างไกล
สหกรณ์ และทาํยางแผน่ดิบท่ีไม่ไดคุ้ณภาพชั้น 3 และชาวสวนยางพาราเป็นรายเลก็ ไดผ้ลผลิตวนัละไม่มาก ทาํให้ไม่
คุม้กบัค่าขนส่งและเวลาท่ีเสียไปกบัการนาํผลผลิตมาขายใหก้บัสหกรณ์ ซ่ึงปัจจุบนัสหกรณ์ซ้ือผลผลิตในลกัษณะเป็น
ยางแผ่นรมควนัจากเครือข่ายท่ีมีโรงรมควนัทั้งของเอกชนท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ และจากโรงรมควนัของสหกรณ์
กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางพารารับซ้ือนํ้ายางมาแปรรูปเป็นยางแผน่รมควนั และรับซ้ือยางแผน่ดิบใหร้าคาตาม
ชั้นคุณภาพ (ตารางผนวกท่ี 7) 

4.1.5 การปลูกพชืแซมและเลีย้งสัตว์ในสวนยางพารา 
สมาชิกส่วนนอ้ยเพียงร้อยละ 18.97 มีการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา โดยปลูกกลว้ยแซมมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 63.51 ของผูป้ลกูพืชแซมทั้งหมด รองลงมาเป็นการปลูกสะเดา (ไมเ้ทียม) ผกั เงาะ ฝร่ัง พริก และสับปะรด เป็น
ตน้ 

สําหรับการเล้ียงสัตวใ์นสวนยางพารา พบว่า มีเพียงร้อยละ 8.97 หรือ 70 ราย ท่ีมีการเล้ียงสัตว์ในสวน
ยางพารา โดยเล้ียงววัมากท่ีสุด จาํนวน 56 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของผูเ้ล้ียงสัตวใ์นสวนยางพาราทั้งหมด สัตวท่ี์มี
การเล้ียงมากรองลงมาคือ แพะ และไก่ เป็นตน้ (ตารางผนวกท่ี 8) 

4.1.6 การดูแลรักษาสวนยางพารา 
1) การใช้ปุ๋ย 
สําหรับยางพาราท่ียงักรีดไม่ได้ จะใช้ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํของกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง ส่วน

ยางพาราท่ีกรีดไดแ้ลว้ ชาวสวนร้อยละ 97.98 มีการใส่ปุ๋ยเคมี โดยใส่เพียงปีละ 1 คร้ัง มากท่ีสุด จาํนวน 336 ราย หรือ
คิดเป็นร้อยละ 57.63 ของผูใ้ส่ปุ๋ยเคมีทั้งหมด รองลงมาใส่ปีละ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 39.97 ของผูใ้ส่ปุ๋ยเคมีทั้งหมด 

สูตรปุ๋ยเคมีท่ีใช ้คือ ใชสู้ตร 15-15-15 มากท่ีสุด จาํนวน 307 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 52.66 รองลงมาใชปุ๋้ย
สูตร 15-7-18, สูตร 20-8-20 และสูตร 16-8-4 คิดเป็นร้อยละ 13.89, 1.89 และ 1.37 ตามลาํดบั 
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นอกจากน้ี ร้อยละ 1.51 มีการใส่ปุ๋ยคอกจาํพวกมูลสัตวเ์พียงอยา่งเดียว และร้อยละ 13.61 มีการใส่ปุ๋ยคอก
ร่วมกบัปุ๋ยเคมี (ตารางผนวกท่ี 9) 

2) การกาํจัดวชัพืช 
การกาํจดัวชัพืชในสวนยางพารา พบว่า ชาวสวนยางพาราส่วนใหญ่ใชแ้รงงานคนในการถางหญา้ จาํนวน 

438 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 56.15 รองลงมาใชร้ถตดัหญา้ รถไถ และใชย้างฆ่าหญา้ คิดเป็นร้อยละ 20.35, 15.77 และ 
15.38 ตามลาํดบั (ตารางผนวกท่ี 9) 

4.1.7 ปัญหาทีพ่บในปัจจุบัน 
ชาวสวนยางพาราท่ีเป็นสมาชิกจาํนวน 573 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 73.46 มีปัญหา โดยมีปัญหาเร่ืองราคายาง

ตกตํ่ามากท่ีสุด จาํนวน 346 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 60.38 รองลงมาเป็นปัญหาเก่ียวกบัราคาปุ๋ยเคมีท่ีเพ่ิมสูงข้ึน มีทุน
นอ้ย ยางเป็นโรค หนา้ยางตายน่ิง (ตารางผนวกท่ี 10) 

4.1.8 ส่ิงทีต้่องการให้สหกรณ์ช่วยเหลอื 
มีสมาชิกจาํนวน 473 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 60.64 มีความต้องการให้สหกรณ์ช่วยเหลือ โดยให้ช่วย

แกปั้ญหาเร่ืองคุณภาพและราคาปุ๋ยเคมี จาํนวน 214 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 45.24 ของผูมี้ความตอ้งการให้ช่วยเหลือ 
ส่ิงท่ีตอ้งการให้สหกรณ์ช่วยเหลือรองลงมา คือ แกปั้ญหาราคายางพาราตกตํ่า ลดดอกเบ้ียเงินกู ้เพ่ิมแหล่งรับซ้ือนํ้ายาง 
ผอ่นผนัหน้ี และดูแลเร่ืองโรคยางพารา (ตารางผนวกท่ี 10) ทีมวิจยัจะไดน้าํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรึกษาหารือกบัฝ่ายบริหาร
ของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ.ตรัง เพ่ือดาํเนินการต่อไป 

 

4.2 ศูนยเ์รียนรู้โดยการพฒันาสวนยางพาราเป็นเครือข่ายคุณค่าตน้นํ้า 
 การพฒันาสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวซ่ึงเป็นธุรกิจตน้นํ้าเพ่ือรองรับการกา้วไปสู่
ความเป็นผูส่้งออกยางพาราท่ีเป็นธุรกิจปลายนํ้า เป็นการขยายผลเครือข่ายคุณค่าไปยงัสมาชิกชาวสวนยางท่ีเป็นตน้นํ้ า
ให้ไดรั้บผลประโยชน์สูงข้ึนจากการพฒันาเครือข่ายคุณค่ายางพารา โดยโครงการฯ ไดน้าํแนวทางการขยายผลแบบ
กลุ่มท่ีมีแกนนาํเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้เสมือนไข่แดงและมีสมาชิกกลุ่มเป็นไข่ขาวท่ีจะไดรั้บการเรียนรู้ผา่นแกนนาํ 
ทั้งน้ี โครงการฯ ไดค้ดัเลือกแกนนาํกลุ่มจาํนวน 3 ราย จาก 3 กลุ่ม ท่ีเป็นภาคีเครือข่ายและทาํธุรกิจขายยางแผน่รมควนั
ให้กบัสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางหรือแม่ข่ายท่ีเป็นตน้แบบในการขยายผลการทาํสวน
ยางพารา (ผูผ้ลิตนํ้ายางหรือยางแผน่) ซ่ึงเป็นตน้นํ้าของการทาํธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว 
 ทั้งน้ี โครงการฯ ไดก้าํหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกแกนนาํในการขยายผล คือ (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์
การเกษตรยา่นตาขาวท่ีสมาชิกฯ จาํนวนมากใหก้ารยอมรับในแง่ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (2) มีสวนยางพาราเป็น
ของตนเอง มีความพร้อม และประสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพสวนยางพารา และ (3) มีความสมคัรใจเขา้ร่วม
โครงการฯ และพร้อมให้ความร่วมมือในการนาํแนวปฏิบติัใหม่ๆ ในการทาํสวนยางพาราท่ีดีเป็นตน้แบบในการขยาย
ผลใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้รียนรู้และนาํไปปฏิบติัตาม โดยมีขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัแกนนาํของแต่ละกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

4.2.1 กลุ่มสวนสงเคราะห์ยางพฒันา (นายายหม่อม) 
 ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกเป็นแกนนาํไดแ้ก่ประธานกลุ่มช่ือ นายสัมพนัธ์ พนัธ์ุเกตุ อาศยัอยูห่มู่ท่ี 4 ต.ยา่นตาขาว อ.
ยา่นตาขาว จ. ตรัง อายุ 57 ปี การศึกษามธัยมตน้ สวนยางท่ีใชเ้ป็นแปลงเรียนรู้และถ่ายทอดแนวปฏิบติัการทาํสวน
ยางพารามีขนาด 54 ไร่ ยางพาราอาย ุ6 ปี พนัธ์ุ 251 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร ยงัไม่เปิดกรีด มีโรงแปรรูปยางแผน่รมควนั
ตั้งอยูใ่นบริเวณสวนยาง มีแผนผงัแสดงบริเวณสวนยางพาราดงัภาพท่ี 9 
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ภาพที ่9 แผนผงัแสดงท่ีตั้งแปลงเรียนรู้สวนยางพาราของนายสัมพนัธ์ พนัธ์ุเกตุ 
 
 ในการทาํสวนยางนั้น แกนนาํรายน้ียงัมีสวนยางพาราอีก 1 แปลง ตั้งอยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนั มีขนาดเน้ือท่ี 8 
ไร่ ยางพาราอาย ุ12 ปี พนัธ์ุ RRIM 600 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร เม่ือยางเลก็อาย ุ1-3 ปี ใชปุ๋้ยสูตร 25-7-7 เม่ือยางมีอาย ุ4 
ปีข้ึนไป ใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15 และ 20-8-20 เปิดกรีดเม่ือยางพารามีอาย ุ7 ปี ไดผ้ลผลิตนํ้ ายางดิบประมาณ 60 กก./วนัท่ี
กรีด มีเปอร์เซ็นนํ้ายางประมาณร้อยละ 30 คิดเป็นยางแหง้ 18-19 กก. ในปี 2550 มีรายไดป้ระมาณ 340,000 บาท แบ่ง
คร่ึงใหค้นกรีดยางคงเหลือเป็นรายไดข้องเจา้ของสวนยางพาราประมาณ 170,000 บาท หกัค่าปุ๋ยและค่าแรงงานในการ
ดูแลสวนประมาณ 50,000 บาท คาํนวณแลว้เจา้ของสวนมีรายไดสุ้ทธิประมาณ 10,000 บาท/เดือน แต่ในระดบัราคา
ยางพาราท่ีเป็นอยู่ขณะน้ีท่ีประมาณ 45-50 บาท/กก. นั้น เจา้ของสวนขนาดเน้ือท่ี 8 ไร่ มีรายไดสุ้ทธิเพียงประมาณ 
7,000 บาท/เดือน เท่านั้น ส่วนในช่วงปลายปี 2552 ท่ีราคายางพาราปรับตวัสูงข้ึนเป็นมากกวา่ 80 บาท/กก. นั้น เจา้ของ
สวนยางมีรายไดสุ้ทธิประมาณ 12,000 บาท/เดือน 
 ในส่วนของโรงแปรรูปยางแผ่นรมควนัของกลุ่มสวนสงเคราะห์พฒันานั้น มีนายสัมพนัธ์ พนัธ์ุเกตุ เป็น
เจา้ของและเป็นประธานกลุ่ม เป็นธุรกิจส่วนตวัโดยในระยะเร่ิมตน้ไดรั้บการส่งเสริมดา้นความรู้ในการแปรรูปยาง
แผน่รมควนัจากกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง มีสมาชิกท่ีส่งนํ้ายางเป็นประจาํประมาณ 200 ราย มีจุดรับซ้ือนํ้ายาง
ดิบจากสมาชิก 2 จุด มีกาํลงัการผลิตยางแผน่รมควนั 6 ตนั/วนั คิดเป็นปริมาณนํ้ ายางดิบท่ีรับซ้ือไดป้ระมาณ 18,000 
กก. /วนั ข้ึนอยูก่บัปริมาณเปอร์เซ็นนํ้ายาง ใชเ้วลาในการรมควนั 3-5 วนัในปัจจุบนัมีสมาชิกมาส่งนํ้ายางประมาณหน่ึง
ในสามถึงคร่ึงหน่ึงของกาํลงัผลิต ส่วนต่างของราคารับซ้ือคิดตามเปอร์เซ็นนํ้ ายางกบัราคาท่ีขายเป็นยางแผ่นรมควนั
ประมาณ 8 บาท/กก. มีตน้ทุนในการแปรรูปเป็นยางแผน่รมควนัประมาณ 5.50 บาท/กก. โดยคิดเป็นค่าแรงงาน 1.70 
บาท/กก. และค่าไมฟื้น 2.50 บาท/กก. (ไม่รวมค่าลงทุนก่อสร้างโรงรมควนั จกัรรีดแผน่ยาง และอุปกรณ์ต่างๆ) ส่วน
ต่างน้ีคาํนวณจากภาวะท่ีราคายางพาราปกติ ถา้ราคายางพาราผนัผวนมากๆ มีโอกาสขาดทุนสูงเช่นเดียวกนั โดยในช่วง
ท่ีราคายางพาราตกตํ่าลงมาเม่ือช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2551 นั้น กลุ่มน้ีขาดทุนหลายแสนบาท ในช่วงเทศกาลปีใหม่
มีการแจกของชาํร่วยใหก้บัสมาชิกท่ีมีการส่งนํ้ายางดิบเป็นประจาํ 
 ในการนาํแนวปฏิบติัการพฒันาการทาํสวนยางพารานั้น แกนนาํรายน้ีมีความสมคัรใจท่ีจะพฒันาแปลงเรียนรู้
โดยการใชปุ๋้ยอินทรียค์วบคู่กบัการใชปุ๋้ยเคมี และจะแบ่งพ้ืนท่ีสวนยางพาราท่ีเป็นแปลงเรียนรู้แห่งน้ีประมาณ 2 ไร่ ทาํ

สวน
ยางพารา 

โรงแปรรูป 
ยางแผน่รมควนั 

ถนนสาธารณะ

ปลกูตน้ผกัเน้ียงแซม 
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การปลูกพืชแซมระหวา่งตน้ยางพาราเพื่อเป็นรายไดเ้สริม โดยจะปลูกตน้ผกัเน้ียงซ่ึงเป็นไมย้นืตน้ นาํส่วนของใบอ่อน
มาใชเ้ป็นอาหาร ชอบข้ึนในบริเวณท่ีมีร่มเงาซ่ึงเหมาะกบัสภาพสวนยางพาราอายุมากกว่า 5 ปีข้ึนไป ในพ้ืนท่ีสวน
ยางพาราน้ีแกนนาํไดป้ลูกตน้สะเดาแซมยางพาราประมาณ 50 ตน้ดว้ย สะเดาเป็นไมย้นืตน้สามารถขายเน้ือไมไ้ดร้าคา
สูงนาํไปแปรรูปเป็นไมก้ระดานใชใ้นส่ิงปลูกสร้างได ้นอกจากน้ีแกนนาํรายน้ีไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลปริมาณนํ้ า
ยางดิบ ผลผลิตยางแปรรูปยางแผน่รมควนั รวมถึงราคายางพารารายวนั จึงเห็นสมควรส่งเสริมใหเ้ป็นศนูยข์อ้มูลระดบั
ชุมชนเพ่ือใหเ้ป็นตน้แบบแก่ชุมชนอ่ืนๆ ภายใตส้หกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว 
 จากการท่ีทีมนกัวิจยัไดเ้สนอแนะให้มีการปลูกพืชแซมเพื่อสร้างรายไดเ้สริม นั้น เกษตรกรรายน้ีไดท้าํการ
ปลูกตน้ผกัเน้ียงโดยความสมคัรใจเพ่ือนาํร่องเป็นตวัอยา่งแก่เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มจะไดน้าํไปขยายผลต่อไปใน
อนาคต โดยไดท้าํการปลูกตน้ผกัเน้ียงแซมระหวา่งแถวของตน้ยางพาราในพ้ืนท่ีประมาณ 2 ไร่  (ภาพท่ี 6) ทาํการปลูก
ในเดือนกนัยายน 2552 (ขณะน้ีตน้ผกัเน้ียงมีอายไุด ้5 เดือน) ระยะการปลูก 1.5 x 7.0 เมตร จาํนวน 4 แถวระหวา่งแถว
ตน้ยางพารา รวมปลกูจาํนวน 160 ตน้ (ภาพท่ี 10) 
 

 
ภาพที ่10 ตน้ผกัเน้ียงท่ีปลกูแซมระหวา่งตน้ยางพาราในแปลงเรียนรู้สวนยางพาราของนายสัมพนัธ์ พนัธ์ุเกตุ 
 
 ค่าใชจ่้ายในการเตรียมพ้ืนท่ีไม่มีเพราะปลูกในแปลงยาง ค่าขุดหลุมๆ ละ 5 บาท คิดป็นเงิน 800 บาท ค่าตน้
กลา้ 20 บาท/ตน้ คิดเป็นเงิน 3,200 บาทค่าปุ๋ยรองพ้ืน 340 บาท ค่าปุ๋ยบาํรุงดินประมาณ 1,800 บาท/ปี ไม่ตอ้งจ่าย
ค่าแรงในการดูแลรักษาเพราะจ่ายรวมอยูใ่นค่าการดูแลรักษายางพารา มีค่าใชจ่้ายรวมประมาณ 6,140 บาท ขณะน้ียงัไม่
สามารถเกบ็ขายได ้มีเพียงการเกบ็ไวบ้ริโภคในครัวเรือนเลก็นอ้ย ราคาผกัเน้ียงในตลาดจะอยูท่ี่ประมาณ 50 – 60 บาท/
กก. คาดวา่เม่ือตน้ผกัเน้ียงโตตม็ท่ีแลว้จะสามารถเกบ็ยอดผกัเน้ียงไปขายในตลาดไดว้นัละประมาณ 150 - 250 บาท/วนั 
 แกนนาํผูน้ี้มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการทาํสวนยางพารา ดงัต่อไปน้ี 

1) เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองของดิน เช่น การปรับปรุงสภาพและ
โครงสร้างของดิน ความตอ้งการธาตุอาหารในดิน ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน การใชปู้นขาวและโดโลไมท์ และ
ประเภทของดินท่ีเหมาะสมในการปลูกยางพารา นอกจากน้ียงัขาดความเขา้ใจในการใช้ปุ๋ยและพนัธ์ุยางท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม เกษตรกรบางรายไดรั้บปุ๋ยจากกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางไปแลว้นาํไปขายต่อ ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์กบั
สวนยางตนเอง และบางรายไดรั้บปุ๋ยจากกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางแต่ไม่เพียงพอ และยงัมีปัญหาในเร่ืองการ
ขาดเงินทุนในการปรับปรุงสวนยางอีกดว้ย 
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2) เกษตรกรตอ้งการความรู้เพ่ิมเติมในการปลูกพืชแซมยาง ในสวนยางท่ีมีอาย ุ1- 3 ปี และสวนยาง
ท่ีมีอาย ุ4 ปีถึงโค่นปลกูใหม่ เพ่ือเป็นรายไดเ้สริมจากรายไดท่ี้ไดรั้บจากการปลกูยาง 

3) ปัญหาในดา้นการตลาดและราคายางพารา เกษตรกรบางรายยงัไม่สามารถผลิตยางให้ตรงกบั
ความตอ้งการของตลาดได ้นอกจากน้ี ราคาของนํ้ ายาง ยางแผ่นรมควนั และไมย้างพารา ยงัมีราคาตํ่าและมีความผนั
ผวนดว้ย 

4.2.2 กลุ่มพฒันาคุณภาพยางพาราบ้านท่าบันได 
 ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกเป็นแกนนาํไดแ้ก่ประธานกลุ่มช่ือ นายจรัน จิตร์เพช็ร อาศยัอยูห่มู่ท่ี 2 ต.ยา่นตาขาว    อ.
ยา่นตาขาว จ. ตรัง อายุ 37 ปี การศึกษาปริญญาตรี สวนยางท่ีใชเ้ป็นแปลงเรียนรู้และถ่ายทอดแนวปฏิบติัการทาํสวน
ยางพารามีขนาด 5 ไร่ ยางพาราอาย ุ2 ปี พนัธ์ุ 251 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร ยงัไม่เปิดกรีด โดยในพ้ืนท่ีสวนยางน้ีไดมี้การ
ใชพ้ื้นท่ีขนาด 2 งานปลูกฝร่ังแซมยางดว้ย มีพ้ืนท่ีอีก 4 ไร่อยูใ่นแปลงเดียวกนัเป็นโรงแปรรูปยางแผน่รมควนัและเป็น
บา้นท่ีอยูอ่าศยั มีแผนผงัแสดงบริเวณสวนยางพาราดงัภาพท่ี 11  
 ในการทาํสวนยางนั้น แกนนาํรายน้ียงัมีสวนยางพาราอีก 1 แปลง ไดรั้บมรดกมา ตั้งอยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนั มี
ขนาดเน้ือท่ี 40 ไร่ ท่ีดินแปลงน้ีเคยปลูกปาลม์นํ้ามนัเม่ือตน้ปาลม์มีอายมุากกวา่ 20 ปี จึงทาํการโคนและเปล่ียนมาปลูก
ยางพาราเม่ือ 2 ปีท่ีแลว้ เพราะช่วงนั้นราคายางพาราสูงมาก ยางพาราในสวนน้ีมีอาย ุ2 ปี พนัธ์ุ 251 ระยะปลูก 3 x 7 
เมตร ใช้ปุ๋ยสูตร 25-7-7 คาดว่าจะเปิดกรีดเม่ือยางพารามีอายุ 7 ปี ค่าปุ๋ยและค่าแรงงานในการดูแลสวนประมาณ 
200,000 บาท /ปี  
 ในส่วนของโรงแปรรูปยางแผ่นรมควนัของกลุ่มพฒันาคุณภาพยางพาราบา้นท่าบนัไดนั้น มีนาย จรัน จิตร์
เพช็ร เป็นเจา้ของและเป็นประธานกลุ่ม เป็นธุรกิจส่วนตวัโดยในระยะเร่ิมตน้ไดรั้บการถ่ายทอดดา้นความรู้ในการแปร
รูปยางแผน่รมควนัจากนายสัมพนัธ์ พนัธ์ุเกตุ มีสมาชิกท่ีส่งนํ้ายางเป็นประจาํประมาณ 130 ราย แต่ละรายมีพ้ืนท่ีสวน
ยางพาราเฉล่ียประมาณ 10 ไร่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ของสมาชิกปลกูยางพาราพนัธ์ุ 600 มีจุดรับซ้ือนํ้ายางดิบจากสมาชิก 
3 จุด โรงแปรรูปยางแผ่นรมควนัมีกาํลงัการผลิตยางแผ่นรมควนั 6 ตนั/วนั คิดเป็นปริมาณนํ้ ายางดิบท่ีรับซ้ือได้
ประมาณ 18,000 กก. /วนั ข้ึนอยูก่บัปริมาณเปอร์เซ็นนํ้ายาง ใชเ้วลาในการรมควนั 3-5 วนั ช่วงท่ีมีนํ้ ายางดิบเขา้มามาก
จะอยใูนช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงธนัวาคม ในปัจจุบนัมีสมาชิกมาส่งนํ้ายางประมาณคร่ึงหน่ึงถึงสองในสามของกาํลงั
ผลิต ส่วนต่างของราคารับซ้ือคิดตามเปอร์เซ็นนํ้ ายางกบัราคาท่ีขายเป็นยางแผ่นรมควนัประมาณ 8.50 บาท/กก. มี
ตน้ทุนในการแปรรูปเป็นยางแผน่รมควนัประมาณ 5.50 บาท/กก. โดยคิดเป็นค่าแรงงาน 1.70 บาท/กก. และค่าไมฟื้น 
2.50 บาท/กก. (ไม่รวมค่าลงทุนก่อสร้างโรงรมควนั จกัรรีดแผน่ยาง และอุปกรณ์ต่างๆ) ส่วนต่างน้ีคาํนวณจากภาวะท่ี
ราคายางพาราปกติ ถา้ราคายางพาราผนัผวนมากๆ มีโอกาสขาดทุนสูงเช่นเดียวกนั โดยในช่วงท่ีราคายางพาราตกตํ่าลง
มาเม่ือช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2551 นั้น กลุ่มน้ีขาดทุนหลายแสนบาทเช่นเดียวกนั 
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ภาพที ่11 แผนผงัแสดงท่ีตั้งแปลงเรียนรู้สวนยางพาราของนายจรัน จิตร์เพช็ร 
 
 ในการนาํแนวปฏิบติัการพฒันาการทาํสวนยางพารานั้น แกนนาํรายน้ีมีความสมคัรใจท่ีจะพฒันาแปลงเรียนรู้
โดยการใชปุ๋้ยอินทรียค์วบคู่กบัการใชปุ๋้ยเคมี และไดแ้บ่งพ้ืนท่ีสวนยางพาราท่ีเป็นแปลงเรียนรู้แห่งน้ีประมาณ 2 งาน 
ทาํการปลูกพืชแซมระหว่างตน้ยางพาราท่ีมีอายุ 6 เดือน เพ่ือเป็นรายไดเ้สริมและเก็บไวบ้ริโภคในครัวเรือนโดยไม่
สารพิษตกคา้งเพราะเป็นผลผลิตท่ีปราศจากสารเคมีเน่ืองจากไม่มีการใชส้ารเคมีในกระบวนการผลิต โดยปลูกตน้ฝร่ัง
ซ่ึงเป็นไมย้ืนตน้ ชอบพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดเตม็ท่ี จึงเหมาะกบัสภาพสวนยางพาราอายนุอ้ยกวา่ 4 ปี มีตน้ฝร่ัง 100 ตน้ 
อาย ุ2 ปี (ภาพท่ี 12) เท่ากบัอายตุน้ยางพารา ระยะปลูก 3 x 4 เมตร ค่าจา้งขดุหลุม 500 บาท ค่าตน้กลา้ 15 บาท/ตน้ คิด
เป็นเงิน 1,500 บาท อายุ 1 ปี มีการทาํระบบให้นํ้ าท่ีลงทุนไปประมาณ 5,000 บาท ดว้ย  มีการบาํรุงตน้ฝร่ังดว้ยปุ๋ย
ปริมาณ 0.5 กิโลกรัม/ตน้ คิดเป็นค่าใชจ่้าย 500 บาท/ปี ค่าแรงงานบาํรุงรักษา 800 บาท/ปี ค่าแรงงานห่อผลและเก็บ
เก่ียว 800 บาท/ปี รวมค่าใชจ่้ายตั้งแต่ปลูก 11,000 บาท ขายฝร่ังไดใ้นราคา 30-35 บาท/กก. เกบ็ผลฝร่ังไวบ้ริโภคใน
ครัวเรือนและขายไปแลว้ประมาณ 350 กก. คิดเป็นมูลค่าของผลผลิตฝร่ังประมาณ 9,500.00 บาท ซ่ึงใกลเ้คียงกบั
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีไดใ้ชไ้ปแลว้ 
 แกนนาํผูน้ี้มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการทาํสวนยางพารา ดงัต่อไปน้ี 

1) เกษตรกรชาวสวนยางขาดการวางแผนในการปลูกยาง โดยส่วนใหญ่จะทาํการปลูกยางตามท่ี
ตนเองคุน้เคย ไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและขอ้ดีขอ้เสียของยางแต่ละพนัธ์ุ การปลูกยางพนัธ์ุท่ีไดผ้ลผลิตตํ่าทาํ
ใหเ้สียโอกาสในการท่ีจะไดรั้บรายไดท่ี้สูงกวา่ 

2) เกษตรกรขาดพนัธ์ุยางท่ีเหมาะสม เน่ืองจากพนัธ์ุยางใหม่ๆ ท่ีใหผ้ลผลิตสูงจะเป็นท่ีรู้จกักนัในวง
แคบและมีราคาตน้กลา้แพงกวา่กลา้ยางทัว่ไปประมาณ 1 เท่าตวั 
 

สวนยางพารา 
ปลกูฝร่ังแซม 

โรงแปรรูป 
ยางแผน่รมควนั 

ถนนสาธารณะ

บา้น 
สวนยางพารา 
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ภาพที ่12 ตน้ฝร่ังท่ีปลกูแซมระหวา่งตน้ยางพาราในแปลงเรียนรู้สวนยางพาราของนายจรัน จิตร์เพช็ร 

 
3) เกษตรกรขาดความรู้ ความเขา้ใจในการปลูกยางพารา แมว้า่ในปัจจุบนัจะมีหน่วยงานของรัฐท่ีมี

หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการปลูกยางโดยเฉพาะ แต่หน่วยงานเหล่านั้นมีบุคลากรจาํกดั ดูแลเกษตรกรไดไ้ม่ทัว่ถึง โดย
หน่วยงานของราชการโดยเฉพาะสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง (สกย.) ควรจดัอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรชาวสวนยางแบบครบวงจรในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจให้กบัเกษตรกรโดยเฉพาะ เช่น หลกัสูตร
การดูแลรักษาตน้ยาง การป้องกนัโรคท่ีเกิดกบัยางพารา วิธีการกรีดยางท่ีถูกตอ้ง และแนวทางในการลดตน้ทุนในการ
ปลกูยาง เป็นตน้ 

 4) ควรมีการให้ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปลูกพืชแซมยาง เช่น การปลูกผกั ผลไม ้
ในช่วง 1-4 ปีแรกของการปลกูยางพารา เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หก้บัเกษตรกร 

 5) รัฐบาลควรมีนโยบายในการแกปั้ญหาราคายางตกตํ่าอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง โดยจดัตั้ง
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในส่วนน้ีโดยเฉพาะ เพ่ือจะไดมี้การวางแผนในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวต่อไป 

4.2.3 กลุ่มพฒันาคุณภาพยางพาราบ้านป่ากอ 
 ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกเป็นแกนนาํไดแ้ก่ประธานกลุ่มช่ือ นายศราวธุ ชั้นสกุล อาศยัอยูห่มู่ท่ี 5 ต. ปะเหลียน  อ. ปะ
เหลียน จ. ตรัง อายุ 25 ปี การศึกษามธัยมปลาย สวนยางท่ีใชเ้ป็นแปลงเรียนรู้และถ่ายทอดแนวปฏิบติัการทาํสวน
ยางพารามี 2 แปลงติดกนั แปลงท่ี 1 ไดรั้บมรดกมา มีขนาด 30 ไร่ ยางพาราอาย ุ25 ปี พนัธ์ุ 600 ระยะปลูก 3x7 เมตร 
(ไร่ละ 70 ตน้) เปิดกรีดแลว้ไดผ้ลผลิตนํ้ ายางดิบประมาณ 60 กก./วนัท่ีกรีด (กรีดไดป้ระมาณ 150 วนั/ปี) เปอร์เซ็นนํ้ า
ยางร้อยละ 34 คิดเป็นผลผลิตยางแห้ง 20 กก. แบ่งคร่ึงกบัคนกรีด เจา้ของสวนมีรายไดป้ระมาณ 500-600 บาท/วนัท่ี
กรีด เม่ือช่วงเดือนเมษยน 2552 เกิดลมพายุฤดูร้อนทาํให้สวนแห่งน้ีเสียหายเป็นเน้ือท่ีมากกว่า 10 ไร่ คาดว่าจะ
ดาํเนินการขอสงเคราะห์เพ่ือปลูกยางพาราทดแทนภายใน 2 ปีน้ี แปลงท่ี 2 ไดรั้บมรดกมาเช่นเดียวกนั มีขนาดเน้ือท่ี 64 
ไร่ ยางพาราอาย ุ4 ปี พนัธ์ุ 251 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร ใชปุ๋้ยสูตร 25-7-7 ในอตัรา 0.5 กก./ตน้ และใชปุ๋้ยข้ีไก่ดว้ย คาด
วา่จะเปิดกรีดเม่ือยางพารามีอาย ุ7 ปี ค่าปุ๋ยและค่าแรงงานในการดูแลสวนประมาณ 260,000 บาท /ปี โดยในพ้ืนท่ีสวน
ยางน้ีไดมี้การปลูกกลว้ยนํ้ าหวา้ และตน้สะเดาแซมยางดว้ย และมีพ้ืนท่ีอีก 5 ไร่ตั้งอยูใ่กลก้นัเป็นโรงแปรรูปยางแผ่น
รมควนั มีแผนผงัแสดงบริเวณสวนยางพาราดงัภาพท่ี 13  
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ภาพที ่13 แผนผงัแสดงท่ีตั้งแปลงเรียนรู้สวนยางพาราของนายศราวธุ ชั้นสกลุ 
  
 ในการทาํสวนยางนั้น แกนนาํรายน้ียงัมีสวนยางพาราอีก 1 แปลง ไดรั้บมรดกมา ตั้งอยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนั มี
ขนาดเน้ือท่ี 50 ไร่ อายยุางพารา 27 ปี พนัธ์ุ 600 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร ใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15 ไดผ้ลผลิตและรายได้
ประมาณ 2 เท่าของสวนยางแปลงท่ี 1 ท่ีกล่าวถึงไปแลว้ คาดวา่จะขอสงเคราะห์เพ่ือปลูกยางพาราทดแทนภายใน 2 ปี 
ค่าปุ๋ยและค่าแรงงานในการดูแลสวนประมาณ 100,000 บาท /ปี  
 ในส่วนของโรงแปรรูปยางแผน่รมควนัของกลุ่มพฒันาคุณภาพยางพาราบา้นท่าบนัไดนั้น มีนาย ศราวุธ ชั้น
สกุล เป็นประธานกลุ่ม ดาํเนินธุรกิจแบบวิสาหกิจชุมชน กลุ่มน้ีไดเ้ช่าโรงแปรรูปยางแผ่นรมควนัท่ีก่อสร้างโดย
กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางแต่ไดถู้กปล่อยให้ท้ิงร้าง ทางกลุ่มจ่ายค่าเช่าให้กบัเจา้ของท่ีดินท่ีโรงแปรรูปฯ ตั้งอยู ่ 
3,000 บาท/เดือนโดยในระยะเร่ิมต้นได้รับการถ่ายทอดด้านความรู้ในการแปรรูปยางแผ่นรมควนัจากสหกรณ์
การเกษตรยา่นตาขาว มีสมาชิกท่ีส่งนํ้ ายางเป็นประจาํประมาณ 50 ราย ในการรวมกลุ่มกนันั้นมีการลงทุนร่วมกนัใน
รูปของการซ้ือหุน้ๆ ละ 50 บาท คนละ 10 หุน้เป็นอยา่งนอ้ย แต่ละรายมีพ้ืนท่ีสวนยางพาราเฉล่ียประมาณ 20 ไร่ ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 80 ของสมาชิกปลูกยางพาราพนัธ์ุ 600 โรงแปรรูปยางแผน่รมควนัมีกาํลงัการผลิตยางแผน่รมควนั 3 ตนั/
วนั คิดเป็นปริมาณนํ้ ายางดิบท่ีรับซ้ือไดป้ระมาณ 9,000 กก. /วนั ข้ึนอยู่กบัปริมาณเปอร์เซ็นนํ้ ายาง ใชเ้วลาในการ
รมควนั 3-5 วนั ช่วงท่ีมีนํ้ายางดิบเขา้มามากจะอยใูนช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงธนัวาคม ในปัจจุบนัมีสมาชิกมาส่งนํ้ายาง
ประมาณหน่ึงในสามของกาํลงัผลิต คิดเป็นปริมาณนํ้ายางดิบประมาณ 3 ตนั/วนั หรือเป็นยางแผน่รมควนัประมาณ 1.2 
ตนั/วนั ส่วนต่างของราคารับซ้ือคิดตามเปอร์เซ็นนํ้ ายางกบัราคาท่ีขายเป็นยางแผ่นรมควนัประมาณ 8.00 บาท/กก. มี
ตน้ทุนในการแปรรูปเป็นยางแผน่รมควนัประมาณ 4-5 บาท/กก. โดยคิดเป็นค่าแรงงาน 1.70 บาท/กก. และค่าไมฟื้น 
2.25 บาท/กก. (ไม่รวมค่าลงทุนก่อสร้างโรงรมควนั จกัรรีดแผน่ยาง และอุปกรณ์ต่างๆ) ส่วนต่างน้ีคาํนวณจากภาวะท่ี
ราคายางพาราปกติ ถา้ราคายางพาราผนัผวนมากๆ มีโอกาสขาดทุนสูงเช่นเดียวกนั โดยในช่วงท่ีราคายางพาราตกตํ่าลง

โรงแปรรูป 
ยางแผน่รมควนั 

ถนนสาธารณะ 

สวนยางพารา 
แปลงท่ี 1 

สวนยางพารา 
แปลงท่ี 2 
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มาเม่ือช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2551 นั้น กลุ่มน้ีตอ้งหยดุการทาํยางแผน่รมควนัไประยะหน่ึง โดยเฉล่ียกลุ่มน้ีมีกาํไร
จากการธุรกิจประมาณปีละ 5-6 แสนบาท กาํไรท่ีไดมี้การจดัสรรเขา้กองกลางร้อยละ 20 ซ้ือหุน้เพ่ิมร้อยละ 30 และท่ี
เหลือร้อยละ 50 นาํมาจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ท่ีลง 
 ในการนาํแนวปฏิบติัการพฒันาการทาํสวนยางพารานั้น แกนนาํรายน้ีมีความสมคัรใจท่ีจะนาํสวนยางพารา
แปลงท่ี 2 พฒันาเป็นแปลงเรียนรู้โดยการใชปุ๋้ยอินทรียค์วบคู่กบัการใชปุ๋้ยเคมี และจะแบ่งพ้ืนท่ีสวนยางพาราท่ีเป็น
แปลงเรียนรู้แห่งน้ีประมาณ 5 ไร่ ทาํการใส่ปุ๋ยตามความจาํเป็นใหส้อดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน และ
เม่ือเปิดกรีดจะทดลองใชว้ิธีการกรีดแบบ 2 หนา้สลบัวนั พร้อมทั้งทาํการปลูกพืชแซมระหว่างตน้ยางพาราเพ่ือเป็น
รายไดเ้สริม โดยจะปลูกตน้ผกัเน้ียงซ่ึงเป็นไมย้ืนตน้ นาํส่วนของใบอ่อนมาใชเ้ป็นอาหาร ชอบข้ึนในบริเวณท่ีมีร่มเงา
ซ่ึงเหมาะกบัสภาพสวนยางพาราอายมุากกวา่ 5 ปีข้ึนไป  

นอกจากน้ีในพ้ืนท่ีสวนยางพาราน้ีแกนนาํไดป้ลกูตน้สะเดาแซมแทนตน้ยางพาราท่ีตายประมาณ 100 ตน้ดว้ย 
(ภาพท่ี 14) สะเดาเป็นไมย้ืนตน้สามารถขายเน้ือไมไ้ดร้าคาสูงนาํไปแปรรูปเป็นไมก้ระดานใชใ้นส่ิงปลูกสร้างได ้การ
ปลูกตน้สะเดาเสริมเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะกบัอุปนิสัยของเกษตรกรชาวสวนยางเพราะเกษตรกรไม่ตอ้งใชเ้วลาดูแล
รักษาหลกัการปลกู (เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่จะไม่ปลูกพืชแซมเพราะตอ้งใชเ้วลามาดูแลบาํรุงรักษา) ตน้สะเดา
เม่ือปลูกแลว้จะแข็งแรง สามารถเจริญเติบโตไดโ้ดยไม่ตอ้งดูแลและบาํรุงรักษา การปลูกตน้สะเดาเสริมในสวน
ยางพาราไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ตน้กลา้ไดจ้ากธรรมชาติไม่ตอ้งซ้ือ เม่ือตน้สะเดามีอายมุากกวา่ 15 ปี กส็ามารถตดัขายได ้
คาดประมาณการณ์ว่าจะขายไดต้น้ละไม่นอ้ยกว่า 3,000 บาท ตน้สะเดาจาํนวน 100 ตน้ จะสร้างรายไดไ้ม่ตํ่ากว่า 
300,000 บาท ภายในช่วงระยะเวลา 15 ปี 
 

 
 

ภาพที ่14 ตน้สะเดาท่ีปลกูแซมระหวา่งตน้ยางพาราในแปลงเรียนรู้สวนยางพาราของนายศราวธุ ชั้นสกลุ 
 
 แกนนาํผูน้ี้มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการทาํสวนยางพารา ดงัต่อไปน้ี 

1) ในดา้นความเป็นอยู่ของเกษตรกรนั้น พบว่าเกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่มีท่ีดินเป็นของ
ตนเองจึงไม่มีปัญหาในเร่ืองทางดา้นเศรษฐกิจมากนกั แต่เกษตรกรไม่มีความขยนัขนัแขง็ในการทาํสวนยาง อีกทั้งมี
บางรายใชเ้งินอยา่งฟุ่มเฟือย ขาดคุณธรรม นอกจากน้ียงัมีปัญหาในเร่ืองการขาดตลาดรับซ้ือยางอีกดว้ย 
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 2) ปัญหาเกษตรกรขาดความรู้ในเร่ืองของการใชปุ๋้ยท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัสภาพดินในแต่ละพ้ืนท่ี 
ขาดความรู้ในเร่ืองการปลูกยางพนัธ์ุท่ีเหมาะสม ขาดความรู้เร่ืองการจดัการสวนยางอยา่งเป็นระบบ ขาดความรู้เร่ือง
โรคของยาง และขาดความรู้ในเร่ืองการตลาดยางพารา 

 3) ความช่วยเหลือท่ีเกษตรกรชาวสวนยางพาราตอ้งการจากภาครัฐ ไดแ้ก่ตอ้งการให้สํานักงาน
กองทุนสงเคราะห์สวนยาง (สกย.) ให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆ มากกวา่น้ี และยงัตอ้งการให้สํานกังานวิจยัพนัธ์ุยาง
และสาํนกังานพฒันาท่ีดินไดเ้ขา้มีส่วนในการเพ่ิมขีดความสามารถใหม้ากข้ึนดว้ย 
 

 
4.3 การปรับโครงสร้างและการบริหารจดัการของสหกรณ์ 
 การเช่ือมโยงจากระบบการผลิตยางพาราของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวผ่านโซ่อุปทานสู่ตลาด
เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมและขยายผลเครือข่ายคุณค่าตั้งแต่ธุรกิจตน้นํ้ าเพ่ือรองรับการกา้วไปสู่ความเป็นผูส่้งออกยางพาราท่ี
เป็นธุรกิจปลายนํ้า เป็นการเพ่ิมคุณค่าไปยงัสมาชิกชาวสวนยางท่ีเป็นตน้นํ้าใหไ้ดรั้บผลประโยชน์สูงข้ึนจากการพฒันา
เครือข่ายคุณค่ายางพาราจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนกลยทุธ์เพ่ือสร้างตวัแบบการบริหารและปรับโครงสร้างของสหกรณ์ 
ดงัต่อไปน้ี 
 4.3.1 การประชุมระดมความเห็นเกีย่วกบัการวางแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ 

การประชุมระดมความเห็นระหว่างผูป้ระสานงานชุดวิจยัฯ คณะนักวิจยั ผูแ้ทนกรรมการดาํเนินงานของ
สหกรณ์ฯ และผูจ้ดัการฯ (รายช่ือและผลการประชุมแสดงในภาคผนวก ฉ และภาคผนวก ช) เก่ียวกบัการวางแผนกล
ยทุธ์ของสหกรณ์และแนวทางธุรกิจการส่งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั ไดแ้ผนกลยทุธ์ซ่ึง
ประกอบดว้ยโครงการและแผนต่าง ๆ โดยสรุป ดงัต่อไปน้ี (ตารางท่ี 3) 

(1) โครงการเวทีเรียนรู้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่สมาชิกชั้นนาํ ผูน้าํกลุ่มสมาชิก 
กรรมการดาํเนินงานและพนกังานของสหกรณ์ฯ อยา่งสมํ่าเสมอ โดยจดัทาํปฏิทินเรียนรู้ของกลุ่มต่าง ๆอยา่งชดัเจน ใช้
งบประมาณปกติของสหกรณ์และงบโครงการวจิยั มีอนุกรรมการการศึกษาและรองผูจ้ดัการฯ เป็นผูรั้บผดิชอบ 

(2) โครงการพฒันาสวนตน้แบบ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันารูปแบบการทาํสวนยางท่ีลดตน้ทุนการผลิตและ
เพ่ิมรายได ้โดยมีผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั คือ ไดศู้นยเ์รียนรู้สวนยางพาราตน้แบบจาํนวน 3 สวน และชุดความรู้การทาํสวน
ยางพารา มีอนุกรรมการฝ่ายสวนยางพาราและหวัหนา้หน่วยโรงอดักอ้นเป็นผูรั้บผดิชอบ 

(3) โครงการนาํร่องทาํสวนยางพาราแบบ GAP มีวตัถุประสงค์เพ่ือเตรียมการระบบการเกษตร
มาตรฐานสากลเพ่ือการส่งออกโดยมีผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั คือไดศู้นยเ์รียนรู้ GAP มีคณะนักวิจยัและผูจ้ดัการเป็น
ผูรั้บผดิชอบ 

(4) แผนปรับปรุงโรงงานดว้ยการจดัสัปดาห์ 5 ส. และการประกวด มีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุงมาตรฐาน
และความสะอาดของโรงงาน เพ่ือปรับมาตรฐานการทาํงานของบุคลากรโรงงาน และจดัระบบการทาํงาน ณ จุด
รวบรวม โดยมีผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั คือมีกลไกและกระบวนการทาํงานในขั้นตอนการรับซ้ือและรวบรวม การกาํหนด
รหสัสินคา้ของเครือข่าย และมีมาตรการของการทาํงานร่วมกนัระหวา่งสหกรณ์ฯ และเครือข่าย มีผูจ้ดัการและหวัหนา้
หน่วยโรงอดักอ้นเป็นผูรั้บผดิชอบ 

(5) แผนบูรณาการการทาํงานของทีมงานเฉพาะกิจ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาระบบการทาํงานระหวา่งฝ่าย
นโยบายกบัฝ่ายจดัการเพ่ือการบรรลุเป้าหมายร่วมกนั โดยมีผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั คือไดมี้การทบทวนและปรับปรุง Job 
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Descriptions ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างการบริหารงานและแผนธุรกิจ มีการพิจารณากรอบตาํแหน่งงานท่ีจาํเป็น โดย
มีประธานคณะกรรมการฯ และผูจ้ดัการเป็นผูรั้บผดิชอบ 

(6) แผนธุรกิจยางพารา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหมี้แผนการทาํงานในอนาคต 3 ปี ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนท่ีกลยทุธ์ 
ไดแ้ก่ แผนรวบรวมผลผลิต แผนจดัจาํหน่ายตามช่องทางการตลาดต่าง ๆ แผนบริหารความเส่ียง แผนการเงิน และการ
จดัทาํงบการเงินล่วงหนา้ โดยมีผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั คือมีแผนรวบรวมผลผลิตยางพารา แผนจดัจาํหน่ายตามช่องทาง
การตลาดต่าง ๆ แผนบริหารความเส่ียง แผนการเงิน และการจดัทาํงบการเงินล่วงหนา้ รวมทั้งมีฐานขอ้มูลสมาชิกผู ้
ปลกูยางพารา / ระบบสารสนเทศ โดยมีคณะนกัวจิยัและผูจ้ดัการฯ เป็นผูรั้บผดิชอบ  

  
ตารางที ่3   กิจกรรม วตัถุประสงค ์ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั และผูรั้บผดิชอบ 
 

ประธาน/ผจก-มีการทบทวนและปรับปรุง JD ใหส้อดคลอ้งกบั
โครงสร้างงานและแผนธุรกิจ
-มีการพิจารณากรอบตํ่าแหน่งงานท่ีจาํเป็น

- เพ่ือพฒันาระบบการทาํงานระหว่างฝ่าย
นโยบายและฝ่ายจดัการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
รวมกนั

5. โคงการพฒันาโรงานสู่
มาตรฐานสากล 

-มีการรวบรวมผลผลิตแผนจดัจาํหน่ายตามช่องทาง 
การตลาดต่างๆแผนบริหารความเส่ียง แผนการเงิน จดัทาํ
งบการเงินล่วงหนา้
-มีฐานขอ้มลูสมาชิกผูป้ลกูยางระบบสารสนเทศ

- ใหมี้แผนการทาํงานในอนาคต 3 ปี สอด
ลอ้งกบัแผนท่ีกลยธุท ์ไดแ้ก่ แผนรวบรวม
ผลผลิต แผนจดัจหน่ายตามช่องทาง
การตลาดต่างๆ แผนบริหารคามเส่ียง 
แผนการเงิน การจดัทาํงบการเงินล่วงหนา้

6. แผนธุรกิจยางพารา

-มีกลไกและกระบวนการทาํงานขั้นตอนการรับซ้ือ / 
รวบรวม
-การกาํหนดรหสัสินคา้ของเครือข่าย
-มีมาตรการในการทาํงานร่วมกนัระหว่างสหกรณ์และ
เครือข่าย

- เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานและความสะอาด
ของโรงงาน
- เพ่ือปรับมาตรฐานการทาํงานของ
บุคลากรโรงงาน
-จดัระบบการทาํงาน ณ จุดรวบรวม

4. แผนปรับปรุงโรงงาน ด้วย
การจดัการ 5 ส /การประกวด

อนุกรรมการ
ยางพารา / หวัหน้า
โรงอดักอ้น

- พฒันารูปแบบการทาํสวนยางท่ีลด
ตน้ทุน/เพ่ิมรายได้

2. โครงการพฒันาส่วต้นแบบ(2)

ทีมจยั /ผจก- ได ้ศนูยเ์รียนรู้ GAP สวนยางตน้แบบ
-มีชุดวามรู้การทาํสวนยาง

- เตรียมการสาํหรับระบบเกษตร
มาตรฐานสากล

3.โครงการนํารอง GAP (3)

อนุกรรมการ
การศึกษา / รอง 
ผจก

- จดัทาํปฎิทินการเรียนรู้ของกลุ่มต่างๆอยา่งชดัเจน (ใช้
งบประมาณปกติท่ีพอมี/งบวิจยั)

- สร้างโอกาสการรียนรู้ก่สามาชิกชั้นนาํ
ผูน้าํกลุ่มสมาชิก กรรมการ และ พนกังาน
อยา่งสมํ่าเสมอ

1. โครงการเวทีเรียนรู้ (1)

ผู้รับผดิชอบผลลัพธ์ที่คาดหวังวัตถุประสงค์
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4.3.2 การสร้างตวัแบบการบริหารจัดการเชิงคุณค่า 
 การสร้างตวัแบบ การบริหารจดัการเชิงคุณค่าภายใตก้ารดาํเนินการให้สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั 
เป็นศูนย์บริการสมาชิกและชุมชนท่ีมุ่งพัฒนาธุรกิจยางพาราสู่สากล โดยมีขั้นตอนต่างๆ ตามภาพท่ี15    ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

1. การเรียนรู้และพฒันา  
 การนาํชุดความรู้ GAP  ผา่นเครือข่ายชาวสวนนาํร่อง 
 เวทีเรียนรู้ผูน้าํกลุ่ม/เครือข่ายและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 สวนตน้แบบเพ่ือการเรียนรู้สู่การเพ่ิมผลผลิต/ลดตน้ทุน 

        โดยมีตวัช้ีวดัความสาํเร็จ  
 สมาชิก กรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีวสิัยทศัน์ร่วม 
 เกิดเป็นสังคมขอ้มูลข่าวสารเครือข่ายชาวสวนยางพารา 
 สมาชิกมีความเขา้ใจการทาํสวนยางอยา่งย ัง่ยนื เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 

2. กระบวนการภายใน 
 กองทุนเพ่ือการเรียนรู้ 
 โรงงานมาตรฐาน 
 การบูรณาการการทาํงานภายใตที้มงานเฉพาะกิจ 
 การจดัทาํแผนธุรกิจดว้ยการเช่ือมโยงพนัธมิตรภายใตโ้ซ่อุปทาน 
 การประชุมกลุ่มสมาชิก/เครือข่ายภายใตก้ารเรียนรู้ร่วมกนั 
 การประสานงานกบั สกย.และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้ลไกอนุกรรมการ 
 การติดต่อส่ือสารผา่นผูน้าํกลุ่ม 
 การบริหารความเส่ียง 

        โดยมีตวัช้ีวดัความสาํเร็จ  
 การทาํงานภายใตแ้ผนธุรกิจ 
 แผนพฒันาบุคลากร 
 การพฒันาระบบการทาํงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย/ตวัช้ีวดั 
 ฐานขอ้มูลเกษตรกร 
 แผนพฒันาการทาํสวนยางอยา่งย ัง่ยนื 
 มีคณะกรรมการ/ระเบียบกองทุนเพ่ือการเรียนรู้ 
 มีแผนการประชุมกลุ่มสมาชิกอยา่งต่อเน่ือง 
 มีแผนธุรกิจ 
 มีแผนการทาํงานเชิงบูรณาการ 

 
 
 
 



   

 

37

37

3. การเงิน 
 บริหารจดัการเงินทุนอยา่งเพียงพอภายใตพ้นัธมิตรแหล่งทุน 

        โดยมีตวัช้ีวดัความสาํเร็จ  
 มีการบริหารจดัการเงินทุนอยา่งมีประสิทธิภาพและมีกลไกการบริหารความเส่ียง 
 มีการจดัทาํ Cash Flow Statement  
 มีการวเิคราะห์ตน้ทุน ผลตอบแทนรายธุรกิจ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนัธมิตรธุรกิจมีเป้าหมายร่วม 
 ผูน้าํเครือข่ายมีส่วนร่วมในแผนธุรกิจ 
 ชาวสวนมีแบบแผนการทาํสวนยางท่ีย ัง่ยนื 
 ผูน้าํ/ฝ่ายจดัการมีการทาํงานเป็นทีมภายใตว้สิัยทศัน์ 

โดยมีตวัช้ีวดัความสาํเร็จ 
 ชาวสวนมีแบบแผนการทาํสวนยางท่ีทนัสมยั สามารถลดตน้ทุน/เพ่ิมรายได ้

5. คุณค่า/มูลค่า 
 สมาชิกศรัทธา สหกรณ์เขม้แขง็ เป็นท่ีพ่ึงของสมาชิกและชุมชนพฒันาธุรกิจภายใตโ้ซ่อุปทาน

สู่สากล 
โดยมีตวัช้ีวดัความสาํเร็จ 

 สมาชิกเพ่ิมข้ึน 
 การอุดหนุนธุรกิจเพ่ิมข้ึน 
 มูลค่าธุรกิจขยายตวัอยา่งมัน่คง 
 มีช่องทางการตลาดสู่สากล (Co-ops to Co-ops) 
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 ภาพที ่15 ตวัแบบการบริหารจดัการเชิงคุณค่า 
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 4.3.3 การปรับโครงสร้างการผลติของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว 
 โครงสร้างการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว ในปัจจุบันตั้ งแต่ปี  2552 ถึงปัจจุบัน 
ประกอบดว้ยผูต้รวจสอบกิจการ 3 คน คณะกรรมการดาํเนินงาน 15 คน และท่ีปรึกษากรรมการ 5 คน ซ่ึงไดจ้ากการ
เลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่   สําหรับฝ่ายจดัการประกอบการ ผูป้ระกอบการใหญ่ รองผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการสาขา หัวหน้า
งานของธุรกิจต่างๆ 12 ธุรกิจ (ภาพท่ี 16) 
 เม่ือสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวมีแนวคิดท่ีจะดาํเนินธุรกิจในการส่งออกยางพาราตั้งแต่ตน้นํ้ า กลางนํ้ า 
ปลายนํ้ า และจะดาํเนินธุรกิจส่งออกดว้ย จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับโครงสร้างในการบริหารจดัการ ในส่วนของ
ธุรกิจยางพารา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น ตอ้งเพ่ิมฝ่ายการตลาดยางพารา ฝ่ายการผลิต และฝ่ายการเงิน 
สาํหรับการดาํเนินธุรกิจยางพาราโดยเฉพาะ และการจดัตั้งศนูยเ์รียนรู้เก่ียวกบัยางพารา เป็นตน้ 
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ภาพที ่ 16  โครงสร้างการบริหารสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว ปี 2552 

 

ทีป่ระชุมใหญ่ 

ผูต้รวจสอบกิจการ3คน คณะกรรมการการดาํเนินงาน 15 คน ท่ีปรึกษาสหกรณ์ 5คน 

คณะกรรมการ 
จดัซ้ือ-จดัขาย 

คณะกรรมการ 
ประชาสัมพนัธ์ 

คณะกรรมการ 
ตรวจนบัสินคา้ 

สถานี 
บริการนํ้ามนั 

คณะกรรมการ 
พิจารณาเงินกู ้

โรงงาน 
ก่อสร้าง 

ส่งเสริม
อาชีพ 

สวสัดิการ 
และสังคม 

ดาํเนิน 
คดี 

อนุกรรมการประเมิน 
สังหาริมทรัพย ์

อนุกรรมการ 
ตลาดกลาง 

งาน 
รถบรรทุก 

งานธุรกิจ 
การซ้ือ 

งานธุกิจ 
การขาย 

งาน 
เงินฝาก 

งาน 
สินเช่ือ 

งาน 
การเงิน 

งาน 
บญัชี 

งานสงัคม 
ดา้นจดัเล้ียง 

งานสถานี 
บริการนํ้ามนั 

งาน 
เคหะกิจ 

งาน 
ตลาดกลาง 

งาน 
สินเช่ือ 

งานโรงงาน 
นํ้าด่ืม 

โรงงานแปร 
รูปนํ้ายางสด 

งานคอมพิวเตอร์ 
และวารสาร 
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บทที ่5 
การเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกจิยางพาราตั้งแต่ผู้ผลติถึงผู้นําเข้าจากต่างประเทศ 

ภายใต้โซ่อุปทานโดยมีสหกรณ์การเกษตรเป็นแม่ข่าย 
 
 รายงานในส่วนน้ีเป็นการนาํเสนอแนวทางการการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจยางพาราตั้งแต่ผูผ้ลิตถึงผูน้าํเขา้
จากต่างประเทศภายใตโ้ซ่อุปทานโดยมีสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวเป็นแม่ข่าย เพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 
และ 4 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

5.1 การจดัทาํแผนธุรกิจเพื่อการส่งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว 
 ในกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจยางพาราตั้งแต่ระบบการผลิตสู่ตลาดเป้าหมายภายใตโ้ซ่อุปทาน
คุณค่านั้น จาํเป็นตอ้งมีการดาํเนินการจดัทาํแผนธุรกิจเพ่ือการส่งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั 
โดยคณะนกัวจิยัไดท้าํการ (1) เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูน้าํกลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่ีมีความพยายาม
ในการส่งออกยางพารา รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ง (2) การศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรท่ีประสบความสาํเร็จใน
การส่งออกยางพาราซ่ึงไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรทาํสวนธารนํ้าทิพย ์อ.เบตง จ.ยะลา และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของ
กลุ่มเกษตรกรแห่งน้ี (3) การประชุมระดมความเห็นระหว่างผูป้ระสานงานชุดวิจยัฯ คณะนักวิจยั ผูแ้ทนกรรมการ
ดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ และผูจ้ัดการฯ เก่ียวกบัการวางแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์และแนวทางธุรกิจการส่งออก
ยางพาราของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว ดงัไดก้ล่าวถึงไปแลว้ในบทท่ี 4 ในหวัขอ้ท่ี 4.3.1 (4) การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีดาํเนินการแปรรูปยางขั้นกลางและส่งออก (5) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของคณะ
นกัวิจยั ผูบ้ริหารของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว และสมาชิกเครือข่ายของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว รวมถึง
เจา้หนา้ท่ีรัฐจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือจดัทาํร่างแผนธุรกิจส่งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว (6) 
คณะนกัวิจยัพร้อมตวัแทนผูบ้ริหารสหกรณ์ฯ ไปศึกษาดูงานและเจรจากบัผูน้าํของสันนิบาตสหกรณ์ของประเทศจีน
ในการศึกษาหาลู่ทางสร้างเครือข่ายในการทาํธุรกิจส่งออกยางพารา (7) คณะนักวิจัยและผูบ้ริหารของสหกรณ์
การเกษตรยา่นตาขาวไปศึกษาดูงานธุรกิจการแปรรูปยางคอมปาวดเ์พ่ือการส่งออกและเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจ
เป็นพนัธมิตรทางการคา้ส่งออกยางคอมปาวด์กบักลุ่มเกษตรกรทาํสวนธารนํ้ าทิพย  ์และ (8) คณะนักวิจัยร่วมกบั
ผูบ้ริหารสหกรณ์ประชุมปรับปรุงแผนธุรกิจฯ โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี (ภาพท่ี 17) 
 
 
 
 
 



   

 

42

42

 
ภาพที ่17  การเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจยางพารา 

 
 5.1.1 ความคดิเห็นของบริษัทพนัธมติรทางธุรกจิทีส่่งออกยางพารา 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของบริษทัแปรรูปและส่งออกยางพาราจาํนวน 2 แห่ง ท่ีเป็นพนัธมิตรทาง
การคา้กบัสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว (ภาคผนวก ซ) พบว่าทั้ง 2 บริษทัเป็นบริษทัร่วมทุนกบับริษทัต่างชาติ โดย
บริษทัหน่ึงผลิตยางแท่ง (STR 20) เพียงประเภทเดียว ส่วนอีกบริษทัผลิตยางแผน่รมควนัอดักอ้น (ยางลูกขุน) ทั้ง 2 
บริษทัทาํธุรกิจกบัสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวโดยรับซ้ือยางพาราท่ีเป็นวตัถุดิบในการแปรรูปของบริษทั ถึงแมว้่า
มูลค่าการทาํธุรกิจจะไม่สูงมากนกัในการทาํธุรกิจร่วมกนัในยามปกติ แต่ก็มีการทาํธุรกิจท่ีเก้ือหนุนและช่วยเหลือกนั
ในยามท่ีแต่ละฝ่ายมีปัญหาในการจดัหาวตัถุดิบและมีปัญหาเร่ืองราคายางพารา 

ปัญหาท่ีสําคญัในการทาํธุรกิจของบริษทัไดแ้ก่ (1) มีการแยง่ซ้ือวตัถุดิบเพราะมีโรงงานแปรรูปยางพารามี
จาํนวนมาก ชาวสวนจะดูราคา แลว้ผลิตตามความตอ้งการของตลาด เช่น ขายเป็นนํ้ ายางสด หรือยางแผ่นดิบ (2) 
คุณภาพของยางพาราท่ีซ้ือมาจากเกษตรกรไม่ไดม้าตรฐาน  (3) เกษตรกรมีการผสมวตัถุดิบชนิดอ่ืนลงไปในยางพารา 
และ (4) การตกลงราคาในแต่ละช่วงส่งผลถึงกาํไรท่ีไม่แน่นอน ส่วนปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการส่งออกยางพารา (1) การ
ขนส่งไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่ ทาํให้เสียค่าขนส่งหลายต่อทาํให้ ตน้ทุนในกานขนส่งสูง (2) อินโดนีเซียเป็นคู่แข่งท่ี
สําคญัเน่ืองจากราคาถูกกว่าแต่คุณภาพตํ่ากว่า (3) การแทรกแซงและควบคุมราคายางพาราทาํการทาํธุรกิจส่งออก
ขาดทุนเน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใชมี้ราคาสูงกวา่ตลาดโลก (4) ลูกคา้มีความตอ้งการยางพาราคุณภาพท่ีสูงแต่ซ้ือในราคาเท่า
เดิม  

ทั้งน้ีผูบ้ริหารของ 2 บริษทัน้ีมีความคิดเห็นในทางท่ีดีกบัการทาํธุรกิจกบัสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว และ
ใหค้วามเห็นในกรณีสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวจะดาํเนินการส่งออกยางพาราเองวา่ (1) ตอ้งมีทุนและผูมี้ความรู้ใน
การแปรรูป (2) ขบวนการแปรรูปตอ้งไดม้าตรฐาน ตอ้งมีการปรับปรุงเร่ืองคุณภาพของยางพาราท่ีจะส่งออกเพ่ือสร้าง
ความมัน่ใจกบัผูน้าํเขา้ ตอ้งทาํธุรกิจให้มีความน่าเช่ือถือ (3) มีการแข่งขนัสูง ลงทุนแลว้อาจไม่คุม้ทุน  (4) มีการ
ประสานงานร่วมกบับริษทัหรือโรงงานท่ีผลิตยาง compound  อยูแ่ลว้ และ (5) อาจเร่ิมตน้ในลกัษณะรับจา้งแปรรูป
ให้กบัผูส่้งออกก่อน หรือแปรรูปเองแต่จา้งบริษทัท่ีทาํธุรกิจส่งออกอยูแ่ลว้ทาํหนา้ท่ีส่งออกให้ แลว้ค่อยๆ พฒันาไป
เป็นผูแ้ปรรูปและส่งออกของตนเองอยา่งเตม็รูปแบบ 
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ผูบ้ริหารของ 2 บริษทัน้ีไดใ้หค้วามเห็นเพ่ิมเติมวา่ชาวสวนยางพาราน่าจะมีการผลิตยางพาราท่ีมีคุณภาพมาก
ข้ึนไม่มีการผสมวตัถุดิบชนิดอ่ืนลงไปในยางพารา การมีส่ิงเจือปนทาํใหผ้ลิตภณัฑย์างรถยนตไ์ม่มีคุณภาพและมีความ
เส่ียงสูง และมีความเห็นว่าอนาคตการส่งออกยางพารายงัสดใสตลอดจนแนวโน้มความตอ้งการยงัมีความตอ้งการ
ยางพาราสูงซ่ึงข้ึนอยูก่บัอุตสาหกรรมรถยนต ์ถา้ยงัมีการใชร้ถยนตอ์ยูก่ย็งัจะตอ้งมีการผลิตยางพารา โดยความตอ้งการ
ยางพาราแต่ละชนิดจะแตกต่างกนัตามไปวตัถุประสงคใ์นการผลิต ในอนาคตมีขบวนการผลิตท่ีลดความส้ินเปลืองยาง
ในขั้นตอนการผลิต โดยนํ้ ายางขน้กบัยางแท่งจะมีความตอ้งการมากข้ึน ส่วนยางแผน่รมควนัจะมีความตอ้งการลดลง 
เน่ืองจากยางแท่งจะสามารถควบคุมคุณภาพไดดี้กวา่และราคาตํ่ากวา่ 

ในส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัการแข่งขนัหรือประเทศคู่แข่งนั้น ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบเน่ืองจากมี
ประสบการณ์ในการผลิตสูง มีเทคโนโลยแีละมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูง มีความสามารถในการทาํตลาดท่ีแตกต่างกนัใน
การส่งออก ต่างประเทศมีความตอ้งการยางพารา และ มีการกระจายการซ้ือในหลายๆ ประเทศเพ่ือป้องกนัปัญหาดา้น
วตัถุดิบและเป็นการบริหารความเส่ียงในระบบตลาด อาจมีปัญหาเร่ืองการตดัราคาของยางพารา เกษตรกรจะเลือกขาย
ยางตามความตอ้งการของตลาดท่ีให้ราคาสูง โดยประเทศมาเลเซียมีความไดเ้ปรียบกว่าเน่ืองจากสามารถผลิตไดใ้น
ตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่ อีกทั้งรัฐบาลไม่มีการควบคุมคุณภาพของยางพาราทาํใหแ้ข่งขนักบัต่างประเทศไดล้าํบากและคุณภาพ
ยางพาราในแต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกนั 

ผูบ้ริหารของ 2 บริษทัน้ี มีความเห็นเก่ียวกบัราคายางพาราว่า มีแนวโน้มว่าราคาจะสูงข้ึนแต่อาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามราคานํ้ ามนัดิบและภาวะเศรษฐกิจโลก โดยปัจจยัหลกัๆ ท่ีมีผลต่อการเคล่ือนไหวของราคายางพารา 
ไดแ้ก่ (1) ฤดูกาล ช่วงฤดูฝนราคายางจะสูงเน่ืองจากผลิตไดน้้อย (2) ราคานํ้ ามนัดิบเพราะราคายางข้ึนลงตามราคา
นํ้ ามนัดิบ (3) ภาวะเศรษฐกิจโลก (4) นโยบายของรัฐบาล และการแทรกแซงราคาทาํให้ตน้ทุนการผลิต (วตัถุดิบ) สูง
กวา่ราคาขาย และ (5) ราคาของยางพาราในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั โดยผูผ้ลิตจะเลือกซ้ือยางพาราในประเทศ
ท่ีมีราคาตํ่ากวา่ 

 
 5.1.2 การศึกษาดูงานเร่ืองการแปรรูปยางคอมปาว์ดของกลุ่มเกษตรกรทาํสวนธารนํา้ทพิย์ อ. เบตง จ. ยะลา 
 กลุ่มเกษตรกรทาํสวนธารนํ้าทิพย ์เดิมเป็นกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผน่จดัตั้งเม่ือปี 2535 ทางหมู่บา้นไดรั้บ
การจดัสรรงบประมาณจากองคก์ารบริหาร ส่วนจงัหวดั ใหส้ร้างโรงงานปรับปรุงคุณภาพยางแผน่พร้อมอุปกรณ์ จนถึง
ปลายปี 2532 นายแสวง พิงพิทยากุล ไดร้วมรวมสมาชิก จาํนวน 65 คน โดยการระดมทุนให้สมาชิกลงหุ้นและรับซ้ือ
นํ้ ายางสดจากสมาชิก มาแปรรูปเป็นยางแผ่นชั้นดีออกจาํหน่ายในตลาดเบตง ซ่ึงไดม้ากกว่า 2 บาท/ก.ก. เป็นผลให้
สมาชิกไดก้าํไรเป็นท่ีน่าพอใจ ทาํใหเ้กษตรกรขา้งเคียงสนใจสมคัรเป็นสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน ในปี พ.ศ.2533 สมาชิกจดั
ประชุมเพ่ือซกัซอ้มความเขา้ใจ กาํหนดวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั เพ่ือเตรียมจดัตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 
2533 มีสมาชิก 99 คน และไดจ้ดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกรทาํสวนธารนํ้าทิพย ์เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2533 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 
95 หมู่ท่ี 1 ต.ธารนํ้าทิพย ์อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา  

การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มโดยการรับซ้ือนํ้ ายางสดจากสมาชิกและลูกคา้ทัว่ไป ซ่ึงมีจุดรับซ้ือในปัจจุบนั
ทั้งหมด 12 จุด มาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควนัชั้น1 ถึงชั้น 3 แลว้อดักอ้นเป็นยางลูกขุนกอ้นละ 111.11 กิโลกรัม เพ่ือ
การส่งออก โดยมีกาํลงัผลิตประมาณเดือนละ 150-200 ตนั ต่อมาในปี 2550 ทางกลุ่มเกษตรกรทาํสวนธารนํ้ าทิพย ์ได้
ลงทุนผลิตยางคอมปาวด์ (ภาพท่ี 18) โดยใชว้ตัถุดิบยางแผ่นรมควนัท่ีทางกลุ่มผลิตได ้มาผสมกบัสารเคมีอ่ืนๆ ตาม
สูตรท่ีผูน้าํเขา้หรือผูใ้ชต้อ้งการส่งออกขายใหก้บัผูน้าํเขา้โดยตรงท่ีประเทศจีน  
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ภาพที ่18 การแปรรูปยางคอมปาวดข์องกลุ่มเกษตรกรทาํสวนธารนํ้าทิพย ์อ.เบตง จ.ยะลา 
 
จากการไปศึกษาดูงานและพบปะกบัฝ่ายจดัการและคณะกรรมการของกลุ่มจาํนวน 2 คร้ัง เพ่ือเจรจาเป็น

เครือข่ายร่วมกนัในการทาํธุรกิจส่งออกยางพารา โดยไดไ้ปดูงานคร้ังแรกเม่ือ  28-29 กนัยายน 2552 และคร้ังท่ีสองเม่ือ 
9-10 มกราคม 2553 เพ่ือศึกษาดูงานการแปรรูปยางคอมปาวด์เพ่ือการส่งออกของกลุ่มธารนํ้ าทิพย ์ซ่ึงผลิตเองและ
ส่งออกเองไปยงัประเทศจีน ทั้งยางแผน่รมควนัและการแปรรูปยางคอมปาวด ์(ดูภาพประกอบในภาคผนวก ฌ) แต่ทาง
กลุ่มยงัขาดเงินทุนท่ีจะขยายธุรกิจในการส่งออกยางคอมปาวด์ให้เพียงพอกบัความตอ้งการของผูน้าํเขา้ โดยเฉพาะ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงในปัจจุบนัมีความตอ้งการมาก ขณะท่ีสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวมีเงินทุนมากพอท่ีจะ
ลงทุนในการผลิตยางคอมปาวดไ์ด ้โดยทาํการส่งออกผา่นกลุ่มเกษตรกรธารนํ้าทิพย ์ ซ่ึงไดเ้ร่ิมศึกษาดูงานและเจรจาถึง
แนวทางท่ีจะทาํธุรกิจร่วมกนัและในการประชุมร่วมกนัเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2553 ซ่ึงประกอบดว้ยฝ่ายจดัการและ
คณะกรรมการทั้งสองฝ่าย ไดมี้ปฏิณยาร่วมกนั 3 ขอ้ ดงัน้ี 

(1) มุ่งพฒันาอาชีพชาวสวนยางพาราอยา่งย ัง่ยนื ภายใตก้ารเปิดเสรีทางการคา้ 
(2) การรวมพลงัสร้างสรรคธุ์รกิจของเครือข่ายใหมี้ความสามารถทางการแข่งขนั 
(3) ความร่วมมือทางวิชาการ ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้เชิงวชิาการในการสนบัสนุนเครือข่าย 

 
 
 5.1.3 การศึกษาดูงานเร่ืองการแปรรูปยางคอมปาวด์ของบริษัทยูโรม่ารับเบอร์ ประเทศมาเลเซีย 
 จากการไดไ้ปดูงานการผลิตยางคอมปาวดข์องบริษทัยโูรม่ารับเบอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยการประสานงาน
ของคุณกมัปนาทผูจ้ดัการกลุ่มเกษตรกรทาํสวนธารนํ้าทิพย ์ซ่ึงบริษทัน้ีเป็นพนัธมิตรคู่คา้ของกลุ่มเกษตรกรทาํสวนธาร



   

 

45

45

นํ้ าทิพย ์วตัถุดิบท่ีนาํมาแปรรูปเป็นยางคอมปาวดข์องบริษทั ส่วนใหญ่เป็นยางกน้ถว้ยและยางแผน่ดิบท่ีมีคุณภาพตํ่า 
ราคาวตัถุดิบก็ต ํ่าดว้ย โดยมีการนาํเขา้มาจากต่างประเทศ เช่น จากอาฟริกา พม่า และไทย เป็นตน้ และบางส่วนมีการ
รับซ้ือจากภายในประเทศ ขอ้ดีของบริษทัน้ีคือ มีสายการผลิตท่ีสั้นกวา่ของประเทศไทย และใชว้ตัถุดิบราคาตํ่า ซ่ึงใน
ขบวนการผลิตตอ้งมีการทาํความสะอาดวตัถุดิบ และลา้งวตัถุดิบเพียงคร้ังเดียว และมีการนํานํ้ ากลับมาใช้ใหม่ 
(ภาพประกอบในภาคผนวก ญ)  ทาํให้ตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่า โดยยางคอมปาวดท่ี์ผลิตไดจ้ะส่งไปขายยงัประเทศจีนและ
ยโุรป 

5.1.4 การศึกษาดูงานและเจรจาหาลู่ทางการเช่ือมโยงพันธมิตรธุรกิจกับ CHINA CO-Ops ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ชุมนุมสหกรณ์การจดัหาและการตลาดจีน (All China federation of Supply and Marketing Co-ops : 
ACFSMC) ตั้งอยูท่ี่กรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจสหกรณ์ใน
ชนบท ส่ิงท่ีดาํเนินการเป็นอนัดบัแรก คือการรับประกนัการผลิตในภาคการเกษตร การกระตุน้วงจรการผลิตในระบบ
ฟาร์ม และการปรับเปล่ียนโครงสร้างภาดการเกษตรและอุตสาหกรรม การกระตุน้การตลาดในชนบททาํใหเ้กิดการ
กระจายตวัและเพ่ิมผลผลิตไดม้ากข้ึน หลงัจากนั้นไดพ้ฒันาระบบการรับประกนัไปเป็นแบบเสรี จากสหกรณ์การ
จดัหาและการตลาดในวถีิชีวติไร่นาไปสู่สหกรณ์นารวมอุตสาหกรรมการพาณิชย ์และระบบการตลาดการผลิตไปสู่
การตั้งองคก์รในการใหบ้ริการสนบัสนุนทางเศรษฐกิจ โดยสหกรณ์ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการบริหารในตลาด เพ่ือสร้าง
และพฒันาสังคมรูปแบบใหม่ 
 ชุมนุมสหกรณ์การจดัหาและการตลาดจีน ไดมี้การปฏิรูประบบสหกรณ์ในปี 2543 โดยการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจ ปรับปรุงกฏหมายและนโยบายภาครัฐท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินงานของสหกรณ์ในชนบท เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถดา้นการจดัการ และการบริการ 
 ปัจจุบนั ACFSMC มีสมาชิกสหกรณ์ทั้งส้ิน 2,619,000 คน สหกรณ์ขั้นปฐม 9,502 สหกรณ์ ชุมนุมระดบั
อาํเภอ 8,621 ชุมนุม ระดบัจงัหวดั 219 ชุมนุม และองคก์รระดบัชาติ 12 องคก์ร 
 สาํหรับความร่วมมือกบั ACFSMC เน่ืองจาก ACFSMC ยงัไม่เคยทาํธุรกิจเก่ียวกบัยางจึงไดใ้หค้วามร่วมมือ
ทัว่ๆไป ซ่ึงมีขอ้สรุปดงัน้ี  

o ACFSMC ยนิดีเขา้ร่วมโครงการความร่วมมือในเร่ืองงานวจิยักบัสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ ใน
รูปแบบของ Co-ops to Co-ops และไดม้อบหมายให ้Mr.Xu Mingfeng หวัหนา้ฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์เป็น
ตวัแทนของ ACFSMC ในการประสานงานต่อไป 

o ACFSMCใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการประสานงานเพ่ือใหข้อ้มูลการดาํเนินธุรกิจยางพาราของ
โครงการวจิยัเครือข่ายคุณค่ายางพารากบัสหกรณ์และองคก์รในเครือข่าย อาทิ The Lacquer Research 
Institute และบริษทัภาคีพนัธมิตร 

o ACFSMC ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการฝึกอบรมภายใตก้ลไกของ Training Center และสถาบนัวชิาการ
ดา้นสหกรณ์ในอนาคต 

 
 

5.2 แผนธุรกิจการส่งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั 
 โครงการวิจัยฯ ได้ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวโดยการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวข้องได้แก่ 
กรรมการดาํเนินงานสหกรณ์ฯ  ผูจ้ัดการฯ สมาชิกเครือข่ายธุรกิจยางพารา ผูจ้ัดการตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่
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เจา้หนา้ท่ี สกย. และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์การเกษตร ไดแ้ผนธุรกิจการส่งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว 
โดยภายใตแ้ผนฯ น้ีไดแ้บ่งออกเป็น 2 โครงการยอ่ย ดงัน้ี 

5.2.1  โครงการลงทุนก่อสร้างโรงคดัช้ันยาง (ยางลูกขุน) เพือ่การส่งออก 

1)  หลกัการและเหตุผล 
 เน่ืองจากสภาวะตลาดยางแผน่ดิบ  ยางแผน่รมควนั  ซ่ึงแปรรูปเป็นยางลูกขุน  มีการเคล่ือนไหวรวดเร็วมาก  
และการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัระยะสั้นมากยิ่งข้ึน  ในประเทศไทยมียางพาราจาํนวนมากมายกระจายไป
ทุกภาค  แมเ้ราคือเกษตรกรจะเป็นผูผ้ลิตวตัถุดิบ  แต่หากตลาดไม่ไดอ้ยูใ่นมือเรา  เรากจ็ะเสียเปรียบเสมอ  และจาํนวน 
90 %  ผูผ้ลิต คือ เกษตรกรรายย่อยท่ีรวมตวักนัเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  เพ่ือรวบรวมผลผลิตนํ้ ายางสด  
ยางพาราแผน่ดิบ  ยางแผน่รมควนั 
 ดว้ยเหตุน้ีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จาํกดั  ร่วมดว้ยกลุ่มเครือข่ายยางพาราในจงัหวดัตรัง  โดยเฉพาะ
เครือข่ายในอาํเภอย่านตาขาว  อาํเภอปะเหลียน  และอาํเภอหาดสําราญ  โดยการสนับสนุนทุนวิจัยของ สกว.จาก

อาจารยม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ร่วมกนัทาํโครงการวิจยัช่ือวา่  “ เครือข่ายคุณค่ายางพารา ”  ไดท้าํการศึกษาขอ้มูล
ต่าง ๆ ของขบวนการยางพาราตั้งแต่  ตน้นํ้ า  กลางนํ้ า  ปลายนํ้ า  เพ่ือตอ้งการแกไ้ขปัญหาเร่ืองคุณภาพยางพารา  และ
ราคายางตกตํ่าใหดี้ข้ึนอยา่งย ัง่ยนืไดอ้ยา่งไร 
 ขณะน้ี  การช่วยเหลือจากตน้นํ้ า  กลางนํ้ า  สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั  ไดท้าํการช่วยเหลือสมาชิก
เกษตรกรและกลุ่มเครือข่ายยางพาราอยา่งต่อเน่ืองเสมอมา  ส่วนการรวบรวมยางแผน่รมควนั  สตอ็กไวด้ว้ยกนั  เพ่ือรอ
จาํหน่ายเพ่ือต่อรองใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ แต่นั้นไม่ใช่การแกไ้ขปัญหาท่ีปลายนํ้าอยา่งย ัง่ยนื   การยัง่ยนืได ้ คือ  
ตอ้งพยายามตดัพ่อคา้คนกลาง  หรือพ่อคา้ส่งออกให้ได  ้ โดยองค์กรตอ้งมีส่วนแบ่งตลาดในการส่งออกยางแผ่น
รมควนั (ลูกขุน) ใหไ้ดด้ว้ยตนเอง  เพราะยางลูกขนุนาํมาเก็บสตอ็กไวไ้ด ้ เป็นเวลา 6-12  เดือน  แต่ยางแผน่รมควนั
ธรรมดาเก็บไดเ้พียง  2  สัปดาห์    ( ท่ีจุดรวบรวม )  เท่านั้น  เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีสหกรณ์ไม่สามารถเกบ็สตอ็กยางได้
นานพอตามนโยบายของรัฐบาล  ถา้ไม่แปรรูปเป็นยางลูกขุนเพ่ือส่งออก  หลงัจากสหกรณ์ไดศึ้กษาขอ้มูลตลาดโลก  
ทราบว่าตลาดยางแผ่นรมควนัในประเทศจีนเป็นตลาดหลกัของประเทศไทย  ส่งออกถึง 50 % ของปริมาณยางท่ี
ส่งออกทั้งหมด  ฉะนั้น  สหกรณ์จึงเลง็เห็นวา่น่าจะทาํการคา้ขายส่งออกกบัประเทศจีนเป็นอนัดบัแรก   
 เหตุผลท่ีสาํคญัมากอีกประการ  คือ  ราคาตลาดยางลูกขุนจะสูงกวา่ราคายางแผน่รมควนัธรรมดา  ประมาณ  
5-30 บาท/กก.  แต่การแปรรูปเป็นยางลูกขุนนั้น  สหกรณ์จาํเป็นตอ้งสร้างโรงคดัยางตามมาตรฐานของกรมวิชาการ
เกษตร  ซ่ึงการลงทุนก่อสร้างโรงงานดงักล่าวขนาด  60  ตนั  ตอ้งใชเ้งินลงทุนก่อสร้างประมาณ  9  ลา้นบาท  (เกา้ลา้น
บาทถว้น)  ไม่รวมมูลค่าท่ีดิน 
 ในการดาํเนินการตามโครงการดงักล่าวน้ี สหกรณ์จาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนจาํนวนมาก เพราะสหกรณ์จาํเป็นตอ้ง

มีเงินทุนหมุนเวียนเกบ็รวบรวมยางถึง  300 ลา้นบาท สมาชิกจาํนวน 4,000 คน และเครือข่ายยางพาราอีก 18 เครือข่าย 
จึงมีความเห็นให้สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั ขอเงินสนบัสนุน / เงินอุดหนุน จาํนวน 9 ลา้นบาท  ( เกา้ลา้น

บาทถว้น )  จากรัฐบาล  “ โครงการไทยเขม้แขง็ ”   เพ่ือใหรั้ฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอยา่งแทจ้ริง และเพ่ือ
จะแกไ้ขปัญหาราคายางตกตํ่าให้แก่รัฐบาลและเกษตรกรอยา่งย ัง่ยืนต่อไป โดยสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว  จาํกดั   
ก่อสร้างโรงคดัชั้นยางในเน้ือท่ี  ประมาณ 1 ไร่   ณ หมู่ท่ี 2  ตาํบลทุ่งค่าย  อาํเภอยา่นตาขาว   จงัหวดัตรัง 
          2) วัตถุประสงค์ 

ก) เพ่ือส่งเสริมใหส้หกรณ์ดาํเนินธุรกิจกา้วสู่สากล 
ข) เพ่ือแกปั้ญหาราคายางผนัผวน ราคายางตกตํ่า โดยไม่ตอ้งเป็นของรัฐบาลอยา่งย ัง่ยนื 
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ค) เพ่ือใหส้มาชิกมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวติดีข้ึน 
3) เป้าหมาย 

         (1)  เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภณัฑย์างรมควนัชั้น 3 (ลกูขนุ) เพ่ือการส่งออกจาํนวน 5,000 ตนั 
         (2)  เพ่ือก่อสร้างโรงคดัช้ินยาง  ขนาด 20 เมตร × 40 เมตร  และอุปกรณ์  จาํนวน 9 ลา้นบาท   ดงัน้ี 

(2.1)  เคร่ืองอดัยางกอ้นลกูขนุ   ขนาด  60  ตนั   2  เคร่ือง ๆ ละ  300,000  บาท                                                                             
เป็นเงิน   600,000   บาท    ( หกแสนบาทถว้น )  

 (2.2)  เคร่ืองชัง่  ขนาด 300 กก.  จาํนวน  3  เคร่ือง ๆ ละ  70,000  บาท   
       เป็นเงิน   210,000  บาท   ( สองแสนหน่ึงหม่ืนบาทถว้น ) 
 (2.3)  เคร่ืองชัง่   ขนาด 3 ตนั จาํนวน  1  เคร่ือง ๆ ละ  200,000  บาท 
  เป็นเงิน   200,000  บาท   ( สองแสนบาทถว้น ) 
 (2.4)  โต๊ะเหลก็  ขนาด 0.80 ม. × 4.0 ม.  สูง 0.85 ม.   จาํนวน  4 ตวั ๆ ละ  10,000  บาท  
  เป็นเงิน   40,000  บาท   ( ส่ีหม่ืนบาทถว้น ) 
 (2.5)  เคร่ืองกวนแป้ง  ขนาด  10  แรงมา้  1  เคร่ือง ๆ ละ  70,000  บาท  
  เป็นเงิน   70,000  บาท   ( เจด็หม่ืนบาทถว้น ) 
 (2.6)  พาเลท   ขนาด 1.20 ม. × 1.50 ม. เหลก็ตวัซีหนา  2 มม.  จาํนวน 100 ตวั ๆ ละ 4,200 บาท 
  เป็นเงิน   420,000  บาท   ( ส่ีแสนสองหม่ืนบาทถว้น ) 
 (2.7)  เหลก็แผน่  ขนาด 4 ฟุต  ×  8 ฟุต   หนา 3 หุน  จาํนวน 100 แผน่ ๆ ละ  3,500  บาท  
  เป็นเงิน   350,000  บาท   ( สามแสนหา้หม่ืนบาทถว้น ) 
 (2.8)  รถยก  FOLKLIFT   ขนาด 2.5 ตนั  จาํนวน  1 คนั ๆ ละ 1,500,000  บาท  
  เป็นเงิน   1,500,000  บาท   ( หน่ึงลา้นหา้แสนบาทถว้น ) 
 (2.9)  อาคารโรงงาน  ขนาด 20 ม. × 40 ม.  1 หลงั 800 ม. 2 ๆ ละ  4,000  บาท  
  เป็นเงิน   4,000,000  บาท   ( ส่ีลา้นบาทถว้น ) 
 (2.10)  ปรับปรุงพ้ืนท่ี  800,000  บาท   ( แปดแสนบาทถว้น ) 

 (2.11)  อุปกรณ์เบด็เตลด็  410,000  บาท   ( ส่ีแสนหน่ึงหม่ืนบาทถว้น ) 
 (2.12)  อ่ืน ๆ   410,000  บาท   ( ส่ีแสนหน่ึงหม่ืนบาทถว้น )   

รวมเป็นเงนิทั้งสิน  9,000,000  บาท   ( เก้าล้านบาทถ้วน ) 
หมายเหตุ    :    1)   ราคาของทุกรายการไม่รวม VAT  

2) ราคาก่อสร้างอาคารไม่รวมค่าปรับพ้ืนท่ี 
   4) ระยะเวลาโครงการ 

          โครงการมีระยะเวลา  5  ปี   ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2554 - 2559  
    5) สถานทีต้ั่งโครงการ 

          หมู่ท่ี  2  ตาํบลทุ่งคาย  อาํเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรัง 
   6) ผู้รับผดิชอบโครงการ  

          - สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว  จาํกดั และสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัตรัง 
   7) ขอบเขตและวิธีดาํเนินงาน 
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               (1) ทาํวจิยัร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ “ เครือข่ายคุณค่ายางพารา” 
               (2) เปิดเวทีการเรียนรู้-รับฟังขอ้มูล-ปัญหาของสมาชิกและเครือข่ายยางทั้งระบบ  และนาํทุกอยา่งมาทาํแผน
ธุรกิจร่วมกนั  ดงัน้ี    
               ความสําคญัและความเป็นมาของธุรกจิ 
                ทาํการส่งออกยางแผน่ดิบรมควนัสู่ประเทศจีน โดยมีเป้าหมายเพ่ือการสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกร และสร้าง
อาํนาจต่อรองของสหกรณ์ 
               สินค้า 
               ยางแผน่รมควนั 2 ประเภท  

- แบบลกูเต๋า ขนาดมาตรฐาน 111.11 กิโลกรัม 
- ตามความตอ้งการของลูกคา้ ไดแ้ก่ ขนาด 30  33  และ  35  กิโลกรัม 

               โดยมียางคอมปาวดเ์ป็นทางเลือกดงัมีรายละเอียดในโครงการท่ี 2  
              การวเิคราะห์ตลาด 

ก)   สภาวะตลาด วิเคราะห์สภาวะปัจจุบนัของตลาดสินคา้ท่ีจะทาํธุรกิจ ประเทศไทย 
เป็นประเทศผูผ้ลิตยางรมควนัเพียงประเทศเดียว ทาํใหปั้จจุบนัไม่มีคู่แข่งในการผลิต และความตอ้งการตลาดใน
ปัจจุบนัยงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง 
 ข)   แนวโนม้การตลาด วิเคราะห์แนวโนม้การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของความตอ้งการสินคา้ในตลาด 
                           -  จาํนวนประชากรโลกเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชร้ถยนต ์ ส่งผลให ้
 ความตอ้งการยางแผน่ดิบรมควนัในการผลิตยางเพิ่มมากข้ึน 

- สถานการณ์ดา้นราคาสินคา้ทดแทน คือ ยางแท่ง โดยเปรียบเทียบกบัราคายางแผน่รมควนั 
หากราคาสินคา้ทดแทนตํ่ากวา่อาจส่งผลกระทบต่อการตลาดของยางแผน่รมควนัได ้

- ความผนัผวนของราคานํ้ามนัในตลาดโลกมีผลโดยตรงต่อราคายางแผน่รมควนั 
         ตลาดเป้าหมาย  

วเิคราะห์ตลาดเป้าหมายท่ีตอ้งการขายสินคา้ หรือสินคา้ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 
  - จีนมีประชากรมาก  ดงันั้น ความตอ้งการจึงสูงไปดว้ย และ เศรษฐกิจกาํลงัมีการเจริญเติบโต   

 ดงันั้น จึงสามารถเป็นตลาดหลกัได ้
 - ประเทศจีนเป็นแหล่งผลิตยางรถยนตใ์หแ้ก่ประเทศผูผ้ลิตรถยนต ์
  รายใหญ่ของโลก 
 - ราคาของยางแท่งมีผลต่อราคายางแผน่รมควนั 

แผนการตลาด   
เพ่ือบรรลุเป้าหมายการส่งออกยางแผน่ดิบ  5,000  ตนัต่อปี  โดยสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว  จาํกดั   มี

บทบาทในการรับซ้ือยางแผน่ดิบรมควนัจากเครือข่าย  เพ่ือทาํยางลกูขนุเพ่ือส่งออกยงัประเทศจีน   ทั้งน้ี เพ่ือบรรลุ
แผนการส่งออกปีละ 5,000 ตนั  และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  โดยจาํแนกเป็น 4 แผน ไดแ้ก่ 

 ก) แผนด้านสินค้า/การจัดการวัตถดิุบ  ทาํการจดัซ้ือยางแผน่ดิบรมควนัจากเครือข่ายเพ่ือ 

แปรรูปเป็นยาลูกขนุ  เพ่ือบรรลุเป้าหมายการส่งออก  5,000 ตนัต่อปี  จึงวางแผนใหมี้การจดัซ้ือวตัถุดิบ 

ปีละ 5,250 ตนั 

 ปัญหา/อุปสรรค ในการจัดการด้านสินค้า 
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 - ดา้นปริมาณ วตัถุดิบอาจไม่เพียงพอ หากเครือข่ายไม่ส่งมอบยางในปริมาณท่ีเพียงพอ 

  ต่อความตอ้งการ โดยเฉพาะในกรณีท่ีราคานํ้ายางสดสูงกวา่ราคายางแผน่ดิบรมควนั 

 - ดา้นคุณภาพ มาตรฐานสินคา้จากตน้ทางเป็นปัญหาต่อการทาํยางลกูขนุ 

  ซ่ึงส่งผลต่อตน้ทุนการคดัคุณภาพยาง  เพ่ือตรวจสอบส่ิงปลอมปน 

 แผนด้านสินค้าเพือ่บรรลุเป้าหมายและแก้ไขปัญหา 

 ดา้นปริมาณ 

  (1)  ทาํขอ้ตกลงร่วมกนักบัสมาชิกเครือข่ายในการจดัส่งสินคา้  เพ่ือใหส้ามารถมีวตัถุดิบเพียงพอต่อ
การส่งออก  ไดแ้ก่ 

   เครือข่ายท่าบนัได 300 ตนั 

   เครือข่ายคลองปะเหลียนใน 600 ตนั 

   เครือข่ายบา้นนายายหม่อม 500 ตนั 

   สกย. ตน้ปรง 300 ตนั 

   สกย. ในเขา 300 ตนั 

   กลุ่มเกษตรกรในเขา 200 ตนั 

   สกย. หนองยายแมม 200 ตนั 

   เครือข่ายหินคอกควาย 500 ตนั 

   เครือข่ายบา้นลาํภรูา                               1,000 ตนั 

   เครือข่ายปากเมง 200 ตนั 

   สกย. ท่าพญา 300 ตนั 

   สกย. หนองบ่อ     300 ตนั 

   สหกรณ์ยา่นตาขาว                                2,000 ตนั 

ส่วนปริมาณท่ีขาดจากเป้าหมาย สหกรณ์จะทาํการเขา้ประมูลยางในตลาดกลางยางพารา 
     (2)  ทาํการประมูลยางจากตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ 
     (3)  สร้างความผกูพนัในองคก์ร 

     (4)  จดัตั้งศนูยร์วบรวมนํ้ายางสดใน จงัหวดัตรัง 

        ดา้นคุณภาพยาง จาํแนกเป็น 2 ส่วน คือ 

      (1)  คุณภาพสินคา้จากตน้ทาง มีแผนการดาํเนินงาน คือ 

             -  การดูลามาตรฐานการผลิต ดว้ยความร่วมมือกบัสาํนกังานกองทุน 

    สงเคราะห์สวนยาง 

 -  สร้างตราสินคา้/ตีตราสินคา้จากโรงงานเครือข่าย เพ่ือการตรวจสอบยอ้นกลบั 

 -   การรับรองมาตรฐานสินคา้ โดยกรมวชิาการเกษตร 

(2)  คุณภาพสินคา้จากการผลิตยางลูกขนุ 
 -  การกาํหนดมาตรฐานการผลิต ทั้งนํ้าหนกั และส่ิงปลอมปน 
 -  การจดัการภายในโรงงานผลิต อาทิ การแตกกาย  การเบิกจ่ายอุปกรณ์ เป็นตน้ 
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                                                                                                                                                                                                                                                                   การวางแผนเบื้องตน้ โดย 
                                                                                                                                                                                                                                                                   ใชก้ารวเิคราะห์ 6 Forces Analysis 
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะสั้น: ไม่มีคู่แข่งดา้นการผลิต เนื่องจากเป็นประเทศเดียวที่ทาํการ 
ยางแผน่รมควนั 
ระยะยาว: ผูส้่งออกในประเทศซึ่งปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิตยางแผน่รมควนัเกินความ
ตอ้งการในประเทศ 
กลุ่มเกษตรกรในภาคอีสาน ซึ่งยางมีคุณภาพดีกวา่ และตน้ทุนในการขนส่งตํ่ากวา่ 
(นโยบายรัฐมีการส่งเสริมใหจ้ีนเปิดโรงงานผลิตยางแท่งในภาคอีสาน) 
ประเทศจีนกาํลงัสร้างฐานการผลิตในลาว ในอนาคตอาจผลิยางแท่ง/ยางแผน่รมควนั 

บทบาทในการสนบัสนุน 
มีหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายเกษตรกร 
สถาบนัการศึกษา  ใหก้ารสนบัสนุนอยา่ง
ต่อเนื่อง (ตามแผนภาพการบูรณาการ) 
(ตามแผนภาพของการบูรณาการ) 

โอกาสที่จะมีผูส้นบัสนุนในการ
ผลิตสินคา้ ความเขม้แขง็ของ

สินคา้คู่แข่ง 

มีอาํนาจต่อรองสูง เนื่องจากมีผู ้
ส่งออกยางแผน่ดิบรมควนั
หลายราย 

อาํนาจต่อรองของ
ผูซ้ื้อ 

ความโดดเด่น: ยางแท่ง และยางสังเคราะห์ 
สามารถนาํมาใชท้ดแทนยางแผน่รมควนัได ้
 

ความแตกต่าง: ผลผลิตที่มาจากยางแผน่ดิบ
รมควนัมีคุณภาพดีกวา่ และยางสังเคราะห์ไม่
สามารถทดแทนยางธรรมชาติไดท้ั้งหมด 

ความเป็นไปไดข้อง
สินคา้ทดแทน 

ความยากลาํบากของ
การเขา้วงการธุรกิจ 

ปริมาณ: มีเครือข่ายดา้นวตัถุดิบที่ใหค้วาม
ร่วมมือเป็นอยา่งดี 
 

ราคา: มีความผนัผวนตามราคาตลาด 

ความกดดนัที่เกิดจาก
ผูข้ายวตัถุดิบ 

โอกาส คือ ตลาดจีนมีความ
ตอ้งการยางสูง 
ความร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ยา่น
ตาขาวกบัสหกรณ์ปักกิ่ง 
 

อุปสรรค คือ ตอ้งหาคู่คา้รายใหม่ 
เนื่องจากยงัไม่เป็นที่รู้จกั 

ภาพที ่19 การวางแผนเบื้องตน้ธุรกิจยางพารา 
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การเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขัน   เป็นการวเิคราะห์คู่แข่งในแต่ละมิติของส่วนผสมทางตลาด (ตารางท่ี 4) 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั 

 
การเปรียบเทียบ ธุรกจิของเรา ผู้ส่งออกเอกชนในประเทศ ประเทศจีน 

ด้านสินค้า -  ยางแผน่ดิบรมควนั คู่แข่งภายในประเทศ 
- บริษทัผูส่้งออก 
- เกษตรกรภาคอีสาน 

จีน มีการสร้างฐานการผลิต
ในประเทศอ่ืน โดยการจา้ง
ประเทศลาวปลูกยางพารา 

ด้านราคา - เป็นไปตามราคาตลาดท่ี 
  กาํหนด 

- ราคาผลผลิตตํ่ากวา่ 
- มีการทาํการซ้ือขาย  
  สินคา้ล่วงหนา้ 

ปัจจุบนัมีเพียงการปลกูแต่ยงั
ไม่ไดก้รีดยางและไม่ทราบ
แผนการแปรรูปของประเทศ
จีน 

ด้านช่องทางจัดจําหน่าย - หาคู่คา้ในการส่งสินคา้ 
  โดยการผา่นChina  
  Co-op แต่ปัญหาในดา้น 
  ภาษาท่ีใชใ้นการ 
  ประสานงาน และ 
  กฎหมายท่ีตอ้งมีการ 
  พิจารณาใหร้อบคอบ 

- มีประสบการณ์การ 
  ติดต่อกบัต่างประเทศ 
  มากกวา่ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

52 

52 

51 
แผนการบริหารแบบบูรณาการ  นําเสนอโดยแผนผงัความสมัพนัธ์ของหน่วยงาน  และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหรือสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจ (ภาพที่ 20 ) 

 
                                            
                                                                 
                                                      
 
    
                                                      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตลาดกลางยางพารา 

สถาบนัวจิยัยาง 

กองทุนสงเคราะห์สวน
ยาง 

กรมวชิาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ่น 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั

พาณิชยจ์งัหวดั

สหกรณ์การเกษตร 
ยา่นตาขาว  จาํกดั 

ชุมชนสหกรณ์ตรัง

เครือข่าย / สมาชิกสหกรณ์

กลุ่มโรงรม / ผูส้่งออก

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

 

ภาพที ่20 แผนการบริหารแบบบูรณาการ 
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ข) แผนด้านราคา   ราคาการซ้ือขายเป็นไปตามกลไกลตลาด ทั้งน้ีไดก้าํหนดเป้าหมายโดยอา้งอิงจาก
ราคาเฉล่ียของตลาดในช่วงปีท่ีผา่นมา  คือ  76,060  บาทต่อตนั 

 
โครงสร้างราคาในการผลติเพือ่การส่งออก สามารถแสดงในแผนภาพ (ภาพท่ี 21) 

 
  
                                                                                    ราคายางแผน่ดิบรมควนัท่ี 
                                                                                                              เครือข่ายไดรั้บ 70 บาท/กก. 

     ราคานํ้ายางสดท่ีไดรั้บ 63 บาท/กก.                                                             
                                                                                                                     ราคายางแผน่ดิบรมควนัท่ี 
                                                                                                                     สหกรณ์ซ้ือจากเครือข่าย 70.50 บาท/กก. 
 
                                                                                                                   
                                                                                                                    ราคายางลกูขนุเป้าหมาย 76060 บาท/กก. 
 

 
 

 
    ภาพที ่21 โครงสร้างราคาในการผลิตเพ่ือการส่งออก 
 
  ค)  แผนด้านช่องทางจัดจาํหน่าย  ปัจจุบนัตน้ทุนค่าขนส่งตํ่าสุด ไดแ้ก่ การขนส่งทางเรือ โดยใชเ้ส้นทาง
กนัตงั-ปีนงั-จีน  ซ่ึงบริษทัรับขนส่งเป็นผูดู้แลสินคา้โดยชาํระค่าใชจ่้ายจาํแนกเป็น ค่าขนส่งและค่าระวางสินคา้ 
 

  ง)  แผนด้านการส่งเสริมตลาด   จาํแนกเป็น 2 ส่วน 
   (1)  ดา้นผูซ้ื้อ คือ ประเทศจีน จดัใหมี้การดูแลงานเพ่ือใหผู้ซ้ื้อไดเ้ห็นกระบวนการผลิตและ
คุณภาพของสินคา้ 
   (2)  ดา้นผูส้นบัสนุนวตัถุดิบ ไดแ้ก่ 
      -  การสนบัสนุนเงินทุนปลอดดอกเบ้ีย 
      -  เงินเฉล่ียคืนตามสัดส่วนธุรกิจ 
      -  การลดความเส่ียงดว้ยการขาย Forward  เป็นเวลา 5 วนั โดยมีการส่งมอบยางจริง 
     -  การแจง้ข่าวสารดา้นราคา และการตลาด  

แผนการเงิน    
ประกอบดว้ย 2 ส่วน  คือ ตน้ทุน ไดแ้ก่ 
(1)  ค่าใชจ่้ายในการลงทุน คือ โรงเรือน เคร่ืองอดั และอุปกรณ์ เป็นเงิน 9,000,000 บาท  

โดยวางเป้าหมายในการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณใหเ้ปล่า  เป็นเงิน  9,000,000  บาท 
 (2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน คิดเป็นค่าใชจ่้ายปีละ 380,919,000 บาท ไดแ้ก่  รายการดงัต่อไปน้ี 

 ซ้ือยางพารา 
 ค่าแรงงาน / เงินเดือน 
 ค่าจา้งและค่าวสัดุในการอดักอ้น 

เกษตรกร เครือข่าย 

สหกรณ์ 

ผูซ้ื้อ 
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 ค่าสาธารณูปโภค 
 ค่าขนส่งและค่าใชจ่้ายในการส่งออก 
 ค่าเบ้ียเล้ียง/ค่าพาหนะ 
 ค่าดอกเบ้ีย/ค่าประกนัอคัคีภยั 
 เงินสมทบกองทุนฯ (เงิน CESS) 

 

 ผลประโยชน์ ไดแ้ก่รายไดจ้ากการขายยางแผน่รมควนัอดักอ้น (ยางลูกขนุ) 5,000 ตนั เป็นเงิน ปีละ 
383,000,000 บาท 
 ผลการวเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ท่ีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 พบวา่ มีความคุม้ค่าต่อการลงทุน
โครงการดงักล่าวน้ี โดยในกรณีท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากเงินงบประมาณแผน่ดิน จะมีระยะเวลาการคืนทุนอยู่
ท่ีประมาณ 4 ปี 4 เดือน และกรณีท่ีรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนเงินจากงบประมาณแผน่ดินจาํนวน 5 ลา้นบาท จะมี
ระยะเวลาการคืนทุนอยูท่ี่ประมาณ 1 ปี 11 เดือน โดยมีผลการวเิคราะห์ตามตวัช้ีวดัต่างๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 5  
 

ตารางที่ 5 ผลการวเิคราะห์ตวัช้ีวดัทางการเงินของโครงการลงทุนโรงงานผลิตยางลกูขนุขนาด 5,000 ตนั/ปี 
 

ตวัช้ีวดั ผลการวเิคราะห์ 
กรณีไม่ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาล  
                                          อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 21.94% 
                                          มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 15,842,843 
                                           อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 1.003 
                                           ระยะเวลาการคืนทุน (ปี) 4.32 
กรณีไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลจาํนวน 5 ลา้นบาท  
                                          อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 51.93% 
                                          มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 20,842,843 
                                           อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 1.005 
                                          ระยะเวลาการคืนทุน (ปี) 1.92 

 
แผนจัดการความเส่ียง 
ในการดาํเนินการตามโครงการดงักล่าวน้ีมีความเส่ียงหลายดา้น โดยจากผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหว

ของโครงการพบวา่ถา้ตน้ทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 หรือรายไดล้ดลงร้อยละ 3 หรือตน้ทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 และ
รายไดล้ดลงร้อยละ 3 ในเวลาเดียวกนั โครงการน้ีจะไม่มีความคุม้ค่าในการลงทุน    
  ก) ความเส่ียงด้านการผลิต 
        (1)  ราคา  หากราคานํ้ายางสูงกวา่ยางแผน่ดิบ อาจทาํใหผู้ข้ายเลือกขายนํ้ายางมากกวา่  
          ส่งผงใหว้ตัถุดิบไม่เป็นไปตามเป้า 
        (2)  คุณภาพ ท่ีอาจไม่ไดม้าตรฐาน 
       (3)  เคร่ืองจกัรเสีย 
  แนวทางการแกไ้ข 
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                (1)  สร้างความศรัทธาในองคก์รใหแ้ก่สมาชิก 
 (2)  การเกบ็สะสมยางเพื่อป้องกนัความเสียหาย 
 (3)  การรับรองคุณภาพโดยกรมวิชาการ 

       ข) ด้านการตลาด ความเส่ียง  คือ ไม่สามารถส่งออกไปยงัประเทศจีนโดยผา่นสหกรณ์ปักก่ิงได ้
        แนวทางแกไ้ข 
             (1)  หาผูส่้งออกรายใหม่ 
  (2)  ส่งโรงงานแปรรูปภายในประเทศ 
  ค) ด้านการเงิน 
   ความเส่ียงทางคา้นการเงิน คือ 

        (1)  ตน้ทุนหมุนเวยีนไม่เพียงพอ 
        (2)  ตน้ทุนสูง 
        (3)  ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
 แนวทางแกไ้ข 

(1) หาแหล่งเงินทุนสนบัสนุนปลอดดอกเบ้ีย 
(2) วางแผนการจดัการประสิทธิภาพการผลิตและตน้ทุน 
(3) การเจรจาต่อรองใหบ้ริษทัจากประเทศจีนร่วมทุน 

  ในระยะเร่ิมตน้อาจเร่ิมโครงการลงทุนโรงงานผลิตยางลกูขนุขนาด 2,000 ตนั/ปี ก่อน โดยมีผลการ
วเิคราะห์โครงการตามตวัช้ีวดัต่างๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 6 
 

ตารางที่ 6 ผลการวเิคราะห์ตวัช้ีวดัทางการเงินของโครงการลงทุนโรงงานผลิตยางลกูขนุขนาด 2,000 ตนั/ปี 
 

ตวัช้ีวดั ผลการวเิคราะห์ 
กรณีไม่ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาล  
                                          อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 27.27% 
                                          มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 16,144,127 
                                           อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 1.009 
                                           ระยะเวลาการคืนทุน (ปี) 3.57 
กรณีไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลจาํนวน 3 ลา้นบาท  
                                          อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 49.54% 
                                          มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 19,144,127 
                                           อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 1.011 
                                          ระยะเวลาการคืนทุน (ปี) 2.01 

 
 

    8) การดาํเนินการ การลงทุน  รายได้  และค่าใช้จ่ายของโครงการ 
 (1)   ระยะเวลาการซ้ือ-ขายผลผลิตเพ่ือการส่งออกหน่ึงรอบ  ใชเ้วลา 30 วนั 
      (2)   คาดวา่จะส่งออกไดปี้  2554 
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รายไดแ้ละรายจ่ายในการซ้ือ-ขายยางพาราในปี 2555 ในการดาํเนินงานตามโครงการผลิตยางลกูขนุ
สามารถประมาณการณ์ไดด้งัแสดงในตารางท่ี 7 
ตารางที่ 7 รายไดแ้ละรายจ่ายในการซ้ือ-ขายยางพาราแยกตามรายเดือน ปี พ.ศ. 2555  

 

ปี  2555 
ปริมาณการซ้ือ

(ตนั) 
มูลค่าซ้ือ 

(บาท) 
ปริมาณการขาย

(ตนั) 
มูลค่าขาย 

(บาท) 
เมษายน 500 35,250,000 500 38,300,000 
พฤษภาคม 450 31,725,000 450 34,470,000 
มิถุนายน 200 14,100,000 200 15,320,000 
กรกฎาคม 150 10,575,000 150 11,490,000 
สิงหาคม 450 31,725,000 450 34,470,000 
กนัยายน 400 28,200,000 400 30,640,000 
ตุลาคม 330 23,265,000 330 25,278,000 
พฤศจิกายน 350 24,675,000 350 26,810,000 
ธนัวาคม 450 31,725,000 450 34,470,000 
มกราคม 520 36,660,000 520 39,832,000 
กมุภาพนัธ์ 550 38775000 550 24,130,000 
มีนาคม 650 45,825,000 650 49,790,000 

รวม 5,000 325,500,000 5,000 383,000,000 
หมายเหตุ  
     1.  ราคารับซ้ือ ใชร้าคาเฉล่ียนบัซ้ือ ตั้งแต่  เมษายน 2552 - ตุลาคม  2552   ตนัละ  70,500  บาท 
     2.  ราคาขาย ใชร้าคา  FOB เฉล่ีย  6  เดือน คือ เมษายน - ตุลาคม  2552   ตนัละ   76,600  บาท  
 
 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานตามโครงการผลิตยางลกูขนุขนาด 5,000 ตนั/ปี ในปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงสามารถ
ประมาณการณ์ไดด้งัแสดงในตารางท่ี 8 

  9)  งบประมาณ             

             โครงการใชเ้งินมาลงทุนทั้งส้ิน จาํนวน  59  ลา้นบาท  โดยทาํการจดัหา  ดงัน้ี 
                 - ทุนสะสม+ทุนเรือนหุน้สมาชิก        จาํนวน   25   ลา้นบาท 
                 - เงินกูจ้ากกองทุนพฒันาสหกรณ์           จาํนวน   25   ลา้นบาท 
                 - ขอสนบัสนุนรัฐบาลจากงบโครงการ “ไทยเขม้แขง็”      จาํนวน     9   ลา้นบาท 

    10)   ฐานะการเงินของสหกรณ์  ณ 31 ธันวาคม  2552 
                - อตัราทุนหมุนเวยีน                  135 
                - อตัรากาํไรสุทธิ                              4.61 

         - อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน    2.52 
         - อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน  21.93 

                 - อตัราหมุนเวยีนของหน้ีสินทั้งส้ิน  0.72 
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      11)   ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
           -  ขยายธุรกิจของสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
        -  สมาชิกและเครือข่ายมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
       -  แกปั้ญหาราคายางตกตํ่าของรัฐไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

ตารางที่ 8 การคาดประมาณค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานผลิตและส่งออกยางลกูขนุ ปี พ.ศ. 2555  
 

ท่ี รายการ จาํนวน 
เดือน 

เดือนละ จาํนวนเงิน หมายเหตุ 

1. เงินเดือน/ค่าจา้ง 12 44,000 528,000 - ผนก. 1 คน เดือนละ 8,000 
- ลจ. รายวนั 6 คน วนัละ 200 
 (ทาํงานเดือนละ 25 วนั) 

2. ค่าเบ้ียเล้ียง/ค่าพาหนะ 12 13,000 156,000  
3. ค่าเช่า/ค่าเล่ือม 12 82,500 990,000  
4. ค่าขนส่ง 12 208,333 2,500,000 - เฉล่ีย 0.50 บาท/กก. 

- ค่าขนส่งเรือสงขลา 0.40 
บาท/กก. 
- ค่าขนส่งเรือ กทม. 0.70 บาท/
กก. 

5. ค่านํ้า/ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศพัท ์ 12 10,000 120,000  
6. ค่าจา้งหีบห่อและวสัดุ 12 208,333 2,500,000 - ค่าจา้งหีบห่อ กก. 0.50 บาท 
7. ดอกเบ้ีย 12 87,800 1,050,000 - กูก้รมส่งเสริมฯ 25 ลา้นบาท 

 เพ่ือเป็นทุนหมุนเวยีน 
- ดอกเบ้ีย 3% ต่อปี 

8. อ่ืน ๆ 12 583,333 7,000,000 - ค่ากองทุนฯ กก. ละ 1.40 
บาท 

รวม  1,237,000 14,844,000  
หมายเหตุ อ่ืน ๆ ประกอบดว้ย   
                          -  ค่าสตอ็กในโกดงัของบริษทั  กก. ละ ( ประมาณ )  0.30  บาท 

-  ค่าจดัการอ่ืน ๆ ประมาณ  กก.  ละ  1.00  บาท  คิดเป็น  50% ของปริมาณยางทั้งหมด 
 
 

5.2.2 โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลติภัณฑ์ยางคอมปาวด์เพือ่การส่งออก 

1) หลกัการและเหตุผล  
              ตามท่ีสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว  จาํกดั  ไดพ้ยายามเปล่ียนแปลงการดาํเนินธุรกิจรวบรวมยางพาราให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะการตลาด  กล่าวคือ  สหกรณ์ตอ้งรวบรวม/รับซ้ือยางแผน่ดิบ นํ้ายางสด และยางแผน่รมควนั   
โดยการรับซ้ือนํ้ ายางสดนั้นสหกรณ์ไดเ้ขา้ไปดาํเนินการในโรงรม ของสหกรณ์กองทุนสวนยางท่ีไม่สามารถ
ดาํเนินงานได ้  ปัจจุบนัสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั  ไดเ้ขา้ไปดาํเนินการเองอยู ่ จาํนวน  3  โรง   คือ  โรง
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รมบา้นโคกทรายเหนือ โรงรมบา้นทอนพลา  และโรงรมบา้นหนองสามห้อง   นอกจากนั้น สหกรณ์มีเครือข่าย
สหกรณ์กองทุนสวนยาง อ่ืนๆ และกลุ่มเกษตรกรอีก จาํนวน 16 โรง   ในแต่ละปีรวบรวมยางแผ่นรมควนัได้
ประมาณ 3,500 - 4,200 ตนั / ปี  
               ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2549  สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว  จาํกดั  ไดรั้บความอนุเคราะห์การ
ช่วยเหลือจากผูอ้าํนวยการตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่  จดัให้เป็นโรงอดักอ้นตน้แบบ  และให้เปิดตลาดกลาง
ยางพาราเครือข่าย สาขาย่อยย่านตาขาว   วิธีการน้ีทาํให้สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกและเครือข่ายไดเ้พียงหน่ึงจุด  
แมว้า่จะมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนกจ็ริง  แต่ไม่ย ัง่ยนื  เพราะ 

1. สหกรณ์เกบ็สตอ็กยางแผน่รมควนัไดเ้พียงระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนเท่านั้น 
2. ตลาดต่างประเทศท่ีเป็นผูแ้ปรรูปโดยตรง  สหกรณ์ยงัไม่มีตลาดไปถึงจุดนั้น  นัน่แสดงวา่  สหกรณ์
ยงัแกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่สมาชิกและเกษตรกรไม่ได ้

ฉะนั้น  สหกรณ์ตอ้งฝันไปใหไ้กลและใจกายตอ้งไปใหถึ้ง  หลงัจากคณะกรรมการไดไ้ปศึกษาดูงาน
ตลาดยางแปรรูป  และติดตามข่าวสารในปัจจุบนั  พบวา่ตลาดของยางแท่งมีความตอ้งการส่งออกมากท่ีสุด  
รองลงมา คือ ยางแผน่รมควนัอดักอ้น (ยางลูกขนุ)  และนํ้ายางขน้  ตามลาํดบั    ขณะท่ียางคอมปาวดเ์ป็น
ผลิตภณัฑช์นิดหน่ึงในยางแท่งผสม  และขณะน้ีสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป  โดยมีความตอ้งการยางคอม
ปาวดเ์พ่ิมมากข้ึน  เช่น  ในเมืองเซอะเหม่ิน ประเทศจีน  ตอ้งการปีละ 3,000 ตนั  แต่กาํลงัการผลิตของเครือข่าย  
คือ  กลุ่มเกษตรกรทาํสวนธารนํ้าทิพย ์  อาํเภอเบตง  จงัหวดัยะลา  มีกาํลงัการผลิตไดเ้พียงปีละ 1,000  ตนั  
เน่ืองจากขาดเงินทุนหมุนเวยีน   สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั  จึงจบัมือเป็นเครือข่ายพนัธมิตร โดยปริมาณ
อีก 1,000-2,000  ตนันั้น  สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั  จะเป็นผูผ้ลิตยางคอมปาวดใ์ห ้  โดยเบ้ืองตน้
สหกรณ์ยนิดีจ่ายเป็นค่าการตลาดใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกรทาํสวนธารนํ้าทิพยท่ี์จะเป็นผูด้าํเนินการส่งออกให ้  ตามมติ
ท่ีกรรมการทั้งสองฝ่ายกาํหนดและตกลงกนั โดยในระยะเร่ิมตน้ สหกรณ์คาดวา่จะผลิตใหไ้ดใ้นปริมาณ 1,000 ตนั  
และคงตอ้งจดัหาตลาดร่วมกนัและเพ่ิมข้ึนเป็น 2,000 ตนัตามกาํลงัของแต่ละฝ่ายในปีต่อไป    
 เม่ือตลาดยางคอมปาวดมี์ความชดัเจน  สหกรณ์เห็นวา่เป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่สมาชิกและเกษตรกรท่ี
จะทาํให้มีความอยูดี่มีสุขอยา่งย ัง่ยืน  สหกรณ์จึงมีมติลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์ยางคอมปาวด์  ใน
ปริมาณท่ีผลิตได ้ 2,000  ตนั / ปี โดยก่อสร้าง  ณ  หมู่ท่ี 2  ตาํบลทุ่งค่าย  อาํเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรัง   

2) วัตถุประสงค์ 
               - เพ่ือส่งเสริมใหส้หกรณ์ดาํเนินธุรกิจกา้วสู่สากล   
               - เพ่ือแกปั้ญหาราคาผนัผวน ตกตํ่าอยา่งย ัง่ยนื โดยไม่ตอ้งเป็นภาระของรัฐ 
               - เพ่ือใหส้มาชิกมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

3)  เป้าหมาย 
                 - เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภณัฑย์างคอมปาวดส่์งออก   จาํนวน  2,000  ตนั ต่อปี    

            เป็นเงิน   150,000,000   บาท      ( เงินทุนหมุนเวยีน  25,000,000 บาท ) 
                - ก่อสร้างอาคารโรงงาน และปรับปรุงพ้ืนท่ี     เป็นเงิน   10,000,000  บาท 
                - เคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิต    เป็นเงิน  20,000,000 บาท 

4)  ระยะเวลาโครงการ 
                  โครงการมีระยะเวลา  5  ปี   ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2559 

5) สถานทีต้ั่งโครงการ  
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                  หมู่ท่ี 2  ตาํบลทุ่งค่าย  อาํเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรัง   
6)  ผู้รับผดิชอบในโครงการ 

             -  สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว  จาํกดั 
            -  สาํนกังานสหกรณ์อาํเภอยา่นตาขาว 
          -  สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัตรัง 

7) ขอบเขตและวิธีดาํเนินงาน 
           - ทาํวจิยัร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  “ เครือข่ายคุณค่ายางพารา ”   
                     ภายใตโ้ซ่อุปทาน  ใชทุ้น สกว. ระยะเวลาจาํนวน  3 ปี  (2552 - 2554) 
           - ไดท้ราบถึงปัญหาต่างๆ  ท่ีสมาชิกและเครือข่าย   นาํมาเปิดเวทีเรียนรู้ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  

      
            -  ศึกษาดูงานโรงรมของกลุ่มเกษตรกรธารนํ้าทิพย ์ เพ่ือทาํยางคอมปาวดส่์งออกแลว้ 
                    ไม่นอ้ยกวา่  1 ปี    

       -  ศึกษาดูงานท่ีบริษทัมาเลเซีย 1 คร้ัง   เพ่ือศึกษาเร่ืองเคร่ืองจกัรและตลาดอ่ืนๆ  
        นอกจากประเทศจีน 

             - จดัหาเจา้หนา้ท่ี  ท่ีมีความรู้ความสามารถในเร่ืองการทาํธุรกิจยาง  จาํนวน  1  ตาํแหน่ง 
          - แบบแปลนและการวา่จา้งผูรั้บเหมาเป็นไปตามมาตรฐาน  ควบคุมดูแลโดยวิศวกรของ 

       กองช่าง  เทศบาลอาํเภอยา่นตาขาว 
8) งบประมาณ   

       โครงการใชเ้งินลงทุนทั้งส้ิน   จาํนวน   55  ลา้นบาท  โดยทาํการจดัหา ดงัน้ี 
      -  เงินทุนสะสมและทุนเรือนหุน้สมาชิก  จาํนวน  10  ลา้นบาท 
       -  เงินกูจ้ากกองทุนพฒันาสหกรณ์    จาํนวน  25 ลา้นบาท 
        -  ขอสนบัสนุนจากเงินงบพฒันาจงัหวดั    จาํนวน  20  ลา้นบาท 
 

9) ฐานะการเงินของสหกรณ์  ( ณ 30 กันยายน 2552 ) 
        -  อตัราทุนหมุนเวยีน                                   1.30 
         -  อตัรากาํไรสุทธิ                                         3.64 
         -  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน                            2.96 
         -  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน           11.01 
         -  อตัราการหมุนเวยีนของหน้ีสินทั้งส้ิน       0.79 

10) ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
      -  ขยายธุรกิจของสหกรณ์   
      -  สมาชิกมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งมัน่คง 
      -  ลดการผกูขาดจากพอ่คา้ 
      -  สร้างมูลค่าเพ่ิมใหส้มาชิกไดอ้ยา่งแน่นอน 
      -  สมาชิกมีความเป็นอยูดี่ข้ึน ครอบครัวอยูดี่มีสุข  ชุมชนไร้ปัญหาอยา่งย ัง่ยนื       

11)  ค่าการลงทุน รายได้ ค่าใช้จ่ายของโครงการ 
 รายได้ 
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ตวัส่งเคร่ืองจกัรมีกาํลงัการผลิตเฉล่ีย  2  ตนัต่อชัว่โมง  ทาํงานวนัละ  8  ชัว่โมง   
ผลิตไดว้นัละ  16  ตนั   (ยางแหง้)  สหกรณ์จะผลิตในปีแรก จาํนวน 2,000  ตนั   
กก.ละ 80  บาท  เป็นเงิน  160,000,000  บาท   

 ค่าใช้จ่าย 
          ค่าลงทุนของการผลิตยางคอมปาวด ์

            ตน้ทุนการผลิตยางคอมปาวดต่์อยางแผน่รมควนั 1 กก.  มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย  ดงัน้ี 
 -  ค่าแรงงาน  1.50   บาท/กก. 
 -  ค่าหีบห่อ  0.50   บาท/กก. 
 -  ค่าไฟฟ้า  0.50   บาท/กก. 
 -  ค่าบริหาร   1.50   บาท/กก. 
 -  ค่าขนส่งลงท่าเรือ 2.50   บาท/กก. 
  รวม  6.50   บาท/กก. 

(1) ค่าวตัถุดิบ 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือยางแผน่รมควนั  กก.ละ  70  บาท  ซ้ือเพ่ือผลิตยางคอมปาวด ์ ปีละ  
2,000  ตนั   เป็นเงิน  140,000,000  บาท 

(2) ค่าเงินเดือนบริหาร 
จดัจา้งผูจ้ดัการ  ผูมี้ความสามารถ  1  คน  และเจา้หนา้ท่ีต่าง ๆ  มีค่าเฉล่ีย  1.50  บาท/กก.  
โดยคิดจากจุดคุม้ทุนท่ี 50 %  ของการผลิตสูงสุด  มีค่าใชจ่้ายในการบริการทั้งส้ิน  ปีละ  
1,500,000  บาท 

(3) ค่าแรงงาน 
ค่าจา้งแรงงานรายวนัในการรับซ้ือยางรมควนั  นาํยางแผน่รมควนัมาเขา้กระบวนการผลิต
ยาวคอมปาวด ์ ประจาํเคร่ืองจกัร  บรรจุหีบห่อ  มีค่าเฉล่ีย  1.50  บาท/กก.  ผลิต  2,000  ตนั   
เป็นเงิน  3,000,000  บาท/ปี 

(4) ค่าไฟฟ้า 
ค่าไฟฟ้าเกิดจากเคร่ืองผลิตยางทั้งหมด  เฉล่ีย  0.50  บาท/กก.  เพราะฉะนั้น  ทั้งปีผลิตยาง  
2,000  ตนั  มีค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน  1,000,000  บาท 

(5) ค่าขนส่ง 
ไดแ้ก่  ค่าขนส่งยางจากโรงงานไปยงัท่าเรือปลายทาง  มีค่าเฉล่ีย 5,000,000 บาท 

(6) ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์การผลิตและโรงเรือน 
โดยคาํนวณแบบเส้นตรงมูลค่าซากเม่ืออายกุารใชง้าน  5  ปี  480,000  บาท   ราคาสินทรัพย ์ 
ซ้ือมา จาํนวน  30,000,000  บาท 
 
ใชป้ระโยชน์  5  ปี  ค่าเส่ือมราคา     =                        ราคาสินทรัพยซ้ื์อมามูลค่าซาก 
      จาํนวนสินทรัพยท่ี์ใช ้
 
     = 30,000,000  -  480,000 
           5  
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  ค่าเส่ือมสินทรัพยต่์อปี  =        5,904,000   บาท 
(7) ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงพาหนะ ค่าช้ินส่วนอะไหล่ ค่าบาํรุงรักษารถยนต ์เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์การ

ผลิต เป็นค่าใชจ่้ายในการดูแลประจาํวนั  เฉล่ีย  0.50  บาท/กก. 
ผลิตทั้งหมด  2,000  ตนั   ตอ้งใชเ้งินทั้งส้ิน  1,000,000  บาท 

ประมาณการตน้ทุนดาํเนินการในการผลิตยางคอมปาวด ์ ( ทุนหมุนเวยีน ) ปริมาณ 2,000 ตนั ต่อปี มี
ค่าใชจ่้ายในปี 2555 ประมาณ 155,320,000 บาท ดงัแสดงในตารางท่ี9 

 
ตารางที่ 9 การคาดประมาณค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานผลิตและส่งออกยางคอมปาวด ์ปี พ.ศ. 2555  

 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1.  ค่าวตัถุดิบ  (ยางแผน่รมควนั) 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 

2.  ค่าเงินเดือนบริหารกิจการ 1,500,000 1,595,000 1,595,000 1,595,000 1,595,000 

3.  ค่าแรงงาน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

4.  ค่าไฟฟ้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

5.  ค่าขนส่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

6.  ค่าวสัดุในการอดักอ้นและหีบห่อ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

7.  ค่านํ้ามนั 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

8. ค่าประกนัอคัคีภยั 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

9. เงินสมทบกองทุนฯ 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 

รวม 155,320,000 
 

155,415,000 
 

155,415,000 
 

155,415,000 
 

155,415,000 
 

หมายเหตุ  ปี 2-5  เพ่ิมค่าเงินเดือน  6 %  ดงันั้น  สาํหรับรายไดห้รือส่วนเหล่ือมสุทธิจากการจาํหน่าย 
                             ยางคอมปาวด ์ เป็นเงิน  4,680,000  บาท ในปีท่ี 1 

 
 

ผลตอบแทนจากการดาํเนินการ 
การคาดการณ์ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากเคร่ืองจกัรสามารถผลิตยางคอมปาวดไ์ด ้ 2,000  ตนั/ปี ในช่วงปี 

2555 - 2559  โดยคิดราคาส่งออกยางคอมปาวด ์ FOB  ท่ี กก. ละ  80  บาท   รายไดท้ั้งหมด  160,000,000  บาท/ปี  
โดยคิดรายรับเท่ากนัทุกปี 



 

 

62

62

12)  การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการแปรรูปยางคอมปาวด์ 
 ผลการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงินในการลงทุน ท่ีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 พบวา่ มีความคุม้ค่า
ต่อการลงทุนโครงการดงักล่าวน้ี โดยในกรณีท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากเงินงบประมาณแผน่ดิน จะมีระยะเวลา
การคืนทุนอยูท่ี่ประมาณ 6 ปี 5 เดือน และกรณีท่ีรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนเงินจากงบประมาณแผน่ดินจาํนวน 10 
ลา้นบาท จะมีระยะเวลาการคืนทุนอยูท่ี่ประมาณ 4 ปี 3 เดือน และกรณีท่ีรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนเงินจาก
งบประมาณแผน่ดินจาํนวน 15 ลา้นบาท จะมีระยะเวลาการคืนทุนอยูท่ี่ประมาณ 3 ปี 3 เดือนโดยมีผลการวเิคราะห์
ตามตวัช้ีวดัต่างๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 10 
 
 

ตารางที่ 10 ผลการวเิคราะห์ตวัช้ีวดัทางการเงินของโครงการลงทุนโรงงานผลิตยางคอมปาวดข์นาด 2,000 ตนั/ปี 
 

ตวัช้ีวดั ผลการวเิคราะห์ 
กรณีไม่ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาล  
                                          อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 13.16% 
                                          มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 25,869,536 
                                           อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 1.01 
                                           ระยะเวลาการคืนทุน (ปี) 6.41 
กรณีไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลจาํนวน 10 ลา้นบาท  
                                          อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 22.25% 
                                          มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 35,869,459 
                                           อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 1.02 
                                          ระยะเวลาการคืนทุน (ปี) 4.27 
กรณีไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลจาํนวน 15 ลา้นบาท  
                                          อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 30.63% 
                                          มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 40,869,459 
                                           อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 1.02 
                                           ระยะเวลาการคืนทุน (ปี) 3.21 
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บทที ่6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุป 

เม่ือ 30 มีนาคม 2552 จงัหวดัตรังมีเน้ือท่ีเพาะปลูกยางพารารวม 1.67 ลา้นไร่ ใหผ้ลผลิตแลว้ 1.33 ลา้นไร่ 
ไดผ้ลผลิตเน้ือยางแหง้ 336.13 แสนตนั เฉล่ียไร่ละ 253 กิโลกรัมต่อปี โดยในอาํเภอยา่นตาขาว มีเน้ือท่ีเพาะปลกู
มากเป็นอนัดบัเจด็ เท่ากบั 157,640 ไร่ แต่ไดเ้น้ือยางแหง้มากท่ีสุดเท่ากบัไร่ละ 268 กิโลกรัมต่อปี การขายผลผลิต
ของชาวสวนยางพาราในปัจจุบนัมี 2 ลกัษณะ คือ ขายในลกัษณะนํ้ายางสด และยางแผน่ดิบ มีพอ่คา้รับซ้ือกระจาย
ทัว่ไปทุกหมู่บา้น โดยขายต่อผูร้วบรวมในทอ้งท่ี และผูแ้ปรรูปยางแผน่รมควนั เป็นตน้ 

การดาํเนินธุรกิจซ้ือขายยางพาราของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั มี 3 ลกัษณะ คือ  
1. รับซ้ือนํ้ายางสดมาแปรรูป เป็นยางแผน่รมควนัซ่ึงปัจจุบนัสหกรณ์มีอยู ่3 โรงงาน 
2. รับซ้ือยางแผน่ดิบจากสมาชิกและชาวสวนทัว่ไป 
3. รับซ้ือยางแผน่รมควนัจากเครือข่ายท่ีเป็นกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทาํสวน

ยาง  
โดยสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวใหค้วามรู้เร่ืองราคาภายในประเทศและต่างประเทศ ใหเ้งินทุน

หมุนเวยีนเครือข่ายละ 500 ,000 บาท โดยไม่คิดดอกเบ้ีย ชาํระคืนโดยการส่งมอบยางแผน่รมควนัท่ีเครือข่ายผลิต
ไดภ้ายใน 7 วนั สหกรณ์ขายยางพาราทางการท่ีรับซ้ือจากสมาชิกและเครือข่ายผา่นตลาดกลางหาดใหญ่ และขาย
ใหก้บัผูส่้งออกโดยตรง  
 การบริหารจดัการของสหกรณ์ท่ีเช่ือมโยงจากการผลิตของสมาชิกชาวสวนยางพาราห่วงโซ่อุปทาน การ
จดัทาํฐานขอ้มูลชาวสวนยางพาราท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวจาํนวน 780 คน พบวา่มี
ประสบการณ์การทาํสวนยางพารามาแลว้โดยเฉล่ีย 21 ปีและร้อยละ  48 มีรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆดว้ย โดยมีเน้ือท่ี
ปลกูยางพาราเฉล่ียครัวเรือนละ 13.84 ไร่ โดยปลกูยางพาราพนัธ์ุ RRIM 600 มากท่ีสุด เจา้ของสวนกรีดยางเองมาก
ท่ีสุดคือ คิดเป็นร้อยละ 71.76 ชาวสวนส่วนนอ้ยท่ีมีการปลกูพืชแซมพืชคิดเป็นร้อยละ 18.97 โดยปลกูออ้ยมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ไมส้ะเดา ส่วนการเล้ียงสัตวใ์นสวนยางพารามีเพียงร้อยละ 8.97 โดยเล้ียงววัมากท่ีสุด การขาย
ผลผลิตยางพารามีเพียงส่วนนอ้ยท่ีขายใหส้หกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวซ่ึงมีเพียงร้อยละ 10.92 อาจเป็นเพราะวา่
สมาชิกอยูห่่างไกลจากจุดรับซ้ือ และมีพอ่คา้เขา้ไปรับซ้ือถึงสวน เกษตรกรชาวสวนยางพาราขายในลกัษณะนํ้ายาง
สดเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 58.89 ของสมาชิกทั้งหมด สมาชิกร้อยละ 60.64 มีความตอ้งการใหส้หกรณ์
ช่วยเหลือ โดยส่วนใหญ่ใหช่้วยแกปั้ญหาเร่ืองคุณภาพและราคาปุ๋ยเคมี คิดเป็นร้อยละ 45.24 ของผูต้อ้ง การให้
สหกรณ์ช่วยแกไ้ขปัญหาทั้งหมด 
 การพฒันาสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวไดค้ดัเลือกแกนนาํกลุ่ม 3 ราย ท่ีเป็น
ประธานกลุ่มเกษตรกรท่ีมีโรงงานแปรรูปยางแผน่รมควนั โดยรับซ้ือนํ้ายางสดจากสมาชิกมาแปรรูปเป็นยางแผน่
รมควนั และขายใหส้หกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว โดยสวนยางพาราของแกนนาํทั้ง 3 กลุ่ม มีการปลกูพืชแซมใน
สวนยางพาราโดยปลกูผกัเน้ียง, ไมส้ะเดา และฝร่ัง 
 การปรับโครงสร้างและบริหารจดัการของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จากการประชุมระดมความเห็น
เก่ียวกบัการวางแผนกลยทุธ์ในธุรกิจยางพารา มี 6 โครงการคือ โครงการเวทีเรียนรู้ โครงการพฒันาสวนตน้แบบ 
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โครงการนาํร่องทาํสวนยางพาราแบบ GAP โครงการปรับปรุงโรงงานแปรรูปยางพารา โดยจดัสัปดาห์ 5 ส. 
โครงการทาํแผนบูรณาการการทาํงานของทีมงานเฉพาะกิจ และโครงการทาํแผนธุรกิจยางพารา 
 การสร้างตน้แบบการบริหารเชิงคุณค่า โดยแบ่งเป็น 4 ดา้นคือ การเรียนรู้และพฒันา กระบวนการภายใน 
การเงินกลุ่มเป้าหมายและคุณค่า  
 การเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจยางพาราตั้งแต่ผูผ้ลิตถึงผูน้าํเขา้จากต่างประเทศภายใตโ้ซ่อุปทาน โดยมี
สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวเป็นแม่ข่าย จึงตอ้งมีการจดัทาํแผนธุรกิจ เพ่ือการส่งออกยางพาราของสหกรณ์
การเกษตรยา่นตาขาว ภายใตค้วามเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจกบัเครือข่าย ซ่ึงไดมี้การศึกษาดูงาน โดยการสอบถาม
ความคิดเห็นจากบริษทัพนัธมิตรทางธุรกิจส่งออกอยางพารา การศึกษาดูงานการแปรรูปยางคอมปาวดข์องกลุ่ม
เกษตรกรทาํสวนธารนํ้าทิพย ์อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา และมีการเจรจาท่ีจะทาํธุรกิจร่วมกนั โดยสหกรณ์
การเกษตรยา่นตาขาวผลิตใหก้ลุ่มเกษตรกรทาํสวนธารนํ้าทิพยเ์ป็นผูส่้งออก ศึกษาดูงานเร่ืองการแปรรูปยางคอม
ปาวดข์องบริษทัยโูรม่ารับเบอร์ ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นพนัธมิตรของกลุ่มเกษตรกรทาํสวนธารนํ้าทิพย ์และได้
มีปฏิณยา 3 ขอ้ 
  1. มุ่งพฒันาอาชีพชาวสวนยางพาราอยา่งย ัง่ยนื ภายใตก้ารเปิดเสรีทางการคา้ 
  2. การรวมพลงัสร้างสรรคธุ์รกิจของเครือข่ายใหมี้ความสามารถทางการแข่งขนั 
  3. ความร่วมมือทางวชิาการ ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้เชิงวชิาการในการสนบัสนุนเครือข่าย 

นอกจากน้ียงัไดมี้การไปศึกษาดูงานและเจรจาหาลู่ทางการเช่ือมโยงพนัธมิตรธุรกิจกบัชุมนุมสหกรณ์
การผลิตและการตลาดจีน(ACFSMC) ท่ีกรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยไดข้อ้สรุปความร่วมมือ 3 
ขอ้ 

 1. ยนิดีเขา้ร่วมโครงการความร่วมมือในเร่ืองงานวิจยักบับสถาบนัวชิาการดา้นสหกรณืใน
รูปแบบของ Co-ops และไดม้อบหมายให ้Mr.Xu Mingfeng หวัหนา้ฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์เป็นตวัแทนของ ACFSMC 
ในการประสานงานต่อไป 

 2. ใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการประสานงานเพ่ือใหข้อ้มูลการดาํเนินธุรกิจยางพาราของ
โครงการวจิยัเครือข่ายคุณค่ายางพารากบัสหกรณ์และองคก์รในเครือข่าย อาทิ The Lacquer Reseach Institude 
และ บริษทัภาคีพนัธมิตร 

 3. ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการฝึกอบรมภายใตก้ลไกของ Training Center และสถาบนัวิชาการ
ดา้นสหกรณ์ในอนาคต 
 

โครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตยางลกูขนุ คือ การนาํยางแผน่รมควนัมาอดักอ้นเป็นลกูเต๋าเพ่ือการ
ส่งออกนํ้าหนกัมาตรฐานกอ้นละ 111.11 กิโลกรัม  โดยมีขนาดกาํลงัการผลิตปีละ 5,000 ตนั โดยมีค่าใชจ่้ายใน
การลงทุน 9 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานปีละ 380.919 ลา้นบาท ไดร้ายไดปี้ละ 383 ลา้นบาท อายุ
โครงการ 15 ปี ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 3 พบวา่มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 15,842,843 บาท อตัราผลตอบแทน
ภายในโครงการร้อยละ 21.94 อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.003 และมีระยะเวลาการคืนทุนเท่ากบั 4.32 ปี 
 โครงการลงทุนโรงงานผลิตยางคอมปาวดข์นาดกาํลงัการผลิต 2,000 ตนัต่อปี โดยมีค่าใชจ่้ายในการ
ลงทุน 150 ลา้นบาท อายโุครงการ 15 ปี ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 3 ไดมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิ 25,869,536 บาท อตัรา
ผลตอบแทนภายในเท่ากบัร้อยละ 13.16 อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.01 มีระยะคืนทุนเท่ากบั 6.41 
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6.2 ขอ้เสนอแนะ 
 1. จากการจดัทาํฐานขอ้มูลของชาวสวนยางพาราท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว พบวา่ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาในเร่ืองตน้ทุนการผลิต มีปัญหาเร่ืองคุณภาพปัจจยัการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี 
สหกรณ์จึงควรแกปั้ญหาเร่ืองน้ีใหก้บัสมาชิก นอกจากน้ียงัพบวา่เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกเพียงส่วนนอ้ยท่ีขาย
ผลผลิตยางพาราใหก้บัสหกรณ์ สหกรณ์จึงควรเพ่ิมจุดรับซ้ือเพ่ือรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกรายยอ่ยและ
ยงัพบวา่สมาชิกยงัปลกูพืชเสริมนอ้ยอยู ่จึงควรส่งเสริมใหมี้การปลกูพืชเสริมมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมรายได ้
 2. เม่ือสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวมีความตอ้งการดาํเนินธุรกิจยางพารา ตั้งแต่รวบรวม การแปรรูป
และส่งออก ดงันั้นสหกรณ์จะตอ้งมีการปรับโครงสร้างการบริหาร โดยแยกธุรกิจยางพาราออกจากธุรกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะควรมีฝ่ายการผลิต การตลาด และการเงินการบญัชีของธุรกิจยางพาราโดยเฉพาะ และควรเตรียม
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นการส่งออกเพ่ิมเติม และทาํความเขา้ใจกบัสมาชิกเพ่ือผลิตยางพาราเพ่ิม
คุณภาพเพ่ือการส่งออกโดยการจดัตั้งศนูยเ์รียนรู้เก่ียวกบัยางพารา เป็นตน้ 
 3. จากแผนธุรกิจการส่งออกยางพาราท่ีโครงการวิจยัฯ ไดร่้วมมือกบัสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวและผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งจดัทาํข้ึนโดยภายใตแ้ผนฯ น้ีไดแ้บ่งออกเป็น 2 โครงการยอ่ย นั้น แต่ละโครงการยอ่ยมีขอ้เด่น ขอ้ดอ้ย 
ท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ โครงการแปรรูปยางลูกขุน มีการลงทุนท่ีตํ่ากว่าโครงการแปรรูปยางคอมปาวด์ อีกทั้ง
ถึงแมว้่าผลการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุนใน 2 โครงการดงักล่าวน้ีจะบ่งช้ีว่ามีความคุม้ค่าต่อการ
ลงทุนทั้งคู่ แต่ระยะเวลาคืนทุนของโครงการแปรรูปยางลูกขุนจะสามารถคืนทุนในระยะเวลาท่ีสั้ นกว่า ขณะท่ี
โครงการแปรรูปยางคอมปาวด์ให้ค่าของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) สูงกว่าเม่ือเปรียบเทียบท่ีขนาดการผลิตท่ี 
2,000 ตนัต่อปีเท่ากนั ประกอบกบัการแปรรูปยางคอมปาวดมี์ตลาดส่งออกท่ีแน่นอนผา่นกลุ่มเกษตรกรทาํสวน
ธารนํ้ าทิพย์ท่ีเป็นพนัธมิตรเครือข่าย ส่วนการแปรรูปยางลูกขุนนั้ น ยงัไม่มีคู่ค้าพนัธมิตรในตลาดส่งออก 
จาํเป็นตอ้งมีการบุกเบิกตลาดใหม่ท่ีมีคู่แข่งทางการคา้ท่ีประกอบธุรกิจน้ีอยูเ่ดิม 
 ถึงแมว้่าทางสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวจะวางแผนโครงการแปรรูปยางลูกขุนและแปรรูปยางคอม
ปาวด์ และมีการของบประมาณสนับสนุนในทั้ง 2 โครงการก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงขอ้จาํกดัทางดา้นการเงินท่ี
จาํเป็นตอ้งใช้ในการจัดซ้ือยางพาราวตัถุดิบเป็นจาํนวนหลกัร้อยลา้นบาท ทางสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
จาํเป็นตอ้งตดัสินใจเลือกดาํเนินการเพียง 1 โครงการ และควรเร่ิมตน้ธุรกิจการส่งออกยางพาราท่ีมีขนาดไม่ใหญ่
มากจนเกินไป อาจเร่ิมตน้ท่ีขนาดของการแปรรูป 1,000 – 2,000 ตนัต่อปีก่อนแลว้สั่งสมประสบการณ์ เม่ือประสบ
ความสําเร็จแลว้ค่อยขยายขนาดของธุรกิจให้ใหญ่ข้ึนในภายหลงั และเม่ือพิจารณาอย่างรอบดา้นแลว้ โครงการ
แปรรูปยางคอมปาวด์น่าจะเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมกว่าสําหรับการเร่ิมตน้ธุรกิจส่งออกยางพาราของสหกรณ์
การเกษตรยา่นตาขาว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้ไดรั้บการสนับสนุนทางการเงินเต็มจาํนวนหรือบางส่วนท่ีไดย้ื่นขอ
จากเงินงบประมาณแผน่ดินไป ก็จะทาํให้การเร่ิมธุรกิจส่งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวมีความ
เป็นไปไดสู้งมาก 
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เอกสารอ้างองิ 
 

รายงานกิจการประจาํปี 2551 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั  
 
รายงานการศึกษาดูงานการเช่ือมโยงพนัธมิตรธุรกิจกบั CHINA CO-Ops ณ กรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ระหวา่งวนัท่ี 14-19 ธนัวาคม 2552 โดยรองศาสตราจารยจุ์ฑาทิพย ์ภทัราวาท ผูอ้าํนวยการ
สถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการยางพาราแห่งชาติ “ รวมพลงัวจิยั ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจยางไทยอยา่งย ัง่ยนื” 5-6 

มิถุนายน 2552 ณ หอ้งฟีนิกซ์ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี กรมวชิาการเกษตร  
 
เอกสารประกอบคาํบรรยายของกลุ่มเกษตรกรทาํสวนธารนํ้าทิพย ์อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา  
 ในการไปดูงานเม่ือ 10 มกราคม 2553 
 
เอกสารประกอบคาํบรรยายของบริษทัยโูรม่ารับเบอร์ ประเทศมาเลเซีย  

ในการไปดูงานเม่ือ 9 มกราคม 2553 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
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ตารางผนวกที ่1 พ้ืนท่ีปลกูยางพาราปี พ.ศ. 2551 ของจงัหวดัตรัง 
 

 
อาํเภอ 

พืน้ทีป่ลูก (ไร่)  
รวม 

ผลผลติ 

พืน้ทีใ่ห้ผล พืน้ทีไ่ม่ให้ผล ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ผลผลติรวม 
(ตนั) 

เมือง 143,331 43,734 187,065 265 37,982.72 
กนัตงั 93,700 67,950 161,650 251 23,518.70 
หว้ยยอด 247,180 17,462 264,642 250 64,266.80 
ปะเหลียน 271,275 20,454 291,729 254 68,903.85 
สิเกา 142,800 33,100 175,900 245 34,986.00 
ยา่นตาขาว 99,650 57,690 157,640 268 26,706.20 
วงัวเิศษ 166,108 8,260 174,368 233 38,703.16 
นาโยง 64,748 75,318 140,066 247 15,992.76 
รัษฎา 67,840 7,908 75,748 258 17,502.72 
หาดสาํราญ 30,274 12,565 42,839 250 7,568.50 

รวม 1,326,906 344,441 1,671,347 253 336,131.41 

ทีม่า: สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง จงัหวดัตรัง วนัท่ี 30 มีนาคม 2552 
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ตารางผนวกที ่2 โรงงานแปรรูปยางแผน่รมควนั จ.ตรัง 
 

ที ่ ช่ือบริษัท ทีอ่ยู่ ประกอบกจิการ กาํลงัการผลติ 
(ตนั/เดอืน) 

1. บริษทั ยนิูแมครับเบอร์ 
จาํกดั 

112/1 ม.1 ถ.ตรัง-สิเกา ต.นา
โตะ๊หมิง อ.เมือง จ.ตรัง 
92000 
โทร. 0-7523-0722-4 

เคร่ืองจกัร 2,244.70 HP 
เงินทุน 45,000,000 บาท 

2,500 

2. บริษทั ทวทีรัพยรั์บเบอร์ 
จาํกดั 

155 ม.5 ถ.บางรัก ต.บางรัก 
อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร. 0-7521-8916 

เคร่ืองจกัร 826.52 HP 
เงินทุน 38,000,000 บาท 

1,000 

3. บริษทั ไทยยเูน่ียนรับเบอร์ 
จาํกดั 

59 ถ.เพลินพิทกัษ ์ต.ทบัเท่ียง 
อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร. 0-7521-8098 

เคร่ืองจกัร 875.28 HP 
เงินทุน 6,000,000 บาท 

700 

4. บริษทั ศรีตรังแอโกร
อินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 

13/1 ถ.จริงจิตร ต.ทบัเท่ียง 
อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร. 0-7521-0500 

เคร่ืองจกัร 5,981.00 HP 
เงินทุน 123,000,000 บาท 

2,700 

5. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั หว้ย
ยอดพาณิชยก์าร 

756-758 ถ.เพชรเกษม  
ต.หว้ยยอด อ.หว้ยยอด  
จ.ตรัง 92130 
โทร. 0-7527-1040 

เคร่ืองจกัร 563.62 HP 
เงินทุน 16,500,000 บาท 

400 

4,800 

ทีม่า : ทาํเนียบโรงงานแปรรูปยาง, 2549 (สถาบนัวจิยัยาง) 
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ตารางผนวกที ่3 โรงงานแปรรูปนํ้ายางขน้ จ.ตรัง 
 
ที ่ ช่ือบริษัท ทีอ่ยู่ ประกอบกจิการ กาํลงัการผลติ 

(ตนั/เดอืน) 
1. บริษทั ไทยลํ่าเฮงรับเบอร์

อินดสัทรี จาํกดั 
231 ม.5 ซ.รัตนพนัธ์  
ถ.เพชรเกษม ต.ปากคม  
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 92130 

เคร่ืองจกัร 600.00 HP 
เงินทุน 37,350,000 บาท 

35 

2. บริษทั ฮี ฮบั ฮวด จาํกดั ม.1 ถ.ตรัง-สิเกา  
ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา  
จ.ตรัง 92000 

เคร่ืองจกัร 1,438.25HP 
เงินทุน 194,500,000 บาท 

100 

3. บริษทั ตรังลาเทก็ซ์ จาํกดั 227 ม.1 ถ.เพชรเกษม  
ต.เขาขาว อ.หว้ยยอด  
จ.ตรัง 92130 
โทร. 0-7527-1420 

เคร่ืองจกัร 1,536.25 HP 
เงินทุน 15,400,000 บาท 

2,500 

4. บริษทั ทุ่งสงส่ีสวสัด์ิ 
จาํกดั 

252/2 ม.9 ถ.ตรัง-ปะเหลียน 
ต.ท่าขา้ม อ.ปะเหลียน  
จ.ตรัง 92120 

เคร่ืองจกัร 1,557.50 HP 
เงินทุน 110,000,000 บาท 

200 

5. บริษทั นาํรับเบอร์แอนด์
ลาเทก็ซ์ จาํกดั 

173/4 ม.3 ถ.ตรัง-ปะเหลียน 
ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน  
จ.ตรัง 92140 
โทร. 0-7528-1186-7 

เคร่ืองจกัร 1,385.30 HP 
เคร่ืองป่ัน 33 เคร่ือง 

2,000 

6. บริษทั พารารับเบอร์ 
จาํกดั 

55/5 ม.2 ถ.สิเกา-ควนกุน  
ต.กะลาเส อ.สิเกา  
จ.ตรัง 92150 

เคร่ืองจกัร 240.40 HP 
เคร่ืองป่ัน 16 เคร่ือง 

16,700 

7. บริษทั ยางวเีอ จาํกดั 80/2 ม.5 ถ.ทางหลวงสาย
ตรัง-กนัตงั ต.บางเป้า  
อ.กนัตงั จ.ตรัง 92110 
โทร. 0-7525-1636 

เคร่ืองจกัร 1,595.19 HP 
เคร่ืองป่ัน 16 เคร่ือง 

2,000 

8. บริษทั ยนิูแมครับเบอร์ 
จาํกดั 

112/2 ถ.ตรัง-สิเกา ต.นา
โตะ๊หมิง อ.เมือง จ.ตรัง 
92000 
โทร. 0-7521-9000 

เคร่ืองจกัร 511.21 HP 
เคร่ืองป่ัน 9 เคร่ือง 

800 
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9. บริษทั รัษฎารับเบอร์เทก็ซ์ 
จาํกดั 

211 ม.5 ซ.รัตนพนัธ์ ถ.เพชร
เกษม ต.ปากคม อ.หว้ยยอด 
จ.ตรัง 92130 
โทร. 0-1721-0355 

เคร่ืองจกัร 1,574.00 HP 
เงินทุน 28,000,000 บาท 

150 

ตารางผนวกที ่3 (ต่อ) 
 
ที ่ ช่ือบริษัท ทีอ่ยู่ ประกอบกจิการ กาํลงัการผลติ 

(ตนั/เดอืน) 
10. บริษทั ศรีตรังแอโกร

อินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 
13/1 ถ.จริงจิตร ต.ทบัเท่ียง 
อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร. 0-7521-0500-2 

เคร่ืองจกัร 1,574.00 HP 
เคร่ืองป่ัน 64 เคร่ือง 

7,600 

32,085 

ทีม่า : ทาํเนียบโรงงานแปรรูปยาง, 2549 (สถาบนัวจิยัยาง) 
 
ตารางผนวกที ่4 ปริมาณยางท่ีสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั รวบรวม ปีบญัชี 2552  

(เมษายน 2551 - มีนาคม 2552) 
 

เดอืน นํา้ยางสด ยางแผ่นดบิ ยางรมควัน รวม 

นํา้หนัก 
(ตนั) 

จํานวน
เงนิ 

(พนับาท) 

นํา้หนัก 
(ตนั) 

จํานวน
เงนิ 

(พนับาท) 

นํา้หนัก 
(ตนั) 

จํานวน
เงนิ 

(พนับาท) 

นํา้หนัก 
(ตนั) 

จํานวน
เงนิ 

(พนับาท) 
เม.ย. 51 6 484 7 570 192 16,421 206 17,475 
พ.ค. 51 12 1,009 16 1,413 291 27,354 319 29,777 
มิ.ย. 51 16 1,568 27 2,638 265 26,878 308 31,084 
ก.ค. 51 23 2,255 42 4,106 281 28,989 346 35,350 
ส.ค. 51 29 2,556 47 4,164 393 36,695 469 43,415 
ก.ย. 51 33 2,835 44 3,797 381 34,651 458 41,283 
ต.ค. 51 27 1,602 48 2,691 444 28,753 519 33,046 
พ.ย. 51 23 1,292 47 2,395 237 13,342 307 17,029 
ธ.ค. 51 35 1,070 37 1,306 253 10,113 325 12,489 
ม.ค. 52 32 1,279 75 3,308 444 21,195 551 25,782 
ก.พ. 52 18 757 55 2,459 344 16,172 417 19,388 
มี.ค. 52 13 639 26 1,126 81 3,792 120 55,57 
รวม 268 17,346 472 29,973 3,606 264,355 4,345 311,675 

ทีม่า: สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ.ตรัง 
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ตารางผนวกที ่5 ฐานขอ้มูลรายคนของชาวสวนยางพาราที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว พ.ศ. 2552 
 

ลาํดบัที่ รายชื่อสมาชิก กลุ่ม 
เลขที่
สมาชิก 

ทีอ่ยู่ อายุ 
ระดบั

การศึกษา 

ประสบการณ์
ในการทาํสวน

ยาง 

สมาชิกใน
ครัวเรือน 

รายได้จากแหล่งอืน่ 

          มจีาก ไม่มี 

1 นายสุนทร เอียดชะตา 49 2059 59 ม. 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 45 ม. 3 20 4 สวนปาลม์  
2 นางสนอง ช่วยเรือง 49  33/15 ม. 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 57 ป.4 20 4 คา้ขาย  
3 นายเปรม พนัทา 49 323 8 ม.4 ต.ทุ่งค่าย อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 70 ม. 4 50 2  1 
4 นางชุลีกรณ์ มีสุข 49  102 ม. 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 38 ป. 5 20 3  1 
5 นายสมเกียรติ จนัทร์แกว้ 49  38/9 ม. 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 63 ม. 6 40 4  1 
6 นายกศุล ช่วยแขง็ 49  30/1 ม. 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 42 ม. 3 5 5  1 
7 นางรัตนา ศรีรักษ ์ 49 5067 33/1 ม. 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 41 ม. 3 15 4  1 
8 นายสุวทิย ์ อ่อนเอียด 49  21 ม. 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 49 ปวช. 10 3 ปลกูผกั  
9 นางลดัดา นุ่นศรี 49 2806 19/1 ม. 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 39 ป. 6 15 4  1 
10 นายสมศกัดิ์ จนัสุข 49  10/2 ม. 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 42 ป. 6 7 6  1 
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ตารางผนวกที ่5 (ต่อ) 
 

ลาํดบัที่ รายชื่อสมาชิก สวนยางทีม่ใีนปัจจุบัน 

   
รวม สวนยางทีย่งักรีดไม่ได้  แปลงที ่1 

แปลง ไร่ ไม่มสีวนยาง แปลง ไร่ งาน ตร.ว. ไม่มี ไร่ พนัธุ์ ปลูกเมื่อ อายุยาง 

1 นายสุนทร เอียดชะตา 9 100   3 17 0 0   7 RRIM 600 2548 4 
2 นางสนอง ช่วยเรือง 4 38   3 23 0 0   4 RRIM 600 2545 7 
3 นายเปรม พนัทา 7 42.5   3 16 1 0   8 RRIM 600 2546 6 
4 นางชุลีกรณ์ มีสุข 1 8           1         
5 นายสมเกียรติ จนัทร์แกว้ 3 15   3 15 0 0   4 RRIM 600 2549 3 
6 นายกศุล ช่วยแขง็ 1 2   1 2 0 0   2 RRIM 600 2549 3 
7 นางรัตนา ศรีรักษ ์ 3 11   3 11 0 0   5 RRIM 600 2548 4 
8 นายสุวทิย ์ อ่อนเอียด 2 8.5   2 8 0 0   4 RRIM 600 2548 4 
9 นางลดัดา นุ่นศรี 3 18   1 13 0 0   5 RRIM 600 2545 7 
10 นายสมศกัดิ์ จนัสุข 3 13   2 7 0 0   6 RRIM 600 2544 8 
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ตารางผนวกที ่5 (ต่อ) 
 

ลาํดบัที่ รายชื่อสมาชิก สวนยางทีม่ใีนปัจจุบัน ผลผลติ 

   
สวนยางทีก่รีดได้  แปลงที ่1 นํา้ยาง ยางแผ่นดบิ 

แปลง ไร่ งาน ตร.ว. ไม่มี ไร่ พนัธุ์ ปลูกเมื่อ อายุยาง (กก./วนั) (กก./วนั) 

1 นายสุนทร เอียดชะตา 5 75 0 0   25 RRIM 600 2536 16 300 80 
2 นางสนอง ช่วยเรือง 1 15 0 0   15 RRIM 600 2534 18 100 40 
3 นายเปรม พนัทา 4 26 0 0   9.25 RRIM 600 2528 24 150 52 
4 นางชุลีกรณ์ มีสุข 1 8 0 0   8 RRIM 600 2536 16 40 0 
5 นายสมเกียรติ จนัทร์แกว้         1             
6 นายกศุล ช่วยแขง็         1             
7 นางรัตนา ศรีรักษ ์         1             
8 นายสุวทิย ์ อ่อนเอียด         1             
9 นางลดัดา นุ่นศรี 1 5 0 0   5 RRIM 600 2546 6 40 14 

10 นายสมศกัดิ์ จนัสุข 1 6 0 0   6 RRIM 600 2525 27 15 5 
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ตารางผนวกที ่5 (ต่อ) 
 

ลาํดบัที่ รายชื่อสมาชิก แรงงานทีก่รีดยาง 
ส่วนแบ่งค่าจ้าง 

(เจ้าของ : ลูกจ้าง) 
การขาย 

แหล่ง
ขาย 

การปลูกพชื
แซม 

การเลีย้ง
สัตว์ใน
สวน 

การใส่ปุ๋ยยางทีย่งั
ไม่ได้กรีด 

1 นายสุนทร เอียดชะตา กรีดเองและจา้ง 60 : 40 นํ้ายางสดและยางแผน่ดิบ พอ่คา้ ไม่มี ไม่มี ใส่ตามกองทุนแนะนาํ 

2 นางสนอง ช่วยเรือง กรีดเองและจา้ง ไม่ระบุ นํ้ายางสด พอ่คา้ ไม่มี ไม่มี ใส่ตามกองทุนแนะนาํ 

3 นายเปรม พนัทา จา้งกรีด 55 : 45 นํ้ายางสด พอ่คา้ ไม่มี  
ไม่ไดใ้ส่ตามกองทุน

แนะนาํ 

4 นางชุลีกรณ์ มีสุข ไม่ระบุ  นํ้ายางสด   ไม่มี  

5 นายสมเกียรติ จนัทร์แกว้ ไม่ระบุ    ไม่มี ไม่มี ใส่ตามกองทุนแนะนาํ 

6 นายกศุล ช่วยแขง็ ไม่ระบุ    ไม่มี ไม่มี 
ไม่ไดใ้ส่ตามกองทุน

แนะนาํ 

7 นางรัตนา ศรีรักษ ์ ไม่ระบุ    ไม่มี ไม่มี ใส่ตามกองทุนแนะนาํ 

8 นายสุวทิย ์ อ่อนเอียด กรีดเอง    ไม่มี  
ไม่ไดใ้ส่ตามกองทุน

แนะนาํ 

9 นางลดัดา นุ่นศรี กรีดเอง  นํ้ายางสด พอ่คา้ ไม่มี ไม่มี 
ไม่ไดใ้ส่ตามกองทุน

แนะนาํ 

10 นายสมศกัดิ์ จนัสุข ไม่ระบุ  นํ้ายางสด พอ่คา้ ไม่มี ไม่มี  
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ตารางผนวกที ่5 (ต่อ) 
 

ลาํดบัที่ รายชื่อสมาชิก 
การใส่ปุ๋ยยางทีก่รีดแล้ว การกาํจัดหญ้า 

ชนิดปุ๋ย จํานวนครั้ง สูตรปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า แรงคนถาง รถไถ รถตดัหญ้า อืน่ ๆ ไม่ระบุ 

1 นายสุนทร เอียดชะตา ปุ๋ยเคมี 2 9-3-9 1 1 1 1   

2 นางสนอง ช่วยเรือง ปุ๋ยเคมี 1 15-15-15  1     

3 นายเปรม พนัทา ปุ๋ยเคมี 1 15-15-15 1 1 1    

4 นางชุลีกรณ์ มีสุข ปุ๋ยเคมี 1 ไม่ระบุ  1     

5 นายสมเกียรติ จนัทร์แกว้ ปุ๋ยเคมี 1 ไม่ระบุ 1  1    

6 นายกศุล ช่วยแขง็ ไม่ใส่ปุ๋ย        1 

7 นางรัตนา ศรีรักษ ์ ไม่ใส่ปุ๋ย    1 1    

8 นายสุวทิย ์ อ่อนเอียด ปุ๋ยเคมี 2 ไม่ระบุ 1   1   

9 นางลดัดา นุ่นศรี 
ปุ๋ยเคมี 

และปุ๋ยคอก 
2 9-3-9 1 1     

10 นายสมศกัดิ์ จนัสุข ปุ๋ยเคมี 2 ไม่ระบุ  1     
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ตารางผนวกที ่5 (ต่อ) 
 

ลาํดบัที่ รายชื่อสมาชิก 

ปัญหาที่ประสบในปัจจุบัน 
ปัญหาที่ต้องการให้สหกรณ์

ช่วยเหลอื 
ปัจจุบันมสีวนปาล์ม 

  ไม่มี 
มี 

แปลง ไร่ 

1 นายสุนทร เอียดชะตา ช่วยลดดอกเบี้ยเงินกูป้ัญหาผลผลิตตกตํ่า และตน้ทุนสูง   1 9 

2 นางสนอง ช่วยเรือง ราคาผลลผลิตตกตํ่า และตน้ทุนสูง     

3 นายเปรม พนัทา ปุ๋ยราคาสูง ราคายางตํ่า ลดราคาปุ๋ย    

4 นางชุลีกรณ์ มีสุข      

5 นายสมเกียรติ จนัทร์แกว้ เป็นหนี้ชาํระไม่ไดต้ามกาํหนด     

6 นายกศุล ช่วยแขง็ รายไดไ้ม่พอจ่าย     

7 นางรัตนา ศรีรักษ ์ ราคายางตกตํ่า ปุ๋ยราคาสูง ลดราคาปุ๋ย    

8 นายสุวทิย ์ อ่อนเอียด ราคายางตกตํ่า ปุ๋ยราคาสูง ลดดอกเบี้ย    

9 นางลดัดา นุ่นศรี รายไดไ้ม่พอจ่าย มีปุ๋ยคุณภาพดีราคาถกูมาขาย    

10 นายสมศกัดิ์ จนัสุข  มีปุ๋ยที่สามารถใหน้ํ้ายางมาก    

 
 

77 



 

 

79

79

ตารางผนวกที ่6 สภาพทัว่ไปชาวสวนยางพาราท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว ปี 2552 
 

รายการ   ราย % 
     
จํานวนสมาชิก (คน) 780   
     
อายุเฉลีย่ (ปี) 50.39   
     
ระดบัการศึกษา    
ป. 1  1 0.13 
ป. 2  3 0.38 
ป. 3  6 0.77 
ป. 4  378 48.46 
ป. 5  3 0.38 
ป. 6  138 17.69 
ม. 3  73 9.36 
ม. 5  6 0.77 
ม. 6  53 6.79 
ปวช.  19 2.44 
ปวส.  35 4.49 
ปริญญาตรี  39 5.00 
กศน.  1 0.13 
ไม่ระบุ  25 3.21 

     
ทาํสวนยางมาแล้วเฉลีย่ (ปี)  21.47  
     
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลีย่ (คน)  4.21  
     
รายได้อืน่ ๆ    
ไม่มี  409 52.44 
มี  371 47.56 
คา้ขาย  132 35.58 
สวนผลไม ้  57 15.36 
สวนปาลม์  24 6.47 
เล้ียงหมู  13 3.5 
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ตารางผนวกที ่6 (ต่อ) 
 

รายการ   ราย % 
เล้ียงววั  51 13.50 
เล้ียงปลา  9 2.43 
รับจา้ง  78 21.02 
ปลกูผกั  6 1.62 
เผาถ่าน  2 0.54 
รับซ้ื/ทาํไมย้าง  4 1.08 
ช่างไม ้  1 0.27 
ขายตรง  1 0.27 
ตดัผม  1 0.27 
ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ  13 3.50 
เล้ียงไก่  11 2.96 
เล้ียงแพะ  1 0.27 
ทาํนากุง้  8 2.16 
ซ่อมรถ  3 0.81 
พนกังานบริษทั  2 0.54 
ประมง  1 0.27 
เยบ็ผา้  2 0.54 
หนงัตะลุง  1 0.27 
ทาํนา  1 0.27 
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ตารางผนวกที ่7 เน้ือท่ี อาย ุและพนัธ์ุยางพาราท่ีปลกูของชาวสวนยางพาราท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 
ยา่นตาขาวทั้งหมด ปี 2552 
 

รายการ รวมทุกแปลง 

  เนือ้ที่ % 

จํานวนทั้งหมด    
เน้ือท่ีรวม (แปลง) 1,593.00  
เน้ือท่ีรวม (ไร่) 10,909.00  
เน้ือท่ีเฉล่ีย (แปลง) 2.02  
เน้ือท่ีเฉล่ีย (ไร่) 13.84  

    
เกษตรกรไม่มีสวนยาง (ราย) 57.00  
    
1.ยงักรีดไม่ได้    
เน้ือท่ีรวม (แปลง) 755.00  
เน้ือท่ีรวม (ไร่) 4,569.75  
เน้ือท่ีเฉล่ีย (แปลง) 1.52  
เน้ือท่ีเฉล่ีย (ไร่) 9.21  

   
พนัธ์ุ   

RRIM 600 3,520.00 77.03 
24 28.00 0.61 
251 386.00 8.45 
235 42.00 0.92 
240 - 0.00 
255 2.00 0.04 
311 149.00 3.26 
400 - 0.00 
450 - 0.00 
576 4.00 0.09 
601 55.00 1.20 
5 ทบั - 0.00 
ไม่ระบุพนัธ์ุยาง 275.00 6.02 
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ตารางผนวกที ่7 (ต่อ) 
 

รายการ รวมทุกแปลง 

  เนือ้ที่ % 

อายุยาง   
0 ปี 108.00 2.36 
1 ปี 292.00 6.39 
2 ปี 531.00 11.62 
3 ปี 859.00 18.80 
4 ปี 857.00 18.75 
5 ปี 627.00 13.72 
6 ปี 368.00 8.05 
7 ปี 174.00 3.81 
8 ปี 24.00 0.53 
ไม่ระบุ 620.00 13.57 

    
2. กรีดได้แล้ว    
เน้ือท่ีรวม (ไร่) 6,287.25  
เน้ือท่ีรวม (แปลง) 849.00  
เน้ือท่ีเฉล่ีย (ไร่) 10.55  
เน้ือท่ีเฉล่ีย (แปลง) 1.42  

   
พนัธ์ุ   

RRIM 600 5,092.00 80.99 
251 85.00 1.35 
24 302.00 4.80 
235 19.00 0.30 
240 3.00 0.05 
255 30.00 0.48 
311 44.00 0.70 
400 10.00 0.16 
450 5.00 0.08 
451 5.00 0.08 
601 - 0.00 
511 12.00 0.19 
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ตารางผนวกที ่7 (ต่อ) 
 

รายการ รวมทุกแปลง 

  เนือ้ที่ % 
5 ทบั 6.00 0.10 
GT 63.00 1.00 
ไม่ระบุพนัธ์ุยาง 356.00 5.66 

   
อายุยาง   
ไม่เกิน 10 ปี 1,362.00 21.66 
11-15 ปี 1,622.00 25.80 
16-20 ปี 1,077.00 17.13 
21-25 ปี 724.00 11.52 
26-30 ปี 259.00 4.12 
31-35 ปี 79.00 1.26 
36-40 ปี 8.00 0.13 
41-45 ปี 7.00 0.11 
ไม่ระบุ 901.00 14.33 
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ตารางผนวกที ่8 แรงงานท่ีใชใ้นการกรีดยาง ส่วนแบ่ง และการขายของชาวสวนยางท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรยา่นตาขาว ปี 2552 

 
รายการ ราย % 

แรงงานทีก่รีดยาง   
กรีดเองทั้งหมด 427 71.76 
จา้งทั้งหมด 82 13.78 
กรีดเองและจา้ง 64 10.76 
ไม่ระบุ 22 3.70 

      
ส่วนแบ่งเจ้าของ : ลูกจ้าง 146   

70 30 1 0.68 
60 40  39 26.71 
55 45 23 15.75 
50 50 31 21.23 
45 55 3 2.05 
ไม่ระบุ 49 8.24 

      
การขาย     
นํ้ายางสด 348 58.49 
ยางแผน่ดิบ 274 46.05 
ยางแผน่รมควนั 3 0.50 
ไม่ระบุ 29 4.87 

      
แหล่งขาย     
สกก. 65 10.92 
อ่ืน ๆ 408 68.57 
ไม่ระบุ 152 25.55 
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ตารางผนวกที ่9 การปลกูพืชแซมและการเล้ียงสัตวใ์นสวนยางพาราของชาวสวนยางท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรยา่นตาขาว ปี 2552 

 
รายการ ราย % 

ปลูกพชืแซมในสวนยางพารา 780 100.00  
ไม่ตอบ 94 12.05 
ไม่มี 538 68.97 
มี 148 18.97 
กลว้ย 94 63.51 
ฝร่ัง 2 1.35 
พริก 2 1.35 
สะเดา (ไมเ้ทียม) 18 12.16 
ไมต้ะเคียน 1 0.68 
ปาลม์ 2 1.35 
ทุเรียน 2 1.35 
มะพร้าว 1 0.68 
สับปะรด 2 1.35 
ผกั 9 6.08 
กระถิน 1 0.68 
มงัคุด 1 0.68 
เงาะ 3 2.03 
มะม่วงหิมพานต ์ 1 0.68 
พนัธ์ุยาง 1 0.68 
ถัว่ 1 0.68 
ไม่ระบุชนิดพืช 8 5.41 

การเลีย้งสัตว์ในสวนยางพารา 780 100.00  
ไม่ตอบ 147 18.85 
ไม่มี 563 72.18 
มี 70 8.97 
ววั 56 80.00 
แพะ 9 12.86 
ไก่ 3 4.29 
นกกระทา 1 1.43 
ปลา 1 1.43 
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ตารางผนวกที ่10 การดูแลรักษาสวนยางพาราของชาวสวนยางท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว ปี 2552 
 

รายการ ราย % 

1. การใส่ปุ๋ยยางทีย่งัไม่ได้กรีด     
ใส่ตามกองทุนแนะนาํ 297 38.08 
อ่ืน ๆ 173 22.18 
ไม่ระบุ 314 40.26 

      
เกษตรกรที่มสีวนยางทั้งหมด 780 100.00 
เกษตรกรมสีวนยางที่ยงักรดไม่ได้ 185 23.72 
เกษตรกรมสีวนยางที่กรีดได้แล้ว 595 76.28 
   
2. การใสปุ๋ยเคมีกบัยางทีก่รีดแล้ว     
ไม่ใส่ปุ๋ย 12 2.02 
ใส่ปุ๋ย 583 97.98 
ใส่ปุ๋ยปีละ     

1 คร้ัง 336 57.63 
2 คร้ัง 233 39.97 
3 คร้ัง 11 1.89 
4 คร้ัง 2 0.34 
5 คร้ัง 1 0.17 

      
สูตรปุ๋ยเคมี     

9 - 3 -9 5 0.86 
13 – 13 - 21 1 0.17 
15 - 0 - 0 1 0.17 
15 - 15 - 15 307 52.66 
15 - 5 - 20 1 0.17 
15 - 7 - 18 81 13.89 
15 - 15 - 20 2 0.34 
15 - 17 - 15 1 0.17 
16 - 4 - 5 1 0.17 
16 - 8 - 4 8 1.37 
16 - 16 - 16 1 0.17 
16 - 16 - 20 1 0.17 
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ตารางผนวกที ่10 (ต่อ) 
 

รายการ ราย % 
16 - 20 - 00 1 0.17 
18 - 4 - 5 3 0.51 
23 - 7 - 7 1 0.17 
20 - 8 - 20 11 1.89 
ไม่ระบุสูตร 157 26.93 

      
3. ใส่ปุ๋ยคอก 9 1.51 
4. ใสปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก 81 13.61 
5. ไม่ได้ใส่ปุ๋ย 15 2.52 
6. อืน่ ๆ 14 2.35 
      
7. การกาํจัดวชัพชื     
ใชแ้รงงานคนถาง 438 56.15 
ใชย้างฆ่าหญา้ 120 15.38 
ใชร้ถไถ 123 15.77 
ใชร้ถตดัหญา้ 159 20.38 
อ่ืน ๆ 2 0.26 
ไม่ระบุ 121 15.51 
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ตารางผนวกที ่11 ปัญหาและส่ิงท่ีตอ้งการใหส้หกรณ์ช่วยเหลือของชาวสวนยางท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
ยา่นตาขาว ปี 2552 

 
รายการ ราย % 

ปัญหาในปัจจุบัน     
ไม่มีปัญหา 207 26.54 
มีปัญหา 573 73.46 
ผลผลิตตกตํ่า 10 1.75 
ราคาปุ๋ยสูง 202 35.25 
ราคายางตกตํ่า 346 60.38 
ทุนนอ้ย/รายไดต้ ํ่า 65 11.34 
ค่าครอบชีพสูง 5 0.87 
ตน้ยางเป็นโรค 29 5.06 
หนา้ยางตายน่ิง 39 6.81 
เป็นหน้ี/ชาํระหน้ีไม่ไดต้ามกาํหนด 10 1.75 
ฝนตกบ่อย 4 0.70 
สหกรณ์ช่วยเหลือไม่ต่อเน่ือง 1 0.17 
กลา้ยางไม่เหมาะสม 1 0.17 
ดินไม่ดี 4 0.70 

      
ส่ิงทีต้่องการให้ช่วยเหลอื     
ไม่มี 307 39.36 
มี 473 60.64 
ราคายาง 132 27.91 
คุณภาพ/ราคาปุ๋ย 214 45.24 
การดูแล/โรคของยาง 12 2.54 
ลดดอกเบ้ียเงินกู ้ 71 15.01 
เงินใหกู้ ้ 19 4.02 
ปลด/ผอ่นผนัหน้ี 20 4.23 
แหล่งรับซ้ือนํ้ายาง 22 4.65 
ราคานํ้ามนั 1 0.21 
กลา้ยาง 5 1.06 
อาชีพเสิรม 13 2.75 
ดิน 1 0.21 
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ตารางผนวกที่ 12 ผลการประเมินความพึงพอใจในการบรรยายหัวขอ้ “การพฒันาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา วนัองัคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ.ตรัง 

 
ประเดน็ ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ การแปรผล มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. กิจกรรมในการบรรยาย             

- หวัขอ้การบรรยายมีความสอดคลอ้งตรงกบั
ความตอ้งการของท่าน 

27 26.47 50 49.02 21 20.59 4 3.92 0 0.00 3.98 มาก 

- ความรู้ที่ไดร้ับสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 15 14.71 57 55.88 24 23.53 5 4.90 1 0.98 3.78 มาก 

- ระยะเวลาเหมาะสม 14 13.73 54 52.94 24 23.53 7 6.86 3 2.94 3.68 มาก 

-เปิดโอกาสใหซ้กัถาม 17 16.67 47 46.08 31 30.39 7 6.86 0 0.00 3.73 มาก 

2. เอกสาร             

- เอกสารประกอบมีเนื้อหาครบถว้นชดัเจน 15 14.71 49 48.04 37 36.27 4 3.92 1 0.98 3.83 มาก 

- เอกสารประกอบมีความชดัเจน 14 13.73 54 52.94 31 30.39 3 2.94 0 0.00 3.77 มาก 

3. อาหาร             

- ความพึงพอใจในอาหารและเครื่องดื่ม 20 19.61 53 51.96 28 27.45 0 0.00 1 0.98 3.89 มาก 
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ตารางผนวกที ่12 (ต่อ) 
 

ประเดน็ ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ การแปรผล  มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

4. สถานที่             

- ความพร้อมของโสตทศันูปกรณ์ 31 30.39 47 46.08 24 23.53 0 0.00 0 0.00 4.07 มาก 

- ความพึงพอใจในหอ้งบรรยาย 30 29.41 46 45.10 23 22.55 3 2.94 0 0.00 4.01 มาก 

5. เจา้หนา้ที่             

- ความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ที่ประสานงาน 23 22.55 56 54.90 20 19.61 2 1.96 1 0.98 3.96 มาก 

- ความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ที่รับลงทะเบียน 20 19.61 55 53.92 26 25.49 0 0.00 1 0.98 3.91 มาก 

6. การประชาสัมพนัธ์             

- มีความทัว่ถึง ประชาสัมพนัธ์ผา่นหลายช่องทาง 22 21.57 52 50.98 20 19.61 8 7.84 0 0.00 3.86 มาก 

- ช่องทางแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมมีความ
สะดวก 

20 19.61 54 52.94 22 21.57 6 5.88 0 0.00 3.86 มาก 
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ภาคผนวก ข 
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แบบสอบถาม 
โครงการเครือข่ายคุณค่ายางพารา 

ฐานข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว ปี 2552 
 

ช่ือ......................................นามสกลุ.....................................................เลขท่ีสมาชิก........................................ 
บา้นเลขท่ี..................หมู่ท่ี...........................ตาํบล.........................................อาํเภอ................................................ 
 
1. อาย.ุ....ปี  จบการศึกษาระดบั.................ประสบการณ์ทาํสวนยางมาแลว้......ปี มีคนในบา้นอยูด่ว้ยกนั...........คน 
รายไดจ้ากแหล่งอ่ืนนอกจากทาํสวนยาง  (   ) ไม่มี   (   ) มี จาก  (   ) คา้ขาย  (   ) สวนผลไม ้ (   ) สวนปาลม์ 
     (   ) เล้ียงหมู     (   ) เล้ียงววั     (   ) เล้ียงปลา     (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………….............. 
2. ปัจจุบนัมีสวนยางรวมทั้งหมด.....................................................แปลง  รวม....................................................ไร่ 

2.1 ยงัไม่ไดก้รีด รวม.......................................................แปลง  รวม....................................................ไร่ 
- แปลงท่ี 1 มี......................ไร่  พนัธ์ุ............................................ ปลกู พ.ศ............................... 
- แปลงท่ี 2 มี......................ไร่  พนัธ์ุ............................................ ปลกู พ.ศ............................... 
- แปลงท่ี 3 มี......................ไร่  พนัธ์ุ............................................ ปลกู พ.ศ............................... 

2.2 กรีดไดแ้ลว้ รวม........................................................แปลง  รวม.....................................................ไร่ 
     ไดผ้ลผลิตเฉล่ียนํ้ายาง...................กก./วนั  หรือ ยางแผน่ดิบแหง้.............................................กก./วนั 

- แปลงท่ี 1 มี......................ไร่  พนัธ์ุ........................................... ปลกู พ.ศ................................ 
- แปลงท่ี 2 มี......................ไร่  พนัธ์ุ........................................... ปลกู พ.ศ................................ 
- แปลงท่ี 3 มี......................ไร่  พนัธ์ุ........................................... ปลกู พ.ศ................................ 

3. แรงงานท่ีกรีดยาง     (   ) ใชแ้รงงานในครอบครัวทั้งหมด     (   ) จา้งทั้งหมด     (   ) กรีดเองและจา้ง 
    ส่วนแบ่งค่าจา้ง เจา้ของ : ผูรั้บจา้ง  =  …………….  :  …………….. 
4. การขายเป็น     (   ) นํ้ายางสด     (   ) ยางแผน่ดิบ     (   ) ยางแผน่รมควนั 
    แหล่งขาย     (   ) ขายใหส้หกรณ์     (   ) ขายใหผู้รั้บซ้ืออ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................................... 
6. การปลกูพืชแซมในสวนยาง  (   ) ไม่มี  (   ) มี  เช่น  (   ) กลว้ย  (   ) ไมย้นืตน้ชนิดอ่ืน ๆ (ระบุ)........................... 
7. การเล้ียงสัตวใ์นสวนยาง     (   ) ไม่มี     (   ) มี  เช่น     (   ) ววั     (   ) แพะ     (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ)............................. 
8. การใชปุ๋้ยยางท่ียงัไม่ไดก้รีด     (   ) ใส่ตามกองทุนแนะนาํ     (   )  อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................... 
9. การใส่ปุ๋ยยางท่ีกรีดแลว้     (   ) ใส่ปุ๋ยเคมี ปีละ..........คร้ัง  รวม....................กก./ไร่  สูตร..................................... 
    (   )  ใส่ปุ๋ยคอก ประเภท...........................รวม..............กก./ไร่     (   ) ใส่ปุ๋ยเคมี + ปุ๋ยคอก      
    (   )  ไม่ไดใ้ส่ปุ๋ย  (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 
9. การกาํจดัหญา้ในสวน  (   ) ใชย้าฆ่าหญา้  (   )  แรงคนถาง (   ) ใชร้ถไถ  (   ) ใชร้ถตดัหญา้  (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 
10. ตน้ทุนการทาํสวนยาง     (  ) ตอบไม่ได ้    (  ) ตอบได ้

10.1 ยางท่ียงัไม่กรีด เฉล่ีย..................บาท/ไร่/ปี 
10.2 ยางท่ีกรีดแลว้ เฉล่ีย....................บาท/ไร่/ปี  
         หรือเท่ากบั.....................บาท/กก.แผน่ดิบ  หรือ.............................บาท/กก.นํ้ายาง 
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11. ปัญหาท่ีประสบอยูใ่นปัจจุบนั 
1................................................................................................................................................................................. 
2…………………………………………………………………………………………………..……….…..…… 
3…………………………………………………………………………………………………….……………… 
12. เร่ืองท่ีตอ้งการใหส้หกรณ์ช่วยเหลือ 
1................................................................................................................................................................................. 
2................................................................................................................................................................................. 
3…………….……………………………………………………………………………………………………… 
13. ปัจจุบนัมีสวนปาลม์ทั้งหมด....................................................แปลง  รวม...........................................ไร่ 
 13.1 ไดผ้ลผลิตแลว้ รวม................................................แปลง  รวม...........................................ไร่ 

13.2 จะปลกูทดแทน รวม..............................................แปลง  รวม............................................ไร่ 
13.3 จะปลกูใหม่ รวม....................................................แปลง  รวม............................................ไร่ 
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ภาคผนวก ค 
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เอกสารประกอบการบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ.ตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวจิยัการเช่ือมโยงโซ่อุปทาน : เครือข่ายคุณค่ายางพารา 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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บทวเิคราะห์สถานการณ์ยาง เดอืน มีนาคม 2552 
โดย สมาคมยางพาราไทย 
วนัที ่12 พฤษภาคม 2552 

ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ.ตรัง 

1. ยางธรรมชาติ 
ราคาทีเ่สถียรภาพ 

 ภายหลงัจากความลม้เหลวอยา่งกะทนัหนัในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2551 ราคายางธรรมชาติในช่วง 3 
เดือนแรกของปี 2552 เสถียรภาพข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน โดยอตัราราคาเฉล่ียรายวนัของ IRCo อยูท่ี่ใน
ราว US$ 1.40/kg. นบัตั้งแต่เร่ิมตน้ปี 2552 เป็นตน้มา  

 ปัจจยัสาํคญัท่ีสุดท่ีมีผลต่อราคา น่าจะมาจากราคานํ้ามนัท่ีคงตวัอยูท่ี่ในราว US$ 50/barrel อน่ึง เป็นท่ีน่า
สังเกตวา่ ถึงแมว้า่ ราคานํ้ามนัจะตํ่าลงเฉกเช่นกบัท่ีเคยปรากฏเม่ือหลายปีก่อน อตัราความเส่ียงยงัอยูใ่น
เกณฑสู์ง สืบเน่ืองจากภาวะถดถอยอยา่งต่อเน่ืองของเศรษฐกิจโลกท่ีส่งผลต่ออุปสงคใ์นช่วงปลายฤดู
หนาวของแถบซีกโลกเหนือ   

 ผลตอบรับต่ออุปทานยงัคงมีจาํกดั การผลิตในประเทศมาเลเซียและประเทศไทยดูเหมือนวา่จะลดลงใน
บางช่วงของตน้ปี 2552 น้ี แต่กระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนหรือกระแสเงินรายวนัในประเทศผูผ้ลิตมาก
ท่ีสุด ดงันั้นการลดค่าเงินตราต่อ US dollar จึงเป็นตวัแปรท่ีแทจ้ริงต่อราคาท่ีตกตํ่าลง สาํหรับเกษตรกรผู ้
กรีดยาง ทั้งน้ีผูผ้ลิตเองกจ็าํตอ้งรองรับต่อสภาวการณ์อนัน้ี   

 ในช่วงตน้ปี 2552 มีสัญญาณบางประการท่ีแสดงถึงการฟ้ืนตวัของอุปสงคย์างธรรมชาติ โดยผูผ้ลิตยาง
ในจีน กล่าววา่ เร่ิมเลง็เห็นจุดเร่ิมตน้ของการฟ้ืนตวัดา้นการผลิตในตอนปลายเดือนกมุภาพนัธ์ต่อเน่ือง
มาจนถึงในเดือนมีนาคม ทั้งน้ีเพราะสินคา้ท่ีไดมี้การกกัตุนไวก้มี็การนาํมาใชห้มดไปค่อนขา้งมาก และ
จีนเองกค็าดวา่กาํลงัการซ้ือในตลาดน่าจะเพิ่มสูงข้ึนอีกคร้ัง  

 ส่ิงน้ีจะเป็นตวัพิสูจน์วา่จะเป็นเพียงช่วงสั้นๆ หรือการกระตุน้ใหเ้กิดการฟ้ืนฟเูพ่ืออุปสงคท่ี์แขง็แกร่งข้ึน
หรือไม่ โดยยอดขายยานยนต ์ในจีนกท็ะยานสูงข้ึนในเดือนกมุภาพนัธ์ ภายหลงัจากการตดัภาษี และมี
การนาํเสนอสินคา้รุ่นใหม่ๆ   

 อยา่งไรกต็าม แมว้า่ตลาดยานยนตใ์นอเมริกาและยโุรปจะเร่ิมตน้ฟ้ืนตวั แต่อตัราส่วนการคืนตวัของอุป
สงคอ์ยา่งเตม็ท่ีสาํหรับยางธรรมชาติกมี็แนวโนม้วา่จะปิดตายต่อไปเป็นระยะเวลานาน  

การบริโภคและตลาด 
ผู้ใช้ยาง/ ผู้บริโภค (End Users) 

 ปัญหาในยโุรปกลางและตะวนัออก เป็นกระจกสะทอ้นต่อสภาวการณ์โลกโดยทัว่ไป ดงัน้ีคือ การชะลอ
ตวัดา้นความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจของผูบ้ริโภคซ่ึงนาํไปสู่การจบัจ่ายใชส้อยท่ีลดนอ้ยลงของผูบ้ริโภค 
การลดลงดา้นการลงทุน และปัญหาการวา่งงานท่ีเพ่ิมข้ึน อีกทั้ง ตลาดหุน้กป็รับตวัลดลง ณ. ส้ินปี 2551   

 ค่าของกระแสเงินหมุนเวยีนภายในประเทศกย็ ํา่แยล่ง อนันาํไปสู่ การท่ีธนาคารกลางประกาศยื้อการข้ึน
อตัราดอกเบ้ียในช่วงเวลาท่ีมีความจาํเป็นหรือโอกาสเอ้ืออาํนวยเพ่ือสภาพคล่องทางการเงิน นอกจากน้ี 
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ยงัคงมีการลดลงอยา่งล่อแหลมในดา้นอุปสงคส์าํหรับการส่งออก โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากในแถบโซน
ยโุรป   

 สภาพเศรษฐกิจส่วนบุคคลบางแห่งในแควน้ดงักล่าวมีการปรับตวัใหดี้ข้ึน เพ่ือเตรียมรับมือกบั
ผลกระทบของกระแสเศรษฐกิจโลกท่ีผกผนัในเชิงลบ แต่ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคในแควน้อ่ืนๆยงัคง
อยูใ่นภาวะวิกฤติ ส่ิงน้ีมีผลต่อความเช่ือมัน่เช่ือมโยงไปถึงความวิตกกงัวลท่ีเพ่ิมข้ึนต่อภาวการณ์เลิกจา้ง
งาน ซ่ึงนาํไปสู่การพิจารณาลดลงของยอดขายยานยนต ์  

 ยอดขายยานยนตข์องรัสเซียดูเหมือนวา่จะตกตํ่าลงอีก แมว้า่จะมีการปรับปรุงดา้นการขยายสินเช่ือ แต่ก็
ยงัคงเป็นท่ีคาดวา่ ยอดขายจะตกลงกวา่ 15% ในปี 2552 น้ี  

ยางล้อ (Tyres) 

 นบัวา่เป็นการตอกย ํ้าโดยการชะลอตวัดา้นเศรษฐกิจโลก ผูผ้ลิตลอ้ยางของเกาหลีใตไ้ดต้ดัการผลิตลง
นบัตั้งแต่ในเดือนพฤศจิกายน 2551   

 ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2552 ท่ีผา่นมา ณ. โรงงาน 3 แห่งของ Kumho ในเกาหลีไดห้ยดุดาํเนินการ
ผลิตเป็นเวลา 5 วนั   

 แผนงานของ Hankook ท่ีจะสร้างโรงงานผลิตลอ้ยางแห่งท่ี 6 กไ็ดเ้ล่ือนออกไป เน่ืองจากการชะลอตวั
ดา้นอุปสงคข์องลอ้ยางในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2551  

 ทั้งๆท่ี เกิดภาวะสับสนทางเศรษฐกิจในช่วงเร็วๆน้ี Hankook กย็งันาํมาซ่ึงยอดขายลอ้ยางโลกของ KRW 
ท่ี 4.07 trillion ($3.7 billion) ในปี 2551 หรือเพ่ิมข้ึนท่ี 26% เม่ือเทียบกบัในช่วงหน่ึงปีก่อนหนา้นั้น 
อยา่งไรกต็าม ผลกาํไรท่ีแสดงออกมาในรูปแผนภาพกย็งัปรากฏเป็นรอยเวา้ขนาดใหญ่ กล่าวคือ ผล
กาํไรจากการปฏิบติังานของบริษทัฯ จากยอดขายลอ้ยางอยูท่ี่ 56.7% ตํ่ากวา่ KRW 114.2 billion ($ 103.6 
million) และผลกาํไรท่ีสะทอ้นกลบัมาอีกคร้ังในช่วงท่ี 2 ตกลงไปกวา่ 98.5% ต่อ KRW 3.4 billion ($ 
3.1 million)  

ยางประเภทอืน่ทีไ่ม่ใช่ยางล้อ (Non-Tyres) 

 เศรษฐกิจของญ่ีปุ่นเขา้สู่ภาวะถดถอยในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2551 และดูราวกบัวา่จะถกูบนัทึกไวใ้นแทบ
ทุกสัญญาการซ้ือขาย ตลอดช่วงหน่ึงปีเตม็ๆ ประมาณการณ์กระแสเงิน IMF ต่อสัญญาเหล่าน้ีอยูท่ี่ 0.3% 
แต่เกรงวา่อาจจะเลวร้ายกวา่น้ีมาก การส่งออกด่ิงลงไปถึง 23% เท่าท่ีไดมี้การบนัทึกไวใ้นช่วงไตรมาส
สุดทา้ยเฉกเช่นเดียวกนักบั การลม้ละลายของอุปสงคภ์ายนอก GDP ถกูคาดวา่จะผกูพนักบัอตัรา
ประจาํปี ณ. ท่ีสูงกวา่ 10% ในไตรมาสสุดทา้ย การจบัจ่ายของผูบ้ริโภคท่ีอ่อนแอและทิศทางการลงทุนท่ี
ลดลงจนสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ช้ีใหเ้ห็นถึงผลในทางลบท่ียงัคงสืบเน่ืองมาจนถึงในปี 2552 น้ี กบั
การคาดการณ์ในปัจจุบนัของ IMF ต่อสัญญาท่ีน่าจะลดลงกวา่ 2.6%   

 อตัราการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภคดูเหมือนวา่จะไม่มีการกระเต้ืองข้ึนในช่วงเร็วๆน้ี เช่นกนักบั
ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งเผชิญกบัความโหดร้ายของทิศทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆท่ีเป็นไปในเชิงลบ รวมไป
ถึงการเพิ่มข้ึนของอตัราการวา่งงาน ผลกคื็อ ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค อยูใ่นเกณฑท่ี์ตํ่าตลอดเวลา ซ่ึง
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ส่งผลกระทบอยา่งหนกัต่อความรู้สึกต่อธุรกิจ สืบเน่ืองจากการแขง็ค่าข้ึนของเงินเยนและผลกาํไรท่ี
อ่อนแอลง  

2. ยางสังเคราะห์ 

 สาํหรับในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2551 ปัญหาใหญ่ท่ีสุดท่ีผูผ้ลิตยางสังเคราะห์ตอ้งประสบกคื็อ 
อยา่งไรท่ีจะใหอุ้ปสงคข์องบริษทัลอ้ยางในโลกเติบโตได ้จากภาวะขาดแคลน butadiene อยา่งรุนแรง 
ซ่ึงเกิดข้ึนจากราคานํ้ามนัท่ีสูง ซ่ึงเป็นส่ิงกระตุน้ต่อการสลบัไปสู่การใช ้feedstocks ท่ีเบาบางลงโดย
ผูผ้ลิต ethylene   

 วกิฤติทางการเงินโลก ส่งผลกระทบต่อราคานํ้ามนั ซ่ึงมีผลต่อผูป้ระกอบการบางรายซ่ึงอาจหนัไปใช ้
feedstocks ท่ีเพ่ิมมากข้ึน และยงัมีการเพ่ิมข้ึนท่ีควบคู่กนัไปของอุปทาน butadiene แต่วกิฤตการณ์
ดงักล่าวกย็งัมีผลต่อภาคยานยนตแ์ละอุปสงคล์อ้ยางซ่ึงแผข่ยายออกไปทัว่โลก ดงันั้น ผูผ้ลิตยาง
สังเคราะห์กก็าํลงัเผชิญต่อราคาท่ีลดตํ่าลงและอุปสงคท่ี์อ่อนแอมาก  

 ดชันีเบ้ืองตน้บางประการช้ีใหเ้ห็นวา่ อุปสงคข์องประเทศจีนกาํลงัเร่ิมตน้ท่ีจะขยบัตวัสูงข้ึน เช่นกนักบั
ผูผ้ลิตลอ้ยางท่ีเร่ิมมีการกลบัไปเดินเคร่ืองผลิตอยา่งเตม็กาํลงั แต่อุปสงคก์ย็งัคงเป็นท่ีคาดต่อไปวา่ จะ
ยงัคงอ่อนแออยูใ่นตลาดลอ้ยาง ยโุรป ญ่ีปุ่น และอเมริกา   

 อน่ึง ทั้งๆท่ี สภาพการณ์ดาํเนินไปในทิศทางลงเช่นน้ี Dow Europe ไดเ้ปิดโรงงานแห่งใหม่ ท่ีมีกาํลงัการ
ผลิต 60KT/year (สาํหรับการผลิต s-SBR) ในประเทศเยอรมนั โดยโรงงานแห่งนั้นจะผลิตยาง
สังเคราะห์รุ่นล่าสุดท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับลอ้ยางท่ีมีประสิทธิภาพสูงเท่านั้น  

โมโนเมอร์ส (Monomers) 

 ในการประชุมท่ีจดัข้ึนในวนัท่ี 15 มีนาคม 2552 ณ. กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย OPEC เห็นดว้ยท่ีจะ
ยดึโควตาการผลิต ณ. ปัจจุบนั แต่เนน้หนกัความสาํคญัท่ีจะอนุโลมใหเ้ลิกลม้หรือตดัทอนสัญญาท่ีมีอยู่
บางประการ   

 สมาชิกในกลุ่มน้ีไดล้ดการผลิตมาตั้งแต่ส้ินปี 2551 และเม่ือมีการประกาศลดการผลิตลงอีกในเดือน
กมุภาพนัธ์ สมาชิก OPEC กด็าํเนินการลดผลผลิตโดยเฉล่ียไปอยูท่ี่ 25.7 mn bpd และนาํมาซ่ึงการตดั
ผลผลิตลงถึง 79% (4.2 mn bpd)  

 ราคานํ้ามนั ณ. ปัจจุบนัอยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งตํ่า อนัจะส่งผลในทางลบเป็นระยะยาวต่อการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรม OPEC ยงัเลง็เห็นต่อไปวา่ หากราคานํ้ามนัปรับตวัสูงข้ึนอยา่งกะทนัหนั จะมีผล
โดยตรงต่ออุปสงคน์ํ้ามนัโลกท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจในทิศทางลง   

 เฉกเช่นกบั อตัราการเติบโตของโลกท่ีมีการวางแผนไว ้(โดย IMF) ท่ี 0.5% ในปี 2552 OPEC ไดล้ด
ประมาณการณ์สาํหรับอุปสงคด์า้นนํ้ามนัของโลกวา่จะเติบโตอยูท่ี่เพียง 0.4 – 1.0 mn bpd ในปีน้ี 
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รายงานการเสวนา 
เร่ือง การทาํธุรกจิส่งออกยางของชุมนุมชาวสวนยางจันทบุรี 

วนัที ่11 มถุินายน 2552 
ณ สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

 
ผู้เข้าร่วมเสวนา 

1. รศ.จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท ผูอ้าํนวยการสถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ 
2. . คุณเพิก เลิศวงัพง  คณะกรรมการสงเคราะห์การทาํสวนยาง (ก.ส.ย.), 

ประธานกรรมการ ชุมนุมชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จาํกดั 
(ชสยท.) ชุดท่ี 10 และประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวน
ยางจนัทบุรี จาํกดั (ชสยจ.) ชุดท่ี 7 

3. รศ.ศานิต เกา้เอ้ียน  หวัหนา้โครงการวจิยั 
 4. ผศ.ดร.ปิติ กนัตงักลุ  นกัวจิยั 
 5. น.ส.พลอยไพลิน ศิลาเกษ  ผูช่้วยนกัวจิยั 
 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัดา้นสหกรณ์ ไดเ้ชิญคุณเพิก เลิศวงัพง เขา้ร่วมการเสวนาเร่ืองการทาํธุรกิจ
ยางพาราส่งออก ของชุมนุมชาวสวนยางจนัทบุรี ซ่ึงคุณเพิกไดเ้ล่าประสบการณ์การส่งออกยางพาราและความ
เป็นมาของชุมนุมชาวสวนยางจนัทบุรี ตลอดจนความคิดเห็นเก่ียวกบัการทาํธุรกิจส่งออกโดยสหกรณ์ สรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 

ชุมนุมชาวสวนยางจนัทบุรีเป็นชุมนุมจงัหวดัแห่งแรกของประเทศไทย มีการทาํการคา้กบัผูใ้ชย้างเป็น
คร้ังแรกในปี 2545 โดยไดท้าํการจดทะเบียนเป็นชุมนุมในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2545 ในเดือนมีนาคม 2546 มีการ
ระดมเงินของสหกรณ์กองทุนสวนยาง 18 สหกรณ์ สหกรณ์ละ 2,000 บาท รวมทั้งส้ิน 36,000 บาท แลว้ทาํการขาย
ยางพาราในช่วงระยะเวลาประมาณ 4 เดือน (พฤศจิกายน 2545 ถึง มีนาคม 2546) ขายไดป้ระมาณ 1,400 กวา่ตนั 
ให้แก่พ่อคา้ชาวจีนโดยตรง ไม่ผา่นรัฐบาล มีมูลค่าเกือบประมาณ 50 ลา้นบาท เม่ือปิดบญัชีในวนัท่ี 31 มีนาคม 
2546 มีกาํไรเบ้ืองตน้ประมาณ 870,000 บาท ราคายางในช่วงนั้นประมาณ 40 บาท/กก. ในเร่ืองการขนส่งยาง
ลูกขุน (ยางรมควนัอดักอ้น) จะทาํการขนส่งทางรถไปท่ีท่าเรือเชียงแสน แลว้ส่งลงเรือ ในระหว่างน้ีมีเร่ืองของ
ญ่ีปุ่น โดยญ่ีปุ่นจะมีสมาคมผูใ้ชย้าง ไทยจะมีสมาคมชาวสวนยาง ไทยทาํสัญญากบัญ่ีปุ่น คือ ญ่ีปุ่นให้เงินมา 
500,000 บาท เพ่ือทาํการคา้ยางกบัชุมนุม โดยมีบริษทัฟูยาม่าเป็นตวัแทนขายยางของชุมนุมท่ีญ่ีปุ่น ในระหวา่งท่ี
ชุมนุมกาํลงัรวบรวม ญ่ีปุ่นตอ้งการใบรับรองว่าชุมนุมเป็นสมาชิกสมาคมพ่อคา้ยาง แต่เราไม่มี ก็เลยไปสมคัรท่ี
สมาคมพ่อคา้ยาง แต่สมาคมพ่อคา้ยาง ไม่รับชุมนุมเป็นสมาชิก ดงันั้น ญ่ีปุ่นจึงไม่สามารถทาํการคา้ยางกบัชุมนุม
ได ้ซ่ึงเป็นเง่ือนไขระหวา่งผูใ้ชย้างกบัผูค้า้ยาง สุดทา้ยพอ่คา้ญ่ีปุ่นกห็นีไป เพราะใหเ้งินชุมนุมมากท็าํอะไรไม่ได ้
 แล้วการทีชุ่มนุมส่งไปขายในจีน ไม่มปัีญหาเร่ืองการเป็นสมาชิกของสมาคมยางพาราไทยหรือ 
 สมาคมพอ่คา้ยาง จะมีการติดต่อกบับางประเทศ แต่จีนไม่สน จีนไม่มีเง่ือนไขแบบน้ี แต่ตอนน้ีชุมนุมไป
กดดนัใหส้มาคมแกไ้ขขอ้บงัคบัตรงน้ีตั้งแต่ปี 2548 โดยหลงัจากปี 2548 สมาคมยอมใหใ้ครกไ็ดเ้ป็นสมาชิกของ
สมาคมเพ่ือทาํการขยายการคา้ เม่ือก่อนถา้ใครจะเป็นสมาชิกสมาคมตอ้งใหบ้ริษทัใหญ่ ๆ ท่ีเป็นสมาชิกสมาคมทาํ
การรับรองก่อนถึงจะเป็นสมาชิกได ้ซ่ึงถือเป็นการผกูขาดการคา้ยาง หลงัจากท่ีชุมนุมไปกดดนัทาํใหส้มาคมพอ่คา้
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ยาง เปล่ียนช่ือเป็นสมาคมยางพาราไทย เพราะสมาคมท่ีตั้งข้ึนนั้น ตั้งเพ่ือกีดกนัไม่ให้เกษตรกรสามารถทาํการคา้
ไดเ้อง แต่สมยันั้นสมาคมเคา้ไม่เห็นดว้ย สมาคมบอกวา่เป็นเกษตรกรก็ทาํหนา้ท่ีการผลิตอยา่งเดียว ไม่ตอ้งไปยุง่
กบัการคา้ แต่ชุมนุมไม่ยอม จะไม่ใหไ้ปยุง่เร่ืองขายไม่ได ้เพราะส่วนต่างของราคา F.O.B. กบัราคาขายมนัแตกต่าง
กนัมาก โดยถา้ขายได ้100 บาท จะมาถึงเกษตรกรไม่เกิน 50 บาท จึงตอ้งกดดนัใหเ้ปล่ียนช่ือสมาคม เป็นสมาคม
ยางพาราไทย 
 ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางทาํอะไรบ้าง 
 ชุมนุมจะทาํธุรกิจในเร่ืองของการซ้ือขาย เดิมสวนยางของเกษตรกรในภาคตะวนัออกมีประมาณ 100 
กวา่ไร่ แต่การจะขายไดจ้ะถกูจาํกดัโดยพอ่คา้ท่ีอยูใ่นภาคตะวนัออกเท่านั้น ราคากจ็ะถูกจาํกดัโดยพอ่คา้ในทอ้งถ่ิน 
วิธีการท่ีจะทาํให้ราคาของยางพาราสูงข้ึน ก็คือ ตอ้งขา้มขั้นตอนของการขายให้พ่อคา้ทอ้งถ่ินไปเลย แต่ในตอน
นั้นพวกสมาคมกจ็ะมีเงินกองทุนไวทุ่้มซ้ือยาง เพ่ือจะไดย้างมาเป็นของสมาคมไว ้
 ในภาพรวมของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางในภาคตะวนัออกเป็นอย่างไร 
 ประเทศไทยมีเน้ือท่ีปลูกยางทั้งประเทศประมาณ 1.6 ลา้นไร่ ในจนัทบุรีมีเน้ือท่ีประมาณ 4 แสนกวา่ไร่ 
มีเกษตรกรนบัหม่ืนคน  
 สกย.ทั้ง 18 แห่งเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจนัทบุรีทั้งหมด แต่กมี็การตั้งกลุ่มรวบรวม
ยางโดยเกษตรกรเพ่ิมข้ึนมาเกือบ 100 กลุ่ม มี สกย.เป็นพ่ีเล้ียง อยู่ภายใตก้ารส่งเสริมของสํานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาํสวนยาง โดยการตั้งกลุ่มน้ีเป็นการตั้งกลุ่มโดยเกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มพฒันาสวนสงเคราะห์ กลุ่ม
เกษตรกรชาวสวนยาง โดยรวบรวมยางรมควนัแลว้ขายใหก้บัพอ่คา้ 
 ในปี 2537 มีการตั้ง สกย.อยูป่ระมาณ 675 แห่ง ยางจากเกษตรกรจะเขา้ไปยงัตลาดประมูล เน่ืองจาก
ตลาดเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่แลว้ ส่วนชุมนุมมีหน้าท่ีในการดาํเนินธุรกิจใด ๆ ท่ีสหกรณ์ทาํไม่ได ้เม่ือการ
ส่งออกไม่สามารถทาํได ้ชุมนุมก็ไม่จาํเป็นตอ้งไปทาํธุรกิจเพ่ือแข่งขนักบัสหกรณ์ขนาดเล็ก แต่ควรจะคอยเป็น
เกราะใหก้บัสหกรณ์ ดา้นสินเช่ือ เกษตรกรจะไปเอาสินเช่ือมาจาก สกย. ในเร่ืองปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ชุมนุมจะเป็น
คนจดัให้แก่เกษตรกร โดยจะแยกธุรกิจของปัจจยัการผลิตออกจากธุรกิจยางเพื่อเป็นการเพ่ิมอาํนาจการต่อรอง 
ปัจจยัการผลิตจะเป็นหนา้ท่ีของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง แต่ถา้เป็นผลผลิตยางจะขายให้กบัตลาดกลางเลย ไม่
ตอ้งไปผา่นพอ่คา้คนกลาง และพอส่งใหต้ลาดกลางแลว้ตลาดกลางก็จะส่งไปยงัโรงงานต่าง ๆ เช่น โรงนํ้ ายางขน้ 
โรงงานยางแท่ง โรงรมยาง ในเร่ืองของราคา เจา้หนา้ท่ีของ สกย.จะเป็นผูรั้บหนา้ท่ีในการต่อรองกบัพอ่คา้ ผลผลิต
ท่ีไดจ้ะเป็นยางดิบ ในส่วนของนํ้ายางสด สหกรณ์จะขายตรงใหก้บัโรงงานเลย ยางรมควนัจะเนน้ท่ีภาคใตท่ี้ทาํกนั
เยอะ โรงรมใน จ.จนัทบุรี แทบจะเลิกทาํแลว้เพราะไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน 
 ทาํไมจึงเลกิทาํการค้ากบัจีน 
 เน่ืองจากหากจะทาํการคา้กบัจีน จีนจะใชเ้งินสดในการซ้ือขาย เพราะเกษตรกรไม่รับ LC พอราคายาง
สูงข้ึน ผูซ้ื้อกต็อ้งหอบเงินสดมากข้ึน ซ่ึงในทางการคา้กท็าํไดล้าํบาก แลว้ในส่วนเกษตรกรเองกไ็ม่มีใครรู้เร่ือง LC 
ไดเ้ป็นอยา่งดี ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจนัทบุรีจึงตอ้งมีหนา้ท่ีในการสอนเร่ืองการคา้ให้กบัฝ่ายต่าง ๆ ไม่วา่จะ
เป็นเกษตรกรหรือเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการส่งออกกต็าม ซ่ึงกจ็ะมีปัญหาตามมา คือ พอเจา้หนา้ท่ีไม่รู้ เจา้หนา้ท่ีก็
จะบอกเกษตรกรวา่อยา่ไปทาํ แต่ในฐานะท่ีเป็นผูน้าํของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจนัทบุรีจึงตอ้งมีศกัยภาพให้
มากกวา่พวกขา้ราชการ ดงันั้น การจะทาํให้เกษตรกรดีข้ึน จะตอ้งลดช่องวา่งส่วนต่างของราคา F.O.B. กบัราคา
ขายในทอ้งถ่ินลง ตราบใดท่ียงัมีการซ้ือขายไม่เป็นธรรม ชุมนุมก็อยากท่ีจะทาํการส่งออกเอง แต่ถา้การคา้เป็น
ธรรม เรากจ็ะปล่อยใหพ้อ่คา้เป็นผูส่้งออกเอง 
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 ในการค้าของเกษตรกร มใีครบ้างทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัเกษตรกร 
 นอกจากเกษตรกรกจ็ะมีหน่วยงานของรัฐ ไดแ้ก่ สกย., กรมส่งเสริมการเกษตร, ธ.ก.ส. และกรมวิชาการ
เกษตร พ่อคา้ในประเทศ สมาคมพ่อคา้ยาง (มีสมาชิกรายใหญ่ประมาณ 50 ราย ซ่ึงมีอาํนาจในการต่อรองกบั
ต่างประเทศ โดยชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจนัทบุรีนบัเป็น 1 ใน 50 สมาชิกรายใหญ่น้ีดว้ย) สมาคมยางพาราไทย 
(ทาํเร่ืองยางแผน่ เป็นหลกั) สมาคมนํ้ายางขน้ไทย (ทาํเร่ืองนํ้ายางขน้ เป็นหลกั มีปริมาณไม่เกิน 15% ของทั้งหมด) 
พ่อคา้ส่งออก (บางส่วนสัมพนัธ์กบัเกษตรกรโดยตรง บางส่วนมียี่ป๊ัว) ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้า เป็นตลาด
ป้องกนัความเส่ียง แต่เง่ือนไขของตลาดไม่เหมาะกบัประเทศไทย เพราะเป็นการป่ันราคาใหสู้งข้ึน โรงงานแปรรูป 
(ถุงมือยาง ยางรัดของ ยางลอ้ ผลิตภณัฑย์างอ่ืน ๆ)  

ใชใ้นประเทศ 10% และส่งออกอีก 90%  
ตลาดจีนดีกบัไทยท่ีสุด เพราะจีนยงัสามารถเจริญเติบโตไดอี้กเยอะ เป็นตลาดใหญ่กวา่ประเทศอ่ืน เม่ือ

อดีตไทยส่งออกนํ้ ายางขน้เยอะ แต่ปัจจุบนัส่งออกยางแท่งเยอะกว่า เพราะไทยเป็นประเทศเดียวท่ีทาํยางแท่งได ้
และยางรมควนัใชไ้มใ้นการเผารมควนั ใชพ้ลงังานซ่ึงมีแนวโนม้ว่าตน้ทุนจะสูงข้ึน นอกจากน้ี ยางรมควนักอ้น
หน่ึงหนกักว่ายางแท่งมาก (ยางรมควนักอ้นละ 111.11 กก. ส่วนยางแท่งก่อนละ 35 กก.) ก็มีกฎหมายในดา้น
แรงงานมาเป็นขอ้จาํกดั นอกจากน้ียางรมควนัยงัมีคุณภาพและราคาสูงกว่ายางแท่ง แต่เทคโนโลยีในปัจจุบนั
สามารถนาํยางแท่งมาใชง้านไดม้ากข้ึนแลว้ ทาํใหข้ายยางแท่งไดม้ากกวา่ 

ในการผลิตยางสังเคราะห์จะตอ้งมีคาํสั่งซ้ือก่อนจึงจะทาํการผลิต ทาํให้ราคายางสังเคราะห์มีเสถียรภาพ
กวา่ราคายางชนิดอ่ืน 

ในปัจจุบนั มีการใชย้างธรรมชาติ 40% และใชย้างสังเคราะห์ 60% ของสัดส่วนการใชย้างทั้งหมด และ
ในอนาคตยางธรรมชาติอาจจะนาํมาใชเ้ป็นพลงังานได ้ดงันั้น ประเทศในเอเชียท่ีสามารถปลูกยางไดจึ้งมีความ
ไดเ้ปรียบ 

การทีร่าคายางลดลงเพราะอะไร 
เป็นธรรมชาติของราคาสินคา้โดยทัว่ไป 
จีนใชย้างประมาณ 3 ลา้นตนั จากผลผลิตทั้งโลก 9 ลา้นตนั จะเห็นว่าจีนใชย้างไปแลว้ประมาณ 30% 

ของทั้งโลก ในขณะท่ีจีนผลิตไดเ้องประมาณ 6-8 แสนตนั จึงตอ้งนาํเขา้อีกประมาณ 2 ลา้นกวา่ตนั  
ทาํไมไม่ใช้ระบบสหกรณ์เป็นตวัเช่ือมโยงในการทาํการค้ากบัจีน 
ในเส้นทางการคา้ยาง ชุมนุมตอ้งทาํตวัใหเ้หมือนพอ่คา้ เพราะระบบการคา้ในโลกไม่มีใครสนวา่คุณเป็น

สหกรณ์หรือพอ่คา้กนัแน่ ในการขายส่ง ผูรั้บซ้ือก็จะมีโรงงานยอ่ยหรือตวัแทนทาํการคา้ก่อน การทาํการคา้ก็ตอ้ง
ผา่นบริษทัยอ่ยก่อน ดงันั้น ในการทาํการคา้ เราตอ้ง (1) เขา้ถึงผูใ้ชโ้ดยตรง (2) มีคลงัสินคา้ท่ีใชใ้นการเก็บสตอ็ก
ของสินคา้ไว ้จึงจะสามารถดึงราคาใหสู้งข้ึนได ้

ทุกวนัน้ีเป็นโลกของความเช่ือ ในช่วงเกิดวิกฤตสหรัฐ จะเห็นวา่ยางพาราเป็นพืชตวัเดียวท่ีราคาตกแลว้
กลบัฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพราะวา่เรารู้จุดอ่อนของนกัคา้ยางในไทย ไม่เห็นดว้ยกบัการแทรกแซงราคาโดยรัฐ 

ตอนนีเ้ร่ืองนโยบายสินค้าเกษตรมใีครเป็นแกนนําสําคญั 
ในทางการเมืองเคา้จะแบ่งกนัคนละพืช แต่พอทาํเขา้จริง ๆ ตวัเลขมนัเยอะ เลยตอ้งมีการร่วมมือกนัหลาย

ฝ่าย จากรัฐมนตรีพาณิชยก์็ไปผ่าน ครม.เศรษฐกิจ แลว้ก็ผา่นหลายฝ่าย ในเร่ืองยางไม่เคยมีใครกล่าวถึง ไม่มีใคร
อยากแทรกแซง  
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เม่ือประมาณเดือนตุลาคม 2551 มีการจดัการสัมมนาท่ีศูนยเ์บตง มีการประชุมท่ีหาดใหญ่ เชิญวิทยากร
มาใหค้วามรู้ เชิญนกัข่าวจากทุกสาํนกั จีนนึกวา่ตวัเองเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ พอ่คา้ซ้ือยางไปกองไวท่ี้ท่าเรือชิงเต่าเยอะ
ประมาณ 6,000 ตนั ในราคา 2,800 บาทต่อตนั แต่จีนจะรับซ้ือยางต่อเม่ือพ่อคา้เหล่านั้นลดราคาลงเหลือ 1,800 
บาทต่อตนั เพราะคิดวา่พอ่คา้เคา้ขายให้ใครไม่ได ้ยโุรปกไ็ม่รับ อเมริกาก็ไม่รับ อีกทั้งราคายางในประเทศกล็ดลง
อยา่งมาก พ่อคา้ก็เช่ือ แต่จริง ๆ แลว้สถานการณ์ไม่ไดเ้ลวร้ายอยา่งนั้น เรามีการตรวจเช็คตวัเลขวา่ในช่วงปลายปี 
2551 จีนมียางอยูป่ระมาณ 60,000 ตนั และอีกไม่นานกจ็ะมีการหยดุตรุษจีนท่ียาว และมีความตอ้งการใชป้ระมาณ 
2 แสนตนัแต่มีอยูแ่ค่ 6 หม่ืนตนั ยงัไงจีนกต็อ้งซ้ือ 

ในดา้นการคา้ของจีน เม่ือมีการซ้ือไวใ้นประเทศ จะมีการส่งออกประมาณ 60% ส่วนอีก 40% จะเกบ็ไว้
ใชใ้นประเทศ ซ่ึงการส่งออกจะมีการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ก่อน โดยตลาดหลกัของจีนคืออเมริกา แต่พอรู้ว่า
อเมริกาจะไปไม่รอด จีนก็ไปเนน้ขายในประเทศ การส่งเสริมของจีนค่อนขา้งดีกวา่ไทย โดยเอาเงินไปใชใ้นเร่ือง
การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานกต็อ้งมีการจา้งแรงงาน เม่ือแรงงานมีเงิน กน็าํเงินท่ีได้
น้ีไปซ้ือรถ ซ่ึงเป็นความเก่ียวโยงกนั 

ในเร่ืองของอุตสาหกรรมรถยนตท่ี์ลม้ละลาย ทุกคนไปมองท่ีบริษทั GM และไครสเลอร์ มียอดการผลิต
ลดลงประมาณ 30-40% แลว้ยอดการใชย้างรถจะลดลงตามนั้น แต่จริง ๆ เราจะพบว่า รถยนตท่ี์วิ่งอยูใ่นโลกมี
ประมาณ 800 ลา้นคนั มีการผลิตรถใหม่ในแต่ละปีไม่เกินปีละ 70 ลา้นคนั ตวัเลขท่ีลดการผลิตท่ีหายไปเป็นส่วน
ของ 70 ลา้นคนั แต่รถเก่ากย็งัตอ้งวิง่อยู ่ดงันั้น ยอดการใชย้างในโลกลดลงเป็นของยอดของรถใหม่ ซ่ึงจะลดลงได้
มากท่ีสุดเพียง 5% ซ่ึงถือวา่ไม่ไดม้ากอะไร 

บทบาทของสิงคโปร์ในเร่ืองของการค้ายางเป็นอย่างไร 
สิงคโปร์เป็นแค่โบรกเกอร์ ซ่ึงถา้พ่อคา้ขายโดยตรงไปให้จีนเคา้อาจจะยงัไม่ไดเ้งิน แต่ถา้ขายผ่าน

สิงคโปร์เคา้จะไดเ้งินเลย ทุกคนก็เลยไปพ่ึงพิงสิงคโปร์อยู ่คือ พดูไดว้า่ระบบการเงินของสิงคโปร์ถือเป็นจุดแข็ง
ของสิงคโปร์ ถึงแมบ้างทีจะขายไดใ้นราคาท่ีตํ่ากวา่ แต่กย็งัถือวา่ดี  

ราคาอ้างองิจะใช้ราคาอ้างองิทีไ่หน 
ใชร้าคาอา้งอิงคือ SICOM (ตลาดล่วงหนา้สิงคโปร์) และ TOCOM (ตลาดล่วงหนา้โตเกียว) คือเราดูวา่

วนัน้ีมนัปิดตลาดท่ีราคาเท่าไหร่ แลว้พรุ่งน้ีก็จะใชร้าคานั้น แต่ปัจจุบนัมีตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดคือท่ีเซ่ียงไฮ ้แต่ยงัไม่
สามารถใชร้าคาตลาดเซ่ียงไฮเ้ป็นราคาอา้งอิงได ้เพราะเป็นตลาดท่ีเพ่ิงเปิดใหม่ ปัญหาก็คือ ตลาด SICOM และ 
TOCOM จะเนน้การซ้ือขายแบบไม่มีการส่งมอบ แต่ในความเป็นจริงขอ้มูลท่ีจะนาํมาใชใ้นการซ้ือขายควรจะมา
จากตลาดจริง เราตอ้งมีตลาดท่ีส่งมอบจริง นอกจากนั้น การคา้ในตลาด AFET ไม่มีความเป็นไปไดก้บัคนไทย 
เพราะการคา้ขายในตลาด AFET ไดน้ั้นตอ้งมีการเอาเงินไปวางคํ้าประกนัวา่เรามีสินคา้อยูจ่ริง คือ ผูผ้ลิตเอาของไป
ขาย แต่ก่อนท่ีจะขายผูผ้ลิตตอ้งเสียเงินคํ้าประกนัดว้ย 

ทางด้านรัฐบาลมใีครเป็นผู้รับผดิชอบเร่ืองยางโดยเฉพาะ 
คนท่ีดูแลเร่ืองน้ีอยูจ่ะเป็นคุณเนวิน ชิดชอบ แต่ยางทางภาคใตมี้ปริมาณมาก ก็จะตั้งให้คุณสุเทพ เทือก

สุบรรณ เป็นประธานกรรมการนโยบายยาง หลงัจากท่ีตั้งคุณสุเทพแลว้กมี็มติให ้ธกส. ใหเ้งินกูแ้ก่ชุมนุมชาวสวน
ยางแห่งประเทศไทยมา 8,000 ลา้นบาท เป็นเงินกูท่ี้ไม่มีดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นเงินท่ีให้ในช่วงท่ีวิกฤตยงัไม่คล่ีคลาย มี
การกดดนัพ่อคา้ท่ีมียางอยูใ่นมือประมาณ 3 แสนตนั ซ่ึงเป็นขณะเดียวกบัท่ีจีนยงัไม่มีคาํสั่งซ้ือเขา้มา เงิน 8,000 
ลา้นน้ีก็เพ่ือรับซ้ือยาง 2 แสนตนั ในราคา 40 บาท/กก. เราไดป้ล่อยข่าววา่จะรับซ้ือยางในปริมาณน้ี พ่อคา้และ
เกษตรกรก็เก็บยางไวข้ายกบัเรา ไม่มีใครอยากให้ไปสู่ตลาดกลางแลว้ เพราะยิ่งขายราคายางก็ยิ่งตก หลงัจากนั้น 
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ธกส.กจ็ะเพ่ิมวงเงินใหเ้ราอีก 4,000 ลา้นบาท เพ่ือไปซ้ือยางมาอีก 1 แสนตนั กเ็ป็นการกระตุน้ใหพ้อ่คา้เกบ็ยางไว้
ในสตอ็กมากข้ึน 

สกย.มบีทบาทในเร่ืองยางมากน้อยแค่ไหน 
สกย.มีบทบาทเยอะ แต่ปัญหาอยูท่ี่วา่บุคลากรไม่ค่อยรู้เร่ืองยาง คุณศุภชยั อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไม่

ค่อยมีความรู้เร่ืองยาง แต่รับฟังความคิดเห็นของคนท่ีรู้เร่ืองยาง ซ่ึงนบัวา่เป็นส่ิงท่ีดี 
ในเร่ืองงานวจิัยทีก่าํลงัดาํเนินการอยู่ในตอนนี ้คดิว่าเป็นส่ิงทีค่วรทาํหรือไม่ 
ควรทาํ แต่ควรมีการวางตาํแหน่งของสหกรณ์กนัใหม่ ว่าสหกรณ์ระดบัไหนควรจะทาํอะไร เพราะ

ไม่อยา่งนั้นมนัจะซํ้ าซอ้นกนั 
สมควรทีจ่ะทาํเจรจากบัพ่อค้าจีนโดยผ่านเครือข่ายของสหกรณ์หรือไม่ 
ยกตวัอยา่งโครงการ 8,000 ลา้นบาท ชุมนุมตอ้งการให้ระบบของยางยงัอยูเ่หมือนเดิม ทุกคนมีหนา้ท่ี

เหมือนเดิม แต่ตอ้งมีการจดัฐานกนัใหม่ คือ แบ่งเป็น ตน้นํ้ า กลางนํ้ า และปลายนํ้ า โดยตน้นํ้ าเป็นคนกลุ่มน้อย
ประมาณ 10% ปลายนํ้ามีประมาณ 90% แต่ 10% มีรายไดป้ระมาณ 1.4 แสนลา้นบาท ในขณะท่ีเราส่งออกในรูป
วตัถุดิบท่ีคิดเป็น 90% จากปลายนํ้าไดเ้งินเพียง 2 แสนกวา่ลา้นบาท ซ่ึงถา้หากเราจะเพ่ิมในส่วนของ 10% ใหเ้ป็น 
20% กส็ามารถทาํไดถ้า้หากรัฐมีการสนบัสนุนในเชิงนโยบาย ตวัอยา่งเช่น มาเลเซียจะสร้างเข่ือน กมี็การกาํหนด
นโยบายวา่จะตอ้งใชย้างภายในประเทศในการสร้าง การท่ีจะเพ่ิม 10% ของไทยกห็มายความวา่จะตอ้งไปลด 90% 
นั้นออกใหเ้หลือ 50% ซ่ึงถา้ลด 90% น้ีไดก้ห็มายความวา่ราคาจะเพ่ิมข้ึนอีก เพราะตลาดโลกจะขาดแคลนยาง 
ราคายางในตลาดโลกกจ็ะเพ่ิมข้ึน โครงการ 8,000 ลา้นบาทท่ีทาํชุมนุมคิดวา่จะตอ้งไปถึงมือเกษตรกร ไม่ใหมี้การ
ร่ัวไหลเลย ในช่วงท่ีชุมนุมวางแผนโครงการก็มีการคาดการวา่ราคายางจะเพิ่มเป็น 50 บาท/กก.ได ้(ปัจจุบนัราคา
ยาง 55 บาท/กก.) ถา้หากรัฐบาลจะมาแทรกแซงราคายางจะทาํให้ตลาดยางป่ันป่วน รัฐบาลจึงหยุดแนวคิดท่ีจะ
แทรกแซง ในคร้ังแรกจะให้ชุมนุมเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเป็นผูร้วบรวมยางเพียงรายเดียว 
เพราะวา่ตวัเลขยางในเมืองไทยผา่นมือเกษตรกรประมาณ 16% โดยมีเกษตรกรเป็นตน้นํ้า ส่วนสหกรณ์นั้นจริง ๆ 
แลว้ควรจะเป็นกลางนํ้ า แต่สหกรณ์กลบัทาํตวัเป็นตน้นํ้ าดว้ย เพราะสหกรณ์เป็นผูร้วบรวมยางจากเกษตรกรแลว้
ไปต่อรองคา้ขายกบัพ่อคา้ ดงันั้น ในเร่ืองของราคาและปริมาณขายจะเป็นการตกลงกนัระหวา่งสหกรณ์กบัพ่อคา้
เองเลย ดงันั้น ถา้จะตดัวงจรน้ีจึงตอ้งทาํใหส้ถาบนัเกษตรกรไปเป็นกลางนํ้าจริง ๆ แต่สหกรณ์กข็าดเงินทุนในการ
รับซ้ือยางซ่ึงนบัเป็นจุดอ่อนของสหกรณ์ เรากเ็ลยนาํเงินโครงการน้ีไปเติมใหก้บัสหกรณ์ สหกรณ์มีหนา้ท่ีเกบ็ยาง
เขา้สตอ็ก แลว้จะขายกต่็อเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม ส่วนราคาท่ีเหมาะสมในตอนแรกท่ีคิดไวท่ี้ 40 บาท/กก. ถือเป็น
ราคาท่ีเกษตรกรพออยู่ได ้แต่ยุทธศาสตร์ของชุมนุมมีนโยบายท่ีจะไม่ไปกาํหนดราคา เป้าหมายของชุมนุมจะ
ถือเอา 2 แสนตนัหรือ 8,000 ลา้นบาท อนัไหนถึงก่อนกไ็ด ้โดยราคาจะข้ึนลงตามราคาตลาด เงิน 8,000 ลา้นบาท
จะจ่ายผ่าน ธกส. มีระยะเวลาดาํเนินโครงการถึงเดือนธันวาคม 2552 โดยสหกรณ์ผสมไม่จาํเป็นตอ้งไปกูเ้งิน 
จาํนวนของสหกรณ์ สถาบนัเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจมีอยูป่ระมาณ 800 แห่งท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ี 
โดยมีขอ้กาํหนดวา่ ถา้เป็นกลุ่มเกษตรกรจะให้ 5 ลา้นบาท สหกรณ์ให้ 15 ลา้นบาท ชุมนุมให้ 45 ลา้นบาท ตาม
ศกัยภาพหรือตามรูปแบบการใชเ้งินของราชการ อยา่งเช่นท่ี จ.จนัทบุรี มีสหกรณ์ 18 แห่ง แต่ไม่ตอ้งกู ้ให้ชุมนุม
เป็นผูกู้อ้ยา่งเดียว มีมูลค่าเงินกู ้105 ลา้นบาท แลว้ชุมนุมจนัทบุรีก็ไปทาํสัญญาเช่าโรงงานท่ีจะแปรรูปเป็นนํ้ายาง
ข้นหรือยางแผ่นรมควนั วิธีการก็คือ ตลาดยางท่ีมีอยู่แล้วซ่ึงเป็นตลาดของชุมนุม คร่ึงหน่ึงจะเอาเข้ามาสู่
กระบวนการของชุมนุม อีกคร่ึงหน่ึงกเ็ปิดประมูลตามปกติ ราคาประมูลเท่าไหร่กซ้ื็อเขา้ตลาดแต่เราจะไดสิ้ทธิใน
การเป็นเจา้ของยางนั้น เม่ือเป็นเช่นน้ี ตวัสหกรณ์กไ็ม่ตอ้งไปกงัวลกบัการทาํสัญญาเงินกู ้เพราะชุมนุมเป็นผูกู้ ้เม่ือ
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สหกรณ์ส่งยางใหชุ้มนุม ชุมนุมกจ่็ายเงินใหส้หกรณ์ แลว้ชุมนุมกน็าํยางท่ีซ้ือมาไปบริหารจดัการ เขา้โรงงานท่ีเช่า
มาเพ่ือทาํการแปรรูปเป็นยางลูกขุน หลงัจากนั้น ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยก็จะเป็นตวัสุดทา้ย
ในการดึงยางกลบัเขา้ไปในระบบ โดยทาํการซ้ือยางจากชุมนุมจงัหวดัต่าง ๆ สุดทา้ยแลว้ยางทั้งหมดจะอยูใ่นมือ
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเพียงแห่งเดียว มีเจา้ของยางอยู่เพียงแห่งเดียวก็คือชุมนุมสหกรณ์
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เป็นหน้ี ธกส. อยูค่นเดียว ถา้ไม่ทาํอยา่งน้ีกไ็ม่สามารถควบคุมอะไรได ้

ในความคิดผม (คุณเพิก) คิดวา่จะซ้ือยางมาเกบ็ไว ้5 หม่ืนตนั จากท่ีมีทั้งหมด 3 แสนตนั ถือเป็น 1 ใน 6 
ของยางทั้งประเทศ ถา้ราคาสูงกข็าย แต่ถา้ราคาตํ่ากไ็ม่ขาย 

ในการทาํโครงการ 8,000 ล้านบาทนี ้มปัีญหาอะไรบ้าง 
ปัญหากคื็อ เงิน 8,000 ลา้นบาทน้ีเป็นเงินกู ้ตอ้งมีผูค้ ํ้าประกนั โดยผูค้ ํ้ากคื็อคณะกรรมการของโครงการ 

ยงัไงชุมนุมก็ตอ้งคา้ขายให้ไดก้าํไรอยูแ่ลว้ เพ่ือใชห้น้ีเงินท่ีชุมนุมกูม้า เพราะถา้ขายแบบขาดทุนมนัก็จะเป็นเงา
ตามตวัคณะกรรมการของโครงการ ชุมนุมไม่สามารถไปคุยกบั ธกส.ไดโ้ดยตรงเพราะติดกรอบของกฎหมาย การ
ขอเงินกูต้อ้งขอจากนายทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนกห็ยบิเอากฎระเบียบมาใชใ้นการตีกรอบวงเงินกูท่ี้จะขอได ้
โดยชุมนุมตอ้งมียางมาก่อนเคา้ถึงจะให้กูเ้พ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียง วิธีแกไ้ขก็คือตอ้งให้ ครม.ลงมติ เพราะ 
มติของ ครม.ย่อมใหญ่กว่านายทะเบียนสหกรณ์ โครงการน้ีเป็นโครงการพิเศษ ถา้ ครม.ลงมติเห็นชอบ เร่ืองก็
อนุมติัได ้

มีหลายฝ่ายกงัวลวา่ ในกรณีท่ีเก็บยางไดแ้ลว้คุณภาพของยางมีการเปล่ียนแปลงไปแลว้จะทาํอยา่งไร แต่
เราก็ไม่ไดก้งัวลอะไร เพราะยางสามารถเก็บไวไ้ดน้านประมาณ 1 ปี คุณภาพของยางข้ึนกบัระบบการเก็บรักษา 
ยางเกรดท่ีดีท่ีสุดของปีน้ียงัมีราคาถูกกวา่เกรดท่ีเลวท่ีสุดของปีท่ีแลว้ ดงันั้น การคา้ยอ่มข้ึนอยูก่บัการต่อรองกบัคู่
คา้ 

การทีชุ่มนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรีประสบความสําเร็จเน่ืองมาจากปัจจัยใด 
เกิดจากการท่ีสมาชิกชุมนุมให้การยอมรับและเช่ือมัน่ในตวัผูน้าํ ผูน้าํจะตอ้งไม่มีธุรกิจติดหลงั ตอ้ง

โปร่งใส แมว้า่ในการเจรจาเราจะทาํผดิพลาดอะไรมาแต่สมาชิกกไ็ม่ไดต่้อวา่ซํ้ าเติมอะไร  
ในเร่ืองของสินคา้เกษตรแต่ละชนิดก็จะมีจุดแข็งของมนัเอง โดยยางจะเป็นสินคา้เกษตรชนิดเดียวท่ี

สามารถเอาชนะจีน เวียดนาม หรือประเทศอ่ืน ๆ ในดา้นคุณภาพและปริมาณได ้ในปัจจุบนัองคก์ารอนามยัโลก
ระบุว่า สัดส่วนการใชย้างต่อปีของประชากร 1 คน คือ 3.5 กก. เป็นยางสังเคราะห์ 2 กก. อีก 1.5 กก. เป็นยาง
ธรรมชาติ จากวิกฤตทางดา้นพลงังานในปัจจุบนั ถา้นํ้ ามนัหมดก็มีอย่างอ่ืนมาทดแทนได ้แต่ถา้ไม่มียางจะไม่มี
อะไรมาทดแทนได ้สาํหรับในประเทศไทยจะมีฐานการผลิตยางขยบัไปท่ีภาคอีสานมากข้ึน  

ในเร่ืองของปุ๋ยจะใส่ตามค่าวิเคราะห์ของนกัวิชาการ ซ่ึงจะแตกต่างกนัในแต่ละพ้ืนท่ีโดยชุมนุมสวนยาง
จนัทบุรีมีการซ้ือปุ๋ย 7,000 ตนัต่อปี คุณเพิกเป็นประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางวงัพงดว้ย แต่เป็นสหกรณ์ท่ี
ลม้เหลวเน่ืองจากอยูท่่ามกลางกลุ่มของพ่อคา้ทั้งหลาย มีสาขาอยู ่10 แห่ง โดย 8 แห่งเป็นสหกรณ์ท่ีอ่อนแอ แต่
ชุมนุมมองวา่ ตราบใดท่ียงัมีระบบสหกรณ์อยู ่สักวนัหน่ึงกต็อ้งไดใ้ชร้ะบบน้ี  

ทาํไมไม่ควบรวมสหกรณ์ทั้ง 10 แห่งไว้เป็นแห่งเดยีว 
ไม่มีประโยชน์ท่ีจะควบรวมสหกรณ์ เพราะมีคนอยูใ่นหลายพ้ืนท่ี ตอ้งมีตวัแทนในแต่ละพ้ืนท่ี 
ทาํไมไม่ฟ้ืนฟูสหกรณ์ทีอ่่อนแอ 
การท่ีไม่ฟ้ืนฟูเพราะตอนน้ีมีภารกิจอ่ืนท่ีสําคญักว่า อย่างเช่นในดา้นการแข่งขนัการผลิตถุงมือยางไป

อเมริกา โดยคู่แข่งก็คือมาเลเซีย เราพบว่ายอดการส่งออกของไทยลดลงแต่ของมาเลเซียเพ่ิมข้ึน จนสุดท้าย
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โรงงานผลิตถุงมือยางในประเทศไทยตอ้งหยดุลง ท่ีเป็นอยา่งน้ีกเ็พราะวา่เคยมีข่าววา่ถุงมือท่ีไทยผลิตมีโปรตีนท่ี
เป็นอนัตรายต่อผูป่้วยท่ีแพโ้ปรตีนอยูใ่นขบวนการผลิต ทาํใหใ้นการผา่ตดัคนไขท่ี้แพโ้ปรตีนตอ้งตาย อนัท่ีจริงถุง
มือจากมาเลเซียกมี็โปรตีนเหมือนกนั แต่มาเลเซียพอรู้ข่าวกรี็บแกข้่าวทนัที ในขณะท่ีไทยยงัไม่รู้ข่าวอะไรเลย พอ
ไม่มีคาํสั่งซ้ือถึงค่อยกลบัไปดู คือไทยไม่มีตวัแทนท่ีคอยตอบโตใ้นเร่ืองเหล่าน้ี 

เราถือว่าตลาดประมูลเป็นจุดแข็งของชุมนุม ถา้ราคายางตกชุมนุมก็สามารถสั่งปิดตลาด พ่อคา้ก็ไม่มี
กาํลงัพอท่ีจะไปรวบรวมจากเกษตรกรได ้ถา้เหล่าพอ่คา้อยากมียางไวใ้นมือกไ็ปหากรีดเอาเอง แต่เกษตรกรไม่ขาย
ให้ ในฐานะท่ีผม (คุณเพิก)เป็นผูน้าํของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง ก็สามารถสั่งให้เกษตรกรหยุดกรีดเม่ือราคา
ยางตกตํ่าลงได ้แต่ถา้เกษตรกรไม่หยุดกรีด ก็จะสั่งให้ปิดตลาดไปเลย ในเร่ืองน้ีทาํให้ชุมนุมมีความสัมพนัธ์ท่ีดี
ข้ึนกบับริษทัไทฮั้ว ซ่ึงเป็นบริษทัของคนไทยแต่มีบริษทัการคา้ในเมืองจีน ฉะนั้น ปัญหากบัพ่อคา้ในประเทศ 
รัฐบาลตอ้งเขา้มาช่วยเหลือ ส่วนปัญหากบัต่างประเทศชุมนุมจะต่อสู้เอง 

วธีิการบริหารจัดการโซ่อุปทานยางพาราควรเป็นอย่างไร 
ตอ้งจดัฐานในเร่ืองของ ตน้นํ้ า กลางนํ้ า และปลายนํ้ าใหม่ โดยรัฐตอ้งเขา้มาช่วยเหลือเกษตรกรตน้นํ้ า

มากข้ึน ส่วนสหกรณ์จะตอ้งผลกัดนัให้ไปเป็นกลางนํ้ ามากข้ึน สหกรณ์ควรเป็นผูร้วบรวมและแปรรูปเบ้ืองตน้
เท่านั้น ส่วนพวกท่ีเป็นกลางนํ้ าอยู่แลว้ก็ตอ้งผลกัให้ไปเป็นอุตสาหกรรม แลว้ถา้ให้พ่อคา้ท่ีเป็นโรงงานยาง
กลายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมได ้กลุ่มอุตสาหกรรมจะใหญ่ข้ึน ปริมาณการใช้ยางในประเทศจะเพ่ิมข้ึน ลดการ
ส่งออก และเพ่ิมการใชใ้นประเทศ 

แต่ค่านิยมของคนไทยจะนิยมของนอก 
ในส่วนน้ีรัฐต้องเป็นตัวนําในการใช้ของไทย ไม่ว่าจะเป็นการจูงใจแบบใด ทั้ งด้านภาษี หรือการ

สนบัสนุนโดย BOI  
 ถ้ามกีารวจิัยเพิม่ขึน้ อยากให้ทาํวจิัยในเร่ืองใด 
 ทาํในเร่ืองของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการกรีดยาง เช่น ถว้ยท่ีรองรับนํ้ายาง ควรเป็นถว้ยท่ีจะไม่เป็นแหล่งสะสม
แบคทีเรีย ซ่ึงจะทาํใหน้ํ้ายางมีอายนุานข้ึน 
 นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีทาํการวิจยัทั้ งหมดตอ้งมีการเก็บรวบรวมไวแ้ห่งเดียว บางทีงานวิจยับางงานก็ทาํ
ออกมาซํ้ าซอ้นกนั ซ่ึงทาํใหเ้สียเวลาและเสียงบประมาณ 
 เม่ือการเสวนาจบลง ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัดา้นสหกรณ์และทีมวิจยัไดเ้ชิญคุณเพิกใหม้าเป็นวิทยากร
ในการบรรยายความรู้และประสบการณ์ในดา้นการส่งออกยางพาราของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจนัทบุรีใหแ้ก่
เกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาวในโอกาสต่อไป 
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เอกสารการประชุมวชิาการยางพาราแห่งชาติ 
วนัที ่5-6 มถุินายน พ.ศ. 2552 

ณ ห้องฟินิกซ์ อมิแพค เมอืงทองธานี จ.นนทบุรี 
 

การใช้ระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด เพือ่เพิม่ผลผลติยาง 
Double Cut Alternative Tapping System Increasing Rubber Production 

 
พิศมยั จนัทุมา    อารัก จนัทุมา    พิบูลย ์เพช็รยิง่ 

สวา่งรัตน์ สมนาค    ธีรชาต วชิิตชลชยั 
ศนูยว์จิยัยางฉะเชิงเทรา 99 หมู่ 4 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24100 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยระบบกรีดเพ่ือตอ้งการหาระบบกรีดใหม่โดยใช้หลักการจัดการหน้ากรีดยางและพื้นฐาน
ทางดา้นสรีรวิทยาของนํ้ ายางในการจดัการเพื่อเพ่ิมผลผลิตยาง ไดร้ะบบกรีดใหม่ เรียกวา่ ระบบกรีดแบบ 2 รอย
กรีด หรือ Double Cut Alternative (DCA) โดยเปิดกรีด 2 รอยกรีด บนหนา้กรีดทั้งสองดา้น ควบคุมระยะห่าง
ระหว่าง 2 รอยกรีด 78-80 ซม. เพ่ือลดการแก่แย่งระหว่างหน้ากรีดยาง กรีดยางแต่ละรอยกรีดทุก 4 วนั (แต่ใน
ระดบัสวนยางเกษตรกรจะกรีดยางทุก 2 วนั หรือวนัเวน้วนั ระบบกรีด DCA เกษตรกรยงัปฏิบติังานเหมือนเดิม) มี
ขอ้ดี คือ ทาํให้ตน้ยางมีเวลาพกัในการสร้างนํ้ ายา ซ่ึงปกติตน้ยางใชเ้วลาในการสร้างนํ้ ายาง 48-72 ชัว่โมง ทดลอง
กบัยางพนัธ์ุ RRIM 600 ตั้งแต่ปี 2542 ท่ีศูนยว์ิจยัยางฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา วางแผนการทดลองแบบ RCB 
จาํนวน 4 ซํ้ า มี 3 วิธีการ ดงัน้ี 1) ระบบกรีดคร่ึงลาํตน้ กรีดวนัเวน้วนั (1/2S d/2) 2) ระบบกรีด 1 ใน 3 ของลาํตน้ 
กรีดวนัเวน้วนั ร่วมกบัการใชส้ารเคมีเร่งนํ้ายางเอทธีฟอน ความเขม้ขน้ 2.5% จาํนวน 4 คร้ัง/ปี (1/3S d/2 ET2.5%, 
4/y) ระบบกรีดทั้ง 2 แบบเป็นระบบกรีดท่ีสถาบนัวิจยัยางแนะนาํ เปรียบเทียบกบั 3) ระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด 
ผลการทดลอง 8 ปี พบวา่ ระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีดใหผ้ลผลิต (กิโลกรัม/ตน้/ปี กิโลกรัม/ไร่/ปี กรัม/ตน้/คร้ังกรีด) 
มากกวา่ระบบกรีดคร่ึงลาํตน้ กรีดวนัเวน้วนั 14 เปอร์เซ็นต ์โดยแสดงความแตกต่างทางสถิติ และระบบกรีด DCA 
มีสมบติัทางชีวเคมีของนํ้ ายาง ไดแ้ก่ ปริมาณของไฑออลและอนินทรียฟ์อสฟอรัสมากกว่าระบบกรีดคร่ึงลาํตน้ 
กรีดวนัเวน้วนั แต่ปริมาณนํ้าตางซูโครสไม่แตกต่างกนั 
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รายงายการเสวนา 
เร่ือง แนวทางการทาํธุรกิจส่งออกยางพาราของชุมชน ยา่นตาขาว จงัหวดั ตรัง 

วนัท่ี 15 ตุลาคม 2552 
ณ อาคาร วจิยั และ พฒันา 

ผู้เข้าร่วมเสวนา 
1. รศ. จุฑาทิพย ์     ภทัราวาท   ผูอ้าํนวยการสถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ 
2. รศ. ศานิต            เกา้เอ้ียน   หวัหนา้โครงการวจิยั 
3. ผศ.ดร.ปิติ           กนัตงักลุ    นกัวจิยั 
4. คุณนิด  จนัทร์ผอ่ง  ประธานกรรมการ 
5. คุณ นุจชรินทร์  อยูอ่าํไพ   ผจก.สกก.ยา่นตาขาว จาํกดั 
6. นาย จิรวฒัน์  ไวพจนาท  ผูช่้วยนกัวจิยั 
7. คุณยอิทธิเดช ฮุยเคียน   รองผูจ้ดัการสกก.ยา่นตาขาว จาํกดั 
8. คุณเพญ็ศรี อุดมบุษรา   กรรมการสกก.ยา่นตาขาว จาํกดั 
9. คุณเอ้ือม สงสุกอริณ์  พนกังานสกก.ยา่นตาขาว จาํกดั 
10 .คุณจรัน จิตร์เพช็ร   เครือข่ายสกก.ยา่นตาขาว จาํกดั 
11. คุณศราวธุ ชั้นกลุ   เครือข่ายสกก.ยา่นตาขาว จาํกดั 
12. คุณสัมพนัธ์ พนัธ์ุเกตุ   เครือข่ายสกก.ยา่นตาขาว จาํกดั 
 
 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัวชิาการดา้รสหกรณ์ไดเ้ชิญกลุ่มสหกรณ์ยา่นตาขาว เขา้ร่วมเสวนาเร่ืองการทาํธุรกิจ
ยางพาราส่งออก ของชุมนุมสหกรณ์ยา่นตาขาว ซ่ึงทางกลุ่มตวัแทนของชุมนุมสหกรณ์ยา่นตาขาวไดเ้ล่า
ประสบการณ์ , สถานการณ์การผลิตยางพารา ตลอดจน ความคิดเห็นเก่ียวกบัธุรกิจการส่งออกโดยสหกรณ์ สรุป
ไดด้งัน้ี 
หัวข้อประเดน็คําถามและคาํตอบ 

1. คาดหวงัส่ิงใดกบัการ เจรจา กบั China Co-op 

‐ จะทาํใหมี้ความรู้เร่ืองยางพารามากข้ึน  เพราะ  China Co-op มีความตอ้งวา่การยางพาราใน

ปริมาณท่ีสูง และการเจรจาจะเป็นการไปหาผูใ้ชโ้ดยตรง 

‐ แผนธุรกิจยางพารา มีการวางเป้าหมายไวว้า่จะส่งออก ไปจีน ประมาณ 30% ในการทาํแผน

ธุรกิจขายใหจี้น 2,000 ตนั แบ่งเป็น  ยางรมควนั 1,000 ตนั และ Compound 1,000 ตนั 

 

2. มีเหตุผลอะไรในการเจรจากบั China Co-op 

‐   ปัญหาของยางพาราคือ ราคาข้ึนลงเร็วมีความผนัผวนของราคา วธีิการแกปั้ญหากคื็อ ตดั

พอ่คา้คนกลาง หาผูใ้ชโ้ดยตรง 

‐ เป็นการผลิตยางพาราเพื่อการส่งออกโดย ไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง เน่ืองจากเกษตร อยูภ่ายใตก้าร

กดข่ีขมเหงจาก พอ่คา้คนกลาง และ ปัญหารัฐบาล 
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3. ทาํอยา่งไรเพื่อท่ีจะผลิตยางพาราเพื่อการส่งออก ( ราคาถูก และ คุณภาพดี ) 

‐ ตอ้งมีการเตรียมตวัก่อน โดยท่ีโรงงานผลิตตอ้งไดม้าตรฐาน (สะอาด และ มี ISO ) 

‐ ตอ้งมีการแกปั้ญหาและกาํจดัอุปสรรค เน่ืองจากมีปัญหา ผูซ้ื้อยางมามาซ้ือตามท่ีตกลงกนัไว ้

จึงทาํใหเ้กิดปัญหายางคา้ง stock ดงันั้นจงัตอ้งมีการแกโ้ดยการจดัการบริหารความเส่ียง 

‐ ราคายางในปัจจุบนั ข้ึนอยูก่บัราคานํ้ามนั ดงันั้นจึงตอ้งมีการแกไ้ขดา้นการผลิต คือลดตน้ทุน 

โดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการผลิต   

 

4. ส่ิงท่ีกงัวลเป็นปัญหา 

-     สหกรณ์จบัหลายธุรกิจ แต่ขาดผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ตอ้งมีแผนพฒันาบุคลากร ตอนน้ีเพ่ิงเร่ิม

เรียนรู้ คนท่ีมีความรู้ความสามารถนอ้ย คนในองคก์ารส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้ ตอ้งมีการสร้าง

ทีมงาน โดยเนน้ดา้นการจดัการทรัพยากรบุคคล 

-      เกษตรกรผลิตยางพาราไม่มีคุณภาพ เกษตรกรมองสหกรณ์เป็นทางเลือก โดยใชร้าคาเป็นตวั

ตดัสินใจในการขายยางพารา ทาํใหส้หกรณ์ไม่ถึงเป้าหมาย 
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รายงายการเสวนา 
เร่ือง แผนกลยทุธ์และแนวทางการทาํธุรกิจส่งออกยางพาราของชุมชน ยา่นตาขาว จงัหวดั ตรัง 

วนัท่ี 16 ตุลาคม 2552 
ณ อาคาร วจิยั และ พฒันา 

 
ผู้เข้าร่วมเสวนา 
1. รศ. จุฑาทิพย ์     ภทัราวาท   ผูอ้าํนวยการสถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ 
2. รศ. ศานิต            เกา้เอ้ียน   หวัหนา้โครงการวจิยั 
3. ผศ.ดร.ปิติ           กนัตงักลุ    นกัวจิยั 
4. คุณนิด  จนัทร์ผอ่ง  ประธานกรรมการ 
5. คุณ นุจชรินทร์ อยูอ่าํไพ   ผจก.สกก.ยา่นตาขาว จาํกดั 
6. นาย จิรวฒัน์  ไวพจนาท  ผูช่้วยนกัวจิยั 
7. คุณยอิทธิเดช ฮุยเคียน   รองผูจ้ดัการสกก.ยา่นตาขาว จาํกดั 
8. คุณเพญ็ศรี อุดมบุษรา   กรรมการสกก.ยา่นตาขาว จาํกดั 
9. คุณเอ้ือม สงสุกอริณ์  พนกังานสกก.ยา่นตาขาว จาํกดั 
10 .คุณจรัน จิตร์เพช็ร   เครือข่ายสกก.ยา่นตาขาว จาํกดั 
11. คุณศราวธุ ชั้นกลุ   เครือข่ายสกก.ยา่นตาขาว จาํกดั 
12. คุณสัมพนัธ์ พนัธ์ุเกตุ   เครือข่ายสกก.ยา่นตาขาว จาํกดั 

 
ผูอ้าํนวยการสถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ไดเ้ชิญกลุ่มสหกรณ์ยา่นตาขาว เขา้ร่วมกาํหนดแผนการส่งออก

ยางพาราของชุมนุมสหกรณ์ยา่นตาขาว ซ่ึงสามารถ สรุปแผนธุรกิจการส่งออกโดยสหกรณ์ไดด้งัน้ี 
1. โครงการเวทเีรียนรู้ 

- วตัถุประสงค์ 

สร้างโอกาสการเรียนรู้แก่สมาชิกชั้นนาํ ผูน้าํกลุ่มสมาชิก กรรมการ และพนง. อยา่งสมํ่าเสมอ 

- ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั 

 - จดัทาํปฏิทินเรียนรู้ของกลุ่มต่าง ๆอยา่งชดัเจน(ใชง้ปม.ปกติ/งบวจิยั) 

- ผู้รับผดิชอบ 

 - อนุกรรมการการศึกษา/รองผจก. 

 

2. โครงการพฒันาสวนต้นแบบ 

- วตัถุประสงค์ 

พฒันารูปแบบการทาํสวนยางท่ีลดตน้ทุน/เพ่ิมรายได ้

 

- ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั 
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- ไดศู้นยเ์รียนรู้สวนยางพาราตน้แบบ จาํนวน 3 สวน 

        -  ชุดความรู้การทาํสวนยาง 

- ผู้รับผดิชอบ 

 - ทีมวจิยั / อนุกรรมการฝ่ายสวนยางพารา / หน.หน่วยโรงอดักอ้น 

 

3. โครงการนําร่อง GAP 

- วตัถุประสงค์ 

เตรียมการระบบการเกษตรมาตรฐานสากลเพ่ือการส่งออก 

- ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั 

 - มีศนูยเ์รียนรู้ GAP 

- ผู้รับผดิชอบ 

 - ทีมวจิยั / ผจก. 

 

4. แผนปรับปรุงโรงงานด้วยการจัดสัปดาห์ 5 ส./การประกวด 

- วตัถุประสงค์ 

- เพ่ือปรับปรุงมาตรฐาน/ความสะอาดของโรงงาน 

- เพ่ือปรับมาตรฐานการทาํงานของบุคลากรโรงงาน 

- จดัระบบการทาํงาน ณ จุดรวบรวม 

- ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั 

- มีกลไก/กระบวนการทาํงานในขั้นตอนการรับซ้ือ/รวบรวม 

- การกาํหนดรหสัสินคา้ของเครือข่าย 

- มีมาตรการของการทาํงานร่วมกนัระหวา่งสหกรณ์-เครือข่าย 

- ผู้รับผดิชอบ 

 - ผจก./หวัหนา้หน่วยโรงอดักอ้น 

 

5. แผนบูรณาการการทาํงานของทมีงานเฉพาะกจิ 

- วตัถุประสงค์ 

 เพ่ือพฒันาระบบการทาํงานระหวา่งฝ่ายนโยบาย/ฝ่ายจดัการเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 

- ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั 

 - มีการทบทวน/ปรับปรุง JD ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างการบริหารงานและแผนธุรกิจ 

 - มีการพิจารณากรอบตาํแหน่งงานท่ีจาํเป็น 
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- ผู้รับผดิชอบ 

 - ประธาน/ผจก. 

 

6. แผนธุรกจิยางพารา 

- วตัถุประสงค์ 

ใหมี้แผนการทาํงานในอนาคต 3 ปี ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนท่ีกลยทุธ์ ไดแ้ก่ แผนรวบรวมผลผลิต แผนจดัจาํหน่ายตาม

ช่องทางการตลาดต่าง ๆ แผนบริหารความเส่ียง แผนการเงิน การจดัทาํงบการเงินล่วงหนา้ 

- ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั 

- มีแผนรวบรวมผลผลิต แผนจดัจาํหน่ายตามช่องทางการตลาดต่าง ๆ แผนบริหารความเส่ียง แผนการ

เงิน การจดัทาํงบการเงินล่วงหนา้  

- มีฐานขอ้มูลสมาชิกผูป้ลกูยาง/ระบบสารสนเทศ 

- ผู้รับผดิชอบ 

 -  ทีมวจิยั / ผจก. 
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ความคดิเห็นของบริษัทพนัธมิตรทางธุรกจิทีส่่งออกยางพารา 
 
 THAI TECH RUBBER UNI MAC 

 
 ประวติัการจดัตั้ง + 

ลกัษณะการทาํธุรกิจ 

 

บริษทัร่วมทุน 3 บริษทั 

‐ ศรีตรัง 

‐ ITOCHU 
‐ SOUTH  LAND 

ผลิตยางแท่ง ชนิด HTR 20 

 

บริษทัร่วมทุน ญ่ีปุ่น 

‐  มารูบิน่ี คอปอเรชัน่  
ผลิต ยางแผน่รมควนั 

 
 การรับซ้ือ 
‐ นํ้ายางดิบ 
‐ ยางแผน่ดิบ 
‐ ยางแผน่รมควนั 
‐ ยางคทัต้ิง 
‐ ข้ียาง 

  

 
- 
⁄ 
- 
⁄ 
⁄ 

 
 

⁄ 
⁄ 
⁄ 
- 

- 
 

 วธีิการจ่ายเงินค่ายาง 
 

จ่ายเป็นเชค็ 
 

เชค็ / เงินสด 
 

 แหล่งนํ้ายางดิบ 
 
- 

 

‐ พอ่คา้คนกลาง 
 

 แหล่งยางแผน่ดิบ 
 

 

‐ รับจากทุกแหล่ง 
‐ สกก. ยา่นตาขาว 
‐ สกก. นราธิวาส 
‐ สกก. ภาคอีสาน 
‐ พอ่คา้คนกลาง 
‐ UNI MAC (ขายเศษยาง) 

 

‐ พอ่คา้คนกลาง 
‐ ประมูล 
‐ เกษตรรายเลก็ 

 
 แหล่งยางแผน่รมควนั 
‐  

 
- 

 
‐ ประมูล 
‐ สกก. ยา่นตาขาว 
‐ สกก. / กลุ่มเกษตรกร 

 
 แหล่งยางคทัต้ิง 

 
 

 

‐ รับจากทุกแหล่ง 
‐ สกก. ยา่นตาขาว 
‐ สกก. นราธิวาส 
‐ สกก. ภาคอีสาน 
‐ พอ่คา้คนกลาง 
‐ UNI MAC (ขายเศษยาง) 

 
- 
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 แหล่งข้ียาง 
 

‐ รับจากทุกแหล่ง 
‐ สกก. ยา่นตาขาว 
‐ สกก. นราธิวาส 
‐ สกก. ภาคอีสาน 
‐ พอ่คา้คนกลาง 
‐ UNI MAC (ขายเศษยาง) 

- 

 
 Market – Share 
‐ บริษทัส่งออกในตรัง 
‐ มูลค่าการส่งออกจาก 

จงัหวดั ตรัง 
‐ สัดส่วนของบริษทั 

 
HTR 20 

‐ ศรีตรัง 2 สาขา 
‐ THAI TECH 

ปริมาณ 
‐ ศรีตรัง  10,000 ตนั 
‐ THAI TECH 5,000 ตนั 

 
ยางแผ่นรมควัน 

‐ ศรีตรัง 
‐ ไทย ยเูน่ียน 
‐ ไทย ฮัว่ (ทาํ HTR) 

สัดส่วน 
‐ ศรีตรัง เป็น อบัดบั 1 
‐ UNI MAC  เป็น อบัดบั 

2 

 
 ปัญหาท่ีบริษทัพบภายใน

ธุรกิจ 

 

‐ มีการแยง่ซ้ือวตัถุดิบ
เพราะมีโรงงานยางพารา
มาก ชาวสวนจะดูราคา 
แลว้ผลิตตามความ
ตอ้งการของตลาดเช่น 
เกษตรกร มีทางเลือก
เยอะ นํ้ายางราคาสูง
เกษตรกรท่ีจะขายนํ้ายาง 
 

 
‐ คุณภาพ ของยางท่ีซ้ือมา

จากเกษตรกรไม่ได้
มาตรฐาน 

‐ เกษตรกรมีการผสม
วตัถุดิบชนิดอ่ืนลงไปใน
ยางพารา 

‐ ปัญหาในเร่ืองการตกลง
ราคาในแต่ละช่วงส่งผล
ถึงกาํไร 

 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการ

ส่งออก 

 

‐ ไม่ค่อยพบปัญหา
เน่ืองจากมีการแบ่งพ้ืนท่ี
ของตลาด 

‐ มีการแกปั้ญหาโดยการ
ตั้งโรงงานใกลแ้หล่งผลิต

‐ ปัญหาเร่ืองการขนส่งไม่
มีท่าเรือขนาดใหญ่ ทาํให้
เสียค่าขนส่งหลายต่อ ทาํ
ให ้ตน้ทุนในกานขนส่ง
สูง 

‐ อินโดนีเซียเป็นคู่แข่งท่ี

 
‐ การควบคุมราคายาง 

ยางพารามีราคาท่ีไม่
แน่นอน 

‐ คุณภาพของยางพารา 
ลกูคา้มีความตอ้งการ
ยางพาราคุณภาพท่ีสูงแต่
ซ้ือในราคาเท่าเดิม 
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สาํคญั 
ราคาถกูแต่คุณภาพตํ่า 

 
 ปัญหาทัว่ไปเก่ียวกบัสวน

ยางพารา / ธุรกิจยางพารา 

 
‐ เกษตรมีการผสมวตัถุดิบ

ชนิดอ่ืนลงไปใน
ยางพารา 
เช่น แป้ง , หิน , รองเทา้
ฟองนํ้า, ถุงมือ , สารเคมี  
ทาํใหผ้ลิตภณัฑย์าง
รถยนต ์ไม่มีคุณภาพ
เส่ียงสูง 

 
‐ ชาวสวนน่าจะมีการทาํ

สวนยางมีคุณภาพมากข้ึน
ไม่มีการผสมวตัถุดิบ
ชนิดอ่ืนลงไปใน
ยางพารา 
 

 
 การทาํธุรกิจร่วมกบั สกก.  

ยา่นตาขาว  
 

 

‐ เป็นประจาํ โดยเฉพาะข้ี
ยางและยางคทัต้ิง 

 
‐ เป็นคร้ังคราว ส่วนใหญ่ 

สกก. ยา่นตาขาว จะนาํ
ยางไปขายผา่นการ
ประมูล 

 
 ความเห็นของบริษทัท่ีมีต่อ 

สกก. ยา่นตาขาว 

 

‐ อยูใ่นระดบัท่ีดี มีปัญหา
แลว้คุยกนัไดต้กลงกนัได ้

 
‐ ไม่ค่อยมีความมัน่ใจเน่ือง

มีเกษตรกรผสมวตัถุดิบ
ชนิดอ่ืนลงไปใน
ยางพารา บางคร้ังยางไม่
มีคุณภาพเกบ็ไวน้าน
เกินไป 

 
 ความเห็นของบริษทัถา้ 

สกก. ยา่นตาขาว จะ
ดาํเนินการส่งออกยางเอง 

 

‐ ตอ้งมีทุนและผูมี้ความรู้
ในการผลิต 

‐ มีการแข่งขนัสูง ลงทุน
แลว้อาจไม่คุม้ทุน 

‐ ขบวนการผลิตตอ้งมี
มาตรฐาน 

‐ มีการประสานงาน
ร่วมกบับริษทัหรือ
โรงงานท่ีผลิตยาง 
compound ยางแผน่ 
รับจา้งผลิตจากโรงงาน
ก่อนแลว้ค่อยๆพฒันาไป
เป็นของตวัเอง 

 
‐ ตอ้งมีการปรับปรุงเร่ือง

คุณภาพถา้ทาํใหบ้ริษทัมี
ความมัน่ใจไดเ้ร่ืองการ
ส่งออกไม่น่าจะมีปัญหา 
ทาํใหมี้ความน่าเช่ือถือ 
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 อนาคตส่งออกยาง/
แนวโนม้ความตอ้งการ 

‐ ความตอ้งการยางข้ึนอยู่
กบัอุตสาหกรรมรถยนต ์
ถา้ยงัมีรถยนตอ์ยูก่ย็งัมี
การผลิต ความตอ้งการ
ยางแต่ละชนิดแตกต่าง
กนัตามวตัถุประสงคใ์น
การผลิต 

‐ มีขบวนการผลิตท่ีลด
ความส้ินเปลืองยางใน
ขั้นตอนการผลิต 

‐ นํ้ายางกบัยางแท่งจะมี
ความตอ้งการมากข้ึน ยาง
แผน่รมควนัจะมีความ
ตอ้งการลดลง เน่ืองจาก
ยางแท่งจะสามารถ
ควบคุมคุณภาพได ้

 
 การแข่งขนั / ประเทศ

คู่แข่ง 

 

‐ มีความไดเ้ปรียบ
เน่ืองจากมีประสงการณ์
ในการผลิตสูง THAI 
TECH มีเทคโนโลย ี
product มีคุณภาพสูง 
อาจมีความแตกต่างกนั
ในดา้น marketing  

‐ ต่างประเทศมีความ
ตอ้งการยางพารา และ มี
การกระจายการซ้ือใน
หลายๆประเทศเพ่ือ
ป้องกนัการบริหารความ
เส่ียงในระบบตลาด 

 
‐ มีปัญหาเร่ืองการตดัราคา

ของยางพารา เกษตรกร
จะเลือกขายยางตามความ
ตอ้งการของตลาดท่ีให้
ราคาสูง 

‐ มาเลเซียมีความไดเ้ปรียบ
กวา่เน่ืองจากสามารถ
ผลิตไดใ้นราคาท่ีตํ่ากวา่ 

‐ รัฐบาลไม่มีการควบคุม
คุณภาพของยางทาํให้
แข่งขนักบัต่างประเทศ
ไดล้าํบากและคุณภาพ
ยางพาราในแต่ละพ้ืนท่ีมี
ความแตกต่างกนั 

 
 แนวโนม้ราคาในช่วง พย. 

– ธค. 52 

 

‐ มีแนวโนม้วา่ราคาจะ
สูงข้ึน 

 
‐ มีแนวโนม้วา่ราคาจะ

สูงข้ึนแต่อาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามราคา
ของนํ้ามนัและเศรษฐกิจ
โลก 

 
 แนวโนม้ราคาในช่วงปี 

2553 

 

‐ ข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ
โลกและราคานํ้ามนั 

 
‐ ข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ

โลกและราคานํ้ามนั 
 

 ปัจจยัหลกัๆท่ีมีผลต่อการ
เคล่ือนไหวของราคายาง 

 

‐ ฤดูกาล ช่วงฤดูฝนราคา
ยางจะสูงเน่ืองจากผลิต

 

‐ ภาวะเศรษฐกิจโลก 
‐ ราคานํ้ามนั 
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ไดน้อ้ย 
‐ ราคานํ้ามนัเพราะราคา

ยางข้ึนลงตามราคานํ้ามนั 
‐ ภาวะเศรษฐกิจโลก 
‐ รัฐบาลทาํการแทรกแซง

ราคาทาํใหต้น้ทุนการ
ผลิต (วตัถุดิบ) สูงกวา่
ราคาขาย 

‐ นโยบายของรัฐบาล 
‐ ราคาของยางพาราในแต่

ละประเทศเพราะผูผ้ลิต
จะเลือกซ้ือยางพาราใน
ประเทศท่ีมีราคาตํ่ากวา่  
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ภาคผนวก ฌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพกระบวนการผลติยางคอมปาวด์จากยางแผ่นรมควัน 



 

 

123

123

ของกลุ่มเกสรตกรทาํสวนธารนํา้ทพิย์ อ.เบตง จ.ยะลา 
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ภาคผนวก ญ 
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ภาพโรงงานแปรรูปยางคอมปาวด์ของบริษัทยูโรม่ารับเบอร์ ประเทศมาเลเซีย 
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ภาคผนวก ฎ 
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ตารางวิเคราะหโ์ครงการ 15 ปี
ยางแผน่รมควนั

รายการ/ปี รวม มลูค่าปจัจุบนั 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ผลประโยชน์ (Benefit)

1         การส่งออก 5,745,000,000   4,572,229,138     -                   383,000,000    383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000   383,000,000 383,000,000 383,000,000    383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 
รวมผลประโยชน์(Benefit) 5,745,000,000   4,572,229,138     -                       383,000,000     383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000    383,000,000 383,000,000 383,000,000     383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 

ต้นทุน(Cost)

ค่าลงทุน (Fix cost)

1         โรงเรอืน เครือ่งอดั และอุปกรณ์ 9,000,000         9,000,000          9,000,000          -                -             -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             -             
รวม(Fix cost) 9,000,000         9,000,000          9,000,000            -                    -                -                -                -                  -                -                -                    -                -                -                -                -                -                -                

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ(O&M) 
1         ซื้อยางพารา 5,446,125,000   4,334,365,782     -                   363,075,000    363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000   363,075,000 363,075,000 363,075,000    363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 

2         ค่าแรงงาน/เงนิเดอืน 7,920,000         6,303,230          -                   528,000          528,000       528,000       528,000       528,000         528,000       528,000       528,000          528,000       528,000       528,000       528,000       528,000       528,000       528,000       

3         ค่าจา้งหบีห่อ/ค่าวสัดุในการอดักอ้น 37,500,000       29,844,838         -                   2,500,000       2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000      2,500,000    2,500,000    2,500,000       2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    

4         ค่าสาธารณูปโภค 1,800,000         1,432,552          -                   120,000          120,000       120,000       120,000       120,000         120,000       120,000       120,000          120,000       120,000       120,000       120,000       120,000       120,000       120,000       

5         ค่าดอกเบีย้ 15,750,000       12,534,832         -                   1,050,000       1,050,000    1,050,000    1,050,000    1,050,000      1,050,000    1,050,000    1,050,000       1,050,000    1,050,000    1,050,000    1,050,000    1,050,000    1,050,000    1,050,000    

6         ค่าเบีย้เลีย้ง/ค่าพาหนะ 2,340,000         1,862,318          -                   156,000          156,000       156,000       156,000       156,000         156,000       156,000       156,000          156,000       156,000       156,000       156,000       156,000       156,000       156,000       
7         ค่าเช่า/ค่าประกนัอคัคภียั 14,850,000       11,818,556         -                   990,000          990,000       990,000       990,000       990,000         990,000       990,000       990,000          990,000       990,000       990,000       990,000       990,000       990,000       990,000       

8         เงนิสมทบกองทุนฯ 105,000,000      83,565,546         -                   7,000,000       7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000      7,000,000    7,000,000    7,000,000       7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000    

9         ค่าขนส่งไปท่าเรอื+ค่าบรกิารส่งออก 82,500,000       65,658,643         -                   5,500,000       5,500,000    5,500,000    5,500,000    5,500,000      5,500,000    5,500,000    5,500,000       5,500,000    5,500,000    5,500,000    5,500,000    5,500,000    5,500,000    5,500,000    

10       0 -                  -                   -                   -                -             -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             -             
รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ(O&M) 5,713,785,000   4,547,386,295     -                       380,919,000     380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000    380,919,000 380,919,000 380,919,000     380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 

รวมต้นทุน 5,722,785,000   4,556,386,295     9,000,000            380,919,000     380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000    380,919,000 380,919,000 380,919,000     380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 

ผลประโยชน์สทุธิ (Net benefit) 22,215,000       15,842,843         9,000,000-            2,081,000         2,081,000     2,081,000     2,081,000     2,081,000        2,081,000     2,081,000     2,081,000         2,081,000     2,081,000     2,081,000     2,081,000     2,081,000     2,081,000     2,081,000     

ผลการวิเคราะห์

อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (EIRR) 21.94%

มลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) 15,842,843       

อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน(BCR) 1.00                
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี) 4.32                

ขนาด 5,000 ตนั
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ตารางวิเคราะหโ์ครงการ 15 ปี
ยางแผน่รมควนั ขนาด 5,000 ตนั ไดร้บัเงนิสนบัสนุน 5 ลา้นบาท

รายการ/ปี รวม มลูค่าปจัจุบนั 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ผลประโยชน์ (Benefit)

1         การส่งออก 5,745,000,000   4,572,229,138     -                   383,000,000    383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000   383,000,000 383,000,000 383,000,000    383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 
รวมผลประโยชน์(Benefit) 5,745,000,000   4,572,229,138     -                       383,000,000     383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000    383,000,000 383,000,000 383,000,000     383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000 

ต้นทุน(Cost)

ค่าลงทุน (Fix cost)

1         โรงเรอืน เครือ่งอดั และอุปกรณ์ 4,000,000         4,000,000          4,000,000          -                -             -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             -             
รวม(Fix cost) 4,000,000         4,000,000          4,000,000            -                    -                -                -                -                  -                -                -                    -                -                -                -                -                -                -                

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ(O&M) 
1         ซื้อยางพารา 5,446,125,000   4,334,365,782     -                   363,075,000    363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000   363,075,000 363,075,000 363,075,000    363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 363,075,000 

2         ค่าแรงงาน/เงนิเดอืน 7,920,000         6,303,230          -                   528,000          528,000       528,000       528,000       528,000         528,000       528,000       528,000          528,000       528,000       528,000       528,000       528,000       528,000       528,000       

3         ค่าจา้งหบีห่อ/ค่าวสัดุในการอดักอ้น 37,500,000       29,844,838         -                   2,500,000       2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000      2,500,000    2,500,000    2,500,000       2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    

4         ค่าสาธารณูปโภค 1,800,000         1,432,552          -                   120,000          120,000       120,000       120,000       120,000         120,000       120,000       120,000          120,000       120,000       120,000       120,000       120,000       120,000       120,000       

5         ค่าดอกเบีย้ 15,750,000       12,534,832         -                   1,050,000       1,050,000    1,050,000    1,050,000    1,050,000      1,050,000    1,050,000    1,050,000       1,050,000    1,050,000    1,050,000    1,050,000    1,050,000    1,050,000    1,050,000    

6         ค่าเบีย้เลีย้ง/ค่าพาหนะ 2,340,000         1,862,318          -                   156,000          156,000       156,000       156,000       156,000         156,000       156,000       156,000          156,000       156,000       156,000       156,000       156,000       156,000       156,000       
7         ค่าเช่า/ค่าประกนัอคัคภียั 14,850,000       11,818,556         -                   990,000          990,000       990,000       990,000       990,000         990,000       990,000       990,000          990,000       990,000       990,000       990,000       990,000       990,000       990,000       

8         เงนิสมทบกองทุนฯ 105,000,000      83,565,546         -                   7,000,000       7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000      7,000,000    7,000,000    7,000,000       7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000    

9         ค่าขนส่งไปท่าเรอื+ค่าบรกิารส่งออก 82,500,000       65,658,643         -                   5,500,000       5,500,000    5,500,000    5,500,000    5,500,000      5,500,000    5,500,000    5,500,000       5,500,000    5,500,000    5,500,000    5,500,000    5,500,000    5,500,000    5,500,000    

10       0 -                  -                   -                   -                -             -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             -             
รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ(O&M) 5,713,785,000   4,547,386,295     -                       380,919,000     380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000    380,919,000 380,919,000 380,919,000     380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 

รวมต้นทุน 5,717,785,000   4,551,386,295     4,000,000            380,919,000     380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000    380,919,000 380,919,000 380,919,000     380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 380,919,000 

ผลประโยชน์สทุธิ (Net benefit) 27,215,000       20,842,843         4,000,000-            2,081,000         2,081,000     2,081,000     2,081,000     2,081,000        2,081,000     2,081,000     2,081,000         2,081,000     2,081,000     2,081,000     2,081,000     2,081,000     2,081,000     2,081,000     

ผลการวิเคราะห์

อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (EIRR) 51.93%

มลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) 20,842,843       

อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน(BCR) 1.005               
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี) 1.92                 
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ตารางวิเคราะหโ์ครงการ 15 ปี
ยางแผน่รมควนั

รายการ/ปี รวม มลูค่าปจัจุบนั 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ผลประโยชน์ (Benefit)

1         การส่งออก 2,298,000,000   1,828,891,655     -                   153,200,000    153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000   153,200,000 153,200,000 153,200,000    153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 
รวมผลประโยชน์(Benefit) 2,298,000,000   1,828,891,655     -                       153,200,000     153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000    153,200,000 153,200,000 153,200,000     153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 

ต้นทุน(Cost)

ค่าลงทุน (Fix cost)

1         โรงเรอืน เครือ่งอดั และอุปกรณ์ 6,884,150         6,884,150          6,884,150          -                -             -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             -             
รวม(Fix cost) 6,884,150         6,884,150          6,884,150            -                    -                -                -                -                  -                -                -                    -                -                -                -                -                -                -                

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ(O&M) 
1         ซื้อยางพารา 2,157,300,000   1,716,913,824     -                   143,820,000    143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000   143,820,000 143,820,000 143,820,000    143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 

2         ค่าแรงงาน/เงนิเดอืน 3,960,000         3,151,615          -                   264,000          264,000       264,000       264,000       264,000         264,000       264,000       264,000          264,000       264,000       264,000       264,000       264,000       264,000       264,000       

3         ค่าจา้งหบีห่อ/ค่าวสัดุในการอดักอ้น 15,000,000       11,937,935         -                   1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000      1,000,000    1,000,000    1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    

4         ค่าสาธารณูปโภค 1,440,000         1,146,042          -                   96,000            96,000        96,000        96,000        96,000          96,000        96,000        96,000            96,000        96,000        96,000        96,000        96,000        96,000        96,000        

5         ค่าดอกเบีย้ 8,625,000         6,864,313          -                   575,000          575,000       575,000       575,000       575,000         575,000       575,000       575,000          575,000       575,000       575,000       575,000       575,000       575,000       575,000       

6         ค่าเบีย้เลีย้ง/ค่าพาหนะ 1,800,000         1,432,552          -                   120,000          120,000       120,000       120,000       120,000         120,000       120,000       120,000          120,000       120,000       120,000       120,000       120,000       120,000       120,000       
7         ค่าเช่า/ค่าประกนัอคัคภียั 5,940,000         4,727,422          -                   396,000          396,000       396,000       396,000       396,000         396,000       396,000       396,000          396,000       396,000       396,000       396,000       396,000       396,000       396,000       

8         เงนิสมทบกองทุนฯ 42,000,000       33,426,218         -                   2,800,000       2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000      2,800,000    2,800,000    2,800,000       2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000    

9         ค่าขนส่งไปท่าเรอื+ค่าบรกิารส่งออก 33,000,000       26,263,457         -                   2,200,000       2,200,000    2,200,000    2,200,000    2,200,000      2,200,000    2,200,000    2,200,000       2,200,000    2,200,000    2,200,000    2,200,000    2,200,000    2,200,000    2,200,000    

10       0 -                  -                   -                   -                -             -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             -             
รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ(O&M) 2,269,065,000   1,805,863,379     -                       151,271,000     151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000    151,271,000 151,271,000 151,271,000     151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 

รวมต้นทุน 2,275,949,150   1,812,747,529     6,884,150            151,271,000     151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000    151,271,000 151,271,000 151,271,000     151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 

ผลประโยชน์สทุธิ (Net benefit) 22,050,850       16,144,127         6,884,150-            1,929,000         1,929,000     1,929,000     1,929,000     1,929,000        1,929,000     1,929,000     1,929,000         1,929,000     1,929,000     1,929,000     1,929,000     1,929,000     1,929,000     1,929,000     

ผลการวิเคราะห์

อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (EIRR) 27.27%

มลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) 16,144,127       

อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน(BCR) 1.009               
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี) 3.57                

ขนาด 2,000 ตนั 
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ตารางวิเคราะหโ์ครงการ 15 ปี
ยางแผน่รมควนั

รายการ/ปี รวม มลูค่าปจัจุบนั 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ผลประโยชน์ (Benefit)

1         การส่งออก 2,298,000,000   1,828,891,655     -                   153,200,000    153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000   153,200,000 153,200,000 153,200,000    153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 
รวมผลประโยชน์(Benefit) 2,298,000,000   1,828,891,655     -                       153,200,000     153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000    153,200,000 153,200,000 153,200,000     153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 153,200,000 

ต้นทุน(Cost)

ค่าลงทุน (Fix cost)

1         โรงเรอืน เครือ่งอดั และอุปกรณ์ 3,884,150         3,884,150          3,884,150          -                -             -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             -             
รวม(Fix cost) 3,884,150         3,884,150          3,884,150            -                    -                -                -                -                  -                -                -                    -                -                -                -                -                -                -                

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ(O&M) 
1         ซื้อยางพารา 2,157,300,000   1,716,913,824     -                   143,820,000    143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000   143,820,000 143,820,000 143,820,000    143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 143,820,000 

2         ค่าแรงงาน/เงนิเดอืน 3,960,000         3,151,615          -                   264,000          264,000       264,000       264,000       264,000         264,000       264,000       264,000          264,000       264,000       264,000       264,000       264,000       264,000       264,000       

3         ค่าจา้งหบีห่อ/ค่าวสัดุในการอดักอ้น 15,000,000       11,937,935         -                   1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000      1,000,000    1,000,000    1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    

4         ค่าสาธารณูปโภค 1,440,000         1,146,042          -                   96,000            96,000        96,000        96,000        96,000          96,000        96,000        96,000            96,000        96,000        96,000        96,000        96,000        96,000        96,000        

5         ค่าดอกเบีย้ 8,625,000         6,864,313          -                   575,000          575,000       575,000       575,000       575,000         575,000       575,000       575,000          575,000       575,000       575,000       575,000       575,000       575,000       575,000       

6         ค่าเบีย้เลีย้ง/ค่าพาหนะ 1,800,000         1,432,552          -                   120,000          120,000       120,000       120,000       120,000         120,000       120,000       120,000          120,000       120,000       120,000       120,000       120,000       120,000       120,000       
7         ค่าเช่า/ค่าประกนัอคัคภียั 5,940,000         4,727,422          -                   396,000          396,000       396,000       396,000       396,000         396,000       396,000       396,000          396,000       396,000       396,000       396,000       396,000       396,000       396,000       

8         เงนิสมทบกองทุนฯ 42,000,000       33,426,218         -                   2,800,000       2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000      2,800,000    2,800,000    2,800,000       2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000    

9         ค่าขนส่งไปท่าเรอื+ค่าบรกิารส่งออก 33,000,000       26,263,457         -                   2,200,000       2,200,000    2,200,000    2,200,000    2,200,000      2,200,000    2,200,000    2,200,000       2,200,000    2,200,000    2,200,000    2,200,000    2,200,000    2,200,000    2,200,000    

10       0 -                  -                   -                   -                -             -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             -             
รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ(O&M) 2,269,065,000   1,805,863,379     -                       151,271,000     151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000    151,271,000 151,271,000 151,271,000     151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 

รวมต้นทุน 2,272,949,150   1,809,747,529     3,884,150            151,271,000     151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000    151,271,000 151,271,000 151,271,000     151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 151,271,000 

ผลประโยชน์สทุธิ (Net benefit) 25,050,850       19,144,127         3,884,150-            1,929,000         1,929,000     1,929,000     1,929,000     1,929,000        1,929,000     1,929,000     1,929,000         1,929,000     1,929,000     1,929,000     1,929,000     1,929,000     1,929,000     1,929,000     

ผลการวิเคราะห์

อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (EIRR) 49.54%

มลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) 19,144,127       

อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน(BCR) 1.011               
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี) 2.01                

ขนาด 2,000 ตนั ไดร้บัเงนิสนบัสนุน 3 ลา้นบาท
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ตารางวิเคราะหโ์ครงการ 15 ปี
ยางคอมปาวด์

รายการ/ปี รวม มลูค่าปจัจุบนั 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ผลประโยชน์ (Benefit)

1        การส่งออก 2,400,000,000  1,910,069,614  -                 160,000,000    160,000,000    160,000,000    160,000,000    160,000,000    160,000,000    160,000,000    160,000,000    160,000,000    160,000,000    160,000,000    160,000,000    160,000,000    160,000,000    160,000,000    
รวมผลประโยชน์(Benefit) 2,400,000,000  1,910,069,614  -                    160,000,000     160,000,000     160,000,000     160,000,000     160,000,000     160,000,000     160,000,000     160,000,000     160,000,000     160,000,000     160,000,000     160,000,000     160,000,000     160,000,000     160,000,000     

ต้นทุน(Cost)

ค่าลงทุน (Fix cost)

1        โรงเรอืน เครือ่งอดั และอุปกรณ์ 30,000,000      30,000,000      30,000,000      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
รวม(Fix cost) 30,000,000      30,000,000      30,000,000       -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ(O&M) 
1        ซื้อยางพารา 2,100,000,000  1,671,310,912  -                 140,000,000    140,000,000    140,000,000    140,000,000    140,000,000    140,000,000    140,000,000    140,000,000    140,000,000    140,000,000    140,000,000    140,000,000    140,000,000    140,000,000    140,000,000    

2        ค่าแรงงาน 45,000,000      35,813,805      -                 3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000        

3        ค่าวสัดุในการอดักอ้นและหบีห่อ 15,000,000      11,937,935      -                 1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        

4        ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) 15,000,000      11,937,935      -                 1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        

5        ค่าใชจ้่ายในการส่งออก (ค่าบรหิาร/เงนิเดอืน) 22,500,000      17,906,903      -                 1,500,000        1,500,000        1,500,000        1,500,000        1,500,000        1,500,000        1,500,000        1,500,000        1,500,000        1,500,000        1,500,000        1,500,000        1,500,000        1,500,000        1,500,000        

6        เลีย้งพาหนะ 15,000,000      11,937,935      -                 1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        
7        ค่าประกนัอคัคภียั 300,000          238,759          -                 20,000            20,000            20,000            20,000            20,000            20,000            20,000            20,000            20,000            20,000            20,000            20,000            20,000            20,000            20,000            

8        เงนิสมทบกองทุนฯ 42,000,000      33,426,218      -                 2,800,000        2,800,000        2,800,000        2,800,000        2,800,000        2,800,000        2,800,000        2,800,000        2,800,000        2,800,000        2,800,000        2,800,000        2,800,000        2,800,000        2,800,000        

9        ค่าขนส่งไปท่าเรอื 75,000,000      59,689,675      -                 5,000,000        5,000,000        5,000,000        5,000,000        5,000,000        5,000,000        5,000,000        5,000,000        5,000,000        5,000,000        5,000,000        5,000,000        5,000,000        5,000,000        5,000,000        

10       0 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ(O&M) 2,329,800,000  1,854,200,078  -                    155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     

รวมต้นทุน 2,359,800,000  1,884,200,078  30,000,000       155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     155,320,000     

ผลประโยชน์สทุธิ (Net benefit) 40,200,000      25,869,536      30,000,000-       4,680,000         4,680,000         4,680,000         4,680,000         4,680,000         4,680,000         4,680,000         4,680,000         4,680,000         4,680,000         4,680,000         4,680,000         4,680,000         4,680,000         4,680,000         

ผลการวิเคราะห์

อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (EIRR) 13.16%

มลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) 25,869,536      

อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน(BCR) 1.01               
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี) 6.41               

ขนาด 2,000 ตนั
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ตารางวิเคราะหโ์ครงการ 15 ปี
ยางคอมปาวด์

รายการ/ปี รวม มลูค่าปจัจุบนั 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ผลประโยชน์ (Benefit)

1         การส่งออก 2,400,000,000   1,910,069,614     -                   160,000,000    160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000    160,000,000 160,000,000 160,000,000    160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 
รวมผลประโยชน์(Benefit) 2,400,000,000   1,910,069,614     -                       160,000,000     160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000     160,000,000 160,000,000 160,000,000     160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 

ต้นทุน(Cost)

ค่าลงทุน (Fix cost)

1         โรงเรอืน เครือ่งอดั และอุปกรณ์ 20,000,000       20,000,000         20,000,000         -                -             -             -             -                -             -             -                -             -             -             -             -             -             -             
รวม(Fix cost) 20,000,000       20,000,000         20,000,000          -                    -                -                -                -                   -                -                -                    -                -                -                -                -                -                -                

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ(O&M) 
1         ซื้อยางพารา 2,100,000,000   1,671,310,912     -                   140,000,000    140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000    140,000,000 140,000,000 140,000,000    140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 

2         ค่าแรงงาน 45,000,000       35,813,805         -                   3,000,000       3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000       3,000,000    3,000,000    3,000,000       3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    

3         ค่าวสัดุในการอดักอ้นและหบีห่อ 15,000,000       11,937,935         -                   1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    

4         ค่าสาธารณูปโภค 15,000,000       11,937,935         -                   1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    

5         ค่าใชจ้่ายในการส่งออก (ค่าบรหิาร) 22,500,000       17,906,903         -                   1,500,000       1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000       1,500,000    1,500,000    1,500,000       1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    

6         ค่านํ้ามนัเชือ้เพลงิ + บํารุงรกัษา + ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ 15,000,000       11,937,935         -                   1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    
7         ค่าประกนัอคัคภียั 300,105           238,836             -                   20,000            20,001        20,002        20,003        20,004           20,005        20,006        20,007            20,008        20,009        20,010        20,011        20,012        20,013        20,014        

8         เงนิสมทบกองทุนฯ 42,000,000       33,426,218         -                   2,800,000       2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000       2,800,000    2,800,000    2,800,000       2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000    

9         ค่าขนส่งไปท่าเรอื 75,000,000       59,689,675         -                   5,000,000       5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000       5,000,000    5,000,000    5,000,000       5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    

10       0 -                  -                   -                   -                -             -             -             -                -             -             -                -             -             -             -             -             -             -             
รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ(O&M) 2,329,800,105   1,854,200,155     -                       155,320,000     155,320,001 155,320,002 155,320,003 155,320,004     155,320,005 155,320,006 155,320,007     155,320,008 155,320,009 155,320,010 155,320,011 155,320,012 155,320,013 155,320,014 

รวมต้นทุน 2,349,800,105   1,874,200,155     20,000,000          155,320,000     155,320,001 155,320,002 155,320,003 155,320,004     155,320,005 155,320,006 155,320,007     155,320,008 155,320,009 155,320,010 155,320,011 155,320,012 155,320,013 155,320,014 

ผลประโยชน์สทุธิ (Net benefit) 50,199,895       35,869,459         20,000,000-          4,680,000         4,679,999     4,679,998     4,679,997     4,679,996         4,679,995     4,679,994     4,679,993         4,679,992     4,679,991     4,679,990     4,679,989     4,679,988     4,679,987     4,679,986     

ผลการวิเคราะห์

อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (EIRR) 22.25%

มลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) 35,869,459       

อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน(BCR) 1.02                
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี) 4.27                

ขนาด 2,000 ตนั ไดร้บัเงนิสนบัสนุน 10 ลา้นบาท
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ตารางวิเคราะหโ์ครงการ 15 ปี
ยางคอมปาวด์

รายการ/ปี รวม มลูค่าปจัจุบนั 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ผลประโยชน์ (Benefit)

1         การส่งออก 2,400,000,000   1,910,069,614     -                   160,000,000    160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000    160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 
รวมผลประโยชน์(Benefit) 2,400,000,000   1,910,069,614     -                       160,000,000     160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000  160,000,000 160,000,000 160,000,000     160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 

ต้นทุน(Cost)

ค่าลงทุน (Fix cost)

1         โรงเรอืน เครือ่งอดั และอุปกรณ์ 15,000,000       15,000,000         15,000,000         -                -             -             -             -             -             -             -                -             -             -             -             -             -             -             
รวม(Fix cost) 15,000,000       15,000,000         15,000,000          -                    -                -                -                -                -                -                -                    -                -                -                -                -                -                -                

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ(O&M) 
1         ซื้อยางพารา 2,100,000,000   1,671,310,912     -                   140,000,000    140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000    140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 

2         ค่าแรงงาน 45,000,000       35,813,805         -                   3,000,000       3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000     3,000,000    3,000,000    3,000,000       3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    

3         ค่าวสัดุในการอดักอ้นและหบีห่อ 15,000,000       11,937,935         -                   1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     1,000,000    1,000,000    1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    

4         ค่าสาธารณูปโภค 15,000,000       11,937,935         -                   1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     1,000,000    1,000,000    1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    

5         ค่าใชจ้่ายในการส่งออก (ค่าบรหิาร) 22,500,000       17,906,903         -                   1,500,000       1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000     1,500,000    1,500,000    1,500,000       1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    

6         ค่านํ้ามนัเชือ้เพลงิ + บํารุงรกัษา + ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ 15,000,000       11,937,935         -                   1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     1,000,000    1,000,000    1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    
7         ค่าประกนัอคัคภียั 300,105           238,836             -                   20,000            20,001        20,002        20,003        20,004         20,005        20,006        20,007            20,008        20,009        20,010        20,011        20,012        20,013        20,014        

8         เงนิสมทบกองทุนฯ 42,000,000       33,426,218         -                   2,800,000       2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000     2,800,000    2,800,000    2,800,000       2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000    

9         ค่าขนส่งไปท่าเรอื 75,000,000       59,689,675         -                   5,000,000       5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000     5,000,000    5,000,000    5,000,000       5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    

10       0 -                  -                   -                   -                -             -             -             -             -             -             -                -             -             -             -             -             -             -             
รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ(O&M) 2,329,800,105   1,854,200,155     -                       155,320,000     155,320,001 155,320,002 155,320,003 155,320,004  155,320,005 155,320,006 155,320,007     155,320,008 155,320,009 155,320,010 155,320,011 155,320,012 155,320,013 155,320,014 

รวมต้นทุน 2,344,800,105   1,869,200,155     15,000,000          155,320,000     155,320,001 155,320,002 155,320,003 155,320,004  155,320,005 155,320,006 155,320,007     155,320,008 155,320,009 155,320,010 155,320,011 155,320,012 155,320,013 155,320,014 

ผลประโยชน์สทุธิ (Net benefit) 55,199,895       40,869,459         15,000,000-          4,680,000         4,679,999     4,679,998     4,679,997     4,679,996      4,679,995     4,679,994     4,679,993         4,679,992     4,679,991     4,679,990     4,679,989     4,679,988     4,679,987     4,679,986     

ผลการวิเคราะห์

อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (EIRR) 30.63%

มลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) 40,869,459       

อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน(BCR) 1.02                
ระยะเวลาการคืนทุน (ปี) 3.21                

ขนาด 2,000 ตนั ไดร้บัเงนิสนบัสนุน 15 ลา้นบาท
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