รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทาน
: เครือขายคุณคายางพารา
ปที่ 2

โดย
นายศานิต เกาเอี้ยน และคณะ
กันยายน 2554

สัญญาเลขที่ RDG5340029

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทาน
: เครือขายคุณคายางพารา

คณะผูวิจัย
1. ศานิต เกาเอี้ยน
2. นุชรินทร อยูอําไพ
3. ปติ กันตังกุล
4. พรทิพย ผลพืช

สังกัด
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สหกรณการเกษตรยานตาขาว
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ
และการคาที่เปนธรรม

สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(ความเห็นในรายงานนี้เปนของผูวิจัย สกว.ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป)

I

คํานํา
คณะวิจัยขอขอบพระคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ไดใหทุนอุดหนุนในการจัดทํา
โครงการนี้ ขอขอบพระคุณ รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอาํ นวยการสถาบันวิชาการสหกรณ ผูประสาน
โครงการวิจัย ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดกรุณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงรายงานวิจัยใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณเจาหนาที่และคณะกรรมการสหกรณ
การเกษตรยานตาขาว จํากัด รวมทั้งเจาหนาที่ของสถาบันวิชาการสหกรณทุกทาน
คณะผูวิจัย
กันยายน 2554

II

บทสรุปผูบริหาร
ยางพารายั ง คงเป น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ของประเทศไทย ทั้ ง ในด า นเป น อาชี พ หลั ก ของ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ทํารายไดใหเกษตรกรไดอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งป และเปนแหลงเงินตรา
ตางประเทศจากการสงออก
สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนสหกรณหนึ่งที่ไดดําเนินธุรกิจยางพารามากวา 25 ป
ปจจุบันมีสมาชิกกวา 4,000 ครัวเรือน และยังมีภาคีพันธมิตรทําธุรกิจยางพารา 11 องคกร การ
ดําเนินงานของ สกก.ยานตาขาว จก. รวบรวมยางจากสมาชิกและสหกรณเครือขาย โดยสวนใหญเปน
ยางแผนดิบและยางแผนรวมควันแลวจําหนายผานตลาดกลางหาดใหญ ในบรรดา สกก. ที่ทําธุรกิจ
ยางพารา ซึ่งมีประมาณ 20 แหง อาจกลาวไดวา สกก.ยานตาขาว จก. เปนสกก.อันดับแรกที่เนนการทํา
ธุรกิจยางพารา มีธุรกิจรวบรวมยางพารามากกวา 3,000 ตันตอป จุดเดนที่สําคัญของสหกรณ คือ 1) การ
มีทุนหมุนเวียนในการรับซื้อโดยไมคิดดอกเบี้ย 2) มีการจัดสรรเงินเฉลี่ยคืนใหภาคี และสมาชิกอยาง
สม่ําเสมอ และ 3) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
นอกจากนี้ ในอนาคต สกก.ยานตาขาว จํากัด ยังมีแผนงานการพัฒนาธุรกิจยางพาราไปสูการ
สงออกโดยตรง ซึ่งจะกอใหเกิดคุณคาเพิ่มและผลประโยชนแกสมาชิกมากขึ้น แต สกก.ยานตาขาว
จํากัด ยังขาดความรู ทักษะ ประสบการณ ในเรื่องการทําธุรกิจ และขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการ
สงออก ซึ่งหากมิไดมีการเตรียมการและไดรับการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญ อาจทําใหธุรกิจไมประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งจะกอใหเกิดการขาดทุนเหมือนที่เกิดขึ้นอยูเนือง ๆ ในธุรกิจผูประกอบการยางพารา
นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงตอความแปรปรวนของราคา
การวิจัยครั้งนี้จะเปนไปในลักษณะของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ดําเนินการอยาง
ตอเนื่องตั้งแตปที่ 1 เขาสูปที่ 2 โดยในปนี้เนนการเชื่อมโยงโซอุปทานเพื่อการลดจุดออนเครือขายที่
เปนอยูและการดําเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อใหเกิดประโยชนตอเกษตรกร ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะไดตัว
แบบเครือขายคุณคายางพาราโดยมีสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนแกนนํา เพื่อมุงดําเนินการ
ในการพัฒนาโซอุปทานเชิงคุณคาใหเกิดประโยชนตอภาคีพันธมิตรของเครือขายธุรกิจยางพารา ตั้งแต
กระบวนการผลิตจนถึงการตลาดขั้นสุดทายเพื่อใหไดรูปแบบที่สามารถลดตนทุนการตลาดในการนํา
สินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภค และมีการคาที่เปนธรรม ซึ่งจะสงผลตอการประกอบอาชีพของชาวสวน
ยางพาราอยางยั่งยืน

III

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับฐานขอมูลไปใชประโยชนในการวางแผนธุรกิจสหกรณ ใหมี
ความสามารถในการแขงขัน
2. เพื่อศึกษาแนวทางการทําธุรกิจของสหกรณในทิศทางของการบริหารจัดการโซอุปทานอยาง
บูรณาการ
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะหการดําเนินธุรกิจของเครือขายตามแผนธุรกิจภายใตชองทางการตลาด
ตางๆ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ (business risk)
กิจกรรมการดําเนินการวิจัย
การดําเนินงานการวิจัยในรอบปที่ 2 ตั้งแต 15 กรกฎาคม 2553 ถึง 14 กรกฎาคม 2554 ทาง
โครงการไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามขั้นตอนของการวิจัยสรุปไดดังตอไปนี้
1. คณะนักวิจัยในเครือขายทั้งหมด เขารวมประชุมเสวนาวิชาการสหกรณซึ่งจัดโดยสถาบันวิชาการ
สหกรณเพื่อทราบถึงวิธีการดําเนินการวิจัยของเครือขายตาง ๆไดเขาใจถึงวิธีการดําเนินการวิจัยของ
เครือขายตางๆ
2. ผูประสานงานกับทีมวิจัย จํานวน 5 คนประชุมกับผูประสานงาน ครั้งที่ 1 เพื่อทําความเขาใจใน
วิธีการทําวิจัยแบบเครือขายและจัดทําแผนการดําเนินงานในแตละเดือนทําใหไดแผนการดําเนินงาน
ของแตละเดือนของระยะเวลาดําเนินการในปที่ 2
3. จัดประชุมรวมกับผูจัดการและคณะกรรมการและเครือขายของสหกรณการเกษตร ยานตาขาวเพื่อน
ทําความเขาใจในการทําวิจัยแบบเครือขายในปที่ 2 และขอคิดเห็นในการดําเนินการทําวิจัยทําใหเกิด
ความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของทุกฝายและทราบถึงความตองการและขอคิดเห็น
4. รองผูจัดการสหกรณการเกษตรยานตาขาว และทีมวิจัยออกเยี่ยมสวนยางพาราตนแบบเพื่อติดตาม
การผลการวิจัยและรับทราบปญหาตาง ๆ ในการทําสวนยางพารา ซึ่งทําใหทราบถึงสถานการณการ
ทําสวนยางพาราในปจจุบัน
5. คณะกรรมการ ผูจัดการ เจาหนาที่สหกรณ เครือขาย ทีมวิจัยและผูประสานงาน ประชุมระดมความ
คิดเห็นเพื่อยกรางแผนธุรกิจระดมความคิดเห็นและใหขอมูลเพื่อนําไปจัดทําแผนธุรกิจของสหกรณ
ในป2554
6. ฝายจัดการ วิทยากร และทีมวิจัยทําการเก็บตัวอยางดินในสวนยางพาราตนแบบเพื่อวิเคราะหถึง
ปริมาณธาตุอาหาร N-P-K ในสวนยางตนแบบ
7. ทีมวิทยากร ทีมวิจัย เจาหนาที่สหกรณการเกษตรยานตาและเกษตรกรชาวสวนยางพารา เขารวมการ
อบรมใหความรูแกเกษตรกรผูนําในการวิเคราะหดินเพื่ออบรมใหความรูในการเก็บตัวอยางดินมา
วิเคราะหธาตุอาหารและฝกวิเคราะหหาธาตุอาหารในดินตามตัวอยางที่เก็บมาทําใหทราบถึงวิธีการ
เก็บตัวอยางและวิธีวิเคราะหหาธาตุอาหารในดิน
8. นักวิจัย กรรมการ และเจาหนาที่ประชุมแบบมีสวนรวมในการจัดทําแผนธุรกิจของสหกรณป 2555

IV

9. นักวิจัย เจาของสวนตนแบบ กรรมการและเจาหนาที่ สกก.ติดตามงานวิจัย เยี่ยมเครือขายตนน้ํา
และทบทวนแผนธุรกิจเพื่อติดตามการดําเนินงานของสวนตนแบบและทบทวนแผนธุรกิจ
10. สมาชิกเครือขาย กรรมการฯ และเจาหนาที่ สกก.ประชุมเครือขายที่ทําธุรกิจยางกับสหกรณเพื่อยก
รางขอตกลงในการจัดการขายยางใหสหกรณของเครือขาย
11. นักวิจัย กรรมการและฝายจัดการ สกก.ทบทวนแผนธุรกิจ การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและ
อุปสรรคในการทําธุรกิจ สรางกลยุทธจากจุดออน จุดแข็งเพื่อจัดทํากลยุทธการดําเนินธุรกิจชอง
สกก.ไดกลยุทธการดําเนินงานธุรกิจของสกก.
12. นักวิจัยและผูประสานงาน ทําวิจัยและประชุมระหวางทีมนักวิจัยและผูประสานงานเพื่อทบทวน
แผนการทําวิจัยและติดตามความกาวหนา ทําไดขอสรุปในการทําวิจัยใหตรงตามวัตถุประสงคยิ่งขึ้น
13. นักวิจัย วิทยากร กรรมการฯ และฝายจัดการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงทําแผนบริหารความเสี่ยงใน
การดําเนินธุรกิจยางของสหกรณการเกษตรยานตาขาวไดแผนบริหารความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
ยางของสหกรณการเกษตรยานตาขาว
14. นักวิจัย และฝายจัดการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
15. ผู จั ด การใหญ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ตรั ง บริ ษั ท เอกชนผู แ ปรรู ป ยางและไม ย าง จ.ตรั ง เจ า หน า ที่
กระทรวงรวมเดินทางไปเจรจาธุรกิจที่ประเทศอินเดียเจรจาธุรกิจการคายางกับผูนําเขาในประเทศ
อินเดียไดทําความรูจักและไดรายชื่อผูนําเขาที่มีโอกาสหรือแนวโนมที่จะทําธุรกิจดวยกัน
ผลที่ไดจากการวิจัย
ในการพัฒนาเครือขายคุณคายางพาราตนน้ําโดยการบริหารจัดการของสหกรณที่เชื่อมโยงจาก
การผลิตของสมาชิกชาวสวนยางพาราตามหวงโซอุปทาน และยกระดับ สกก.ยานตาขาว ใหเปนองคกร
แหงการเรียนรูนั้น มีการจัดทําฐานขอมูลชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว
จํานวน จํานวน 538 คนในปที่ 2 พบวามีประสบการณการทําสวนยางพารามาแลวโดยเฉลี่ย 22 ปและ
รอยละ 50 มีรายไดจากแหลงอื่นๆดวย โดยมีเนื้อที่ปลูกยางพาราเฉลี่ยครัวเรือนละ 11.26 ไร เปนเนื้อที่
ยางพาราที่ยังกรีดไมได เฉลี่ยครัวเรือนละ 0.20 ไร โดยเปนพันธุ RRIM 600 มากที่สุด คิดเปนรอยละ
82.94 ของเนื้อที่ที่ยังกรีดไมไดทั้งหมด มีอายุในป 2553 เทากับ 3 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.40 ของ
เนื้อที่ที่ยังกรีดไมไดทั้งหมด
เนื้อที่ยางพาราที่กรีดไดแลวเปนพันธุ RRIM 600 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.34 ของเนื้อที่ที่
กรีดไดแลวทั้งหมด โดยสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 11-15 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.97 ของเนื้อที่
ยางพาราที่กรีดไดแลวทั้งหมด
ชาวสวนสวนนอยที่มีการปลูกพืชแซม โดยปลูกกลวยมากที่สุด รองลงมาคือ พริกและไมผล
สวนการเลี้ยงสัตวในสวนยางพารามีเพียงรอยละ 1.00 โดยเลี้ยงวัวมากที่สุด การขายผลผลิตยางพารามี
เพียงสวนนอยที่ขายใหสหกรณการเกษตรยานตาขาวซึ่งมีเพียงรอยละ 18.79 อาจเปนเพราะวาสมาชิกอยู
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หางไกลจากจุดรับซื้อ และมีพอคาเขาไปรับซื้อถึงสวน เกษตรกรชาวสวนยางพาราขายในลักษณะน้ํา
ยางสดเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 56.32 สมาชิกรอยละ 32.53 มีความตองการใหสหกรณชวยเหลือ
โดยสวนใหญใหชวยแกปญหาเรื่องราคาปุยเคมี
แรงงานที่ใชในการกรีดยางในป 2553 ชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกสหกรณกรีดเองทั้งหมด
มากที่สดุ คิดเปนรอยละ 74.35 ของผูที่มีสวนที่กรีดไดแลวทั้งหมด สมาชิกรอยละ 7.62 จางกรีดทั้งหมด
อีกรอยละ 5.20 มีทั้งการกรีดเองและจางบางสวน กรณีจางกรีดมีการแบงผลผลิตกันในอัตรา 60: 40 มาก
ที่สุด
ในปจจุบันชาวสวนยางพารานิยมขายผลผลิตในลักษณะเปนน้ํายางสดมากที่สุด คิดเปนรอยละ
56.32 ของผูมีสวนยางพาราที่กรีดไดแลวทั้งหมด ที่เหลือขายในลักษณะเปนยางแผนดิบ สําหรับแหลง
ขายผลผลิตของชาวสวนยางพารา สวนนอยที่ขายผลผลิตใหกับสหกรณการเกษตรยานตาขาว คิดเปน
รอยละ 18.79 อีกรอยละ 70.78 ขายใหกับพอคาทั่วไป อาจเปนเพราะวาสมาชิกอยูหางไกลสหกรณ และ
ทํายางแผนดิบที่ไมไดคุณภาพชั้น 3 และชาวสวนยางพาราเปนรายเล็ก ไดผลผลิตวันละไมมาก ทําใหไม
คุมกับคาขนสงและเวลาที่เสียไปกับการนําผลผลิตมาขายใหกับสหกรณ ซึ่งปจจุบันสหกรณซื้อผลผลิต
ในลักษณะเปนยางแผนรมควันจากเครือขายที่มีโรงรมควันทั้งของเอกชนที่เปนสมาชิกสหกรณ และจาก
โรงรมควันของสหกรณกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางพารารับซื้อน้ํายางมาแปรรูปเปนยางแผน
รมควัน และรับซื้อยางแผนดิบใหราคาตามชั้นคุณภาพ
การวิเ คราะหค วามสัมพันธผลผลิ ต ยางแผนดิบกั บปริ มาณปุยที่ ใช ของเกษตรกรตัว อย า งที่
คัดเลือกมา 15 ตัวอยาง พบวา ผลผลิตยางแผนดิบมีความสัมพันธกับปริมาณ ไนโตรเจน (N) และโปแต
สเซียม (K) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สวน ฟอสฟอรัส (P) มี
ความสัมพันธกับผลผลิตยางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงวาดินของเกษตรกรตัวอยางมีปริมาณ
ธาตุฟอสฟอรัส (P) ที่เพียงพออยูแลว ซึ่งสอดคลองกับผลวิเคราะหคาดินดังนั้นเกษตรกรไมควรใชปุย
สูตรเสมอ (15 – 15 – 15)
กิจกรรมการใหความรูการใชปุยกับยางพาราตามคาวิเคราะหดิน โดยทําการเก็บตัวอยางดินจากแปลง
ปลูกยางพาราของเกษตรกรผูนําจํานวน 5 แปลง โดยเก็บตัวอยางดินรวมเพื่อใชเปนตัวอยางดินสําหรับ
การฝกวิ เคราะหในการอบรมผูนํา เกษตรเรื่องการจัดการดินและปุยเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิ ต
ยางพารากับเรื่องการเก็บตัวอยางดินและการวิเคราะหดินแบบรวดเร็วดวยใชชุด เอ็น พี เค ผลการ
วิ เ คราะห ดิ น ตั ว อย า งพบว า ดิ น มี ไ นเทรตไนโตรเจน (NO3-N) ระดั บ ต่ํ า ถึ ง ไม มี ฟอสฟอรั ส ที่ เ ป น
ประโยชนสวนใหญต่ําถึงปานกลาง (มีระดับสูง 1 ตัวอยาง) โพแทสเซียมที่เปนประโยชนต่ํา ดินมีพีเอช
5.5-6.5 ซึ่งสามารถแปลผลไดวาควรใสปุยที่มีสูตร เอ็น-พี-เค ในลักษณะ สูง-ต่ํา-สูง เพื่อประหยัดตนทุน
ในการใชปุย ซึ่งแตกตางจากสูตรและอัตราที่เกษตรกรใชอยูปจจุบันโดยไมไดวิเคราะหดิน ซึ่งสวนใหญ
ใสปุยสูตร 15-15-15 จากการคํานวณเบื้องตนถาเกษตรกรชาวสวนยางไดนําเอาวิธีการใชปุยตามผลการ
วิเคราะหดินจะทําใหเกษตรกรสามารถประหยัดตนทุนคาปุยไดโดยเฉลี่ย 800 – 1,000 บาทตอไรตอป
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จากการสอบถามเกษตรกรชาวสวนยางที่เขารวมประชุม พบวาระดับความรูที่ไดรับจากการ
อบรมไดรับความรูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีเกษตรกรที่สามรถนําความรูไปปฏิบัติไดคิดเปนรอย
ละ 69.23 สวนที่เหลือคาดวาไมสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดจริง
กิจกรรมการใหความรูอีกกิจกรรมหนึ่งไดแกแนะนําการใชปุยน้ําสกัดจากมูลสุกร โดยการนํา
มูลสุกรหรือมูลไกมาทําปุยอินทรียน้ํา เปนการใชของเสียจากการเลี้ยงสัตวมาใชใหเปนประโยชน โดย
การนําปุยน้ําไปใสทางดินและการฉีดพนทางใบ สงผลใหพืชใหผลผลิตมากขึ้นและมีคุณภาพดี ตนพืช
แข็งแรง อายุการเก็บผลผลิตยาวนานขึ้น สามารถลดการใชปุยเคมีลงได การนําปุยน้ําสกัดมูลสุกรมาใช
กับสวนยางพาราจะชวยใหเกษตรกรชาวสวนยางที่เปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรยานตาขาวและ
สมาชิกของเครือขายลดตนทุนในการใชปุยเคมี จากการคํานวณเบื้องตนถาเกษตรกรชาวสวนยางได
นําเอาปุยน้ําสกัดจากมูลสุกรมาใชจะทําใหเกษตรกรสามารถประหยัดตนทุนคาปุยไดโดยเฉลี่ย 450 –
1,000 บาทตอไรตอป
ในสวนของการพัฒนาสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวใหเปนสวนยาง
เครือขายคุณคาตนน้ํา ไดคัดเลือกแกนนํากลุม 6 ราย ที่เปนประธานกลุมเกษตรกรที่มีโรงงานแปรรูปยาง
แผ น รมควั น โดยรั บ ซื้ อ น้ํ า ยางสดจากสมาชิ ก มาแปรรู ป เป น ยางแผ น รมควั น และขายให ส หกรณ
การเกษตรยานตาขาว โดยสวนยางพาราของแกนนําทั้ง 6 กลุม มีการปลูกพืชแซมในสวนยางพาราโดย
ปลูกผักเนี้ยง ไมสะเดา สัปปะรด และฝรั่ง โดยทุกรายมีความสนใจจะนําความรูการใชปุยตามผลการ
วิเคราะหดินไปใชในสวนยางพาราของตนเองดวย
สกก.ยานตาขาว ไดรับการยอมรับใหเปนศูนยเรียนรู โดยในรอบป 2553/54 มีตัวแทนของ
สถาบันเกษตรกรเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สกก.ยานตาขาว จํานวน 13 หนวยงาน คิดเปนจํานวนผู
เขาดูงาน 679 คน
นอกจากตัวสหกรณการเกษตรยานตาขาวจะเปนองคกรที่ใหองคกรอื่นๆ ไดมาทําการศึกษา
เรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณแหงนี้แลว สหกรณการเกษตรยานตาขาวยังไดดําเนินการ
จัดตั้ งศู นยเ รียนรู ยางพาราเสมือนจริ ง โดยจั ดทํา ฐานขอ มู ลและข า วสารความรู ทั้ง ด า นการทํ า สวน
ยางพาราและธุรกิจยางพารา มีการเก็บรวบรวมสถิติราคายางพาราและปริมาณที่ซื้อขายเปนรายวัน ทั้งนี้
สหกรณการเกษตรยานตาขาวไดจัดเตรียมจอภาพคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรไวรองรับการ
ดําเนินงานของศูนยเรียนรูนี้ดวย ในป จ จุ บั น สหกรณ ก ารเกษตรย า นตาขาวใช เ ว็ บ ไซท ร วมที่ ก รม
ส ง เสริ ม สหกรณ ไ ด ทํ า ขึ้ น โดยมี ส หกรณ ก ารเกษตรย า นตาขาวเป น ส ว นหนึ่ ง ในเว็ บ ไซท นี้ คื อ
“www.coopinthailand.com/1566” ที่มีผูเขาเยี่ยมชมเปนจํานวนมากมาก
ในสวนของการพัฒนาเครือขายคุณคายางพารากลางน้ําและปลายน้ํา นั้น พบวาการดําเนินธุรกิจ
ยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวมีการรับซื้อทั้งน้ํายางสด ยางแผนดิบ ยางแผนรมควัน ยาง
ฟองและยางคัตติ้ง โดยมีรายละเอียดในการดําเนินธุรกิจยางพาราแตละชนิดที่แตกตางกัน ในการรับซื้อ
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น้ํายางสดทําการรับซื้อเพียง 3 จุดที่เปนโรงรมของ สกก.ยานตาขาว มีคาใชจายและคาจางในการแปร
รูปน้ํายางสดเปนยางแผนรมควันของโรงรมประมาณ 1.80 – 2.00 บาท/กก. โดยธุรกิจยางแผนรมควัน
เปนธุรกิจหลักของ สกก.ยานตาขาว ที่รวบรวมจากโรงรมของ สกก.ยานตาขาว เอง 3 แหง และรับจาก
เครือขายที่ทําธุรกิจกับ สกก.ยานตาขาว อีก 43 เครือขาย โดยการรวบรวมยางแผนรมควันมีคาบริการอยู
ที่ กก.ละ 50 สต. สวนการรวบรวมยางแผนดิบมีคาบริการอยูที่ กก. ละ 60 สต. ซึ่งตัดจายมาจากสมาชิก
ที่นํายางแผนดิบมาสงรวบรวมใหกับ สกก.ยานตาขาวที่ทําหนาที่ขายแทนให
เริ่มตั้งแต 1 เมษายน 2553 – 31 มีนาคม 2554 สหกรณมีเครือขายทั้งสิ้น จํานวน 43 เครือขาย มี
สมาชิกที่สงยางแผนดิบ จํานวน 3 ราย สงยางแผนรมควัน 43 เครือขาย โดยลดลงไป 5 เครือขาย โดยใน
รอบ 3 เดือนที่ผานมา (เมษายน – มิถุนายน 2554) เครือขายไดสงยางใหแกสหกรณแลวทั้งสิ้น ประมาณ
2,047 ตัน คิดเปนมูลคาเงินประมาณ 285 ลานบาท ผลการดําเนินงาน 3 เดือนที่ผานมา สหกรณยัง
ประสบกับการขาดทุนสุทธิในธุรกิจดังกลาว ประมาณ 1.7 ลานบาทเศษ เนื่องจากตั้งแตเดือนเมษายนทั้ง
เดือนราคายางลดลงทุกวัน ราคายางเดือนพฤษภาคมเคลื่อนไหวขึ้นๆ ลง ๆ แตเปนราคาขาลงมากกวา
ในรอบเดือน มิถุนายน ภาวะราคายางลดลงตลอด ถึง 1 กรกฎาคม 2554 แลวเริ่มดีขึ้น
ในสวนของกิจ กรรมแสวงหาตลาดสงออกใหมนั้ น จั งหวัดตรัง ไดอนุ มั ติงบพัฒนาจังหวั ด
ประจําปงบประมาณ 2554 ใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดตรัง ดําเนินงานโครงการสงเสริมและสนับสนุน
การประกอบธุรกิจยางพารา โดยการเจรจาการคาเพื่อขยายตลาดใหม และเชื่อมความสัมพันธที่ดีกับ
ประเทศอินเดียในชวงกลางเดือน กรกฏาคม 2554 โดยผูจัดการ สกก. ยานตาขาว ไดเขารวมคณะใน
ฐานะผูแทนภาคเอกชนไปเจรจาการทําธุรกิจสงออกยางพารา ในการเดินทางไปครั้งนี้ทางสหกรณมี
แผนเจรจาการคายางลูกขุน กับผูนําเขาของประเทศอินเดีย
นอกจากนี้ สกก.ยานตาขาว ยังไดจัดทํา แผนธุรกิจ เครือขายคุณคายางพาราสหกรณยานตาขาว
โดยมีคณะนักวิจัยเปนฝายสนับสนุนและจัดเวทีให จากความผันผวนของราคายางกอใหเกิดผลกระทบ
ทางบวกและลบตอผูเกี่ยวของในโซอุปทานชวงราคาสูงก็จะเกิดผลดีแกเกษตรกรชาวสวนยางทําใหมี
รายไดสูง แตผูแปรรูปที่ใชยางพาราเปนวัตถุดิบก็มีปญหาเรื่องตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นและเมื่อราคา
ลดลงชาวสวนยางก็จะเดือนรอน เพราะทําใหรายไดลดลงแตผูแปรรูปผูผลิตก็จะไดรับผลดีเนื่องจากทํา
ใหตนทุนการผลิตลดลงนอกจากนี้ยังเกิดปญหากลางน้ําทําใหมีรายไดไมยั่งยืนและเกิดการขาดทุนใน
การทําธุรกิจ ถาหากไมมีการวางแผนเตรียมรับสถานการณของธุรกิจ
เครื อ ข า ยคุ ณ ค า ยางพาราสหกรณ ย า นตาขาว จั ดตั้ ง ขึ้ นเพื่ อ การดํ า เนิ นธุ ร กิ จ ของเกษตรกร
ชาวสวนยางที่เ ป นสมาชิ กของสหกรณย า นตาขาวซึ่ งสว นใหญมีส วนยางพาราขนาดเล็ก หรื อเปน
สมาชิกสหกรณกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง เพื่อใหสมาชิก และสหกรณไดรับผลประโยชนจาก
การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงเครือขายตั้งแตตนน้ําไป
จนถึงปลายน้ํา
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โดยที่การบริหารจัดการการผลิตและการตลาด จะเปนการบริหารแบบการมีสวนรวมใน
การเชื่อมโยงโซอุปทานเพื่อการลดจุดออนของเครือขายที่เปนอยูและการดําเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อให
เกิดประโยชนแกสมาชิก และสหกรณ โดยที่สหกรณการเกษตรยานตาขาว กําจัด เปนแกนนําเพื่อมุง
พั ฒ นาโซ อุ ปทานเชิ ง คุ ณ ค า ให เ กิ ดประโยชน ของภาคีพันธมิ ตรของเครือ ข า ยธุ ร กิ จ ยางพาราตั้ ง แต
ขบวนการผลิตจนถึงการตลาดขั้นสุดทายเพื่อใหไดรูปแบบที่สามารถลดตนทุนการตลาดในการนํา
สินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภค และมีการคาที่เปนธรรม ซึ่งจะสงผลตอการประกอบธุรกิจยางพาราอยาง
ยั่งยืน
ในการจัดทําแผนธุรกิจนั้น มีการ วิเคราะหสถานการณธุรกิจ ทั้งสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก (SWOT analysis) ของเครือขายคุณคายางพารา จะเห็นวาเครือขายมีโอกาสและอุปสรรค
รวมถึงถึงจุดแข็งและจุดออนหลายประการ โอกาสประกอบดวย (1) การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก มี
ผลตอราคายางพาราทําใหยางพารามีราคาสูง (2) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
ทําใหอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยางขยายตัวเปนอยางมากทั้งในประเทศไทย และในประเทศตางๆ
ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศจีน อินเดีย และมาเลยเซียที่ตองการใชวัตถุดิบยางพาราในปริมาณมาก (3)
เกษตรกรผูปลูกยางในพื้นที่มีจํานวนมาก หากสามารถทําใหรวมตัวกันไดจะทําใหเพิ่มอํานาจการ
ตอรอง และ (4) มีการสนับสนุนจากหนวยงานจากภาครัฐ และเอกชนเขามาสนับสนุนที่เอื้อตอธุรกิจ
ยางพารา สวนอุปสรรคประกอบดวย (1) มีคูแขงรายใหญที่มีความเขมแข็งทางดานการบริหารจัดการ
เทคโนโลยี และเงินทุน (2) การหาตลาดรองรับ ยังเปนปญหาเนื่องจากมีคูแขงจํานวนมาก และคูแขงมี
ความสามารถในการแขงขันทั้งในเรื่อง ราคา คุณภาพ และความสามารถในการจัดหายางพารา (3)
เกษตรกรบางรายยังขาดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับผลประโยชนที่จะไดรับจากโรงรมที่เปนสมาชิกเครือขาย
ยางพารากับสหกรณ (4) ความเชื่อถือของตลาดตางประเทศตอคุณภาพของยางพาราของผูสงออกราย
ใหม เกรงวายางยางพาราที่มาจากประเทศไทย (ผูสงออกรายใหม) จะมีการปลอมปนทําใหไมมีความ
มั่นใจตอคุณภาพของยางพารา และ (5) แรงงานรับจางในทองที่มีไมเพียงพอ ขณะที่สหกรณตองการใช
แรงงาน ทําใหเกิดการทํางานที่ลาชา
ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน พบวา สกก.ยานตาขาว มีจุดแข็งประกอบดวย (1)
สหกรณมีสมาชิกและเครือขายที่มีความสามารถในการผลิต เนื่องจากสหกรณมีการคืนผลประโยชน
(เงินเฉลี่ยคืน เงินทุนหมุนเวียนโดยไมคิดดอกเบี้ย) และมีการใหราคายางที่เหมาะสมแกสมาชิก (2)
สหกรณและองคกรที่เปนภาคีเครือขายมีแนวทางในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และ
สามารถแขงขันเพื่อนําไปสูการพัฒนาเพื่อการสงออก (3) สหกรณเปนแกนนําในการพัฒนาเครือขาย
โดยการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจสมาชิกธุรกิจยางพาราภายใตโซอุปทาน เพื่อนําประโยชนไปสูสมาชิก
และ (4) สหกรณมีเงินทุนดําเนินงานที่เพียงพอ สวนจุดออนประกอบดวย (1) เครือขายคุณคายางพารา
ยังขาดประสบการณเกี่ยวกับการสงออกทําใหเปนอุปสรรคในการสงออกไปยังตางประเทศ (2) สมาชิก
เกษตรกรยางพาราไมมีการคัดแยกชนิดของยางกอนที่จะสงมาใหกับสหกรณทําใหกระบวนการในการ
รับซื้อมีความลาชาเพราะเสียเวลาในการคัดแยกชั้นคุณภาพ (3) อํานาจในการตอรองราคายังขึ้นอยูกับ
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ตางประเทศ เชน ประเทศจีนจะซื้อยางในราคา CIF ไมซื้อในราคา FOB ทําใหเกิดปญหาในเรื่อง
เงินทุน (4) ตลาดตางประเทศยังไมมีความมั่นใจในเครือขายเนื่องจากเปนผูผลิตและสงออกรายใหม
และ (5) สถานที่เก็บยางมีไมเพียงพอจึงทําใหไมสามารถเก็บสต็อกยางพาราไดตามที่ตองการตาม
แผนการตลาดที่วางไว
ในการจัดทําแผนธุรกิจมีการกําหนดแผนการตลาดโดยมี เปาหมายหลักของเครือขายเพื่อการ
รวบรวมยางจากสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อสรางระบบเครือขายคุณคายางพาราที่เขมแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ ทําใหสมาชิกไดรับผลประโยชนมากกวาเดิม เพราะเมื่อมีอํานาจการตอรอง และมีการใช
ระบบการบริหารจัดการที่ดีชวยใหมีประสิทธิภาพ มากขึ้น มีการวิเคราะหกลุมเปาหมายเปน 2 กลุมคือ (
1) กลุมเปาหมายภายในประเทศ คือ การประมูลขายที่ตลาดกลางหาดใหญ จ.สงขลา โดยขายกับบริษัท
สงออกภายในประเทศที่ใหราคาประมูลสูงสุด และสงราคาประมูลเพื่อซื้อยางคัตติ่งมาเก็บสต็อกไวขาย
ใหกับผูแปรรูปยางแทงและยาง compound และ (2) กลุมเปาหมายตางประเทศ คือ ประเทศจีน อินเดีย
และมาเลยเซีย
สําหรับกลยุทธและกิจกรรมทางการตลาด มีกลยุทธผลิตภัณฑที่สําคัญคือยางแผนรมควันที่มี
คุณภาพสูงและตรงกับความตองการของโรงงานแปรรูปยางในตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีกลยุทธดาน
การสงเสริมการตลาด กลยุทธสรางแนวรวมทางสังคมโดยใชกระแสการสนับสนุนการสงออกสินคา
การเกษตรของไทย กลยุทธทางดานราคาโดยการนําราคาประมูลยางพาราที่ตลาดกลางหาดใหญ จ.
สงขลามาเปรียบเทียบเพื่อหาสวนตางสูงที่สุด
จากกลยุทธทางการตลาดของเครือขายคุณคายางพารา เมื่อมีการดําเนินกลยุทธตามแผนที่วางไว
จะมีการตรวจสอบเปนระยะถึงผลสัมฤทธิ์วาเปนไปตามที่วางไวหรือไม อยางไร ดวยแผนควบคุม 4
ประเภท ในแผนธุรกิจยังมีแผนบริหารการจัดการที่มีคณะกรรมการดําเนินการจํานวน 14 คน ฝาย
จัดการและเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ 98 คน มีแผนการเงินการลงทุนของสหกรณในป 2555 ที่
จะใชเงินลงทุน 718 ลานบาท รายรับที่ไดจาการดําเนินธุรกิจของสหกรณ 737.2 ลานบาท ประมาณ
กําไรสุทธิ 19.19 ลานบาท
คณะนักวิจัยไดเชิญวิทยากรไปรวมระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนความเสี่ยงในการ
ดําเนินธุรกิจยาง สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด แบบมีสวนรวมของทั้งฝายกรรมการและฝาย
จัดการ โดยระบุถึงความเสี่ยงจากปจจัยภายใน และความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก และเพื่อใหหนวยธุรกิจ
มีแผนรองรับและปองกันความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นตอการดําเนินงานของธุรกิจอันจะสงผลตอการ
ประกอบการของธุรกิจ จึงตองดําเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงภายใตแผนบริหารความ
เสี่ยง (1) การกําหนดวัตถุประสงค การระบุความเสี่ยง เปนการพิจารณาความนาจะเปนที่ความเสีย่ งจะ
เกิดขึ้นในหนวยธุรกิจ (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การสรางแผนจัดการ และ (4) การติดตามสอบ
ทาน/สื่อสาร เปนการติดตามผลการนําแผนจัดการความเสี่ยงไปใชในธุรกิจ เพื่อปรับปรุงอยางทันทวงที
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงเกิดขึ้น
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จากการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดการความเสี่ยงของสหกรณการเกษตรยานตาขาว
จํากัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 สามารถสรุปแผนการจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอนการจัดการความ
เสี่ยง ดังนี้
1) วัตถุประสงคของแผนการจัดการความเสี่ยง สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด คือ
“การลดความเสี่ยงตลอดหวงโซอุปทาน ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อการสรางรายไดแก
สมาชิกอยางยั่งยืน”
2) การระบุความเสี่ยง ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด ในเฉพาะ
ธุรกิจยางพาราเปนความเสี่ยงที่มีความเปนไปไดในการเกิดขึ้นของหวงโซอุปทาน ไดแก
(1) การจัดการตนน้ํา เปนการรับซื้อผลิตภัณฑยางจากสมาชิก มีความเสี่ยงที่ถูกระบุใน
การจัดการตนน้ํา ดังนี้
ก. เกษตรกรขายยางแผ นดิ บ /รมควั น ให สหกรณ ลดลง ทั้ง นี้อ าจเป น เหตุ จ ากการที่

สหกรณคัดยางเขมงวด เมื่อเทียบกับผูซื้อรายอื่น
ข. คุณภาพของยางแผนรมควันที่สมาชิกขายใหสหกรณ ที่มีสิ่งปลอมปน และจากการ

ไมมีการคัดแยกเกรดที่ดี
ค. เกษตรกรนิยมขายเปนน้ํายางสด อันเนื่องจากราคาลดลงอยางรวดเร็ว
ง. ภัยธรรมชาติ (น้ําทวม ฝนตกมากผิดปกติ เกษตรกรกรีดยางไดนอยลง)
จ. การมีคูแขงที่รับซื้อยางแผนรมควันเพิ่มขึ้น

(2) การจัดการกลางน้ํา: การแปรรูปและบริหารจัดการของสหกรณฯ มีความเสี่ยงที่ถูกระบุ
ในการจัดการกลางน้ํา ดังนี้
ก. ภัยธรรมชาติ (น้ําทวม ฝนตกมากผิดปกติทําใหยางมีความชื้น เก็บยางในการเก็ง

ราคาไดสั้นลง)
ข. โกดังเก็บยางไมเพียงพอ ทําใหตองเก็บซอนกัน สงผลใหคุณภาพยางเสียไป สงผล

ใหราคาต่าํ ลง
ค. การเก็บยางเพื่อเก็งกําไรสงผลใหคุณภาพยางลดลง ในกรณีราคายางลดลง
ง. ตนทุนคาแรงงานเพิ่มขึ้น และแรงงานมีไมเพียงพอ
จ. การขนสง เนื่องจากรถขนสงยางไมเพียงพอ
ฉ. การหมุนเวียนพาเลทไมเพียงพอตอปริมาณยาง
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ช. การประเมินมูลคาสินคาคงเหลือ ตามมูลคาตลาดไมสอดคลองกับความเปนจริง

ทําใหมูลคาสินคานอยกวาความเปนจริง
ซ. การสูญเสียน้ําหนักของยางแผนดิบ
ฌ. การบริหารจัดการของโรงรมของสหกรณฯ ขาดการควบคุมที่ดี

(3) การจัดการปลายน้ํา: การขายผลิตภัณฑยาง มีความเสี่ยงที่ถูกระบุในการจัดการปลาย
น้ํา ดังนี้
ก. ปญหาน้ําหนักยางขาดหาย ในกรณีที่ขายใหกับโรงงาน พบวา น้ําหนักที่ชั่งไปและ

แจงขายขาดหายไป ทําใหตอ งมีการชดใชบอยครั้ง
ข. ราคาผันผวน
ค. นโยบายของตลาดกลางที่ไมยืดหยุน เนื่องจากปจจุบันตลาดกลางกําหนดใหตองมี

เงิน
การันตีกับธนาคาร เมื่อประมูลไดตองทําการโอนเงินกอนจึงสามารถรับของจาก
ตลาดกลางได และตองรับของใหแลวเสร็จกอนบายสามโมง
ง. ตลาดปลายทางมีจํากัด (มีเพียง 2 ตลาด คือ ตลาดกลาง และโรงงาน
จ. สินคาสูญหาย/เสียหายระหวางการขนสง
ฉ. คูคาไมชําระเงินตามสัญญา โดยรับของไปแลวไมชําระเงินตามขอตกลง

3)
การประเมิ น ความเสี่ ย ง การประเมิ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ธุ ร กิ จ ยางพาราของ
สหรกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด โดยจําแนกเปนกรณีศึกษาของความเสี่ยงจากการจัดการตนน้ํา
กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยทําการเปรียบเทียบมูลคาที่ผลประโยชนเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับขอมูล
ผลประโยชนในปบัญชี 2554 ซึ่งสหกรณฯ มีรายไดสุทธิจากธุรกิจยางพารา 20,673,477 บาท คิดเปน
กําไร 1.9% ในการรับซื้อและการขาย
โดยที่ปรึกษาไดรวมกับบริษัท เดลฟคอน จํากัด พัฒนาตนแบบโปรแกรมการประเมินมูลคา
ความเสี่ยงตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อคํานวณมูลคาผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในแตละ
หวงโซอุปทานที่เกิดจากความเสี่ยงตางๆ
(1) มูลคาความเสี่ยงจากการจัดการตนน้ํา ในกรณี เกษตรกรขายยางแผนรมควันให
สหกรณลดลง 20% สมมติใหราคาซื้อและราคาขายคงที่ สงผลใหกําไรของสหกรณลดลง 1,409,230.89
บาท
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(2) มูลคาความเสี่ยงจากการจัดการกลางน้ํา ในกรณี ตนทุนการจัดการของสหกรณ
เพิ่มขึ้น 50% โดยตนทุนการจัดการยางแผนดิบเพิ่มจาก 0.65 เปน 0.98 บาท และตนทุนการจัดการยาง
แผนรมควัน จาก 0.61 เพิ่มเปน 0.92 บาท สงผลให กําไรลดลง 1,851,290 บาท
(3) มูลคาความเสี่ยงจากการจัดการปลายน้ํา ในกรณีราคายางแผนรมควันลดลงเหลือ 120
บาทตอกิโลกรัม สงผลใหขาดทุน 68,420,098บาท ในกรณีที่ยังคงรับซื้อยางจากเกษตรกรในราคา 134
บาท และผลิตภัณฑอื่นๆ ยังมีราคารับซื้อและขายคงเดิม
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาราคารับซื้อยางในระดับตางๆ ที่สงผลตอกําไร เมื่อราคาขายลงลงเปน
120 บาท พบวา หากรับซื้อในราคา 120 สงผลใหกําไรลดลง 10,386,879.22 บาท และถาซื้อในราคา
119 กําไรลดลง 4,910,281.22 บาท ถาซื้อในราคา 118 ไดกําไรเพิ่มขึ้น 556,316.78 บาท ทั้งนี้กําหนดให
ผลิตภัณฑอื่นๆ ยังมีราคารับซื้อและขายคงเดิม
4) การสรางแผนจัดการ เปนการสรางแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อพรอมรับกับความเสี่ยงที่ถูก
ระบุไว และปองกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการประเมินผลของความเสี่ยง โดยแผนการจัดการความ
เสี่ยง ของธุรกิจยางพารา สหกรณการเกษตรยานตาขาว เปนแผนธุรกิจที่ผสมผสานระหวาง การยอมรับ
ความเสี่ยง (Take) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Transfer) และการ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ทั้งนี้สามารถนําเสนอเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่ระบุไวในขอ 2) ดัง
ตารางตอไปนี้
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แผนจัดการความเสี่ยง สหกรณการเกษตรยานตาขาว
หวงโซอุปทาน
1. การจัดการ
ตนน้ํา

ความเสี่ยง

แผนการจัดการ

ก. เกษตรกรขายยางแผนดิบ/รมควัน

1) การสรางจิตสํานึก สรางความ
ผูกพัน เชน ยกยองชมเชยเกษตรกรที่ดี
“รางวัลสินคาดี มีคุณภาพ”

ใหสหกรณลดลง ทั้งนี้อาจเปนเหตุจาก
การที่สหกรณคัดยางเขมงวด เมื่อเทียบ
กับผูซื้อรายอื่น
ข. คุณภาพของยางแผนรมควันที่

สมาชิกขายใหสหกรณ ที่มีสิ่งปลอมปน
และจากการไมมีการคัดแยกเกรดที่ดี
ค. เกษตรกรนิยมขายเปนน้ํายางสด

อันเนื่องจากราคาลดลงอยางรวดเร็ว

2) จัดตั้งฝายลูกคาสัมพันธ
3) สรางแรงจูงใจ เชน พาเที่ยว แจก
รางวัล เปนตน
1) สหกรณรับซื้อน้ํายางสด และนํามา
แปรรูป
2) รับซื้อยางแผนจากเกษตรกร
ลวงหนาและนําไปขายลวงหนา ซึ่ง
สหกรณเปนผูรับความเสี่ยง

ง. ภัยธรรมชาติ (น้ําทวม ฝนตกมาก

ยอมรับความเสี่ยง

ผิดปกติ เกษตรกรกรีดยางไดนอยลง)
จ. การมีคูแขงที่รับซื้อยางแผนรมควัน

เพิ่มขึ้น

1) ปรับกลยุทธใหนําหนาคูแขง เชน
ใหเกษตรกรขายลวงหนาได
2) มีการใหผลประโยชนแกสมาชิก
สูงขึ้น (ราคาสูงขึ้น เงินกู ปนผลสูง
เปนตน)

2. การจัดการ
กลางน้ํา

ก. ภัยธรรมชาติ (น้ําทวม ฝนตกมาก

ยอมรับความเสี่ยง

ผิดปกติทําใหยางมีความชื้น เก็บยางใน
การเก็งราคาไดสั้นลง)
ข. โกดังเก็บยางไมเพียงพอ ทําใหตอง

ปรับปรุงโกดัง แยกโกดังตามชนิดของ
เก็บซอนกัน สงผลใหคุณภาพยางเสียไป ยาง
สงผลใหราคาต่ําลง
ค. การเก็บยางเพื่อเก็งกําไรสงผลให

ปรับปรุงโกดัง วางแผนการหมุนเวียน
คุณภาพยางลดลง ในกรณีราคายางลดลง ยางใหเร็วขึ้น และเพิ่มชองทาง
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หวงโซอุปทาน

ความเสี่ยง

แผนการจัดการ
การตลาด

ง. ตนทุนคาแรงงานเพิ่มขึ้น และ

แรงงานมีไมเพียงพอ
จ. การขนสง เนื่องจากรถขนสงยางไม

หาแหลงแรงงานราคาถูก จากประเทศ
เพื่อนบานอยางถูกตองตามกฎหมาย
พิจารณาซื้อรถบรรทุกของสหกรณฯ

เพียงพอ
ฉ. การหมุนเวียนพาเลทไมเพียงพอตอ

ปริมาณยาง
ช. การประเมินมูลคาสินคาคงเหลือ

ตามมูลคาตลาดไมสอดคลองกับความ
เปนจริง ทําใหมูลคาสินคานอยกวาความ
เปนจริง

ยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากเปนการ
พิจารณาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ

ซ. การสูญเสียน้ําหนักของยางแผนดิบ

ใหคณะอนุกรรมการหาคํานวณคา
น้ําหนักที่สูญหายไป เพื่อใหสามารถ
ตัดน้ําหนักไดถูกตอง โปรงใส และมี
มาตรฐาน

ฌ. การบริหารจัดการของโรงรมของ

ปรับปรุงการบริหารจัดการโรงรมใหมี
ประสิทธิภาพ โดยการกํากับดูแลของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบตลอด
กระบวนการผลิต และมีการใหคุณให
โทษอยางชัดเจน

สหกรณฯ ขาดการควบคุมทีด่ ี

3. การจัดการ
ปลายน้ํา

ทําทะเบียนการคางพาเลท เพื่อใหรู
จํานวนคงคางในแตละโรงงาน/ตลาด
ที่นําสง

ก. ปญหาน้ําหนักยางขาดหาย ในกรณี

ที่ขายใหกับโรงงาน พบวา น้าํ หนักที่ชั่ง
ไปและแจงขายขาดหายไป ทําใหตองมี
การชดใชบอยครั้ง
ข. ราคาผันผวน

สรางความสัมพันธที่ดีทางคาอยาง
ใกลชิด

การซื้อขายลวงหนา และกองทุนรักษา
เสถียรภาพราคายาง

ค. นโยบายของตลาดกลางที่ไมยืดหยุน แจงขอเสนอแกตลาดกลางใหปรับ

เนื่องจากปจจุบันตลาดกลางกําหนดให

นโยบาย โดยใชแบงคการันตีเพียง
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หวงโซอุปทาน

ความเสี่ยง

แผนการจัดการ

ตองมีเงินการันตีกับธนาคาร เมื่อประมูล อยางเดียว
ไดตองทําการโอนเงินกอนจึงสามารถรับ
ของจากตลาดกลางได และตองรับของ
ใหแลวเสร็จกอนบายสามโมง
ง. ตลาดปลายทางมีจํากัด (มีเพียง 2

เพิ่มชองทางการตลาดสงออก

ตลาด คือ ตลาดกลาง และโรงงาน
จ. สินคาสูญหาย/เสียหายระหวางการ

ทําประกันใหครอบคลุม

ขนสง
ฉ. คูคาไมชําระเงินตามสัญญา โดยรับ

ของไปแลวไมชําระเงินตามขอตกลง

ทําแบงคการันตีถาซื้อขายมูลคา
มากกวา 2 ลานบาท

5) การติดตามสอบทาน/สื่อสาร (Monitoring & Review/Communication) สหกรณ
การเกษตรยานตาขาว จํากัด บริหารงานดวยคณะกรรมการฯ ซึ่งการวางแผนจัดการความเสี่ยงเปนการ
ดําเนินการที่ผานกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ รวมถึงการติดตามสอบทานและสื่อสาร
อยางทันทวงทีตอความเสี่ยงที่เกิดขึ้นผานกระบวนการมีสวนรวมดังกลาวจะถูกนํามาใชอยางตอเนื่อง
เพื่อเปาหมายของในการลดความเสี่ยงตลอดหวงโซอุปทาน ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อการ
สรางรายไดแกสมาชิกอยางยั่งยืน

ขอเสนอแนะ
1. การพัฒนาเครือขายคุณคาสหกรณในระดับตนน้ํา
1) จากผลการศึกษาพบวาสมาชิกของ สกก.ยานตาขาว เพียงประมาณรอยละ 19 เทานั้นที่นํายาง
แผนดิบมาขายใหกับสหกรณ สวนสมาชิกอีกประมาณรอยละ 71 ขายเปนน้ํายางสดหรือขาย
ผลผลิตยางแผนดิบใหกับพอคาทั่วไป อันเนื่องมาจากสมาชิกของสหกรณอยูกระจายทั่วทั้ง
อําเภอยานตาขาว จึงไมสะดวกในการนําผลผลิตยางแผนดิบมาที่ทําการ สกก.ยานตาขาว ที่เปน
จุดรับซื้อ สหกรณอาจพิจารณาเพิ่มจุดรับซื้อเคลื่อนที่เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกของ
สหกรณ
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2) จากผลการสํารวจพบวาสมาชิกของ สกก.ยานตาขาวจํานวนนอยมากที่ดําเนินการปลูกพืช
แซม และการเลี้ยงสัตว (โค) ในพื้นที่สวนยาง ทั้งที่จะเปนแหลงเสริมรายไดและเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชแรงงาน สกก.ยานตาขาว ควรพิจารณาแนวทางการสงเสริมธุรกิจตนน้ํา
นอกเหนือจากการดําเนินการสวนยางพาราตนแบบที่ไดดําเนินการนํารองไปแลว แนวทางการ
สงเสริมอาจกําหนดเกณฑและจัดประกวดสวนยางพาราและมอบรางวัลในการประชุมใหญ
หรือพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหกับเกษตรกรชาวสวนยางที่เปนสมาชิกของ สกก.ยานตา
ขาว ที่ทําสวนยางพาราผานเกณฑที่กําหนด
3) จากผลการสํารวจพบวาสมาชิกของ สกก.ยานตาขาวจํานวนมากมีการใชปุยสูตรเสมอ เชน 1515-15 ทั้งที่จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลผลิตยางกับการใชปุย และจากการเก็บ
ตัวอยางดินและวิเคราะหเบื้องตนพบวาควรใชปุยสูตรที่มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัส (P) ต่ํากวา
ประกอบกับจากผลการสํารวจปญหาของสมาชิกพบวาประมาณหนึ่งในสามระบุวามีปญหา
ราคาปุยแพง ทาง สกก.ยานตาขาว ควรใหความรูที่ถูกตองในการใชปุยใหเหมาะสมกับการ
วิเคราะหธาตุอาหารในดิน (ปุยสั่งตัด) รวมถึงการใชปุยนําสกัดมูลสุกร เพื่อลดตนทุนการทํา
สวนยางพารา
2. การพัฒนาเครือขายคุณคาสหกรณในระดับกลางน้ําและปลายน้ํา
1) จากรายงานเกี่ยวกับสถานการณในปจจุบันของเครือขาย พบวามีเครือขายบางสวนที่สงยางแผน
รมควันมาให สกก.ยานตาขาว รวบรวมสงประมูลที่ตลาดกลาง ไดถอนตัวออกไป ดังนั้นการ
เขาเปนสมาชิกเครื่อขายธุรกิจยางพารากับสหกรณควรมีการพิจารณาจัดชั้นเครือขาย โดยมีการ
ใหแรงจูงใจที่แตกตางกัน เชน เงินปนผล และจํานวนเงินทุนหมุนเวียนที่แตกตางกัน ซึ่งจะทํา
ใหการดําเนินธุรกิจยางพารามีประสิทธิภาพมากขึ้น (กําหนดศักยภาพเกี่ยวกับปริมาณยางแผน
รมควันที่จะสงประมูล หรือสงออกในอนาคตไดอยางถูกตองใกลเคียงกับความเปนจริง) อีกทั้ง
ยังมีสวนชวยในการบริหารความเสี่ยงอีกดวย
2) ใหมีการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจยางพาราของ สกก.ยานตา
ขาว โดยมีการจัดทําฐานขอมูลสมาชิกและการดําเนินธุรกิจพรอมทั้งมีการจัดทําและปรับปรุง
แผนธุรกิจและแผนบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องเพื่อไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
แทจริงและเปนศูนยเรียนรูในฐานะสหกรณการเกษตรตนแบบดานการเชื่อมโยงโซอุปทาน
ธุรกิจยางพาราที่สหกรณและองคกรอื่นๆ สามารถมาเรียนรูได รวมทั้งมีการพัฒนา สกก.ยานตา
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ขาว ใหเปนศูนยเรียนรูเสมือนจริงโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology:
IT) ตอไป อีกทั้งมีการสงเสริมใหสหกรณและสถาบันเกษตรกรอื่นๆ ไดมีการจัดทําแผนธุรกิจ
และแผนบริ ห ารความเสี่ ย งโดยความร ว มมื อ กั บ สถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ (สวก.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกรมสงเสริ ม
สหกรณ
3) ภาครัฐจะตองมีการศึกษาอยา งจริงจังเกี่ยวการบริหารความเสี่ยงดานราคายางพาราที่มีการ
เคลื่อนไหวคอนขางรุนแรงในบางชวงเวลา ซึ่งสงผลใหผูประกอบการดานยางพารารวมถึง
สหกรณและสถาบันเกษตรกรประสบกับการขาดทุน ดังตัวอยางที่เกิดขึ้นกับ สกก.ยานตาขาว
ในชวงเดือนเมษายนและชวงเดือนมิถุนายน 2554 โดยรัฐอาจพิจารณาจัดตั้งกองทุนรักษา
เสถียรภาพราคายางพาราหรือกองทุนประกันรายไดของเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีลักษณะ
ดํา เนินการแบบสมัครใจให ชาวสวนยางมี สวนร วมในการสบทบเงินเข า กองทุนสวนหนึ่ง
(ในชวงที่ราคายางพาราอยูในระดับสูง) และรัฐสมทบอีกสวนหนึ่ง
นอกจากนี้ในสวนของ สกก.ยานตาขาว ก็ควรไดมีการดําเนินการจัดใหมีกองทุนขึ้นมาภายใน
สหกรณเองเพื่อนําเงินกองทุนที่เก็บในชวงราคายางพาราเพิ่มสูงขึ้นมาชดเชยการขาดทุนในชวง
ที่ราคายางพาราลดลงอยางรุนแรง
4) สกก.ยานตาขาว ควรดําเนินการพัฒนาระบบการประเมินตนเอง (self assessment) และรายงาน
ผลการประเมินในการประชุมใหญนอกเหนือจากการรายงานงบรายได –รายจาย และงบดุล
ประจําป รวมถึงการรับการตรวจประเมินจากองคกรภายนอก (อยางเปนกัลญาณมิตร) เชน
สถาบันวิชาการดานสหกรณ (สวก.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นอกเหนือจากการตรวจสอบ
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ เพื่อเปนหลักประกันในการบริหารองคกรอยางมีธรรมาภิบาลและ
โปรงใส และไดใชผลการประเมินในการพัฒนาปรับปรุง สกก.ยานตาขาว อยางตอเนื่อง เพื่อ
ไปสูการเปนเครื่อขายคุณคายางพาราและองคกรแหงการเรียนรูที่สมบูรณแบบ
--------------------------
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยในเรื่องนี้มี 3 ขอ คือ (1) เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับฐานขอมูลไป
ใชประโยชนในการวางแผนธุรกิจสหกรณ ใหมีความสามารถในการแขงขัน (2) เพื่อศึกษาแนวทางการ
ทําธุรกิจของสหกรณในทิศทางของการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ และ (3) เพื่อศึกษาและ
วิเคราะหการดําเนินธุรกิจของเครือขายตามแผนธุรกิจภายใตชองทางการตลาดตางๆ โดยคํานึงถึงความ
เสี่ยงทางธุรกิจ (business risk)
ผลการวิจัยพบวาในการพัฒนาเครือขายคุณคายางพาราตนน้ําเพื่อยกระดับ สกก.ยานตาขาว ให
เปนองคกรแหงการเรียนรูนั้นจําเปนตองมีการจัดทําฐานขอมูลชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกสหกรณ
การเกษตรยานตาขาว มีการวิเคราะหความสัมพันธผลผลิตยางแผนดิบกับปริมาณปุยที่ใชของเกษตรกร
ตัวอยาง พบวา ผลผลิตยางแผนดิบมีความสัมพันธกับปริมาณ ไนโตรเจน (N) และโปแตสเซียม (K)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนฟอสฟอรัส (P) ไมมีความสัมพันธกับผลผลิตยาง ซึ่งสอดคลองกับผล
วิเคราะหคาดินที่พบวาดินมีไนเทรตไนโตรเจน (NO3-N) และโพแทสเซียมระดับต่ําถึงไมมี ฟอสฟอรัส
อยูในระดับต่ําถึงปานกลาง ซึ่งสามารถแปลผลไดวาควรใสปุยที่มีสูตร เอ็น-พี-เค ในลักษณะ สูง-ต่ํา-สูง
เพื่อประหยัดตนทุนในการใชปุย และกิจกรรมการใหความรูการใชปุยน้ําสกัดจากมูลสุกรที่เปนการใช
ของเสียจากการเลี้ยงสัตวมาใชใหเปนประโยชน ทําใหผลผลิตสูงขึ้นลดการใชปุยเคมีและลดตนทุนใน
การใชปุยเคมีลงได ในสวนของการพัฒนาสวนยางพาราของสมาชิกใหเปนสวนยางเครือขายคุณคาตน
น้ํา จํานวน 6 ราย มีการปลูกพืชแซมในสวนยางพาราและทุกรายมีความสนใจจะนําความรูการใชปุย
ตามผลการวิเคราะหดินไปใชในสวนยางพาราของตนเองดวย สกก.ยานตาขาว ไดรับการยอมรับใหเปน
ศูนยเรียนรู โดยในรอบป 2553/54 มีสถาบันเกษตรกรเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 13 หนวยงาน
คิดเปนจํานวนผูเขาดูงาน 679 คน นอกจากนี้สหกรณการเกษตรยานตาขาวยังไดดําเนินการจัดตั้งศูนย
เรียนรูยางพาราเสมือนจริงดวย
ในสวนของการพัฒนาเครือขายคุณคายางพารากลางน้ําและปลายน้ํา นั้น พบวาการดําเนินธุรกิจ
ยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวมีการรวบรวมทั้งน้ํายางสด ยางแผนดิบ ยางแผนรมควัน ยาง
ฟองและยางคัตติ้ง โดยรวบรวมจากโรงรมของ สกก.ยานตาขาว เอง 3 แหง และรับจากเครือขายที่ทํา
ธุรกิจกับ สกก.ยานตาขาว อีก 43 เครือขาย นอกจากการสงยางแผนรมควันเขาประมูลที่ตลาดกลางแลว
สกก.ยานตาขาว ยังศึกษาชองทางในการสงออกดวย
นอกจากนี้ยังไดมีการจัดทํา แผนธุรกิจ เครือขายคุณคายางพาราสหกรณยานตาขาว โดยที่การ
บริหารจัดการการผลิตและการตลาด จะเปนการบริหารแบบมีสวนรวมในการเชื่อมโยงโซอุปทานเพื่อ
ลดจุดออนของเครือขายที่เปนอยูและการดําเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อใหเกิดประโยชนแกสมาชิก โดยที่
สหกรณการเกษตรยานตาขาว กําจัด เปนแกนนําเพื่อมุงพัฒนาโซอุปทานเชิงคุณคาใหเกิดประโยชนของ
ภาคีพันธมิตรเครือขายธุรกิจยางพาราตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ําที่สามารถลดตนทุนการตลาดในการนํา
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สินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภค และมีการคาที่เปนธรรม ซึ่งจะสงผลตอการประกอบธุรกิจยางพารา
อยางยั่งยืน
ในการจัดทําแผนธุรกิจนั้น มีการ วิเคราะหสถานการณธุรกิจ ทั้งสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก (SWOT analysis) ของเครือขายคุณคายางพารา จะเห็นวาเครือขายมีโอกาสและอุปสรรค
รวมถึงถึงจุดแข็งและจุดออนหลายประการ มีการวิเคราะหกลุมเปาหมายเปน 2 กลุมคือ (1)
กลุมเปาหมายภายในประเทศ และ (2) กลุมเปาหมายตางประเทศ คือ ประเทศจีน อินเดีย และมาเลยเซีย
พร อ มนี้ ไ ด มี ก ารระดมความคิ ดเห็ น ในการจั ด ทํ า แผนความเสี่ ย งในการดํ า เนิ นธุ ร กิ จ ยาง สหกรณ
การเกษตรยานตาขาว จํากัด แบบมีสวนรวมของทั้งฝายกรรมการและฝายจัดการ โดยระบุถึงความเสี่ยง
จากปจจัยภายใน และความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก
จากผลการวิจัยไดใหขอเสนอแนะการพัฒนาเครือขายคุณคาสหกรณทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา
และปลายน้ํา โดยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สําคัญ ไดแก (1) เพิ่มจุดรับซื้อเคลื่อนที่ (2) กําหนดเกณฑ
และจัดประกวดสวนยางพารา หรือพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหกับเกษตรกรที่ทําสวนยางพารา
ผานเกณฑที่กําหนด (3) การใหความรูที่ถูกตองในการใชปุยใหเหมาะสมกับการวิเคราะหธาตุอาหารใน
ดิน รวมถึงการใชปุยน้ําสกัดมูลสุกร เพื่อลดตนทุนการทําสวนยางพารา (4) ควรมีการพิจารณาจัดชั้น
เครือขายธุรกิจยางพาราในการเขาเปนสมาชิกกับสหกรณพรอมกําหนดแรงจูงใจตามระดับชั้น (5) .ใหมี
การพัฒนายกระดับเปนศูนยเรียนรูและปรับปรุงแผนธุรกิจและแผนจัดการความเสี่ยงตลอดเวลาเพื่อ
ไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูดานธุรกิจยางพาราตนแบบ (6) ภาครัฐจะตองมีการศึกษาอยางจริงจัง
เกี่ยวการบริหารความเสี่ยงดานราคายางพาราที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา และ (6) ควรดําเนินการ
พัฒนาระบบการประเมินตนเองรวมถึงการรับการตรวจประเมินจากองคกรภายนอก
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Abstract
The objectives of this research were (1) to study means to improve the database using in the
business planning of the cooperative to enhance the competitiveness, (2) to study approach of the
cooperative’s business in the direction of integrated supply-chain management, and (3) to analyze the
operation in accordance with business plan of the network under marketing channels with regard to
business risk.
The results show that development of the upstream value-chain network of para rubber to
enhance Yan Ta Khao Agricultural Cooperatives as a knowledge-base organization, it is required to
prepare data base of the rubber farmers who are members of the agricultural cooperatives. A
regression analysis to determine yields of raw rubber sheets on the amount of fertilizer used by
sample farmers. It found that the production of raw rubber sheets were statistical-significantly related
to nitrogen (N) and potassium (K). Whereas phosphorus (P) did not correlate with the production of
rubber. This was consistent with the analysis of the soil which showed that soil nitrogen (NO3-N) and
potassium levels were low to none while phosphorus was low to moderate. This can be interpreted
that the fertilizer with the formula N - P - K should be applied in the proportion as high - low - high to
reduce cost of fertilizer. Activity to create awareness and use of liquid-extracted fertilizers from swine
manure that was make-used from animal waste. This could lead to higher yields and reduce the cost
of using chemical fertilizers. As for the development of the rubber plantation of the members to be
upstream value-chain rubber network, there were 6 cases with inter cropping in the rubber plantation
and all of them are interested to adopt knowledge how to use fertilizer in consistence with the soil
analysis. In fiscal year 2553/54, Yan Ta Khao Agricultural Cooperatives was recognized as a learning
center. There were 13 agricultural organizations representing a number of 679 people visit the
institution and having the study tour. Beside, Yan Ta Khao Agricultural Cooperatives has established
the virtual learning center for para rubber production.
In terms of the development of downstream value-chain network of para rubber, it was found
that the para rubber business operations of this agricultural cooperatives were collection of latex, raw
rubber sheets, smoked rubber sheets, foam rubber, and cutting rubber. The collection came from 3
their own smoked houses and 43 member networks which conducted business with Yan Ta Khao
agricultural cooperatives. In addition to daily rubber-auction at Hat-Yai central market, the
agricultural cooperatives is studying business channels of export their output.
It also has established business plan for Yan Ta Khao Agricultural Cooperatives’s valuechain network of para rubber. The management on production and marketing is organized as
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participatory approach in linking the supply chain to reduce the existing vulnerability of the
network and its conducting business in the future is to provide benefits to members. The agricultural
cooperatives id the key to develop value – added supply chain for the benefit of the para rubber
network partners from upstream to downstream to reduce marketing costs in bringing the product
from producer to consumer the fair-trade manner. This will affect the sustainable conducting of para
rubber business.
In the planning process of business plan, business situations were analyzed both internal and
external environment (SWOT analysis) of the para rubber value-chain network. It was found that the
network having several opportunities and obstacles as well as the strengths and weaknesses. The
analysis of the 2 target group: (1) prospects for domestic and (2) the foreign target countries are
China, India and Malaysia. With this, it has raised the brain-storming on the risk management plan of
the rubber business of Yan Ta Khao Agricultural Cooperatives with participatory approach and the
involvement of both directors and management staff. Risk factors have been identified both internal
and external.
Research has suggested the development of the value-chain network of this cooperatives in
both the upstream, midstream and downstream. Suggested policies includes (1) increase the mobile
purchase units. (2) Rules and contest the rubber plantation or consider reducing the interest rate to
farmers who meet the specified criteria. (3) Educating the proper use of fertilizers according to soil
nutrient analysis, including the use of swine manure compost aqueous extract to reduce the cost of
rubber production. (4) It should be classified the rubber business networks, to become a member of
the cooperative and the motivation of the grading. (5) The development of the learning center and
improvement on business plan and risk management plan to obtain pilot knowledge-base organization
of the rubber business. (6) The government has to seriously study about risk management of the price
of rubber which fluctuated all the time. (7) It should be continuously developed self-assessment
system, including the assessment from outside organization.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ยางพารายังคงเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ทั้งในดานเปนอาชีพหลักของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราทํารายไดใหเกษตรกรไดอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งป และเปนแหลงเงินตราตางประเทศจาก
การส ง ออก โดยจากข อ มู ล พื้ น ฐานเศรษฐกิ จ ของสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร (2553) ในป 2552 มี
เกษตรกรที่มีอาชีพทําสวนยางพารารวม 1.480 ลานครัวเรือน มีเนื้อที่ปลูกรวม 17.223 ลานไร ใหผลผลิตแลว
11.508 ลานไร ไดผลผลิตยางดิบ 3.176 ลานตัน ซึ่งในปจจุบันมีการปลูกยางพาราในเกือบทุกจังหวัดใน
ประเทศโดยมีปลูกในภาคใตมากที่สุด
ปริมาณการสงออกยางพาราของไทยในป 2552 รวมเปนปริมาณ 2.740 ลานตัน คิดเปนมูลคารวม
146,263.6 ลานบาทโดยประเทศคูคาสําหรับยางแผนรมควัน ไดแก ญี่ปุน จีน สหรัฐอเมริกา สําหรับยางแทง
ไดแก จีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต สําหรับน้ํายางขน ไดแก มาเลเซีย
แมวาราคายางพาราที่ประเทศไทยขายไดมีแนวโนมสูงขึ้นตั้งแตป 2545 ที่ราคายางแผนดิบในตลาด
ทองถิ่นมีราคาเฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 45 บาท จนถึงเดือนกรกฎาคม ป 2551 ไดเพิ่มขึ้นเปนราคากิโลกรัม
ละ 99 แตห ลั ง จากที่ ได เ กิ ดภาวะปญ หาด า นการเงิ นของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าส งผลกระทบเกิ ดภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําไปทั่วโลก ทําใหราคาน้ํามันลดลง ทําใหราคายางพารามีแนวโนมลดลงตลอดเวลา ตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2551 เปนตนมา โดยในชวงปลายป 2551 ราคายางแผนดิบในตลาดทองถิ่นมีราคาโดยเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 30.20 บาท แลวตั้งแตตนป 2552 ราคายางพาราก็กลับมามีแนวโนมที่สูงขึ้น กระทั้งถึงตนป 2553
ราคายางแผนดิบก็กลับมามีราคาสูงอยูที่ระดับกวา 100 บาทตอกิโลกรัม จากความผันผวนของราคายางพารา
กอใหเกิดผลกระทบทางบวกและทางลบแกผูเกี่ยวของในโซอุปทาน ชวงราคาสูงก็จะเกิดผลดีกับชาวสวน
ยาง ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น แตผูแปรรูปที่ใชยางพาราเปนวัตถุดิบก็มีปญหาเรื่องตนทุนการผลิตสูงขึ้น และเมื่อ
ราคาตกต่ํา ชาวสวนยางก็เดือดรอน เพราะทําใหรายไดลดลง แตผูแปรรูปไดรับผลดีที่ทําใหตนทุนการแปร
รูปลดลง นอกจากนี้ ยังเกิดปญหากับผูทําหนาที่การตลาดกลางน้ํา ทําใหมีรายไดไมยั่งยืนและเกิดการขาดทุน
ในการทําธุรกิจ ถาหากไมมีการวางแผนเตรียมรับสถานการณการผันผวนของราคา ซึ่งเกษตกรชาวสวน
ยางพาราสวนใหญมีสวนยางพาราขนาดเล็กและเปนสมาชิกสหกรณการเกษตร หรือเปนสมาชิกสหกรณ
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ซึ่งสามารถใชประโยชนจากการเปนสมาชิกสหกรณในการบริหารจัดการ
การผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพได โดยการเชื่อมโยงเปนเครือขายตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา
ในปที่ผานมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยสถาบันวิชาการดานสหกรณไดมีชุดโครงการวิจัยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรมของสินคาเกษตรที่สําคัญชนิดตาง ๆ ของประเทศ
ไทย โดยไดรับทุนการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเปนไปตามแผนยุทธศาสตร
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การพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 จึงเห็นไดวาจากปญหาดังกลาวขางตนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จึงไดใหการสนับสนุนทําวิจัยเกี่ยวกับเครือขายคุณคายางพารา โดยเริ่มศึกษาจากสหกรณการเกษตรที่มีการ
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา เพื่อใชเปนตัวแบบ เพื่อประยุกตใชในการพัฒนาเครือขายยางพาราตอไป ซึ่ง
ในการวิจัยครั้งนี้ไดเลือกสหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนแกนนําในการพัฒนาเครือขา ยยางพาราและ
จําเปนตองดําเนินการวิจัยตอเนื่องเปนที่ 2
สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนสหกรณหนึ่งที่ไดดําเนินธุรกิจยางพารามากวา 25 ป
ปจจุบันมีสมาชิกกวา 4,000 ครัวเรือน และยังมีภาคีพันธมิตรทําธุรกิจยางพารา 11 องคกร การดําเนินงานของ
สกก.ยานตาขาว จก. รวบรวมยางจากสมาชิกและสหกรณเครือขาย โดยสวนใหญเปนยางแผนดิบและยาง
แผนรวมควันแลวจําหนายผานตลาดกลางยานตาขาว และตลาดกลางหาดใหญ สําหรับยางคัตติ้ง (ขี้ยาง)
สกก.ยานตาขาว จก.ขายโดยตรงใหกับผูแปรรูปในทองถิ่น
การดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณที่ผานมา สหกรณมีพันธมิตร ไดแก สํานักงานตลาดกลาง
หาดใหญ (ใหความรูและการอบรมเรื่องตลาดยางอุปกรณ และโกดัง) สํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยาง
ใหการสนับสนุนโรงรมยาง จํานวน 3 โรงงาน อยูที่ ต.โพรงจระเข ต.เกาะเปยก และ ต.ในควน สํานักงาน
สหกรณจังหวัด ใหเงินกูแกกองทุนพัฒนาการสหกรณ คิดดอกเบี้ยรอยละ 3/ป และขายโดยตรงใหบริษัท
สงออก ไดแก ยูไนเต็ดรับเบอร จ.ตรัง บ.ไทเทครับเบอร จ.ตรัง และ บ.เซาทแลนดรับเบอร หาดใหญ
ในบรรดา สกก. ที่ทําธุรกิจยางพารา ซึ่งมีประมาณ 20 แหง อาจกลาวไดวา สกก.ยานตาขาว จก. เปน
สกก.อันดับแรกที่เนนการทําธุรกิจยางพารา โดยในระหวางป2549 - 2551 มีธุรกิจรวบรวมยางพารา 1,200
2,000 และ 3,000 ตัน ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวย น้ํายาง 30% ยางรมควัน 40% ยางแผนดิบ 20% และ
ยางคัตติ้ง 10% คิดเปนรอยละ 30, 40, 20 และ 10 ของปริมาณทั้งหมด ตามลําดับ จุดเดนที่สําคัญของสหกรณ
คือ 1) การมีทุนหมุนเวียนในการรับซื้อโดยไมคิดดอกเบี้ย 2) มีการจัดสรรเงินเฉลี่ยคืนใหภาคี และสมาชิก
อยางสม่ําเสมอ และ 3) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
นอกจากนี้ ในอนาคต สกก.ยานตาขาว จํากัด ยังมีแผนงานการพัฒนาธุรกิจยางพาราไปสูการสงออก
โดยตรง ซึ่งหากเปนไปไดจะกอใหเกิดคุณคาเพิ่มและผลประโยชนแกสมาชิกมากขึ้น อยางไรก็ตาม การ
ดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด ในฐานะแกนนําเครือขายยังคงดําเนินธุรกิจในตลาด
ทองถิ่นและจังหวัดในเรื่องของการรวบรวมน้ํายางดิบและยางแผนรมควัน เพื่อสงตอใหคนกลางในพื้นที่
เทานั้น ทําใหมีทางเลือกในชองทางขายนอย สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด จึงมีแนวคิดที่จะทําธุรกิจ
สงออกยางพาในอนาคต แตในปจจุบันยังขาดความรู ทักษะ ประสบการณ ในเรื่องการทําธุรกิจ และขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวของกับการสงออก ซึ่งหากมิไดมีการเตรียมการและไดรับการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญ อาจ
ทํ า ให ธุ ร กิ จ ไม ป ระสบความสํ า เร็ จ ซึ่ ง จะก อ ให เ กิ ด การขาดทุ น เหมื อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น อยู เ นื อ ง ๆ ในธุ ร กิ จ
ผูประกอบการยางพารา นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงตอความแปรปรวนของราคา
การวิจัยครั้งนี้จะเปนไปในลักษณะของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ดําเนินการอยาง
ตอเนื่องตั้งแตปที่ 1 เขาสูปที่ 2 ในปนี้ในการเชื่อมโยงโซอุปทานเพื่อการลดจุดออนเครือขายที่เปนอยูและ
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การดําเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อใหเกิดประโยชนตอเกษตรกร ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะไดตัวแบบเครือขายคุณคา
ยางพาราโดยมีสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนแกนนํา เพื่อมุงดําเนินการในการพัฒนาโซอุปทาน
เชิงคุ ณคาใหเกิดประโยชนตอภาคีพันธมิตรของเครือขายธุรกิจยางพารา ตั้งแตกระบวนการผลิตจนถึ ง
การตลาดขั้นสุดทายเพื่อใหไดรูปแบบที่สามารถลดตนทุนการตลาดในการนําสินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภค
และมีการคาที่เปนธรรม ซึ่งจะสงผลตอการประกอบอาชีพของชาวสวนยางพาราอยางยั่งยืน
จากผลการศึกษาในปที่ 1 พบวา การขายผลผลิตของชาวสวนยางพาราในปจจุบันมี 2 ลักษณะ คือ
ขายในลักษณะน้ํายางสด และยางแผนดิบ มีพอคารับซื้อกระจายทั่วไปทุกหมูบาน โดยขายตอผูรวบรวมใน
ทองที่ และผูแปรรูปยางแผนรมควัน เปนตน
การดําเนินธุรกิจซื้อขายยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด มี 3 ลักษณะ คือ (1) รับ
ซื้อน้ํายางสดมาแปรรูป เปนยางแผนรมควันซึ่งปจจุบันสหกรณมีอยู 3 โรงงาน (2) รับซื้อยางแผนดิบจาก
สมาชิกและชาวสวนทั่วไป และ (3) เกษตรกรและสหกรณกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง โดยสหกรณ
การเกษตรยานตาขาวใหความรูเรื่องราคาภายในประเทศและตางประเทศ ใหเงินทุนหมุนเวียนเครือขายละ
500,000 บาท โดยไมคิดดอกเบี้ย ชําระคืนโดยการสงมอบยางแผนรมควันที่เครือขายผลิตไดภายใน 7 วัน
สหกรณขายยางพาราทางการที่รับซื้อจากสมาชิกและเครือขายผานตลาดกลางหาดใหญ และขายใหกับผู
สงออกโดยตรง (ภาพที่ 1)
การบริหารจัดการของสหกรณที่เชื่อมโยงจากการผลิตของสมาชิกชาวสวนยางพาราหวงโซอุปทาน
การจัดทําฐานขอมูลชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวจํานวน 780 คน พบวามี
ประสบการณการทําสวนยางพารามาแลวโดยเฉลี่ย 21 ปและรอยละ 48 มีรายไดจากแหลงอื่นๆดวย โดยมี
เนื้อที่ปลูกยางพาราเฉลี่ยครัวเรือนละ 13.84 ไร ชาวสวนสวนนอยที่มีการปลูกพืชแซมพืช โดยปลูกออยมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ไมสะเดา สวนการเลี้ยงสัตวในสวนยางพารามีเพียงรอยละ 8.97 โดยเลี้ยงวัวมากที่สุด การ
ขายผลผลิตยางพารามีเพียงสวนนอยที่ขายใหสหกรณการเกษตรยานตาขาวซึ่งมีเพียงรอยละ 10.92 อาจเปน
เพราะวาสมาชิกอยูหางไกลจากจุดรับซื้อ และมีพอคาเขาไปรับซื้อถึงสวน เกษตรกรชาวสวนยางพาราขายใน
ลักษณะน้ํายางสดเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 58.89 สมาชิกรอยละ 60.64 มีความตองการใหสหกรณ
ชวยเหลือ โดยสวนใหญใหชวยแกปญหาเรื่องคุณภาพและราคาปุยเคมี คิดเปนรอยละ 45.24 ของผูตอง การ
ใหสหกรณชวยแกไขปญหาทั้งหมด
ในสวนของการพัฒนาสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวไดคัดเลือกแกนนํา
กลุม 3 ราย ที่เปนประธานกลุมเกษตรกรที่มีโรงงานแปรรูปยางแผนรมควัน โดยรับซื้อน้ํายางสดจากสมาชิก
มาแปรรูปเปนยางแผนรมควัน และขายใหสหกรณการเกษตรยานตาขาว โดยสวนยางพาราของแกนนําทั้ง 3
กลุม มีการปลูกพืชแซมในสวนยางพาราโดยปลูกผักเนี้ยง, ไมสะเดา และฝรั่ง
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ระบบธุรกิจยางพาราของ สกก.ยานตาขาว (เดิม)
ตลาดกลาง
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น้ํายาง
น้ํายาง
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ยางแผน รม
ค

ยาง
แผ
นร
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สกย. 8 แหง

โรงรม

ขายตรง
บริษัทเอกชน 3

กลุมเกษตรกร 3 แหง

ภาพที่ 1 ระบบธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวที่เปนอยูเดิมกอนเริ่มตนการวิจัย
ในปที่ 1 การปรับโครงสรางและบริหารจัดการของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จากการประชุม
ระดมความเห็นเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธในธุรกิจยางพารา มี 6 โครงการคือ โครงการเวทีเรียนรู โครงการ
พัฒนาสวนตนแบบ โครงการนํารองทําสวนยางพาราแบบ GAP โครงการปรับปรุงโรงงานแปรรูปยางพารา
โดยจัดสัปดาห 5 ส. โครงการทําแผนบูรณาการการทํางานของทีมงานเฉพาะกิจ และโครงการทําแผนธุรกิจ
ยางพารา มีการสรางตนแบบการบริหารเชิงคุณคา โดยแบงเปน 4 ดานคือ การเรียนรูและพัฒนา กระบวนการ
ภายใน การเงินกลุมเปาหมายและคุณคา
ในปที่ 1 มีการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจยางพาราตั้งแตผูผลิตถึงผูนําเขาจากตางประเทศภายใตโซ
อุปทาน โดยมีสหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนแมขาย มีการจัดทําแผนธุรกิจเบื้องตน เพื่อการสงออก
ยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว ภายใตความเปนไปไดในการทําธุรกิจกับเครือขาย ซึ่งไดมี
การศึกษาดูงาน โดยการสอบถามความคิดเห็นจากบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจสงออกอยางพารา การศึกษาดู
งานการแปรรูปยางคอมปาวดของกลุมเกษตรกรทําสวนธารน้ําทิพย อําเภอเบตง จังหวัดยะลา และมีขอตกลง
การทําธุ รกิจรว มกัน โดยสหกรณการเกษตรยา นตาขาวผลิตใหกลุมเกษตรกรทําสวนธารน้ําทิ พยเปนผู
สงออก ศึ กษาดู งานเรื่ องการแปรรู ปยางคอมปาวดของบริษัทยู โรมารับเบอร ประเทศมาเลเซี ย ซึ่งเปน
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พันธมิตรของกลุมเกษตรกรทําสวนธารน้ําทิพย และไดมีปฏิญญา 3 ขอ คือ (1) มุงพัฒนาอาชีพชาวสวน
ยางพาราอยางยั่งยืน ภายใตการเปดเสรีทางการคา (2) การรวมพลังสรางสรรคธุรกิจของเคครือขายใหมี
ความสามารถทางการแขงขัน และ (3) ความรวมมือทางวิชาการ ขอมูลขาวสาร ความรูเชิงวิชาการในการ
สนับสนุนเครือขาย
นอกจากนี้ยัง ไดมีการไปศึ กษาดู งานและเจรจาหาลู ทางการเชื่อมโยงพันธมิต รธุรกิจ กั บชุมนุ ม
สหกรณการผลิตและการตลาดจีน (ACFSMC) ที่กรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แมวาจะยังไม
มีขอตกลงในเรื่องการคาอยางชัดเจน แตก็เปนการเริ่มตนเชื่อมโยงเครือขายกับสหกรณในตางประเทศที่เปน
ผูนําเขายางพารารายใหญของโลกที่จะพัฒนาการเชื่อมโยงใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต
ไดผลการศึกษาในปที่ 1 เกี่ยวกับโครงการลงทุนสรางโรงงานผลิตยางลูกขุน คือ การนํายางแผน
รมควันมาอัดกอนเปนลูกเตาเพื่อการสงออก โดยมีขนาดกําลังการผลิตปละ 5,000 ตัน โดยมีคาใชจายในการ
ลงทุน 9 ลานบาท และมีคาใชจายในการดําเนินงานปละ 381 ลานบาท ไดรายไดปละ 383 ลานบาท อายุ
โครงการ 15 ป ที่อัตราคิดลดรอยละ 3 พบวามีความคุมคาในการลงทุน มีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
รอยละ 21.94 และมีระยะเวลาการคืนทุนเทากับ 4.32 ป สวนโครงการลงทุนโรงงานผลิตยางคอมปาวดขนาด
กําลังการผลิต 2,000 ตันตอป มีคาใชจายในการลงทุน 150 ลานบาท อายุโครงการ 15 ป ที่อัตราคิดลดรอยละ
3 ไดมีความคุมคาในการลงทุน มีอัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 13.16 มีระยะคืนทุนเทากับ 6.41 ป
จากผลการจัดทําฐานขอมูลของชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวในปที่
1 พบว า เกษตรกรส ว นใหญ ยั ง มี ป ญ หาในเรื่ อ งต น ทุ น การผลิ ต มี ป ญ หาเรื่ อ งคุ ณ ภาพป จ จั ย การผลิ ต
โดยเฉพาะปุยเคมี สหกรณจึงควรแกปญหาเรื่องนี้ใหกับสมาชิก นอกจากนี้ยังพบวาเกษตรกรที่เปนสมาชิก
เพีย งสว นน อยที่ ข ายผลผลิต ยางพาราใหกั บ สหกรณ สหกรณจึง ควรเพิ่ ม จุ ดรับซื้ อเพื่ อ รวบรวมผลผลิ ต
ยางพาราจากสมาชิกรายยอยและยังพบวาสมาชิกยังปลูกพืชเสริมนอยอยู ดังนั้นการศึกษาในปที่ 2 ควรเนน
การพัฒนาสวนยางที่เปนตนน้ํา เพื่อเพิ่มรายได
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวที่เปลี่ยนแปลงหลัง
การวิจัยปที่ 1 สามารถสรุปได (ภาพที่ 2) ดังนี้
1. ไดนําเอาแผนการลงทุนเสนอขอสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ ประมาณ 10 ลานบาทเปนเงินให
เปลาเพื่อใชในการลงทุนซื้อเครื่องจักรสําหรับโรงงานแปรรูปยางคอมปาวด
2. ไดชุดความรู เกี่ยวกับ
- กระบวนทัศนดานการบริหารจัดการ ซึ่งสงผลตอทัศนคติ และการมีสวนรวมที่ดี
- การบริหารจัดการโซอุปทาน เจาหนาที่มีความกระตือรือรนมากขึ้น และพันธมิตรผูรวบรวม
เชื่อมั่นในลงทุน
- การศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ ทําใหกรรมการและฝายจัดการเห็นความสําคัญของ
ทางวิ ช าการ เข า มามี ส ว นร ว มและสนั บ สนุ น ศู น ย เ รี ย นรู จ นสหกรณ เ ป น ศู น ย ก ลางใน
การศึกษาดูงาน
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ระบบธุรกิจยางพาราของ สกก.ยานตาขาว (ปที่1)
ตลาดกลาง
หาดใหญ
น้ํายาง

แผนการลงทุน

น้ํายาง

ยางแผน รม
ค

วัน

น ดิบ
ยางแผ

ยาง
แ

สกก.ปะเหลียน จก.
สกก.หาดสําราญ จก.
สกก.กันตัง จก.

วัน

ผน
รม
ค

สกย. 8 แหง

โรงรม

กลุมเกษตรกร 3 แหง

สวนตนแบบ

ฐานขอมูล

china co-op
พันธมิตร
EUROMA

•ชุดความรูใหม

สกก.
ยานตาขาว
ยางแ
ผนด
ิบ

น้ํายาง

แผนที่กลยุทธ

พันธมิตร

ขายตรง
บริษัทเอกชน 3

พันธมิตรกลุมธารน้ําทิพย •โครงสรางใหม

พันธมิตร สว.สก./มก.

•ระเบียบใหม
•ฐานขอมูลสมาชิก
•สวนตนแบบ
•แผนที่กลยุทธ
•แผนการลงทุน
•พันธมิตรใหม
•ระบบใหม
•กรอบคิดการทําธุรกิจ
ยางพาราเปลี่ยน
•มีการบริหารความเสี่ยง

ภาพที่ 2 ระบบธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวที่เปลี่ยนแปลงหลังการวิจัยปที่ 1
ทั้งนี้เมื่อสหกรณการเกษตรยานตาขาวมีความตองการดําเนินธุรกิจยางพารา ตั้งแตรวบรวม แปรรูป
และสงออก ดังนั้นสหกรณจะตองมีการปรับโครงสรางการบริหาร โดยแยกธุรกิจยางพาราออกจากธุรกิจ
อื่นๆ ดังนั้น การศึกษาในปที่ 2 จึงตองดําเนินการขยายผลใหมีการปรับโครงสรางโดยเฉพาะควรมีฝายการ
ผลิต การตลาด และการเงินการบัญชีของธุรกิจยางพาราโดยเฉพาะ และดําเนินการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถดานการสงออกเพิ่มเติม และดําเนินการจัดเวทีเรียนรูเพื่อทําความเขาใจกับสมาชิกเพื่อผลิต
ยางพาราเพิ่มคุณภาพเพื่อการสงออก พรอมทั้งจัดหาผูชํานาญการเพื่อชวยในการดําเนินการจัดตั้งศูนยเรียนรู
เกี่ยวกับยางพารา
จากแผนธุรกิจการสงออกยางพาราที่โครงการวิจัยฯ ไดรวมมือกับสหกรณการเกษตรยานตาขาวและ
ผูที่เกี่ยวของจัดทําขึ้นในเบื้องตน ที่มี 2 โครงการยอย กลาวคือ โครงการแปรรูปยางลูกขุน และโครงการแปร
รูปยางคอมปาวด โดยคาดวาจะสงออกผานกลุมเกษตรกรทําสวนธารน้ําทิพยที่เปนพันธมิตรเครือขาย สวน
การแปรรูปยางลูกขุนนั้น ยังไมมีคูคาพันธมิตรในตลาดสงออก จําเปนตองมีการบุกเบิกตลาดใหมที่มีคูแขง
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ทางการคาที่ประกอบธุรกิจนี้อยูเดิม ดังนั้นในปที่ 2 นี้ จึงมุงไปที่การพัฒนาระบบธุรกิจเชิงสรางสรรคของ
เครือขายฯ ภายใตโซอุปทานที่จะนําไปสูการคาที่เปนธรรมในอนาคต

1.2 คําถามวิจัย
1. ในการจัดทําแผนเพื่อปรับปรุงการทําสวนยางของสมาชิกและเครือขายที่เปนฐานของหวงโซ
อุปทานและการสรางความแข็งแกรงโดยการบํารุงฐานรากที่เชื่อมโยงจากกระบวนการผลิตของสมาชิกและ
การดําเนินธุรกิจของเครือขายภายใตโซอุปทานมีขอมูลที่จําเปนอะไรบาง
2. ตนทุนและผลตอบแทนในแตละชวงของหวงโซอุปทานเปนอยางไร
3. แผนเพื่อการสรางความแข็งแกรงโดยการบํารุงฐานรากที่เชื่อมโยงจากกระบวนการผลิตของ
สมาชิกจะยกระดับไดอยางไร
4. มีจุดออนอะไรบางที่จะตองแกไขเพื่อใหการประกอบอาชีพและการดําเนินธุรกิจของสหกรณเกิด
ความยั่งยืน

1.3 วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับฐานขอมูลไปใชประโยชนในการวางแผนธุรกิจสหกรณ ใหมี
ความสามารถในการแขงขัน
2. เพื่อศึกษาแนวทางการทําธุรกิจของสหกรณในทิศทางของการบริหารจัดการโซอุปทานอยาง
บูรณาการ
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะหการดําเนินธุรกิจของเครือขายตามแผนธุรกิจภายใตชองทางการตลาด
ตางๆ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ (business risk)

1.4 ผลลัพธที่คาดหวัง
1. ฐานขอมูลการผลิตของสมาชิกที่เชื่อมโยงไปสูแผนธุรกิจของสหกรณ
2. แผนธุรกิจที่มีรายละเอียด ตนทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงจําแนกตามชองทางการตลาด (แผน
ระยะสั้นและกลาง)
3. มีการวิเคราะหความเสี่ยง (sensitivity study) และแนวทางการปองกันความเสี่ยงในการดําเนิน
ธุรกิจยางพาราของเครือขายตามแผนธุรกิจภายใตชองทางการตลาดตางๆ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ
(business risk) ทําใหโอกาสความเสี่ยงจากการทําธุรกิจลดลง
4. มีศูนยเรียนรูแบบเสมือนจริง (virtual learning center) เพื่อใหบริการสมาชิกและผูสนใจที่
เชื่อมโยงกับสวนตนแบบ สถาบันวิชาการดานสหกรณ และสถาบันการศึกษาตางๆ
5. สหกรณการเกษตรยานตาขาวมีการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู (learning organization)
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1.5 ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
1. ลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของสหกรณและเครือขาย
2. เกิ ด การบู ร ณาการความร ว มมื อ ระหว า งสหกรณ แ ละสถาบั น เกษตรกรในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ยางพารา เพื่อความแข็งแกรงในธุรกิจและการสรางอํานาจการตอรอง

8

บทที่ 2
กรอบแนวคิดวิเคราะหเพื่อการวิจัย
2.1 กรอบคิดการวิจัย
การดําเนินการโครงการจะเปนไปตามกรอบคิดการวิจัยที่นําชุดความรูการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา
ไปบูรณาการกับชุดความรูอื่นๆ ที่เกี่ยวของนําไปใชในการวิจัย ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 กรอบคิดเครือขายคุณคายางพารา

2.2 กระบวนการวิจัยปที่ 2 (ป 2553/54)
การดําเนินการประกอบไปดวย (ภาพที่ 4)
1. เวทีถอดบทเรียนสําหรับชุดความรูจากการวิจัยที่ผานมา ระหวางภาคีพันธมิตร / เกษตรกรที่เขา
รวมโครงการสวนยางพาราตนแบบและฝายจัดการสหกรณ
2. การพัฒนา / จัดทําฐานขอมูลธุรกิจ
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนธุรกิจภายใตคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
4. การขับเคลื่อนธุรกิจยางพาราของเครือขายฯภายใตแผนธุรกิจ
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5. การดําเนินการศูนยเรียนรูแกสมาชิก และภาคีพันธมิตร ภายใตชุดความรูตางๆ โดยมีผูเชี่ยวชาญ
ใหคําแนะนํา เชน การบริหารจัดการโซอุปทาน การบริหารความเสี่ยง ทิศทาง/แนวโนมของตลาดยางพารา
เทคโนโลยีการผลิตยางพารา ฯลฯ
6. การเจรจาธุรกิจกับพันธมิตรธุรกิจภายใตโซอุปทานตามแผนธุรกิจ

ภาพที่ 4 ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย
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2.3 นักวิจัย
หัวหนาโครงการ
หัวหนาโครงการรวม
นักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย

รศ.ศานิต
เกาเอี้ยน
อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร
คุณนุชรินทร อยูอําไพ
ผูจัดการสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด
ผศ.ดร.ปติ
กันตังกุล
อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร
นิสิตปริญญาโท 1 คน

2.4 กระบวนการดําเนินการวิจัยที่ผานมา 12 เดือน (15 ก.ค. 2553–14 ก.ค. 2554)
กระบวนการดําเนินการวิจัยที่ผานมา 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 14
กรกฏาคม พ.ศ. 2554 มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กระบวนการดําเนินการวิจันที่ผานมา 12 เดือน
ลําดับที่

1.

2.

3.

กิจกรรมการวิจัย

วัน/ กลุมเปาหมาย/จํานวน
เดือน/
ผูเขารวม
ป
15 ก.ย. คณะนักวิจัยในเครือขาย
เขารวมประชุม
2553
ทั้งหมด ซึ่งจัดโดย
เสวนาวิชาการ
สถาบันวิชาการสหกรณ
สหกรณ
ประชุมกับผู
22ก.ย. ผูประสานงานกับทีม
ประสานงาน ครั้งที่ 2553
วิจัย จํานวน 5 คน
1

เปาหมายการ
ดําเนินงาน

เพื่อทราบถึงวิธีการ
ดําเนินการวิจัยของ
เครือขายตาง ๆ
เพื่อทําความเขาใจใน
วิธีการทําวิจัยแบบ
เครือขายและจัดทํา
แผนการดําเนินงาน
ในแตละเดือน
11 ต.ค. ผูจัดการคณะกรรมการ เพื่อนทําความเขาใจ
ประชุมรวมกับ
ในการทําวิจัยแบบ
2553
เครือขายสหกรณ
ผูจัดการ
การเกษตรยานตาขาว เครือขายในปที่ 2
คณะกรรมการและ
และทีมวิจัย จํานวน 16 และขอคิดเห็นใน
เครือขายของ
การดําเนินการทํา
คน
สหกรณการเกษตร
วิจัย
ยานตาขาว

ผลลัพธที่ได

ไดเขาใจถึงวิธีการ
ดําเนินการวิจัยของ
เครือขายตาง ๆ
ไดแผนการดําเนินงาน
ของแตละเดือนของ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป

ไดทําความเขาใจกับผูที่
เกี่ยวของทุกฝายทราบถึง
ความตองการและ
ขอคิดเห็น
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ลําดับที่ กิจกรรมการวิจัย

4.

5.

6.

7.

8.

9.

วัน/
กลุมเปาหมาย/จํานวน
เดือน/ ผูเขารวม
ป
ออกเยี่ยมสวน
12 ต.ค. รองผูจ ัดการสหกรณ
ยางพาราตนแบบ
2553 การเกษตรยานตาขาว
และทีมวิจัย จํานวน 3
คน
ประชุมระดมความ 22 ต.ค. คณะกรรมการ ผูจัดการ
เจาหนาที่สหกรณ
คิดเห็นจัดทําแผน 2553
เครือขาย ทีมวิจัยและผู
ธุรกิจ
ประสานงาน จํานวน 17
คน
เก็บตัวอยางดินใน 29 พ.ย. รองผูจัดการวิทยากร
2553 และทีมวิจัยจํานวน 5
สวนยางพารา
คน
ตนแบบ

เปาหมายการ
ดําเนินงาน

ผลลัพธที่ได

เพื่อติดตามการ
ผลการวิจัยและ
รับทราบปญหาตาง ๆ
ในการทําสวนยางพารา
ระดมความคิดเห็นและ
ใหขอมูลเพื่อนําไป
จัดทําแผนธุรกิจของ
สหกรณในป2554

ทราบถึงสถานการณ
การทําสวนยางพาราใน
ปจจุบัน

เพื่อเก็บตัวอยางดินไป
วิเคราะหถึงปริมาณ
ธาตุอาหาร N-P-K ใน
สวนยางตนแบบ
อบรมใหความรูแก 30 พ.ย. ทีมวิทยากร ทีมวิจัย เพื่ออบรมใหความรูใน
การเก็บตัวอยางดินมา
เกษตรกรผูนําใน
2553
เจาหนาที่สหกรณ
การวิเคราะหดิน
การเกษตรยานตาและ วิเคราะหธาตุอาหาร
เกษตรกรชาวสวน และฝกวิเคราะหหาธาตุ
ยางพารา จํานวน 55 คน อาหารในดินตาม
ตัวอยางที่เก็บมา
นักวิจัยและเจาหนาที่ เพื่อจัดทําแผนธุรกิจใน
จัดทําแผนธุรกิจให 17
ป 2555
สหกรณป 2555
ก.พ.
2554
เพื่อติดตามการ
นักวิจัย เจาของสวน
3-9
ติดตามงานวิจยั
เยี่ยมเครือขายตน เม.ย. ตนแบบ กรรมการและ ดําเนินงานของสวน
ตนแบบและทบทวน
เจาหนาที่ สกก.
2554
น้ําและทบทวน
แผนธุรกิจ
แผนธุรกิจ

ไดขอมูลในการจัดทํา
แผนธุรกิจเบื้องตนของ
สหกรณ

ไดตัวอยางดินจํานวน 4
ตัวอยาง

ทราบถึงวิธีการเก็บ
ตัวอยางและวิธี
วิเคราะหหาธาตุอาหาร
ในดิน

ไดแผนการทําธุรกิจใน
ป 2555
ไดแผนธุรกิจที่ปรับปรุง
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ลําดับที่ กิจกรรมการวิจัย

10.

11.

12.

12.

13.

14.

วัน/
กลุมเปาหมาย/จํานวน เปาหมายการ
ผลลัพธที่ได
เดือน/ ผูเขารวม
ดําเนินงาน
ป
ประชุมเครือขายที่ 19
สมาชิกเครือขาย
จัดระเบียบในการสง
ไดขอตกลงในการ
ทําธุรกิจยางกับ
เม.ย.
กรรมการฯ
มอบยาง
จัดการขายยางให
สหกรณ
2554
และเจาหนาที่ สกก.
สหกรณของเครือขาย
ไดกลยุทธการ
ทบทวนแผนธุรกิจ 18 – 20 นักวิจัย กรรมการและ เพื่อจัดทํากลยุทธการ
ฝายจัดการ สกก.
ดําเนินธุรกิจชองสกก. ดําเนินงานธุรกิจของ
พ.ค.
การวิเคราะห
สกก.
2554
จุดออน จุดแข็ง
โอกาสและ
อุปสรรคในการทํา
ธุรกิจ สรางกลยุทธ
จากจุดออน จุดแข็ง
นักวิจัยและผู
31
ไดขอสรุปในการทํา
นักวิจัยประชุม
เพื่อทบทวนแผนการ
วิจัยใหตรงตาม
ระหวางทีมนักวิจัย พ.ค. ประสานงาน จํานวน 5
ทําวิจัยและติดตาม
ทาน
วัตถุประสงคยิ่งขึ้น
และผูประสานงาน 2554
ความกาวหนา
ไดแผนบริหารความ
ทําแผนบริหารความ
นักวิจัย วิทยากร
จัดทําแผนบริหาร 20-21
เสี่ยงในการดําเนิน
เสี่ยงในการดําเนิน
กรรมการฯ และฝาย
ความเสี่ยง
มิ.ย.
ธุรกิจยางของสหกรณ ธุรกิจยางของสหกรณ
จัดการ
2554
การเกษตรยานตาขาว การเกษตรยานตาขาว
ทบทวนแผน
7 - 8 นักวิจัย และฝายจัดการ ปรับปรุงแผนบริหาร ไดแผนบริหารความ
ความเสี่ยง
เสี่ยงที่ปรับปรุง
บริหารความเสี่ยง ก.ค.
2554
เจรจาธุรกิจการคายาง ไดทําความรูจกั และได
ผูจัดการใหญ ผูวา
รวมเดินทางไป 10 – 16
รายชื่อผูนําเขาที่มี
กับผูนําเขาในประเทศ
ราชการจังหวัดตรัง
ก.ค.
เจรจาธุรกิจที่
โอกาสหรือแนวโนมที่
อินเดีย
2554 บริษัทเอกชนผูแปรรูป
ประเทศอินเดีย
จะทําธุรกิจดวยกัน
ยางและไมยางจ.ตรัง
เจาหนาที่กระทรวง
พาณิชย
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บทที่ 3 การพัฒนาเครือขายคุณคายางพาราตนน้ํา
3.1 การจัดทําฐานขอมูลของชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว ป
2553
ในการจัดทําฐานขอมูลชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรอําเภอยานตาขาว ไดรับ
ความรวมมือจากสหกรณการเกษตรยานตาขาวในการรวบรวมขอมูลจากสมาชิก โดยใชแบบสอบถาม ซึ่ง
ทางสหกรณไดมอบหมายใหหัวหนากลุมแตละกลุมไปเก็บรวบรวมขอมูลจากสมาชิกในแตละกลุม แลวนํา
ขอมูลของสมาชิกแตละคนมาบันทึกไวในคอมพิวเตอร
ลักษณะของฐานขอมูลสมาชิกประกอบดวยสภาพทั่วไปของสมาชิก แหลงรายได ขนาดเนื้อที่ปลูก
ยางพารา อายุและพันธุของยางพาราที่ปลูกในปจจุบัน ตลอดจนการดูแลรักษา ปญหาและความตองการให
สหกรณชวยเหลือ รายละเอียดตามแบบสอบถามในภาคผนวก ก
จากการเก็บขอมูลในป 2553 ของสมาชิกสหกรณการเกษตรที่มีสวนยางพาราเปนของตนเองจํานวน
538 คน ใน 538 คนนี้เปนชาวสวนยางพาราที่มีสวนยางพาราที่ยังกรีดไมไดทั้งหมด 59 คน ชาวสวนยางที่มี
เฉพาะสวนยางพาราที่กรีดไดแลว 241 คน และมีชาวสวนยางพาราอีกจํานวน 238 คนที่มีทั้งสวนยางพาราที่
กรีดไดแลวและยังกรีดไมไดอีก ลักษณะการทําสวนยางมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ตารางผนวกที่ 1 ถึง 6)
1. สภาพทั่วไปของชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกสหกรณ
ชาวสวนยางพารามีอายุโดยเฉลี่ย 48 ป จบการศึกษาระดับชั้นประถมปที่ 4 มากที่สุด คิดเปนรอยละ
47.21 รองลงมาจบชั้นประถมปที่ 6 มัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 มัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 และปวส มีจํานวนเทากันเปน
ตน คิดเปนรอยละ 13.20, 10.41, 6.82 และ 6.88 ตามลําดับ โดยมีประสบการณการทําสวนยางมาแลวเฉลี่ย
22 ป มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 4 คน
ชาวสวนยางพารารอยละ 49.81 มีรายไดจากแหลงอื่น ๆ ดวย เชน รายไดจากการรับจางและคาขาย
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 14.66 ของผูมีรายไดจากแหลงอื่นทั้งหมด รองลงมาเปนรายไดจากการทําสวน
ผลไม ขาราชการ/พนักงานของรัฐ รับซื้อ/ทําไมยางและจากการปลูกผัก เปนตน คิดเปนรอยละ 3.72, 2.79,
2.42, 1.49ของผูมีรายไดจากแหลงอื่นทั้งหมด ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 1)
2. เนื้อที่และจํานวนแปลง อายุ และพันธุยางพารา
ชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว 538 ราย มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 6,056 ไร
รวม 847 แปลง โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 11.26ไร เฉลี่ย 1.57 แปลง เปนเนื้อที่ยางพาราที่ยังกรีดไมไดรวม 1,219
ไร เฉลี่ยครัวเรือนละ 0.20 ไร โดยเปนพันธุ RRIM 600 มากที่สุด เทากับ 200ไร หรือคิดเปนรอยละ 82.94
ของเนื้อที่ที่ยังกรีดไมไดทั้งหมด มีอายุในป 2553 เทากับ 3 ป มากที่สุด จํานวน 337.5 ไร คิดเปนรอยละ
31.40 ของเนื้อที่ที่ยังกรีดไมไดทั้งหมด
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เนื้อที่ยางพาราที่กรีดไดแลวรวม 4,797 ไร เปนพันธุ RRIM 600 มากที่สุด เทากับ 561 ไร คิดเปน
รอยละ 93.34 ของเนื้อที่ที่กรีดไดแลวทั้งหมด โดยสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 11-15 ป มากที่สุด เทากับ
2,136.50 ไร หรือเทากับรอยละ 51.97 ของเนื้อที่ยางพาราที่กรีดไดแลวทั้งหมด (ตารางผนวกที่ 2)
3. การกรีดยาง
แรงงานที่ใชในการกรีดยางในป 2553 ชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกสหกรณกรีดเองทั้งหมดมาก
ที่สุด จํานวน 400 ราย หรือคิดเปนรอยละ 74.35 ของผูที่มีสวนที่กรีดไดแลวทั้งหมด สมาชิกรอยละ 7.62 จาง
กรีดทั้งหมด อีกรอยละ 5.20 มีทั้งการกรีดเองและจางบางสวน กรณีจางกรีดมีการแบงผลผลิตกันในอัตรา
60: 40 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 24.59 ของชาวสวนที่มีการจางกรีด รองลงมามีสัดสวนการแบง 55 : 45 และ
50 : 50 เปนตน (ตารางผนวกที่ 3)
4. การขายผลผลิตยางพารา
ในปจจุบันชาวสวนยางพารานิยมขายผลผลิตในลักษณะเปนน้ํายางสดมากที่สุด จํานวน 361 ราย
หรือคิดเปนรอยละ 56.32 ของผูมีสวนยางพาราที่กรีดไดแลวทั้งหมด อีกรอยละ 27.93 ขายในลักษณะเปน
ยางแผนดิบ และมีเกษตรกรอีก 62 รายหรือ รอยละ9.67 ขายในลักษณะเปนยางแผนรมควันซึ่งเปนผูแปรรูป
น้ํายางสดเปนยางแผนรมควัน
สําหรับแหลงขายผลผลิตของชาวสวนยางพารา สวนนอยที่ขายผลผลิตใหกับสหกรณการเกษตร
ยา นตาขาว มี เ พียง 99 ราย หรือคิ ดเปนรอยละ 18.79 อีกรอยละ 70.78 ขายให กับ พอค าทั่วไป อาจเปน
เพราะวาสมาชิกอยูหางไกลสหกรณ และทํายางแผนดิบที่ไมไดคุณภาพชั้น 3 และชาวสวนยางพาราเปนราย
เล็ก ได ผลผลิตวันละไม ม าก ทํา ใหไมคุ มกั บค าขนส งและเวลาที่เ สียไปกั บการนํา ผลผลิต มาขายให กับ
สหกรณ ซึ่งปจจุบันสหกรณซื้อผลผลิตในลักษณะเปนยางแผนรมควันจากเครือขายที่มีโรงรมควันทั้งของ
เอกชนที่เปนสมาชิกสหกรณ และจากโรงรมควันของสหกรณกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางพารารับซื้อ
น้ํายางมาแปรรูปเปนยางแผนรมควัน และรับซื้อยางแผนดิบใหราคาตามชั้นคุณภาพ (ตารางผนวกที่ 3)
5. การปลูกพืชแซมและเลี้ยงสัตวในสวนยางพารา
สมาชิกสวนนอยเพียงรอยละ 6.13 มีการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา โดยปลูกกลวยแซมมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 4.65 ของผูปลูกพืชแซมทั้งหมด รองลงมาเปนการปลูกผัก พริก ทุเรียน มังคุด
สําหรับการเลี้ยงสัตวในสวนยางพารา พบวา มีการเลี้ยงวัวมากที่สุดรอยละ 0.74 หรือ 4 ราย (ตาราง
ผนวกที่ 4)
6. การดูแลรักษาสวนยางพารา
6.1 การใชปุย
สําหรับยางพาราที่ยังกรีดไมได จะใชปุยเคมีตามคําแนะนําของกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยางรอยละ 17.65 สวนยางพาราที่กรีดไดแลว ชาวสวนรอยละ 100 มีการใสปุยเคมี โดยใสเพียงปละ 1
ครั้ง มากที่สุด จํานวน 289 ราย หรือคิดเปนรอยละ 58.86 ของผูใสปุยเคมีทั้งหมด รองลงมาใสปละ 2 ครั้ง
จํานวน 198 รายหรือคิดเปนรอยละ 40.33 ของผูใสปุยเคมีทั้งหมด
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สูตรปุยเคมีที่ใช คือ ใชสูตร 15-15-15 มากที่สุด จํานวน 378 ราย หรือคิดเปนรอยละ 76.98
รองลงมาใชปุยสูตร 15-7-18 คิดเปนรอยละ 17.10และสูตร 18-4-5กับ 16-8-4จํานวนเทากันคิดเปนรอยละ
0.81 และสูตร 20-8-20 คิดเปนรอยละ 0.2 ตามลําดับ
นอกจากนี้ รอยละ 1.51 มีการใสปุยคอกจําพวกมูลสัตวเพียงอยางเดียว และรอยละ 13.61 มี
การใสปุยคอกรวมกับปุยเคมี (ตารางผนวกที่ 5)
6.2 การกําจัดวัชพืช
การกําจัดวัชพืชในสวนยางพารา พบวา ชาวสวนยางพาราสวนใหญใชแรงงานคนในการ
ถางหญา จํานวน 171 ราย หรือคิดเปนรอยละ 31.78 รองลงมาใชรถตัดหญา รถไถ และใชยาฆาหญา คิดเปน
รอยละ 8.92, 8.55 และ 0.91 ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 5)
7. ปญหาที่พบในปจจุบัน
ชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกจํานวน 268 ราย หรือคิดเปนรอยละ 49.81 มีปญหา โดยมีปญหาเรื่อง
ราคาปุยเคมีมากที่สุด จํานวน 196 ราย หรือคิดเปนรอยละ 36.43 รองลงมาเปนปญหาเกี่ยวกับหนายางตายนิ่ง
จํานวน 42 ราย หรือคิดเปนรอยละ7.81 (ตารางผนวกที่ 6)
8. สิ่งที่ตองการใหสหกรณชวยเหลือ
มีสมาชิกจํานวน 175 ราย หรือคิดเปนรอยละ 32.53 มีความตองการใหสหกรณชวยเหลือ โดยให
ชวยแกปญหาเรื่องคุณภาพและราคาปุยเคมี จํานวน 127 ราย หรือคิดเปนรอยละ 23.61 ของผูมีความตองการ
ใหชวยเหลือ สิ่งที่ตองการใหสหกรณชวยเหลือรองลงมา คือ ลดดอกเบี้ยเงินกู เงินใหกู ผอนผันหนี้ ราคายาง
ตกต่ํา (ตารางผนวกที่ 6)
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3.2 การวิเคราะหความสัมพันธผลผลิตยางแผนดิบกับปริมาณปุยที่ใช
จากการเก็บรวบรวมขอมูลผลผลิตยางแผนดิบกับปริมาณการใชปุยตอปของเกษตรกรที่เปนสมาชิก
สกก. จํานวน 60 ตัวอยาง โดยปรากฏวามีจํานวนตัวอยางที่ใชปริมาณปุยตอไรที่แตกตางกัน มีเพียง 15
ตัวอยาง ไดผลการวิเคราะหตอไรดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธผลผลิตยางแผนดิบกับปริมาณปุยที่ใช
Dependent Variable: Y1
Method: Least Squares
Date: 06/23/11 Time: 11:22
Sample: 1 15
Included observations: 15
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LNX1
LNX2
LNX3

-82.85605
15.06356
0.424639
17.20277

26.56774
6.198716
6.751394
3.262256

-3.118671
2.430110
0.062897
5.273272

0.0098
0.0334
0.9510
0.0003

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.763249
0.698680
7.525925
623.0351
-49.23322
1.637563

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

19.60000
13.71027
7.097763
7.286576
11.82074
0.000913
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Estimation Command:
=====================
LS Y1 C LNX1 LNX2 LNX3
Estimation Equation:
=====================
Y1 = C(1) + C(2)*LNX1 + C(3)*LNX2 + C(4)*LNX3
Substituted Coefficients:
=====================
Y1 = -82.85604812 + 15.06356099*LNX1 + 0.4246392598*LNX2 +17.20276566*LNX3
Y1
X1
X2
X3

=
=
=
=

ปริมาณยางแผนดิบ หนวย กิโลกรัม
ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน (N) หนวย กิโลกรัม
ปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) หนวย กิโลกรัม
ปริมาณธาตุอาหารโปแตสเซียม (K) หนวย กิโลกรัม

ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ผลผลิตยางแผนดิบมีความสัมพันธกับปริมาณ ไนโตรเจน (N) และ
โปแตสเซียม (K) อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สวน ฟอสฟอรัส (P) มี
ความสัมพันธกับผลผลิตยางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงวาดินของเกษตรกรตัวอยางมีปริมาณธาตุ
ฟอสฟอรัส (P) ที่เพียงพออยูแลว ซึ่งสอดคลองกับผลวิเคราะหคา ดินในหัวขอที่ 3.3 ดังนั้นเกษตรกรไมควร
ใชปุยสูตรเสมอ (15 – 15 – 15)

3.3 การใชปุยกับยางพาราตามคาวิเคราะหดิน (Composites sample)
1. การเก็บตัวอยางดิน
ในวันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ไวเก็บตัวอยางดินจากแปลงปลูกยางพาราของเกษตรกรผูนํา
จํานวน 5 แปลง โดยเก็บตัวอยางดินรวม (Composite sample) 1 ตัวอยางจากพื้นที่ 10-15 ไร เพื่อใชเปน
ตัวอยางดินสําหรับการฝกวิเคราะหในการอบรมผูนําเกษตรในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 การเก็บตัวอยางดิน
ไดใชวิธีสุมเก็บตัวอยาง จํานวน 15-20 จุด ๆ ละ 1 กิโลกรัมในระดับความลึก 0-15 เซนติเมตรมากผิวดินตาม
มาตรฐานการเก็บตัวอยางดินเพื่อการวิเคราะหดิน นําตัวอยางดินทั้ง 15-20 จุดมาผสมคลุกเคลากันแลวแบง
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ออกจนเหลือตัวอย างดิ นตัว แทนจํานวน 1 กิโลกรัม นําไปผึ่งใหแห งในที่รม บดใหละเอียด แลว นําไป
วิ เ คราะห ดิ น แบบรวดเร็ ว โดยใช ชุ ด ตรวจสอบเอ็ น พี เค ของภาควิ ช าปฐพี วิ ท ยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดของตัวอยางดินที่เก็บดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รายละเอียดของเกษตรกรตัวอยางที่มกี ารเก็บตัวอยางดิน
หมายเลข
ตัวอยางดิน

ชื่อเกษตรกรผูน ํา

รายละเอียดของสวน

1

คุณภู กังฮา

พื้นที่ 7 ไรปลูกยางพารา อายุ 7 ป ใชพันธุ RRIM 600 เตรียม
เปดกรีดในฤดูกาลหนา ตั้งอยูที่บานพรุโตะปุก ตําบลในดอน
อ.ยานตาขาว จ.ตรัง ดินเปนชุดดินคลองชาก (Kc)

2

คุณจรัน จิตรเพ็ชร

พื้นที่ 40 ไร ปลูกยางพารา อายุ 3-4 ป ใชพันธุ RRIM 601 ยอด
ดํา ตั้งอยูที่หมู 2 บานหนองหงส ตําบลทุงกระบือ องยานตา
ขาว จ.ตรัง ดินเปนชุดดินเขาขาด (Kkt)

3

คุณอิทธิเดช ฮุยเคียน

พื้นที่ 6 ไร ปลูกยางพาราอายุ 5-6 ป ใชพันธุ RRIM 600 ยังไม
เปดกรีด ตั้งอยูที่หมู 2 บานหนองหงส ตําบลทุงกระบือ อ.ยาน
ตาขาว จ.ตรัง ดินเปนชุดดินกระบี่ (Kb)

4

คุณสัมพันธ พันธุเกตุ

พื้นที่ 10 ไร ปลูกยางพารา อายุ 7 ป ใชพันธุ RRIM 254 เปด
กรีดแลว ตั้งอยูที่หมู 4 บานควนโพธิ์ ตําบลยานตาขาว อ.ยาน
ตาขาว จ.ตรัง ดินเปนชุดดินกระบี่ (Kb)

5

คุณสราวุธ ชั้นสกุล

พื้นที่ 64 ไร ปลูกยางพารา อายุ 5 ป ยัง ไม เปดกรี ด ใชพันธุ
RRIM 251 ตั้งอยูที่บานปากอ ตําบลปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.
ตรัง ดินเปนชุดดินภูเก็ต (Pk)
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2. การฝกวิเคราะหดินและผลการวิเคราะหดิน
ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ไดบรรยายเรื่องการจัดการดินและปุยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตยางพารากับเรื่องการเก็บตัวอยางดินและการวิเคราะหดินแบบรวดเร็วดวยใชชุด เอ็น พี เค โดย
แบงกลุมเกษตรกรผูนําที่เขารวมอบรมเปน 4 กลุม ผลการวิเคราะหดินตัวอยางจากแปลงของเกษตรกรผูนํา
จํานวน 5 ตัวอยางดิน พบวาดินมีไนเทรตไนโตรเจน (NO3-N) ระดับต่ําถึงไมมี ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน
สวนใหญต่ําถึงปานกลาง (มีระดับสูง 1 ตัวอยาง) โพแทสเซียมที่เปนประโยชนต่ํา ดินมีพีเอช 5.5-6.5 ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหดินจากแปลงปลูกยางพาราของเกษตรกรผูนําที่เปนสมาชิกสหกรณการเกษตร
ยานตาขาว
ผลการวิเคราะหดิน
ตัวอยาง
ดินจาก
แปลงที่

NO3-N
สูง

K

ปาน ต่ํา ไมมี สูง ปาน ต่ํา ไมมี สูง ปาน ต่ํา ไมมี pH
กลาง
กลาง
กลาง
3

1
2

P

3

3

3

5.5

3

3

6.5

3

3

3

3

6.5

4

3

3

3

6

5

3

3

6.5

3
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3. การแปลผลการวิเคราะหดิน
จากผลการวิเคราะหสามารถกําหนดสูตรและอัตราการใชปุย เอ็น พี เค สําหรับยางพาราหลังเปด
กรีดเปน 3 แบบดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหตัวอยางดินและคําแนะนําการใชปุย
แบบ

คาวิเคราะหดิน

ตําแนะนําการใชปุย (กรัม/ตน/ป)

เอ็น (N)

พี (P)

เค (K)

46-0-0

18-46-0

0-0-46

1

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

580

220

400

2

ต่ํา

ต่ํา

ปานกลาง-สูง

580

220

300

3

ต่ํา

ปานกลาง-สูง

ต่ํา

610

110

400

สูตรและอัตราการใชปุย เอน พี เค สําหรับยางพาราที่ไดจากคาวิเคราะหดินแตกตางจากสูตรและ
อัตราที่เกษตรกรใชอยูปจจุบันโดยไมไดวิเคราะหดิน ซึ่งสวนใหญใสปุยสูตร 15-15-15 จํานวน 50-100
กิโลกรัมตอไร โดยใสครั้งเดียว หากมีการใชปุยตามคาวิเคราะหดินแลวจะทําใหลดตนทุนคาปุยและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตยางพาราไดสูงกวาที่เปนอยูในปจจุบัน จากการคํานวณเบื้องตนถาเกษตรกรชาวสวน
ยางไดนําเอาวิธีการใชปุยตามผลการวิเคราะหดินจะทําใหเกษตรกรสามารถประหยัดตนทุนคาปุยไดโดย
เฉลี่ย 800 – 1,000 บาทตอไรตอป
4. การแปลผลจากการสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกร
จากเกษตรกรชาวสวนยางที่เขารวมประชุมเครือขายยางพารา ทั้งหมด 39 ราย ไดใหขอมูลและความ
คิดเห็นดังตอไปนี้
เนื้อที่การปลูกยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว ซึ่งแบงพื้นที่ออกเปน 3 ชวง คือ
นอยกวา 15 ไร มีทั้งหมด 17 ราย คิดเปนรอยละ 43.59 ของเกษตรกรทั้งหมด มีพื้นที่มากสุดเทากับ 13 ไร
นอยสุดเทากับ 4 ไร มีพื้นที่เฉลี่ยเทากับ 8.62 ไร 15 - 30 ไร มีทั้งหมด 11 ราย คิดเปนรอยละ 28.21 ของ
เกษตรกรทั้งหมด มีพื้นที่มากสุดเทากับ 20 ไร นอยสุดเทากับ 15 ไร มีพื้นที่เฉลี่ยเทากับ 18.45 ไร และพื้นที่
มากกวา 30 ไร มีทั้งหมด 8 ราย คิดเปนรอยละ 20.51 ของเกษตรกรทั้งหมด มีพื้นที่มากสุดเทากับ 400 ไร
นอยสุดเทากับ 35 ไร มีพื้นที่เฉลี่ยเทากับ 97.88 ไร (ตารางผนวกที่ 7)
อายุยางพาราที่กรีดไดและยังกรีดไมไดของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว จากพื้นที่การปลูก
ยางทั้งหมด 1132.50 ไร มีเนื้อที่สวนยางพาราที่สามารถกรีดไดแลวจํานวน 718 ไร คิดเปนรอยละ 63.40 ของ
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พื้นที่ทั้งหมด แบงเปนอายุยางที่กรีดไดแลวเปน 2 ชวงอายุ คือ 1 – 4 ป เปนเนื้อที่ 175.50 ไร คิดเปนรอยละ
15.50 ของพื้นที่ทั้งหมด ชวงอายุ 5 – 8 ป เปนเนื้อที่ 172 ไร คิดเปนรอยละ 15.19 ของเนื้อที่ทั้งหมด และมี
เนื้อที่สวนยางพาราที่ยังไมสามารถกรีดไดจํานวน 347 ไร คิดเปนรอยละ 30.64 ของพื้นที่ทั้งหมด แบงเปน 3
ชวงอายุ คือ 4- 12 ป เปนเนื้อที่ 130.50 ไร คิดเปนรอยละ 11.52 ของเนื้อที่ทั้งหมด ชวงอายุ 13 – 21 ป เปน
เนื้อที่ 525.50 ไร คิดเปนรอยละ 46.40 ของพื้นที่ทั้งหมด และชวงอายุ 22 – 30 ป เปนเนื้อที่ 50 ไร คิดเปนรอย
ละ 4.42 ของเนื้อที่ทั้งหมด (ตารางผนวกที่ 8)
ผลผลิตและจํานวนวันที่ใชในการกรีดยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว แบง
ผลผลิตออกเปน 2 ประเภทคือ ปริมาณผลผลิตที่เปนน้ํายางวันละ2.30 กิโลกรัมตอไร และยางแผนดิบวันละ
0.83 กิโลกรัมตอไร จํานวนวันที่เกษตรกรใชในการกรีดยางตอป ชวงตนป – เดือนพฤศจิกายน เทากับ
105.54 วันตอราย และชวงเดือนธันวาคม 18.92 วันตอราย (ตารางผนวกที่ 9)
การใสปุยยางพาราที่กรีดแลวของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว มีผูการใสปุยตนยางพารา
แบงเปน 3 ครั้ง คือ มีผูใสปุย 1 ครั้ง จํานวน 10 ราย คิดเปน 61.09 กิโลกรัมตอไร ใสปุย 2 ครั้ง จํานวน 12
ราย คิดเปนครั้งละ 42 กิโลกรัมตอไร และใสปุย 3 ครั้ง จํานวน 2 ราย คิดเปนครั้งละ 18.84 กิโลกรัมตอไร ซึ่ง
ปุยที่เกษตรกรใชนั้นมีทั้งปุยเคมีและปุยอินทรีย (ตารางผนวกที่ 10 )
ระดับความรูที่สมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวไดรับจากการอบรมไดรับความรูในระดับมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 23.08 ของเกษตรกรทั้งหมด ไดรับความรูระดับมาก คิดเปนรอยละ 48.72 ของเกษตรกร
ทั้งหมด และไดรับความรูระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 20.51 ของเกษตรกรทั้งหมด เกษตรกรที่สามรถนํา
ความรูไปปฏิบัติไดคิดเปนรอยละ 69.23 ของเกษตรกรทั้งหมด และไมสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดเพราะ
ปฏิบัติไมไดจริง คิดเปนรอยละ 2.56 ของเกษตรกรทั้งหมด และไมสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดเพราะ ตน
ยางอายุยังนอย คิดเปนรอยละ 2.56 ของเกษตรกรทั้งหมด (ตารางผนวกที่ 11)
สําหรับความรูที่เกษตรกรยานตาขาวตองการเพิ่มเติมประกอบไปดวย ความรูเกี่ยวกับการปองกัน
และแกไขปญหาการตายของตนยางพารา คิดเปนรอยละ 5.13 ของเกษตรกรทั้งหมด ความรูเกี่ยวกับการผสม
แมปุยและการใชปุยที่เหมาะสมกับสภาพดินและตนพืช เปนรอยละ 7.69 ของเกษตรกรทั้งหมด ความรู
เกี่ยวกับการใชปุยชีวภาพและการใชปุยเคมีรวมกับปุยชีวภาพ รอยละ 5.13 ของเกษตรกรทั้งหมด ความรู
เกี่ยวกับการวิเคราะหดิน รอยละ 5.13 ของเกษตรกรทั้งหมด และความรูเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ของน้ํายาง รอยละ 7.69 ของเกษตรกรทั้งหมด (ตารางผนวกที่ 12)
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3.4 การแนะนําการทําปุยน้ําสกัดจากมูลสุกร
ผูเชี่ยวชาญการทําน้ําสกัดจากมูลสัตวเพื่อใชเปนปุยกับพืช (ดร.สุกัญญา จัตตุพรพงษ สังกัดสถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม) ไดบรรยายเกี่ยวกับ
ประโยชนและการทําปุยน้ําที่สกัดจากมูลสุกรใหกับสมาชิกและแกนนําเครื่อขายของสหกรณการเกษตรยาน
ตาขาว โดยมีผูสนใจเขารวมฟงการบรรยายจํานวน 32 คน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554
การนํา มูล สุกรหรือมูลไกมาทํ าปุ ยอินทรีย น้ํา เปนการใช ของเสี ยจากการเลี้ ยงสัตวม าใช ใ หเ ปน
ประโยชน โดยการนําปุยน้ําไปใสทางดินและการฉีดพนทางใบ ทั้งนี้ในของเสียเหลานี้มีธาตุอาหารตางๆ
โดยเฉพาะแรธ าตุรองและจุลธาตุ อาหาร เชน แคลเซียม แมกนีเ ซียม ซัลเฟอร โซเดี ยม เหล็ก ทองแดง
แมงกานีส และสังกะสี เปนตน ซึ่งโดยปกติจะมีการเสริมไปในอาหารสัตว แตสัตวไมสามารถยอยและดูด
ซึมไปใชไดหมด จึงมีเหลือขับถายออกมาในมูลสัตว ซึ่งธาตุเหลานี้มีประโยชนชวยใหพืชมีการเจริญเติบโต
เต็มที่มีการสังเคราะหดวยแสงไดมาก สงผลใหพืชใหผลผลิตมากขึ้นและมีคุณภาพดี ตนพืชแข็งแรง อายุการ
เก็บผลผลิตยาวนานขึ้น สามารถลดการใชปุยเคมีลงได เปนการทําการเกษตรอินทรีย ขณะเดียวกันผูเลี้ยง
สัตวก็จะไมมีปญหาจากของเสียในฟารม ชวยลดปญหามลภาวะเปนพิษ และทําใหมีรายไดเสริมจากการขาย
มูลสัตวเพื่อนําไปใชทําปุยน้ําอีกดวย การนําปุยน้ําสกัดมูลสุกรมาใชกับสวนยางพาราจะชวยใหเกษตรกร
ชาวสวนยางที่เปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรยานตาขาวและสมาชิกของเครือขายลดตนทุนในการใช
ปุยเคมี ซึ่งปจจุบันมีตนทุนเฉลี่ยประมาณ 1,500 – 2,000 บาทตอไร หากเกษตรกรชาวสวนยางยอมรับการใช
ปุยน้ําสกัดมูลสุกรจะทําใหสามารถลดตนทุนสวนนี้ลงไดประมาณรอยละ 30 – 50 หรือคิดเปนเงินประมาณ
450 – 1,000 บาทตอไร
ในการทําน้ําสกัดมูลสัตวนั้นเปนการนํามูลสัตวแหง เชน มูลสุกร มูลไก หรือ มูลนกกระทา บรรจุลง
ในถุงไนลอน (มุงเขียว) แลวนําไปแชในน้ําที่บรรจุอยูในถัง โดยใชมูลสัตวผสมน้ําอัตราสวน 1 ตอ 10 (เชน
มูลสัตว 10 กก. ใชน้ํา 100 ลิตร) แชไว 24 ชั่วโมง ยกถุงที่บรรจุกากมูลสัตวออกจากถัง แยกน้ําสกัดออกมา
และเก็บน้ําสกัดไปใชเปนปุยตอไป โดยนําน้ําสกัดสวนใสไปเจือจางดวยน้ําและนําไปใสเปนปุยทางดิน สวน
การนําไปใชเปนปุยโดยการฉีดพนทางใบแกตนพืชกําหนดใหใชในอัตราสวน 1 ตอ 10 ถึง 1 ตอ 20
(สุกัญญา และอื่นๆ, 2553)
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3.5 การพัฒนาสวนยางพาราเปนเครือขายคุณคาตนน้ํา
การพัฒนาสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวซึ่งเปนธุรกิจตนน้ําเพื่อรองรับการ
กาวไปสูความเปนผูสงออกยางพาราที่เปนธุรกิจปลายน้ํา เปนการขยายผลเครือขายคุณคาไปยังสมาชิก
ชาวสวนยางที่เปนตนน้ําใหไดรับผลประโยชนสูงขึ้นจากการพัฒนาเครือขายคุณคายางพารา โดยโครงการฯ
ไดนําแนวทางการขยายผลแบบกลุมที่มีแกนนําเปนศูนยกลางเสมือนไขแดงและมีสมาชิกกลุมเปนไขขาวที่
จะไดรับการเรียนรูผานแกนนํา ทั้งนี้ ในปแรกโครงการฯ ไดคัดเลือกแกนนํากลุมจํานวน 3 ราย จาก 3 กลุม
ที่เปนภาคีเครือขายและทําธุรกิจขายยางแผนรมควันใหกับสหกรณการเกษตรยานตาขาว และในปที่ 2 นี้
โครงการไดขยายสวนยางพาราที่เปนแกนนําเพิ่มเติมอีก 3 ราย รวมเปน 6 ราย เพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลาง
หรือแมขายที่เปนตนแบบในการขยายผลการทําสวนยางพารา (ผูผลิตน้ํายางหรือยางแผน) ซึ่งเปนตนน้ําของ
การทําธุรกิจของสหกรณการเกษตรยานตาขาว
ทั้งนี้ โครงการฯ ไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือกแกนนําในการขยายผล คือ (1) เปนสมาชิกของ
สหกรณการเกษตรยานตาขาวที่สมาชิกฯ จํานวนมากใหการยอมรับในแงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (2) มี
สวนยางพาราเปนของตนเอง มีความพรอม และประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพสวนยางพารา และ
(3) มีความสมัครใจเขารวมโครงการฯ และพรอมใหความรวมมือในการนําแนวปฏิบัติใหมๆ ในการทําสวน
ยางพาราที่ดีเปนตนแบบในการขยายผลใหสมาชิกกลุมไดเรียนรูและนําไปปฏิบัติตาม โดยมีขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับแกนนําของแตละกลุม ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ลักษณะของสวนยางพาราที่เปนเครือขายตนน้ํา
ลําดับที่ ชื่อ สกุล
1 นาย
สัมพันธ
พันธุเกตุ

แปลงสวนยาง
พื้นที่ 54 ไร ยางพาราอายุ 6 ป พันธุ 251 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร ยังไมเปดกรีด มีโรงแปร
รูปยางแผนรมควันตั้งอยูในบริเวณสวนยาง พันธุ RRIM 600
แกนนํารายนี้มีความสมัครใจที่จะพัฒนาแปลงเรียนรูโดยการใชปุยอินทรียควบคูกับการ
ใชปุยเคมี และจะแบงพื้นที่สวนยางพาราที่เปนแปลงเรียนรูแหงนี้ประมาณ 5 ไร ทําการปลูกพืช
แซมระหวางตนยางพาราเพื่อเปนรายไดเสริม โดยจะปลูกตนผักเหรียงซึ่งเปนไมยืนตน นําสวน
ของใบออนมาใชเปนอาหาร ชอบขึ้นในบริเวณที่มีรมเงาซึ่งเหมาะกับสภาพสวนยางพาราอายุ
มากกวา 5 ปขึ้นไป ในพื้นที่สวนยางพารานี้แกนนําไดปลูกตนสะเดาแซมยางพาราประมาณ 50 ตน
ดวย สะเดาเปนไมยืนตนสามารถขายเนื้อไมไดราคาสูงนําไปแปรรูปเปนไมกระดานใชในสิ่งปลูก
สรางได
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําสวนยางพารา
1) เกษตรกรสวนใหญขาดความรู ความเขาใจในเรื่องของดิน เชน การปรับปรุงสภาพ
และโครงสรางของดิน ความตองการธาตุอาหารในดิน ความเปนกรดเปนดางของดิน การใชปูน
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ลําดับ ชื่อ-สกุล
ที่

2

น า ย จ รั น
จิตรเพ็ชร
ห มู ที่ 2 ต .
ย า นตาขาว
อ .ย า น ต า
ขาว จ. ตรั ง
อายุ 37 ป
ก า ร ศึ ก ษ า
ปริญญาตรี

แปลงสวนยาง
ขาวและโดโลไมท และประเภทของดินที่เหมาะสมในการปลูกยางพารา นอกจากนี้ยังขาดความ
เข า ใจในการใช ปุ ย และพั น ธุ ย างที่ ถู ก ต อ งเหมาะสม เกษตรกรบางรายได รั บ ปุ ย จากกองทุ น
สงเคราะหการทําสวนยางไปแลวนําไปขายตอ ไมไดใชประโยชนกับสวนยางตนเอง และบาง
รายไดรับปุยจากกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางแตไมเพียงพอ และยังมีปญหาในเรื่องการขาด
เงินทุนในการปรับปรุงสวนยางอีกดวย
2) เกษตรกรตองการความรูเพิ่มเติมในการปลูกพืชแซมยาง ในสวนยางที่มีอายุ 1- 3 ป
และสวนยางที่มีอายุ 4 ปถึงโคนปลูกใหม เพื่อเปนรายไดเสริมจากรายไดที่ไดรับจากการปลูกยาง
3) ปญหาในดานการตลาดและราคายางพารา เกษตรกรบางรายยังไมสามารถผลิตยางให
ตรงกับความตองการของตลาดได นอกจากนี้ ราคาของน้ํายาง ยางแผนรมควัน และไมยางพารา ยัง
มีราคาต่ําและมีความผันผวนดวย
พื้นที่ 5 ไร ยางพาราอายุ 3 ป พันธุ RRIM 251 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร ยังไมเปดกรีด โดย
ในพื้นที่สวนยางนี้ไดมีการใชพื้นที่ขนาด 2 งานปลูกฝรั่งแซมยางดวย มีพื้นที่อีก 4 ไรอยูในแปลง
เดียวกันเปนโรงแปรรูปยางแผนรมควันและเปนบานที่อยูอาศัย
แกนนํารายนี้มีความสมัครใจที่จะพัฒนาแปลงเรียนรูโดยการใชปุยอินทรียควบคูกับการ
ใชปุยเคมี และไดแบงพื้นที่สวนยางพาราที่เปนแปลงเรียนรูแหงนี้ประมาณ 2 งาน ทําการปลูกพืช
แซมระหวางตนยางพาราที่มีอายุ 1 ป 6 เดือน เพื่อเปนรายไดเสริม โดยปลูกตนฝรั่งซึ่งเปนไมยืน
ตน ชอบพื้นที่ที่ไดรับแสงแดดเต็มที่ จึงเหมาะกับสภาพสวนยางพาราอายุนอยกวา 4 ป
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําสวนยางพารา
1) เกษตรกรชาวสวนยางขาดการวางแผนในการปลูกยาง โดยสวนใหญจะทําการปลูก
ยางตามที่ตนเองคุนเคย ไมมีการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและขอดีขอเสียของยางแตละพันธุ การ
ปลูกยางพันธุที่ไดผลผลิตต่ําทําใหเสียโอกาสในการที่จะไดรับรายไดที่สูงกวา
2) เกษตรกรขาดพันธุยางที่เหมาะสม เนื่องจากพันธุยางใหมๆ ที่ใหผลผลิตสูงจะเปนที่
รูจักกันในวงแคบและมีราคาตนกลาแพงกวากลายางทั่วไปประมาณ 1 เทาตัว
3) เกษตรกรขาดความรู ความเขาใจในการปลูกยางพารา แมวาในปจจุบันจะมีหนวยงาน
ของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปลูกยางโดยเฉพาะ แตหนวยงานเหลานั้นมีบุคลากรจํากัด
ดูแลเกษตรกรไดไมทั่วถึง โดยหนวยงานของราชการโดยเฉพาะสํานักงานกองทุนสงเคราะหการ
ทําสวนยาง (สกย.) ควรจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกรชาวสวนยางแบบครบวงจรในทุกพื้นที่
เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรโดยเฉพาะ เชน หลักสูตรการดูแลรักษาตนยาง การ
ปองกันโรคที่เกิดกับยางพารา วิธีการกรีดยางที่ถูกตอง และแนวทางในการลด
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ที่

แปลงสวนยาง
ตนทุนในการปลูกยาง เปนตน
4) ควรมีการใหความรู สงเสริม และสนับสนุนใหมีการปลูกพืชแซมยาง เชน การปลูกผัก
ผลไม ในชวง 1-4 ปแรกของการปลูกยางพารา เพื่อเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร
5) รัฐบาลควรมีนโยบายในการแกปญหาราคายางตกต่ําอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
โดยจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในสวนนี้โดยเฉพาะ เพื่อจะไดมีการวางแผนในการ
แกปญหาอยางเปนระบบ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตอไป

3

นายศราวุ ธ
ชั้นสกุล
ห มู ที่ 5 ต .
ป ะ เ ห ลี ย น
อ.ปะเหลียน
จ. ตรั ง อายุ
25 ป
ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมปลาย

มี 2 แปลงติดกัน แปลงที่ 1 มีขนาด 30 ไร ยางพาราอายุ 25 ป พันธุ RRIM 600 ระยะปลูก
3x7 เมตร (ไรละ 70 ตน) เปดกรีดแลวไดผลผลิตน้ํายางดิบประมาณ 60 กก./วันที่กรีด (กรีดได
ประมาณ 150 วัน/ป) เปอรเซ็นน้ํายางรอยละ 34 คิดเปนผลผลิตยางแหง 20 กก. แปลงที่ 2 มีขนาด
เนื้อที่ 64 ไร ยางพาราอายุ 4 ป พันธุ RRIM 251 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร
โดยในพื้นที่สวนยางนี้ไดมีการปลูกกลวยน้ําหวา และตนสะเดาแซมยางดวย ในการนํา
แนวปฏิบัติการพัฒนาการทําสวนยางพารานั้น แกนนํารายนี้มีความสมัครใจที่จะพัฒนาแปลง
เรียนรูโดยการใชปุยอินทรียควบคูกับการใชปุยเคมี และจะแบงพื้นที่สวนยางพาราที่เปนแปลง
เรียนรูแหงนี้ประมาณ 5 ไร ทําการใสปุยตามความจําเปนใหสอดคลองกับผลการวิเคราะหธาตุ
อาหารในดิน และเมื่อเปดกรีดจะทดลองใชวิธีการกรีดแบบ 2 หนาสลับวัน พรอมทั้งทําการปลูก
พืชแซมระหวางตนยางพาราเพื่อเปนรายไดเสริม โดยจะปลูกตนผักเหรียงซึ่งเปนไมยืนตน นําสวน
ของใบออนมาใชเปนอาหาร ชอบขึ้นในบริเวณที่มีรมเงาซึ่งเหมาะกับสภาพสวนยางพาราอายุ
มากกวา 5 ปขึ้นไป นอกจากนี้ในพื้ นที่สวนยางพารานี้ แกนนําไดปลู กตนสะเดาแซมแทนตน
ยางพาราที่ตายประมาณ 100 ตนดวย สะเดาเปนไมยืนตนสามารถขายเนื้อไมไดราคาสูงนําไปแปร
รูปเปนไมกระดานใชในสิ่งปลูกสรางได
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําสวนยางพารา
1) ในดานความเปนอยูของเกษตรกรนั้น พบวาเกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญมีที่ดิน
เปนของตนเองจึงไมมีปญหาในเรื่องทางดานเศรษฐกิจมากนัก แตเกษตรกรไมมีความขยันขันแข็ง
ในการทําสวนยาง อีกทั้งมีบางรายใชเงินอยางฟุมเฟอย ขาดคุณธรรม นอกจากนี้ยังมีปญหาในเรื่อง
การขาดตลาดรับซื้อยางอีกดวย
2) ปญหาเกษตรกรขาดความรูในเรื่องของการใชปุยที่ถูกตองเหมาะสมกับสภาพดินในแต
ละพื้นที่ ขาดความรูในเรื่องการปลูกยางพันธุที่เหมาะสม ขาดความรูเรื่องการจัดการสวนยางอยาง
เปนระบบ ขาดความรูเรื่องโรคของยาง และขาดความรูในเรื่องการตลาดยางพารา
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แปลงสวนยาง
3) ความชวยเหลือที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราตองการจากภาครัฐ ไดแกตองการใหสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหสวนยาง (สกย.) ใหความชวยเหลือดานตางๆ มากกวานี้ และยังตองการให
สํานักงานวิจัยพันธุยางและสํานักงานพัฒนาที่ดินไดเขามีสวนในการเพิ่มขีดความสามารถให
มากขึ้นดวย

4

คุณภู กังฮา

พื้นที่ 7 ไร ตั้งอยูที่บานพรุโตะปุก ตําบลในควน อ.ยานตาขาว จ.ตรัง ดินเปนชุดดินคลอง
ชาก (Kc) ปลูกยางพารา อายุ 8 ป ใชพันธุ RRIM 600 เริ่มเปดกรีดในฤดูกาลนี้ มีการพนยากําจัด
วัชพืชปละ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,000 บาท ดายหญาปละ 1 ครั้ง เปนเงิน 1,500 บาท ในป 2553 ไมได
ใสปุย คาดวาเดือนมีนาคม 2554 จะใสปุย ในสวนยางยังมีการปลูกพืชแซม คือ สับปะรด เมื่อเริ่ม
ปลูกยางพารา ใชเนื้อที่ปลูก 1 ไร
สวนยางเริ่มกรีดเมื่ออายุ 8 ป ในชวงเดือนธันวาคม 2553 และหยุดกรีดเดือน มีนาคม –
พฤษภาคม 2554 ปจจุบันกรีดไดน้ํายางสด 28 กก./วัน คิดเปนยางแผนดิบแหง 9 กก./วัน ในป
2554 ใสปุยสูตร 15 – 7 – 18 จํานวน 10 กระสอบ ในชวงเดือน พฤษภาคม 2554 อนาคตสนใจจะ
ใสปุยสั่งตัด เพื่อใหตรงตามสภาพดินและลดตนทุนการใชปุย
แนวคิดเห็นเกี่ยวของกับสวนยางพารา
1) มีปญหาโรคเชื้อราในดิน ซึ่งทําใหตนยางตายนึ้ง เปนบริเวณกวางตองการไดรับความรู
และการคนหาวิธีแกใข หรือหาสารเคมีรักษาใหหายขาด
2) ควรสงเสริมการปลูกพืชคลุมดิน เนื่องจากอากาศปจจุบันคอนขางรอนมาก ทําใหยางตน
เล็กอาจจะโตชา
3) ควรสงเสริมใหเกษตรกรทํายางแผนซึ่งราคายางแผนกับน้ํายางสดบางชวงราคาแตกตาง
กัน กก.ละหลายบาท
4) เกษตรกรขาดความรู ซื้อพันธุยางมาปลูกโดยไมคํานึงถึงผลผลิตระยะยาว
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พื้นที่ 6/2/81 ไร สภาพที่ดินคอนขางลุม ปลูกยางพาราอายุ 6 ป 8 เดือนระยะปลูก 3 * 7 เมตร
เดช ฮุยเคียน ใชพันธุ RRIM 600 ยังไมเปดกรีด ตั้งอยูที่หมู 2 บานหนองหงส ตําบลทุงกระบือ อ.ยานตาขาว จ.
ตรัง ดินเปนชุดดินกระบี่ (Kb) มีการตัดหญา ปละ 2 ครั้ง เปนเงิน 4,000 บาท ใสปุย ปละ 2 ครั้ง
(14 กระสอบ) เปนเงิน 13,000 บาท เปนที่คอนขางราบลุมครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ตองปรับยกรองเปฯ
หลังเตา เพื่อระบายน้ําไมใหน้ําทวมขังตนทาง จึงไมสามารถปลูกพืชแซมได พื่นที่อีกครึ่งพื้นที่ราบ
เสมอ คาดวาจะเบ็ดเสร็จไดตนป 2553
การปลูกยางที่ดินแปลงนี้เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหดับที่ดิน ซึ่งเปนที่ดินรกรางวางเปลา โดย
เกษตรกรตองลงทุนทําทุนเองทั้งหมด ไมไดขอทุนจากกองทุนสงเคราหการทําสวนยาง
แกนนํารายนี้มีความสนใจและสมัครใจจะพัฒนาแปลงเรียนรู เนื่องจากที่ดินในแหลงใกลเคียง
ดังกลาว มักปลูกยางพาราแบบไมเรียนรู และประการสําคัญไมไดวิเคราหดินหรือตรวจรวบวัดคา
NPK และกรด – ดางของดิน ไดแตปลูกและใสปุยตามคําโฆษณาของผูขายปุย ทําใหตองสูญเสีย
เงินทองและตนทุนไปโดยใชเหตุจึงถือเปนแปลงตัวอยางในการเรียนรูโดยการใชปุยสั่งตัด เพื่อลด
ตนทุน หลังจากไดเขารวมโครงการจึงไดเก็บตัวอยางดินมาวิเคราะห ผลปรากฏวา PH 6.5 เปน
กรดออน ๆN ไม P ต่าํ มาก K ต่ํามาก ถารูแ บบเผิน ๆ เกษตรกรสวนใหญจะเขาใจวาดินอุดม
สมบรณมาก เพราะมีอิวมัสสูง มีไสเดือนเยอะมาก แตทาํ ไมตนยางจึงโดนไมเต็มที่และตนโตไม
เทากัน
หลังจากวิเคราหดินแลว ไดทําการใสปุยมาแลว 2 ครั้ง ครั้งแรกใสเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553
ใสปุยเคมีสูตร 20-8-20 จํานวน 6 กระสอบ แลวทําการตัดหญา ครั้งที่ 2 สูตร 16-11-14 ปจจุบันตน
ยางเจริญงอกงามดีขึ้นมาก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําสวนยางพารา
1). เกษตรกรสวนใหญเขาใจวาตนเองรูเรื่องของดิน รูเรื่องของยางดี แตไมไดพัฒนาเพราะ
ปจจุบันสภาพถูมิอากาศและโครงสรางของดินเปลี่ยนแปลงไปจากการใชประโยชนนาน ๆ หรือ
ดินแตละพื้นที่ไมเหมือนกัน การใชปุยบํารุงดินจึงใชความเชื่อจากการบอกตอหรือการโฆษณา
หรือการชักชวนจากเพื่อนหรือจากผูขาย
2). การใชปุยเกษตรกรมุงหวังผลผลิตมากเกินไป เชน ตองไดน้ํายางมาก โดยไมคาํ นึงถึงผล
ระยะยาวของตนยาง และโครงสรางของดิน
3). ขาดการบํารุงรักษาที่ดี เชน ปลอยใหสวนรกมาก หรือเถาวัลยขึ้นพันเกาะ ไมดูแลบํารุงใหดี
ตั้งแตตนน้ํา จึงทําใหผลผลิตนอยและอายุยางกรีดต่ํา หรือทําใหเกิดโรคยาง
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แปลงสวนยาง
4). ทั้ง 3 ขอแรก เกษตรกรยังจัดการไมดีในเรื่องการปลูกพืชแซมก็ไมไดผล เพราะพืชหลักยังทํา
ไดไมดีพอ จึงตองเปลี่ยนทัศนคติเกษตรกรใหมใหสนใจในอาชีพอยางจริงจังและสรางความยั่งยืน
และเขมแข็ง
พื้นที่ปลูกยางพารา 30 ไร ไดผลผลิตน้ํายางแลว สวนพื้นที่ที่กําลังปลูกทดแทนใหมจํานวน
พื้นที่ 6 ไร อายุ 1 ป ใชพันธุยาง RRIM 600 มีที่ดินตั้งอยู ม.2 ต.โพรงจระเข อ.ยานตาขาว จ.ตรัง
การปลูกยางพาราเกาจะตองผานการรับรองจากสํานักงานกองทุนสงเคราหการสวนยาง ตาม
เงื่อนไขและกฎระเบียบตาง ๆ เพื่อใหยางพาราที่ปลูกทดแทนใหมมีคุณภาพและใหผลผลิตน้ํายาง
สูงสุด ไมต่ํากวา 250 กก.ตอไรตอป
ความคิดเห็นในการปลูกยางพารา (ยุคปจจุบัน) อายุ 1 ป
1. เตรียมดินการไถพรวนกอนปลูกจะตองไถพรวนทิ้วไวนานพอสมควรเพื่อฆาเชื้อราในดิน
การเตรียมหลุมที่ถกู วิธีขนาดกวาง 5 ซม. ลึก 50 ซม. ควรใชยาฆาเชื้อรากอนปลูก
ระยะกรปลูก 3*7 เมตร (80 ตน/ไร)
4. กอนปลูกใชปุยชีวภาพรองกนหลุม
5. หลังจากปลูกเสร็จแลวควรใหปุยอินทรียหรือเคมี
6. จะตองไถพรวนอยางนอนปละ 2 ครั้ง เพื่อกําจัดวัชพืชตาง ๆ ใสปุยอินทรียสลับกับเคมี
เดือนละ 1 ครั้ง
7. หมั่นพรวนดินกําจัดวัชพืชเสมอ
ปญหาและอุปสรรค
1. เกิดปญหาโรครากเนาทําใหตนยางพาราตายกอนใหผลผลิต
2. คุณภาพดิน ความเปนกรด เปนดางของดิน
3. คุณภาพของพันธุยางพาราที่ปลูก ขาดคุณภาพ
4. เกษตรกรขาดความรูความเขาใจและเทคนิคตาง ๆ ในการปลูกยางพาราในปจจุบัน
5. ขาดการบํารุงดูแลอยางมีคุณภาพ
6. ควรเนนพันธุยางที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพที่ดินแตละพื้นที่เพื่อใหยางพาราโตเร็ว
และใหผลผลิตมากที่สุด
7. รัฐบาลควรมีนโยบายแกปญหาตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ําอยางยั่งยืนและถาวร เกษตรกร
ของพระองคจะไดพัฒนาทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงในการดําเนินชีพอยางมีความสุข
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3.5 ศูนยเรียนรูเสมือนจริง
มีหนวยงานมาดูงานตั้งแต วันที่ 15 กุมพาพันธ พ.ศ. 2553 – 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 รวม 13
หนวยงาน จํานวนผูเขารวมดูงานรวม 679 คน รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 รายละเอียดการเขาดูงาน ณ สหกรณการเกษตรยานตาขาว
วัน เดือน ป
15 ก.พ.53
24 ก.พ.53
7เม.ย. 53
7เม.ย. 53
19 พ.ค. 53
24 พ.ค. 53
26 พ.ค. 53
25 มิ.ย. 53
26 มิ.ย. 53
16 ก.ค. 53
9 ก.ย. 53
20 ต.ค. 53
22 ก.พ. 54

หนวยงานสังกัด
สหกรณการเกษตรรัตนภูม จํากัด
สหกรณตาง ๆ ในจังหวัดสราษฎรธานี
กลุมสหกรณทําสวนธารน้ําทิพย
สหกรณการเกษตรบานตาขุน จํากัด
สํานักงานตวจปญชีที่ 9 (สงขลา)
โรงเรียน ตชด. พื้นที่จังหวัดสงขลา อ. นาทาวี อ.สะบายอย รวม 5 โรง
สหกรณการเกษตรบานเชี่ยวหลาน จํากัด
กรมสงเสริมการเกษตร โดยผูเชี่ยวชาญธุรกิจขาวของสหกรณ
ผูบริหาร ธกส. ในจังหวัดภาคใตตอนบน+ตอนลาง
คณะผูเชี่ยวชาญทางดานยางพาราของกรมวิขาการเกษตร
คณะทํางานการเกษตรและสหกรณ สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
สหกรณในจังหวัดชายแดนภาคใต ยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา
ศูนยศึกอบรม สกย.

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม (คน)
85
60
25
38
100
80
50
3
40
5
12
80
101

นอกจากตัวสหกรณการเกษตรยานตาขาวจะเปนองคกรที่ใหองคกรอื่นๆ ไดมาทําการศึกษาเรียนรู
เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณแหงนี้แลว สหกรณการเกษตรยานตาขาวยังไดดําเนินการจัดตั้งศูนย
เรียนรูยางพาราเสมือนจริง โดยจัดทําฐานขอมูลและขาวสารความรูทั้งดานการทําสวนยางพาราและธุรกิจ
ยางพารา มีการเก็บรวบรวมสถิติราคายางพาราและปริมาณที่ซื้อขายเปนรายวัน ทั้งนี้สหกรณการเกษตรยาน
ตาขาวไดจัดเตรียมจอภาพคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรไวรองรับการดําเนินงานของศูนยเรียนรูนี้ดวย
โดยในแตละวันมีการนําเสนอขอมูลราคายางพาราที่สหกรณรับซื้อและราคาประกาศเที่ยงวันของตลาดกลาง
ยางพาราหาดใหญ
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ในปจจุบันสหกรณการเกษตรยานตาขาวใชเว็บไซทรวมที่กรมสงเสริมสหกรณไดทําขึ้นโดยมี
สหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนสวนหนึ่งในเว็บไซทนี้ คือ “www.coopinthailand.com/1566” ที่มีผูเขา
เยี่ยมชมจํานวน 658,644 คนในรอบปที่ผานมา และในรอบเดือนที่ผานมามีผูเขาเยี่ยมชมจํานวน 79,010 คน
ในการดําเนินการศูนยเรียนรูนี้ ไดมีการทําเว็บลิงคไปยังเว็บไซทที่สําคัญอยางนอย 4 แหง คือ (1)
เว็บไซทของสถาบันวิจัยยาง “www.rubberthai.com” ซึ่งมีการรวบรวมและนําเสนอบทความทางวิชาการ
เกี่ยวกับยางพารา ขอมูลพันธุยางพารา สถิติเกี่ยวกับยางพาราทั้งดานพื้นที่ ผลผลิต และมูลคา ขาวยางพารา
สถานการณยางพารา รายงานราคายางพารารายวันที่มีการประมูล ณ ตลาดกลางหลักๆ และวิเคราะหรายวัน
วิเคราะหรายสัปดาห พรอมกับการพยากรณรายเดือน (2) เว็บไซทของกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
“www.rubber.co.th” ซึ่งมีการนําเสนอความรูทางวิชาการดานยางพารา ขาวเกี่ยวกับยางพารา ขาวเกษตรกร
ชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกร ประชาสัมพันธการปลูกทดแทนและสงเสริมการทําสวนยาง (3) เว็บไซท
ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ “www.cai.ku.ac.th/news/25.dec” ที่นําเสนอภารกิจงานบริการวิชาการ
ภารกิจเชื่อมโยงเครือขาย การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน และสารสนเทศสหกรณ และ (4) เว็บไซทราคา
นามัน “www.oil-price.net” ที่นําเสนอขาวสารเกี่ยวกับน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ และราคาน้ํามันดิบรายวัน ณ
ตลาดโลก
ในการดําเนินการศูนยเรียนรูเสมือนจริงนี้ ทางสหกรณการเกษตรยานตาขาวไดใชเงินงบประมาณ
สบทบกับโครงการวิจัยนี้เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 154,580 บาท โดยจัดซื้อจอภาพ LCD ขนาด 32 นิ้ว ราคา
25,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร Desktop ราคา 27,500 บาท ตกแตงสถานที่และเฟอรนิเจอร 30,000 บาท คา
ติดตั้ง 5,000 บาท คาตอ Internet ความเร็วสูง 590 บาทตอเดือน คาตอบแทนเจาหนาที่ IT 5,000 บาทตอเดือน
ผลการประเมินผูเขาดูงาน
แบบประเมินกิจกรรมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สหกรณการเกษตรยานตาขาว จ.ตรัง วันอังคารที่ 22
กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 สามารถสรุปรายละเอียดเปนขอมูล 2 ลักษณะคือ ขอมูลทั่วไปของผูเขาดูงานดังตาราง
ที่ 8 และระดับความเหมาะสมในดานตาง ๆ ตามความเห็นของผูเขาดูงานดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 8 ขอมูลทั่วไปของผูเขาดูงาน
ผูเขารวมงาน
เจาหนาที่
สมาชิก
ประธานสหกรณ
รองประธาน
กรรมการ
เลขานุการ
บุคคลทั่วไป
ไมระบุ
เพศ
ชาย
หญิง
ไมระบุ
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
ไมระบุ
อาชีพหลัก
เกษตกรรม
- สวนยาง
-สวนปาลม
-สวนผสมไมผล
- ปศุสัตว
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน/ลูกจาง
คาขาย
แมบาน
ไมระบุ

จํานวน (ราย)
27
62
1
2
1
1
3
4
53
43
5
32
27
17
17
7
85
69
4
8
4
1
29
3
1
5
32

ขอมูลทั่วไป มีผูเขารวมเยี่ยมชมทั้งหมด 101 ราย โดยมีสมาชิกมากที่สดุ จํานวน 62 รายคิดเปนรอย
ละ 61 ของจํานวนผูเขารวมทําแบบประเมิน รองลงมาเปน เจาหนาที่และบุคคลทั่วไป คิดเปนรอยละ 27 และ
3 ตามลําดับ ซึ่งเปนชาย 53 รายคิดเปนรอยละ 53ของจํานวนผูเขารวมทําแบบประเมินและเปนหญิง 43 ราย
หรือคิดเปนรอยละ 43 ระดับการศึกษามีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษามากที่สุดจํานวน 32 ราย คิดเปน
รอยละ 32 รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาจํานวน 27 รายคิดเปนรอยละ 27อาชีวศึกษาและปริญญาตรี มี
จํานวน 17 รายเทากัน หรือคิดเปนรอยละ 17 ประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรมทําสวนยางมากที่สุดจํานวน 69
ราย หรือคิดเปนรอยละ 69 ของผูเขารวมทําแบบประเมิน รองลงมาเปนพนักงาน/ลูกจางจํานวน 29 รายคิด
เปนรอยละ 29 เปนตน
ตารางที่ 9 ระดับความเหมาะสมในดานตาง ๆ ตามความเห็นของผูเขาดูงาน
ความคิดเห็น
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลที่ไดจากการประเมิน
1. ความรูที่ไดรับจากการบรรยาย
4.29
ดีมาก
2. ความรูที่ไดจากการดูงาน
4.19
ดี
3. ความนาสนใจของกิจกรรมครั้งนี้
4.11
ดี
4. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม
4.02
ดี
5. ความเหมาะสมของสถานที่
4.47
ดีมาก
6. ความเหมาะสมของอาหารวางและเครื่องดื่ม
4.19
ดี
7. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบกิจกรรม
3.98
ดี
8. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม
3.95
ดี
9. ความประทับใจโดยรวม
4.32
ดีมาก
10. ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้
4.52
ดีมาก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเยีย่ มชมและศีกษาดูงาน
หมายเหตุ ความกวางของแตละอัตราภาคชัน้
=
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
=
5–1

5
=

0.8
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ทําใหสามารถแบงคะแนนเฉลี่ยไดเปน 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง
มีความเหมาะสมมากที่สุด
3.41 – 4.20
หมายถึง
มีความเหมาะสมดี
2.61 – 3.40
หมายถึง
มีความเหมาะสมปานกลาง
1.81 – 2.60
หมายถึง
มีความเหมาะสมนอย
1.00 – 1.80
หมายถึง
มีความเหมาะสมนอยที่สุด
คะแนนโดยรวมของทุกความคิดเห็นที่ผูเขารวมกิจกกรมประเมินอยูระหวาง 3.95 ถึง 4.52 ซึ่งอยูใน
เกณฑดีถึงดีมาก โดยความเหมาะสมของสถานที่มีคะแนนมากที่สุด 4.52 คะแนน สวนคะแนนนอยที่สุดคือ
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม 3.95 คะแนน
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บทที่ 4 การพัฒนาเครือขายคุณคายางพารากลางน้ําและปลายน้ํา
4.1 ลักษณะการดําเนินธุรกิจยางพารา
การดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวมีการรับซื้อทั้งน้ํายางสด ยางแผนดิบ
ยางแผนรมควัน ยางฟองและยางคัตติ้ง โดยมีรายละเอียดในการดําเนินธุรกิจยางพาราแตละชนิดดังนี้
(1) ขั้นตอนในการซื้อยางแผนดิบที่สํานักงานใหญ (ยานตาขาว)
ซื้อยางจากสมาชิกของสกก.ยานตาขาว โดยเปนการซื้อขาดมาจากสมาชิก สมาชิกนํายางแผนดิบมา
ขายเองที่สํานักงาน นอกจากนี้ สกก.ยานตาขาวยังมีการออกไปซื้อที่ตลาดนัดบานนา อ.ปะเหลียน โดยยางที่
ซื้อมาแลวตองคัดชั้นใหม ซึ่งมีดวยกันดังนี้
‐ 1 ยางชั้นความชื้น 1- 3 % ขายตลาดกลาง
‐ 2 ยางชั้นความชื้น 3 – 5 % ขายตลาดกลาง
‐ 3 ยางชั้นความชื้น 5 -7 % ขายตลาดกลาง
‐ 4 ยางชั้นความชื้น 7 – 10 % ขายบริษัทหรือพอคาทั่วไปที่ใหราคาสูงและไมต่ํากวาราคาที่รับซื้อ
มา
ยางแผนดิบทั้งหมดที่รับซื้อมานี้จะมีการเก็บเพื่อเก็งกําไร ถาซื้อมาขายไปทันที จะไมมีกําไร โดย
การเก็บยางแผนดิบตองแยกชั้นไวเพื่อสะดวกในการสงยางออกขาย สถานที่จัดเก็บอยูที่สํานักงานใหญ
บางสวน (ความจุประมาณ 100 ตัน) ถามีสวนที่เกินก็นําไปเก็บที่โกดังของ สกก.ยานตาขาว ที่ ต.ทุงคาย อ.
ยานตาขาว ยางแผนดิบที่ซื้อมาแลวตองคํานวณหาคาเฉลี่ยไวเพื่อสะดวกในการตัดสินใจขาย โดยผูจัดการ
เปนผูที่จะทําการตัดสินใจขายออกไป โดยยางแผนดิบที่ซื้อทั้งหมดนี้ ไมจําเปนตองขายที่ตลาดกลางเพียง
แหงเดียว อาจขายใหบริษัทสงออกหรือพอคาก็ได ถาหากวาขายไดราคาสูงกวาเพื่อจะไดมีกําไรมากกวา
(2) ขั้นตอนการรวบรวมยางแผนดิบที่ตลาดกลางเครือขาย (ต.ทุงคาย)
การรับรวบรวมยางแผนดิบของ สกก.ยานตาขาวมีการดําเนินการอีกจุดหนึ่งที่ตลาดกลางเครือขาย
ต.ทุงคายที่ สกก.ยานตาขาวทําหนาที่คนกลางรวบรวมยางแผนดิบกอนที่จะเปนตัวแทนสงออกขายในอีก 1
วันตอมา คือ สกก.ยานตาขาวจะรวบรวมยางวันจันทรแลวขายออกวันอังคารเพื่อใหรูจํานวนยางแผนดิบที่
แนนอนซึ่งจะไดสะดวกในการแจงเขาประมูลที่ตลาดกลางหาดใหญ เมื่อรวบรวมยางแผนดิบแลวจะสงเขา
ประมูลหรือไมก็ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของเจาหนาที่หัวหนาฝายเครือขายโกดังอัดกอน ต.ทุงคาย ยางแผน
ดิบที่รับรวบรวมที่ตลาดเครือขายมีการรับรวบรวมเพียงสองชั้นคุณภาพหรือสองเกรด คือ
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1) 1- คละ หรือความชื้น 1- 3 %
2) 2- คละ หรือความชื้น 3- 5 %
กระบวนการรวบรวมยางแผนดิบมีอยูดังนี้
‐ วันจันทรรวมรวบ แลวออกราคาใหในวันอังคาร
‐ วันพุธและพฤหัสบดีรวบรวม แลวออกราคาใหในวันศุกร
กระบวนการทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยูกับเจาหนาที่หัวหนาฝายตลาดกลางเครือขายโกดังอัดกอน วาจะสง
ยางแผนดิบเขาประมูลหรือไม เพราะตองพิจารณาดูถึงกําไร ขาดทุนดวย รวมถึงตองดูปริมาณน้ําหนักที่จะ
สงมอบดวยวามีจํานวนมากพอที่คุมกับคาขนสง โดยการรวบรวมยางแผนดิบมีคาบริการอยู กก.ละ 60 สต.
ซึ่งตัดจายมาจากสมาชิกที่นํายางแผนดิบมาสงรวบรวมใหกับ สกก.ยานตาขาวที่ทาํ หนาที่ขายแทนให
ทั้งนี้ยางแผนดิบที่สงเขามารวบรวมบางครัง้ มีปริมาณไมมากพอ เพราะตองคัดคุณภาพยางใหเปนไป
ตามที่สถาบันตลาดกลางกําหนด โดยปริมาณยางแผนดิบขั้นต่ําไมควรนอยกวา 1.5 หมื่นตัน
(3) ขั้นตอนในการซื้อน้ํายางสด
การรับซื้อน้ํายางสดโดย สกก.ยานตาขาว ดําเนินการเฉพาะที่โรงรมของ สกก.ยานตาขาว เพื่อเอามา
แปรรูปเปนยางแผนรมควัน ยางฟอง และยางคัดติ้ง โดย สกก.ยานตาขาวมีโรงรมอยู 3 โรง ไดแก (1) โรงรม
โคกทรายเหนือ (2) โรงรมทอนพลา และ (3) โรงรมหนองสามหอง โรงรมทั้ง 3 แหงนี้ แตละโรงสามารถ
ผลิตหรือแปรรูปจากน้ํายางสดมาเปนยางแผนรมควัน ยางฟอง และยางคัดติ้ง ประมาณโรงละ 8,000 กก./วัน
(น้ําหนักน้ํายางสด) คิดเฉลี่ยเปนยางแผนรมควันประมาณ 2,400 กก.
ตนทุนคาใชจายและคาจางในการแปรรูปที่โรงรมมีดังนี้
1) ยางแผนรมควัน ตนทุนประมาณ
1.80 – 2.00
บาท/กก.
2) ยางฟอง ตนทุนประมาณ
1.50
บาท/กก.
3) ยางคัตติ้ง ตนทุนประมาณ
1.00
บาท/กก.
เมื่อไดผลผลิตยางแผนรมควัน ยางฟอง และยางคัตติ้งแลว โรงรมของ สกก.ยานตาขาว ทั้ง 3 โรง
จะนํายางแผนรมควัน ยางฟอง และยางคัตติ้ง ไปขายผานตลาดกลางเครือขาย ต.ทุงคาย หรือไมก็เก็บยางแผน
รมควันไวเพื่อเก็งกําไร โดยตลาดเครือขายของ สกก.ยานตาขาว จะตัดคาใชจา ยไว 0.50 บาท/กก.
(4) ขั้นตอนรวบรวมยางแผนรมควัน
การดําเนินงานรวบรวมยางแผนรมควันจะเปดใหประธานเครือขาย แจงยอดปริมาณยางแผนรมควัน
ยางฟอง และยางคัดติ้ง เวลา 08.00 – 10.20 น. หลังจากเวลาที่กําหนดนี้จะไมรับแจงน้ําหนัก แลวเปดรับยาง
แผนรมควันที่ไดมีการแจงน้ําหนักไว ณ ตลาดกลางเครือขายโกดังอัดกอน ต.ทุงคาย เวลา 08.00 – 15.00 น.
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ในการแจงน้ําหนักยางแผนรมควันของเครือขาย ตองแจงปริมาณยางแผนรมควันใหใกลเคียงกับ
ปริมาณยางแผนรมควันที่สงมา ณ ตลาดกลางเครือขายโกดังอัดกอน ต.ทุงคาย เพราะจะทําใหสะดวกในการ
ที่จะแจงปริมาณยางแผนรมควันเขาประมูลที่ตลาดกลางหาดใหญ โดยผลผลิตยางแตละประเภทที่นํามาจาก
เครือขายตองเปนไปตามคุณภาพหรือมาตรฐานของสถาบันวิจัยที่เปนผูกําหนด
ยางแผนรมควัน ยางฟอง และยางคัตติ้ง สกก.ยานตาขาว ทําการซื้อขายทุกวัน ตามเวลาที่แจงไว
ขางตน เวนวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคาร การดําเนินการธุรกิจยางแผนรมควัน ยางฟอง และยางคัตติ้ง
ดังกลาวแลวนั้น จะขายออกหรือเก็บรักษาไวก็ขึ้นอยูกับเจาหนาที่ตลาดกลางเครือขาย หรือผูจัดการเปนผู
ตัดสินใจ สวนใหญแลวเจาหนาที่ตลาดกลางเครือขายเปนผูตัดสินใจเอง สวนใหญแลวจะเก็บรักษาไวกอน
เพราะคาบริการที่จะจัดเก็บจากประธานเครือขายหรือสมาชิกนั้นมักจะไมพอใชในการดําเนินงาน จึงตองเก็บ
รักษาไว กอนให มี ป ริม าณมากพอก อ นที่ จ ะปล อยยางแผนรมควั นเข า ประมูล หรื อขายยางแผ นรมควั น
โดยตรงให กับบริษั ทเอกชนผูสงออก นอกจากจะสง ยางออกขายแลว สกก.ย า นตาขาวยังมีการประมูล
ยางคัตติ้งจากตลาดกลางหาดใหญมาเก็บเพื่อเก็งกําไรดวย
สําหรับจํานวนเครือขายที่ทําการขายยางให สกก.ยานตาขาวหรือตลาดกลางเครือขายโกดังอันกอน
ต.ทุงคาย ปจจุบันมี 43 เครือขาย ลักษณะของยางแผนรมควันคุณภาพดี ตองสะอาด รองดอกในแผนยางลึก
และชัดเจน ไมมีเศษขยะในแผนยาง ไมมีฟองอากาศ ไมมีความชื้น ไมมีเศษคัตติ้งติดอยู มีความสม่ําเสมอ
ตลอดแผน สวนลักษณะของยางฟอง มีฟองอากาศในแผนยาง มีจุดดําๆ ในแผนยางไดเล็กนอยถึงปานกลาง
ฟองอากาศไมใหญเกินไป สวนลักษณะของยางคัตติ้ง เปนยางที่ตัดมาจากยางแผนรมควันชั้น 3 ยางแผน
รมควันชั้น 4 และยางแผนรมควันชั้น 5 ที่มีฟองบางสวนเรียกวายางคัตติ้ง

4.2 สถานการณในปจจุบันของเครือขาย
เริ่มตั้งแตปบัญชีการเงินของสหกรณ 2554 (1 เมษายน 2553 – 31 มีนาคม 2554 ) สหกรณมีเครือขาย
ทั้งสิ้น จํานวน 43 เครือขาย มีสมาชิกที่สงยางแผนดิบ จํานวน 3 ราย สงยางแผนรมควัน 43 เครือขาย โดย
ลดลงไป 5 เครือขาย ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา ( 1 เมษายน 2554 – 30 มิถุนายน 2554 ) เครือขายไดสงยาง
ใหแกสหกรณแลวทั้งสิ้น ประมาณ 2,047 ตัน คิดเปนมูลคาเงินประมาณ 285 ลานบาท ผลการดําเนินงาน 3
เดือนที่ผานมา สหกรณยังประสบกับการขาดทุนสุทธิในธุรกิจดังกลาว ประมาณ 1.7 ลานบาทเศษ เนื่องจาก
ตั้งแตเดือนเมษายนทั้งเดือนราคายางลดลงทุกวัน ราคายางเดือน พ.ค. เคลื่อนไหวขึ้น ๆ ลง ๆ แตราคาขาลง
มากกวา ในรอบเดือน มิถุนายน ภาวะราคายางลดลงตลอด ถึง 1 กรกฎาคม 2554 เริ่ม 4 กรกฎาคม 2554 ราคา
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ยางเริ่มดีขึ้น ถึง 6 กรกฎาคม 2554 7 กรกฎาคม 2554 ราคาประมูลลดลงไป 2 บาทกวา แตราคา FOB เพิ่มขึ้น
2.50 บาท น้ํายางเพิ่มขึ้น 1 บาท
แตทั้งนี้ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ยังมีสต็อกยางของเดือนมิถุนายนที่ยังไมจําหนาย คือ ยางฟอง
ประมาณ 100 ตัน และยางคัตติ้งประมาณ 217 ตัน
เครือขายที่ลดลงจาก 48 ราย เหลือ 43 ราย และสมาชิกสงยางแผนดิบอีก 3 ราย เครือขายยางแผน
รมควันที่ลดลง 5 ราย เนื่องจาก
1. เครือขายจากจังหวัดกระบี่มีแนวคิดคอนขางจะเปนพอคามากกวาสํานึกความเปนสหกรณ
2. ตองการเงินลวงหนาจํานวนมากแตไมมีหลักประกัน
3. ในปจจุบันทางตลาดกลางหาดใหญมีความเขมงวดในการคัดเกรดยางมากขึ้น
สวนเครือขายอื่น ๆ ยังดําเนินธุรกิจกับ สกก.ยานตาขาวเปนปกติ และยังคงมีความเสมอตนเสมอ
ปลายไมเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อเครือขายและจํานวนสมาชิกของแตละเครือขายดัง
ตารางที่ 10 และมีปริมาณและมูลคาการซือ้ ขายยางแผนรมควันดังตารางที่ 11และ12
ตารางที่ 10 รายชื่อเครือขายและจํานวนสมาชิกของแตละเครือขาย

ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.

ชื่อเครือขายสมาชิก
นายสัมพันธ พันธุเกตุ
นานยศราวุธ ชั้นสกุล
นายตรีนันท ศุขเสงี่ยม
นายธนพัทธ พุฒิจิรากร
นายจรัน จิตรเพ็ชร
นางอุบล ชิดแกว
นายถนอม ชิดแกว
นายุทธนา ทวีพรวัฒนกุล
นายเอกรินทร ลีละวัฒนวัฒนา
นายคมสัน หลงละเลิง
นายสรศักดิ์ สมราง
นางนรีรัตน ดวงงาม
นานยสะอาด ดํากระบี่
นายประกิต ใจตรง

จํานวนสมาชิก
245
365
120
345
150
150
150
190
150
155
250
100
160
150
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ตารางที่ 10 (ตอ)
ลําดับที่
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ชื่อเครือขายสมาชิก
นายอโนทัย นะวะกะ
นางวันดี ไกรสุทธิ์
นายนิรัตน รัตนสุรการย
นายกิตติพงษ ขันแคลว
จรัสศิปล
สกย.หนองบอ
สกย. โคกทรายเหนือ
สกย. หนองสามหอง
สกย. ทอนพลา
สกย. หนองยามแม็ม
นางสาวเสาวนิตย ออนชาติ

จํานวนสมาชิก
165
165
145
100
100
90
100
95
270
160
160
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ตารางที่ 11 ปริมาณและมูลคาการทําธุรกิจยางแผนรมควันกับเครือขายที่เปนสมาชิก
11 เมษายน 2553 – 31 มีนาคม 2554
ลําดั
บ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ชื่อผูขายยางพารา

ที่อยู

สกย.โคกทรายเหนือ จก.
สกย.หนองสามหอง จก.
สกย.บานทอนพลา จก.
สกย.หนองบอพัฒนา
สกย. หนองยายแม็ม
สกย. ตนปรง
สกย. ในเขา
กลุมเกษตรกรบานในเขา
กลุมปากอ
กลุมทาพญา
สกย. วังเจริญ
ประกิจ ใจตรง
สัมพันธ พันธุเกตุ
จรุญ จิตเพ็ชร
เอกรินทร ลีละวัฒน
วัฒนา
ศราวุธ ชั้นสกุล
สะอาด ดํากระบี่
ศักดิ์ทิพย ศุขเสงี่ยม
อโนทัย นะวะกะ
นางโสภา กุบตุ ร
น.ส.เสาวนิตย ออนชาติ
คมสัน หลงละเลิง
นางจิราณี เจตนาธรรม
จิตร
ยุทธนา ทวีพรวัฒนกุล

ต.โพรงจระเข อ.ยานตาขาว จ.ตรัง (โรงรมของสหกรณ)
ต.เกาะเปยะ อ.ยานตาขาว จ.ตรัง (โรงรมของสหกรณ)
ต.นาชุมเห็ด อ.ยานตาขาว จ.ตรัง (โรงรมของสหกรณ)
อ.ยานตาขาว จ. ตรัง
อ.ปะเหลียน จ.จรัง
188/1ม.9 ต.นาชุมเห็ด อ.ยานตาขาว จ.ตรัง
32ม.1 ต.บานหวี อ.หาดสําราญ จ.ตรัง
32ม.1 ต.บานหวี อ.หาดสําราญ จ.ตรัง
ม.5 ต.ปะเหลียน จ.ตรัง
ต.ทาพญา อ.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
3ม.13 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
98ม.9 ต.ในควน อ.ยานตาขาว จ.ตรัง
41ม.4 ต. ยานตาขาว จ. ตรัง
38ม.2 ต.ทุงกระบือ จ.ตรัง
165/80 ม.1 ต.ยานตาขาว อ.ยานตาขาว จ.ตรัง
139ม.5 ตะปะเหลียน อ.ปะเหลียน จะตรัง
17/4 ม.15 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
82/1 ม. 4 ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
40 ม. 6 ต.ในควน อ.ยานตาขาว จ.ตรัง
25 ม.5 ต.คีรีวง ต.ปลายพระยา อ.กระบี่ จ.ตรัง
149/2 ม.3 ต.คลองยา อ.อาวสัก จ.กระบี่
108 ม.6 ต.บานควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
88/1 ม.6 ต.สําภูรา อ.หวยยอด จ.ตรัง
117ม.2 ต.ทรายขาว อ.คลองทอม จ.กระบี่

ยอดขายยางทั้งสิ้น
ปริมาณ จํานวนเงิน
146,918 19,315,223
142,336 19,380,259
315,459 40,050,064
199,398 27,916,284
141,910 17,810,614
49,413 5,611,804
151,838 18,724,773
106,075 13,400,974
284,069 36,473,117
321,194 42,174,932
3,022
506,154
178,742 23,312,651
394,269 51,655,294
389,253 49,964,689
320,932
512,367
174,252
276,109
428,689
370,662
137,575
354,829

42,314,064
67,150,529
22,876,966
35,370,645
53,543,932
59,369,912
19,999,243
45,977,724

48,370
290,339

5,163,436
39,413,165
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ลําดั
ชื่อผูขายยางพารา
บ
25. วันดี ไกนสุทธิ์
26. ธนพัทร พุฒจิรากร
27. กัลยา มณีมัย
28. วิระ ทองคง
29. นิตรดา โยชุม
30. พยอง อินุรักษ
31. อนันตา ก็สุจริต
32. อันธิกา ถิรนิติกร
33. กิตติพงษ ขันแกลว
34. นายสรศักดิ์ สมราง
35. นางรารีรัตน ดวงราม
36. ตลาดกลางหาดใหญ
37. นายเอกกวี ฉิมเรือง
38. นางจารุณี บุญชู

ที่อยู
84/1 ม.8 ต.นาชุมเห็ด อ.ยานตาขาว จ.ตรัง
21ม.2 ต.ทาพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
184 ม.6 ต.เขาพนม จ.กระบี่
60 ม.6 ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
53 ม.5 ต.ทงกระบือ อ.ยานตาขาว จ.ตรัง
34 ม.5 ต.ทุงกอ อ.หวยยอด จ.ตรัง
26 ม.2 ต.ทุงคาย อ.ยานตาขาว จ.ตรัง
88/1 ต.นาตาลวง อ.เมือง จ.33ตรัง
38/2 ม.1 ต.บาหวี อ.หาดสําราญ จ.ตรัง
96/1 ม.7 ต.บอน้ํารอน อ.กันตัง จ.ตรัง
407 ม.5 ต.น้ําผุด อ.ละงู จ.สตูล
9/202 ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา
83/5 ม.12 ต.ปะเหลียน จ.ตรัง
23 ม.1 ต.ยานตาขาว อ.ยานตาขาว จ.ตรัง
รวม

ยอดขายยางทั้งสิ้น
ปริมาณ จํานวนเงิน
314,443 39,957,249
525,631 69,350,435
16,815 1,648,720
60,534 7,106,925
487
49,288
5,731
660,050
29,047 3,229,099
14,268 1,592,379
12,626 1,286,692
120,574 20,094,173
48,086 8,067,519
146,705 21,753,425
17
2,840
5,776
860,228
7,048,760

933,135,4700
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ตารางที่ 12 ปริมาณและมูลคาการทําธุรกิจยางแผนรมควันกับผูที่ไมเปนสมาชิก 11 เมษายน 2553 – 31
มีนาคม 2554
ลําดับ
ชื่อผูขายยางพารา
ที่
1.
กิตติศักดิ์ ออนเอียด
2.
ประโยชน นวลมะโน
3. ชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง
4.
นางวิไลลักษณ พลแสง
5.
นายเพียร พลแสง
6.
นายณรงค พลแสง
7.
นายตรีนันต ศุขเสงี่ยม

ที่อยู

130/19 ม.3 ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
รวม

ยอดขายยางทั้งสิ้น
ปริมาณ
จํานวนเงิน
94
8,907
21
2,161
21,496
2,165,704
46
6,077
10
1,031
17
1,753
3,361
347,581
25,045
2,533,214

ในสวนของยางแผนดิบในปบัญชี 2554 สหกรณไดรับซื้อที่สํานักงานเปนปริมาณ 130,183.00
กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 16,775,074 บาท โดยรับซื้อจากสมาชิก 65 ราย เปนปริมาณ 88,608.50 กิโลกรัม คิด
เปนรอยละ 68.06 นอกจากนี้สหกรณรับซื้อที่ตลาดกลางสาขายานตาขาวเปนปริมาณ 426,518.00 กิโลกรัม
คิดเปนเงิน 58,209,347 บาท โดยรับซื้อจากสมาชิก 21 ราย คิดเปนหริมาณ 425,132.00 กิโลกรัม หรือคิดเปน
รอยละ 99.97 ของปริมาณรับซื้อที่ตลาดกลางทั้งหมด
นอกจากนี้สหกรณไดมีการประชุมสมาชิกเครือขายเพื่อกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ในการนํายางแผน
รมควันมาสงใหกับสหกรณทําหนาที่เปนตัวแทนขายผานตลาดกลางหาดใหญ โดยการประมูล (รายละเอียด
แสดงในภาคผนวก ง)

4.3 การเจรจาธุรกิจยางกับผูนําเขาประเทศอินเดีย
จังหวัดตรังไดอนุมัติงบพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2554 ใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดตรัง
ดําเนินงานโครงการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจในยานการคาจังหวัดตรัง กิจกรรมพัฒนา
ผูประกอบการดานการทําธุรกิจยางพารา โดยการเจรจาการคาเพื่อขยายตลาดใหม กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในครั้งนี้ เปนการนําบุคลกรภาครัฐและเอกชนไปเจรจาการคา และเชือ่ มความสัมพันธที่ดีกับประเทศอินเดีย
ระหวางวันที่ 10 – 16 กรกฏาคม 2554 เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของจังหวัดตรัง ผูวา
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ราชการจังหวัดตรังจึงไดใหผูจัดการ สกก. ยานตาขาว เขารวมคณะในฐานะผูแทนภาคเอกชนไปเจรจาการ
ทําธุรกิจสงออกยางพารา โดยทางสหกรณรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางครั้งนี้เปนเงิน 50,000 บาท
ในการเดินทางไปครั้งนี้ทางสหกรณมีแผนเจรจาการคายางลูกขุน กับผูนําเขา ณ เมืองเจนไน มุมไบ
และเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดียมีรายละเอียดดังภาคผนวก ช

4.4 แผนธุรกิจ เครือขายคุณคายางพาราสหกรณยานตาขาว
1.บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ปจจุบันยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ทั้งในดานเปนอาชีพหลักของ
การเกษตรกรและการนําเงินรายไดเขาประเทศจากการสงออก โดยที่ประเทศคูคาทีส่ ําคัญไดแก ญี่ปุน จีน
สหรัฐอเมริกา เปนตน อยางไรก็ตามราคายางพาราของไทยมีแนวโนมที่จะสูงขึ้น ตั้งแตป 2545 ราคา
ยางพาราทุกประมีแนวโนมที่จะสูงขึ้น ซึ่งราคายางแผนดิบมีราคาเฉลีย่ ที่ 45.57 บาทตอกิโลกรัม และไดเพิ่ม
สูงสุดในป 2551 ในเดือนกรกฎาคมโดยมีราคาเฉลี่ยเทากับ 99.43 บาทตอกิโลกรัม หลังจากนั้นก็มีแนวโนม
ลดลงอยางมาก จนมีราคาเฉลี่ยที่ 30.20 บาทตอกิโลกรัมในป 2551 ในเดือนธันวาคม จากความผันของราคา
ยางกอใหเกิดผลกระทบทางบวกและลบผูเกี่ยวของในโซอุปทานชวงราคาสูงก็จะเกิดผลดีแกเกษตรกร
ชาวสวนยางทําใหมีรายไดสูง แตผูแปรรูปที่ใชยางพาราเปนวัตถุดิบก็มีปญหาเรื่องตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น
และเมื่อราคาตกชาวสวนยางก็จะเดือนรอน เพราะทําใหรายไดลดลงแตผูแปรรูปผูผลิตก็จะไดรับผลดี
เนื่องจากทําใหตนทุนการผลิตลดลงนอกจากนี้ยังเกิดปญหากลางน้ําทําใหมีรายไดไมยั่งยืนและเกิดการ
ขาดทุนในการทําธุรกิจ ถาหากไมมีการวางแผนเตรียมรับสถานการณของธุรกิจ
เครือขายคุณคายางพาราสหกรณยานตาขาว จัดตั้งขึ้นเพื่อการดําเนินธุรกิจของเกษตรกรชาวสวนยาง
ที่เปนสมาชิกของสหกรณยานตาขาวซึ่งสวนใหญมีสวนยางพาราขนาดเล็ก หรือเปนสมาชิกสหกรณกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง เพือ่ ใหสมาชิก และสหกรณไดรับผลประโยชนจากการบริหารจัดการการผลิตและ
การตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงเครือขายตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา
โดยที่การบริหารจัดการการผลิตและการตลาด จะเปนการบริหารแบบการมีสวนรวมในการ
เชื่อมโยงโซอุปทานเพื่อการลดจุดออนของเครือขายที่เปนอยูและการดําเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกสมาชิก และสหกรณ โดยที่สหกรณการเกษตรยานตาขาว กําจัด เปนแกนนําเพื่อมุงพัฒนาโซ
อุปทานเชิงคุณคาใหเกิดประโยชนของภาคีพันธมิตรของเครือขายธุรกิจยางพาราตั้งแตขบวนการผลิตจนถึง
การตลาดขั้นสุดทายเพื่อใหไดรูปแบบที่สามารถลดตนทุนการตลาดในการนําสินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภค
และมีการคาทีเ่ ปนธรรม ซึ่งจะสงผลตอการประกอบธุรกิจยางพาราอยางยั่งยืน
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2. ประวัติโดยยอของกิจการ
ชื่อธุรกิจ
ที่อยู
ประเภทธุรกิจ
กอตั่งเมื่อ
ทุนดําเนินงาน
ประทานกรรม
จํานวนคณะกรรมการดําเนินการ
จํานวนเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ
จํานวนสมาชิกทั้งหมด
จํานวนสมาชิกที่มีสวนยาง
ผลิตภัณฑหลัก
ลูกคาเปาหมาย
เปาหมายทางธุรกิจ

สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด
เลขที่ 82 หมูที่ 1 ต.ยานตาขาว อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 92140
เครือขายคุณคายางพารา
1 มกราคม 2514
478,504,315 บาท (ณ 31 มีนาคม 2553)
นายประวิง นุนขาว
14 คน
98 คน
3,532 ราย (ณ 31 มีนาคม 2553)
1,280 ราย (ณ 31 มีนาคม 2553)
ยางแผนดิบ, ยางแผนรมควัน ยางลูกขุน ยาง compound
บริษัทสงออกผลิตภัณฑยางพารา
ผลิตยางแปรรูป แผนรมควัน และ ยาง compound เพื่อสงออก
ตางประเทศ

3. การวิเคราะหสถานการณธุรกิจ
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เพื่อทําการวิเคราะหสถานการณ (SWOT
Analysis ) ของเครือขายคุณคายางพารา จะเห็นวาเครือมีโอกาสและอุปสรรค รวมถึงถึงจุดแข็งและจุดออน
ดังนี้ตอไป
3.1 โอกาส/อุปสรรค
โอกาส
1. การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก มีผลตอราคายางพาราทําใหยางพารามีราคาสูง
2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ทําใหอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยาง
ขยายตัวเปนอยางมากทั้งในประเทศไทย และในประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศจีน
และมาเลยเซียที่ตองการใชวตั ถุดิบยางพาราในปริมาณมาก
3. เกษตรกรผูปลูกยางในพื้นที่มีจํานวนมาก หากสามารถทําใหรวมตัวกันไดจะทําใหเพิ่มอํานาจ
การตอรอง
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4. มีการสนับสนุนจากหนวยงานจากภาครัฐ และเอกชนเขามาสนับสนุนที่เอื้อตอธุรกิจยางพารา
5. มีตลาดใหมไดแกประเทศอินเดียที่มีศักยภาพสูง
อุปสรรค
1. มีคูแขงรายใหญที่มีความเขมแข็งทางดานการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และเงินทุน
2. การหาตลาดรองรับ ยังเปนปญหาเนื่องจากมีคูแขงจํานวนมาก และคูแขงมีความสามารถในการ
แขงขันทั้งในเรื่อง ราคา คุณภาพ และความสามารถในการจัดหายางพารา
3. เกษตรกรบางรายยังขาดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับผลประโยชนที่จะไดรับจากโรงรมที่เปนสมาชิก
เครือขายยางพารากับสหกรณ
4. ความเชื่อถือของตลาดตางประเทศตอคุณภาพของยางพาราของผูสงออกรายใหม เกรงวายาง
ยางพาราที่มาจากประเทศไทย (ผูสงออกรายใหม) จะมีการปลอมปนทําใหไมมีความมัน่ ใจตอ
คุณภาพของยางพารา
5. แรงงานรับจางในทองที่มีไมเพียงพอ ขณะที่สหกรณตองการใชแรงงาน ทําใหเกิดการทํางานที่
ลาชา
6. อํานาจในการตอรองราคายังขึ้นอยูกับตางประเทศบางประเทศที่จะซื้อยางในราคา CIF ไมซื้อ
ในราคา FOB ทําใหเกิดปญหาในเรื่องเงินทุนและอํานาจในการตอรองราคายังขึ้นอยูกับ
ตางประเทศ เชน ประเทศจีนจะซื้อยางในราคา CIF ทําใหเกิดปญหาในเรื่องเงินทุน
7. ตลาดตางประเทศยังไมมีความมั่นใจในเครือขายเนื่องจากเปนผูผลิตและสงออกรายใหม
8. การเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของราคายางที่รุนแรง
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3.2 จุดแข็ง/จุดออน
จุดแข็ง
1. สหกรณมีสมาชิกและเครือขายที่มีความสามารถในการผลิต เนื่องจากสหกรณมีการคืน
ผลประโยชน (เงินเฉลี่ยคืน เงินทุนหมุนเวียนโดยไมคิดดอกเบี้ย) และมีการใหราคายางที่
เหมาะสมแกสมาชิก
2. สหกรณและองคกรที่เปนภาคีเครือขายมีแนวทางในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน
และสามารถแขงขันเพื่อนําไปสูการพัฒนาเพื่อการสงออก
3. สหกรณเปนแกนนําในการพัฒนาเครือขาย โดยการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจสมาชิกธุรกิจ
ยางพาราภายใตโซอุปทาน เพื่อนําประโยชนไปสูสมาชิก
4. สหกรณมีเงินทุนดําเนินงานที่เพียงพอ
จุดออน
1. เครือขายคุณคายางพารายังขาดประสบการณเกี่ยวกับการสงออกทําใหเปนอุปสรรคในการ
สงออกไปยังตางประเทศ
2. สมาชิกเกษตรกรยางพาราไมมีการคัดแยกชนิดของยางกอนที่จะสงมาใหกับสหกรณทําให
กระบวนการในการรับซื้อมีความลาชาเพราะเสียเวลาในการคัดแยกชั้นคุณภาพ
3. สถานที่เก็บยางมีไมเพียงพอจึงทําใหไมสามารถเก็บสต็อกยางพาราไดตามที่ตองการตาม
แผนการตลาดที่วางไว
กลยุทธ
1. โอกาสและจุดแข็ง
1.1 การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก มีผลตอราคายางพาราทําใหยางพารามีราคาสูง
1) หาทางขยายตลาดทั้งตลาดเดิมและตลาดใหมเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจ การคาขายยาง พารา
2) ตองมีพันธสัญญาระหวางสหกรณกับเครือขายที่ชัดเจนสรางความ เชื่อมั่นใหกับคูคา
3) สหกรณเสริมสรางการเชือ่ มโยงโซอุปทานเพื่อสรางมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้นและสงตอ
ผลประโยชนใหแกสมาชิก
4) สหกรณจะตองเพิ่มเงินทุนที่ใชหมุนเวียนในการทําธุรกิจยางและจัดหาแหลงเงินทุน
ภายนอกที่มีตนทุนต่ํากวา
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1.2 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ทําใหอุตสาหกรรม การผลิตชิ้นสวนยาง
ขยายตัวเปนอยางมากทั้งในประเทศไทย และในประเทศ ตางๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศจีน
และมาเลยเซีย ที่ตองการใชวตั ถุดิบยางพาราในปริมาณมาก
1) พัฒนาการแปรรูปยางเพื่อขายโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศและตางประเทศ
1.3 เกษตรกรผูปลูกยางในพื้นที่มีจํานวนมาก หากสามารถทําใหรวมตัวกันไดจะทําใหเพิ่มอํานาจ
การตอรอง
1) เพิ่มเครือขายใหมในพื้นที่
1.4 มีการสนับสนุนจากหนวยงานจากภาครัฐและเอกชนเขามาสนับสนุนที่เอื้อตอธุรกิจยางพารา
1) แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพิ่มความสามารถในการแขงขันเพื่อการ
สงออก
2) ประชาสัมพันธวาสหกรณมีเชื่อมโยงเครือขายที่เขมแข็งและนําประโยชนไปสูสมาชิกที่
แทจริงเพื่อสรางความมั่นใจใหกับหนวยงาน
3) ประชาสัมพันธวาสหกรณมีศักยภาพทางดานเงินทุนสูงและมีความมั่นคงเพื่อสรางความ
มั่นใจใหกับหนวยงาน
1.5 มีตลาดใหมไดแกประเทศอินเดียที่มีศักยภาพสูง
1) เรงการพัฒนาการสงออกกับตลาดอินเดีย
2) มีการใหความสําคัญในการใชเงินทุนไปเพื่อทําธุรกิจสงออกไปยังตลาดอินเดีย
2. อุปสรรคและจุดแข็ง
2.1 มีคูแขงรายใหญที่มีความเขมแข็งทางดานการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และเงินทุน
1) กลยุทธดานการเงินที่เอื้อประโยชนแกเครือขายเพื่อใหสามารถตอสูกับคูแขงรายใหญ
2) กลยุทธดานการตลาดที่สรางความเชื่อถือ มีความใกลชิดแกลูกคาเพื่อใหสามารถตอสู
กับคูแขงรายใหญได
3) กลยุทธในการคิดคาการตลาดภายใตโซอุปทาน
2.2 การหาตลาดรองรับ ยังเปนปญหาเนื่องจากมีคูแขงจํานวนมาก และคูแขงมีความสามารถในการ
แขงขันทั้งในเรื่อง ราคา คุณภาพ และความสามารถในการจัดหายางพารา
1) กลยุทธลดตนทุนการตลาดโดยอาศัยภาคีเครือขายที่มีการบริหารจัดการโดยสหกรณ
2) กลยุทธการหาตลาดใหม โดยใชเงินทุนของสหกรณ
2.3 เกษตรกรบางรายยังขาดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับผลประโยชนที่จะไดรับจากโรงรมที่เปนสมาชิก
เครือขายยางพารากับสหกรณ
1) กลยุทธการทําความเขาใจกับสมาชิกถึงประโยชนที่ไดรับโดยใชงบของสหกรณ
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2.4 ความเชื่อถือของตลาดตางประเทศตอคุณภาพของยางพาราของผูสงออกรายใหม เกรงวา
ยางพาราที่มาจากประเทศไทย (ผูสงออกรายใหม) จะมีการปลอมปนทําใหไมมีความมัน่ ใจตอ
คุณภาพของยางพารา
1) กลยุทธในการรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยสหกรณเปนผูรับภาระคาใชจา ย
บางสวน
3. โอกาสและอุปสรรค
3.1 มีการสนับสนุนจากหนวยงานจากภาครัฐ และเอกชนเขามาสนับสนุนที่เอื้อตอธุรกิจยางพารา
1) สหกรณขอความรวมมือจากภาครัฐในการหาตลาดใหม
2) ใหหนวยงานภาครัฐใหการรับรองคุณภาพยางที่สงออก
3) ใหรํฐเจรจาระบบการชําระเงินแบบ FOB
4) ใหหนวยงานภาครัฐใหการรับรองสหกรณเรื่องความมัน่ คง
5) ใหรัฐกําหนดราคาขั้นต่ําในการแทรกแซงกรณีที่ราคายางต่ํากวาตนทุนการผลิต
4. จุดออนกับโอกาส
4.1 รัฐใหการอบรมความรูใ นเรื่องการสงออก
4.2 รัฐใหการสนับสนุนการคัดเกรดยางแกเครือขาย
4.3 ขอความรวมมือทางดานเงินทุนจากภาครัฐในการสรางโกดังยาง
5. จุดออนกับจุดแข็ง
5.1 ใหความรู ศึกษาดูงาน ฝกอบรมเจาหนาทีเ่ ฉพาะเรื่อง โดยมีฝายรับผิดชอบโดยตรงเรื่องการ
สงออก
5.2 โครงการสงออกนํารองโดยการรวมมือกับพันธมิตรเกาและใหม
5.3 สงเสริม สรางแรงจูงใจใหเครือขายมีการคัดแยกชนิดของยางตามมาตรฐาน
5.4 หาเงินอุดหนุนจากภาครัฐและจากเงินทุนของสหกรณเอง
6. จุดออนกับอุปสรรค
6.1 เรียนรูจากคูแขงรายใหญ
6.2 ลดตนทุนของยางที่สงออก สูตรการผสมยางที่ตรงกับความตองการของลูกคาหรือผูนําเขา
6.3 กลยุทธในการสรางความมั่นใจใหแกคูคา โดยเริ่มจากปริมาณการสงออกที่ไมมากนัก(โครงการ
นํารอง)
6.4 กลยุทธลดความเสี่ยง โดยการจัดทําแผนประกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
6.5 แปรรูปยางคอมปาวดเพื่อลดตนทุนในการคัดแยก
6.6 สงเสริมการคัดเกรดเพื่อลดภาระการจางงานของสหกรณ
6.7 หาแหลงเก็บสตอกยางของหนวยงานรัฐที่ตนทุนต่ํา
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6.8 ใหดําเนินการขายเปนน้ํายางสด ในชวงที่ราคาตกต่ําอยางรวดเร็วและรุนแรง
6.9 ใหเครือขายศึกษาติดตามตัวชี้วัดที่มีผลตอภาวะราคายางประกอบการตัดสินใจขายหรือเก็บส
ตอกรอราคา
4. แผนการตลาด
เปาหมายทางการตลาด
เปาหมายหลักของเครือขายเพื่อการรวบรวมยางจากสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางที่มจี ํานวนมาก
เพื่อสรางระบบเครือขายคุณคายางพาราที่เขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ ทําใหสมาชิกไดรับผลประโยชน
มากกวาเดิม เพราะเมื่อมีอาํ นาจการตอรอง และมีการใชระบบการบริหารจัดการที่ดีชวยใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ดังนั้นจึงมีการกําหนดเปาหมายทางการตลาดดังตอไปนี้
1. ภายในป 2554 มีการรวบรวมยางพาราขั้นต่ํา 7,000 ตันตอป (ยางแผนรมควัน)
2. ขายภายในประเทศ 2,000 ตันใหผูสงออก
3. สงออกไปตางประเทศในรูปยางแผนรมควัน 3,000 ตัน (ยางลูกขุน) และทําการแปรรูปเปนยาง
compound เพื่อลงออกอีก 2,000 ตัน
การวิเคราะหกลุมเปาหมาย
ในตลาดยางพารามรการแขงขันสูงเนื่องจากมีพอคาจํานวนมาก จึงทําใหตองมีการเลือก
กลุมเปาหมายโดยที่การแบงกลุมเปาหมายสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมคือ
1.กลุมเปาหมายภายในประเทศ คือ การประมูลขายที่ตลาดกลางหาดใหญ จ.สงขลา โดยขายกับ
บริษัทสงออกภายในประเทศที่ใหราคาประมูลสูงสุด และสงราคาประมูลเพื่อซื้อยางคัตติ่งมาเก็บสต็อกไว
ขายใหกับผูแปรรูปยางแทงและยาง compound
2.กลุมเปาหมายตางประเทศ คือ ประเทศจีน และมาเลยเซีย โดยเฉพาะประเทศจีนมีความตองการ
ยางพาราเพิ่มขึ้นอยางมากอันเปนผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงและรวดเร็ว
กลยุทธและกิจกรรมทางการตลาด
กลยุทธผลิตภัณฑ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑของเครือขายคุณคายางพารายานตาขาวจะใชกลยุทธหลักที่สรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันก็ คือ กลยุทธที่ใชน้ํายางสดเปนวัตถุดิบเริ่มตนในการแปรรูปยางแผนรมควัน ทําให
สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑที่ไดสูงกวาคูแขงรายอื่นๆที่ใชยางแผนดิบเปนวัตถุดิบเริ่มตนในการแปร
รูปเปนยางแผนรมควัน เปนการใชจุดเดนของผลิตภัณฑ คือ แผนรมควันที่มีคุณภาพสูงและตรงกับความ
ตองการของโรงงานแปรรูปยางในตางประเทศ
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กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด
กลยุทธสรางแนวรวมทางสังคมโดยใชกระแสการสนับสนุนการสงออกสินคาการเกษตรของไทย
โดยขอความรวมมือจากภาครัฐและเอกชนเขามาสนับสนุนสรางความมัน่ ใจใหกับผูนําเขาในตัวยางแปรรูปที่
จะสงออก โดยการตรวจและรับรองตัวผลิตภัณฑ การประชาสัมพันธและสงเสริมเกี่ยวกับการสงออกยาง
แปรรูปของสหกรณการเกษตรยานตาขาว ซึ่งเปนสถาบันเกษตรกรเพียงไมกี่รายที่มีศักยภาพในการสงออก
ใหผูนําเขาในตางประเทศไดรับทราบขอมูล เพื่อชวยลดตนทุนในการประชาสัมพันธ ตนทุนในการหาตลาด
และเขามาเปนตัวกลางในการประสานงาน
กลยุทธทางดานราคา
เครือขายคุณคายางพารายานตาขาวจะใชกลยุทธทางดานราคาโดยการนําราคาประมูลยางพาราที่
ตลาดกลางหาดใหญ จ.สงขลามาเปรียบเทียบระหวางบริษัทสงออกภายในประเทศเพื่อหาสวนตางสูงที่สุด
นอกจากนี้ยังมีกลยุทธทางดานราคาอีกวิธีคอื การซื้อยางพาราโดนตรงกับสหกรณที่อยูในเครื่อขาย
เนื่องจากการซื้อยางพาราโดยตรงกับสหกรณไมตองเสียภาษีเงินไดเนื่องจากสหกรณจะไดรับยกเวนภาษีเงิน
ได
การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด
จากกลยุทธทางการตลาดของเครือขายคุณคายางพารา เมือ่ มีการดําเนินกลยุทธตามแผนที่วางไว จะ
มีการตรวจสอบเปนระยะถึงผลสัมฤทธิ์วาเปนไปตามที่วางไวหรือไม อยางไร ดวยแผนควบคุม 4 ประเภท
ซึ่งมีการจัดทํารายละเอียดอยูนอกแผนธุรกิจนี้ คือ
1) การควบคุมแผนการประจําป (Ammual Plan Control)
2) การควบคุมผลกําไร (Profitability Control)
3) การควบคุมประสิทธิภาพ (Efficiency Control)
4) การควบคุมเชิงกลยุทธ (Strategic Control)
5. แผนพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาด
การที่จะสามารถดําเนินการตามแผนธุรกิจ แผนการพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพจะตองมีแผนปฏิบัติงานดังตอไปนี้
1) การเรียนรูและพัฒนา เครือขายคุณคายางพารายานตาขาวจะมีการจัดเวทีเรียนรูผูนํากลุมหรือ
ผูเกี่ยวของ การจัดทําสวนตนแบบเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนใหแกสมาชิก และผูม ีสวนเกี่ยวของโดย
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มีการเชิญวิทยากรจากหนวยงานตางๆๆมาสงเสริมและใหความรูเพื่อใหเกิดเปนสังคมขอมูลขาวสาร
และใหสมาชิกมีความเขาใจในการทําสวนยางอยางยั่งยืน
2) การจัดดําเนินการภายในองคกร ซึ่งการจัดทํากระบวนการการดําเนินงานและบริหารภายในจะชวย
ในการกําหนดการทํางาน ทําใหการทํางานมีระบบ และมีแบบแผน ชวยใหการทํางานหรือการ
ประสานงานในการบริหารจัดการเครือขายมีประสิทธิภาพ ชวยใหแผนงานตางๆ สัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้น
3) มีการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเนต เนื่องจากวาอินเตอรเนตซึ่งเปนชองทางการสื่อสารที่มีความสําคัญ
อีกทางหนึ่ง ในการทําธุรกิจยางพาราจะตองมีการตรวจสอบขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑและราคา
ตลอดเวลา เพื่อที่จะไดลดความเสียง และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความ
ตองการของตลาดอยูตลอดเวลา
4) ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ การสนับสนุนจากภาครัฐจะสามารถชวยใหการพัฒนาผลิตภัณฑและ
บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชวยลดภาระการลงทุน นอกจากนี้หากมีการสนับสนุนจากหนวยงาน
ของรัฐจะทําใหผลิตภัณฑมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
5) ขอรับการสนับสนุนจากเครือขาย การสนับสนุนจากผูผลิตรายใหญและสถาบันเกษตรกรที่ประสบ
ความสําเร็จในการสงออกที่เปนพันธมิตรจะชวยใหมีชองทางในการจัดจําหนายมากยิ่งขึ้น เชนในการ
ติดตอประสานงานกับตางประเทศหากมีการประสานงานหรือไดรับการสนับสนุนจากบริษัทหรือ
สถาบันที่เปนพันธมิตรที่มีเครือขายหรือติดตอกับตางประเทศอยูแลวจะทําใหการเจรจา หาตลาดใหมได
งายยิ่งขึ้น
6) เพิ่มจํานวนสมาชิกหรือเครือขาย โดยการหาเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่เขารวมมากขึ้นจะสามารถ
เพิ่มปริมาณการผลิต และอํานาจการตอรอง ยิ่งมีจํานวนมากเทาไหรเครือขายก็จะยิ่งมีความเขมแข็งเพิ่ม
มากขึ้นเทานั้นทั้งในสวนของอํานาจการตอรอง และปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
6.แผนบริหารการจัดการ
สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด ตั้งอยูที่ เลขที่ 82 หมูที่ 1 ต.ยานตาขาว อ.ยานตาขาว จ.ตรัง
92140 มีจํานวนคณะกรรมการดําเนินการ 14 คน จํานวน เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ 98 คน
คณะกรรมการประกอบไปดวย
1. ประทานกรรมการ 1 อัตรา
2. รองประธานกรรมการ 1 อัตรา
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3. เลขานุการ 1 อัตรา
4. เหรัญญิก 1 อัตรา
5. กรรมการ 9 อัตรา
6. ผูตรวจสอบกิจการ 3 อัตรา
7. ที่ปรึกษาสหกรณ 9 อัตรา
เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณประกอบไปดวย
1. ผูจัดการใหญ 1 อัตรา
2. รองผูจัดการใหญ 1 อัตรา
3. หัวหนาฝายสินเชื่อ 1 อัตรา
4. หัวหนาฝายบัญชี 1 อัตรา
5. หัวหนาฝายการเงิน 1 อัตรา
6. หัวหนาฝายธุรการและไอที 1 อัตรา
7. ผูจัดการสาขาทุงคาย 1 อัตรา
8. ผูจัดการสาขาบานนา 1 อัตรา
9. เจาหนาที่ฝายสินเชื่อ/ประกัน 4 อัตรา
10. เจาหนาที่โรงน้ําดืม 4 อัตรา
11. เจาหนาฝายธุรกิจพลังงาน 12 อัตรา (โรงบรรจุแก็สและปมน้ํามัน)
12. เจาหนาที่ฝายดําเนินงาน 6 อัตรา
13. เจาหนาที่ฝายบริการ 6 อัตรา
14. เจาหนาที่ฝายรวบรวมยางพารา 8 อัตรา
15. เจาหนาที่ฝายธุรกิจซื้อ 4 อัตรา
16. ลูกจางรายวัน 38 อัตรา (เกี่ยวของกับธุรกิจยาง 10 อัตรา)
7. ความเสี่ยงและแผนรองรับความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงในเรื่องของราคายางพาราเนื่องจากราคายางภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว
อยูตลอดเวลา ในการแกปญหาการเคลื่อนไหวของราคาตองมีการเช็คราคายางพาราที่ตลาดกลาง ราคา
ซื้อขายของบริษัทสงออก ราคาตลาดลวงหนา รวมถึงปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชนความตองการยางพารา
ราคาน้ํามัน สภาพอากาศ และอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากปจจัยเหลานี้มีผลตอราคาของยางพารา
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2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเนื่องการขายยางพารากับตางประเทศจะมีการทําการตกลงเปนเงินสกุล
ตางประเทศ
3) ในขั้นตอนกระบวนการผลิตยางลูกขุนเพื่อการสงออกในกรณีที่จางผูแปรรูปรายอื่นมีการสับเปลี่ยน
ยางพาราในระหวางการแปรรูป ในการแกปญหาตองมีการสงเจาหนาที่เขาไปควบคุมตลอดเวลาเพื่อ
ปองกันปญหาการสับเปลี่ยนยางพารา
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8.แผนการเงิน
การลงทุนของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด ในป 2555 ใชเงินลงทุน 737,200,000.00 บาท
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แผนการเงินป 2555
รายจาย ป 2555
งบประมาณรายจาย
คาใชจายในการดําเนินธุรกิจ
ดอกเบี้ยจายเงินกู
5,200,000.00
คาใชจา ยธุรกิจสินเชื่อ
900,000.00
ตนทุนธุรกิจจัดหาสินคาฯ
286,400,000.00
คาใชจา ยธุรกิจจัดหาสินคาฯ
6,500,000.00
ตนทุนธุรกิจรวบรวม
346,000,000.00
คาใชจา ยธุรกิจรวบรวม
3,200,000.00
ตนทุนธุรกิจแปรรูป
48,000,000.00
คาใชจา ยธุรกิจแปรรูป
3,000,000.00
ตนทุนธุรกิจอื่นๆ
2,200,000.00
คาใชจา ยธุรกิจอื่นๆ
2,000,000.00
รวมคาใชจายในการดําเนินธุรกิจ
703,400,000.00
คาใชจายในการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
5,500,000.00
เงินเดือนและคาจางแรงงาน
2,800,000.00
เงินคาครองชีพ
118,000.00
คาตอบแทน
120,000.00
คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
200,000.00
คารักษาพยาบาล
200,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
300,000.00
คาใชจา ยในการศึกษาอบรม
130,000.00
คาใชจา ยวันประชุมใหญ
600,000.00
คาเบี้ยประชุม
170,000.00
คาเลี้ยงรับรอง
100,000.00
คาบําเหน็จเจาหนาที่
1,800,000.00
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
200,000.00
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ตารางที่ 13 (ตอ)
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจา ยเครื่องถายเอกสาร
คาน้ํา/คาไฟ/คาโทรศัพท
คาเสื่อมโรงเรือนไบโอดีเซล
คาเสื่อมครุภัณฑและอุปกรณ
คาซอมแซมบํารุงสินทรัพย
คาดูแลรักษาโปรแกรมคอมฯ
คาเขียนโปรแกรมและคาปรับปรุง
คาเบี้ยประกันอาคาร,สิ่งปลูกสราง
คาภาษีโรงเรือน
คาธรรมเนียมในการโอน
คาใชจา ยในการโอนที่ดิน
คาใชจา ยประชาสัมพันธงาน
ดอกเบี้ยจายเงินสะสมเจาหนาที่
คาเบี้ยประกันภัยรถยนต
คาน้ํามันรถยนต กข 2258
คาน้ํามันรถยนต กข 2258
คาใชจา ยทั่วไป
คาเสื่อมรถเชฟโรเลต กง 1432
คาน้ํามันรถเชฟโรเลต กง 1432
คาใชจา ยรถเชฟโรเลต กง 1432
เงินชวยเหลือผูสูงอายุ
คาใชจา ยบานใหเชา
คาใชจา ยรายวันสหกรณ
คาบริการตรวจสอบอาคาร
คาเสื่อมเครื่องไบโอดีเซล
คาซอมรถกะบะ กข 2258
คาซอมรถเชพโรเลต กง 1432
คาใชจา ยรถหัวราก 80-7733-4
คาใชจา ยเยี่ยมผูสูงอายุ

25,000.00
350,000.00
14,000.00
150,000.00
200,000.00
60,000.00
30,000.00
15,000.00
30,000.00
120,000.00
10,000.00
120,000.00
140,000.00
25,000.00
20,000.00
10,000.00
300,000.00
294,000.00
60,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
80,000.00
6,000.00
60,000.00
20,000.00
5,000.00
0
16,000.00
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ตารางที่ 13 (ตอ)
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจา ยโอนหนี้ กฟก.
หนี้สงสัยจะสูญตามคําพิพากษา
หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยพิพากษา
หนี้สงสัยจะสูญคาปรับพิพากษา
คาใชจา ยในการประชุมกรรมการ
คาสวัสดิการยูนิฟอรม (เครื่องแบบ)
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น

0
0
0
0
12,000.00
120,000.00
14,610,000.00
718,010,000.00

ตารางที่ 13 (ตอ) รายรับที่ไดจาการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
หมวดรายรับ
รายไดจากการดําเนินธุรกิจ
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
รายไดเฉพาะธุรกิจสินเชื่อ
รายไดธุรกิจจัดหาสินคา
รายไดเฉพาะธุรกิจจัดหาสินคา
รายไดธุรกิจรวบรวมสินคา
รายไดเฉพาะธุรกิจรวบรวมสินคา
รายไดธุรกิจแปรรูป
รายไดเฉพาะธุรกิจแปรรูป
รายไดธุรกิจอื่น
รายไดเฉพาะธุรกิจอื่น
รายไดเบ็ดเตล็ด
รวมรายรับทั้งสิ้น

รายรับป 2555
24,471,000.00
1,200,000.00
293,423,000.00
2,000,000.00
357,000,000.00
0
51,125,000.00
600,000.00
4,375,000.00
6,000.00
3,000,000.00
737,200,000.00
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ตารางที่ 13 (ตอ) ประมาณกําไรสุทธิ
รายการ
รายรับทั้งสิน
รายจายทั้งสิน
กําไรสุทธิประจําป

ป2555
737,200,000.00
718,010,000.00
19,190,000.00

4.5 แผนความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจยาง สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณไมพึงประสงคที่จะสงผลกระทบตอธุรกิจ ทําให
วัตถุประสงคหรือเปาหมายเบี่ยงเบนไปกอใหเกิดความเสียหาย และสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา (Kay and
Edwards, 1994)
แหลงที่มาของความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่เกิดจะเกิดเหตุการณไมพึงประสงคตอธุรกิจ สามารถจําแนกแหลงที่มาไดเปน 2 สวน
คือ ความเสี่ยงจากปจจัยภายใน และความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก โดยมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ
ดังนี้
1) ความเสี่ยงจากปจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดการวางแผนและจัดการภายในหนวยธุรกิจ
ซึ่งเปนปจจัยที่สามารถบริหารจัดการ ควบคุม และปองกันความเสี่ยงได โดยสามารถจําแนกความเสี่ยงจาก
ปจจัยภายใน เปน 3 สวนสําคัญ คือ
(1) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
(2) ความเสี่ยงทางการดําเนินงาน (Operation Risk)
(3) ความเสี่ยงทางนโยบาย/กลยุทธ (Policy/Strategic Risk)
2) ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดการปจจัยภายนอกหนวยธุรกิจ ซึ่งเปน
ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได แตสามารถวางแผนเพื่อรองรับและจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได โดย
สามารถจําแนกความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก เปน 3 สวนสําคัญ คือ
(1) ความเสี่ยงจากการแขงขัน (Competitive Risk)
(2) ความเสี่ยงจากผูขาย/ผูสงมอบ (Supplier Risk)
(3) ความเสี่ยงจากกฎระเบียบ (Compliance Risk)
(4) ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ/การเมือง (Economic/Political Risk)
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ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง: แผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหหนวยธุรกิจมีแผนรองรับและปองกันความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นตอการดําเนินงานของ
ธุรกิจอันจะสงผลตอการประกอบการของธุรกิจ
1) การกําหนดวัตถุประสงค (Objectives Establishment) เปนการกําหนดวัตถุประสงค ของการ
จัดการความเสี่ยงที่สอดคลองกับเปาหมายของธุรกิจ
2) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เปนการพิจารณาความนาจะเปนที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น
ในหนวยธุรกิจ
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ เมื่อความเสี่ยง
เกิดขึ้นตามที่ไดระบุไว
4) การสรางแผนจัดการ (Risk Management Planning) เปนการสรางแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อ
พรอมรับกับความเสี่ยงที่ถูกระบุไว และปองกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการประเมินผลของความเสี่ยง
โดยแผนการจัดการความเสี่ยง จําแนกเปน 4 ประเภท ไดแก
(1) การยอมรับความเสี่ยง (Take)
(2) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat)
(3) การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Transfer)
(4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)
5) การติดตามสอบทาน/สื่อสาร (Monitoring & Review/Communication) เปนการติดตามผลการ
นําแผนจัดการความเสี่ยงไปใชในธุรกิจ เพื่อปรับปรุงอยางทันทวงที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
เกิดขึ้น
จากการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดการความเสี่ยงของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 สามารถสรุปแผนการจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
1) วัตถุประสงคของแผนการจัดการความเสี่ยง สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด คือ
“การลดความเสี่ยงตลอดหวงโซอุปทาน ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อการสรางรายไดแก
สมาชิกอยางยั่งยืน”
2) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณการเกษตรยานตา
ขาว จํากัด ในเฉพาะธุรกิจยางพาราเปนความเสี่ยงที่มีความเปนไปไดในการเกิดขึ้นของหวงโซอุปทาน ไดแก
(ภาพที่ 5)

58

ความเสี่ยงภายใตหวงโซอุปทาน

ภาพที่ 5 ความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจยางพารา
ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว

(1) การจัดการตนน้ํา เปนการรับซื้อผลิตภัณฑยางจากสมาชิก มีความเสี่ยงที่ถูกระบุใน
การจัดการตนน้ํา ดังนี้
ก. เกษตรกรขายยางแผนดิบ/รมควันใหสหกรณลดลง ทั้งนี้อาจเปนเหตุจากการที่สหกรณ
คัดยางเขมงวด เมื่อเทียบกับผูซื้อรายอื่น
ข. คุณภาพของยางแผนรมควันที่สมาชิกขายใหสหกรณ ที่มีสิ่งปลอมปน และจากการไมมี
การคัดแยกเกรดที่ดี
ค. เกษตรกรนิยมขายเปนน้ํายางสด อันเนื่องจากราคาลดลงอยางรวดเร็ว
ง. ภัยธรรมชาติ (น้ําทวม ฝนตกมากผิดปกติ เกษตรกรกรีดยางไดนอยลง)
จ. การมีคูแขงที่รับซื้อยางแผนรมควันเพิ่มขึ้น
(2) การจัดการกลางน้ํา: การแปรรูปและบริหารจัดการของสหกรณฯ มีความเสี่ยงที่ถูกระบุใน
การจัดการกลางน้ํา ดังนี้
ก. ภัยธรรมชาติ (น้ําทวม ฝนตกมากผิดปกติทําใหยางมีความชื้น เก็บยางในการเก็งราคาได
สั้นลง)
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ข. โกดังเก็บยางไมเพียงพอ ทําใหตองเก็บซอนกัน สงผลใหคุณภาพยางเสียไป สงผลให
ราคาต่าํ ลง
ค. การเก็บยางเพื่อเก็งกําไรสงผลใหคุณภาพยางลดลง ในกรณีราคายางลดลง
ง. ตนทุนคาแรงงานเพิ่มขึ้น และแรงงานมีไมเพียงพอ
จ. การขนสง เนื่องจากรถขนสงยางไมเพียงพอ
ฉ. การหมุนเวียนพาเลทไมเพียงพอตอปริมาณยาง
ช. การประเมินมูลคาสินคาคงเหลือ ตามมูลคาตลาดไมสอดคลองกับความเปนจริง ทําให
มูลคาสินคานอยกวาความเปนจริง
ซ. การสูญเสียน้ําหนักของยางแผนดิบ
ฌ. การบริหารจัดการของโรงรมของสหกรณฯ ขาดการควบคุมที่ดี
(3) การจัดการปลายน้ํา: การขายผลิตภัณฑยาง มีความเสี่ยงที่ถูกระบุในการจัดการปลายน้ํา
ดังนี้
ก. ปญหาน้ําหนักยางขาดหาย ในกรณีที่ขายใหกับโรงงาน พบวา น้ําหนักที่ชั่งไปและแจง
ขายขาดหายไป ทําใหตองมีการชดใชบอยครั้ง
ข. ราคาผันผวน
ค. นโยบายของตลาดกลางที่ไมยืดหยุน เนื่องจากปจจุบันตลาดกลางกําหนดใหตองมีเงิน
การันตีกับธนาคาร เมื่อประมูลไดตองทําการโอนเงินกอนจึงสามารถรับของจากตลาด
กลางได และตองรับของใหแลวเสร็จกอนบายสามโมง
ง. ตลาดปลายทางมีจํากัด (มีเพียง 2 ตลาด คือ ตลาดกลาง และโรงงาน
จ. สินคาสูญหาย/เสียหายระหวางการขนสง
ฉ. คูคาไมชําระเงินตามสัญญา โดยรับของไปแลวไมชําระเงินตามขอตกลง
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินผลที่เกิดขึ้นกับธุรกิจยางพาราของ
สหรกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด โดยจําแนกเปนกรณีศึกษาของความเสี่ยงจากการจัดการตนน้ํา กลาง
น้ํ า และปลายน้ํ า โดยทํ า การเปรี ย บเที ย บมู ล ค า ที่ ผ ลประโยชน เ ปลี่ ย นแปลงเปรี ย บเที ย บกั บ ข อ มู ล
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ผลประโยชนในปบัญชี 2554 ซึ่งสหกรณฯ มีรายไดสุทธิจากธุรกิจยางพารา 20,673,477 บาท คิดเปนกําไร
1.9% ในการรับซื้อและการขาย ดังตารางที่14
ตารางที่ 14 ปริมาณและมูลคาการซื้อและขายยางพาราชนิดตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหความเสี่ยง
การขาย

การรับซื้อ
รายการ

ปริมาณ(กก.)

มูลคา(บาท)

ราคา
ปริมาณ(กก.)
(บาท/กก.)

มูลคา(บาท)

ราคา
(บาท/กก.)

น้ํายางสด

605,813.90

71,285,146.00

117.67

605,990.00

78,823,652.00

130.07

แผนดิบ

556,701.00

74,984,421.00

134.69

553,316.00

74,930,684.00

135.42

5,476,598.00

735,921,362.56

134.38 5,474,123.00

745,970,968.00

136.27

300,000.00

32,466,981.41

300,000.00

29,965,699.00

99.89

1,287,202.00

167,280,800.00

129.96 1,287,106.00

175,857,580.00

136.63

แผนรมควัน
ยางลูกขุน
ยางฟอง และ
คัดติ้ง

108.22

โดยที่ปรึกษาไดรวมกับบริษัท เดลฟคอน จํากัด พัฒนาตนแบบโปรแกรมการประเมินมูลคา
ความเสี่ยงตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อคํานวณมูลคาผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในแตละหวง
โซอุปทานที่เกิดจากความเสี่ยงตางๆ ดังแสดงภาพโปรแกรมในภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 ตนแบบโปรแกรมการประเมินมูลคาความเสี่ยงตลอดหวงโซอุปทาน
(1) มูลคาความเสี่ยงจากการจัดการตนน้ํา ในกรณี เกษตรกรขายยางแผนรมควันใหสหกรณ
ลดลง 20% สมมติใหราคาซื้อและราคาขายคงที่ สงผลใหกําไรของสหกรณลดลง 1,409,230.89 บาท
(2) มูลคาความเสี่ยงจากการจัดการกลางน้ํา ในกรณี ตนทุนการจัดการของสหกรณเพิ่มขึ้น
50% โดยตนทุนการจัดการยางแผนดิบเพิ่มจาก 0.65 เปน 0.98 บาท และตนทุนการจัดการยางแผนรมควัน
จาก 0.61 เพิ่มเปน 0.92 บาท สงผลให กําไรลดลง 1,851,290 บาท
(3) มูลคาความเสี่ยงจากการจัดการปลายน้ํา ในกรณีราคายางแผนรมควันลดลงเหลือ 120 บาท
ตอกิโลกรัม สงผลใหขาดทุน 68,420,098บาท ในกรณีที่ยังคงรับซื้อยางจากเกษตรกรในราคา 134 บาท และ
ผลิตภัณฑอื่นๆ ยังมีราคารับซื้อและขายคงเดิม
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาราคารับซื้อยางในระดับตางๆ ที่สงผลตอกําไร เมื่อราคาขายลงลงเปน 120
บาท พบวา หากรับซื้อในราคา 120 สงผลใหกําไรลดลง 10,386,879.22 บาท และถาซื้อในราคา 119 กําไร
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ลดลง 4,910,281.22 บาท ถาซื้อในราคา 118 ไดกําไรเพิ่มขึ้น 556,316.78 บาท ทั้งนี้กําหนดใหผลิตภัณฑอื่นๆ
ยังมีราคารับซื้อและขายคงเดิม
4) การสรางแผนจัดการ (Risk Management Planning) เปนการสรางแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อ
พรอมรับกับความเสี่ยงที่ถูกระบุไว และปองกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการประเมินผลของความเสี่ยง
โดยแผนการจัดการความเสี่ยง ของธุรกิจยางพารา สหกรณการเกษตรยานตาขาว เปนแผนธุรกิจที่ผสมผสาน
ระหวาง การยอมรับความเสี่ยง (Take) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) การกระจาย/โอนความเสี่ยง
(Transfer) และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ทั้งนี้สามารถนําเสนอเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่ระบุ
ไวในขอ 2) ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 แผนจัดการความเสี่ยง สหกรณการเกษตรยานตาขาว
หวงโซอุปทาน

ความเสี่ยง

1. การจัดการตน ก. เกษตรกรขายยางแผนดิบ/รมควันให
สหกรณลดลง ทั้งนี้อาจเปนเหตุจากการที่
น้ํา
สหกรณคัดยางเขมงวด เมื่อเทียบกับผูซื้อ
รายอื่น

แผนการจัดการ
1) การสรางจิตสํานึก สรางความผูกพัน
เชน ยกยองชมเชยเกษตรกรที่ดี “รางวัล
สินคาดี มีคุณภาพ”
2) จัดตั้งฝายลูกคาสัมพันธ

ข. คุณภาพของยางแผนรมควันที่สมาชิก 3) สรางแรงจูงใจ เชน พาเที่ยว แจก
ขายใหสหกรณ ที่มีสิ่งปลอมปน และจาก รางวัล เปนตน
การไมมีการคัดแยกเกรดที่ดี
ค. เกษตรกรนิยมขายเปนน้ํายางสด อัน
เนื่องจากราคาลดลงอยางรวดเร็ว

1) สหกรณรับซื้อน้ํายางสด และนํามา
แปรรูป
2) รับซื้อยางแผนจากเกษตรกรลวงหนา
และนําไปขายลวงหนา ซึ่งสหกรณเปน
ผูรับความเสี่ยง

ง. ภัยธรรมชาติ (น้ําทวม ฝนตกมาก
ผิดปกติ เกษตรกรกรีดยางไดนอยลง)

ยอมรับความเสี่ยง

จ. การมีคูแขงที่รับซื้อยางแผนรมควัน
เพิ่มขึ้น

1) ปรับกลยุทธใหนําหนาคูแขง เชน
ใหเกษตรกรขายลวงหนาได
2) มีการใหผลประโยชนแกสมาชิก
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หวงโซอุปทาน

ความเสี่ยง

แผนการจัดการ
สูงขึ้น (ราคาสูงขึ้น เงินกู ปนผลสูง เปน
ตน)

2. การจัดการ
กลางน้ํา

ยอมรับความเสี่ยง
ก. ภัยธรรมชาติ (น้ําทวม ฝนตกมาก
ผิดปกติทําใหยางมีความชื้น เก็บยางในการ
เก็งราคาไดสั้นลง)
ข. โกดังเก็บยางไมเพียงพอ ทําใหตอง
เก็บซอนกัน สงผลใหคุณภาพยางเสียไป
สงผลใหราคาต่ําลง

ปรับปรุงโกดัง แยกโกดังตามชนิดของ
ยาง

ค. การเก็บยางเพื่อเก็งกําไรสงผลให
คุณภาพยางลดลง ในกรณีราคายางลดลง

ปรับปรุงโกดัง วางแผนการหมุนเวียน
ยางใหเร็วขึ้น และเพิ่มชองทางการตลาด

ง. ตนทุนคาแรงงานเพิ่มขึ้น และแรงงาน หาแหลงแรงงานราคาถูก จากประเทศ
มีไมเพียงพอ
เพื่อนบานอยางถูกตองตามกฎหมาย
จ. การขนสง เนื่องจากรถขนสงยางไม
เพียงพอ

พิจารณาซื้อรถบรรทุกของสหกรณฯ

ฉ. การหมุนเวียนพาเลทไมเพียงพอตอ
ปริมาณยาง

ทําทะเบียนการคางพาเลท เพื่อใหรู
จํานวนคงคางในแตละโรงงาน/ตลาดที่
นําสง

ช. การประเมินมูลคาสินคาคงเหลือ ตาม
มูลคาตลาดไมสอดคลองกับความเปนจริง
ทําใหมูลคาสินคานอยกวาความเปนจริง

ยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากเปนการ
พิจารณาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ

ซ. การสูญเสียน้ําหนักของยางแผนดิบ

ฌ. การบริหารจัดการของโรงรมของ
สหกรณฯ ขาดการควบคุมทีด่ ี

ใหคณะอนุกรรมการหาคํานวณคา
น้ําหนักที่สูญหายไป เพื่อใหสามารถตัด
น้ําหนักไดถูกตอง โปรงใส และมี
มาตรฐาน
ปรับปรุงการบริหารจัดการโรงรมใหมี
ประสิทธิภาพ โดยการกํากับดูแลของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบตลอด
กระบวนการผลิต และมีการใหคุณให
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หวงโซอุปทาน

ความเสี่ยง

แผนการจัดการ
โทษอยางชัดเจน

3. การจัดการ
ปลายน้ํา

ก. ปญหาน้ําหนักยางขาดหาย ในกรณีที่
ขายใหกับโรงงาน พบวา น้าํ หนักที่ชั่งไป
และแจงขายขาดหายไป ทําใหตองมีการ
ชดใชบอยครั้ง
ข. ราคาผันผวน

สรางความสัมพันธที่ดีทางคาอยาง
ใกลชิด

การซื้อขายลวงหนา และกองทุนรักษา
เสถียรภาพราคายาง

ค. นโยบายของตลาดกลางที่ไมยืดหยุน แจงขอเสนอแกตลาดกลางใหปรับ
เนื่องจากปจจุบันตลาดกลางกําหนดใหตอง นโยบาย โดยใชแบงคการันตีเพียงอยาง
เดียว
มีเงินการันตีกับธนาคาร เมือ่ ประมูลได
ตองทําการโอนเงินกอนจึงสามารถรับของ
จากตลาดกลางได และตองรับของใหแลว
เสร็จกอนบายสามโมง
ง. ตลาดปลายทางมีจํากัด (มีเพียง 2
ตลาด คือ ตลาดกลาง และโรงงาน

เพิ่มชองทางการตลาดสงออก

จ. สินคาสูญหาย/เสียหายระหวางการ
ขนสง

ทําประกันใหครอบคลุม

ฉ. คูคาไมชําระเงินตามสัญญา โดยรับ
ของไปแลวไมชําระเงินตามขอตกลง

ทําแบงคการันตีถาซื้อขายมูลคามากกวา
2 ลานบาท

5) การติดตามสอบทาน/สื่อสาร (Monitoring & Review/Communication) สหกรณการเกษตร
ยานตาขาว จํากัด บริหารงานดวยคณะกรรมการฯ ซึ่งการวางแผนจัดการความเสี่ยงเปนการดําเนินการที่ผาน
กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ รวมถึงการติดตามสอบทานและสื่อสารอยางทันทวงทีตอ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นผานกระบวนการมีสวนรวมดังกลาวจะถูกนํามาใชอยางตอเนื่อง เพื่อเปาหมายของในการ
ลดความเสี่ยงตลอดหวงโซอุปทาน ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อการสรางรายไดแกสมาชิกอยาง
ยั่งยืน
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บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะ
5.1 สรุป
ยางพารายังคงเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ทั้งในดานเปนอาชีพหลักของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราที่ทํารายไดใหเกษตรกรไดอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งป และเปนแหลงเงินตราตางประเทศ
จากการสงออก
สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนสหกรณหนึ่งที่ไดดําเนินธุรกิจยางพารามากวา 25 ป
ปจจุบันมีสมาชิกกวา 4,000 ครัวเรือน และยังมีภาคีพันธมิตรทําธุรกิจยางพารา 11 องคกร การดําเนินงานของ
สกก.ยานตาขาว จก. รวบรวมยางจากสมาชิกและสหกรณเครือขาย โดยสวนใหญเปนยางแผนดิบและยาง
แผนรวมควันแลวจําหนายผานตลาดกลางหาดใหญ ในบรรดา สกก. ที่ทําธุรกิจยางพารา ซึ่งมีประมาณ 20
แหง อาจกลาวไดวา สกก.ยานตาขาว จก. เปนสกก.อันดับแรกที่เนนการทําธุรกิจยางพารา มีธุรกิจรวบรวม
ยางพารามากกวา 3,000 ตันตอป จุดเดนที่สําคัญของสหกรณ คือ 1) การมีทุนหมุนเวียนในการรับซื้อโดยไม
คิดดอกเบี้ย 2) มีการจัดสรรเงินเฉลี่ยคืนใหภาคี และสมาชิกอยางสม่ําเสมอ และ 3) มีระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี และมีแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
นอกจากนี้ ในอนาคต สกก.ยานตาขาว จํากัด ยังมีแผนงานการพัฒนาธุรกิจยางพาราไปสูการสงออก
โดยตรง ซึ่งจะกอใหเกิดคุณคาเพิ่มและผลประโยชนแกสมาชิกมากขึ้น แต สกก.ยานตาขาว จํากัด ยังขาด
ความรู ทักษะ ประสบการณ ในเรื่องการทําธุรกิจ และขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการสงออก ซึ่งหากมิไดมี
การเตรี ย มการและได รั บ การสนั บ สนุ น จากผู เ ชี่ ย วชาญ อาจทํ า ให ธุ ร กิ จ ไม ป ระสบความสํ า เร็ จ ซึ่ ง จะ
กอใหเกิดการขาดทุนเหมือนที่เกิดขึ้นอยูเนือง ๆ ในธุรกิจผูประกอบการยางพารา นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยง
ตอความแปรปรวนของราคา
การวิจัยครั้งนี้จะเปนไปในลักษณะของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ดําเนินการอยาง
ตอเนื่องตั้งแตปที่ 1 เขาสูปที่ 2 โดยในปนี้เนนการเชื่อมโยงโซอุปทานเพื่อการลดจุดออนเครือขายที่เปนอยู
และการดําเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อใหเกิดประโยชนตอเกษตรกร ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะไดตัวแบบเครือขาย
คุณคายางพาราโดยมีสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนแกนนํา เพื่อมุงดําเนินการในการพัฒนาโซ
อุปทานเชิงคุณคาใหเกิดประโยชนตอภาคีพันธมิตรของเครือขายธุรกิจยางพารา ตั้งแตกระบวนการผลิต
จนถึงการตลาดขั้นสุดทายเพื่อใหไดรูปแบบที่สามารถลดตนทุนการตลาดในการนําสินคาจากผูผลิตไปสู
ผูบริโภค และมีการคาที่เปนธรรม ซึ่งจะสงผลตอการประกอบอาชีพของชาวสวนยางพาราอยางยั่งยืน
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ในการพัฒนาเครือขายคุณคายางพาราตนน้ําโดยการบริหารจัดการของสหกรณที่เชื่อมโยงจากการ
ผลิตของสมาชิกชาวสวนยางพาราตามหวงโซอุปทาน และยกระดับ สกก.ยานตาขาว ใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู นั้น มีก ารจั ดทํา ฐานขอ มู ลชาวสวนยางพาราที่เ ปนสมาชิ กสหกรณ การเกษตรยา นตาขาวจํา นวน
จํานวน 538 คนในปที่ 2 พบวามีประสบการณการทําสวนยางพารามาแลวโดยเฉลี่ย 22 ปและรอยละ 50 มี
รายไดจากแหลงอื่นๆดวย โดยมีเนื้อที่ปลูกยางพาราเฉลี่ยครัวเรือนละ 11.26 ไร ชาวสวนสวนนอยที่มีการ
ปลูกพืชแซม โดยปลูกกลวยมากที่สุด รองลงมาคือ พริกและไมผล สวนการเลี้ยงสัตวในสวนยางพารามีเพียง
รอยละ 1.00 โดยเลี้ยงวัวมากที่สุด การขายผลผลิตยางพารามีเพียงสวนนอยที่ขายใหสหกรณการเกษตรยาน
ตาขาวซึ่งมีเพียงรอยละ 18.79 อาจเปนเพราะวาสมาชิกอยูหางไกลจากจุดรับซื้อ และมีพอคาเขาไปรับซื้อถึง
สวน เกษตรกรชาวสวนยางพาราขายในลักษณะน้ํายางสดเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 56.32 สมาชิกรอยละ
32.53 มีความตองการใหสหกรณชวยเหลือ โดยสวนใหญใหชวยแกปญหาเรื่องราคาปุยเคมี
การวิเคราะหความสัมพันธผลผลิตยางแผนดิบกับปริมาณปุยที่ใชของเกษตรกรตัวอยางที่คัดเลือกมา
15 ตัวอยาง พบวา ผลผลิตยางแผนดิบมีความสัมพันธกับปริมาณ ไนโตรเจน (N) และโปแตสเซียม (K) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สวน ฟอสฟอรัส (P) มีความสัมพันธกับผลผลิตยางอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงวาดินของเกษตรกรตัวอยางมีปริมาณธาตุฟอสฟอรัส (P) ที่เพียงพออยูแลว
ซึ่งสอดคลองกับผลวิเคราะหคาดินดังนั้นเกษตรกรไมควรใชปุยสูตรเสมอ (15 – 15 – 15)
กิจกรรมการใหความรูการใชปุยกับยางพาราตามคาวิเคราะหดิน โดยทําการเก็บตัวอยางดินจาก
แปลงปลูกยางพาราของเกษตรกรผูนําจํานวน 5 แปลง โดยเก็บตัวอยางดินรวมเพื่อใชเปนตัวอยางดินสําหรับ
การฝกวิเคราะหในการอบรมผูนําเกษตรเรื่องการจัดการดินและปุยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา
กับเรื่องการเก็บตัวอยางดินและการวิเคราะหดินแบบรวดเร็วดวยใชชุด เอ็น พี เค ผลการวิเคราะหดินตัวอยาง
พบวาดินมีไนเทรตไนโตรเจน (NO3-N) ระดับต่ําถึงไมมี ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสวนใหญต่ําถึงปาน
กลาง (มีระดับสูง 1 ตัวอยาง) โพแทสเซียมที่เปนประโยชนต่ํา ดินมีพีเอช 5.5-6.5 ซึ่งสามารถแปลผลไดวา
ควรใสปุยที่มีสูตร เอ็น-พี-เค ในลักษณะ สูง-ต่ํา-สูง เพื่อประหยัดตนทุนในการใชปุย ซึ่งแตกตางจากสูตร
และอัตราที่เกษตรกรใชอยูปจจุบันโดยไมไดวิเคราะหดิน ซึ่งสวนใหญใสปุยสูตร 15-15-15
จากการสอบถามเกษตรกรชาวสวนยางที่เขารวมประชุม พบวาระดับความรูที่ไดรับจากการอบรม
ไดรับความรูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีเกษตรกรที่สามรถนําความรูไปปฏิบัติไดคิดเปนรอยละ 69.23
สวนที่เหลือคาดวาไมสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดจริง
กิจกรรมการใหความรูอีกกิจกรรมหนึ่งไดแกแนะนําการใชปุยน้ําสกัดจากมูลสุกร โดยการนํามูล
สุกรหรือมูลไกมาทําปุยอินทรียน้ํา เปนการใชของเสียจากการเลี้ยงสัตวมาใชใหเปนประโยชน โดยการนําปุย
น้ําไปใสทางดินและการฉีดพนทางใบ สงผลใหพืชใหผลผลิตมากขึ้นและมีคุณภาพดี ตนพืชแข็งแรง อายุ
การเก็บผลผลิตยาวนานขึ้น สามารถลดการใชปุยเคมีลงได การนําปุยน้ําสกัดมูลสุกรมาใชกับสวนยางพารา
จะชวยใหเกษตรกรชาวสวนยางที่เปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรยานตาขาวและสมาชิกของเครือขายลด
ตนทุนในการใชปุยเคมี
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ในสวนของการพัฒนาสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวใหเปนสวนยาง
เครือขายคุณคาตนน้ํา ไดคัดเลือกแกนนํากลุม 6 ราย ที่เปนประธานกลุมเกษตรกรที่มีโรงงานแปรรูปยางแผน
รมควัน โดยรับซื้อน้ํายางสดจากสมาชิกมาแปรรูปเปนยางแผนรมควัน และขายใหสหกรณการเกษตรยานตา
ขาว โดยสวนยางพาราของแกนนําทั้ง 6 กลุม มีการปลูกพืชแซมในสวนยางพาราโดยปลูกผักเนี้ยง ไมสะเดา
สัปปะรด และฝรั่ง โดยทุกรายมีความสนใจจะนําความรูการใชปุยตามผลการวิเคราะหดินไปใชในสวน
ยางพาราของตนเองดวย
สกก.ยานตาขาว ไดรับการยอมรับใหเปนศูนยเรียนรู โดยในรอบป 2553/54 มีตัวแทนของสถาบัน
เกษตรกรเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สกก.ยานตาขาว จํานวน 13 หนวยงาน คิดเปนจํานวนผูเขาดูงาน 679
คน
นอกจากตัวสหกรณการเกษตรยานตาขาวจะเปนองคกรที่ใหองคกรอื่นๆ ไดมาทําการศึกษาเรียนรู
เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณแหงนี้แลว สหกรณการเกษตรยานตาขาวยังไดดําเนินการจัดตั้งศูนย
เรียนรูยางพาราเสมือนจริง โดยจัดทําฐานขอมูลและขาวสารความรูทั้งดานการทําสวนยางพาราและธุรกิจ
ยางพารา มีการเก็บรวบรวมสถิติราคายางพาราและปริมาณที่ซื้อขายเปนรายวัน ทั้งนี้สหกรณการเกษตรยาน
ตาขาวไดจัดเตรียมจอภาพคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรไวรองรับการดําเนินงานของศูนยเรียนรูนี้ดวย
ในปจจุบันสหกรณการเกษตรยานตาขาวใชเว็บไซทรวมที่กรมสงเสริมสหกรณไดทําขึ้นโดยมี
สหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนสวนหนึ่งในเว็บไซทนี้ คือ “www.coopinthailand.com/1566” ที่มีผูเขา
เยี่ยมชมมาก
ในสวนของการพัฒนาเครือขายคุณคายางพารากลางน้ําและปลายน้ํา นั้น พบวาการดําเนินธุรกิจ
ยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวมีการรับซื้อทั้งน้ํายางสด ยางแผนดิบ ยางแผนรมควัน ยางฟอง
และยางคัตติ้ง โดยมีรายละเอียดในการดําเนินธุรกิจยางพาราแตละชนิดที่แตกตางกัน ในการรับซื้อน้ํายางสด
ทําการรับซื้อเพียง 3 จุดที่เปนโรงรมของ สกก.ยานตาขาว มีคาใชจายและคาจางในการแปรรูปน้ํายางสดเปน
ยางแผนรมควันของโรงรมประมาณ 1.80 – 2.00 บาท/กก. โดยธุรกิจยางแผนรมควันเปนธุรกิจหลักของ
สกก.ยานตาขาว ที่รวบรวมจากโรงรมของ สกก.ยานตาขาว เอง 3 แหง และรับจากเครือขายที่ทําธุรกิจกับ
สกก.ยานตาขาว อีก 43 เครือขาย โดยการรวบรวมยางแผนรมควันมีคาบริการอยูที่ กก.ละ 50 สต. สวนการ
รวบรวมยางแผนดิบมีคาบริการอยูที่ กก. ละ 60 สต. ซึ่งตัดจายมาจากสมาชิกที่นํายางแผนดิบมาสงรวบรวม
ใหกับ สกก.ยานตาขาวที่ทําหนาที่ขายแทนให
เริ่มตั้งแต 1 เมษายน 2553 – 31 มีนาคม 2554 สหกรณมีเครือขายทั้งสิ้น จํานวน 43 เครือขาย มี
สมาชิกที่สงยางแผนดิบ จํานวน 3 ราย สงยางแผนรมควัน 43 เครือขาย โดยลดลงไป 5 เครือขาย โดยในรอบ
3 เดือนที่ผานมา (เมษายน – มิถุนายน 2554) เครือขายไดสงยางใหแกสหกรณแลวทั้งสิ้น ประมาณ 2,047
ตัน คิดเปนมูลคาเงินประมาณ 285 ลานบาท ผลการดําเนินงาน 3 เดือนที่ผานมา สหกรณยังประสบกับการ
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ขาดทุนสุทธิในธุรกิจดังกลาว ประมาณ 1.7 ลานบาทเศษ เนื่องจากตั้งแตเดือนเมษายนทั้งเดือนราคายางลดลง
ทุกวัน ราคายางเดือนพฤษภาคมเคลื่อนไหวขึ้นๆ ลง ๆ แตเปนราคาขาลงมากกวา ในรอบเดือน มิถุนายน
ภาวะราคายางลดลงตลอด ถึง 1 กรกฎาคม 2554 แลวเริ่มดีขึ้น
ในสวนของกิจกรรมแสวงหาตลาดสงออกใหมนั้น จังหวัดตรังไดอนุมัติงบพัฒนาจังหวัด ประจําป
งบประมาณ 2554 ใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดตรัง ดําเนินงานโครงการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจยางพารา โดยการเจรจาการคาเพื่อขยายตลาดใหม และเชื่อมความสัมพันธที่ดีกับประเทศอินเดียในชวง
กลางเดือน กรกฏาคม 2554 โดยผูจัดการ สกก. ยานตาขาว ไดเขารวมคณะในฐานะผูแทนภาคเอกชนไป
เจรจาการทําธุรกิจสงออกยางพารา ในการเดินทางไปครั้งนี้ทางสหกรณมีแผนเจรจาการคายางลูกขุน กับผูนํา
เขาของประเทศอินเดีย
นอกจากนี้ สกก.ยานตาขาว ยังไดจัดทํา แผนธุรกิจ เครือขายคุณคายางพาราสหกรณยานตาขาวโดย
มีคณะนักวิจัยเปนฝายสนับสนุนและจัดเวทีให จากความผันผวนของราคายางกอใหเกิดผลกระทบทางบวก
และลบตอผูเกี่ยวของในโซอุปทานชวงราคาสูงก็จะเกิดผลดีแกเกษตรกรชาวสวนยางทําใหมีรายไดสูง แตผู
แปรรูปที่ใชยางพาราเปนวัตถุดิบก็มีปญหาเรื่องตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นและเมื่อราคาลดลงชาวสวนยางก็จะ
เดือนรอน เพราะทําใหรายไดลดลงแตผูแปรรูปผูผลิตก็จะไดรับผลดีเนื่องจากทําใหตนทุนการผลิตลดลง
นอกจากนี้ยังเกิดปญหากลางน้ําทําใหมีรายไดไมยั่งยืนและเกิดการขาดทุนในการทําธุรกิจ ถาหากไมมีการ
วางแผนเตรียมรับสถานการณของธุรกิจ
เครือขายคุณคายางพาราสหกรณยานตาขาว จัดตั้งขึ้นเพื่อการดําเนินธุรกิจของเกษตรกรชาวสวนยาง
ที่เปนสมาชิกของสหกรณยานตาขาวซึ่งสวนใหญมีสวนยางพาราขนาดเล็ก หรือเปนสมาชิกสหกรณกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง เพื่อใหสมาชิก และสหกรณไดรับผลประโยชนจากการบริหารจัดการการผลิตและ
การตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงเครือขายตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา
โดยที่ ก ารบริ ห ารจั ด การการผลิ ต และการตลาด จะเป น การบริ ห ารแบบการมี ส ว นร ว มในการ
เชื่อมโยงโซอุปทานเพื่อการลดจุดออนของเครือขายที่เปนอยูและการดําเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกสมาชิก และสหกรณ โดยที่สหกรณการเกษตรยานตาขาว กําจัด เปนแกนนําเพื่อมุงพัฒนาโซ
อุปทานเชิงคุณคาใหเกิดประโยชนของภาคีพันธมิตรของเครือขายธุรกิจยางพาราตั้งแตขบวนการผลิตจนถึง
การตลาดขั้นสุดทายเพื่อใหไดรูปแบบที่สามารถลดตนทุนการตลาดในการนําสินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภค
และมีการคาที่เปนธรรม ซึ่งจะสงผลตอการประกอบธุรกิจยางพาราอยางยั่งยืน
ในการจัดทําแผนธุรกิจนั้น มีการ วิเคราะหสถานการณธุรกิจ ทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
(SWOT analysis) ของเครือขายคุณคายางพารา จะเห็นวาเครือขายมีโอกาสและอุปสรรค รวมถึงถึงจุดแข็ง
และจุดออนหลายประการ มีการกําหนดแผนการตลาดโดยมี เปาหมายหลักของเครือขายเพื่อการรวบรวมยาง
จากสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อสรางระบบเครือขายคุณคายางพาราที่เขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ ทํา
ใหสมาชิกไดรับผลประโยชนมากกวาเดิม เพราะเมื่อมีอํานาจการตอรอง และมีการใชระบบการบริหาร
จัดการที่ดีชวยใหมีประสิทธิภาพ มากขึ้น มีการวิเคราะหกลุมเปาหมายเปน 2 กลุมคือ ( 1) กลุมเปาหมาย
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ภายในประเทศ คือ การประมูลขายที่ตลาดกลางหาดใหญ จ.สงขลา โดยขายกับบริษัทสงออกภายในประเทศ
ที่ใหราคาประมูลสูงสุด และสงราคาประมูลเพื่อซื้อยางคัตติ่งมาเก็บสต็อกไวขายใหกับผูแปรรูปยางแทงและ
ยาง compound และ (2) กลุมเปาหมายตางประเทศ คือ ประเทศจีน อินเดีย และมาเลยเซีย
สํา หรั บ กลยุ ท ธ แ ละกิจ กรรมทางการตลาด มี ก ลยุท ธ ผ ลิ ตภั ณ ฑที่ สํ า คั ญ คื อยางแผ น รมควั นที่ มี
คุณภาพสูงและตรงกับความตองการของโรงงานแปรรูปยางในตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีกลยุทธดานการ
สงเสริมการตลาด กลยุทธสรางแนวรวมทางสังคมโดยใชกระแสการสนับสนุนการสงออกสินคาการเกษตร
ของไทย กลยุ ท ธ ท างด า นราคาโดยการนํ า ราคาประมู ล ยางพาราที่ ต ลาดกลางหาดใหญ จ.สงขลามา
เปรียบเทียบเพื่อหาสวนตางสูงที่สุด
จากกลยุทธทางการตลาดของเครือขายคุณคายางพารา เมื่อมีการดําเนินกลยุทธตามแผนที่วางไว จะ
มีการตรวจสอบเปนระยะถึงผลสัมฤทธิ์วาเปนไปตามที่วางไวหรือไม อยางไร ดวยแผนควบคุม 4 ประเภท
ในแผนธุรกิจยังมีแผนบริหารการจัดการที่มีคณะกรรมการดําเนินการจํานวน 14 คน ฝายจัดการและ
เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ 98 คน มีแผนการเงินการลงทุนของสหกรณในป 2555 ที่จะใชเงินลงทุน
718 ลานบาท รายรับที่ไดจาการดําเนินธุรกิจของสหกรณ 737.2 ลานบาท ประมาณกําไรสุทธิ 19.19 ลาน
บาท

คณะนักวิจัยไดเชิญวิทยากรไปรวมระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนความเสี่ยงในการ
ดําเนินธุรกิจยาง สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด แบบมีสวนรวมของทั้งฝายกรรมการและ
ฝายจัดการ โดยระบุถึงความเสี่ยงจากปจจัยภายใน และความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก
เพื่อใหหนวยธุรกิจมีแผนรองรับและปองกันความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นตอการดําเนินงานของ
ธุรกิจอันจะสงผลตอการประกอบการของธุรกิจ จึงตองดําเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงภายใต
แผนบริหารความเสี่ยง (1) การกําหนดวัตถุประสงค การระบุความเสี่ยง เปนการพิจารณาความนาจะเปนที่
ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในหนวยธุรกิจ (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การสรางแผนจัดการ และ (4) การติดตาม
สอบทาน/สื่ อ สาร เป นการติ ดตามผลการนํ า แผนจั ด การความเสี่ ย งไปใช ใ นธุ ร กิ จ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง อย า ง
ทันทวงที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงเกิดขึ้น

5.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสนับสนุนการทําธุรกิจยางพาราในสหกรณ
1. การพัฒนาเครือขายคุณคาสหกรณในระดับตนน้ํา
1) จากผลการศึกษาพบวาสมาชิกของ สกก.ยานตาขาว เพียงประมาณรอยละ 19 เทานั้นที่นํายางแผน

ดิบมาขายใหกับสหกรณ สวนสมาชิกอีกประมาณรอยละ 71 ขายเปนน้ํายางสดหรือขายผลผลิตยาง
แผนดิบใหกับพอคาทั่วไป อันเนื่องมาจากสมาชิกของสหกรณอยูกระจายทั่วทั้งอําเภอยานตาขาว จึง
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ไมสะดวกในการนําผลผลิตยางแผนดิบมาที่ทําการ สกก.ยานตาขาว ที่เปนจุดรับซื้อ สหกรณอาจ
พิจารณาเพิ่มจุดรับซื้อเคลื่อนที่เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกของสหกรณ
2) จากผลการสํารวจพบวาสมาชิกของ สกก.ยานตาขาวจํานวนนอยมากที่ดําเนินการปลูกพืชแซม และ

การเลี้ยงสัตว (โค) ในพื้นที่สวนยาง ทั้งที่จะเปนแหลงเสริมรายไดและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชแรงงาน สกก.ยานตาขาว ควรพิจารณาแนวทางการสงเสริมธุรกิจตนน้ํานอกเหนือจากการ
ดําเนินการสวนยางพาราตนแบบที่ไดดําเนินการนํารองไปแลว แนวทางการสงเสริมอาจกําหนด
เกณฑและจัดประกวดสวนยางพาราและมอบรางวัลในการประชุมใหญ หรือพิจารณาลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูใหกับเกษตรกรชาวสวนยางที่เปนสมาชิกของ สกก.ยานตาขาว ที่ทําสวนยางพาราผาน
เกณฑที่กําหนด
3) จากผลการสํารวจพบวาสมาชิกของ สกก.ยานตาขาวจํานวนมากมีการใชปุยสูตรเสมอ เชน 15-15-

15 ทั้งที่จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลผลิตยางกับการใชปุย และจากการเก็บตัวอยาง
ดินและวิเคราะหเบื้องตนพบวาควรใชปุยสูตรที่มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัส (P) ต่ํากวา ประกอบกับ
จากผลการสํารวจปญหาของสมาชิกพบวาประมาณหนึ่งในสามระบุวามีปญหาราคาปุยแพง ทาง
สกก.ยานตาขาว ควรใหความรูที่ถูกตองในการใชปุยใหเหมาะสมกับการวิเคราะหธาตุอาหารในดิน
(ปุยสั่งตัด) รวมถึงการใชปุยนําสกัดมูลสุกร เพื่อลดตนทุนการทําสวนยางพารา
2. การพัฒนาเครือขายคุณคาสหกรณในระดับกลางน้ําและปลายน้ํา
1) จากรายงานเกี่ยวกับสถานการณในปจจุบันของเครือขาย พบวามีเครือขายบางสวนที่สงยางแผน

รมควันมาให สกก.ยานตาขาว รวบรวมสงประมูลที่ตลาดกลาง ไดถอนตัวออกไป ดังนั้นการเขาเปน
สมาชิกเครื่อขายธุรกิจยางพารากับสหกรณควรมีการพิจารณาจัดชั้นเครือขาย โดยมีการใหแรงจูงใจ
ที่แตกตางกัน เชน เงินปนผล และจํานวนเงินทุนหมุนเวียนที่แตกตางกัน ซึ่งจะทําใหการดําเนิน
ธุรกิจยางพารามีประสิทธิภาพมากขึ้น (กําหนดศักยภาพเกี่ยวกับปริมาณยางแผนรมควันที่จะสง
ประมูล หรือสงออกในอนาคตไดอยางถูกตองใกลเคียงกับความเปนจริง) อีกทั้งยังมีสวนชวยในการ
บริหารความเสี่ยงอีกดวย
2) ใหมีการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจยางพาราของ สกก.ยานตาขาว

โดยมีการจัดทําฐานขอมูลสมาชิกและการดําเนินธุรกิจพรอมทั้งมีการจัดทําและปรับปรุงแผนธุรกิจ
และแผนบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องเพื่อไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริงและเปน
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ศู นย เ รี ย นรู ใ นฐานะสหกรณ ก ารเกษตรต นแบบด า นการเชื่ อ มโยงโซ อุ ป ทานธุ ร กิ จ ยางพาราที่
สหกรณและองคกรอื่นๆ สามารถมาเรียนรูได รวมทั้งมีการพัฒนา สกก.ยานตาขาว ใหเปนศูนย
เรียนรูเสมือนจริงโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology: IT) ตอไป อีกทั้งมีการ
สงเสริมใหสหกรณและสถาบันเกษตรกรอื่นๆ ไดมีการจัดทําแผนธุรกิจและแผนบริหารความเสี่ยง
โดยความรวมมือกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ (สวก.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกรมสงเสริมสหกรณ
3) ภาครั ฐ จะต อ งมี ก ารศึ ก ษาอย า งจริ ง จั ง เกี่ ย วการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นราคายางพาราที่ มี ก าร

เคลื่อนไหวคอนขางรุนแรงในบางชวงเวลา ซึ่งสงผลใหผูประกอบการดานยางพารารวมถึงสหกรณ
และสถาบันเกษตรกรประสบกับการขาดทุน ดังตัวอยางที่เกิดขึ้นกับ สกก.ยานตาขาว ในชวงเดือน
เมษายนและชวงเดื อนมิถุ นายน 2554 โดยรัฐ อาจพิจ ารณาจัดตั้ งกองทุ นรักษาเสถี ยรภาพราคา
ยางพาราหรือกองทุนประกันรายไดของเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีลักษณะดําเนินการแบบ
สมัครใจใหชาวสวนยางมีสวนรวมในการสบทบเงินเขากองทุนสวนหนึ่ง (ในชวงที่ราคายางพารา
อยูในระดับสูง) และรัฐสมทบอีกสวนหนึ่ง
นอกจากนี้ในสวนของ สกก.ยานตาขาว ก็ควรไดมีการดําเนินการจัดใหมีกองทุนขึ้นมาภายใน
สหกรณเองเพื่อนําเงินกองทุนที่เก็บในชวงราคายางพาราเพิ่มสูงขึ้นมาชดเชยการขาดทุนในชวงที่
ราคายางพาราลดลงอยางรุนแรง
4) สกก.ยานตาขาว ควรดําเนินการพัฒนาระบบการประเมินตนเอง (self assessment) และรายงาน
ผลการประเมินในการประชุมใหญนอกเหนือจากการรายงานงบรายได –รายจาย และงบดุลประจําป
รวมถึงการรับการตรวจประเมินจากองคกรภายนอก (อยางเปนกัลญาณมิตร) เชน สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ (สวก.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นอกเหนือจากการตรวจสอบโดยกรมตรวจบัญชี
สหกรณ เพื่อเปนหลักประกันในการบริหารองคกรอยางมีธรรมาภิบาลและโปรงใส และไดใชผล
การประเมินในการพัฒนาปรับปรุง สกก.ยานตาขาว อยางตอเนื่อง เพื่อไปสูการเปนเครื่อขายคุณคา
ยางพาราและองคกรแหงการเรียนรูที่สมบูรณแบบ
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ตารางผนวกที่ 1 สภาพทั่วไปชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว ป 2553
รายการ
ราย
จํานวนสมาชิก (คน)

538

อายุเฉลี่ย (ป)

48

ระดับการศึกษา
ป. 1
ป. 2
ป. 3
ป. 4
ป. 5
ป. 6
ม. 3
ม. 5
ม. 6
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
กศน.
ไมระบุ

0
1
2
254
1
71
56
2
37
9
37
28
0
40

ทําสวนยางมาแลวเฉลี่ย (ป)

21.47

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย (คน)

3.72

รายไดอื่น ๆ
ไมมี
มี
คาขาย
สวนผลไม
สวนปาลม
เลี้ยงหมู

273
268
78
20
2
1

%

0.00
1.19
0.37
47.21
0.19
13.20
10.41
0.37
6.88
1.67
6.88
5.20
0.00
7.43

50.74
49.81
14.50
3.72
0.37
0.19
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ตารางผนวกที่ 1 (ตอ)
รายการ
เลี้ยงวัว
เลี้ยงปลา
รับจาง
ปลูกผัก
เผาถาน
รับซื้/ทําไมยาง
ชางไม
ขายตรง
ตัดผม
ขาราชการ/พนักงานของรัฐ
เลี้ยงไก
เลี้ยงแพะ
ทํานากุง
ซอมรถ
พนักงานบริษัท
ประมง
เย็บผา
หนังตะลุง
ทํานา

ราย
4
1
78
8
0
13
2
2
4
15
3
0
4
0
2
2
0
0
0

%
0.74
0.19
14.50
1.49
0.00
2.42
0.37
0.37
0.74
2.79
0.56
0.00
0.74
0.00
0.37
0.37
0.00
0.00
0.00
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ตารางผนวกที่ 2 เนื้อที่ อายุ และพันธุยางพาราที่ปลูกของชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกสหกรณการเกษตร
ยานตาขาวทั้งหมด ป 2553
รายการ

รวมทุกแปลง
เนื้อที่

จํานวนทั้งหมด
เนื้อที่รวม (แปลง)
เนื้อที่รวม (ไร)
เนื้อที่เฉลี่ย (แปลง)
เนื้อที่เฉลี่ย (ไร)

847.00
6,056.00
1.57
11.26

เกษตรกรไมมีสวนยาง (ราย)

143.00

1.ยังกรีดไมได
เนื้อที่รวม (แปลง)
เนื้อที่รวม (ไร)
เนื้อที่เฉลี่ย (แปลง)
เนื้อที่เฉลี่ย (ไร)

241.00
1,219.00
0.28
0.20

พันธุ
RRIM 600
24
251
235
240
255
311
400
450
576
601
5 ทับ
ไมระบุพันธุยาง

200.00
9.00
1.00
30.00

%

82.99
0.00
3.73
0.00
0.00
0.00
0.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.45
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ตารางผนวกที่ 2 (ตอ)
รายการ

รวมทุกแปลง
เนื้อที่

%

อายุยาง
0 ป
1 ป
2 ป
3 ป
4 ป
5 ป
6 ป
7 ป
8 ป
ไมระบุ

0.00
23.00
70.00
337.50
299.00
242.00
65.50
7.00
5.00
26.00

0.00
2.14
6.51
31.40
27.81
22.51
6.09
0.65
0.47
2.42

2. กรีดไดแลว
เนื้อที่รวม (ไร)
เนื้อที่รวม (แปลง)
เนื้อที่เฉลี่ย (ไร)
เนื้อที่เฉลี่ย (แปลง)

4,797.00
601.00
1.26
1.41

พันธุ
RRIM 600
251
24
235
240
255
311
400
450
451
601
511

561.00
2.00
-

93.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.33
0.00
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ตารางผนวกที่ 2 (ตอ)
รายการ
5 ทับ
GT
ไมระบุพันธุยาง
อายุยาง
ไมเกิน 10 ป
11-15 ป
16-20 ป
21-25 ป
26-30 ป
31-35 ป
36-40 ป
41-45 ป
ไมระบุ

รวมทุกแปลง
เนื้อที่
10.00

%
0.00
0.00
1.66

1,054.50
2,136.50
1,123.00
91.00
27.00
0.00
0.00
0.00
59.00

25.65
51.97
27.32
2.21
0.66
0.00
0.00
0.00
1.44
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ตารางผนวกที่ 3 แรงงานที่ใชในการกรีดยาง สวนแบง และการขายของชาวสวนยางที่เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตา
ขาว ป 2553
รายการ

ราย

%

แรงงานที่กรีดยาง
กรีดเองทั้งหมด
จางทั้งหมด
กรีดเองและจาง
ไมระบุ

400
41
28
44

74.35
7.62
5.20
8.18

สวนแบงเจาของ : ลูกจาง
70 30
60 40
55 45
50 50
45 55
ไมระบุ

122
0
30
27
3
2
60

100.00
0.00
24.59
22.13
2.46
1.64
49.18

การขาย
น้ํายางสด
ยางแผนดิบ
ยางแผนรมควัน
ไมระบุ

361
179
62
39

56.32
27.93
9.67
6.08

แหลงขาย
สกก.
อื่น ๆ
ไมระบุ

99
373
55

18.79
70.78
10.44
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ตารางผนวกที่ 4 การปลูกพืชแซมและการเลี้ยงสัตวในสวนยางพาราของชาวสวนยางที่เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตา
ขาว ป 2553
รายการ
ปลูกพืชแซมในสวนยางพารา
ไมตอบ
ไมมี
มี
กลวย
ฝรั่ง
พริก
สะเดา (ไมเทียม)
ไมตะเคียน
ปาลม
ทุเรียน
มะพราว
สับปะรด
ผัก
กระถิน
มังคุด
เงาะ
มะมวงหิมพานต
พันธุยาง
ถั่ว
ไมระบุชนิดพืช
การเลี้ยงสัตวในสวนยางพารา
ไมตอบ
ไมมี
มี
วัว
แพะ
ไก
นกกระทา
ปลา

ราย
538
33
470
33
25
0
1
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
0
0
3
538
89
444
5
5
0
0
0
0

%
100.00
6.13
87.36
6.13
4.65
0.00
0.19
0.00
0.00
0.00
0.19
0.00
0.00
0.37
0.00
0.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.61
100.00
16.54
82.53
0.93
0.93
0.00
0.00
0.00
0.00
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ตารางผนวกที่ 5 การดูแลรักษาสวนยางพาราของชาวสวนยางที่เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว ป 2553
รายการ
ราย
%
1. การใสปุยยางที่ยังไมไดกรีด
ใสตามกองทุนแนะนํา
95
17.65
อื่น ๆ
77
14.13
ไมระบุ
335
62.27
เกษตรกรที่แตมีสวนยางที่กรีดได
เกษตรกรมีแตสวนยางที่ยังกรีดไมได
เกษตรกรมีทั้งสวนยางที่กรีดไดและกรีดไมได
2. การใสปุยเคมีกับยางที่กรีดแลว
ไมใสปุย
ใสปุย
ใสปุยปละ
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
5 ครั้ง
สูตรปุยเคมี
9 - 3 -9
13 – 13 - 21
15 - 0 - 0
15 - 15 - 15
15 - 5 - 20
15 - 7 - 18
15 - 15 - 20
15 - 17 - 15
16 - 4 - 5
16 - 8 - 4
16 - 16 - 16
16 - 16 - 20

241
59
238

44.80
10.97
44.23

0
491

0.00
100.00

289
198
4
0
0

58.86
40.33
0.81
0.00
0.00

0
0
0
378
0
84
0
0
0
4
0
0

0.00
0.00
0.00
76.98
0.00
17.10
0.00
0.00
0.00
0.81
0.00
0.00
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ตารางผนวกที่ 5 (ตอ)
รายการ
16 - 20 - 00
18 - 4 - 5
23 - 7 - 7
20 - 8 - 20
ไมระบุสูตร
3. ใสปุยคอก
4. ใสปุยเคมีและปุยคอก
5. ไมไดใสปุย
6. อื่น ๆ
7. การกําจัดวัชพืช
ใชแรงงานคนถาง
ใชยาฆาหญา
ใชรถไถ
ใชรถตัดหญา
อื่น ๆ
ไมระบุ

ราย
0
4
0
1
37

%
0.00
0.81
0.00
0.2
7.53

0
0
1
2

0.00
0.00
0.22
0.43

171
5
46
48
49
203

31.78
0.93
8.55
8.92
9.11
37.73
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ตารางผนวกที่ 6 ปญหาและสิ่งที่ตองการใหสหกรณชวยเหลือของชาวสวนยางที่เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว
ป 2553
รายการ

ราย

%

ปญหาในปจจุบัน
ไมมีปญหา
มีปญหา
ผลผลิตตกต่ํา
ราคาปุยสูง
ราคายางตกต่ํา
ทุนนอย/รายไดต่ํา
คาครอบชีพสูง
ตนยางเปนโรค
หนายางตายนิ่ง
เปนหนี้/ชําระหนี้ไมไดตามกําหนด
ฝนตกบอย
สหกรณชวยเหลือไมตอเนื่อง
กลายางไมเหมาะสม
ดินไมดี

270
268
1
196
10
0
0
9
42
3
9
0
0
0

50.18
49.81
0.19
36.43
1.86
0.00
0.00
1.67
7.81
0.56
1.67
0.00
0.00
0.00

สิ่งที่ตองการใหชวยเหลือ
ไมมี
มี
ราคายาง
คุณภาพ/ราคาปุย
การดูแล/โรคของยาง
ลดดอกเบี้ยเงินกู
เงินใหกู
ปลด/ผอนผันหนี้
แหลงรับซื้อน้ํายาง
ราคาน้ํามัน
กลายาง
อาชีพเสิรม
ดิน

363
175
2
127
1
30
8
3
3
0
0
0
0

67.47
32.52
0.37
23.61
0.19
5.78
1.49
0.56
0.56
0.00
0.00
0.00
0.00
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การประชุมเครือขายยาง วันที่ 11 ตุลาคม 2553
( เพื่อประชุมชี้แจงการทําวิจยั )
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
1
ศานิต เกาเอี้ยน
อาจารยภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2
ปติ กันตังสกุล
อาจารยภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3
นายจิรวัฒน ไวพจนาท
ผูชวยนักวิจัย
4
นายประวิง นุนขาว
ประธานกรรมการสหกรณ
5
นายสิทธี ศรีเพชร
รองประธานกรรมการ
6
นายอํานวย ทวนคํา
เหรัญญิก
7
นางนุชรินทร อยูอําไพ
ผูจัดการใหญ
8
นายสิทธิเดช ฮุยเคียน
รองผูจัดการใหญ
9
นายนิต จันทรพุม
10 นายวินัย รังสี
11 นางปวีณา เพ็งเผา
เลขานุการ
12 นางพัชรา รองเดช
หัวหนาธุรการ และงานไอที
13 นายเอี่ยม สงสุวรรณ
หัวหนาโรงอัดกอน
14 นายมีศักดิ์ บัวเจริญเกียรติ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
หัวหนาสํานักงานกองทุนสงเคราะห
15 นายประเสริฐ ปกเข็ม
การทําสวนยางพารา
ผูจัดการกลุมเกษตรกรททําสวนธาร
16 นายกัปนาท เยาวพันธุกุล
น้ําทิพย อ.เบตง จ.ยะลา
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การประชุมอนุกรรมการเครือขายยางพารา (แผนธุรกิจ)
วันที่ 11 ตุลาคม 2553
ขอเสนอแนะ
ที่เปนของชาวสวนยางอยางยั่งยืน
ตนน้ํา
1. การปลูกพืชแซมยังนอยรัฐบาลสงเจาหนาที่เขาชวย
2. พันธยางปจจุบันราคาสูง
กลางน้ํา
1. โรงรมของสหกรณบางโรงยังมาไดใชประโยชน สหกรณบางแหงตองการใช แตเจาของที่ดิน
ยังหวงพื้นที่
2. สหกรณตองการเก็บสตอกยางแปรรูปเพื่อเก็งกําไร แตเรายังไมมีโกดังเก็บบยาง PPS ไวเก็บ
ยางคัตติ้ง จะทําใหยางเปนเชื้อรา แลวเปลี่ยนเกรดเปนยางคัดติ้งทันที สหกรณตองการเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล สรางโกดังขนาด 1,000 ตัน สหกรณใชเงินซื้อที่ดินไปแลว สหกรณตองการ
มีเงินหมุนเวียนในการรวบรวมยางจากเครือขาย ทางสหกรณตองการใหเครือขายกูเงิน 7 วัน
โดยไมมีดอกเบี้ย ถาใชเงินไปลงทุนในสินทรัพยสหกรณจะไมมีเงินหมุนเวียนใหแกสมาชิก
และเครือขาย
3. อยากให รัฐ บาลแจ ง งบประมาณส ว นราชการใดที่ ท างสหกรณ ข อได บ า ง นอกจากงบของ
สหกรณจังหวัดตรัง
สรุปปญหาเครือขายยาง เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2553 (ปญหา)
1. เงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอ
2. ถนนขรุขระ
3. ไมมีการประกันราคา
4. เงินที่เปนคา CSS เพิ่ม 5 บาท ใหรัฐบาลไปตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือชาวสวนยางใตหรือไม
คลายๆกับของขาราชการ เชน ชาวสวนยาง 100 บาท ฝากหามถอน 10 บาท ทางรัฐบาลชวย 5
บาท เปนตน ขณะนี้ทางกองทุนขาวเขาทําไปแลว
5. เงิน 80,000 ลานรัฐบาลจายหรือไมเพื่อการสตอกยางของโกดังขนาด 500 ตัน
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การประชุมเครือขายยาง วันที่ 22 ตุลาคม 2553
(เพื่อการจัดทําแผนธุรกิจ)
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
1
จุฑาทิพย ภัทราวาท
ผอ. สถาบันวิชาการดานสหกรณ
อาจารยภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
2
ศานิต เกาเอี้ยน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อาจารยภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
3
ปติ กันตังสกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4
นายจิรวัฒน ไวพจนาท
ผูชวยนักวิจัย
5
นายประวิง นุนขาว
ประธานกรรมการสหกรณ
6
นายสิทธี ศรีเพชร
รองประธานกรรมการ
7
นายอํานวย ทวนคํา
เหรัญญิก
8
นางนุชรินทร อยูอําไพ
ผูจัดการใหญ
9
นายสิทธิเดช ฮุยเคียน
รองผูจัดการใหญ
10 นายนิต จันทรพุม
11 นายวินัย รังสี
12 นางปวีณา เพ็งเผา
เลขานุการ
13 นางพัชรา รองเดช
หัวหนาธุรการ และงานไอที
14 นายเอี่ยม สงสุวรรณ
หัวหนาโรงอัดกอน
15 นายมีศักดิ์ บัวเจริญเกียรติ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
หัวหนาสํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยางพารา
16 นายประเสริฐ ปกเข็ม
ผูจัดการกลุมเกษตรกรทําสวนธารน้ํา
17 นายกัปนาท เยาวพันธุกุล ทิพย อ.เบตง จ.ยะลา
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การประชุมเครือขาย วันที่ 22 ตุลาคม 2553 (วิจัย)
แผนธุรกิจ เครือขายยางพารา 2553
ตนน้ํา
จุดมุงหมายในการทําแผน
ใชเครื่องมือในการตรวจสอบแนวคิดทางธุรกิจ และวิธีการดําเนินการของกิจการโดยแผนจะชวย
กําหนดองคประกอบสําหรับขบวนการทํางาน ภารกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ
องคประกอบของแผนธุรกิจ มี 9 ประการ
1. บทสรุปของผูบริหาร
2. ภาพรวมของกิจการ และแผนธุรกิจ
3. การวิเคราะหสถานการณธุรกิจ
4. แผนธุรกิจ
5. แผนการผลิต
6. แผนการจัดการ
7. ความเสี่ยงของแตละธุรกิจ
8. แผนดานการเงินลงทุน
9. ภาพภนวก
ประสบการณในการทํางาน และแผนธุรกิจ และกลยุทธในอนาคต การประกันความเสี่ยง การใช
เทคโนโลยีในอนาคต
กระบวนการจัดทําแผนธุรกิจและการใชประโยชนในแผนธุรกิจ องคประกอบที่สําคัญของแนวคิด
ธุรกิจสูความสําเร็จ และคุณสมบัติของแผนธุรกิจที่ดี
แผนเพิ่มโรงรม ในป 2555, 2556 และ 2557
ป 2555 อยางนอย 1 โรง ที่บานโพรงจระเข
ป 2556 ขยายเตาเพิ่ม และสรางโรงงานยางคอมปาวด เปนของสหกรณเอง
ป 2557 ยางรมควัน- ยางอัดกอน- ยางคอมปาวดจะขยายแบบสมบูรณ
จากป 2545 การสงออกลดลง
ทางอินโดนีเชียแยงตลาดยางพารา ราคายางจะขึ้นจะลดขึ้นอยูกับสตอกยางของโลก โอกาสราคายาง
จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนตมีความตองการยางมากขึ้น แตจะขึ้นอยูกับการผลิตรถยนตและ
ความตองการใชรถยนต
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วัฏจักรเศรษฐกิจและปญหาของชาวสวนยาง
1. ทางสงเคราะหจายปุยนอย (ไมพอ)
2. ปญหาของยางตาย โดยไมทราบสาเหตุ
3. เครือขายความเขาใจและความรวมมือ
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การประชุมโครงการเสริมสรางการเชื่อมโยง เครือขายธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกร
วันที่ 19 เมษายน 2554
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ
นายประวิง นุนขาว ตําแหนงประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุมแจงขาวสารของสหกรณและขาวอื่น ๆ
ในที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ประธานในที่ประชุมมอบหมายให นางปวีณา เพ็งเผา เลขานุการไดอานรายงานการประชุมครั้งที่แลว ตั้งแตตนจน
จบใหที่ประชุมรับรอง
มติที่ประชุม รับรองรายงาน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องปญหาที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมยางเครือขาย
ที่ประชุมไดเปดโอกาสใหตัวแทนเครือขายนําเสนอปญหา ดังนี้
นายสัมพันธ พันธเกตุ นายนิรัตน รัตนสุรการย แจงวาโรงอัดของเรามีปญหาเกิดขึ้นคือ
- ที่จอดรถ ที่ลงยางไมพอ ฝนตกยางเปยก
- ตาชั่ง
- เบอรคิวผูที่มาสงยาง (บัตรคิว)
- ที่นั่งรอของเครือขาย
- ถนนทางเขาขรุขระ ฝุนมาก
- มีเสาไฟฟาขวาง
- โกดังไมเพียงพอ
- ความสัมพันธและการบริหารจัดการโรงวัดไมดพี อ
- ทางเขา – ออกโกดัง
- แผงรองยางยังมีนอย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการวางแผนการสงยางของเครือขายป 55
ผูจัดการใหญ นางนุชรินทร อยูอําไพ ไดขอความรวมมือจากเครือขายวา จากป 2554 โรงอัดกอนรวบรวมยางจาก
เครือขาย 46 เครือขายไดจํานวน 8,774 ตน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2553 ถึง 2,174 ตน ( 6,600 ตน ) และในปหนามีประมาณ 2554
สหกรณมีแผนการจะตอยอดเรื่องของยางพาราใหมากขึ้น รวมถึงสหกรณจะแปรรูปการสงออกในรูปของยางอัดกอน (
RSS3 ) และยางคอมปาวด และเมื่อสหกรณจะแกปญหาตาง ๆ ของป 2554 ใหเรียบรอย สหกรณจําเปนตองมีการวาง
แผนการทํางานแตเนิ่น ๆ การทราบขอมูลจากเครือขายจึงเปนเรื่องสําคัญ สหกรณจึงขอใหทุกเครือขายไดวางแผนการสงยาง
ใหแกตลาดกลางสาขาป 2555 ดวยวา คาดวาจะสงยางไดคนละกี่ตัน และขอใหสงขอมูลดังกลาวใหสหกรณในการประชุม
คราวหนา
มติท่ปี ระชุม มีมติเปนเอกฉันท
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องมาตรการการทํางานของตลาดกลางสาขา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ขอขายยางลวงหนาไดหรือไม
6.2 การประชุมเพื่อกระชับความสัมพันธ ขอประชุม 1 ครั้งตอเดือน
6.3 การเงินใหหมุนเวียนเพิ่มจาก 500,000 บาท เปน 1,000,000 บาท ไดหรือไม
- ผูจัดการใหญตอบการตกลงซื้อขายลวงหนา โดยใหสหกรณขายใหกับตลาดกลางได แตรับเงิน
ลวงหนาไมได สงขายยางภายหลังไมได
- การเงินเพิ่มเปน 1,000,000 บาท แตตองอยูที่หลักประกันของเครือขาย
- นายเอี่ยม กลาววาขอความรวมมือจากเครือขายในเรื่องหาคัดเกรดยางทุกครั้งเวลาสงยางลาชา
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นางปวีณา เพ็งเผา
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ตารางผนวกที่ 7 เนื้อที่การปลูกยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว
เนื้อที่สวนยางพารา(ไร)
รายการ
สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย
ราย
%
จํานวนเนื้อที่ปลูกยางพารา
นอยกวา 15 ไร
13.00
4.00
8.62
17 43.59
15 - 30 ไร
20.00 15.00 18.45
11 28.21
มากกวา 30 ไร
400.00 35.00 97.88
8
20.51
ไมระบุ
3
7.69
39 100.00
รวม
423.00 54.00 124.95

ตารางผนวกที่ 8 อายุยางพาราที่กรีดไดและยังกรีดไมไดของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตา
ขาว
รายการ
เนื้อที่ (ไร)
%
เนื้อที่ที่ใชปลูกยางพาราทั้งหมด
1132.50
100.00
เนื้อที่สวนยางพาราที่กรีดไดแลว
718.00
63.40
เนื้อที่สวนยางพาราที่ยังกรีดไมได
347.00
30.64
อายุยางพาราทีย่ ังกรีดไมได
1 - 4 ป
175.50
15.50
5 - 8 ป
172.00
15.19
อายุยางพาราทีก่ รีดไดแลว
4 - 12 ป
130.50
11.52
13 - 21 ป
525.50
46.40
22 - 30 ป
50.00
4.42
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ตารางผนวกที่ 9 ผลผลิตและจํานวนวันที่ใชในการกรีดยางพาราของสมาชิกสหกรณ
การเกษตร
ยานตาขาว
รายการ
จํานวน
ราย
ผลผลิตยางพารา
น้ํายาง( กก./วัน/ไร)
2.30
23
ยางแผนดิบ(กก./วัน/ไร
0.83
23
ไมระบุ
4
จํานวนวันที่ใชในการกรีดยาง(ป)
ตนป-เดือน พ.ย.(วัน/ราย)
105.54
13
ไมระบุ
4
เดือน ธ.ค.(วัน/ราย)
18.92
12
ไมระบุ
4

ตารางผนวกที่ 10 การใสปุยยางพาราที่กรีดแลวของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว
รายการ
กก./ครั้ง/ไร
กก./ไร
ราย
การใสปุยกับยางที่กรีดแลว
1 ครั้ง
61.09
61.09
10
2 ครั้ง
42.00
84.00
12
3 ครั้ง
18.84
56.52
2
ไมระบุ
3
สูตรปุยที่ใช
15-15-15
40.22
120.66
20
15-7-18
65.67
131.33
2
15-7-8
64.71
64.71
2
15-8-18
59.38
118.75
1
18-4-5
28.57
28.57
1
20-8-20
20.00
20.00
2
16-8-4
35.71
35.71
1
อินทรีย
80.95
80.95
3
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ตารางผนวกที่ 11 ระดับความรูที่สมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวไดรับ
รายการ
ราย
ความรูที่ไดรับ
มากที่สุด
9
มาก
19
ปานกลาง
8
นอย
0
ไมระบุ
3
รวม
39
การนําความรูไ ปปฏิบัติ
ปฏิบัติได
27
ปฏิบัติไมไดเพราะ ปฏิบัตไิ มไดจริง
1
ปฏิบัติไมไดเพราะ ตนยางอายุยังนอย
1
ไมระบุ
10
รวม
39

%
23.08
48.72
20.51
0.00
7.69
100.00
69.23
2.56
2.56
25.64
100.00

ตารางผนวกที่ 12 ความรูที่สมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวตองการเพิ่มเติม
รายการ
ราย
ความรูที่ตองการเพิ่มเติม
1.ความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
2
การตายของตนยางพารา
2.ความรูเกี่ยวกับการผสมแมปุยและการใชปุย
3
ที่เหมาะสมกับสภาพดินและตนพืช
3.ความรูเกี่ยวกับการใชปุยชีวภาพและการใชปุย
2
เคมีรวมกับปุยชีวภาพ
2
4.ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพดิน
5.ความรูเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตและ
3
คุณภาพน้ํายาง
6.ไมระบุ
27
รวม
39

%
5.13
7.69
5.13
5.13
7.69
69.23
100.00
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แบบสอบถาม
โครงการเครือขายยางพารา
สหกรณการเกษตรยานตาขาวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร
เพื่อใชวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตยางพาราที่ใชกับปริมาณปุยเคมีที่ใช
ในป พ.ศ. 2553 ( มกราคม ถึง ธันวาคม)
ชื่อ .....................................................................................................................
บานเลขที่ .............................. หมู ....................... ตําบล .........................................
ตอบเฉพาะยาพาราที่กรีดไดแลวในป 2553
1. เนื้อที่สวนยางพาราที่กรีดไดแลวในป 2553 ( ม.ค.-ธ.ค.) .................................. ไร อายุตนยาง ................... ป พันธุ
............................................ ประมาณไรละ ...................................... ตน
2. การใสปุยเคมีกับสวนยางพาราตามแปลงขอ 1. ป 2553
สูตรปุย
ตรา
ปริมาณที่ใส
ราคาซื้อ
ใสเดือน
กรัม/ตน
กก./ไร
รวม (กระสอบ) (บาท/กระสอบ)
1.)
2.)
3.)
4.)
รวมทั้งป
3. มีการใสปุยคอกชนิด ....................................... ปริมาณรวม ...........................กก. ราคา .......................บาท/กก.
4. ปุยประเภทอื่นๆ โปรดระบุ .........................................รวม ..............................กก. ราคา ....................บาท/กก.
5. ผลผลิตยางพาราที่กรีดไดในเนื้อที่ ตามขอที่ 1 ในป 2553 กรีดไดประมาณ ........................ วัน
5.1 ผลผลิตที่ขายในลักษณะน้ํายางสด .........................................กิโลกรัม/วัน
เปอรเซ็นตเนื้อยางเฉลี่ย .......................% รวมทั้งป ...................... กก. ขายไดราคาเฉลี่ย .................. บาท/กก.
( .....) ขายใหกับผูรวบรวมที่จดุ รับซื้อ
(.....) ขายใหโรงรมสกหรณยานตาขาว
(.....) ขายใหโรงรม สกย.
(.....) ขายใหโรงรมกบุมเกษตรกร
5.2 ผลผลิตไดในลักษณะยางแผนดิบตากแหง ................ กก. / วัน หรือรวมทั้งป ..................... กก./ป
ขายไดราคาเฉลี่ย ............... บาท/กก.
(......) ขายใหกับรานคาในหมูบาน
(.....) ขายใหกับรานคาในตลาดอําเภอ
(.....) ขายใหกับวหกรณยานตาขาว
(.....) อื่น ๆ ระบุ ............................................
6. การปราบวัชพืชสวนยางพาราตามแปลงขอ 1. ป 2553
วิธีการ
ครั้ง/เดือน
ครั้ง/ป
1. ใชแรงงานคนถางหญา
2. ใชยาฆาหญา
3. ใชเครื่องตัดหญา
4. ใชรถไถพรวน
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สรุปรายงานการเดินทางไปเจรจาการคาและการลงทุนประเทศอินเดีย
ระหวางวันที่ 10 – 16 กรกฏาคม 2554
สิ่งที่ไดรับและเปนประโยชนในการเดินทางครั้งนี้
1.ไดรับทราบขอมูลสาธารณรัฐอินเดีย
2. ไดเห็นสิ่งที่แตกตาง แรนาสนใจ นาศึกษาคนหาของประเทศอินเดีย
3. ไดเพื่อนดี ๆ เพิ่ม ไดรูจักสวนราชการดี ๆ ที่ใหความชวยเหลืออยางจริงจัง
4. ไดพบกับทานเอกอัครราชฑูตไทยประจําอินเดียที่มีอัธยาศรัยดีมาก ๆ สําหรับหนวยงานของราชการ
5. ผลการเจรจาการคามีดังนี้
เมืองเจไน (วันที่ 11 กรกฏาคม 2554)
ไดเจรจาการคาเรื่องยางพารา จํานวน 2 ราย คือบริษัท สเตอรลิง (Sterling Solid Tyler (P) LTD.)
ขาย R Vijay a Kermar กรรมการผูจัดการของบริษัท เขาเปนบริษัทแปรรูปยางเปนผลิตภัณฑตาง ๆ สงขาย
ใหแกรานคาตาง ๆ ในประเทศอินเดียมีเครือขายประมาณ 20 ราย
สวนอีก 1 รายเปน Trader มากกวาผูผลิต คือ SomiHazari กรรมการผูจัดการ บริษัท
Shosovapropuriter Put Ltd.
วันที่ 12 กรกฏาคม 2554
เยี่ยมชมโรงงานบานยาง ซึ่งในเมืองเจนไน ผูประกอบการไดยางพาราจํานวนมากเชนกัน แตสวน
ใหญซื้อไมแปรรูปจากประเทศมาเลเซีย แลวนํามาเปนเฟอรนิเจอร เครื่องใชในบาน ครัวเรือน สงขาย
ภายในประเทศเทานั้น เนนราคาถูก
วันที่ 13 กรกฏาคม 2554
- เยี่ยมชมมรดกโลก ทัชมาฮาล
- เย็นคารวะเอกอัครราชฑูตไทยประจําประเทศอินเดีย
- ฯพณฯ ไดเลี้ยงอาหารค่าํ และกลาวตอนรับเปนอยางดี มีบริการจําหนายสินคาที่ระลึก
วันที่ 14 กรกฏาคม 2554
- เดินทางไปนิวเดลซี เพื่อพบปะหารือกับหอการคาและสภาอุตสาหกรรมอินเดียที่สํานักงาน
หอการคา ผูตอนรับคือ Dr. Manjer Kalra Prakash ตําแหนง Assitant Serstany Generral ของ
สภาอุตสาหกรรม โดยทานไดกลาววา การเจรจาการคาระหวางไทยกับอินเดีย โดยสภาหอฯ
เกิดขึ้นเมื่อสมัยทานนายกทักษิณ ชินวัตร และเริ่มมาจนกระทั่งปจจุบัน
เมืองกัลกัตตา ( 15 กรกฏาคม 2554 )
ทานกงสุลใหญ ทานประธาน BCC นายปาวัน ปอดคาร ไดตอนรับเปนอยางดี ณ โรงแรมที่พัก
หลังจากประชุมแลว ไมนาเชือ่ วาเมืองกัลกัตตาจะมีผูผลิตโดยตรงสนใจยางพาราจํานวน 7 ราย
มากกวาไมยางพารา ตามรายชื่อที่แนบมาแลว แตจาํ ไดประมาณ 2 รายที่สนใจมากคือ บริษัท นิว
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อินเดียรรับเบอร จํากัด ผูผลิตพื้นรองเทา ผลิตชิ้นสวนยางอื่น ๆมากมาย สนใจตองการรวมลงทุน
รวมกับเราเพื่อผลิตรองเทาและวัสดุยางอื่น ๆและจะเดินทางมากรุงเทพ ฯ และจังหวัดตรังในโอกาส
ตอมา
- อีก 1 บริษัท คือ อพอลโล ซื้อยาแทงจากจังหวัดตรัง คือบริษัทไทยเทครับเบอร สนใจอยากทํา
การคากับเรา
- อีก 1 ราย ตองการมาปลูกยางพาราในประเทศเรา
- นอกจากนั้น สนใจรวมลงทุนซื้อยางรมควัน ชั้น 3 และ ชั้น 4 ยางแทง
6. ผูวาทานไมตรี อินทุสุต ไดกลาววัตถุประสงคชัดเจนวา สรางความสัมพันธอันดี ทั้งการคาและ
การลงทุนระหวาง ตรังและอินเดีย รวมถึงไดแนะนําวัตถุดิบไมยางพารา แหลงทองเที่ยวใหแก
อินเดียอยางชัดเจน ทําใหอินเดียและตางชาติรูจักจังหวัดตรังเพิ่มขึ้น
7. ไดรูจักลูทางการคา และความตองการของการคาระหวางประเทศวาเปนอยางไร เราตองศึกษา
เตรียมตัว เตรียมพรอมอยางไรในโอกาสตอไปทุกอยางไมงายอยางที่เราคิด
8. เนนการเปดตลาดใหมการคายางพาราใหแกเครือขายเกษตรกรอยางมีแนวทางและคุมคา
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