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เครือขายคุณคายางพารา
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โดย
นายศานิต เกาเอี้ยน และคณะ
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สัญญาเลขที่ RDG5540003

รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ
โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซอปุ ทาน:
เครือขายคุณคายางพารา
ระยะที่ 3

คณะผูวิจัย

1. ศานิต เกาเอี้ยน
2. นุชรินทร อยูอําไพ
3. ปติ กันตังกุล
4. พรวิภา พรมจีน

สังกัด

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สหกรณการเกษตรยานตาขาว
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ
และการคาที่เปนธรรม

สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(ความเห็นในรายงานนี้เปนของผูวิจัย สกว. ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป)

คํานํา
รายงานฉบั บสมบู รณ ของโครงการวิจัย เครือขายคุณ คา ยางพารา ระยะที่ 3 สําเร็จ ลุลวงลงได
คณะวิจัยขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ไดใหทุนอุดหนุนในการจัดทําโครงการ
นี้ ขอขอบคุณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท า นที่ ก รุ ณ าใหข อ คิ ด เห็ น และข อเสนอแนะ ขอขอบคุ ณ เจ า หนา ที่แ ละ
คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ ก ารเกษตรยานตาขาว จํากัด รวมทั้งเจาหนาที่ของสถาบัน วิชาการ
สหกรณทุกทาน
คณะนักวิจัย
พฤศจิกายน 2556

I

ความนํา

บทสรุปผูบริหาร

ยางพาราเป น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ สํา คั ญ ของประเทศไทย ทั้ ง ในด านเป น อาชี พหลัก ของเกษตรกร
ชาวสวนยางพารากวา 1.7 ลานครัวเรือนและเปนแหลงเงินตราตางประเทศจากการสงออก มีเนื้อที่ปลูกรวม
19.27 ลานไร ใหผลผลิตแลว 13.81 ลานไร ไดผลผลิตยางดิบ 3.63 ลานตัน มีปริมาณการสงออกในป 2555
รวมเปนปริมาณ 3.259 ลานตัน คิดเปนมูลคารวม 336,304 ลานบาท ราคายางพารามีความผันผวนสูงโดย
ในชวงตนป 2554 ราคาที่เกษตรกรขายไดเพิ่มขึ้นสูงสุดเปนประมาณกิโลกรัมละ 170 บาท แตในปจจุบันมี
แนวโนมลดลงมาอยูในระดับที่ต่ําประมาณ 70-85 บาท
การขึ้นลงที่ผันผวนของราคายางพารากอใหเกิดผลกระทบทางบวกและทางลบแกผูเกี่ยวของในโซ
อุปทาน เกิดปญหากับผูทําหนาที่การตลาดกลางน้ํา ทําใหมีรายไดไมยั่งยืนและเกิดการขาดทุนในการทํา
ธุรกิจในชวงที่ราคาตกต่ําหากไมมีการวางแผนเตรียมรับสถานการณการผันผวนของราคา ซึ่งเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราสวนใหญมีสวนยางพาราขนาดเล็กและเปนสมาชิกสหกรณการเกษตร ซึ่งสามารถใช
ประโยชนจากการเปนสมาชิกสหกรณในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพได โดย
การเชื่อมโยงเปนเครือขายตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา
สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนสหกรณหนึ่งที่ไดดําเนินธุรกิจยางพารามากวา 25 ป
ปจจุบันมีสมาชิกกวา 4,000 ครัวเรือน และยังมีภาคีพันธมิตรทําธุรกิจยางพารา 11 องคกร การดําเนินงาน
ของ สกก.ยานตาขาว จก. รวบรวมยางจากสมาชิกและสหกรณเครือขาย โดยสวนใหญเปนยางแผนดิบและ
ยางแผนรวมควันแลวจําหนายผานตลาดกลางยานตาขาว และตลาดกลางหาดใหญ สําหรับยางคัตติ้ง (ขี้ยาง)
สกก.ยานตาขาว จก.ขายโดยตรงใหกับผูแปรรูปในทองถิ่น
ในบรรดา สกก. ที่ทําธุรกิจยางพารา ซึ่งมีประมาณ 20 แหง อาจกลาวไดวา สกก.ยานตาขาว จก.
เปนสกก. อันดับตนๆ ที่เนนการทําธุรกิจยางพารา โดยในระหวางป 2551 - 2555 มีธุรกิจรวบรวมยางพารา
3,000 3,500 4,000 6,000 และ 10,000 ตัน ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวย น้ํายาง 30% ยางแผนรมควัน 40%
ยางแผนดิบ 20% และยางคัตติ้ง 10% ของปริมาณทั้งหมด อยางไรก็ตาม การดําเนินธุรกิจของสหกรณ
การเกษตรยานตาขาว จํากัด ในฐานะแกนนําเครือขายยังคงดําเนินธุรกิจในตลาดทองถิ่นและจังหวัดในเรื่อง
ของการรวบรวมน้ํายางดิบและยางแผนรมควัน เพื่อสงตอใหคนกลางในพื้นที่เทานั้น ทําใหมีทางเลือกใน
ชองทางขายนอย สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด จึงมีแนวคิดที่จะทําธุรกิจสงออกยางพาราในอนาคต
แต ใ นป จ จุบั น ยั ง ต องเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ ประสบการณ ในเรื่ อ งการทํ า ธุ ร กิ จ และข อมู ล ข า วสารที่
เกี่ยวของกับการสงออก ซึ่งหากมิไดมีการเตรียมการและไดรับการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญ อาจทําให
ธุรกิจไมประสบความสําเร็จ ซึ่งจะกอใหเกิดการขาดทุนเหมือนที่เกิดขึ้นอยูเนือง ๆ ในธุรกิจผูประกอบการ
ยางพาราเนื่องจากความเสี่ยงตอความแปรปรวนของราคา
ผลการวิจัยในปที่ 1 ไดกอใหเกิดการเชื่อมโยงธุรกิจยางพาราภายใตโซอุปทานตั้งแตผูผลิตถึงผู
นําเขาจากตางประเทศ โดยสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนแมขาย มีการจัดทําแผนธุรกิจเบื้องตน
II

เพื่อการสงออกยางพารา และการทําขอตกลงดานธุรกิจรวมกับกลุมเกษตรกรทําสวนธารน้ําทิพย มีการ
จัดทําฐานขอมูลชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกสหกรณ พบวา เกษตรกรยังคงเผชิญกับปญหาเรื่องตนทุน
การผลิตสูง และมีปญหาเรื่องคุณภาพปจจัยการผลิต (ปุยเคมี) มีการริเริ่มจัดตั้งศูนยเรียนรู และสวนยาง
ตนแบบ
การวิจัยในปที่ 2 ซึ่งมุงเนนไปที่การยกระดับฐานขอมูลการผลิตของสมาชิกไปใชประโยชนในการ
วางแผนธุรกิจสหกรณในทิศทางของการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการและการวิเคราะหการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ยางพารา ภายใต ช อ งทางการตลาด โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งทางธุ ร กิ จ มี ก ารวิ เ คราะห
ความสัมพันธผลผลิตของยางแผนดิบกับปริมาณปุยที่ใชของเกษตรกรตัวอยาง ซึ่งแปลผลไดวาควรสงเสริม
เกษตรกรใหใชปุยสูตร NPK ที่เหมาะสมตามผลการวิเคราะหดินเพื่อการประหยัดตนทุนการใชปุย
ในสวนของการวางแผนธุรกิจสหกรณในทิศทางของการบริหารจัดการโซอุปทานนั้น ผลการวิจัย
ไดนํามาซึ่งการพัฒนาเครือขายคุณคายางพาราในระดับกลางน้ํา และปลายน้ํา โดยสหกรณไดดําเนินการ
รวบรวมทั้งน้ํายางสด ยางแผนดิบ ยางแผนรมควัน ยางฟอง และยางคัตติ้ง โดยรวบรวมจากโรงรมของ
สหกรณเอง 3 แหง รับจากเครือขายธุรกิจ 43 เครือขาย และสงยางแผนรมควันเขาประมูลที่ตลาดกลาง โดย
มีการประมาณการเงินลงทุนในป 2555 วาใชเงินลงทุน 718 ลานบาท ผลการวิเคราะหการดําเนินธุรกิจ
ยางพารา โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเด็น ไดแก ความเสี่ยงจากการที่สมาชิก
ขายยางใหสหกรณลดลง ความเสี่ยงจากตนทุนการแปรรูปสูงขึ้น และความเสี่ยงจากราคายางตกต่ํา จึงได
เสนอใหมีการสรางแผนจัดการความเสี่ยง และมีขอเสนอแนะดังนี้ 1) เพิ่มจุดรับซื้อเคลื่อนที่ 2) การกําหนด
เกณฑเพื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกูแกเกษตรกรตามลําดับขั้น เพื่อสรางแรงจูงใจในการทําธุรกิจกับ
สหกรณ 3) การใหความรูที่ถูกตองในการใชปุยเพื่อการลดตนทุน 4) การจัดชั้นเครือขายธุรกิจยางพารา 5)
การยกระดับศูนยเรียนรูใหสหกรณเปนองคกรแหงการเรียนรู 6) การพัฒนาระบบการประเมินผลการทํา
แผนจัดการความเสี่ยงไปใชในธุรกิจเพื่อการปรับปรุงอยางทันทวงที
ปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณนั้น มีทั้งโอกาส และ
อุปสรรคที่มาจากแนวนโยบายของรัฐ และความผันผวนของราคายางพารา ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่เกิน
ความสามารถในการควบคุม แตหากสหกรณสามารถสรางระบบและกลไกในการบริหารความเสี่ยง และ
การขับเคลื่อนแผนธุรกิจภายใตเปาหมายรวม ยอมจะกอใหเกิดผลดีตอธุรกิจสหกรณและความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพทําสวนยางพาราของสมาชิก ดังนั้น การดําเนินการวิจัยในระยะที่ 3 จึงมุงเนนไปที่การตอ
ยอดทุนความรูที่ไดจากผลการวิจัยในระยะที่ 1 และ 2 เพื่อการพัฒนาแบบจําลองธุรกิจภายใตโซอุปทาน
ของสหกรณที่มีการบูรณาการการจัดการธุรกิจทั้งในระดับตนน้ํา คือ การสงเสริมการทําสวนยางพาราของ
สมาชิก ที่เชื่อมโยงกับการดํา เนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปของสหกรณ ซึ่งเปน กิจกรรมกลางน้ําเพื่อ
นําไปสูการจัดการธุรกิจปลายน้ํารวมกับภาคีพันธมิตรในทิศทางของการจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะกอใหเกิด
ผลดีตอการสรางความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
พัฒนาตอไป
III

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการทําสวนยางพาราแกสมาชิกสหกรณใหเกิดความมั่นคงใน
อาชีพ
2. เพื่อพัฒนาแบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณที่มีการจัดการความเสี่ยงภายใตโซอุปทาน
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย
การสรางแบบจําลองหรือตัวแบบ (Model) การบริหารความเสี่ยงของสหกรณการเกษตรยานตา
ขาวในการทําธุรกิจยางพาราโดยใชแนวทางของกระบวนการหรือวงจรการบริหารความเสี่ยง เปนการ
พัฒนาการดําเนินงานขององคกรภายใตโซอุปทานที่เปนตนแบบที่ใหความสําคัญกับการจัดการความเสี่ยง
ซึ่งจะชวยใหทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของความเสี่ยงที่จะตองบริหารจัดการ อีกทั้ง
ยังมีประโยชนสําหรับการนํามาใชวางระบบการควบคุมภายในของผูบริหาร หรือผูตรวจสอบภายในได
ดวย รวมทั้งใชวางแผนการตรวจสอบ
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือกระบวนการที่ใชในการบริหารปจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมถึงกระบวนการการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดตนเหตุที่องคกรจะเกิดความเสียหาย ในอันที่จะ
ทําใหระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับได สามารถ
ประเมินได ควบคุม และตรวจสอบไดอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรเปน
สําคัญ
การดําเนินการโครงการจะเปนไปตามกระบวนการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา โดยประกอบดวย
6 ขั้นตอน คือ 1) การประชุมเตรียมการ การประสานงานผูเกี่ยวของเพื่อวางแผนปฏิบัติการวิจัยรวมกัน 2)
การจัดทําแผนธุรกิจที่มีการจัดการความเสี่ยงภายใตทีมที่ปรึกษา และการขับเคลื่อนศูนยเรียนรู 3) การ
สราง Platform การสงเสริมการทําสวนยาง และการจัดทําแผนปฏิบัติการ 4) การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การและ Platform การสงเสริมสมาชิกชาวสวนยาง 5) การติดตามประเมินผลทั้งในระดับเกษตรกร ระดับ
สหกรณ และระดับเครือขาย และ 6) สรุปผลและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิและและขอมูลทุติยภูมิ โดยมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลแตละประเภท ดังนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่เก็บเพื่อนํามาใชในการสราง Platform การสงเสริม
การทําสวนยาง การจัดทําแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล และการจัดทําแผนธุรกิจที่มีการจัดการ
ความเสี่ยง โดยรวบรวมจากแหลงตางๆ ดังนี้
1.1 เก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว โดย
การจัดประชุมกลุมเฉพาะ (Focus Group) ไมนอยกวา 4 ครั้ง เพื่อการจัดทําแผนธุรกิจที่มีการจัดการความ
เสี่ยงภาย
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1.2 เก็บรวบรวมขอมูลตนทุนการทําสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตา
ขาว โดยการจัดประชุมกลุมเฉพาะไมนอยกวา 2 ครั้ง เพื่อใชในการสราง Platform การสงเสริมการทําสวน
ยางและการจัดทําแผนปฏิบัติการ
1.3 เก็บรวบรวมขอมูลการทําสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว โดย
ใชแบบสอบถาม โดยการจัดประชุมกลุมเฉพาะไมนอยกวา 2 ครั้ง เพื่อใชในการสราง Platform การ
สงเสริมการทําสวนยางและการจัดทําแผนปฏิบัติการ
1.4 เก็บรวบรวมขอมูลการทําสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว โดย
ใชแบบสอบถาม และโดยการจัดประชุมกลุมเฉพาะ ไมนอยกวา 2 ครั้ง เพื่อใชในการสราง Platform การ
สงเสริมการทําสวนยางและการจัดทําแผนปฏิบัติการ
1.5 เก็บรวบรวมขอมูลการทําสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว
ตนแบบ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกไมนอยกวา 2 ครั้ง เพื่อใชในการสราง Platform การสงเสริมการทํา
สวนยางและการจัดทําแผนปฏิบัติการ
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่รวบรวมจากเอกสาร รายงาน ผลการศึกษา
บทความ วารสาร งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลที่ไดจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ จึ ง ใช ก ารวิ เ คราะห เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Analysis) เปนหลัก โดยการศึกษาลักษณะทั่วไป ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการทําสวนยางพารา
การประกอบธุรกิจยางพาราตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อใหไดแนวทางการสงเสริมการทําสวนยางพาราแก
สมาชิกสหกรณใหเกิดความมั่นคงในอาชีพ และพัฒนาแบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณที่มีการ
จัดการความเสี่ยงภายใตโซอุปทาน
กิจกรรมการดําเนินการวิจัย
การดําเนินงานการวิจัยในระยะที่ 3 ตั้งแต 1 เมษายน 2555 ถึง 2 พฤศจิกายน 2556 ทางโครงการได
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามขั้นตอนของการวิจัยสรุปไดดังตอไปนี้
1. คณะนักวิจัยประชุมรวมกับกรรมการดําเนินการและผูจัดการสหกรณการเกษตรเพื่อหารือการ
ทําวิจัยรวมและการทําธุรกิจของสหกรณ
2. ประชุมหารือระหวางผูประสานงาน –นักวิจัยหลักเพื่อทําความเขาใจในวิธีการทําวิจัยแบบ
เครือขายและจัดทําแผนการดําเนินงานในแตละเดือน
3. จัดเวทียอยระดมขอมูลเพื่อจัดทําแผนธุรกิจที่มีการจัดการความเสี่ยงทําความเขาเกี่ยวกับการทํา
วิจัยในระยะที่ 3 ที่มุงใหเกิดความมั่นคงในอาชีพการทําสวนยาง และการจัดทําแผนธุรกิจที่มีการ
4. คณะนักวิจัยรวมกับตัวแทนกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการเยี่ยมชมสวนยางของสมาชิกที่
เปนตนแบบ ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนศูนยเรียนรูและศึกษาลักษณะพื้นที่การทําสวนยางที่เปนอยูในปจจุบัน
5. คณะนักวิจัยรวมกับตัวแทนกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการเยี่ยมชมสวนยางของสมาชิกที่
เปนตนแบบ ครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนศูนยเรียนรูและเก็บรวมรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก
V

6. คณะนักวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลสวนยางของสมาชิกที่เปนตนแบบ เพื่อจัดทํา Platform สงเสริม
สมาชิก โดยการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการทําสวนยางที่เปนอยูในปจจุบัน
7. คณะนักวิจัย ตัวแทนกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการเขารวมประชุมเสวนาทางวิชาการซึ่ง
จัดโดยสถาบันวิชาการดานสหกรณประจําป 2555 เพื่อทราบการดําเนินงานของเครือขายภายใตชุดวิจัยการ
เชื่อมโยงโซอุปทาน ที่เปนประโยชนในการนําไปดัดแปลงใชตอไป
8. จัดเวทีถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูธุรกิจยางภายใตโซอุปทาน มีการนําเสนอสรุปงานวิจัยที่
ผานมา และระดมความคิดเห็นในการทําใหเกิดความมั่นคงของธุรกิจเครือขายยางพาราภายใตโซอุปทาน
9. นักวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกแกนนํากรรมการดําเนินการจํานวน 3 คน
เกี่ยวกับตนทุนการทําสวนยางที่เปนอยูในปจจุบัน
10. นักวิจัย ตัวแทนกรรมการดําเนินการ และแกนนําเครือขายประชุมวิเคราะหตนทุนการทําสวน
ยางของสมาชิก เพื่อจัดทํา Platform สงเสริมสมาชิก
11. ผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย กรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ และแกนนําเครือขายจํานวน 12 คน เขา
รวมในการจัดเวทีระดมขอมูลและความคิดเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงของธุรกิจเครือขาย
ยางพาราภายใตโซอุปทาน
12. นักวิจัยและฝายจัดการดําเนินการประสานงานและการจัดเตรียมแบบสอบถามที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อติดตามประเมินผลระดับเกษตรกร และรับทราบปญหาตาง ๆ ในการทําสวนยางพารา
13 ผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย กรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ ตัวแทน สกย. และตลาดกลางยางพารา
และแกนนําเครือขาย จํานวน 22 คน เขารวมเวทีระดมความคิดเห็นและวิเคราะหเกี่ยวกับแผนบริหารความ
เสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในการดําเนินการของธุรกิจเครือขายยางพาราภายใตโซอุปทาน
14. นักวิจัยและฝายจัดการดําเนินการจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และกําหนดกลุมตัวอยาง
15. จัดฝกอบรมสมาชิกการทําสวนยางและการทําธุรกิจของ สกก.ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อใหเกิดความรู และการปรับแนวปฏิบัติในการทําสวนยางพาราและการทําธุรกิจของสหกรณที่ยั่งยืน
16. นักวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวโดยใช
แบบสอบถาม จํานวนตัวอยาง 356 ราย (ครั้งที่ 1)
17. นักวิจัยดําเนินการประสานงานและติดตามผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
18. นักวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวโดยใช
แบบสอบถาม จํานวนตัวอยาง 356 ราย (ครั้งที่ 2)
19. นักวิจัยและฝาย สกก. ยานตาขาว ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับแผนการดําเนินการวิจัย
ใหเหมาะสมและเกิดความกาวหนาการดําเนินการตามแผนธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสหกรณ
20. นักวิจัยและฝาย สกก. ยานตาขาว ประชุมติดตามการดําเนินการตามแผนธุรกิจเพื่อขับเคลื่อน
ธุรกิจสหกรณ และเครือขาย และเพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพแกเกษตรกร
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21. นักวิจัยและฝาย สกก. ยานตาขาวดําเนินการติดตามประเมินผลระดับเกษตรกร ระดับสหกรณ
และระดับเครือขาย
22. นักวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวโดยใช
แบบสอบถาม จํานวนตัวอยาง 356 ราย (ครั้งที่ 3)
23. นักวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
24. นักวิจัยและฝาย สกก. ยานตาขาว ดําเนินการศึกษาดูงานและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํา
ธุรกิจยางพาราภายใตโซอุปทาน กับสถาบันเกษตรกรที่มีประสบการณในการสงออก บริษัทผูสงออก และ
ผูแปรรูปขั้นปลาย
25. นักวิจัยและฝาย สกก. ยานตาขาว จัดทําแผนการสงเสริมและการขับเคลื่อนการทําสวน
ยางพาราใหเกิดความมั่นคง
26. นักวิจัยและฝาย สกก. ยานตาขาว รวมกันระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแบบจําลองธุรกิจ
ยางพาราของสหกรณที่มีการจัดการความเสี่ยงภายใตโซอุปทาน
27. นักวิจัยและฝาย สกก. ยานตาขาว ดําเนินการติดตามการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูและกําหนดแนว
ปฎิบัติที่จะใชขยายผลใหการเรียนรูแกเกษตรกรชาวสวนยางพารา
28. คณะนักวิจัย ตัวแทนกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการเขารวมประชุมเสวนาทางวิชาการซึ่ง
จัดโดยสถาบันวิชาการดานสหกรณประจําป 2556 เพื่อทราบการดําเนินงานของเครือขายภายใตชุดวิจัยการ
เชื่อมโยงโซอุปทาน ที่เปนประโยชนในการนําไปดัดแปลงใชตอไป
29. คณะนักวิจัยและฝาย สกก. ยานตาขาว ดําเนินการติดตามและประเมินผลการนําแผนบริหาร
ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณ
30. คณะนักวิจัยและฝาย สกก. ยานตาขาวดําเนินการสรุปผลการวิจัย จัดทํารายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ
31. คณะนักวิจัยและฝาย สกก. ยานตาขาวดําเนินการนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณตอผูทรงคุณวุฒิ
และรับฟงขอเสนอแนะ
32. คณะนักวิจัยและฝาย สกก. ยานตาขาวดําเนินการปรับปรุงรายงานผลการวิจัยตามขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิและจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
33. ผูประสานงานชุดโครงการวิจัย (ผอ. สถาบันวิชาการดานสหกรณ) นักวิจัย ผูชวยนักวิจัย และ
ฝาย สกก. ยานตาขาว และตัวแทนเครือขาย รวมจํานวน 17 คน เขารวมเวทีถอดบทเรียนและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการทําธุรกิจยางพาราจากการวิจัยที่ผานมาทั้ง 3 ระยะ ไดชุดความรูและแนวทางการ
ขับเคลื่อนธุรกิจยางพาราภายใตโซอุปทานที่มุงใหเกิดความมั่นคงในอาชีพการทําสวนยาง และการทบทวน
แผนธุรกิจที่มีการจัดการความเสี่ยง ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
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ผลที่ไดจากการวิจัย
ในการพัฒนาการประกอบการธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวและเครือขาย
พบวาสถานการณการดําเนินธุรกิจยางพาราภายใตการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด
ในชวงป พ.ศ. 2555-2556 นั้น ตั้งแตเดือนเมษายน 2555 ถึง มีนาคม 2556 มีการรวบรวมยางพาราใน 2
ชองทาง ไดแกชองทางปกติที่รวบรวมเพื่อนําสงไปขาย ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ จ.สงขลา มี
ปริมาณรวมทั้งสิ้น 3,365.08 ตัน คิดเปนมูลคารับซื้อ 300.04 ลานบาท และอีกชองทางหนึ่งเปนการรวบรวม
ยางภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อนําสงขายองคการ
สวนยาง (อสย.) ผานบริษัทตัวแทนในจังหวัดตรัง โดยตามโครงการฯ นี้ รับซื้อเฉพาะยางแผนดิบ ยางแผน
รมควัน ยางฟอง และยางคัตติ้ง เทานั้น มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 7,792.62 ตัน คิดเปนมูลคารับซื้อ 687.35 ลาน
บาท ทั้งนี้มีปริมาณรวมทั้ง 2 ชองทางรวมน้ําหนักซื้อ 10,857.71 ตัน คิดเปนเงินรวมทั้งสิ้น 987.39 ลานบาท
ไดมีการปรับปรุงแผนธุรกิจของเครือขายคุณคายางพาราสหกรณยานตาขาวโดยใชผลการศึกษา
และขอมูลทางธุรกิจยางพาราและสถานการณการดําเนินธุรกิจยางพารา โดยจากวิเคราะหสถานการณธุรกิจ
ที่พิจารณาถึงสภาพแวดลอมดานโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน พบวา สภาพแวดลอมดานโอกาส
ประกอบดวย (1) การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก มีผลตอราคายางพาราทําใหยางพารามีราคาสูง (2) การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ทําใหอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยางขยายตัวเปน
อยางมากทั้งในประเทศไทย และในประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศจีน และมาเลเซียที่ตองการใช
วัตถุดิบยางพาราในปริมาณมาก (3) การเปด AEC ทําใหไมมีขอกีดกันดานภาษีในการสงออกไปยังประเทศ
มาเลเซียที่ สกก. ยานตาขาวมีความสะดวกในดานโลจิสติกและการขนสงที่มีระยะทางใกลกวา (4) การ
ลงทุ น ของบริ ษั ท เอกชนทํ า ให เ กิ ด การขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การผลิ ต ยางรถยนต /
รถจักรยานยนตและชิ้นสวนยางขยายตัวเปนอยางมากในประเทศไทย (5) เกษตรกรผูปลูกยางในพื้นที่มี
จํานวนมาก หากสามารถทําใหรวมตัวกันไดจะทําใหเพิ่มอํานาจการตอรอง (6) มีการสนับสนุนจาก
หนวยงานจากภาครัฐ และเอกชนเขามาสนับสนุนที่เอื้อตอธุรกิจยางพารา (7) มีตลาดใหมไดแกประเทศ
อินเดียที่มีศักยภาพสูง และ (8) เทคโนโลยีการผลิตในปจจุบันและอนาคตในการแปรรูปยางขั้นสุดทาย เชน
ลอยางรถยนตใชยางแทง STR 20 เปนวัตถุดิบตั้งตน
สวนสภาพแวดลอมดานอุปสรรคประกอบดวย (1) มีคูแขงรายใหญที่มีความเขมแข็งทางดานการ
บริหารจัดการ เทคโนโลยี และเงินทุน (2) การหาตลาดรองรับ ยังเปนปญหาเนื่องจากมีคูแขงจํานวนมาก
และคูแขงมีความสามารถในการแขงขันทั้งในเรื่อง ราคา คุณภาพ และความสามารถในการจัดหายางพารา
(3) เกษตรกรบางรายยังขาดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับผลประโยชนที่จะไดรับจากโรงรมที่เปนสมาชิกเครือขาย
ยางพารากับสหกรณ (4) ความเชื่อถือของตลาดตางประเทศตอคุณภาพของยางพาราของผูสงออกรายใหม
เกรงวายางยางพาราที่มาจากประเทศไทย (ผูสงออกรายใหม) จะมีการปลอมปนทําใหไมมีความมั่นใจตอ
คุณภาพของยางพารา (5) แรงงานรับจางในทองที่มีไมเพียงพอ ขณะที่สหกรณตองการใชแรงงาน ทําใหเกิด
การทํางานที่ลาชา (6) อํานาจในการตอรองราคายังขึ้นอยูกับตางประเทศ เชน ประเทศจีนจะซื้อยางในราคา
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CIF ไมซื้อในราคา FOB ทําใหเกิดปญหาในเรื่องเงินทุนอํานาจในการตอรองราคายังขึ้นอยูกับตางประเทศ
เชน ประเทศจีนจะซื้อยางในราคา CIF ไมซื้อในราคา FOB ทําใหเกิดปญหาในเรื่องเงินทุน (7) ตลาด
ตางประเทศยังไมมีความมั่นใจในเครือขายเนื่องจากเปนผูผลิตและสงออกรายใหม (8) สภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่มีความผันผวนและมีแนวโนมการชะลอตัว ทําใหการเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของราคายาง
รุนแรงและมีแนวโนมลดลง (9) นโยบายของรัฐที่ไมชัดเจนและมีการแทรกแซงทางการเมือง ขาดการ
สนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่อง และ (10) ขอบังคับตามกฎหมายสหกรณเปนอุปสรรคตอการรับนิติ
บุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันเกษตรกรเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ
ในสวนของสภาพแวดลอมดานจุดแข็งประกอบดวย (1) สหกรณเปนองคกรทางสังคมของ
เกษตรกรที่เปนรากฐานของประเทศ มีการรวมกลุมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจการคาที่เปนธรรมและเพื่อ
แบงปนผลประโยชนในมวลหมูสมาชิก (2) สหกรณมีสมาชิกและเครือขายที่มีความสามารถในการผลิต
เนื่องจากสหกรณมีการคืนผลประโยชน (เงินเฉลี่ยคืน เงินทุนหมุนเวียนโดยไมคิดดอกเบี้ย) และมีการให
ราคายางที่เหมาะสมแกสมาชิก (3) สหกรณและองคกรที่เปนภาคีเครือขายมีแนวทางในการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และสามารถแขงขันเพื่อนําไปสูการพัฒนาเพื่อการสงออก (4) สหกรณเปนแกนนํา
ในการพัฒนาเครือขาย โดยการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจสมาชิกธุรกิจยางพาราภายใตโซอุปทาน เพื่อนํา
ประโยชนไปสูสมาชิก (5) เครือขายมีความรักและผูกพัน รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในสหกรณไดรับการ
สนับสนุนทั้งดานเงินทุนและการบริการที่ดี (6) สหกรณมีเงินทุนดําเนินงานที่เพียงพอ (7) คณะกรรมการ
และฝ า ยจั ด การของสหกรณ มี ค วามรู ค วามสามารถ ทุ ม เท เสี ย สละ มี วิ สั ย ทั ศ น แ ละเรี ย นรู สิ่ ง ใหม ๆ
ตลอดเวลา และ (8) คณะกรรมการและฝายจัดการมีลักษณะการทํางานเปนทีม โดยใชหลักเหตุผล มีการ
ประสานงานและปรึกษาหารือตลอดเวลา และสภาพแวดลอมดานจุดออนประกอบดวย (1) เครือขายคุณคา
ยางพารายังขาดประสบการณเกี่ยวกับการสงออกทําใหเปนอุปสรรคในการสงออกไปยังตางประเทศ (2)
สมาชิกเกษตรกรยางพาราไมมีการคัดแยกชนิดของยางกอนที่จะสงมาใหกับสหกรณทําใหกระบวนการใน
การรับซื้อมีความลาชาเพราะเสียเวลาในการคัดแยกชั้นคุณภาพ (3) มีสมาชิกเครือขายหันไปทําธุรกิจเอง
และสรางเครือขายขึ้นมาใหม (4) ความสามารถทางการตลาดยังไมเพียงพอกับสถานภาพของธุรกิจ
ยางพาราที่ขยายตัวทั้งในเชิงปริมาณและธุรกิจในการแปรรูป (5) มีสมาชิกบางสวนทําธุรกิจยางพารา
รวมกับสหกรณไมสม่ําเสมอ (6) การจัดกิจกรรมรวมกับสมาชิกและเครือขายที่สงน้ํายางใหกับโรงรมของ
สหกรณยังมีนอย (7) ยังมีสมาชิกจํานวนนอยที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทําสวนยางและดําเนินชีวิต
และ (8) สมาชิกสวนยางยังมีตนทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะจากการใชปุยเคมี
จากผลการวิเคราะหสถานการณธุรกิจ ไดนําไปสูการเสนอกลยุทธการประกอบธุรกิจยางพาราของ
เครือขายคุณคาตามโซอุปทานที่สําคัญ โดยกําหนดกลยุทธจากโอกาสและจุดแข็ง ดังนี้ (1) หาทางขยาย
ตลาดทั้งตลาดเดิมและตลาดใหมเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจ การคาขายยางพารา (2) ตองมีพันธสัญญาระหวาง
สหกรณกับเครือขายที่ชัดเจนสรางความ เชื่อมั่นใหกับคูคา (3) สหกรณเสริมสรางการเชื่อมโยงโซอุปทาน
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้นและสงตอผลประโยชนใหแกสมาชิก (4) สหกรณจะตองเพิ่มเงินทุนที่ใช
IX

หมุนเวียนในการทําธุรกิจยางและจัดหาแหลงเงินทุนภายนอกที่มีตนทุนต่ํากวา (5) แสวงหาและสรางภาคี
เครื อ ข า ยในระดั บ กลางน้ํ า เพื่ อ พั ฒ นาการแปรรู ป ยางเพื่ อ ขายโรงงานอุ ต สาหกรรมในประเทศและ
ตางประเทศ (6) พัฒนาการแปรรูปยางเพื่อขายใหโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศมาเลียเซีย (7) แสวงหา
และสรางภาคีเครือขายในระดับปลายน้ําเพื่อขายยางแปรรูปขั้นกลางโดยตรงใหกับบริษัทเอกชนผูแปรรูป
ขั้นสุดทายในประเทศไทย (8) เพิ่มเครือขายใหมในพื้นที่ (9) แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
เพิ่มความสามารถในการแขงขันเพื่อการสงออก (10) ประชาสัมพันธวาสหกรณมีการเชื่อมโยงเครือขายที่
เขมแข็งและนําประโยชนไปสูสมาชิกที่แทจริงเพื่อสรางความมั่นใจใหกับหนวยงาน (11) ประชาสัมพันธ
วาสหกรณมีศักยภาพทางดานเงินทุนสูงและมีความมั่นคงเพื่อสรางความมั่นใจใหกับหนวยงาน (12) เรง
การพัฒนาการสงออกกับตลาดอินเดียผานการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ (13) มีการใหความสําคัญใน
การใชเงินทุนไปเพื่อทําธุรกิจสงออกไปยังตลาดอินเดีย (14) การรวมลงทุนเปนหุนสวนทางธุรกิจ
(Partnership) ของสหกรณในฐานะองคกรทางสังคมกับเอกชน ในการแปรรูปยางแทง STR 20 และยาง
คอมปาวด (15) การหาแหลงเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐในการดําเนินการสรางโรงงานแปรรูปยางแทง
STR 20 และยางคอมปาวด และ (16) มีการปรับปรุงการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เกี่ยวกับ
ขอมูลดานราคาและขาวสารการตลาดยางพาราที่ศูนยเรียนรู พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกแกภาคีเครือขาย
สวนการกําหนดกลยุทธจากอุปสรรคและจุดแข็งมีดังนี้ (1) ดานการเงินที่เอื้อประโยชนแก
เครือขายเพื่อใหสามารถตอสูกับคูแขงรายใหญ (2) ดานการตลาดที่สรางความเชื่อถือ มีความใกลชิดแก
ลูกคาเพื่อใหสามารถตอสูกับคูแขงรายใหญได (3) ปรับปรุงการคิดคาการตลาดภายใตโซอุปทาน (4) ลด
ตนทุนการตลาดโดยอาศัยภาคีเครือขายที่มีการบริหารจัดการโดยสหกรณ (5) การหาตลาดใหมโดยใช
เงินทุนของสหกรณ (6) การทําความเขาใจกับสมาชิกถึงประโยชนที่ไดรับโดยใชงบของสหกรณ (7) การ
รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยสหกรณเปนผูรับภาระคาใชจายบางสวน และ (8) จัดทําแผนธุรกิจที่มี
การพิจารณาถึงความเสี่ยงและมีการบริหารความเสี่ยงโดยมีกองทุนเพื่อลดผลกระทบจากการขาดทุน
สวนการกําหนดกลยุทธจากโอกาสและอุปสรรคมีดังนี้ (1) สหกรณขอความรวมมือจากภาครัฐใน
การหาตลาดใหม (2) ใหหนวยงานภาครัฐใหการรับรองคุณภาพยางที่สงออก (3) ใหรัฐเจรจาระบบการ
ชําระเงินแบบ FOB (4) ใหหนวยงานภาครัฐใหการรับรองสหกรณเรื่องความมั่นคง และ (5) ใหรัฐกําหนด
ราคาขั้นต่ําในการแทรกแซงกรณีที่ราคายางต่ํากวาตนทุนการผลิต
สวนการกําหนดกลยุทธจากจุดออนและโอกาสมีดังนี้ (1) มีการประชาสัมพันธทําความเขาใจ
เกี่ยวกับผลประโยชนในระยะยาวและความมั่นคงของสหกรณ (2) จัดกิจกรรมรวมกับสมาชิกและภาคี
เครือขายทุกเดือนเพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางสมาชิกกับสหกรณ (3) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบ
ตางๆ เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน ใหกับสมาชิก (4) รัฐใหการอบรมความรูในเรื่องการสงออก และ
(5) รัฐใหการสนับสนุนการคัดเกรดยางแกเครือขาย
สวนการกําหนดกลยุทธจากจุดออนและจุดแข็งมีดังนี้ (1) ใหความรู ศึกษาดูงาน ฝกอบรม
เจาหนาที่เฉพาะเรื่อง โดยมีฝายรับผิดชอบโดยตรงเรื่องการสงออก (2) โครงการสงออกนํารองโดยการ
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รวมมือกับพันธมิตรเกาและใหม (3) สงเสริม สรางแรงจูงใจใหเครือขายมีการคัดแยกชนิดของยางตาม
มาตรฐาน เปนลักษณะการใหรางวัลมากกวาการสรางความรูสึกวาถูกลงโทษ (4) หาเงินอุดหนุนจาก
ภาครัฐและจากเงินทุนของสหกรณเอง (5) สงเสริมใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงานของสมาชิก
และสหกรณ และ (6) สงเสริมการใชปุยอินทรีย ปุยสั่งตัด และน้ําสกัดมูลสัตว
สวนการกําหนดกลยุทธจากจุดออนและอุปสรรคมีดังนี้ (1) เรียนรูจากคูแขงรายใหญ (2) ลด
ตนทุนของยางที่สงออก สูตรการผสมยางที่ตรงกับความตองการของลูกคาหรือผูนําเขา (3) การสรางความ
มั่นใจใหแกคูคา โดยเริ่มจากปริมาณการสงออกที่ไมมากนัก(โครงการนํารอง) (4) การลดความเสี่ยง โดย
การจัดทําแผนประกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (5) แปรรูปยางคอมปาวดเพื่อลดตนทุนในการคัด
แยก (6) สงเสริมการคัดเกรดเพื่อลดภาระการจางงานของสหกรณ (7) หาแหลงเก็บสตอกยางของหนวยงาน
รัฐที่ตนทุนต่ํา (8) ใหดําเนินการขายเปนน้ํายางสด ในชวงที่ราคาตกต่ําอยางรวดเร็วและรุนแรง และ (9) ให
เครือขายศึกษาติดตามตัวชี้วัดที่มีผลตอภาวะราคายางประกอบการตัดสินใจขายหรือเก็บสตอกรอราคา
นอกจากการกําหนดกลยุทธตางๆ และนําไปประกอบเปนแผนธุรกิจดังไดกลาวไปแลว ในแผน
ธุรกิจเครือขายยางพารายังไดกําหนดแผนการตลาดและแผนพัฒนาผลิตภัณฑ กลาวคือ
เปาหมายหลักของแผนการตลาดเพื่อการรวบรวมยางจากเกษตรกรชาวสวนยางที่มีจํานวนมาก
เพื่อสรางระบบเครือขายคุณคายางพาราที่เขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ ทําใหสมาชิกไดรับผลประโยชน
มากกวาเดิม เพราะเมื่อมีอํานาจการตอรอง และมีการใชระบบการบริหารจัดการที่ดีชวยใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดย (1) ภายในป 2557 มีการรวบรวมยางพาราขั้นต่ํา 7,000 ตันตอป (ยางแผนรมควัน) (2) ขาย
ภายในประเทศ 2,000 ตันใหผูสงออกและแปรรูปขั้นปลาย และ (3) สงออกไปตางประเทศในรูปยางแผน
รมควัน 3,000 ตัน (ยางลูกขุน) และทําการแปรรูปเปนยางแทงหรือ compound เพื่อลงออกอีก 2,000 ตัน
โดยในตลาดยางพารามี ก ารแข ง ขั น สู ง เนื่ อ งจากมี พ อ ค า จํ า นวนมาก จึ ง ทํ า ให ต อ งมี ก ารเลื อ ก
กลุมเปาหมายโดยที่การแบงกลุมเปาหมายสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมคือ (1)
กลุ ม เป า หมาย
ภายในประเทศ คือ การประมูลขายที่ตลาดกลางหาดใหญ จ.สงขลา และสงราคาประมูลเพื่อซื้อยางคัตติ่งมา
เก็บสต็อกไวขายใหกับผูแปรรูปยางแทงและยาง compound นอกจากนี้ยังขายตรงใหกับเครือขายพันธมิตร
ที่เปนบริษัทแปรรูปยางรถยนตและยางรถจักยานยนตภายในประเทศ และ (2) กลุมเปาหมายตางประเทศ
คือ ประเทศจีน อินเดีย และมาเลเซีย โดยดําเนินการผานทางเครือขายพันธมิตร เชน กลุมเกษตรกรชาวสวน
ยางธารน้ําทิพย
ทั้งนี้กลยุทธและกิจกรรมทางการตลาดประกอบดวย (1) กลยุทธผลิตภัณฑ ที่เครือขายคุณคา
ยางพารายานตาขาวจะใชในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันก็คือกลยุทธที่ใชน้ํายางสดเปนวัตถุดิบ
เริ่มตนในการแปรรูปยางแผนรมควัน ทําใหสามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑที่ไดซึ่งเปนจุดเดนคือยาง
แผนรมควันมีคุณภาพสูง (2) กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด ดวยการสรางภาคีเครือขายเปนแนวรวม
ทางสังคมโดยใชกระแสการสนับสนุนการสงออกสินคาการเกษตรของไทย โดยขอความรวมมือจาก
ภาครัฐและเอกชนเขามาสนับสนุนสรางความมั่นใจใหกับผูนําเขาในตัวยางแปรรูปที่จะสงออก โดยการ
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ตรวจและรับรองตัวผลิตภัณฑ การประชาสัมพันธและสงเสริมเกี่ยวกับการสงออกยางแปรรูปของสหกรณ
การเกษตรยานตาขาว ซึ่งเปนสถาบันเกษตรกรเพียงไมกี่รายที่มีศักยภาพในการสงออก ใหผูนําเขาใน
ตางประเทศไดรับทราบขอมูล เพื่อชวยลดตนทุนในการประชาสัมพันธ ตนทุนในการหาตลาด และเขามา
เปนตัวกลางในการประสานงาน (3) กลยุทธทางดานราคา ใชกลยุทธการนําราคาประมูลยางพาราที่ตลาด
กลางหาดใหญ จ.สงขลามาเปรียบเทียบระหวางบริษัทสงออกภายในประเทศเพื่อหาสวนตางสูงที่สุด
นอกจากนี้ยังมีกลยุทธการซื้อยางพาราโดนตรงกับสหกรณที่อยูในเครือขายเนื่องจากไมตองเสียภาษีเงินได
ในสวนของแผนพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดนั้นไดกําหนดแผนปฏิบัติงานคือ (1) การเรียนรู
และพัฒนาโดยเครือขายคุณคายางพารายานตาขาวจะมีการจัดเวทีเรียนรูผูนํากลุมหรือผูเกี่ยวของ การจัดทํา
สวนตนแบบเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนใหแกสมาชิก และผูมีสวนเกี่ยวของโดยมีการเชิญวิทยากรจาก
หนวยงานตางๆ มาสงเสริมและใหความรูเพื่อใหเกิดเปนสังคมขอมูลขาวสาร และใหสมาชิกมีความเขาใจ
ในการทําสวนยางอยางยั่งยืน (2) การจัดดําเนินการภายในองคกร โดยการจัดทํากระบวนการการ
ดําเนินงานและบริหารภายในจะชวยในการกําหนดการทํางานเปนระบบและมีแบบแผน ชวยใหการทํางาน
หรือการประสานงานในการบริหารจัดการเครือขายใหมีประสิทธิภาพ ชวยใหแผนงานตางๆ สัมฤทธิผล
มากยิ่งขึ้น (3) มีการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต ซึ่งเปนชองทางการสื่อสารที่มีความสําคัญในการทําธุรกิจ
ยางพาราจะตองมีการตรวจสอบขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑและราคาตลอดเวลา เพื่อที่จะไดลดความเสียง
และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาดอยูตลอดเวลา (4) ขอรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐและสถาบันการศึกษา ซึ่งชวยใหการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะทําใหผลิตภัณฑมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น (5) ขอรับการสนับสนุนจากเครือขาย
การสนับสนุนจากผูผลิตรายใหญและสถาบันเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการสงออกที่เปนพันธมิตร
จะชวยใหมีชองทางในการจัดจําหนายมากยิ่งขึ้น (6) เพิ่มจํานวนสมาชิกและภาคีเครือขาย โดยการหา
เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่เขารวมมากขึ้นจะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิต และอํานาจการตอรอง ทํา
เครือขายยิ่งมีความเขมแข็งเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ในสวนของแผนบริหารความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจยางพาราในป 2555 – 57 ไดผลการ
ประเมินตนเองที่คํานึงถึงแนวทางการปองกันความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจยางพารา ดังนี้ ธุรกิจยางพารา
ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว สามารถจําแนกองคประกอบไดเปน 6 สวน ซึ่งในการวิเคราะหความ
เสี่ยงจะดําเนินการตามองคประกอบของธุรกิจ 6 ประเภท โดยแหลงที่มาของความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ
ไมพึงประสงคตอธุรกิจ สามารถจําแนกไดเปน 2 สวน คือ ความเสี่ยงจากปจจัยภายใน และความเสี่ยงจาก
ปจจัยภายนอก
การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว สามารถดําเนินการ
ตามลําดับ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดวัตถุประสงควตั ถุประสงคของธุรกิจยางพาราสหกรณยานตาขาวฯไดแก
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“เพื่อสรางผลประโยชนแกสมาชิกสหกรณฯ โดยการสรางกําไรจากการดําเนินธุรกิจยางพารา”
2. การระบุความเสี่ยงจําแนกเปน 6 ประเด็นตามองคประกอบของธุรกิจ ไดแก
1) การรับซื้ อน้ํ ายางจากเกษตรกรรายยอยประกอบดว ยปจจัยเสี่ยง 5 ประเด็น คือ (1) การ
แขงขันดานราคา (2) จํานวนพอคาผูแขงขัน (3) คุณภาพน้ํายาง (4) ปริมาณน้ําฝน และ (5) ความภักดีของ
เกษตรกร
2) การแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯประกอบดวยปจจัยเสี่ยง 7 ประเด็น คือ (1)
ความซื้อสัตยของพนักงาน (2) ทักษะฝมือแรงงาน (3) จํานวนแรงงานไมเพียงพอ (4) ความรูความสามารถ
ของบุคลากร (5) ตนทุนเชื้อเพลิง (6) ความเกาของเครื่องมือ (7) คุณภาพน้ํายาง
3) การรับซื้อยางแผนดิบ ประกอบดวยปจจัยเสี่ยง 9 ประเด็น จากการรับซื้อ 2 สวน คือ รับซื้อ
จากสมาชิกเครือขายของสหกรณ มีปจจัยเสี่ยง 4 ประเด็น คือ (1) คุณภาพยาง (2) ความภักดีของเครือขาย
(3) ความผันผวนของราคา และ (4) นโยบายของรัฐ สวนที่ 2 รับซื้อจากสมาชิกรายยอยของสหกรณและ
เกษตรกรทัว่ ไป มีปจจัยเสีย่ ง 5 ประเด็น คือ (1) ปริมาณการขาย (2) การแขงขันทางการตลาด (3) ระยะ
ทางการขนสง (4) แรงจูงใจในการขาย และ (5) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแปรรูป
4) การประมูลยางแผนดิบจากตลาดกลางหาดใหญ ประเมินไมพบความเสี่ยง
5) การรับซื้อยางแผนรมควัน มีปจจัยเสีย่ ง 5 ประเด็น คือ (1) การขาดแคลนแรงงาน (2) การ
บริหารสินคาคงคลัง (3) การรับสินคา (4) ความเขมแข็งของทีมงาน และ (5) โครงสรางตลาด
6) การรับซื้อยางแผนรมควัน มีปจจัยเสีย่ ง 4 ประเด็น คือ (1) ทรัพยากรบุคคล (2) คุณภาพยาง
(3) การแปรรูป และ (4) นโยบายรัฐ
3. การประเมินความเสี่ยง เปนกระบวนการระบุความเสี่ยงงวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดขึ้นและความ
รุนแรงของผลกระทบ โดยใหคะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย และ 1 = เสี่ยงนอย
ที่สุด และทําการวิเคราะหจัดลําดับความเสี่ยง ซึ่งพบวา การขายยาง และ การแปรรูปยางแผนรมควันของ
โรงรมสหกรณฯ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมากที่สุด
4. การประเมินมาตรการควบคุม ประกอบดวยการทบทวนมาตรการควบคุมที่ใชในปจจุบัน และ
การออกแบบมาตรการควบคุมเพื่อนําไปสูการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป ในการศึกษาครั้งนี้ไดเลือก
ความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดและมีความรุนแรงมากที่สุด 2 ลําดับมาทําการศึกษา คือ การขายยาง และการ
แปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ โดยในสวนของการขายยาง มีดังนี้
ปจจัยเสี่ยง
มาตรการปจจุบัน
1. ทรัพยากรบุคคล
1.1 ขาดนักวิเคราะหและ วิเคราะหตาม
นักการตลาด
ประสบการณ

ผลการดําเนินงาน

มาตรการ

เกิดความผิดพลาดใน
- จางที่ปรึกษามืออาชีพ
บางครั้ง และทําใหกําไร - เพิ่มความรูแก
ลดลง
เจาหนาที่
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ปจจัยเสี่ยง
1.2 ขาดระบบบริหาร
จัดการคน

2. คุณภาพยาง
2.1 น้ําหนักขาด

มาตรการปจจุบัน
มีคําสั่งชัดเจน แตคนไม
เพียงพอ

ผลการดําเนินงาน
คนไมเพียงพอกับงาน
และไมมีความรู
ทํางานไดไมมี
ประสิทธิภาพ

การตรวจสอบจาก
เจาหนาที่ชั่งตวงวัด

ตองสงยางเพิม่ เมื่อไป ทดสอบตาชั่งทุกวัน
ถึงบริษัทผูซื้อแลวถูก
แจงวายางขาด
รายไดลดลงเมือ่ ถูกลด อบรมความรูด านการ
เกรด
คัดแกเจาหนาที่และ
เครือขาย
ตองจางอัดกอน
สรางโรงงานแปรรูป
ไมบรรลุเปาหมายและ ราคาผันผวนไปตาม
นโยบายยาง

2.2 เกรดเปลี่ยน

แผนกคัดคุณภาพ

3. ขาดการแปรรูป
4. นโยบายรัฐดาน
ยางพารา

อยูขั้นตอนการวางแผน
กดดันทําหนังสือ
รองเรียน

ในสวนของการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ มีดังนี้
ปจจัยเสี่ยง
มาตรการปจจุบัน
ผลการดําเนินงาน
- มีระเบียบการปฏิบัติงาน - พนักงานมาทํางาน
1. ความซื้อสัตยของ
- มีการวิเคราะหตนทุน
สาย
พนักงาน
- ความไมโปรงใส
ไมมีมาตรการในปจจุบนั
2. ทักษะฝมือแรงงาน
(การเลือกวัตถุดิบและการ
รมยาง)

ยางขาดคุณภาพ ยาง
ตกชั้น ทําใหขาดทุน

3. แรงงานไมเพียงพอ

การผลิตหยุดชะงัก
ทําใหผลผลิตตกต่ํา

ไมมีมาตรการในปจจุบนั

มาตรการ
- ปรับผังการบริหาร
บุคคล
- เพิ่มผูจัดการฝาย
บริหารบุคคล

มาตรการ
- การตรวจสอบ น.น.
- การตรวจสอบภายใน
- การสรางจิตสํานึก
- การกําหนดบทลงโทษ
- ศึกษาดูงาน
- อบรมเพิ่มทักษะ
- สรางศรัทธาและ
แรงจูงใจ
- มีระบบควบคุม

- สงเสริมสวัสดิการ
(บานพัก สิ่งแวดลอม
อาหาร)
- ปริมาณงานที่เพียงพอ
- แรงงานสัมพันธ
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ปจจัยเสี่ยง
4. ความรูความสามารถ
ของบุคลากร

มาตรการปจจุบัน
การฝกอบรมดูงาน

ผลการดําเนินงาน
เพิ่งเริ่มดําเนินการ ยัง
ไมเห็นผล

5. ตนทุนเชื้อเพลิงและ
น้ํากรด

ไมมีมาตรการในปจจุบนั

ซื้อเชื้อเพลิงสูงกวาที่
อื่น

6. สภาพโรงรมและ
เครื่องมืออุปกรณ

มีเครื่องจักรสํารอง แตยัง
ไมถูกนํามาใช

ยางไมมีคุณภาพ

7. คุณภาพน้ํายาง

ตรวจสอบดวยทักษะของ พบยางผสม
คน
แอมโมเนียมาก ทําให
ผลิตไดเปนยางฟอง
ยางคัตติ้ง

มาตรการ
- สรางแรงจูงใจจาก
ผลการดําเนินงาน
- กําหนดบทลงโทษ
- มีกรรมการจัดซื้อ
และใชการประมูล
- การสุมตรวจน้ําหนัก
และปริมาณ
- ตรวจสภาพอยาง
สม่ําเสมอ
- กําหนดอายุการใช
งานและแผนการ
ทดแทน
-แยกที่มาของน้ํายาง
(จากสมาชิก จากพอคา)
- กําหนดบทลงโทษ
- เครื่องตรวจคุณภาพ
ยาง
- ประชาสัมพันธขอมูล
และคุณภาพยาง

5. การบริหารจัดการความเสี่ยง เปนการนํามาตรการมาใชปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจเพื่อลดความ
เสี่ยงหรือลดความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบของความเสี่ยงโดยพิจารณามาตรการควบคุมที่กําหนดวามี
ความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติหรือไมแลวนํามาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนําไปปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม (กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ) จากการกําหนดมาตรการควบคุมของความเสี่ยงในการขาย
ยาง และการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯสามารถวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเปน
แผนงานโครงการ ผูรับผิดชอบ และระยะเวลาในการดําเนินงาน โดยในสวนของการขายยางสามารถจัด
กลุมเพื่อการบริหารไดเปน 2 ประเด็น คิดเปนแผนงาน/โครงการจํานวน 7 โครงการ สวนการแปรรูปยาง
แผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ จากการกําหนดมาตรการของการจัดการความเสี่ยง สามารถจัดกลุมเพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยงไดเปน 4 ประเด็น คิดเปนแผนงาน/โครงการจํานวน 11 โครงการ
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เมื่อทําการกําหนดแผนงานโครงการ ผูรับผิดชอบ และชวงเวลาในการดําเนินการแลว เนื่องจาก
ความจํากัดของทรัพยากรทั้งงบประมาณ บุคลากร และเวลา ดังนั้นจึงดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ 2 ดานนี้ เพื่อดําเนินการตามลําดับความสําคัญ โดยในดานการขายยาง จําแนกการดําเนินงานในป
บัญชี 55/56 จํานวน 3 โครงการ ไดแก (1) การฝกอบรมเพิ่มความรูดานการตลาด (2) การอบรมทักษะการ
คัดเกรด และ (3) การจัดซื้อลูกตุมทดสอบเครื่องชั่ง ปบัญชี 56/57 จํานวน 3 โครงการตามลําดับไดแก (1)
การทบทวนโครงสรางองคกร(2)โครงการจัดจางที่ปรึกษามืออาชีพดานการตลาดยางพารา และ (3)
ทบทวนแนวทางการระดมทุน ในสวนการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ จําแนกการ
ดําเนินงานตามปบัญชี 55/56 จํานวน 6 โครงการตามลําดับไดแก (1) การรณรงคซื้อน้ํายางจากสมาชิก (2)
แผนการซอมบํารุงและการทดแทนเครื่องจักร (3) การกําหนดขั้นตอนการรับซื้อและแปรรูป (4) แผนการ
จัดซื้อเชื้อเพลิง (5) การตรวจสอบภายใน และ (6) การจัดสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ ปบัญชี 56/57
จํานวน 5 โครงการตามลําดับไดแก (1) การเพิ่มพูนความรูและทักษะ (2) การกําหนดตัวชี้วัดและผลการ
ปฏิบัติงาน (3) การจัดซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ํายาง (4) การศึกษาเพื่อใชเชื้อเพลิงใหมีประสิทธิภาพ
และ (5) การติดตั้งกลองวงจรปด
6. การติดตามผลและทบทวน เปนการติดตามผลภายหลังมีการดําเนินการตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงแลวเพื่อใหมั่นใจวาแผนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพโดยสหกรณการเกษตรเกษตรยาน
ตาขาว มีการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ ดังนั้นการตรวจสอบจึงเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
ในแตละโครงการ โดยในชวงป 2556 จนถึงเดือนกันยายน สหกรณการเกษตรยานตาขาวไดดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสียงในการดําเนินธุรกิจยางพาราแลวเปนสวนใหญ
ผลการวิ จั ย อี ก ส ว นหนึ่ ง ได แ ก ก ารประเมิ น ความคิ ด เห็ น ระดั บ เกษตรกรและผลกระทบด า น
เศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับสมาชิก สหกรณและระดับเครือขาย
การปรับเปลี่ยนแนวทางในการดําเนินธุรกิจยางพาราเกิดจากผลการศึกษาและปญหาและอุปสรรค
ที่สําคัญตางๆ ในการดําเนินการงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายางพาราที่เปนโครงการของรัฐเพื่อแกไขปญหาราคายางตกต่ํา ทําใหการดําเนินงานของ
สหกรณก ารเกษตรย า นตาขาวเกิ ด ความยุ งยาก ฝ ายจัด การตองทุมเทและใชเ วลาสว นใหญไ ปกับการ
แกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นเกือบทุกวัน ฝายคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการตองจัดการเรื่อง
แกไขปญหาดังกลาว ไมเชนนั้นจะเกิดผลเสียหายกับสหกรณการเกษตรยานตาขาว และเครือขายธุรกิจ
ยางพารา
นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจยังเกิดจากในสวนของการเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส
ดว ย กลาวคือการตกต่ํ าของราคายางในชว งที่กําลังอยูใ นระหวางดําเนิน การวิจัย ตามโครงการนี้ ทาง
สหกรณการเกษตรยานตาขาวจึงไดใชผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ และไดเห็นความสําคัญในการจัดทําและ
นําแผนบริ หารความเสี่ย งมาใชในการดํ าเนินธุรกิจยางพาราตลอดหว งโซอุปทาน รวมถึง การหาแนว
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ทางการปรับปรุง การปรับตัว และสรางความเขมแข็งของสหกรณการเกษตรยานตาขาวและเครือขายธุรกิจ
ยางพาราที่มีสหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนแกนนํา ผลการประเมินระดับเกษตรกรนี้เปนประโยชนใน
การนําไปใชจัดทําแผนการสงเสริมและการขับเคลื่อนการทําสวนยางพาราใหเกิดความมั่นคง
ขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรชาวสวนยางที่เปนสมาชิกโดยการสุมตัวอยางจํานวน 356 ราย
พบวาชาวสวนยางมีอายุเฉลี่ยประมาณ 53 ป ระดับการศึกษาสวนใหญจบประถมการศึกษา มีประสบการณ
ในการทําสวนยางพาราโดยเฉลี่ยประมาณ 23 ป ทั้งนี้ประมาณรอยละ 50 ของเกษตรกรชาวสวนยางมี
รายไดจากการประกอบอาชีพการทําสวนยางเพียงอยางเดียว สวนอีกครึ่งหนึ่งมีรายไดจากประกอบอาชีพ
หรือปลูกพืชอยางอื่นดวย จากขอมูลนี้ชี้ใหเห็นวามีเกษตรกรชาวสวนยางมากถึงครึ่งหนึ่งที่พึ่งพารายไดจาก
สวนยางเพียงอยางเดียว ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบอยางมากในภาวะปจจุบันที่ราคายางพารามี
ความผันผวนและมีแนวโนมราคายางพาราตกต่ํา
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับพื้นที่การทําสวนยางและกิจกรรมที่เกี่ยวของชี้ใหเห็นวาสมาชิก
ชาวสวนยางสวนใหญเปนชาวสวนยางขนาดกลางและขนาดเล็ก มีพื้นที่สวนยางเฉลี่ยประมาณรายละ
16.32 ไร เปนพื้นที่สวนยางเปดกรีดแลวเฉลี่ยรายละ 13.54 ไร สมาชิกชาวสวนยางสวนใหญคิดเปนรอยละ
76.42 เปน ผูก รี ด ยางเอง มี เ พี ย งร อยละ 12.84 ของสมาชิก ชาวสวนยางที่จา งกรีด ยางทั้ง หมด สมาชิ ก
ชาวสวนยางสวนใหญ (รอยละ 76.36) ขายผลผลิตในรูปน้ํายางสด และมีเพียงรอยละ 17.58 ที่ขายเปนยาง
แผนดิบ
เปนที่นาสังเกตวาสมาชิกชาวสวนยางจํานวนมากถึงรอยละ 92.65 ขายผลผลิตยางใหกับพอคาทั่วไป
มีเพียงรอยละ 7.35 ที่นําผลผลิตมาขายใหกับสหกรณ ทั้งนี้เนื่องจากพอคาทั่วไปจํานวนมากเปดจุดรับซื้อ
โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํายางสดกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ ขณะที่สหกรณเปดจุดรับซื้อน้ํายางสดเฉพาะที่
โรงงานยางรมควัน จํานวน 3 แหงเทานั้น การที่สหกรณจะดําเนินการเปดจุดรับซื้อจํานวนมากกระจายทั้ง
พื้นที่แขงขันกับพอคาจะเสียคาใชจายที่สูงและไมคุมคาใชจาย
จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับกิจกรรมการเกษตรผสมผสาน พบวารอยละ 59.08 ทํา
สวนยางเชิงเดี่ยว สวนที่เหลือประมาณรอยละ 40.92 มีการปลูกพืชแซมในสวนยาง เชน ผักเหนียง และตน
สะเดา และเลี้ยงโคในสวนยาง ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะสงเสริมใหมีการขยายกิจกรรมเกษตรผสมผสานได
อีกมาก
สําหรับในเรื่องของการใชปุยในสวนยางที่เปดกรีดแลว จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยาง
พบวาประมาณรอยละ 69.37 ใชปุยอินทรียรวมกับการใชปุยเคมี สวนที่เหลือใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว
เนื่องจากชาวสวนยางยังไมมั่นใจเกี่ยวกับการใชปุยอินทรียเพียงอยางเดียววาจะใหผลผลิตยางพาราใน
จํานวนที่สูงพอๆ กับการใชปุยเคมี และเปนที่นาสังเกตวามีสมาชิกรอยละ 56.45 ที่ไมเคยเขารับการอบรม
เกี่ยวกับความรูและการใชปุยในสวนยาง แตทั้งนี้มีผูที่ไมเคยเขารับการฝกอบรมแสดงความสนใจที่จะเขา
รับการฝกอบรมถึงประมาณรอยละ 69.04
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ทั้งนี้เมื่อสอบถามเกี่ยวกับความสนใจในเรื่องของปุยสั่งตัด (การใชปุยตามผลการวิเคราะหธาตุ
อาหารในดิน) และปุยน้ํา สกัดจากมูลสัตว พบวาสมาชิกรอยละ 65.45 แสดงความสนใจเรื่องปุยใน 2
รูปแบบนี้ และเกือบทั้งหมด (รอยละ 95.28) ของสมาชิกชาวสวนยางที่แสดงความสนใจมีความตองการเขา
รวมทั้ง 2 โครงการ
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมการทําสวนยางเพื่อลดตนทุน ปรากฏวามีสมาชิกชาวสวนยางจํานวน
มากถึงประมาณรอยละ 91.01 ที่ไมไดใหขอมูล โดยในสวนของสมาชิกชาวสวนยางที่ใหความเห็น พบวา
สวนใหญ (รอยละ 90.60) ไดใหความสําคัญในการลดตนทุนการทําสวนยางโดยเห็นวาควรใชปุยหมัก/ปุย
อินทรีย/ปุยชีวภาพ และจากการสัมภาษณสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรมการเขารับการฝกอบรม/ประชุมการให
ความรูใหมๆ ในการทําสวนยางที่ไมใชเรื่องเกี่ยวของกับปุย ในชวง 5 ปที่ผานมา พบวาสวนใหญ (รอยละ
93.45) ของชาวสวนยางไมเคยเขารวม
ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากราคายางตกต่ํานั้น เพื่อใหเห็นถึงความ
รุนแรงของผลกระทบที่ชัดเจน จําเปนอยางยิ่งที่จักตองทําการศึกษาวิเคราะหตนทุนการทําสวนยางและ
นําเสนอในรูปตนทุนตอไรและตนทุนตอกิโลกรัม ตนทุนการทําสวนยางสามารถแบงไดเปนตนทุนคงที่
และตนทุนผันแปรหรือตนทุนในการดําเนินการ โดยตนทุน 2 ประเภทนี้จะประกอบดวยตนทุนที่เปนตัว
เงินและตนทุนคาเสียโอกาสและคาเสื่อมราคาที่ไมเปนตัวเงินแตไดมีการประมาณคาขึ้นมาเปนตนทุนใน
การทําสวนยาง ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดอายุการทําสวนยางไวที่ 21 ป ตอรอบ โดยระยะแรกของการ
ทําสวนยาง (ปที่ 1 – 6) ยังไมสามารถเปดกรีดไดจึงยังไมมีผลผลิตน้ํายาง โดยในปแรกมีคาใชจายในการ
เตรียมดิน ตนพันธ คาปลูก คาปุย และคาดูแลรักษา สวนปที่ 2 – 6 จะมีแต คาปุย และคาดูแลรักษาที่นําไป
คิดเปนตนทุนเฉลี่ยกระจายไปในแตละปหลังการเปดกรีดยาง ทั้งนี้หลังเปดกรีดในปที่ 7 มีคาปุย คาดูแล
รักษา และคากรีด เปนตนทุนหลักที่คิดเปนตนทุนรวมเขาไปในแตละปการผลิต เนื่องจากตนทุนเฉลี่ยตอ
กิโลกรัมขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตน้ํายางดวย โดยปริมาณผลผลิตน้ํายางในรอบ 1 ป จะมากหรือนอยขึ้นอยู
กับจํานวนวันที่กรีดในรอบปและปริมาณน้ํายางที่กรีดไดตอไรในแตละวันที่กรีด ในการศึกษานี้กําหนด
จํานวนวันกรีดจากการสัมภาษณเกษตรกรผูใหขอมูลหลักที่ประมาณวาจํานวนวันกรีดในรอบ 1 ป คือ 135
- 150 วัน มีปริมาณผลผลิตคิดเปนเนื้อยางแหงประมาณ 290 กิโลกรัมตอไรตอป
เนื่องจากในการทําสวนยางกรณีผลิตเปนยางแผนดิบนั้นมีคาลงทุนเพิ่มขึ้นในสวนของเครื่องจักร
รีดแผน และโรงเรือน จึงทําใหตนทุนการทําสวนยางที่ขายเปนยางแผนดิบมีตนทุนในการทํายางแผนดิบ
เพิ่มขึ้นเพิ่มเติมจากกรณีที่ขายเปนน้ํายางสด ประกอบกับการทําสวนยางในพื้นที่เปดใหมกับพื้นที่สวนยาง
เดิมที่ไดเงินทุนในการปลูกทดแทนรอบใหมจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จึงไดนําเงิน
สวนนี้มาหักออกจากคาใชจายในการทําสวนยางในพื้นที่เดิมที่ขอทุนสงเคราะหการทําสวนยางในอัตราไร
ละ 16,000 บาท เนื่องจากมีชาวสวนยางที่ไมไดกรีดเอง มีการจายคาจางกรีดเปนสัดสวนเจาของสวนยาง
60% และคนกรีด 40% ของผลผลิต เจาของสวนไมไดจายออกไปเปนเงินสด ในการคํานวณตนทุนตอ
กิโลกรัมจึงไดตัดผลผลิตที่เปนสวนของคนกรีดออกไปจากการคํานวณ ผลการวิเคราะหตนทุนการทําสวน
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ยางแสดงวาตนทุนการทําสวนยางของเจาของสวนยางที่ไมไดกรีดยางเองจะสูงขึ้นถาหากจํานวนวันกรีดใน
รอบปลดลง ตนทุนการทําสวนยางโดยเฉลี่ยประมาณ 19,019.92 – 19,421.29 บาทตอไร หรือ 65.66 –
72.29 บาทตอกิโลกรัม สําหรับกลุมชาวสวนยางที่ไดเงินทุนสงเคราะหการปลูกทดแทนสวนยางเดิม ขณะที่
ตนทุนของเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกในพื้นที่ใหมมีคาสูงกวาประมาณ 1,100 บาทตอไร หรือประมาณ 4
บาทตอกิโลกรัม
จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากราคายางพาราตกต่ํา ซึ่งสงผลให
รายไดจากการทําสวนยางลดลง พบวาประมาณรอยละ 56.27 ประเมินวามีผลกระทบที่รุนแรง รอยละ
28.57 ประเมินวามีผลกระทบรุนแรงปานกลาง จึงกลาวไดวาสมาชิกชาวสวนยางประเมินผลกระทบของ
ราคายางตกต่ําวามีผลทําใหรายไดลดลงอยางคอนขางรุนแรง เมื่อสอบถามสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับการ
ปรับตัวหลังจากไดรับผลกระทบที่ทําใหรายไดลดลง พบวามีสมาชิกรอยละ 68.54 ไมไดใหความเห็น รอย
ละ 17.98 กลาววาใชแนวทางลดคาใชจายและประหยัดไมฟุมเฟอย อีกรอยละ 11.80 กลาววาใชแนว
ทางการหารายไดเสริม
จากการสอบถามสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับการเขารับการฝกอบรมทําบัญชีครัวเรือน พบวามี
เพียงรอยละ 36.28 ที่เคยเขารับการฝกอบรม เมื่อสอบถามกลุมที่ไมเคยเขารับการฝกอบรมวามีความสนใจที่
จะเขารับการฝกอบรมหรือไมถาหากมีการจัดฝกอบรมในเรื่องนี้ ปรากฏวามีสมาชิกในกลุมนี้รอยละ 65.74
แสดงความสนใจที่จะเขารวม นอกจากนี้ยังไดมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกันสํารองเงินจาก
กําไรของธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว พบวากลุมสมาชิกชาวสวนยางที่เห็นดวยและไม
เห็นดวยมีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือรอยละ 44.10 กับรอยละ 42.70 ตามลําดับ โดยรอยละ 68.78 ของกลุม
สมาชิกที่เห็นดวยไดระบุวาควรมีสัดสวนการกันสํารองเงินกําไรของธุรกิจยางไวที่รอยละ 5-10
ในสวนของเรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จากการสอบถามสมาชิกชาวสวนยาง
พบวามีเพียงรอยละ 24.63 ที่เคยเขารวมประชุมหรือฝกอบรมหรือมีความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเมื่อสอบถามวาไดมีการนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชปฏิบัติหรือไม พบวามีเพียงรอยละ
23.93 ที่ไดมีการนําไปปฏิบัติ จึงจําเปนอยางยิ่งที่สหกรณการเกษตรยานตาขาวจะตองใหความสําคัญกับ
เรื่องนี้ใหมากขึ้น ทั้งนี้ไดมีการสอบถามความเห็นสมาชิกวาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหเกิด
ความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทําสวนยางหรือไม พบวากลุมสมาชิกที่มีความรูเรื่องนี้รอย
ละ 30.18 มีความเห็นวาทําใหเกิดความมั่นคง สวนกลุมที่เหลือตอบวาไมแนใจที่แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจะชวยใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทําสวนยาง
เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเครือขายธุรกิจยางพาราที่สหกรณการเกษตรยานตาขาวทําหนาที่
เปนแกนนํา พบวาสมาชิกจํานวนมากถึงรอยละ 93.82 ที่ไมใหคําตอบหรือไมแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้นาจะ
มาจากสมาชิกชาวสวนยางไมทราบหรือมีขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนที่ สหกรณ
การเกษตรยานตาขาวตองสื่อสารและเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมดานตางๆ ของเครือขายธุรกิจ
ยางพาราที่สหกรณเปนแกนนํา สวนสมาชิกชาวสวนยางกลุมที่ใหความคิดเห็น ระบุวาเครือขายธุรกิจ
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ยางพารามีประโยชนตอสมาชิกชาวสวนยางทําผลกําไรใหแกสหกรณ ทําใหสมาชิกไดรับขอมูลขาวสาร ทํา
ใหเกิดการบริการจัดการที่ดีและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น และสมาชิกกลุมนี้มีความคิดเห็นวา
การมีเครือขายทําใหมีตลาดที่กวางขึ้นและไดรับบริการดานการตลาดที่ดีกวาพอคาทั่วไป สวนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการขยายการลงทุนของสหกรณการเกษตรยานตาขาว พบวาสมาชิกชาวสวนยางประมาณรอยละ
19.38 มีความเห็นดวยกับการลงทุนสรางโรงงานยางแทง ประมาณรอยละ 3.65 ของสมาชิกชาวสวนยางไม
เห็นดวย โดยสมาชิกสวนใหญ (รอยละ 76.97) ไมไดแสดงความคิดเห็น
ทั้งนี้เมื่อสอบถามเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดรับจากการเปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรยานตา
ขาวนั้น รอยละ 41.00 ใหความคิดเห็นวาไดประโยชน/ผลตอบแทนจากการออมเงินกับสหกรณ รองลงมา
รอยละ 32.00 เห็นวาไดประโยชนในรูปของสินเชื่อที่กูยืมเงินจากสหกรณ นอกจากนี้ยังไดประโยชนในรูป
ของปุยปลอดดอกเบี้ย และเงินปนผล และสุดทายเมื่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดประกวดสวนยาง พบวา
สมาชิกสวนใหญ (รอยละ 66.57) ไมไดแสดงความคิดเห็น สวนกลุมสมาชิกที่แสดงความคิดเห็นนั้น รอย
ละ 32.30 มีความเห็นดวยกับการจัดประกวดสวนยาง และมีสมาชิกเพียงรอยละ 1.12 ที่ไมเห็นดวย
สวนผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับศูนยเรียนรูแบบเสมือนจริง (Virtual learning center) เพื่อ
ใหบริการสมาชิกและผูสนใจ การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูและแผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิกนั้น การ
ขับเคลื่อนศูนยเรียนรูดานยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวเพื่อใหขอมูลขาวสาร มีพี่เลี้ยงหรือ
เกษตรกรตัวอยางที่เปนตนแบบ และเผยแพรเทคโนโลยี/นวัตกรรมในการทําสวนยางพารา โดยดําเนินการ
ใน 3 แนวทางควบคูกันไป ไดแก (1) การคัดเลือกสวนยางพาราตนแบบและการพัฒนาสวนยางพารา (2)
การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และ (3) แผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิก
เพื่อสรางรากฐาน (platform) การสงเสริมการทําสวนยางที่มั่นคง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การคัดเลือกสวนยางพาราตนแบบและการพัฒนาสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตร
ยานตาขาวที่ไดรับเลือกซึ่งเปนธุรกิจตนน้ําเพื่อรองรับการกาวไปสูความเปนผูสงออกยางพาราที่เปนธุรกิจ
ปลายน้ํา เปนการขยายผลเครือขายคุณคาไปยังสมาชิกชาวสวนยางที่เปนตนน้ําใหไดรับผลประโยชนสูงขึ้น
จากการพัฒนาเครือขายคุณคายางพารา โดยโครงการฯ ไดนําแนวทางการขยายผลแบบกลุมที่มีแกนนําเปน
ศูนยกลางการเรียนรูเสมือนไขแดงและมีสมาชิกกลุมเปนไขขาวที่จะไดรับการเรียนรูผานแกนนํา ทั้งนี้ ในป
แรกทางโครงการฯ ไดคัดเลือกแกนนํากลุมจํานวน 2 ราย ที่เปนภาคีเครือขายและทําธุรกิจขายยางแผน
รมควันใหกับสหกรณการเกษตรยานตาขาว ในปที่ 2 ไดคัดเลือกเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิก
เพิ่มอีกจํานวน 3 ราย และในปที่ 3ไดคัดเลือกเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกอีกจํานวน 1 รายที่ใช
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการทําสวนยางพารา เพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลางหรือแมขายที่เปนตนแบบใน
การขยายผลการทําสวนยางพารา (ผูผลิตน้ํายางหรือยางแผน) ซึ่งเปนตนน้ําของการทําธุรกิจของสหกรณ
การเกษตรยานตาขาว เกษตรกรที่เปนตนแบบรายนี้เปนครอบครัวที่ทําสวนยางพาราเปนหลัก มีฐานะความ
เปนอยูที่ไมเดือดรอนแมวาราคายางพาราจะตกต่ํา มีความมั่นคงในอาชีพ เปนเกษตรกรที่ไดรับคัดเลือกจาก
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สํานักงานการเกษตรจังหวัดตรังใหเปนตนแบบในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประกอบ
อาชีพการทําสวนยางพารา
สวนยางที่ใชเปนแปลงเรียนรูและถายทอดแนวปฏิบัติการทําสวนยางพารามีขนาด 9 ไร อยูใน
บริเวณเดียวกันกับพื้นที่บานที่อยูอาศัยซึ่งเนื้อที่ประมาณอีก 2 ไร ยางพาราอายุ 15 ป ใชปุยสูตร 15-15-15
และ 20-8-20 รวมกับปุยอินทรีย ใสปุย 2 ครั้งตอป คิดเปนตนทุนในการใชปุยรวมประมาณ 30,000 บาทตอ
ป (3,333.33 บาทตอไร) ปจจุบันไดผลผลิตน้ํายางดิบประมาณ 70 กก./วันที่กรีด มีเปอรเซ็นน้ํายางประมาณ
รอยละ 34 คิดเปนยางแหงประมาณ 24 กิโลกรัม โดยมีจํานวนวันกรีดประมาณ 140 วัน เมื่อคํานวณจาก
ราคายางเฉลี่ย 80 บาท/กก. มีรายไดตอครอบครัวประมาณ 288,000 บาทตอป (ถาจางกรีดเจาของสวนก็จะมี
รายไดเพียงประมาณ 172,000 บาท) (32,000 บาทตอไร) หักคาปุยแลวจะมีรายไดสุทธิเหนือตนทุนที่เปนตัว
เงินประมาณ 250,000 บาท (27,777.78 บาทตอไร)โดยรายไดสุทธินี้ยังไมหักคาแรงงานในการกรีด ใสปุย
และการดูแลสวนที่ใชแรงงานในครัวเรือน วิเคราะหแลวเจาของสวนมีรายไดสุทธิประมาณ 21,000 บาทตอ
เดือน (2,333.33 บาทตอไรตอเดือน) ถาจางกรีดเจาของสวนก็จะมีรายไดสุทธิเพียงประมาณ 14,000 บาทตอ
เดือน (1,555.56 บาทตอไรตอเดือน) เมื่อราคาโดยเฉลี่ยของน้ํายางดิบที่เกษตรกรไดรับอยูที่ 80 บาท/กก. ซึ่ง
เมื่อระดับราคายางพาราตกต่ํากวาที่เปนอยูขณะนี้ เจาของสวนขนาดเนื้อที่ 9 ไรก็จะมีรายไดสุทธิลดต่ําลง
เชน ถาราคาโดยเฉลี่ยของน้ํายางดิบที่เกษตรกรขายไดลดลง 10 บาท อยูที่ 70 บาท/กก. เกษตรกรชาวสวน
ยางก็จะมีรายไดสุทธิของครัวเรือนเพียงประมาณ 18,500 บาทตอเดือน เทานั้น (2,055.56 บาทตอไรตอ
เดือน)
ในการนําแนวปฏิบัติการพัฒนาการทําสวนยางพาราตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เกษตรกร
ตนแบบรายนี้ไดใชพื้นที่ประมาณ 2 ไร ปลูกไมผลหลากหลายชนิดไวสําหรับบริโภคในครัวเรือน เชน สม
โอ มังคุด เงาะ ลําไย ขนุน มะพราว สมโชกุน ลองกอง กลวย รวมถึงปลูกผักสวนครัวและผักพื้นบานไว
สําหรับบริโภคในครัวเรือนอีกหลากหลายชนิดเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผักพื้นบานที่เรียกตามภาษา
ทองถิ่นวาตนขาไก ซึ่งเปนไมพุมอายุยืนเก็บยอดออนที่แตกใหมตลอดเวลาลักษณะเชนเดียวกันกับผักเนี้ยง
โดยสําหรับผักขาไกนอกจากใชบริโภคในครัวเรือนแลวยังมีเหลือเก็บขายสรางรายไดเสริมอีกดวย และ
เกษตรกรรายนี้ยังไดเพาะชําตนกลาผักขาไกซึ่งมีเกษตรกรรายอื่นๆ มีความตองการนําไปปลูกและสั่งซื้อ
จํานวนมาก โดยในรอบป 2555 ประมาณการณวาจะขายไดเปนรายไดเสริมประมาณ 5,000 บาท
นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงไกไวบริโภคไขและเนื้อในครอบครัวอีกดวย จึงทําใหครอบครัวนี้ไมเดือดรอน
แมวาราคายางพาราจะตกต่ําหรือราคาอาหารจะสูงขึ้นเพราะมีอาหารที่ผลิตเองไวบริโภคเปนการประหยัด
คาใชจายดานอาหารของครอบครัว ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรรายนี้เปนที่สูงลอนราบ
ไมสามารถใชทํานาไดจึงตองอาศัยการซื้อขาวสารจากตลาดภายนอกแตก็ไมเดือดรอนเพราะยังมีรายไดจาก
การทําการเกษตรหลายแหลง
นอกจากนี้ในพื้นที่สวนยางพาราขนาดพื้นที่ 9 ไรนั้น เกษตรกรรายนี้ไดจัดสรรพื้นที่สวนยางพารา
ประมาณ 8 ไร จากพื้ น ที่ สวนยางพาราทั้ งหมด 9 ไรแ ห ง นี้ ปลูก ตน ผัก เนี้ย งแซมระหวางแถวของต น
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ยางพารา ปจจุบันสามารถเก็บยอดผักเนี้ยงขายวันละประมาณ 5-6 กก. โดยแบงผักเนี้ยงเปน 10 มัดตอ
กิโลกรัม ใชแรงงานในครอบครัว 1-2 คนเก็บใชเวลา 2-3 ชั่วโมง ราคาที่พอคามาซื้อที่บาน 50 บาท/กก.
หรือมัดละ 5 บาท โดยมีพอคาขาประจํา 2-3 รายมารับซื้อ จึงทําใหเกษตรกรรายนี้มีรายไดเสริมอีกวันละ
ประมาณ 250-300 บาท หรือคิดเปนรายไดเสริมของครัวเรือนประมาณ 100,000 บาทตอป (11,111.11 บาท
ตอไร) นอกจากเก็ บยอดผัก เนี้ย งขายแล ว เกษตรกรรายนี้ยัง ทํากิ่งเพาะชําตน ผักเนี้ยงไวขายดว ย โดย
สามารถผลิตกิ่งเพาะชําไดประมาณ 3,500-4,000 กิ่ง ราคาขายกิ่งละ 12-18 บาท คิดเปนรายไดเสริมอีก
ประมาณ 60,000 บาทตอป (6,666.67 บาทตอไร) ดังนั้นจะเห็นไดวาครัวเรือนของเกษตรกรรายนี้มีรายได
สุทธิรวมจากทุกกิจกรรมประมาณ 35,000 บาทตอเดือน หรือ 420,000 บาทตอป (3,181.82 บาทตอไรตอ
เดือน หรือ 38,181.82 บาทตอไรตอป) จากการใชประโยชนที่ดินรวมเพียง 11 ไร และใชแรงงานของ
ครอบครัว 3 คน ใหเกิดการใชแรงงานในครัวเรือนอยางเต็มที่ จึงเปนการสมควรที่จะสงเสริมและพัฒนา
เปนแปลงเรียนรูตนแบบภายใตศูนยเรียนรูของสหกรณการเกษตรยานตาขาว เปนตัวอยางแกเกษตรกรที่
เปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และเปนฐานในการขับเคลื่อนการทําสวนยางอยางมั่นคง
เพื่อใหเปนตนแบบแกชุมชนอื่นๆ ไดนําไปขยายผลตอไปในอนาคต
ในส ว นของการขั บ เคลื่ อ นศู น ย เ รี ย นรู ข องสหกรณ ก ารเกษตรย า นตาขาวในด า นอื่ น ๆ ซึ่ ง มี
ความกาวหนา ไดแก (1) จัดมุมศูนยการเรียนรูที่สํานักงานใหญของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด
เพื่อเปนศูนยกลางในการคนควาหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต และสื่ออื่นๆ เชน เอกสาร หนังสือ บทความ และ
วีดีทัศน (2) ดําเนินการสรางหองศูนยการเรียนรูที่สาขา ณ โกดังอัดกอนยาง เพื่อใหสมาชิกและเครือขายที่
ไปรอสงยางไดศึกษาขอมูลเรื่องยางและขาวสารความเคลื่อนไหวของตลาดยางตามภาวะเศรษฐกิจโลก (3)
การพัฒนา web-site เพื่อใหมี web-page ของสหกรณการเกษตรยานตาขาวที่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
สามารถเขามาสืบคนขอมูลและความเคลื่อนไหวของสหกรณการเกษตรยานตาขาว ธุรกิจยางพาราภายใต
เครือขายที่มีสหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนแกนนํา ซึ่งประกอบดวยธุรกิจรวบรวมผลผลิตยางพารา และ
ธุรกิจแปรรูปผลิตผลยางพารา และธุรกิจดานอื่นๆ จํานวนอีก 9 ธุรกิจ รวมถึงกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกิจกรรมคืนกําไรสูสังคม โดยไดดําเนินการพัฒนา web-site เสร็จสิ้นแลว สามารถเปดเขาใชได
ภายในสิ้นป 2556 นี้ และ (4) พัฒนาสหกรณการเกษตรยานตาขาวใหเปนตนแบบและศูนยเรียนรูการ
ดําเนินธุรกิจยางพาราภายใตโครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพาราที่กําลังดําเนินการอยูและโครงการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะ
เริ่มดําเนินการภายในป 2556
ในสวนของแผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิกเพื่อสรางรากฐาน (platform) การสงเสริมการ
ทําสวนยางที่มั่นคงนั้น ไดใหความสําคัญกับการนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ซึ่งจากการวิเคราะห
กรณีศึกษาของเกษตรกรสมาชิกตนแบบที่มีการจัดการฟารมภายใตความเสี่ยงดานราคาของยางพาราและ
ความไมแนนอนของรายไดจากการประกอบอาชีพทําสวนยางพารา โดยมีการกระจายความเสี่ยงเรื่อง
รายไดที่ใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสวนยางพาราตนแบบอยางยั่งยืน นั่นคือการประกอบ
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อาชี พการทํา สวนยางพาราที่ยึด ถือทางสายกลางภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือความพอประมาณ มีเหตุผล และที่สําคัญคือมีภูมิคุมกันที่ดีในการประกอบอาชีพ
นําไปสูชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น ทําใหการทําสวนยางพารามีความกาวหนาอยางสมดุล
มั่นคง และยั่งยืน มีการจัดทําวีดีทัศนสภาพสวนยางพาราและที่อยูอาศัยและกิจกรรมตางๆ ที่เปนแหลง
รายไดที่หลากหลาย เปนตนแบบในการขับเคลื่อนมีการเผยแพรผาน web-site ของสหกรณการเกษตรยาน
ตาขาว
ทั้งนี้สหกรณการเกษตรยานตาขาวไดกําหนดแผนการสงเสริมการทําสวนยางที่มั่นคงเพิ่มเติมจาก
การมีสวนตนแบบ ดังตอไปนี้
(1) รวมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง จัดฝกอบรมการทําบัญชี
ครัวเรือน ปละครั้ง กําหนดสมาชิกเปาหมายที่เขารวม 120 คน
(2) ร ว มกั บ สํ า นั ก งานสหกรณ จั ง หวั ด ตรั ง จั ด ฝ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกั บ หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผานการประชุมกลุมยอย 2 ครั้งตอป และจัดอบรมใหญ 1 ครั้งตอป กําหนด
สมาชิกเปาหมายที่เขารวมรวม 150 คน
(3) สงเสริมการเพิ่มผลผลิตยางพาราของสมาชิก โดยสนับสนุนคาปุยปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน
(4) รวมมือกับสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) อําเภอยานตาขาว ใหคําแนะนํา
การดูแลรักษาตนยางพารา และแกปญหาโรคของตนยางพารา (โรครากขาว)
(5) รวมมือกับ สกย. อําเภอยานตาขาว คัดเลือกสวนยางพาราตัวอยางของสมาชิก โดยมีการ
กําหนดเกณฑรวมกันระหวาง สกย. กับสหกรณการเกษตรยานตาขาว เพื่อหาสวนยางตัวอยาง
และมอบรางวัลในวันประชุมใหญของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จัดทําวีดีทัศนสภาพ
สวนยางพาราและกิจกรรมตางๆ ภายในสวนยางพาราเผยแพรผาน web-site ของ สหกรณ
การเกษตรยานตาขาว
(6) สงเสริมการลดตนทุนการทําสวนยางพาราเกี่ยวกับการใชปุย โดย
- คัดเลือกสมาชิกใหเปนแปลงสาธิตใชปุยน้ําสกัดจากมูลสุกร จํานวน 8 ราย ใน 8 เขต
ตําบลของ อ.ยานตาขาว
- คัดเลือกสมาชิกใหเปนแปลงสาธิตใชปุยสั่งตัด โดยรวมมือกับ สกย. อ.ยานตาขาว จํานวน
8 ราย ใน 8 เขตตําบลของ อ.ยานตาขาว
ทั้งนี้ใหมีการดําเนินการประกาศยกยองในความรวมมือของเจาของสวนทั้ง 16 ราย ในที่ประชุม
ใหญ และจัดทําวีดีทัศนสภาพสวนเผยแพรผาน web-site ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว พรอมทั้งจะมี
ขยายผลจาก 16 รายนี้ไปยังสมาชิกชาวสวนยางรายอื่นๆ ตอไป
ผลการวิ จั ย ที่ สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ได แ ก ก ารศึ ก ษาให ไ ด แ บบจํ า ลองการจั ด การโซ อุ ป ทาน
ยางพาราในธุรกิจสหกรณ ภายใตการความรวมมือของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง
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เปนที่ปรึกษาดานวิชาการและเปนผูอํานวยความชวยเหลือในการประสานงานสรางพันธมิตรทางการคา
ทางขอมูลและความรู นําไปสูการสรางรูปแบบ (Model) ซึ่งสามารถใชรูปแบบของ สกก. ยานตาขาว เปน
กลไกในการบุกเบิกขับเคลื่อนการแกปญหาในแนวทางที่สรางความเข็มแข็ง ความมั่นคง ใหสามารถ
พึ่งตนเองไดตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งตนน้ํา (เกษตรกรชาวสวนยางที่เปนสมาชิก
สกก.) กลางน้ํา และปลายน้ํา (การบริหารงาน สกก. โดยคณะกรรมการฯ และฝายจัดการ)
จากผลการศึกษาตามโครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทาน “เครือขายคุณคายางพารา” ทั้ง 3 ระยะที่
ผานมาโดยใชสหกรณการเกษตรยานตาขาว จ.ตรัง ที่มีการดําเนินธุรกิจยางพาราในรูปแบบเครือขาย โดยมี
สกก. ยานตาขาวเปนแกนนํา นักวิจัยรวมกับกรรมการดําเนินงาน ฝายจัดการ สกก. ยานตาขาว และตัวแทน
เครือขาย สามารถถอดบทเรียนการดําเนินการเครือขายธุรกิจยางพาราตามหวงโซคุณคาอุปทาน ไดรูปแบบ
การเพิ่มขีดความสามารถของ สกก. ในการใช สกก. เปนกลไกในการนําแผนธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง
ศูนยเรียนรู และแผนการสงเสริมการทําสวนยางไปใชประโยชนในการแกปญหาความผันผวนของราคา
ยางพาราที่มีแนวโนมตกต่ํา และไดพัฒนาแบบจําลองการจัดการโซอุปทานยางพาราในธุรกิจสหกรณที่มี
การจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ดังตอไปนี้
ตนน้ํา ในระดับตนน้ํา มีสมาชิกสหกรณการเกษตรที่เปนเกษตรกรชาวสวนยาง และชาวสวนยาง
ที่เปนสมาชิกของเครือขายเปนฐานการผลิตน้ํายางสดและยางแผนดิบ โดยเกษตรกรชาวสวนยางเหลานี้
จะตองมีการปรับตัวในการทําสวนยางไปในทิศทางที่มีความมั่นคงในรายไดและอาชีพการทําสวนยางที่
ยั่งยืนตามแนวทางสวนยางตนแบบและการถายทอดผานศูนยเรียนรู โดยการรับเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ มีการทําบัญชีครัวเรือน มีการบริหารจัดการดานการเงินในครอบครัว นําเอาการทํา
เกษตรผสมผสาน เชน ปลูกพืชแซมในสวนยาง ปลูกพืชรวมยาง เลี้ยงสัตวในสวนยาง ทําการเกษตรที่ปลูก
พืชอยางอื่นนอกจากยางพารา เชน ปาลมน้ํามัน และไมผล เปนการบริหารความเสี่ยงในระดับครัวเรือน
เกษตรกรที่อยูในระดับตนน้ําของธุรกิจยางพารา สงผลใหมีการกระจายความเสี่ยงจากผลกระทบดาน
รายไดจากการทําสวนยางลดลงเนื่องจากราคายางพารามีความผันผวนและมีแนวโนมตกต่ําลง รวมทั้ง
สงเสริมใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่งคาปุย ทั้งนี้ก็เพื่อใหสมาชิกชาวสวนยางมีอาชีพที่
มั่นคง สามารถเปนฐานการผลิตยางพาราและมีปริมาณผลผลิตยางพาราที่จะสงตอเขาสูโซอุปทานผาน
สหกรณการเกษตรที่เปนแกนนําในจํานวนที่แนนอน รวมทั้งควรดําเนินการใหมีศูนยเรียนรูแบบเสมือน
จริง เพื่อใหบริการสมาชิกและผูสนใจ ใหมีการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูและแผนสงเสริมการทําสวนยางแก
สมาชิก
กลางน้ํา ในระดับกลางน้ํา มีสหกรณการเกษตรที่เปนแกนนํา สหกรณการเกษตรและกลุม
เกษตรกรอื่นๆ ที่เปนพันธมิตรและเครือขายที่รวบรวมผลผลิตยางพารามาแปรรูปเปนยางแผนรมควันที่มี
คุณภาพ และรวบรวมยางแผนดิบของสมาชิกฯ โดยมีปริมาณผลผลิตยางพาราแปรรูปขั้นตนและขั้นกลาง
ในปริมาณเฉลี่ย 50 ตันตอวัน รวมถึงการพิจารณาลงทุนในการแปรรูปยางพาราขั้นกลาง เชน ยางแทง หรือ
ยางคอมปาวด การดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรที่เปนแกนนําตองมีแผนธุรกิจในชวง 2-3 ปลวงหนา
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มีรายละเอียด ตนทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงจําแนกตามชองทางการตลาด รวมถึงมีการประเมิน
ตนเองที่คํานึงถึงแนวทางการปองกันความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจยางพารา โดยคํานึงถึงความเสี่ยงในการ
ดําเนินงาน (Operation risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial risk) และความเสี่ยงดานนโยบาย (Policy
risk) แลวดําเนินการวางแผนการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจยางพารา
มีการแสวงหาและสรางสัมพันธกับหนวยงาน/องคกรตางๆ มาเปนพันธมิตรทางการคา และหนวย
สนับสนุนทางดานเงินทุน ดานวิชาการและความรู เชน สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ สถาบันวิจัยยาง องคการสวนยาง บริษัทแปรรูปและคายางพารา
สหกรณก องทุนสวนยางเขาซก สหกรณก ารเกษตรจันดี กลุมเกษตรกรชาวสวนยางธารน้ําทิพย กลุม
วิสาหกิจชุมชนบานสีระมัน เปนตน
ปลายน้ํา ในระดับปลายน้ํา มีสหกรณการเกษตรที่เปนแกนนําทําหนาที่จําหนายและสงผลผลิต
ยางพาราแปรรูปขั้ น กลางผ า นโซ อุปทานไปยัง อุต สหกรรมแปรรูปขั้นสุด ทายที่อยูปลายน้ําของธุรกิจ
ยางพารา การดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรที่เปนแกนนําในระดับปลายน้ําตองมีแผนธุรกิจในชวง 23 ปลวงหนา มีรายละเอียดความเสี่ยงจําแนกตามชองทางการตลาด เชนเดียวกัน รวมถึงมีการประเมิน
ตนเองที่คํานึงถึงแนวทางการปองกันความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจยางพาราโดยดําเนินการวางแผนการ
บริหารความเสี่ยงของธุรกิจยางพาราดวย ในระดับปลายน้ํานี้มีการดําเนินธุรกิจขายยางแผนรมควันโดย
การประมูลผานตลาดกลางยางพาราหาดใหญ (หรือตลาดกลางยางพาราในจังหวัดอื่นๆ) มีการแสวงหาแนว
ทางการส งออกยางแผน รมควันอัด กอนผานชุมนุมสหกรณจังหวัด ตรัง และพันธมิตรทางการคาไปยั ง
ประเทศ จีน อินเดีย และมาเลเซีย นอกจากนี้สหกรณการเกษตรที่เปนแกนนําตองกลับมาใหความสําคัญกับ
ชองทางการจําหนายยางแผนรมควัน ยางแทง/ยางคอมปาวดที่จะแปรรูปในอนาคต ใหกับพันธมิตรทาง
การค า ที่ เ ป น บริ ษั ท แปรรู ป ยางพาราขั้ น สุ ด ท า ยในอุ ต สาหกรรมยางรถยนต แ ละรถจั ก รยานยนต
ภายในประเทศไทย เชน บริษัท ยางโอตานิ จํากัด บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร จํากัด และบริษัท เอ็น. ดี. รับ
เบอร ซึ่งเปนบริษัทของคนไทย ซึ่งจากผลการศึกษามีความเปนไปไดสูงที่บริษัทของไทยเหลานี้จะเขามา
เปนพันธมิตรทางการคากับสหกรณการเกษตรที่เปนแกนนํา
อีกทั้งในการบริหารความเสี่ยงในระดับปลายน้ํานั้น สหกรณอาจจะไมตองดําเนินการเองทั้งหมด
โดยตองมีการแสวงหาพันธมิตรมาเปนหุนสวนทางการคาเพื่อการแปรรูปขั้นสุดทายเชน การประกอบการ
อุตสาหกรรมแปรรูปขั้นสุดทาย สหกรณอาจจะรวมลงทุนกับบริษัทในประเทศหรือตางประเทศ โดย
สหกรณเปนผูลงทุนในที่ดินและผลผลิตยางพาราที่เปนวัตถุดิบ สวนบริษัทเอกชนลงทุนในเครื่องจักร
เทคโนโลยีการแปรรูป และความรูเกี่ยวกับวิธีการผลิต (Know How) และชองทางการจําหนายที่บริษัท
นั้นๆ มีอยูแลว โดยหนวยงานที่เกี่ยวของของภาครัฐจะตองเขามามีบทบาทในการอํานวยความสะดวกใน
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การแสวงหาพันธมิตรทางการคาที่เปนบริษัทเอกชนและสรางความมั่นใจแกภาคเอกชนที่จะเขามารวมทํา
ธุรกิจยางพารากับสหกรณโดยเขามามีบทบาทในการรับรองเกี่ยวกับคุณภาพยางแปรรูปของสหกรณ
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการประกอบธุรกิจยางพาราทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําแลว เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ํายางโดยการลดตนทุน
การทําสวนยาง และเพิ่มรายไดจากกิจกรรมเกษตรผสมผสาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและ
การตลาด จํ าเปนตองมีก ารจัดการโซอุปทานในธุรกิจ ยางพาราที่ชี้ใหเห็น การเชื่อมโยงธุรกิจระหวาง
สหกรณกั บภาคีเครือขา ยพันธมิตรทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา มีการจัด การอุปทานของ
ผลผลิตยางพาราของสมาชิกและเครือขายที่สหกรณรวบรวมไดทั้งหมดใหชัดเจนดวยการจัดทําแผนธุรกิจที่
กําหนดการจัดการอุปทานใหเปนสวนหนึ่งของกลไกตลาดที่อยูในรูปยางแผนรมควัน ยางคอมปาวด ยาง
แทง และการจัดการอุปทานเพื่อแปรรูปเปนสินคาสําเร็จรูปโดยการรวมลงทุนการกับพันธมิตรทางการคา
ซึ่งมีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับและใชกลไกศูนยเรียนรู แผนธุรกิจ แผนบริหารความเสี่ยง การ
พัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการ มีที่ปรึกษา เงินกองทุน ฯลฯ ซึ่งจะชี้ใหเห็นนวัตกรรมการจัดการธุรกิจ
แนวใหม โดยการจั ด ทํ า และดํ า เนิ น การตามแผนธุ ร กิ จ ระยะ 3 ป ด ว ยความร ว มมื อ ทางวิ ช าการจาก
สถาบันการศึกษา มีการแสวงหาพันธมิตรและหุนสวนทางการคาเพิ่มเติมตลอดเวลา มีการนําเอาแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงมาใชในการดําเนินธุรกิจเครือขายยางพารา ดังตอไปนี้
(1) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมจํานวน 3 โรงของสหกรณ ที่
ไดจากการประชุมระดมความคิดในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดตนทุนในการแปร
รู ป โดยทางสหกรณ ไ ด ส ง เจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งไปศึ ก ษาดู ง านของโรงรมอื่ น ๆ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการแปรรูปสูง สามารถแปรรูปยางแผนรมควันในอัตราสูงกวารอยละ 95
นอกจากการปรับปรุงในเรื่องของบุคลากรแลว ทางสหกรณยังไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 3
แสนบาทเพื่อดําเนินการปรับปรุงเตาอบแบบประหยัดพลังงาน เพื่อลดตนทุนเชื้อเพลิงและเพิ่ม
สัดสวนการแปรรูปที่ปจจุบันไดเพียงรอยละ 60 เปนไมนอยกวารอยละ 95
(2) พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความรูความสามารถของคณะกรรมการฝายจัดการ และสมาชิก
เครือขาย ดวยการเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อนําไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ธุรกิจยางพาราในรูปแบบเครือขายที่มีสหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนแกนนํา จัดทําแผน
ธุรกิจและใหมีผูรับผิดชอบที่จัดเจนและมีการติดตามงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการรับซื้อ
และขายยางแผนรมควัน ณ สาขาของเครือขายตลาดกลางยางพาราหาดใหญ ของสหกรณ
การเกษตรยานตาขาว
(3) เพื่อใหการประกอบการธุรกิจยางพารามีความตอเนื่องและยั่งยืน จึงควรสนับสนุนใหสหกรณ
การเกษตรยานตาขาวรวมกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในการพัฒนาโครงสรางองคกรใหมใหมีกลุมงานเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนา ( Research and Development: R & D) การจัดการความรู ( Knowledge Management:
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KM) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development: HRD โดยเชื่อมโยงกับ
ศูนยการเรียนรูที่กําลังดําเนินการอยู
(4) การดําเนินการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานใหแกสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวเกี่ยวกับ
การลดตนทุนในการทําสวนยาง การจัดทําบัญชีครัวเรือน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(5) การเผยแพรผลงานวิจัยผานการเขามาศึกษาดูงานของตัวแทนจากสหกรณและหนวยงานตาง ๆ
ที่ทําธุรกิจเกี่ยวของกับยางพารา และ web-site ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว
ในสวนของการบริหารความเสี่ยงระดับตนน้ํานั้น จากการถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบ การทํา
สวนยางพาราใหมีความมั่นคง ยั่งยืน เกษตรกรชาวสวนยางตองพึง่ พาตนเองไดดวยการกระจายความเสี่ยงที่
เกิดจากความผันผวนของราคายางพารา ดังตอไปนี้
(1) เกษตรกรสวนใหญขาดความรู ความเขาใจในเรื่องของการใชปุยยางพารา และการปรับปรุง
สภาพดินที่ถูกตองเหมาะสม ควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อลดตนทุนการทําสวนยาง
(2) เกษตรกรสวนใหญไมเห็นความสําคัญและยังขาดความรูเพิ่มเติมในการทําการเกษตรแบบ
ผสมผสานดวยการปลูกพืชแซมยาง ในสวนยางที่มีอายุ 1- 3 ป และสวนยางที่มีอายุ 4 ปถึงโคน
ปลูกใหม เพื่อเปนรายไดเสริมจากรายไดที่ไดรับจากการปลูกยาง
(3) แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องสําคัญที่ชวยบรรเทาความเดือดรอนจากความไมแนนอน
ของรายไดจากการทําสวนยางอันเนื่องมาจากราคายางพาราตกต่ําและมีความผันผวนสูงมาก ถา
เกษตรกรชาวสวนยางโดยทั่วไปไดนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชก็จะลดสภาวะการ
พึ่งพาปจจัยภายนอกไดมาก ลดคาใชจายดานอาหารภายในครัวเรือน สามารถประกอบอาชีพ
การทําสวนยางไดอยางมั่นคงเพราะมีรายไดเสริมจากแหลงอื่นๆ ดวย
จากการถอดบทเรียนผานผลการวิจัยตามโครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทาน “เครือขายคุณคา
ยางพารา” ทั้ง 3 ระยะโดยใชสหกรณการเกษตรยานตาขาว จ.ตรัง ที่มีการดําเนินธุรกิจยางพาราในรูปแบบ
ภาคีเครือขาย โดยมี สกก. ยานตาขาวเปนแกนนํา ไดนําไปสูขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับการขับเคลื่อน
แผนธุ รกิจ ที่มีก ารบริห ารความเสี่ย งสํา หรับสหกรณ การเกษตรและหนว ยงานที่เกี่ย วของ: กรณี ธุรกิ จ
ยางพารา ดังตอไปนี้
1. ผลการศึ ก ษาชี้ ว า สหกรณ ห รื อ สถาบั น เกษตรกรที่ เ ป น องค ก รทางสั ง คม เมื่ อ ต อ งเข า ไป
ดําเนินการทางธุรกิจที่อยูในโลกของการแขงขันนั้น ก็มีตัวแบบการทํางานของสหกรณที่สามารถเขาไปทํา
ธุ ร กิ จ ได เป น การผลั ก ดั น องค ก รทางสั ง คมให เ ข า ไปดํ า เนิ น การในธุ ร กิ จ ได อ ย า งแท จ ริ ง แม ว า การ
ประกอบการธุรกิจยางพารามีความเสี่ยงดานราคาและมีการแขงขันสูง โดยสหกรณการเกษตรหรือสถาบัน
เกษตรกรที่เขามาประกอบธุรกิจยางพารานี้จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการจัดการ
และการบริหารธุรกิจยางพารา ทั้งนี้ในการแกไขปญหาการเรียกรองดานราคาของเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา รัฐบาลควรพิจารณานําเอารูปแบบการประกอบธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว
นี้ไปแกปญหาไดแนวทางหนึ่ง ซึ่งเปนการใชกลไกของกระบวนการสหกรณและการคาที่เปนธรรม ดังนั้น
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จึงควรตองมีการตรวจสอบวาสหกรณการเกษตร/สถาบันเกษตรกรในประเทศไทยที่มีศักยภาพเชนเดียวกับ
สหกรณการเกษตรยานตาขาวที่เปรียบเสมือนเปนหัวรถจักรในการขับเคลื่อนวามีอยูอีกกี่แหงที่ไหนบาง
โดยภาครัฐตองศึกษาหาขอมูลวาสถาบันเกษตรกรเหลานั้น (ที่เปรียบเสมือนเปนหัวรถจักร) ยังมีความ
ตองการหรือขาดอะไรอยูบาง แลวนําขอมูลเหลานั้นไปพิจารณาสั่งการใหหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของไป
ดําเนินการใหความชวยเหลือสนับสนุนใหสถาบันเกษตรกรเหลานั้นมีความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองไดโดย
การยกระดับความสามารถในการประกอบธุ รกิจ ยางพารา เปน การแกไ ขปญหาในเชิง รุก เช น ความ
ชวยเหลือดานการแปรรูปในรูปของเงินทุนและเทคโนโลยี่/นวัตกรรม ไมใชแกปญหาในเชิงตั้งรับที่ตอง
คอยอุมหรือปอนที่นําไปสูความออนแอ เชน รัฐชวยแกไขปญหาดานราคาเพียงอยางเดียวซึ่งราคามีการขึ้น
ลงตามตลาดโลก สิ่ ง เหล า นี้ จ ะช ว ยให เ ห็ น ยุ ทธศาสตรของรั ฐ ว าควรไปเพิ่ม ขีด ความสามารถในการ
ประกอบการเชิงธุรกิจของเกษตรกรผานกระบวนการสหกรณ
2. ในระยะเริ่มตนสถาบันเกษตรกรจะตองแสวงหาความรวมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา
ตางๆ โดยรัฐตองเขามามีสวนชวยเหลือ เพื่อใหนักวิชาการมาชวยเปนพี่เลี้ยง เปนที่ปรึกษาทางวิชาการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research & Development: R&D) เพื่อหาแนวทางในการลดตนทุน เชน เทคโนโลยี
ในการทําสวนยาง การพัฒนาอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการแปรรูปยางพาราทั้งขั้นตน ขั้นกลาง และขั้นสุดทาย
รวมทั้ง ชว ยประสานงานในการสรางและเชื่ อมโยงเครื อข ายและพัน ธมิตรในทุกภาคสว น เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับความรูความสามารถในการจัดการใหเปนมืออาชีพ สามารถแขงขันไดกับบริษัท
ธุรกิจเอกชน
3. การประกอบธุรกิจยางพาราใหอยูรอดไดเปนสิ่งจําเปนมากที่สหกรณตองมีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถอยูในองคกรอยางตอเนื่อง จะตองมีการยกระดับ พัฒนา และเสริมสรางความรูความสามารถ
ของคณะกรรมการ ฝ า ยจั ด การ รวมถึง สมาชิกเครือขาย และควรขยายผลการใหองคความรูแก สมาชิก
เกษตรกรชาวสวนยางใหเพิ่มมากขึ้นตามความเหมาะสมของภูมิสังคม ดวยการจัดฝกอบรม และศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการตลาด
4. เนื่องจากการประกอบการธุรกิจยางพาราโดยสหกรณการเกษตรหรือสถาบันของเกษตรกรตองมี
องคประกอบของคณะกรรมการ และฝายจัดการที่มีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศนทางธุรกิจยางพาราเมื่อ
บุคลากรของสหกรณการเกษตรหรือสถาบันของเกษตรกรในปจจุบันไดรับการเสริมสรางขึ้นมาแลวแตใน
อนาคตบุคลากรเหลานี้จะทยอยเกษียณการทํางานไป จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความตอเนื่องและความยั่งยืน
ในการประกอบธุรกิจยางพาราของสหกรณ ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการสนับสนุนบุคลากรของ
สหกรณและเครือขาย รวมทั้งบุตรหลานของสมาชิกไดศึกษาเรียนรูเพิ่มเติม โดยมีการใหทุนการศึกษาเพื่อ
สรางบุคลากรทดแทนที่เกษียณอายุเพื่อใหมีการสืบทอดความรู ความสามารถในการประกอบการธุรกิจ
ยางพารา อีกทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของของภาครัฐควรสนับสนุนใหสหกรณการเกษตรและสถาบันเกษตรกร
รวมมือกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในการพัฒนา
โครงสรางองคกรใหมใหมีกลุมงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา (R & D) การจัดการความรู (KM) และการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) โดยเชื่อมโยงกับการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจยางพารา
ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา พรอมจัดใหมีศูนยการเรียนรูขึ้น
5. ในการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกร/สหกรณการเกษตรในการประกอบธุรกิจยางพารา
ควรจะดําเนินการเปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลสมาชิก โดยควรจัดทํา
ฐานขอมูลสมาชิกตนแบบที่ทําสวนยางเพียงอยางเดียวและสมาชิกที่ทําสวนยางแบบผสมผสานกับพืชอื่น
เพื่อแสดงใหเห็นผลดีของการทําสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 เปนการกําหนด
กรอบทิศทางและการวางกลยุทธและแผนธุรกิจ และระยะที่ 3 เปนการสรางและถอดแบบจําลองธุรกิจ
ยางพาราตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึ่งทั้งหมดทําใหเห็นเสนทางการเชื่อมโยงโซอุปทาน การ
วิเคราะหแผนกลยุทธ การจัดการความเสี่ยง ทําใหไดเห็นวิธีการเติบโตที่ใชกระบวนการสรางองคความรู
และขอมูล เปนตัวเพิ่มขีดความสามารถของสหกรณการเกษตรในการกาวสูโลกของการทําธุรกิจ ที่สามารถ
พึ่งพาและยืนหยัดอยูไดดวยตัวเองอยางยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิก
6. ตองมีการจัดการโซอุปทานในธุรกิจยางพาราที่ชี้ใหเห็นการเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณกับ
ภาคีพันธมิตรทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา มีการจัดการอุปทานของผลผลิตยางพาราของ
สมาชิกและเครือขายที่สหกรณรวบรวมไดทั้งหมดใหชัดเจน โดยกําหนดการจัดการอุปทานเปนสวนหนึ่ง
ของกลไกตลาดในรูปยางแผนดิบรมควัน ยางคอมปาวด ยางแทง และการจัดการอุปทานเพื่อแปรรูปเปน
สินคาสําเร็จรูปโดยการรวมลงทุนกับบริษัทเอกชนที่เขารวมเปนพันธมิตรทางการคา โดยสหกรณอาจจะไม
ตองดําเนินการเองทั้งหมด เชน สหกรณลงทุนในที่ดินและจัดหาวัตถุดิบ สวนบริษัทตางประเทศลงทุนใน
เครื่องจักรและความรูดานเทคนิค (Know How) และชองทางการจําหนายที่มีอยูแลว โดยตลอดโซอุปทาน
มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ และใชกลไกศูนยเรียนรู แผนธุรกิจ แผนบริหารความเสี่ยง การพัฒนา
โครงสรางการบริหารจัดการ มีที่ปรึกษา เงินกองทุน ฯลฯ ซึ่งชี้ใหเห็นนวัตกรรมการจัดการธุรกิจแนวใหม
7. ในการประกอบธุรกิจยางพาราโดยใชกระบวนการของสหกรณนั้น มีทั้งนโยบายของภาครัฐที่
เปนตัวถวง/หนวงใหสหกรณหรือสถาบันเกษตรกรไมกาวไปขางหนา และนโยบายภาครัฐที่ชวยสนับสนุน
สงเสริมในการประกอบธุรกิจยางพารา ซึ่งถารัฐใชนโยบายสงเสริมที่ถูกตองก็จะชวยในการขับเคลื่อน
กระบวนการสหกรณได โดยรัฐไมตองเขามาแทรกแซงตลาดจนเปนภาระดานงบประมาณจํานวนมาก
นโยบายที่ผิดพลาดเปนตัวถวง/หนวงใหสหกรณหรือสถาบันเกษตรกรไมกาวไปขางหนาไดแก
(1) นโยบายการขยายการทําสวนยางพาราในพื้นที่ใหมในทุกภาคของประเทศที่ทําใหมีผลผลิต
ยางพาราลนตลาด
(2) นโยบายของรัฐที่ไมมีความจริงใจในการแกปญหา สรางความแตกแยก เชน นโยบายใหเงินคา
ปจจัยการผลิต ซึ่ งผูรับจางกรีดและเจาของสวนยางพาราที่ไมมีเ อกสารสิทธิ์ไมไ ดรับการ
ชวยเหลือ
(3) นโยบายประกันราคาที่ไมสอดคลองกับสภาวการณของตลาดโลก ทําใหรัฐตองเก็บสต็อก
ยางพารา และมีภาระทางดานงบประมาณแผนดินจํานวนมาก
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(4) มาตรการยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมในการสงออกยางพารา (CESS) ซึ่งราคายางพาราอาจ
สูงขึ้นในระยะแรก แตในที่สุดราคาที่สูงขึ้นจะนอยกวาสวนตางๆ ที่รัฐยกเวนคา CESS ใหกับ
ผูสงออก กําไรสวนตางนี้จะไมตกไปถึงเกษตรกรชาวสวนยางทั้งหมด สวนตางสวนใหญจะ
ตกอยูกับพอคาคนกลาง และในอนาคตเงินกองทุนที่ไดรับเงินจากคา CESS จะมีเงินทุนลดลง
ส ง ผลกระทบต อ การสงเคราะห ใ นการปลู ก ยางพาราทดแทนยางเก า และรั ฐ ต อ งใช เ งิ น
งบประมาณมาสนับสนุน
นโยบายที่ควรดําเนินการเพื่อชวยใหการขับเคลื่อนกระบวนการสหกรณในการประกอบธุรกิจ
ยางพาราเปนไดอยางมั่นคง ไดแก
(1) นโยบายสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทําสวนยาง
เช น อนุ ญาตให เว น ต นไม ที่เ ปน ประโยชนใ นสวนยางไมตองโคน เมื่อขอสงเคราะหปลูก
ยางพาราทดแทนและอนุญาตใหปลูกพืชรวมยางในสวนยางที่ขอปลูกยางทดแทน
(2) ใชนโยบายกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพาราดวยการชี้นําราคาตลาดโดยแทรกแซงราคา
ยางพาราในชวงที่ราคายางตกต่ํานอยกวาตนทุนการผลิต โดยดําเนินการผานสถาบันเกษตรกร/
สหกรณ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันเกษตรกร
(3) นโยบายการนําเงิน CESS มาใชในการตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของเกษตรกรชาวสวนยาง
และผูรับจางกรีดยาง
(4) มาตรการใหเ งิ นอุ ด หนุ น สถาบัน เกษตรกรไปใชใ นการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพารา
(5) มาตรการสงเสริมใหบริษัทของเอกชนภายในประเทศรับซื้อวัตถุดิบยางพาราจากสถาบัน
เกษตรกรโดยตรงในรู ป ของการลดหย อ นหรื อ ยกเว น ภาษี โดยดํ า เนิ น การร ว มเป น ภาคี
เครือขายพันธมิตรผูใชยางพาราที่ผลิตจากสถาบันเกษตรกร หรือสรางตลาดรับซื้อยางพารา
แปรรูปขั้นกลางภายในประเทศที่บริษัทผูแปรรูปขั้นสุดทายซื้อโดยตรงจากสถาบันเกษตรกร
(6) มาตรการสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากยางพาราที่ผลิตโดยสถาบัน
เกษตรกรที่มีการรวมลงทุนกับพันธมิตรผูแปรรูปเอกชนในประเทศ
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยในเรื่องนี้คือ (1) เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการทําสวนยางพาราแก
สมาชิกสหกรณใหเกิดความมั่นคงในอาชีพ และ (2) เพื่อพัฒนาแบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณที่มี
การจัดการความเสี่ยงภายใตโซอุปทาน
ผลการวิจัยไดมีการปรับปรุงแผนธุรกิจของเครือขายคุณคายางพาราสหกรณยานตาขาวโดยการ
วิเคราะหสถานการณธุรกิจที่พิจารณาถึงสภาพแวดลอมดานโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน และได
นําไปสูการเสนอกลยุทธการประกอบธุรกิจยางพาราของเครือขายคุณคาตามโซอุปทานที่สําคัญ ทั้งหมด
49 กลยุทธ และในแผนธุรกิจนี้ยังไดกําหนดแผนการตลาดและแผนพัฒนาผลิตภัณฑไวดวย โดยแผนการ
ตลาดมีการกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดานราคา ในสวนของแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑและการตลาดนั้นไดกําหนดแผนปฏิบัติงานไวทั้งหมด 6 ประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเนนที่การ
เรียนรูและพัฒนาโดยเครือขายคุณคายางพารายานตาขาว การจัดทําสวนตนแบบเพื่อลดตนทุน สงเสริมให
เกิดเปนสังคมเรียนรู และใหสมาชิกมีความเขาใจในการทําสวนยางอยางยั่งยืน
ทั้ ง นี้ ใ นส ว นของแผนบริ ห ารความเสี่ ย งในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ยางพาราในป 2555 – 5 7 ที่ ไ ด
ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้ง 6 ขั้นตอนนั้น พบวาธุรกิจการขายยางและการแปรรูปยาง
แผนรมควันของโรงรมสหกรณ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมากที่สุด โดยในสวนของการขายยางสามารถ
จัดกลุมเพื่อการบริหารไดเปน 2 ประเด็น คิดเปนแผนงาน/โครงการจํานวน 7 โครงการ สวนการแปรรูป
ยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณ จากการกําหนดมาตรการของการจัดการความเสี่ยง สามารถจัดกลุม
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงไดเปน 4 ประเด็น คิดเปนแผนงาน/โครงการจํานวน 11 โครงการ
ผลการวิ จั ย อี ก ส ว นหนึ่ ง ได แ ก ก ารประเมิ น ความคิ ด เห็ น ระดั บ เกษตรกรและผลกระทบด า น
เศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับสมาชิก สหกรณและระดับเครือขาย จากขอมูลการสัมภาษณ
ชาวสวนยางที่เปนสมาชิกโดยการสุมตัวอยาง 356 ราย พบวาประมาณครึ่งหนึ่งของเกษตรกรชาวสวนยาง
มีรายไดจากการประกอบอาชีพการทําสวนยางเพียงอยางเดียว ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะไดรับผลกระทบจาก
ราคายางพาราตกต่ํา และสมาชิกประเมินวาผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากราคายางตกต่ํานั้น มีผล
ทําใหรายไดลดลงอยางคอนขางรุนแรง นอกจากนี้ยังพบวามีสมาชิกเพียงรอยละ 23.93 ที่ไดมีการนํา
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
สวนผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับศูนยเรียนรูแบบเสมือนจริงเพื่อใหบริการสมาชิกและการ
ขับเคลื่อนศูนยเรียนรูและแผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิกนั้น มีเกษตรกรตัวอยางที่เปนตนแบบเปน
พี่เลี้ยงและเผยแพรเทคโนโลยี/นวัตกรรมในการทําสวนยางพารา โดยในสวนของสวนตนแบบไดคัดเลือก
สมาชิกที่ใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการทําสวนยางพาราทําหนาที่เปนศูนยกลางการเรียนรูเพื่อขยาย
ผล และในสวนของแผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิกเพื่อสรางรากฐานการสงเสริมการทําสวนยางที่
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มั่นคงและยั่งยืนนั้น ไดใหความสําคัญกับการนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ซึ่งจากการวิเคราะหสวน
ยางตนแบบที่มีการจัดการฟารมภายใตความเสี่ยงดานราคาของยางพาราและความไมแนนอนของรายได
จากอาชีพทําสวนยางพารานั่น คือการทําสวนยางพาราที่ยึดถือความพอประมาณ มีเหตุผล และที่สําคัญคือมี
ภูมิคุมกันที่ดีในการประกอบอาชีพ นําไปสูชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น ทําใหการทําสวน
ยางพารามีความกาวหนาอยางสมดุล มั่นคง และยั่งยืน
การศึกษาใหไดแบบจําลองการจัดการโซอุปทานยางพาราในธุรกิจสหกรณ จากการศึกษาและถอด
บทเรียนพบวารูปแบบการเพิ่มขีดความสามารถของสหกรณการเกษตรยานตาขาวและใชกลไกในการนํา
แผนธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง ศูนยเรียนรู และแผนการสงเสริมการทําสวนยางตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชประโยชนในการแกปญหาความผันผวนของราคายางพาราที่มีแนวโนมตกต่ํา และไดพัฒนา
แบบจําลองการจัดการโซอุปทานยางพาราในธุรกิจสหกรณที่มีการจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับตนน้ํา
กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยเนนการสรางและเชื่อมโยงภาคีเครือขายและพันธมิตรทางการคากับทุกภาคสวน
ทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน
จากผลการศึกษาไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการขับเคลื่อนแผนธุรกิจที่มีการบริหารความ
เสี่ยงสําหรับสหกรณการเกษตร: กรณีธุรกิจยางพารา ที่สําคัญทั้งหมด 7 ขอ เชน (1) รัฐบาลควรพิจารณา
นําเอารูปแบบการประกอบธุรกิจเครือขายยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวนี้ไปใชแกปญหาการ
เรียกรองดานราคายางพาราไดแนวทางหนึ่ง และภาครัฐตองพิจารณาใหความชวยเหลือสนับสนุนสถาบัน
เกษตรกรอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ใหมีความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได รวมกันเปนเสมือนหัวรถจักรในการ
ขับเคลื่อนการแกปญหานี้ (2) ในระยะเริ่มตนสถาบันเกษตรกรจะตองแสวงหาความรวมมือทางวิชาการ
จากสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อใหนักวิชาการมาชวยเปนพี่เลี้ยง เปนที่ปรึกษาทางวิชาการ การศึกษาวิจัย
และพัฒนา (3) มีการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรที่มีความรูความสามารถและวิสัยทัศนทางธุรกิจ
ยางพาราด ว ยการสนั บ สนุ น บุ คลากรของสหกรณ แ ละเครื อ ขา ย รวมทั้ ง บุ ต รหลานของสมาชิ ก ได รั บ
ทุนการศึกษาเรียนรูเพิ่มเติม และ (4) ในการพัฒนาศักยภาพของสหกรณในการประกอบธุรกิจยางพาราควร
จะดําเนินการเปนขั้นตอน 3 ระยะ คือ เริ่มดวยการจัดทําฐานขอมูลสมาชิก ตอมาใหมีการกําหนดกรอบ
ทิศทางและการวางกลยุทธและแผนธุรกิจ และสุดทายเปนการสรางและถอดแบบจําลองธุรกิจยางพารา
ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ที่มีการบริหารความเสี่ยง เปนตน
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Abstract
The objectives of this research were to (1) study approaches to promote the para-rubber
plantation for the cooperative members to achieve security occupation, and (2) develop cooperative’s
para-rubber business model with risk management under the supply-chain.
The research’s results have improved the business plan of para-rubber network of Yantakhao
cooperative’s value supply-chain by analyzing situation that consider 4 business environments, the
opportunities, threats, strengths and weaknesses. This has led to the proposed 49 strategies for pararubber business network’s value supply-chain. It also included marketing plan and product development
plan in the business plan. The product, promotion and price strategies were defined in the marketing
plan. In terms of product development and marketing plans, operational plans were determined with 6
aspects. Especially focusing on learning and development by Yantakhao para-rubber network’s value
supply-chain. It also introduced role model para-rubber plantation with lower cost of production. The
encouraging learning society and provide members with an understanding of sustainable para-rubber
plantation were included as well.
As for the risk management plan in the para-rubber business in the year 2555-57 being
conducted through 6 processes of the risk management, it founded that the businesses of selling pararubber and processing of smoked rubber sheet of the cooperative’s plant was likely to be most at risk. As
for the selling para-rubber business, it can be divided the risk management into 2 groups of
administration with 7 program/projects. It also can be divided the risk management into 4 groups of
administration with 11 program/projects for processing of smoked rubber sheet of the cooperative’s plant
business.
Another part of the research was to assess the farmers’ opinion and the impact on the economic
and the behavior change at the level of members, cooperative, and network. Data from interviewing 356
sample members shown that about half of the para-rubber farmers obtained income from conducting
solely para-rubber plantation. Therefore these farmers were high-risk to be affected by the decline of
para-rubber prices. The samples assessed that the economic impact due to the decline of para-rubber
prices would lead to a severe drop in revenues. In addition, it found that only 23.93 percent of the
members have adopted philosophy of sufficient economy approach to practice.
The results of operational research on virtual learning center to serve members and driven
learning center and plans to promote para-rubber plantation to members. There are role model farmers
acting as mentors and distribute the technology/innovation in the para-rubber plantation. A role model
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was selected base on the member complying the sufficiency economy approach in para-rubber plantation
to act as a learning hub to expand these practices. As for the plan to promote para-rubber plantation to
members to build platform for promoting the stable and sustainable para-rubber plantation, the principle
of sufficiency economy has to be emphasized. Based on the analysis of the underlying plantations with
farm management under the price risk and income uncertainty in para-rubber plantation career, the pararubber plantation that holded a moderation, rationality and especially, a great invulnerability in the
occupation. These would lead to a better life on economic, social and environment. It also would bring
balanced progress, stable and sustainable para-rubber plantation.
Study to obtain a model of cooperative business in para-rubber supply chain management, from
the research and a lesson learn found that enhance the capacity of Yantakhao Agricultural Cooperative
and utilizing the mechanisms of introducing the business plan, risk management, learning center and
plans to promote the para-rubber plantation in accordance with sufficiency economy guidelines. These
would be the solution of para-rubber price volatility and declining trend. Moreover, the model has been
developed to manage supply-chain of cooperative para-rubber business with risk management at the
upstream, midstream and downstream levels. In addition, the model should focus on linking both public
and private sectors and educational institutions to create networks of associated parties and partnership.
The results suggested 7 major policy recommendations for driving the business plan with risk
management for agricultural cooperatives: the case of para-rubber business. For example, (1) the
government should consider to take Yantakhao Agricultural Cooperative’s pattern of para-rubber
business network to resolve the claim on para-rubber price declining problem. The public sector must
considered to assist and support other agricultural institutions with high potential for their strengthened
and self-reliance. Their sharing would empower them to work like a virtual locomotive engine in driven
to resolve this problem. (2) in the initial phase, agricultural institutions have to seek the technical
cooperation from various educational institutions to provide academic help as mentors and consultant, as
well as research and development. ( 3 ) the risk management on personnel with the knowledge and pararubber business vision must be considered to support personnel of the cooperatives and network.
Including their children must receive scholarships for the further study. (4) to develop potential of
cooperatives in the para-rubber business, it should be conducted in a three phase process that began with
the preparation of the member database. Next, it should be defined a framework of direction as well as
strategic and business plans. Finally, it needed to create and reproduce a para-rubber business model
from upstream middlestream and downstream with risk management, etc.
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บทที่ 1
บทนํา
ความนํา

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ทั้งในดานเปนอาชีพหลักของเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราที่ทํารายไดใหเกษตรกรไดอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งป และเปนแหลงเงินตราตางประเทศจากการ
สงออก โดยจากขอมูลพื้นฐานเศรษฐกิจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) ในป 2555 มีเกษตรกรที่มี
อาชีพทําสวนยางพารารวม 1.7 ลานครัวเรือน มีเนื้อที่ปลูกรวม 19.27 ลานไร ใหผลผลิตแลว 13.81 ลานไร
ไดผลผลิตยางดิบ 3.63 ลานตัน ซึ่งในปจจุบันมีการปลูกยางพาราในเกือบทุกจังหวัดในประเทศโดยมีปลูกใน
ภาคใตมากที่สุด และมีการขยายพื้นที่ปลูกจํานวนมากไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปริมาณการสงออกยางพาราของไทยในป 2555 รวมเปนปริมาณ 3.259 ลานตัน คิดเปนมูลคารวม
336,304 ลานบาทโดยประเทศคูคาสําหรับยางแผนรมควัน ไดแก ญี่ปุน จีน สหรัฐอเมริกา สําหรับยางแทง
ไดแก จีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต สําหรับน้ํายางขน ไดแก มาเลเซีย และมีประเทศอินเดียเปน
ตลาดใหมที่มีศักยภาพสูง
แมวาราคายางพาราที่ประเทศไทยขายไดมีแนวโนมสูงขึ้นตั้งแตป 2545 ที่ราคายางแผนดิบในตลาด
ทองถิ่นมีราคาเฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 45 บาท จนถึงเดือนกรกฎาคม ป 2551 ไดเพิ่มขึ้นเปนกิโลกรัมละ
99 แตหลังจากที่ไดเกิดภาวะปญหาดานการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาสงผลกระทบเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ําไปทั่วโลก ทําใหราคาน้ํามันลดลง ทําใหราคายางพารามีแนวโนมลดลงตลอดเวลา ตั้งแตเดือนสิงหาคม
2551 เปนตนมา โดยในชวงปลายป 2551 ราคายางแผนดิบในตลาดทองถิ่นมีราคาโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30
บาท แลวตั้งแตตนป 2552 ราคายางพาราก็กลับมามีแนวโนมที่สูงขึ้น กระทั้งถึงตนป 2553 ราคายางแผนดิบ
ก็กลับมามีราคาสูงอยูที่ระดับสูงกวา 100 บาทตอกิโลกรัม โดยราคามีการเคลื่อนไหวขึ้นลง จนถึงชวงตนป
2554 ราคาที่เกษตรกรขายไดเพิ่มขึ้นสูงสุดเปนประมาณ 170 บาท หลังจากนั้นราคามีความผันผวนและมี
แนวโนมลดลงจนต่ําสุดกิโลกรัมละ 87 บาทในเดือนพฤศจิกายน ในป 2555 มีราคาเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 91
บาท ทั้งนี้ในชวงป 2556 ราคายางมีแนวโนมลดลงและยังคงมีความผันผวนโดยเคลื่อนไหวอยูระหวาง
กิโลกรัมละ 70 ถึง 85 บาท การขึ้นลงที่ผันผวนของราคายางพารากอใหเกิดผลกระทบทางบวกและทางลบ
แกผูเกี่ยวของในโซอุปทาน ชวงราคาสูงก็จะเกิดผลดีกับชาวสวนยาง ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น แตผูแปรรูปที่ใช
ยางพาราเปนวัตถุดิบก็มีปญหาเรื่องตนทุนการผลิตสูงขึ้น และเมื่อราคาตกต่ํา ชาวสวนยางก็เดือดรอน เพราะ
ทําใหรายไดลดลง แตผูแปรรูปไดรับผลดีที่ทําใหตนทุนการแปรรูปลดลง นอกจากนี้ ยังเกิดปญหากับผูทํา
หนาที่การตลาดกลางน้ํา ทําใหมีรายไดไมยั่งยืนและเกิดการขาดทุนในการทําธุรกิจในชวงที่ราคาตกต่ําหาก
ไมมีการวางแผนเตรียมรับสถานการณการผันผวนของราคา ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางพาราสวนใหญมีสวน
ยางพาราขนาดเล็กและเปนสมาชิกสหกรณการเกษตร หรือเปนสมาชิกสหกรณกองทุนสงเคราะหการทํา
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สวนยาง ซึ่งสามารถใชประโยชนจากการเปนสมาชิกสหกรณในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพได โดยการเชื่อมโยงเปนเครือขายตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา
ความเปนมาของการวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยสถาบันวิชาการดานสหกรณไดดําเนินการชุดโครงการวิจัยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรมของสินคาเกษตรที่สําคัญตาง ๆ ของประเทศไทย
ภายใตทุนการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมุงเนนไปที่การบริหารจัดการโซ
อุปทานในธุรกิจสหกรณเพื่อการยกระดับความสามารถในการดําเนินธุรกิจสหกรณ เพื่อการแกปญหาการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกรสมาชิกอยางยั่งยืน ในสวนของโครงการวิจัย“เครือขายคุณคายางพารา” ไดเลือก
สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนแกนนําในการพัฒนาตัวแบบดังกลาว โดยไดออกแบบการวิจัย
ตอเนื่องเปนเวลา 3 ป
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 กลุมชาวสวนธารน้ําทิพย
เบตง จ.ยะลา ใหความชวยเหลือในการสงออกยางพารา และขอซื้อยางพาราจาก สกก.ยานตาขาวในชวงที่
ยางมีไมเพียงพอตอการปอนเขาโรงงานยางคอมปาวดเพื่อการสงออกใหทันตามสัญญา และขายโดยตรงให
บริษัทสงออก ไดแก ยูไนเต็ดรับเบอร จ.ตรัง บ.ไทเทครับเบอร จ.ตรัง และ บ.เซาทแลนดรับเบอร หาดใหญ
ในบรรดา สกก. ที่ทําธุรกิจยางพารา ซึ่งมีประมาณ 20 แหง อาจกลาวไดวา สกก.ยานตาขาว จก. เปน
สกก. อันดับตนๆ ที่เนนการทําธุรกิจยางพารา โดยในระหวางป 2551 - 2555 มีธุรกิจรวบรวมยางพารา 3,000
3,500 4,000 6,000 และ 10,000 ตัน ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวย น้ํายาง 30% ยางแผนรมควัน 40% ยางแผน
ดิบ 20% และยางคัตติ้ง 10% ของปริมาณทั้งหมด อยางไรก็ตาม การดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรยาน
ตาขาว จํากัด ในฐานะแกนนํ า เครื อข ายยั ง คงดําเนิน ธุรกิจ ในตลาดทองถิ่น และจังหวัดในเรื่องของการ
รวบรวมน้ํายางดิบและยางแผนรมควัน เพื่อสงตอใหคนกลางในพื้นที่เทานั้น ทําใหมีทางเลือกในชองทาง
ขายนอย สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด จึงมีแนวคิดที่จะทําธุรกิจสงออกยางพาราในอนาคต แตใน
ปจจุบันยังตองเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ในเรื่องการทําธุรกิจ และขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ
การสงออก ซึ่งหากมิไดมีการเตรียมการและไดรับการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญ อาจทําใหธุรกิจไมประสบ
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ความสํ 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 ผู ป ระกอบการยางพารา
นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงตอความแปรปรวนของราคา
ผลการวิจัยในปที่ 1 ไดกอใหเกิดการเชื่อมโยงธุรกิจยางพาราภายใตโซอุปทานตั้งแตผูผลิตถึงผู
นําเขาจากตางประเทศ โดยสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนแมขาย มีการจัดทําแผนธุรกิจเบื้องตน
เพื่อการสงออกยางพารา และการทําขอตกลงดานธุรกิจรวมกับกลุมเกษตรกรทําสวนธารน้ําทิพย อําเภอเบตง
จังหวัดยะลา การศึกษาดูงานเรื่องการแปรรูปยางพาราคอมปาวดของบริษัทยูโรมารับเบอร ประเทศมาเลเซีย
การศึกษาดูงานและเจรจาหาลูทางเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจกับชุมนุมสหกรณการผลิตและการตลาดจีน
(ACFSMC) ที่กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในสวนของการจัดทําฐานขอมูลชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกสหกรณ พบวา เกษตรกรยังคง
เผชิญกับปญหาเรื่องตนทุนการผลิตสูง และมีปญหาเรื่องคุณภาพปจจัยการผลิต (ปุยเคมี) และสมาชิกที่ขาย
ผลผลิตใหสหกรณมีเพียงสวนนอย ผลการศึกษาความเปนไปไดในโครงการลงทุนสรางโรงงานผลิตยาง
ลูกขุน (การนํายางแผนรมควันมาอัดกอนเปนลูกเตาเพื่อสงออก) ในขนาดการผลิตปละ 5,000 ตัน โดยคาด
ประมาณวาจะมีคาใชจายลงทุน 9 ลานบาท คาใชจายดําเนินงานปละ 381 ลานบาท มีรายไดปละ 383 ลาน
บาท อายุโครงการ 15 ป ที่อัตราคิดลดรอยละ 3 พบวา มีความคุมคาในการลงทุนในอัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการรอยละ 21.94 ระยะเวลาคืนทุนเทากับ 4.32 ป ในสวนของโครงการลงทุนโรงงานผลิตยางคอม
ปาวด ขนาดกําลังการผลิต 2,000 ตันตอป มีคาใชจายลงทุน 150 ลานบาท อายุโครงการ 15 ป ที่อัตราคิดลด
รอยละ 3 มีความคุมคาในการลงทุนในอัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 13.16 มีระยะเวลาคืนทุน 6.41
ป
โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการวิจัยในปที่ 1 สรุปไดดังนี้
 ไดนําขอเสนอโครงการลงทุนขอสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ 10 ลานบาท ในรูปของเงินใหเปลา
เพื่อใชในการลงทุนซื้อเครื่องจักรสําหรับโรงงานแปรรูปยางคอมปาวด
 การปรั บ โครงสร า งการบริ ห ารจั ด การสหกรณ โดยในส ว นของธุ ร กิ จ ยางพาราได เ ชื่ อ มโยง
ฐานขอมูลสมาชิกในการพัฒนาระบบธุรกิจยางพาราภายใตโซอุปทาน (ภาพที่ 1)
 การจัดตั้งศูนยเรียนรู และสวนยางตนแบบ
การวิจัยในปที่ 2 ซึ่งมุงเนนไปที่การยกระดับฐานขอมูลการผลิตของสมาชิกไปใชประโยชนในการ
วางแผนธุรกิจสหกรณในทิศทางของการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการและการวิเคราะหการ
ดําเนินธุรกิจยางพารา ภายใตชองทางการตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ (business risk) ผลการวิจัย
พบว าในการพั ฒ นาเครื อ ข า ยคุ ณ ค า ยางพาราในระดั บตน น้ํา นั้น จํา เป น ที่ จ ะต องมีก ารจั ด ทํ าฐานข อมู ล
ชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิก และจากการวิเคราะหความสัมพันธผลผลิตของยางแผนดิบกับปริมาณปุยที่
ใชของเกษตรกรตัวอยาง ชี้วา ผลผลิตยางแผนดิบมีความสัมพันธกับปริมาณไนโตรเจน (N) และโปรแต
สเซียม (K) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนฟอสฟอรัส (P) ไมมีความสัมพันธกับผลผลิตยาง ซึ่งแปลผลไดวา
ควรสงเสริมเกษตรกรใหใชปุยสูตร NPK ที่เหมาะสมเพื่อการประหยัดตนทุนการใชปุย
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ระบบธุรกิจยางพาราของ สกก.ยานตาขาว (ปที่1)
ตลาดกลาง
หาดใหญ

สหกรณการเกษตร (สกก.)

แผนการลงทุน

น้ํายาง
น้ํายาง

โรงรม

แผนที่กลยุทธ

พันธมิตร

ฐานขอมูล

EUROMA

•ชุดความรูใหม

ยางแผนรม

ควัน

สกก.
ยานตาขาว

นดิบ

ยางแผ

พันธมิตรกลุมธารน้ําทิพย •โครงสรางใหม

พันธมิตร สว.สก./มก.

ผนด
ิบ

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

พันธมิตร
china co-op

ยางแ

สกย. 8 แหง

สวนตนแบบ

นร
มค
วัน

ตลาดกลางหาดใหญ
-สกก.บานคลองปะเหลียน จก.
-สกย.บานคลองปะเหลียน จก.
ขายประมูล
-สกย.บานโคกทายเหนือ จก.
-สกย.บานหนองสามหอง จก. ซื้อ
ซื้อ
-สกย.บานนายควน จก.
สกก.ยานตาขาว
-สกก.หาดสําราญ จก.
-สกย.บานหนองยายแม็ม จก.
-สกย.บานปะเหลียนใน จก.
-สกย.บานไทรทอง จก.
ขายตรง
-สกก.กันตัง จก.
-สกย.บานสายควน จก.
บริษัทเอกชน 3 บริษัท

น้ํายาง

ยาง
แผ

สหกรณกองทุนสงเคราะหสวนยาง (สกย.)

ขายตรง
บริษัทเอกชน 3

กลุมเกษตรกร 3 แหง

โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทานเครือขายคุณคายางพารา

กอนการวิจัย

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

หลังการวิจยั ปที่ 1-2

ภาพที่ 1: เปรียบเทียบระบบธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด กอนและหลังการวิจัย
ปที่ 1-2
ในสวนของการวางแผนธุรกิจสหกรณในทิศทางของการบริหารจัดการโซอุปทานนั้น ผลการวิจัยได
นํามาซึ่งการพัฒ นาเครื อขา ยคุ ณ คา ยางพาราในระดับกลางน้ํา และปลายน้ํา โดยสหกรณไ ดดําเนินการ
รวบรวมทั้งน้ํายางสด ยางแผนดิบ ยางแผนรมควัน ยางฟอง และยางคัตติ้ง โดยรวบรวมจากโรงรมของ
สหกรณเอง 3 แหง รับจากเครือขายธุรกิจ 43 เครือขาย และสงยางแผนรมควันเขาประมูลที่ตลาดกลาง โดยมี
การประมาณการเงินลงทุนในป 2555 วาจะใชเงินลงทุน 718 ลานบาท คาดประมาณรายรับที่ 737.2 ลานบาท
ประมาณการกําไรสุทธิ 19.19 ลานบาท
ผลการวิเคราะหการดําเนินธุรกิจยางพารา โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งแบงออกเปน 3
ประเด็น ไดแก ความเสี่ยงจากการที่สมาชิกขายยางใหสหกรณลดลง ความเสี่ยงจากตนทุนการแปรรูปสูงขึ้น
และความเสี่ยงจากราคายางตกต่ํา จึงไดเสนอใหมีการสรางแผนจัดการความเสี่ยง (Risk Management
Planning) และมีขอเสนอเชิงนโยบายที่สําคัญ ไดแก 1) เพิ่มจุดรับซื้อเคลื่อนที่ 2) การกําหนดเกณฑเพื่อ
พิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกูแกเกษตรกรตามลําดับขั้น เพื่อสรางแรงจูงใจในการทําธุรกิจกับสหกรณ 3) การ
ใหความรูที่ถูกตองในการใชปุยเพื่อการลดตนทุน 4) การจัดชั้นเครือขายธุรกิจยางพารา 5) การยกระดับศูนย
เรียนรูใหสหกรณเปนองคกรแหงการเรียนรู 6) การพัฒนาระบบการประเมินผลการทําแผนจัดการความเสี่ยง
ไปใชในธุรกิจเพื่อการปรับปรุงอยางทันทวงที
ดวยตระหนักดีวา ปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณนั้น มี
ทั้งโอกาส และอุปสรรคที่มาจากแนวนโยบายของรัฐ และความผันผวนของราคายางพารา ซึ่งเปนปจจัย
ภายนอกที่เกินความสามารถในการควบคุม แตหากสหกรณสามารถสรางระบบและกลไกในการบริหาร
ความเสี่ยง และการขับเคลื่อนแผนธุรกิจภายใตเปาหมายรวม ยอมจะกอใหเกิดผลดีตอธุรกิจสหกรณและ
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ความมั่นคงในการประกอบอาชีพทําสวนยางพาราของสมาชิก ดังนั้น การดําเนินการวิจัยในปที่ 3 จึงมุงเนน
ไปที่การตอยอดทุนความรูที่ไดจากผลการวิจัยในปที่ 1 และปที่ 2 เพื่อการพัฒนาแบบจําลองธุรกิจภายใตโซ
อุปทานของสหกรณที่มีก ารบู รณาการการจัด การธุร กิจ ทั้ง ในระดับต น น้ํา คือ การสง เสริมการทําสวน
ยางพาราของสมาชิกที่เชื่อมโยงกับการดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปของสหกรณ ซึ่งเปนกิจกรรมกลาง
น้ําเพื่อนําไปสูการจัดการธุรกิจปลายน้ํารวมกับภาคีพันธมิตรในทิศทางของการจั ดการความเสี่ยง ซึ่งจะ
กอใหเกิดผลดีตอการสรางความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการพัฒนาตอไป
คําถามวิจัย
1. การสงเสริมเกษตรกรชาวสวนยางพาราในการปรับกระบวนทัศนและมีการวางแผนการพําสวน
ยางที่จะกอใหเกิดความมั่นคงในอาชีพ ควรเปนอยางไร
2. แบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณ ที่มีการจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา ปลาย
น้ํา ภายใตโซอุปทานควรเปนอยางไร
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการทําสวนยางพาราแกสมาชิกสหกรณใหเกิดความมั่นคงในอาชีพ
2. เพื่อพัฒนาแบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณที่มีการจัดการความเสี่ยงภายใตโซอุปทาน
ผลลัพธที่คาดหวัง
1. สหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนฐานที่ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในการขยายผลการ
สงเสริมการทําสวนยางของสมาชิกตามบริบทแวดลอมที่แตกตาง
2. ศูนยเรียนรูเพื่อการยกระดับการทําสวนยางพาราของเกษตรกรและธุรกิจยางพาราของสหกรณใน
ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. แบบจําลองการจัดการโซอุปทานยางพาราในธุรกิจสหกรณที่มีการจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับ
ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
4. ขอเสนอเชิงนโยบาย
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
1. ปรับกรอบคิดและแนวปฏิบัติในการทําสวนยางพาราของเกษตรกรและการทําธุรกิจของสหกรณ
ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. มีแนวปฎิบัติที่จะใชขยายผลใหการเรียนรูแกเกษตรกรชาวสวนยางพารา และการขับเคลื่อนธุรกิจ
สหกรณการเกษตรแกผูมีสวนเกี่ยวของ
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3. ลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ ทั้งความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operation risk)
ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial risk) และความเสี่ยงดานนโยบาย (Policy risk)
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บทที่ 2
กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิด
การสรางแบบจําลองหรือตัวแบบ (Model) การบริหารความเสี่ยงของสหกรณการเกษตรยานตาขาว
ในการทําธุรกิจยางพาราโดยใชแนวทางของกระบวนการหรือวงจรการบริหารความเสี่ยง เปนการพัฒนาการ
ดําเนินงานขององคกรภายใตโซอุปทานที่เปนตนแบบที่ใหความสําคัญกับการจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะชวย
ใหทั้งผูบริหารและผู ปฏิ บัติมองเห็ น ภาพรวมทั้ง หมดของความเสี่ย งที่จะตองบริหารจัดการ อีก ทั้ง ยังมี
ประโยชนสําหรับการนํามาใชวางระบบการควบคุมภายในของผูบริหาร หรือผูตรวจสอบภายในไดดวย
รวมทั้งใชวางแผนการตรวจสอบดวย โดยมีสิ่งที่ควรทําความเขาใจในเบื้องตน ดังตอไปนี้ (นิรภัย จันทร
สวัสดิ,์ 2551)
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง “โอกาสหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นที่ทําใหองคกรไม
บรรลุเปาหมาย หรือสรางความเสียหย หรือความลมเหลว” โอกาศที่เราไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่
กําลังทําเปนประจําเรียกวา Operational Risk ทางดานยุทธศาสตร (Strategy) และทางดานการแขงขัน
(Competitive) โดยขึ้นอยูที่วา อะไรเปนเปาหมาย/วัตถุประสงค
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือกระบวนการที่ใชในการบริหารปจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมถึงกระบวนการการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดตนเหตุที่องคกรจะเกิดความเสียหาย ในอันที่จะทํา
ใหระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับได สามารถประเมิน
ได ควบคุม และตรวจสอบไดอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ
กระบวนการหรือวงจรการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Cycle) เปนหนาที่สําคัญของฝาย
บริหารในการบริหารความเสี่ยงใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรโดยการดําเนินกิจกรรมตามวงจรการ
บริหารความเสี่ยง โดยมีขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงอยางงาย 5 ขั้นตอน (ภาพที่ 2) ไดแก
1. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Establishment)
2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
3. การวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยง(Risk Analysis and Assessment)
4. การสรางแผนจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติ (Risk
Management Planning and
Implementation) และ
5. การติดตามสอบทานและการประเมินตนเอง (Monitoring & Self Assessment)
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1
กําหนดวัตถุประสงค

5
การติดตาม และ
ประเมินผลตนเอง

4
แผนการจัดการความ
เสี่ยงและการปฏิบัติ

2
การระบุความเสี่ยง

3
การวิเคราะหและ
การประเมินความเสี่ยง

ภาพที่ 2: กระบวนการหรือวงจรการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการวิจัย
การดําเนินการโครงการจะเปนไปตามกระบวนการวิจัยดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 กระบวนการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา ระยะที่ 3
ขั้นตอนที่ 1 : การประชุมเตรียมการ การประสานงานผูเกี่ยวของเพื่อวางแผนปฏิบัติการวิจัยรวมกัน
ขั้นตอนที่ 2 : การจัดทําแผนธุรกิจที่มีการจัดการความเสี่ยงภายใตทีมที่ปรึกษา และการขับเคลื่อน
ศูนยเรียนรู
ขั้นตอนที่ 3 : การสราง Platform การสงเสริมการทําสวนยาง และการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 4 : การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและ Platform การสงเสริมสมาชิกชาวสวนยาง
ขั้นตอนที่ 5 : การติดตามประเมินผลทั้งในระดับเกษตรกร ระดับสหกรณ และระดับเครือขาย
ขั้นตอนที่ 6 : สรุปผล และจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยขอ มูลปฐมภูมิและและขอมูลทุติยภูมิ โดยมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลแตละประเภท ดังนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่เก็บเพื่อนํามาใชในการสราง Platform การสงเสริมการ
ทําสวนยาง การจัดทําแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล และการจัดทําแผนธุรกิจที่มีการจัดการความ
เสี่ยง โดยรวบรวมจากแหลงตางๆ ดังนี้
1.1 เก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว โดยการ
จัดประชุมกลุมเฉพาะ (Focus Group) ไมนอยกวา 4 ครั้ง เพื่อการจัดทําแผนธุรกิจที่มีการจัดการความเสี่ยง
ภาย
1.2 เก็บรวบรวมขอมูลตนทุนการทําสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตา
ขาว โดยการจัดประชุมกลุมเฉพาะ (Focus Group) ไมนอยกวา 2 ครั้ง เพื่อใชในการสราง Platform การ
สงเสริมการทําสวนยางและการจัดทําแผนปฏิบัติการ
1.3 เก็บรวบรวมขอมูลการทําสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว โดย
ใชแบบสอบถาม โดยการจัดประชุมกลุมเฉพาะ (Focus Group) ไมนอยกวา 2 ครั้ง เพื่อใชในการสราง
Platform การสงเสริมการทําสวนยางและการจัดทําแผนปฏิบัติการ
1.4 เก็บรวบรวมขอมูลการทําสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว โดย
ใชแบบสอบถาม และโดยการจัดประชุมกลุมเฉพาะ (Focus Group) ไมนอยกวา 2 ครั้ง เพื่อใชในการสราง
Platform การสงเสริมการทําสวนยางและการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามนั้น จะทําการเลือกตัวอยางเกษตรกร
ชาวสวนยางที่เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวจํานวน 356 ตัวอยาง จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด
3,560 ราย ซึ่งคิดเปนจํานวนตัวอยางรอยละ 10.00 ของประชากรทั้งหมด ขณะที่บุญเรียง ขจรศิลป (2549)
ระบุวา ในกรณีที่มีประชากรหลักพัน ใหกําหนดขนาดตัวอยางไมนอยกวารอยละ 10 โดยแบงเปน 8 กลุม
ตามตําบลในเขตอําเภอยานตาขาว
1.5 เก็บรวบรวมขอมูลการทําสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว
ตนแบบ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indept Interviwe) ไมนอยกวา 2 ครั้ง เพื่อใชในการสราง Platform
การสงเสริมการทําสวนยางและการจัดทําแผนปฏิบัติการ
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่รวบรวมจากเอกสาร รายงาน ผลการศึกษา บทความ
วารสาร งานวิจัย ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลที่ไดจ ากหนว ยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เชน
สหกรณการเกษตรยา นตาขาว กรมส งเสริมสหกรณ สถาบันวิจัย ยาง กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริม
การเกษตร สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
9

การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ จึงใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
เปนหลัก โดยการศึกษาลักษณะทั่วไป ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการทําสวนยางพารา การประกอบ
ธุรกิจยางพาราตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อใหไดแนวทางการสงเสริมการทําสวนยางพาราแกสมาชิกสหกรณ
ใหเกิดความมั่นคงในอาชีพ และพัฒนาแบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณที่มีการจัดการความเสี่ยง
ภายใตโซอุปทาน
แผนงานวิจัยปที่ 3
กิจกรรม

1

2

ปที่ 3 เดือนที่
3 4 5 6 7 8

1. การประชุมเตรียมการ/การประสานงาน/การจัดทํา

แผนปฏิบัติการวิจัย
2. การจัดทําแผนธุรกิจที่มีการจัดการความเสี่ยงภายใต

ทีมที่ปรึกษา
3. การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูเพื่อยกระดับการดําเนิน
ธุ ร กิ จ ภายใต โ ซ อุ ป ทานเพื่ อ สร า งความมั่ น คงใน
อาชีพแกเกษตรกร สหกรณ และเครือขาย
4. การจัดทํา Platform สงเสริมสมาชิกและดําเนินการ

โครงการทดลอง
5. การจัดทําทําแผนปฏิบัติการที่มีการจัดการความเสี่ยง
6. การจัดทํารายงานความกาวหนา
7. การดําเนินการตามแผนธุรกิจ
8. การติดตามประเมินผลระดับเกษตรกร ระดับ
สหกรณ และระดับเครือขาย
9. เขารวมเวทีเรียนรูกับทีมประสานงานกลาง / การ
นําเสนอการวิจยั
10. การสรุปผลการวิจัย จัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

9 10 11 12
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กระบวนการดําเนินการวิจัยที่ผานมา (เม.ย. 2555–พ.ย. 2556)
ลําดับ
ที่

กิจกรรมการวิจัย
(ตามแผน)

1.

ประชุมรวมกับ
กรรมการ
ดําเนินการและ
ผูจัดการสหกรณ
การเกษตร

2.

3.

4.

5.

วัน/
กลุมเปาหมาย/
ผลที่คาดวาจะไดรับ
เดือน/ จํานวนผูเขารวม
(ตามแผน)
ป
3 เม.ย. กรรมการดําเนินการ เพื่อหารือการทําวิจัยรวมและ
2555 ผูจัดการสกก.ยานตา การทําธุรกิจของสหกรณ
ขาว และทีมวิจัย
จํานวน 12 คน

ผลการดําเนินงาน

ทราบถึง
สถานการณและ
เขาใจรวมกัน
เกี่ยวกับแผน
บริหารความเสี่ยง
ของธุรกิจยางพารา
ประชุมหารือ
2 พ.ค. ผูประสานงานกับ
เพื่อทําความเขาใจในวิธีการทํา ไดแผนการ
ระหวางผู
2555 ทีมวิจัย จํานวน 3
วิจัยแบบเครือขายและจัดทํา
ดําเนินงาน
ประสานงาน –
คน
แผนการดําเนินงานในแตละ
นักวิจัยหลัก
เดือน
จัดเวทียอยระดม
11 กรรมการดําเนินการ ทําความเขาเกี่ยวกับการทําวิจัย เกิดความเขาใจ
ขอมูลเพื่อจัดทํา
มิ.ย. ฝายจัดการ สกก.
ในปที่ 3 ที่มุงใหเกิดความ
รวมกันที่จะมุงให
แผนธุรกิจที่มีการ 2555 ยานตาขาว แกนนํา มั่นคงในอาชีพการทําสวนยาง เกิดความมั่นคงใน
จัดการความเสี่ยง
เครือขาย และทีม และการจัดทําแผนธุรกิจที่มีการ อาชีพการทําสวน
วิจัย จํานวน 13 คน จัดการความเสี่ยง
ยาง และการจัดทํา
แผนธุรกิจที่มีการ
จัดการความเสี่ยง
เยี่ยมชมสวนยาง
18 ทีมวิจัย ตัวแทน
ตองการดูลักษณะพื้นที่การทํา ทราบถึงสภาพของ
ของสมาชิกที่เปน ก.ค. กรรมการเจาหนาที่ สวนยางที่เปนอยูในปจจุบัน
สวน และวิธีการ
ตนแบบ ครั้งที่ 1 2555 สกก.
จัดการสวน
เพื่อขับเคลื่อน
ยานตาขาว จํานวน
ยางพาราของสวน
ศูนยเรียนรู
9 คน
ตนแบบ
เยี่ยมชมสวนยาง 2 ส.ค. ทีมวิจัย
ตองการดูลักษณะพื้นที่การทํา ทราบถึงสภาพของ
ของสมาชิกที่เปน 2555 ตัวแทนกรรมการ
สวนยางที่เปนอยูในปจจุบัน
สวน และวิธีการ
ตนแบบ ครั้งที่ 2
เจาหนาที่ สกก.
จัดการสวน
เพื่อขับเคลื่อน
ยานตาขาว จํานวน
ยางพาราของสวน
ศูนยเรียนรู
9 คน
ตนแบบ
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ลําดับ
ที่

กิจกรรมการวิจัย
(ตามแผน)

6.

เก็บรวบรวม
ขอมูลสวนยาง
ของสมาชิกที่เปน
ตนแบบ เพื่อ
จัดทํา Platform
สงเสริมสมาชิก
รวมประชุม
เสวนา สว.สก.
ประจําป

7.

วัน/
กลุมเปาหมาย/
เดือน/ จํานวนผูเขารวม
ป
24 ทีมวิจัยตัวแทน
ส.ค. กรรมการเจาหนาที่
2555 สกก. ยานตาขาว
จํานวน 8 คน

14
ก.ย.
2555

8.

จัดเวทีถอด
9 ต.ค.
บทเรียน
2555
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ธุรกิจยางภายใต
โซอุปทาน

9.

เก็บรวบรวม
ขอมูลตนทุนการ
ทําสวนยางของ
สมาชิก

29
ต.ค.
2555

10. ประชุมวิเคราะห 1 พ.ย.
ตนทุนการทํา
2555
สวนยางของ
สมาชิก เพื่อจัดทํา
Platform สงเสริม
สมาชิก

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ตามแผน)

ผลการดําเนินงาน

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
ไดขอมูลวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการทํา จัดการสวน
สวนยางที่เปนอยูในปจจุบัน
ยางพาราและ
กิจกรรมเสริมอืน่
รวมถึงตนทุน และ
รายได
ตัวแทนกรรมการ
ทําความเขาใจในการทําวิจัย
ไดทําความเขาใจ
ดําเนินการ ทีมวิจัย แบบเครือขายในปที่ 3 และ
กับผูที่เกี่ยวของทุก
และนักวิจัยภายใต ขอคิดเห็นในการดําเนินการทํา ฝายทราบถึงความ
ชุดวิจัยเครือขาย
วิจัย
ตองการและ
คุณคา
ขอคิดเห็น
กรรมการฯฝาย
มีการนําเสนอสรุปงานวิจัยที่
ไดแนวทางในการ
จัดการ สกก.ยานตา ผานมา และระดมความคิดเห็น ดําเนินการของ
ขาว แกนนํา
ในการทําใหเกิดความมั่นคง
ธุรกิจเครือขาย
เครือขาย และทีม ของธุรกิจเครือขายยางพารา
ยางพาราภายใตโซ
วิจัย จํานวน 20 คน ภายใตโซอุปทาน
อุปทานที่มีความ
มั่นคง
นักวิจัยและแกนนํา เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
ไดขอมูลเบื้องตน
กรรมการดําเนินการ สัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับตนทุน เกี่ยวกับตนทุนการ
จํานวน 3 คน
การทําสวนยางที่เปนอยูใน
ทําสวนยางที่เปนอยู
ปจจุบัน
ในปจจุบัน
นักวิจัย ตัวแทน
รวมกันวิเคราะหตัวเลขเกี่ยวกับ
กรรมการดําเนินการ ตนทุนการทําสวนยางที่เปนอยู
และแกนนํา
ในปจจุบัน
เครือขาย
จํานวน 11คน

ไดขอมูลเกี่ยวกับ
ตนทุนการทําสวน
ยางที่เปนอยูใน
ปจจุบัน ที่เปน
ประโยชนในการ
จัดทํา Platform
สงเสริมสมาชิก
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วัน/
กลุมเปาหมาย/
เดือน/ จํานวนผูเขารวม
ป
11. จัดเวทีระดม
15 ผูเชี่ยวชาญ
ขอมูลและความ
พ.ย. นักวิจัย
คิดเห็นเบื้องตน
2555 กรรมการดําเนินการ
เกี่ยวกับแผน
ฝายจัดการและแกน
บริหารความเสี่ยง
นําเครือขาย
จํานวน 12 คน

ลําดับ
ที่

กิจกรรมการวิจัย
(ตามแผน)

12. การประสานงาน/
การจัดเตรียม
แบบสอบถาม

19
ธ.ค.
2555

13. จัดเวทีระดมความ 25-26
คิดเห็นและ
ธ.ค.
วิเคราะหเกี่ยวกับ 2555
แผนบริหารความ
เสี่ยง

14. การประสานงาน/
การจัดเตรียม
แบบสอบถาม
15. จัดฝกอบรม
สมาชิกการทํา
สวนยางและการ
ทําธุรกิจของสกก.
ในแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

7-15
ม.ค.
2556
5-14
ก.พ.
2556

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ตามแผน)

ผลการดําเนินงาน

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการจัด
ประชุมกลุมเฉพาะเพื่อ
เตรียมการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงในการดําเนินการ
ของธุรกิจเครือขายยางพารา
ภายใตโซอุปทาน

ไดขอมูลในการ
จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงในกา
ดําเนินการของ
ธุรกิจเครือขาย
ยางพาราภายใตโซ
อุปทาน
นักวิจัย
เตรียมการเก็บรวบรวมขอมูล ไดราง
และฝายจัดการ
เพื่อติดตามประเมินผลระดับ
แบบสอบถามและ
จํานวน 3 คน
เกษตรกร และรับทราบปญหา แผนการจัดเก็บ
ตาง ๆ ในการทําสวนยางพารา ขอมูลจากสมาชิก
จํานวน 300
ตัวอยาง
ผูเชี่ยวชาญ
วิเคราะหขอมูลรวมกันโดยการ ไดรางแผนบริหาร
นักวิจัย
จัดประชุมกลุมเฉพาะเพื่อการ ความเสี่ยงในการ
กรรมการดําเนินการ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใน ดําเนินการของ
ฝายจัดการ
การดําเนินการของธุรกิจ
ธุรกิจเครือขาย
ตัวแทน สกย. และ เครือขายยางพาราภายใตโซ
ยางพาราภายใตโซ
ตลาดกลางยางพารา อุปทาน
อุปทาน ของ สกก.
และแกนนํา
ยานตาขาว
เครือขาย
จํานวน 22 คน
นักวิจัย
แบบสอบถามและกลุมตัวอยาง ไดแบบสอบถาม
และฝายจัดการ
ฉบับสมบูรณ และ
จํานวน 3 คน
กลุมตัวอยาง
นักวิจัยและผูบริหาร สมาชิกไดรับความรูเพื่อใหเกิด สมาชิกเขารวม
สกก.
การปรับแนวปฏิ บัติในการทํ า เพื่อใหเกิดการปรับ
ยานตาขาว และ
สวนยางพาราและการทําธุรกิจ แนวปฏิบัติในการ
สมาชิก
ของสหกรณ ใ นแนวทางการ ทําสวนยางพารา
จํานวน 59 คน
พัฒนาที่ยั่งยืน
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ลําดับ
ที่

กิจกรรมการวิจัย
(ตามแผน)

16. การเก็บรวบรวม
ขอมูลดวย
แบบสอบถาม
จํานวนตัวอยาง
356 ราย
17. การประสานงาน
และติดตามผล
การดําเนินการ
ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง
18. การเก็บรวบรวม
ขอมูลของสมาชิก
สหกรณ
การเกษตรยานตา
ขาวโดยใช
แบบสอบถาม
จํานวนตัวอยาง
356 ราย
19. ประชุมระดม
ความคิดเห็นเพื่อ
ปรับแผนการ
ดําเนินการวิจัย
20. ติดตามการ
ดําเนินการตาม
แผนธุรกิจเพื่อ
ขับเคลื่อนธุรกิจ
สหกรณ และ
เครือขาย และเพื่อ
สรางความมั่นคง
ในอาชีพแก
เกษตรกร

วัน/
กลุมเปาหมาย/
เดือน/ จํานวนผูเขารวม
ป
5-14 นักวิจัย และผูชวย
ก.พ. นักวิจัย
2556

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ตามแผน)

ผลการดําเนินงาน

ขอมูลที่จัดเก็บโดย
แบบสอบถาม

ไดขอมูล 25% ของ
เปาหมาย

2-11 นักวิจัยและฝาย
เม.ย. สกก.
2556 ยานตาขาว
จํานวน 8 คน

ความกาวหนาการดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง

รับทราบการ
ดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง

8-15 นักวิจัย และผูชวย
พ.ค. นักวิจัย
2556

ขอมูลที่จัดเก็บโดย
แบบสอบถาม

ไดขอมูล 50% ของ
เปาหมาย

23
มิ.ย. –
1 ก.ค.
2556
23
มิ.ย. –
1 ก.ค.
2556

แผนวิจัยที่ปรับเปลี่ยนให
เหมาะสม

ไดแผนการ
ดําเนินการวิจัยที่
ปรับปรุง

มีการดําเนินการตามแผนธุรกิจ
เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสหกรณ
การเกษตรเพื่อยกระดับการ
ดําเนินธุรกิจภายใตโซอุปทาน
เพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพ
แกเกษตรกร

เกิดความกาวหนา
การดําเนินการตาม
แผนธุรกิจเพื่อ
ขับเคลื่อนธุรกิจ
สหกรณ

นักวิจัยและฝาย
สกก.
ยานตาขาว
จํานวน 9 คน
นักวิจัยและฝาย
สกก.
ยานตาขาว
จํานวน 9 คน
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ลําดับ
ที่

กิจกรรมการวิจัย
(ตามแผน)

21. การติดตาม
ประเมินผลระดับ
เกษตรกร ระดับ
สหกรณ และ
ระดับเครือขาย
22. การเก็บรวบรวม
ขอมูลดวย
แบบสอบถาม
ตัวอยาง 356 ราย
23. วิเคราะหขอมูล
และนําเสนอ
ขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา
24. จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูการทํา
ธุรกิจยางพารา
ภายใตโซอุปทาน
กับสถาบัน
เกษตรกรที่มี
ประสบการณใน
การสงออก
บริษัทผูสงออก
และผูแปรรูปขั้น
ปลาย
25. จัดทําแผนการ
สงเสริมและการ
ขับเคลื่อนการ
ทําสวนยางพารา
ใหเกิดความ
มั่นคง

วัน/
เดือน/
ป
23
มิ.ย. –
1 ก.ค.
2556

กลุมเปาหมาย/
จํานวนผูเขารวม
นักวิจัยและฝาย
สกก.
ยานตาขาว
จํานวน 9 คน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ตามแผน)

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมินระดับเกษตรกร ไดรับผลการ
ระดับสหกรณ และระดับ
ประเมินเบื้องตน
เครือขาย ในเบื้องตน

15-24 นักวิจัย และผูชวย
ก.ค. นักวิจัย
2556

ขอมูลที่จัดเก็บโดย
แบบสอบถาม

ไดขอมูล 100%
ของเปาหมาย

31
ก.ค. –
7 ส.ค.
2556
19-21
ส.ค.
2556

นักวิจัย และผูชวย
นักวิจัย

ตารางผลการวิเคราะหขอมูล

ไดตารางผลการ
วิเคราะหขอมูล

นักวิจัยและผูบริหาร
สกก.
ยานตาขาว
จํานวน 9 คน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํา
ธุรกิจยางพาราภายใตโซ
อุปทาน กับสถาบันเกษตรกรที่
มีประสบการณในการสงออก
บริษัทผูสงออก และผูแปรรูป
ขั้นปลาย

ไดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการทําธุรกิจ
ยางพาราภายใตโซ
อุปทาน และได
พันธมิตรทาง
การคาใหมๆ

แผนการสงเสริมและการ
ขับเคลื่อนการ ทําสวน
ยางพาราใหเกิดความมั่นคง

ไดแผนการสงเสริม
และการขับเคลื่อน
การทําสวน
ยางพารา

25-31 นักวิจัยและฝาย
ส.ค. สกก.
2556 ยานตาขาว
จํานวน 9 คน
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วัน/
กลุมเปาหมาย/
เดือน/ จํานวนผูเขารวม
ป
26. พัฒนาแบบจําลอง 25-31 นักวิจัยและฝาย
ธุรกิจยางพารา
ส.ค. สกก.
ของสหกรณที่มี
2556 ยานตาขาว
การจัดการความ
จํานวน 8 คน
เสี่ยงภายใตโซ
อุปทาน
27. การขับเคลื่อน
25-31 นักวิจัยและฝาย
ศูนยเรียนรูและ
ส.ค. สกก.
กําหนดแนว
2556 ยานตาขาว
ปฎิบัติที่จะใช
จํานวน 9 คน
ขยายผลใหการ
เรียนรูแก
เกษตรกร
ชาวสวนยางพารา
28. เขารวมเวทีเรียนรู 16 คณะนักวิจัยใน
กับทีม
ก.ย. เครือขายทั้งหมด
ประสานงาน
2556
กลาง และการ
เสวนาวิชาการ
สหกรณ จัดโดย
สถาบันวิชาการ
สหกรณ

ลําดับ
ที่

กิจกรรมการวิจัย
(ตามแผน)

29. ติดตามและ
25
ประเมินผลการนํา ก.ย. –
แผนบริหาร
1 ต.ค.
ความเสี่ยงในการ 2556
ดําเนินธุรกิจ
ยางพาราของ
สหกรณ

นักวิจัยและฝาย
สกก.
ยานตาขาว
จํานวน 8 คน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ตามแผน)

ผลการดําเนินงาน

แบบจําลองธุรกิจยางพาราของ
สหกรณที่มีการจัดการความ
เสี่ยงภายใตโซอุปทาน

ไดแบบจําลอง
ธุรกิจยางพาราของ
สหกรณที่มีการ
จัดการความเสี่ยง

ศูนยเรียนรูและกําหนดแนว
ปฎิบัติที่จะใชขยายผลแก
เกษตรกรชาวสวนยางพารา

ไดศูนยเรียนรูและ
แนวปฎิบัติที่จะใช
ขยายผลแก
เกษตรกรชาวสวน
ยางพารา

เพื่อทราบถึงวิธีการดําเนินการ ไดเขาใจถึงวิธีการ
วิจัยของเครือขายตางๆ
ดําเนินการวิจัยของ
เครือขาย

รายงานผลการนําแผนบริหาร
ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
ยางพาราของสหกรณ

ไดรายงานผลการ
นําแผนบริหาร
ความเสี่ยงในการ
ดําเนินธุรกิจ
ยางพารา
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ลําดับ
ที่

กิจกรรมการวิจัย
(ตามแผน)

30. การสรุป
ผลการวิจัย จัดทํา
รายงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ
31 การนําเสนอ
รายงานฉบับ
สมบูรณ

วัน/
เดือน/
ป
25
ก.ย. –
1 ต.ค.
2556
2 ต.ค.
2556

กลุมเปาหมาย/
จํานวนผูเขารวม

นักวิจัยและฝาย
สกก.
ยานตาขาว
จํานวน 7 คน
นักวิจัยและฝาย
สกก.
ยานตาขาว
จํานวน 2 คน
14 – นักวิจัยและฝาย
19 สกก.
ต.ค. ยานตาขาว
2556 จํานวน 7 คน

32 การปรับปรุง
ผลการวิจัย จัดทํา
รายงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ (รอบที่
2)
33 เวที ถ อดบทเรี ย น 29
จากการวิจัยที่ผาน ต.ค. –
มาทั้ง 3 ระยะ
2 พ.ย.
2556

ผูประสานงาน
โครงการวิจัย (ผอ.
สวก.) นักวิจัย ผูชวย
นักวิจัย และฝาย
สกก.
ยานตาขาว และ
ตัวแทนเครือขาย
จํานวน 18 คน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ตามแผน)

ผลการดําเนินงาน

รางรายงานฉบับสมบูรณ

ไดรางรายงานฉบับ
สมบูรณ

ทราบผลของรายงานฉบับ
สมบูรณ (ราง)

ไดนําเสนอรายงาน
ฉบับสมบูรณ

รางรายงานฉบับสมบูรณที่
ไดรายงานฉบับ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ สมบูรณ
ผูทรงคุณวุฒิ
(รางที่ 2)

ชุดความรูจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการทําธุรกิจยางพารา
ภายใตโซอุปทานที่มุงใหเกิด
ความมั่นคงในอาชีพการทํา
สวนยาง และการทบทวนแผน
ธุรกิจที่มีการจัดการความเสี่ยง
ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา

ไดชุดความรูและ
แนวทางการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ
ยางพาราภายใตโซ
อุปทานที่มุงใหเกิด
ความมั่นคงใน
อาชีพการทําสวน
ยางและรายงานขั้น
สุดทาย
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บทที่ 3

ผลการศึกษา
รายงานผลการศึกษาในบทนีป้ ระกอบไปดวย
1. สถานการณการดําเนินธุรกิจภายใตการดําเนินธุรกิจสหกรณการเกษตรยานตาขาว และแผนธุรกิจ
ป 2555 – 57 ที่มีรายละเอียด ตนทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงจําแนกตามชองทางการตลาด
2. ผลการประเมินตนเองที่คํานึงถึงแนวทางการปองกันความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจยางพารา โดย
คํานึงถึงความเสี่ยงในการดําเนินงาน (Operation risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial risk) และความเสี่ยง
ดานนโยบาย (Policy risk) ป 2555 – 57
3. ผลการประเมินความคิดเห็นระดับเกษตรกร และผลกระทบดานเศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมระดับสมาชิก สหกรณและระดับเครือขาย
4. ศูนยเรียนรูแบบเสมือนจริง (Virtual learning center) เพื่อใหบริการสมาชิกและผูสนใจ การ
ขับเคลื่อนศูนยเรียนรูและแผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิก
ทั้งนี้ในสวนของแบบจําลองการจัดการโซอุปทานยางพาราในธุรกิจสหกรณที่มีการจัดการความ
เสี่ยงทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา นั้น ไดนําเสนอไวในบทที่ 4 และขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับ
การขับเคลื่อนแผนธุรกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงสําหรับสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําเสนอไวใน
บทที่ 5
สถานการณการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรยานตาขาวและแผนธุรกิจป 2555 – 57
สถานการณการดําเนินธุรกิจยางพารา
สถานการณการดําเนินธุรกิจยางพาราภายใตการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรยานตาขาว
จํากัด ในชวงป พ.ศ. 2555-2556 นั้น ปรากฏวาตั้งแตเดือนเมษายน 2555 ถึง มีนาคม 2556 มีการรวบรวม
ยางพาราใน 2 ชองทาง ไดแกชองทางปกติที่รวบรวมเพื่อนําสงไปขาย ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ จ.
สงขลา มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 3,365.08 ตัน คิดเปนมูลคารับซื้อ 300.04 ลานบาท โดยสวนใหญรับซื้อเปนน้ํา
ยางสด ยางแผนรมควันชั้น 3 และยางคัตติ้ง ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 อีกชองทางหนึ่งเปนการรวบรวมยาง
ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อนําสงขายองคการสวน
ยาง (อสย.) ผานบริษัทตัวแทนในจังหวัดตรัง โดยตามโครงการฯ นี้ รับซื้อเฉพาะยางแผนดิบ ยางแผน
รมควัน ยางฟอง และยางคัตติ้ง เทานั้น มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 7,792.62 ตัน คิดเปนมูลคารับซื้อ 687.35 ลาน
บาท โดยสวนใหญรับซื้อเปนยางแผนรมควัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ทั้งนี้มีปริมาณรวมทั้ง 2 ชองทาง
รวมน้ําหนักซื้อ 10,857.71 ตัน คิดเปนเงินรวมทั้งสิ้น 987.39 ลานบาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 และ
ตั้งแตเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2556 รวมระยะเวลา 6 เดือน มีการรวบรวมยางพาราในชองทางปกติเพียง
อยางเดียว มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 2,934.06 ตัน คิดเปนมูลคารับซื้อ 221.76 ลานบาท โดยสวนใหญรับซื้อเปน
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ยางแผนรมควันชั้น 3 น้ํายางสด ยางฟอง และยางคัตติ้ง ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 ซึ่งจะเห็นไดวาใน
ชวงเวลาเพียง 6 เดือน ก็มีปริมาณธุรกิจในชองทางปกติที่ไมตางมากนักกับชวงเวลา 12 เดือนกอนหนานี้
ทั้งนี้เนื่องมาจากรัฐไดยุติการรับซื้อตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ตั้งแตเดือนเมษายน 2556
ตารางที่ 1 ปริมาณการรวบรวมยางของสหกรณตามชองทางปกติ ปบญ
ั ชี 2555/56
ตั้งแต เม.ย. 55 – มี.ค. 56
รายการ
น้ําหนักซื้อ (กก.)
- ยางแผนดิบ-สนญ.
125,562.00
- ยางแผนดิบ-ตลาดกลาง
85,558.00
- ยางรมควัน
1,115,685.00
- ยางฟอง
480,883.00
- ยางคัตติ้ง
715,766.00
- น้ํายางสด (นน.สด 2,559,912.10 กก.)
841629.60
รวม
3,365,083.60

จํานวนเงิน (บาท)
10,671,234.00
7,193,583.00
97,537,321.00
41,377,821.00
73,868,614.12
69,389,284.00
300,037,857.12

ตารางที่ 2 ปริมาณการรวบรวมยางของสหกรณภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรฯ
รายการ
- ยางแผนดิบ-ตลาดกลาง
- ยางแผนรมควัน
- ยางฟอง
- ยางคัตติ้ง
รวม

ตั้งแต เม.ย. 55 – มี.ค. 56
น้ําหนักซื้อ (กก.)
498,819.00
3,752,452.00
1,423,102.00
1,818,252.00
7,492,625.00

จํานวนเงิน (บาท)
46,400,851.00
360,669,017.00
128,501,924.00
151,782,626.00
687,354,418.00

ทั้งนี้ในชวงเวลาดังกลาวมีสมาชิกของสหกรณการเกษตรยานตาขาวนํายางมาขายใหสหกรณเพิ่มขึ้น
รอยละ 64.45 มี เครือขายเพิ่มขึ้นจาก 38 เครือขาย เปน 84 เครือขาย คิดเปนรอยละ 121 มีการดําเนินการ
จัดการยางพาราใน 3 รูปแบบ คือ (1) ราคาตามทองตลาดทั่วไป (2) ราคายางตามราคาตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ จ. สงขลา และ (3) ราคายางพาราตามโครงการฯ ของรัฐบาล
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ตารางที่ 3 ปริมาณการรวบรวมยางทุกประเภทของสหกรณ ปบัญชี 2555/56 (รวม 2 ชองทาง)
ตั้งแต เม.ย. – มี.ค. 56
รายการ
น้ําหนักซื้อ (กก.)
- ยางแผนดิบ-สนญ.
125,562.00
- ยางแผนดิบ-ตลาดกลาง
584,377.00
- ยางรมควัน
4,868,137.00
- ยางฟอง
1,903,985.00
- ยางคัตติ้ง
2,534,018.00
- น้ํายางสด (นน.สด 2,559,912.10 กก.)
841,629.60
รวม
10,857,708.60

จํานวนเงิน (บาท)
10,671,234.00
53,594,434.00
458,206,338.00
169,879,745.00
225,651,240.12
69,389,284.00
987,392,275.12

ตารางที่ 4 ปริมาณการรวบรวมยางของสหกรณตามชองทางปกติ ปบญ
ั ชี 2556/57
ตั้งแต เม.ย. – ก.ย. 56
รายการ
น้ําหนักซื้อ (กก.)
- ยางแผนดิบ-สนญ.
29,358.00
- ยางแผนดิบ-ตลาดกลาง
17,470.00
- ยางรมควัน
1,746,945.00
- ยางฟอง
316,514.00
- ยางคัตติ้ง
308,721.00
- น้ํายางสด (นน.สด1,526,268.50 กก.)
515,053.50
รวม
2,934,061.50

จํานวนเงิน (บาท)
2,147,834.00
1,284,558.00
134,847,846.00
24,185,750.00
22,853,028.00
36,438,310.00
221,757,326.00

แผนธุรกิจเครือขายคุณคายางพาราสหกรณยานตาขาว
แผนธุรกิจ เครือขายคุณคายางพาราสหกรณยานตาขาวถูกกําหนดขึ้นจากผลการศึกษาขอมูลทาง
ธุรกิจยางพาราและสถานการณการดําเนินธุรกิจยางพารา ดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหสถานการณธุรกิจ
ปญหา อุปสรรค และโอกาส
ปญหาที่เกิดขึน้ ในอดีต สวนใหญมาจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง ของรัฐบาลที่สิ้นสุดไปแลว คือ
1. เรื่องคนงานไมเพียงพอ
2. การคัดเกรดยางมีหลายมาตรฐานในแตเขต แตละโครงการใชเจาหนาที่คนละชุด
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3. ปญหาจากบริษัท/โรงรมรับจางที่ไดรับแตงตั้งใหเปนตัวแทน รับน้ําหนักยางตอวันจํากัด เนื่องจาก
มีพื้นที่จัดเก็บไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถรับปริมาณยางทั้งหมดที่สหกรณการเกษตรยานตาขาว
รวบรวมมาได
4. พาเลส (แผง) ที่ใชรองตัวยางพาราเพื่อความสะดวกในการขนยายไมเพียงพอ
5. เงินของรัฐตามโครงการฯ โอนมาใหสหกรณลาชาหลังจากไดทําการสงมอบยางพาราแลว
6. การจัดระบบทํางานของรัฐบาลตามโครงการไมไดมกี ารจัดการที่ดี
7. รถขนสงไมเพียงพอ
8. การขาดวินยั ของสมาชิก เครือขาย และเกษตรกรบางสวน
นอกจากนีย้ ังมีปญหาอื่นๆ ไดแก
1. เรื่องการบริหารจัดการ
1.1 สายการบริหารระดับกรรมการดําเนินการ
- คณะกรรมการดําเนินการยังไมเห็นพองเปนหนึ่งเดียวในโครงการที่ใชเงินทุนของสหกรณ
การเกษตรยานตาขาวเอง
- คณะกรรมการดําเนินการยังขาดวิสัยทัศนในเชิงการทําธุรกิจยางพาราตามหวงโซอุปทานและ
ไมแนใจเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงที่จะขาดทุน
1.2 ฝายจัดการ
- ขาดแรงงาน (กรรมกร) ในทองที่
- ระบบโปรแกรมดานเอกสารยังไมทันสมัย
- เศรษฐกิจของกลุมยูโรโซน ทําใหการบริหารความเสี่ยง และการทํากําไรยากมากๆ แตตองทํา
ใหได เชน จากยางคัตติ้งสตอกไว เมื่อกอนสหกรณการเกษตรยานตาขาวสามารถขายลวงหนา
ใหกับบริษัทตามสภาพเดิมได แตปจจุบันราคาต่ํามาก
- หากสหกรณการเกษตรยานตาขาวจะนํายางคัตติ้งมาขายในราคาของรัฐบาลตามโครงการฯ
ตองตัดออกมาเปนแทงและนํามาอัดเปนกอน กอนละ 110 กก. ซึ่งปญหาก็ติดอยูตรงเรือ่ งของ
การขาดแคลนแรงงานอีกนัน่ เอง
- ปญหาจากยางสตอก (ยางคัตติ้ง) ที่เก็บไวรอโอกาสปลอยออกแตทําไมได เนื่องจากโครงการ
ภาครัฐ
แมวาสหกรณการเกษตรยานตาขาวจะประสบกับปญหาหลายประการดังไดกลาวถึงไปแลวแตก็มี
โอกาสเกิดขึ้น ไดแก
1. เกษตรกรที่เปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรยานตาขาวไดขายยางพาราในราคาสูงตาม
โครงการฯ ของรัฐบาล ทําใหเกษตรกรสมาชิกเปนผูไดรับประโยชนเต็มที่
2. สหกรณการเกษตรยานตาขาวไดกําไรเพิ่มในชวงที่รัฐบาลดําเนินการตามโครงการฯ โดยมีปริมาณ
ยางพาราเขาผานชองทางของสหกรณมากขึ้น
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3. ไดสมาชิกสมทบเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเกษตรกรที่จะขายยางพาราไดตามโครงการตองเปนสมาชิก
ของสหกรณเทานั้น ตอมาไดมีการผอนผันใหเปนสมาชิกสบทบก็เขารวมโครงการฯ ได
4. สหกรณไดเรียนรูก ารทําธุรกิจกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนมากขึน้ ไดพันธมิตรทางธุรกิจ
เพิ่มขึ้น เชน อสย.และบริษัทสงออกที่ไมเคยรูจักไมเคยทําธุรกิจกันมากอน เปนตน
นอกจากนี้การดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวในสวนของการแปรรูปยาง
แผนรมควันจากโรงงาน 3 โรงงานของสหกรณฯ เองซึ่งพบวาประสิทธิภาพในการแปรรูปยางแผนรมควันยัง
คอนขางต่ํา โดยปจจุบันไดยางคุณภาพชั้น 3-4 เพียงรอยละ 60 ทั้งที่ประสิทธิภาพการแปรรูปยางแผนรมควัน
ที่กําหนดโดย สกย. ควรไดยางคุณภาพชั้น 3-4 สูงถึงรอยละ 95 หรือมากกวา ทางสหกรณการเกษตรยานตา
ขาวไดตั้งเปาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 80 โดยการปรับปรุงกระบวนการ ทั้งวิธีการ คน และอุปกรณ เพื่อลดตนทุน
การรมยาง อีกทั้งทางสหกรณการเกษตรยานตาขาวไดสมัครเขารวมโครงการเทคโนโลยีเตาอบรมควัน
ยางพาราแบบประหยัดพลังงาน ที่มีอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง รวมกับสํานักงานพลังงานจังหวัดตรังใหการ
สนับสนุนเงินลงทุน 6 แสนบาท สหกรณการเกษตรยานตาขาวลงทุนสมทบ 3 แสนบาท
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เพื่อทําการวิเคราะหสถานการณ (SWOT
Analysis ) ของเครือขายคุณคายางพารา จะเห็นวาเครือขายมีโอกาสและอุปสรรค รวมถึงถึงจุดแข็งและ
จุดออนดังนี้ตอไป
1.1 โอกาส/อุปสรรค
โอกาส
1. การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก มีผลตอราคายางพาราทําใหยางพารามีราคาสูง
2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ทําใหอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยาง
ขยายตัวเปนอยางมากทั้งในประเทศไทย และในประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศจีน
และมาเลเซียทีต่ องการใชวัตถุดิบยางพาราในปริมาณมาก
3. การเปด AEC ทําใหไมมีขอกีดกันดานภาษีในการสงออกไปยังประเทศมาเลเซียที่ สกก. ยานตา
ขาวมีความสะดวกในดานโลจิสติกและการขนสงที่มีระยะทางใกลกวา
4. การลงทุนของบริษัทเอกชนทําใหเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตยาง
รถยนต/รถจักรยานยนตและชิ้นสวนยางขยายตัวเปนอยางมากในประเทศไทย
5. เกษตรกรผูปลูกยางในพื้นทีม่ ีจํานวนมาก หากสามารถทําใหรวมตัวกันไดจะทําใหเพิม่ อํานาจ
การตอรอง
6. มีการสนับสนุนจากหนวยงานจากภาครัฐ และเอกชนเขามาสนับสนุนที่เอื้อตอธุรกิจยางพารา
7. มีตลาดใหมไดแกประเทศอินเดียที่มีศกั ยภาพสูง
8. เทคโนโลยีการผลิตในปจจุบันและอนาคตในการแปรรูปยางขั้นสุดทาย เชน ลอยางรถยนตใช
ยางแทง STR 20 เปนวัตถุดบิ ตั้งตน
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อุปสรรค
1. มีคูแขงรายใหญที่มีความเขมแข็งทางดานการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และเงินทุน
2. การหาตลาดรองรับ ยังเปนปญหาเนื่องจากมีคูแขงจํานวนมาก และคูแขงมีความสามารถในการ
แขงขันทั้งในเรื่อง ราคา คุณภาพ และความสามารถในการจัดหายางพารา
3. เกษตรกรบางรายยังขาดความเชื่อมั่นเกีย่ วกับผลประโยชนที่จะไดรับจากโรงรมที่เปนสมาชิก
เครือขายยางพารากับสหกรณ
4. ความเชื่อถือของตลาดตางประเทศตอคุณภาพของยางพาราของผูสงออกรายใหม เกรงวายาง
ยางพาราที่มาจากประเทศไทย (ผูสงออกรายใหม) จะมีการปลอมปนทําใหไมมีความมัน่ ใจตอ
คุณภาพของยางพารา
5. แรงงานรับจางในทองที่มีไมเพียงพอ ขณะที่สหกรณตองการใชแรงงาน ทําใหเกิดการทํางานที่
ลาชา
6. อํานาจในการตอรองราคายังขึ้นอยูกับตางประเทศ เชน ประเทศจีนจะซื้อยางในราคา CIF ไม
ซื้อในราคา FOB ทําใหเกิดปญหาในเรื่องเงินทุนอํานาจในการตอรองราคายังขึ้นอยูก ับ
ตางประเทศ เชน ประเทศจีนจะซื้อยางในราคา CIF ไมซื้อในราคา FOB ทําใหเกิดปญหาใน
เรื่องเงินทุน
7. ตลาดตางประเทศยังไมมีความมั่นใจในเครือขายเนื่องจากเปนผูผลิตและสงออกรายใหม
8. สภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนและมีแนวโนมการชะลอตัว ทําใหการเคลื่อนไหวความ
เปลี่ยนแปลงของราคายางรุนแรงและมีแนวโนมลดลง
9. นโยบายของรัฐที่ไมชัดเจนและมีการแทรกแซงทางการเมือง ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง
10. ขอบังคับตามกฎหมายสหกรณเปนอุปสรรคตอการรับนิติบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบัน
เกษตรกรเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ
1.2 จุดแข็ง/จุดออน
จุดแข็ง
1. สหกรณเปนองคกรทางสังคมของเกษตรกรที่เปนรากฐานของประเทศ มีการรวมกลุม กันจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจการคาที่เปนธรรมและเพื่อแบงปนผลประโยชนในมวลหมูสมาชิก
2. สหกรณมีสมาชิกและเครือขายที่มีความสามารถในการผลิต เนื่องจากสหกรณมกี ารคืน
ผลประโยชน (เงินเฉลี่ยคืน เงินทุนหมุนเวียนโดยไมคิดดอกเบี้ย) และมีการใหราคายางที่
เหมาะสมแกสมาชิก
3. สหกรณและองคกรที่เปนภาคีเครือขายมีแนวทางในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน
และสามารถแขงขันเพื่อนําไปสูการพัฒนาเพื่อการสงออก
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4. สหกรณเปนแกนนําในการพัฒนาเครือขาย โดยการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจสมาชิกธุรกิจ
ยางพาราภายใตโซอุปทาน เพื่อนําประโยชนไปสูสมาชิก
5. เครือขายมีความรักและผูกพัน รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในสหกรณไดรับการสนับสนุนทั้งดาน
เงินทุนและการบริการที่ดี
6. สหกรณมีเงินทุนดําเนินงานที่เพียงพอ
7. คณะกรรมการและฝายจัดการของสหกรณมีความรูความสามารถ ทุมเท เสียสละ มีวิสยั ทัศน
และเรียนรูสิ่งใหมๆตลอดเวลา
8. คณะกรรมการและฝ า ยจั ด การมี ลั ก ษณะการทํ า งานเป น ที ม โดยใช ห ลั ก เหตุ ผ ล มี ก าร
ประสานงานและปรึกษาหารือตลอดเวลา
จุดออน
1. เครือขายคุณคายางพารายังขาดประสบการณเกีย่ วกับการสงออกทําใหเปนอุปสรรคในการ
สงออกไปยังตางประเทศ
2. สมาชิกเกษตรกรยางพาราไมมีการคัดแยกชนิดของยางกอนที่จะสงมาใหกับสหกรณทําให
กระบวนการในการรับซื้อมีความลาชาเพราะเสียเวลาในการคัดแยกชั้นคุณภาพ
3. มีสมาชิกเครือขายหันไปทําธุรกิจเอง และสรางเครือขายขึ้นมาใหม
4. ความสามารถทางการตลาดยังไมเพียงพอกับสถานภาพของธุรกิจยางพาราที่ขยายตัวทั้งในเชิง
ปริมาณและธุรกิจในการแปรรูป
5. มีสมาชิกบางสวนทําธุรกิจยางพารารวมกับสหกรณไมสม่ําเสมอ
6. การจัดกิจกรรมรวมกับสมาชิกและเครือขายที่สงน้ํายางใหกับโรงรมของสหกรณยังมีนอย
7. ยังมีสมาชิกจํานวนนอยทีใ่ ชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทําสวนยางและดําเนินชีวิต
8. สมาชิกสวนยางยังมีตนทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะจากการใชปุยเคมี
2. กลยุทธ
2.1 โอกาสและจุดแข็ง
1) การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก มีผลตอราคายางพาราทําใหยางพารามีราคาสูง
ก) หาทางขยายตลาดทั้งตลาดเดิมและตลาดใหมเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจ การคาขายยางพารา
ข) ตองมีพันธสัญญาระหวางสหกรณกับเครือขายที่ชัดเจนสรางความ เชื่อมั่นใหกับคูคา
ค) สหกรณเสริมสรางการเชื่อมโยงโซอุปทานเพื่อสรางมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้นและสงตอ
ผลประโยชนใหแกสมาชิก

24

ง) สหกรณจะตองเพิ่มเงินทุนที่ใชหมุนเวียนในการทําธุรกิจยางและจัดหาแหลงเงินทุน
ภายนอกที่มีตน ทุนต่ํากวา
2) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมที่เกีย่ วของ ทําใหอุตสาหกรรม การผลิตชิ้นสวนยาง
ขยายตัวเปนอยางมากทั้งในประเทศไทย และในประเทศ ตางๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศจีน
และมาเลเซีย ที่ตองการใชวตั ถุดิบยางพาราในปริมาณมาก
ก) แสวงหาและสรางภาคีเครือขายในระดับกลางน้ําเพื่อพัฒนาการแปรรูปยางเพื่อขาย
โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศและตางประเทศ
3) การเปด AEC ทําใหไมมีขอกีดกันดานภาษีในการสงออกไปยังประเทศมาเลเซียที่ สกก. ยาน
ตาขาวมีความสะดวกในดานโลจิสติกและการขนสงทีม่ ีระยะทางใกลกวา
ก) พัฒนาการแปรรูปยางเพือ่ ขายใหโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศมาเลียเซีย
4 ) การลงทุนของบริษัทเอกชนทําใหเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตยาง
รถยนตรถจักรยานยนตและชิน้ สวนยางขยายตัวเปนอยางมากในประเทศไทย
ก) แสวงหาและสรางภาคีเครือขายในระดับปลายน้ําเพื่อขายยางแปรรูปขั้นกลางโดยตรง
ใหกับบริษัทเอกชนผูแปรรูปขั้นสุดทาย
5) เกษตรกรผูปลูกยางในพืน้ ที่มีจํานวนมาก หากสามารถทําใหรวมตัวกันไดจะทําใหเพิ่มอํานาจ
การตอรอง
ก) เพิ่มเครือขายใหมในพืน้ ที่
6) มีการสนับสนุนจากหนวยงานจากภาครัฐและเอกชนเขามาสนับสนุนที่เอื้อตอธุรกิจยางพารา
ก) แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพิ่มความสามารถในการแขงขันเพื่อการ
สงออก
ข) ประชาสัมพันธวาสหกรณมีเชื่อมโยงเครือขายที่เขมแข็งและนําประโยชนไปสูสมาชิกที่
แทจริงเพื่อสรางความมั่นใจใหกับหนวยงาน
ค) ประชาสัมพันธวาสหกรณมีศักยภาพทางดานเงินทุนสูงและมีความมั่นคงเพื่อสรางความ
มั่นใจใหกับหนวยงาน
7) มีตลาดใหมไดแกประเทศอินเดียที่มศี ักยภาพสูง
ก) เรงการพัฒนาการสงออกกับตลาดอินเดียผานการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ
ข) มีการใหความสําคัญในการใชเงินทุนไปเพื่อทําธุรกิจสงออกไปยังตลาดอินเดีย
8) เทคโนโลยีการผลิตในปจจุบันและอนาคตในการแปรรูปยางขั้นสุดทาย เชน ลอยางรถยนตใช
ยางแทง STR 20 และยางคอมปาวดเปนวัตถุดิบตั้งตน
ก) การรวมลงทุนเปนหุน สวนทางธุรกิจ (Partnership) ของสหกรณในฐานะองคกรทาง
สังคมกับเอกชน ในการแปรรูปยางแทง STR 20 และยางคอมปาวด
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ข) การหาแหลงเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐในการดําเนินการสรางโรงงานแปรรูปยางแทง
STR 20 และยางคอมปาวด
9) เครือขายมีความรักและผูกพัน รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในสหกรณไดรบั การสนับสนุนทั้งดาน
เงินทุนและการบริการที่ดี
ก) มีการปรับปรุงการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เกี่ยวกับขอมูลดานราคาและ
ขาวสารการตลาดยางพาราที่ศูนยเรียนรู พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกแกภาคีเครือขาย
2. 2 อุปสรรคและจุดแข็ง
1) มีคูแขงรายใหญที่มีความเขมแข็งทางดานการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และเงินทุน
ก) ปรับปรุงดานการเงินที่เอื้อประโยชนแกเครือขายเพื่อใหสามารถตอสูกับคูแขงรายใหญ
ข) ดานการตลาดที่สรางความเชื่อถือ มีความใกลชิดแกลูกคาเพื่อใหสามารถตอสูกับคูแขง
รายใหญได
ค) ปรับปรุงการคิดคาการตลาดภายใตโซอุปทาน
2) การหาตลาดรองรับ ยังเปนปญหาเนื่องจากมีคูแขงจํานวนมาก และคูแขงมีความสามารถในการ
แขงขันทั้งในเรื่อง ราคา คุณภาพ และความสามารถในการจัดหายางพารา
ก) ลดตนทุนการตลาดโดยอาศัยภาคีเครือขายที่มีการบริหารจัดการโดยสหกรณ
ข) การหาตลาดใหม โดยใชเงินทุนของสหกรณ
3) เกษตรกรบางรายยังขาดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับผลประโยชนทจี่ ะไดรับจากโรงรมที่เปนสมาชิก
เครือขายยางพารากับสหกรณ
ก) การทําความเขาใจกับสมาชิกถึงประโยชนที่ไดรับโดยใชงบของสหกรณ
4) ความเชื่อถือของตลาดตางประเทศตอคุณภาพของยางพาราของผูสงออกรายใหม เกรงวา
ยางพาราที่มาจากประเทศไทย (ผูสงออกรายใหม) จะมีการปลอมปนทําใหไมมีความมัน่ ใจตอ
คุณภาพของยางพารา
ก) การรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยสหกรณเปนผูรับภาระคาใชจายบางสวน
5) สภาวะเศรษฐกิจโลกที่มคี วามผันผวนและมีแนวโนมการชะลอตัว ทําใหการเคลือ่ นไหวความ
เปลี่ยนแปลงของราคายางรุนแรงและมีแนวโนมลดลง
ก) จัดทําแผนธุรกิจที่มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและมีการบริหารความเสี่ยงโดยมีกองทุน
เพื่อลดผลกระทบจากการขาดทุน
2.3 โอกาสและอุปสรรค
1) มีการสนับสนุนจากหนวยงานจากภาครัฐ และเอกชนเขามาสนับสนุนที่เอื้อตอธุรกิจยางพารา
ก) สหกรณขอความรวมมือจากภาครัฐในการหาตลาดใหม
ข) ใหหนวยงานภาครัฐใหการรับรองคุณภาพยางที่สงออก
ค) ใหรัฐเจรจาระบบการชําระเงินแบบ FOB
26

ง) ใหหนวยงานภาครัฐใหการรับรองสหกรณเรื่องความมัน่ คง
จ) ใหรัฐกําหนดราคาขั้นต่ําในการแทรกแซงกรณีที่ราคายางต่ํากวาตนทุนการผลิต
2.4 จุดออนกับโอกาส
1) มีสมาชิกบางสวนทําธุรกิจยางพารารวมกับสหกรณไมสม่ําเสมอ
ก) มีการประชาสัมพันธทําความเขาใจเกีย่ วกับผลประโยชนในระยะยาวและความมั่นคง
ของสหกรณ
2) การจัดกิจกรรมรวมกับสมาชิกและเครือขายที่สงน้ํายางใหกับโรงรมของสหกรณยังมีนอย
ก) จัดกิจกรรมรวมกับสมาชิกและภาคีเครือขายทุกเดือนเพื่อสรางสัมพันธภาพระหวาง
สมาชิกกับสหกรณ
ข) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน ใหกับสมาชิก
3) รัฐใหการอบรมความรูในเรื่องการสงออก
4) รัฐใหการสนับสนุนการคัดเกรดยางแกเครือขาย
2.5 จุดออนกับจุดแข็ง
1) ใหความรู ศึกษาดูงาน ฝกอบรมเจาหนาที่เฉพาะเรื่อง โดยมีฝายรับผิดชอบโดยตรงเรื่องการ
สงออก
2) โครงการสงออกนํารองโดยการรวมมือกับพันธมิตรเกาและใหม
3) สงเสริม สรางแรงจูงใจใหเครือขายมีการคัดแยกชนิดของยางตามมาตรฐาน เปนลักษณะการ
ใหรางวัลมากกวาการสรางความรูสึกวาถูกลงโทษ
4) หาเงินอุดหนุนจากภาครัฐและจากเงินทุนของสหกรณเอง
5) สงเสริมใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงานของสมาชิกและสหกรณ
6) สงเสริมการใชปุยอินทรีย ปุยสั่งตัด น้าํ สกัดมูลสัตว
2.6) จุดออนกับอุปสรรค
1) เรียนรูจากคูแขงรายใหญ
2) ลดตนทุนของยางที่สงออก สูตรการผสมยางที่ตรงกับความตองการของลูกคาหรือผูนําเขา
3) กลยุทธในการสรางความมั่นใจใหแกคูคา โดยเริ่มจากปริมาณการสงออกที่ไมมากนัก
(โครงการนํารอง)
4) กลยุทธลดความเสี่ยง โดยการจัดทําแผนประกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
5) แปรรูปยางคอมปาวดเพือ่ ลดตนทุนในการคัดแยก
6) สงเสริมการคัดเกรดเพื่อลดภาระการจางงานของสหกรณ
7) หาแหลงเก็บสตอกยางของหนวยงานรัฐที่ตนทุนต่ํา
8) ใหดําเนินการขายเปนน้าํ ยางสด ในชวงที่ราคาตกต่ําอยางรวดเร็วและรุนแรง
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9) ใหเครือขายศึกษาติดตามตัวชี้วดั ที่มีผลตอภาวะราคายางประกอบการตัดสินใจขายหรือเก็บ
สตอกรอราคา
3. แผนการตลาด
เปาหมายทางการตลาด
เปาหมายหลักของเครือขายเพื่อการรวบรวมยางจากสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางที่มจี ํานวนมาก
เพื่อสรางระบบเครือขายคุณคายางพาราที่เขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ ทําใหสมาชิกไดรับผลประโยชน
มากกวาเดิม เพราะเมื่อมีอํานาจการตอรอง และมีการใชระบบการบริหารจัดการทีด่ ชี วยใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ดังนัน้ จึงมีการกําหนดเปาหมายทางการตลาดดังตอไปนี้
1. ภายในป 2557 มีการรวบรวมยางพาราขั้นต่ํา 7,000 ตันตอป (ยางแผนรมควัน)
2. ขายภายในประเทศ 2,000 ตันใหผูสงออกและแปรรูปขัน้ ปลาย
3. สงออกไปตางประเทศในรูปยางแผนรมควัน 3,000 ตัน (ยางลูกขุน) และทําการแปรรูปเปนยาง
แทงหรือ compound เพื่อลงออกอีก 2,000 ตัน
การวิเคราะหกลุมเปาหมาย
ในตลาดยางพารามีการแขงขันสูงเนื่องจากมีพอคาจํานวนมาก จึงทําใหตองมีการเลือกกลุมเปาหมาย
โดยที่การแบงกลุมเปาหมายสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมคือ
1.กลุมเปาหมายภายในประเทศ คือ การประมูลขายที่ตลาดกลางหาดใหญ จ.สงขลา โดยขายกับ
บริษัทสงออกภายในประเทศที่ใหราคาประมูลสูงสุด และสงราคาประมูลเพื่อซื้อยางคัตติ่งมาเก็บสต็อกไว
ขายใหกับผูแปรรูปยางแทงและยาง compound นอกจากนี้ยังขายตรงใหกับเครือขายพันธมิตรที่เปนบริษัท
แปรรูปยางรถยนตและยางรถจักยานยนตภายในประเทศ (ดูภาคผนวก 7)
2.กลุมเปาหมายตางประเทศ คือ ประเทศจีน อินเดีย และมาเลเซีย โดยเฉพาะประเทศจีนมีความ
ตองการยางพาราเพิ่มขึ้นอยางมากอันเปนผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงและรวดเร็ว โดยดําเนินการ
ผานทางเครือขายพันธมิตร เชน กลุมเกษตรกรชาวสวนยางธารน้ําทิพย
กลยุทธและกิจกรรมทางการตลาด
กลยุทธผลิตภัณฑ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑของเครือขายคุณคายางพารายานตาขาวจะใชกลยุทธหลักที่สรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันก็ คือ กลยุทธที่ใชน้ํายางสดเปนวัตถุดิบเริ่มตนในการแปรรูปยางแผนรมควัน ทําให
สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑที่ไดสูงกวาคูแขงรายอืน่ ๆที่ใชยางแผนดิบเปนวัตถุดิบเริ่มตนในการแปร
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รูปเปนยางแผนรมควัน เปนการใชจุดเดนของผลิตภัณฑ คือ แผนรมควันที่มีคุณภาพสูงและตรงกับความ
ตองการของโรงงานแปรรูปยางในประเทศและตางประเทศ
กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด
กลยุทธสรางแนวรวมทางสังคมโดยใชกระแสการสนับสนุนการสงออกสินคาการเกษตรของไทย
โดยขอความรวมมือจากภาครัฐและเอกชนเขามาสนับสนุนสรางความมั่นใจใหกับผูนาํ เขาในตัวยางแปรรูปที่
จะสงออก โดยการตรวจและรับรองตัวผลิตภัณฑ การประชาสัมพันธและสงเสริมเกีย่ วกับการสงออกยาง
แปรรูปของสหกรณการเกษตรยานตาขาว ซึ่งเปนสถาบันเกษตรกรเพียงไมกี่รายที่มศี ักยภาพในการสงออก
ใหผูนําเขาในตางประเทศไดรับทราบขอมูล เพื่อชวยลดตนทุนในการประชาสัมพันธ ตนทุนในการหาตลาด
และเขามาเปนตัวกลางในการประสานงาน
กลยุทธทางดานราคา
เครือขายคุณคายางพารายานตาขาวจะใชกลยุทธทางดานราคาโดยการนําราคาประมูลยางพาราที่
ตลาดกลางหาดใหญ จ.สงขลามาเปรียบเทียบระหวางบริษัทสงออกภายในประเทศเพื่อหาสวนตางสูงที่สุด
นอกจากนี้ยังมีกลยุทธทางดานราคาอีกวิธีคอื การซื้อยางพาราโดนตรงกับสหกรณที่อยูใ นเครื่อขาย
เนื่องจากการซื้อยางพาราโดยตรงกับสหกรณไมตองเสียภาษีเงินไดเนื่องจากสหกรณจะไดรับยกเวนภาษีเงิน
ได
การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด
จากกลยุทธทางการตลาดของเครือขายคุณคายางพารา เมือ่ มีการดําเนินกลยุทธตามแผนที่วางไว จะ
มีการตรวจสอบเปนระยะถึงผลสัมฤทธิ์วาเปนไปตามที่วางไวหรือไม อยางไร ดวยแผนควบคุม 4 ประเภท
ซึ่งมีการจัดทํารายละเอียดอยูน อกแผนธุรกิจนี้ คือ
1) การควบคุมแผนการประจําป (Ammual Plan Control)
2) การควบคุมผลกําไร (Profitability Control)
3) การควบคุมประสิทธิภาพ (Efficiency Control)
4) การควบคุมเชิงกลยุทธ (Strategic Control)
4. แผนพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาด
การที่จะสามารถดําเนินการตามแผนธุรกิจ แผนการพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพจะตองมีแผนปฏิบัติงานดังตอไปนี้
1) การเรียนรูและพัฒนา เครือขายคุณคายางพารายานตาขาวจะมีการจัดเวทีเรียนรูผนู ํากลุมหรือ
ผูเกี่ยวของ การจัดทําสวนตนแบบเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนใหแกสมาชิก และผูม ีสวนเกีย่ วของโดย
มีการเชิญวิทยากรจากหนวยงานตางๆๆมาสงเสริมและใหความรูเพื่อใหเกิดเปนสังคมขอมูลขาวสาร
และใหสมาชิกมีความเขาใจในการทําสวนยางอยางยั่งยืน
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2) การจัดดําเนินการภายในองคกร ซึ่งการจัดทํากระบวนการการดําเนินงานและบริหารภายในจะชวย
ในการกําหนดการทํางาน ทําใหการทํางานมีระบบ และมีแบบแผน ชวยใหการทํางานหรือการ
ประสานงานในการบริหารจัดการเครือขายมีประสิทธิภาพ ชวยใหแผนงานตางๆ สัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้น
3) มีการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต เนือ่ งจากวาอินเตอรเน็ตซึ่งเปนชองทางการสื่อสารที่มีความสําคัญ
อีกทางหนึ่ง ในการทําธุรกิจยางพาราจะตองมีการตรวจสอบขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑและราคา
ตลอดเวลา เพือ่ ที่จะไดลดความเสียง และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความ
ตองการของตลาดอยูตลอดเวลา
4) ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและสถาบันการศึกษา การสนับสนุนจากภาครัฐจะสามารถชวยใหการ
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ชวยลดภาระการลงทุน นอกจากนีห้ ากมีการ
สนับสนุนจากหนวยงานของรัฐจะทําใหผลิตภัณฑมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
5) ขอรับการสนับสนุนจากเครือขาย การสนับสนุนจากผูผลิตรายใหญและสถาบันเกษตรกรที่ประสบ
ความสําเร็จในการสงออกที่เปนพันธมิตรจะชวยใหมีชองทางในการจัดจําหนายมากยิง่ ขึ้น เชนในการ
ติดตอประสานงานกับตางประเทศหากมีการประสานงานหรือไดรับการสนับสนุนจากบริษัทหรือ
สถาบันที่เปนพันธมิตรที่มีเครือขายหรือติดตอกับตางประเทศอยูแ ลวจะทําใหการเจรจา หาตลาดใหมได
งายยิ่งขึ้น
6) เพิ่มจํานวนสมาชิกและภาคีเครือขาย โดยการหาเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นทีเ่ ขารวมมากขึ้นจะ
สามารถเพิ่มปริมาณการผลิต และอํานาจการตอรอง ยิ่งมีจํานวนมากเทาไหรเครือขายก็จะยิ่งมีความ
เขมแข็งเพิ่มมากขึ้นเทานัน้ ทัง้ ในสวนของอํานาจการตอรอง และปริมาณการผลิตที่เพิม่ มากขึ้น
ทั้งนี้ในสวนของการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจยางพารานั้น จะไดกลาวถึงแผนธุรกิจป
2555 – 57 ที่มีแนวทางการปองกันความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจยางพาราใน
หัวขอตอไป
ผลการประเมินตนเองที่คาํ นึงถึงแนวทางการปองกันความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจยางพารา
คณะนักวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยไดเก็บ
รวบขอมูลจากการจัดเวทีถอดบทเรียนและการประชุมระดมความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของจํานวน 3 ครั้ง โดย
ครั้งแรกจัดเวทีถอดบทเรียนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 เพื่อใหกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ และแกนนํา
เครือขายไดเขาใจแนวคิดการบริหารธุรกิจยางพาราของสหกรณที่มีแผนบริหารความเสี่ยง ผูเขารวมไดมี
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โอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครือขายธุรกิจยางพาราภายใตสหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนแกนนํา
ครั้งที่ 2 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ และแกนนําเครือขาย เพื่อยกราง
แผนบริหารความเสี่ยงในเบื้องตน เตรียมประเด็นความเสี่ยงและความรุนแรง และเตรียมความพรอมดาน
ขอมูลที่นําไปใชในการประชุมระดมความคิดเห็นครั้งที่ 3 โดยจัดขึ้นในระหวางวันที่ 25-26 ธันวาคม 2555
เพื่อยกรางและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง จากการดําเนินการดังกลาวจึงไดแผนบริหารความเสี่ยงของ
สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด ที่คํานึงถึงความเสี่ยงในการดําเนินงาน (Operation risk) ความเสี่ยงดาน
การเงิน (Financial risk) และความเสี่ยงดานนโยบาย (Policy risk) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว สามารถจําแนกองคประกอบไดเปน 6 สวน ซึ่ง
ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะดําเนินการตามองคประกอบของธุรกิจ ดังนี้
1) เกษตรกรรายยอยที่ขายน้ํายางดิบใหแกโรงรมของสหกรณฯ
2) โรงรมสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํานวน 3 โรง
3) เครือขายสหกรณฯ ที่ขายยางแผนดิบและยางแผนรมควันใหแกสหกรณฯ
4) ตลาดกลางหาดใหญที่สหกรณฯ เขารวมประมูลยางเพื่อบริหารจัดการ
5) จุดรับซื้อสหกรณการเกษตรยานตาขาว
6) การขายยางของสหกรณฯ
ทั้งนี้สามารถแสดงแผนภาพการดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวไดดังแผนภาพที่ 4
ดังไดกลาวถึงในบทที่ 2 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณทไี่ มพึงประสงคสงผลใหเกิด
ความผิดพลาดหรือเสียหายทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายมีความไมแนนอน และเกิดขึ้นได
ตลอดเวลา
แหลงที่มาของความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณไมพึงประสงคตอธุรกิจ สามารถจําแนกแหลงที่มาได
เปน 2 สวน คือ ความเสี่ยงจากปจจัยภายใน และความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก โดยมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
ปจจัยตางๆ 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)
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1

รับซื้อ
“น้ํายางดิบ”
จากเกษตรรายยอย

2

3

แปรรูป
“ยางแผนรมควัน”

4

รับซื้อ

“ยางแผนรมควัน”

จาก 50 เครือขายของสหกรณ

โรงรมสหกรณ 3 แหง

ประมูล

“ยางแผนดิบและรมควัน”

จาก ตลาดกลางหาดใหญ

สมาชิกสหกรณฯ และเกษตรกรทั่วไป

ยางแผนรมควัน
โรงรม: รับซื้อ (3: 97)

ขี้ยาง

5

ยางคัตติ้ง

ยางฟอง

ยางชั้น 3

ยางชั้น 4

จุดรับซื้อสหกรณการเกษตรยานตาขาว
6

ยางแผนดิบ (ชื้นมากกวา 5%)

สํานักงานใหญ

บริษัท สงออก
การขายยาง บ.สงออก
ใน : นอก จว. (90 : 10)

ยางแผนดิบ (ชื้นนอยกวา 5%)

ตลาดกลางหาดใหญ

ยางแผนรมควัน

บริษัทสงอก (สงขลา)

ยางคัตติ้ง

พันธมิตร
“กลุมเกษตรกรธารน้ําทิพย”

โบรกเกอร
(อัดกอน 30 กก.)

การขายยาง
ตลาดกลาง : ผูซื้ออื่น (80 : 20)

อสย.
โครงการพิเศษของรัฐ

ภาพที่ 4 จําแนกองคประกอบของธุรกิจยางพาราของเครือขายภายใตสหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนแกนนํา
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2) ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดการปจจัยภายนอกหนวยธุรกิจ ซึ่งเปน
ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได แตสามารถวางแผนเพื่อรองรับและจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได โดย
สามารถจําแนกความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก เปน 4 สวนสําคัญ คือ
(1) ความเสี่ยงจากการแขงขัน (Competitive Risk)
(2) ความเสี่ยงจากผูขาย/ผูสงมอบ (Supplier Risk)
(3) ความเสี่ยงจากกฎระเบียบ (Compliance Risk)
(4) ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ/การเมือง (Economic/Political Risk)
ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุทมี่ าของความเสี่ยงทําใหไมสามารถบรรลุ
เปาหมายทีก่ ําหนดไวสามารถระบุวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไรเพื่อนํามา
กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เปนกระบวนการระบุความเสี่ยง วิเคราะหและ
จัดลําดับความเสี่ยงวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดขึ้น (มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด) และ
วิเคราะหความรุนแรงของผลกระทบ (มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด)
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการให
โอกาสที่จะเกิดเหตุความเสีย่ งลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณนั้นลดลงอยูในระดับที่
ธุรกิจสามารถรับได
การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว สามารถดําเนินการ
ตามลําดับ 6 ขั้นตอน ตามกรอบแนวคิดที่กลาวถึงในบทที่ 2 ดังนี้
1) การกําหนดวัตถุประสงควัตถุประสงคของธุรกิจยางพาราสหกรณยานตาขาวฯไดแก
“เพื่อสรางผลประโยชนแกสมาชิกสหกรณฯ โดยการสรางกําไรจากการดําเนินธุรกิจยางพารา”
2) การระบุความเสี่ยงจําแนกเปน 6 ประเด็นตามองคประกอบของธุรกิจ ไดแก
(1) การรับซื้อน้ํายางจากเกษตรกรรายยอยประกอบดวยปจจัยเสี่ยง 5 ประเด็น ดังนี้
ปจจัยเสี่ยง
(1) การแขงขันดานราคา
(2) จํานวนพอคาผูแขงขัน
(3) คุณภาพน้ํายาง

ความเสี่ยง
มีการแขงขันดานราคากับพอคา เกิดการแยงซื้อน้ํายางในชวงที่
ยางมีราคาสูง
พอคาคูแขงมีจาํ นวนมาก
สิ่งปลอมปนในน้ํายาง เชน แอมโมเนียมากเกินไป และผสมแปง
ในน้ํายาง
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(4) ปริมาณน้ําฝน
(5) ความภักดีของเกษตรกร

ปริมาณฝนมาก กรีดยางไดเพียง 120 วัน ทําใหปริมาณน้ํายางไม
แนนอน และเกิดตนทุนการจางงานเพิ่มขึน้
เกษตรกรไมขายน้ํายางใหสหกรณฯ
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามราคารับซื้อ

(2) การแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯประกอบดวยปจจัยเสีย่ ง 7 ประเด็น ดังนี้
ปจจัยเสี่ยง
(1) ความซื้อสัตยของพนักงาน

ความเสี่ยง
ความซื่อสัตยของพนักงาน ในการจัดซื้อ และการตรวจสอบ
คุณภาพของวัตถุดิบ
(2) ทักษะฝมือแรงงาน
ทักษะฝมือแรงงานยังต่ํา
(3) จํานวนแรงงานไมเพียงพอ
แรงงานไมเพียงพอ และขาดในบางชวง
(4) ความรูความสามารถของบุคลากร บุคลากรขาดความรูในการบริหารจัดการ
(5) ตนทุนเชื้อเพลิง
ราคาฟนสูงขึ้น ซึ่งเชื้อเพลิงเปนตนทุนสําคัญในการรมยาง
(6) ความเกาของเครื่องมือ
เครื่องมือและอุปกรณเกา มีประสิทธิภาพต่ํา
สงผลใหคุณภาพยางไมดี และมีตนทุนสูงขึน้
(7) คุณภาพน้ํายาง
รับซื้อยางที่มีการปนเปอน และมีการผสมแอมโมเนียในปริมาณ
มาก ทําใหไดยางคุณภาพต่ํา
(3) การรับซื้อยางแผนดิบ ประกอบดวยปจจัยเสี่ยง 9 ประเด็น จากการรับซื้อ 2 สวน ดังนี้
ปจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. รับซื้อจากเครือขายสหกรณฯ จํานวน 50 เครือขาย
(1) คุณภาพยาง

(2) ความภักดีของเครือขาย
(3) ความผันผวนของราคา
(4) นโยบายของรัฐ

คุณภาพยางไมตรงตามความจริง เนื่องจากการคัดที่ไมถูกตองจาก
เครือขาย ทําใหสหกรณฯ ตองทําการคัดใหม และเกิดปญหาดาน
คุณภาพสินคา
สิ่งปลอมปนในยางแผน
ความภักดีในการขายยางใหแกสหกรณฯ ยังขึ้นกับราคา
ราคามีความผันผวนมากสงผลตอปริมาณการขายยางใหแก
สหกรณ
การแทรกแซงดานราคาภายใตโครงการรัฐ
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2. รับซื้อจากสมาชิกรายยอย และเกษตรกรทั่วไป
(1) ปริมาณการขาย
(2) การแขงขันทางการตลาด
(3) ระยะทางการขนสง
(4) แรงจูงใจในการขาย
(5) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การแปรรูป

การขายใหสหกรณฯ ในปริมาณนอย เนื่องจากราคาต่ํากวาพอคา
ในเชิงการคัด
แรงจูงใจจากพอคา ทั้งราคา น้ําหนัก การคัด และการใหสินเชื่อ
ทําใหเกษตรกรขายใหพอคามากกวาสหกรณฯ
ระยะทาง สหกรณฯ อยูไกลจากสวยยาง ในขณะทีพ่ อคามีการรับ
ซื้อถึงหนาสวน
การสรางแรงจูงใจเรื่องเงินปนผลใหกับสมาชิกสหกรณฯ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแปรรูป เนือ่ งจากเกษตรกรหันไป
ขายน้ํายางมากกวาการทํายางแผน

(4) การประมูลยางแผนดิบจากตลาดกลางหาดใหญ ประเมินไมพบความเสี่ยง
(5) การรับซื้อยางแผนรมควันประกอบดวยปจจัยเสีย่ ง 5 ประเด็น ดังนี้
ปจจัยเสี่ยง
(1) การขาดแคลนแรงงาน
(2) การบริหารสินคาคงคลัง
(3) การรับสินคา
(4) ความเขมแข็งของทีมงาน
(5) โครงสรางตลาด

ความเสี่ยง
การขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากตองคัดยางอีกครั้งเพราะคุณภาพ
ยางจากเครือขายไมไดมาตรฐาน
การบริหารสินคาคงคลัง (สตอกเต็ม)
เทคโนโลยีการบริหารจัดการในการรับสินคา
ความเขาใจในบทบาทหนาทีข่ องแตละคน และตองการนักการ
ตลาดและนักวิเคราะหที่มีความชํานาญ
โครงสรางตลาด ที่มีการซื้อขายประมูลผานตลาดกลาง

(6) การขายยางประกอบดวยปจจัยเสีย่ ง 4 ประเด็น ดังนี้
ปจจัยเสี่ยง
(1) ทรัพยากรบุคคล

(2) คุณภาพยาง
(3) การแปรรูป
(4) นโยบายรัฐ

ความเสี่ยง
ขาดนักวิเคราะหและนักการตลาดในการตัดสินใจขายหรือเก็บ
ยาง เพื่อใหไดราคาที่ดี
ระบบการบริหารจัดการคน
น้ําหนักขาด เกรดเปลี่ยน ซือ้ เกรด3 ขาย แตขายไดเกรด 4
ขาดการแปรรูปขั้นกลาง
การแทรกแซงของโครงการรัฐ
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3) การประเมินความเสี่ยงกระบวนการระบุความเสี่ยงงวิเคราะหโอกาสทีจ่ ะเกิดขึ้นและความ
รุนแรงของผลกระทบ โดยใหคะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย และ 1 = เสี่ยงนอย
ที่สุด และทําการวิเคราะหจัดลําดับความเสีย่ ง ซึ่งพบวา การขายยางมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมากที่สุด
ในขณะที่การแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ มีโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ยงมากที่สุดเชนกัน โดย
สามารถสรุปได ดังนี้
ความเสี่ยง
1) การรับซื้อน้ํายางจากเกษตรกรรายยอย
2) การแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ อันดับ2
3) การรับซื้อยางแผนดิบ
4) การประมูลยางแผนดิบจากตลาดกลางหาดใหญ
5) การรับซื้อยางแผนรมควัน
6) การขายยาง อันดับ1

โอกาสที่จะเกิด
3
5
5
4
5

ความรุนแรง
3.5
5
4.5
3
5

4) การประเมินมาตรการควบคุม ประกอบดวยการทบทวนมาตรการควบคุมที่ใชในปจจุบัน
และการออกแบบมาตรการควบคุม เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป โดยในการระดมความ
คิดเห็นเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในครั้งนี้ ไดเลือกความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดและมีความรุนแรงมาก
ที่สุด 2 ลําดับมาทําการศึกษา คือ การขายยาง และการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ ดังนี้
4.1) การขายยาง
ปจจัยเสี่ยง
1. ทรัพยากรบุคคล
1.1 ขาดนักวิเคราะหและ
นักการตลาด

วิเคราะหตาม
ประสบการณ

เกิดความผิดพลาดใน
บางครั้ง และทําให
กําไรลดลง

- จางที่ปรึกษามือ
อาชีพ
- เพิ่มความรูแ ก
เจาหนาที่

1.2 ขาดระบบบริหาร
จัดการคน

มีคําสั่งชัดเจน แตคนไม
เพียงพอ

คนไมเพียงพอกับงาน
และไมมีความรู
ทํางานไดไมมี
ประสิทธิภาพ

- ปรับผังการบริหาร
บุคคล
- เพิ่มผูจัดการฝาย
บริหารบุคคล

มาตรการปจจุบัน

ผลการดําเนินงาน

มาตรการ
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ปจจัยเสี่ยง
2. คุณภาพยาง
2.1 น้ําหนักขาด

มาตรการปจจุบัน
การตรวจสอบจาก
เจาหนาที่ชั่งตวงวัด

2.2 เกรดเปลี่ยน

แผนกคัดคุณภาพ

3. ขาดการแปรรูป
4. นโยบายรัฐดาน
ยางพารา

อยูขั้นตอนการวางแผน
กดดันทําหนังสือ
รองเรียน

ผลการดําเนินงาน

มาตรการ

ตองสงยางเพิม่ เมื่อไป ทดสอบตาชั่งทุกวัน
ถึงบริษัทผูซื้อแลวถูก
แจงวายางขาด
รายไดลดลงเมือ่ ถูกลด อบรมความรูด านการ
เกรด
คัดแกเจาหนาที่และ
เครือขาย
ตองจางอัดกอน
สรางโรงงานแปรรูป
ไมบรรลุเปาหมายและ ราคาผันผวนไปตาม
นโยบายยาง

4.2) การแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ
ปจจัยเสี่ยง
มาตรการปจจุบัน
ผลการดําเนินงาน
- มีระเบียบการปฏิบัติงาน - พนักงานมาทํางาน
1. ความซื้อสัตยของ
- มีการวิเคราะหตนทุน
สาย
พนักงาน
- ความไมโปรงใส

มาตรการ
- การตรวจสอบ น.น.
- การตรวจสอบ
ภายใน
- การสรางจิตสํานึก
- การกําหนด
บทลงโทษ

ไมมีมาตรการในปจจุบนั
2. ทักษะฝมือแรงงาน
(การเลือกวัตถุดิบและการ
รมยาง)

ยางขาดคุณภาพ ยาง
ตกชั้น ทําใหขาดทุน

3. แรงงานไมเพียงพอ

- ศึกษาดูงาน
- อบรมเพิ่มทักษะ
- สรางศรัทธาและ
แรงจูงใจ
- มีระบบควบคุม

การผลิตหยุดชะงัก
ทําใหผลผลิตตกต่ํา

- สงเสริมสวัสดิการ
(บานพัก สิ่งแวดลอม
อาหาร)
- ปริมาณงานที่
เพียงพอ
- แรงงานสัมพันธ

ไมมีมาตรการในปจจุบนั
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ปจจัยเสี่ยง
4. ความรูความสามารถ
ของบุคลากร
5. ตนทุนเชื้อเพลิงและ
น้ํากรด

6. สภาพโรงรมและ
เครื่องมืออุปกรณ

7. คุณภาพน้ํายาง

มาตรการปจจุบัน
การฝกอบรมดูงาน

ผลการดําเนินงาน
เพิ่งเริ่มดําเนินการ ยัง
ไมเห็นผล

มาตรการ
- สรางแรงจูงใจจาก
ผลการดําเนินงาน
- กําหนดบทลงโทษ
ไมมีมาตรการในปจจุบนั
ซื้อเชื้อเพลิงสูงกวาที่ - มีกรรมการจัดซื้อ
อื่น
และใชการประมูล
- การสุมตรวจน้ําหนัก
และปริมาณ
มีเครื่องจักรสํารอง แตยัง ยางไมมีคุณภาพ
- ตรวจสภาพอยาง
ไมถูกนํามาใช
สม่ําเสมอ
- กําหนดอายุการใช
งานและแผนการ
ทดแทน
-แยกที่มาของน้ํายาง
ตรวจสอบดวยทักษะของ พบยางผสม
คน
แอมโมเนียมาก ทําให (จากสมาชิก จาก
ผลิตไดเปนยางฟอง พอคา)
- กําหนดบทลงโทษ
ยางคัตติ้ง
- เครื่องตรวจคุณภาพ
ยาง
- ประชาสัมพันธ
ขอมูลและคุณภาพยาง

5) การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการนํามาตรการมาใชปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจเพื่อลดความ
เสี่ยงหรือลดความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบของความเสี่ยงโดยพิจารณามาตรการควบคุมที่กําหนดวามี
ความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติหรือไมแลวนํามาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนําไปปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม (กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ)
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจําแนกเปน 4 ประเภท ไดแก
(1) การยอมรับความเสี่ยง (Take)เปนการยอมรับความเสี่ยงเนือ่ งจากไมคุมคาที่จะจัดการ
(2) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat)เปนการปรับปรุงระบบงาน หรือออกมาตรการใหม
(3) การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Transfer)เปนการถายโอนความเสี่ยงใหหนวยอื่นรับผิดชอบ
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(4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)เปนยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได
จากการกําหนดมาตรการควบคุมของความเสี่ยงในการขายยาง และการแปรรูปยางแผนรมควันของ
โรงรมสหกรณฯสามารถวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนแผนงานโครงการ ผูรับผิดชอบ และ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน สามารถแสดงในตารางดังนี้
5.1) การขายยาง
ปจจัยเสี่ยง
มาตรการ
แผนงาน/โครงการ
1. ทรัพยากรบุคคล
1.1 ขาดนักวิเคราะหและ - จางที่ปรึกษามืออาชีพ โครงการจัดจางที่
ปรึกษามืออาชีพดาน
นักการตลาด
การตลาดยางพารา
- เพิ่มความรูแ ก
การฝกอบรมเพิ่ม
เจาหนาที่
ความรูดานการตลาด 2
ครั้ง/ป
การทบทวนโครงสราง
- ปรับผังการบริหาร
1.2 ขาดระบบบริหาร
องคกร
บุคคล
จัดการคน
- เพิ่มผูจัดการฝาย
บริหารบุคคล
2. คุณภาพยาง
จัดซื้อลูกตุมทดสอบเครื่องชั่ง
ทดสอบตาชั่งทุกวัน
2.1 น้ําหนักขาด
(ชั่งทุกวัน มีพยาน และ
หลักฐานของการตรวจสอบ)

2.2 เกรดเปลี่ยน

3. ขาดการแปรรูป

4. นโยบายรัฐ

อบรมความรูดานการ
คัดแกเจาหนาที่และ
เครือขาย
สรางโรงงานแปรรูป

-

การอบรมทักษะการคัด
เกรด อยางนอย 3 ครั้ง/
ป
โครงการสรางโรงงาน
แปรรูป
ทบทวนแนวทางการ
ระดมทุน
ยอมรับความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ผจก.ญ.

ปบัญชี
56/57

รอง.ผจก.ญ. ปบัญชี
55/56
ประธาน

ปบัญชี
56/57

ประธาน

ปบัญชี
55/56

ผจก.
โรงงาน

ปบัญชี
55/56

ผจก.ญ.
ผจก.ญ.

ปบัญชี
56/57
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5.2) การแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯจากการกําหนดมาตรการของการจัดการ
ความเสี่ยงในการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรม สามารถจัดกลุมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
ไดเปน 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นความเสี่ยง
แผนงาน/โครงการ
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ผจก.ญ.
ปบัญชี
1. การเพิ่มพูนความรูและทักษะ
1. ทรัพยากรบุคคล
56/57
- อบรมการแปรรูปผลผลิต
- อบรมการใชเครื่องมือเครื่องจักร
- อบรมการใหบริการและสรางจิตสํานึกรักองคกร
ประธาน
ปบัญชี
2. การกําหนดตัวชี้สัดและผลการปฏิบัติงาน
และ ผจก.ญ. 56/57
- แผนปฏิบัติงานรายบุคคล
- ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน
- ตัวชีว้ ัดและคาเปาหมาย
- กําหนดเกณฑการใหรางวัล
3. สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ
ผจก.ญ.
ปบัญชี
- ปรับปรุงที่พักอาศัยและระบบนิเวศโรงรม
55/56
- แผนการจัดสวัสดิการแกลูกจางชั่วคราวและจางเหมา
รอง ผจก.ญ. ปบัญชี
2. อุปกรณเครื่องจักร 4. แผนการซอมบํารุงและการทดแทน
รองประธาน 55/56
5. การจัดซื้อเครื่องตรวจคุณภาพยาง
ผจก.ญ.
ปบัญชี
56/57
ผจก.ญ.
ปบัญชี
6. แผนการจัดซื้อเชื้อเพลิง
3. ตนทุนการผลิต
55/56
- ตั้งกรรมการจัดซื้อและตรวจรับ
- จัดซื้อจากลานไม
- กําหนดคุณภาพของไม ทั้งชนิดและขนาด
7. การศึกษาเพือ่ ใชเชื้อเพลิงใหมีประสิทธิภาพและ
รอง ผจก.ญ. ปบัญชี
พลังงานทางเลือก
56/57
ผจก.ญ.
ปบัญชี
8. การรณรงคซื้อน้ํายางจากสมาชิก
4. วัตถุดิบ
55/56
- ใหความรูเรือ่ งการทําน้ํายางคุณภาพ บทลงโทษ และ
ขอมูลคุณภาพยาง
- กําหนดราคาตามคุณภาพ
9. การตรวจสอบภายใน
ผจก.ญ.
ปบัญชี
55/56
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ประเด็นความเสี่ยง

แผนงาน/โครงการ
10. การกําหนดขั้นตอนการรับซื้อและแปรรูป
11. การติดตั้งกลองวงจรปด

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ผจก.ญ. และ ปบัญชี
ผจก. โรงงาน 55/56
รอง ผจก.ญ. ปบัญชี
56/57

เมื่อทําการกําหนดแผนงานโครงการ ผูรับผิดชอบ และชวงเวลาในการดําเนินการแลว เนื่องจาก
ความจํากัดของทรัพยากรทั้งงบประมาณ บุคลากร และเวลา ดังนั้นจึงดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการใน 2 ดาน เพื่อดําเนินการตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1) การขายยาง จําแนกการดําเนินงานตามปบัญชี ดังนี้
ปบัญชี 55/56จํานวน 3 โครงการ ตามลําดับ ไดแก
(1) การฝกอบรมเพิ่มความรูดานการตลาด
(2) การอบรมทักษะการคัดเกรด
(3) การจัดซื้อลูกตุมทดสอบเครื่องชั่ง
ปบัญชี 56/57จํานวน 3 โครงการ ตามลําดับ ไดแก
(1) การทบทวนโครงสรางองคกร
(2) โครงการจัดจางที่ปรึกษามืออาชีพดานการตลาดยางพารา
(3) ทบทวนแนวทางการระดมทุน
2) การแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯจําแนกการดําเนินงานตามปบัญชี ดังนี้
ปบัญชี 55/56จํานวน 6 โครงการ ตามลําดับ ไดแก
(1) การรณรงคซื้อน้ํายางจากสมาชิก
(2) แผนการซอมบํารุงและการทดแทนเครื่องจักร
(3) การกําหนดขั้นตอนการรับซื้อและแปรรูป
(4) แผนการจัดซื้อเชื้อเพลิง
(5) การตรวจสอบภายใน
(6) การจัดสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ
ปบัญชี 56/57จํานวน 5 โครงการ ตามลําดับ ไดแก
(1) การเพิ่มพูนความรูและทักษะ
(2) การกําหนดตัวชี้วัดและผลการปฏิบัติงาน
(3) การจัดซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ํายาง
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(4) การศึกษาเพื่อใชเชื้อเพลิงใหมีประสิทธิภาพ
(5) การติดตั้งกลองวงจรปด
6) การติดตามผลและทบทวน เปนติดตามผลภายหลังมีการดําเนินการตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงแลวเพื่อใหมั่นใจวาแผนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพโดยสหกรณการเกษตรเกษตรยานตาขาว
มีการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ ดังนั้นการตรวจสอบจึงเปนไปตามมติของคณะกรรมการในแต
ละโครงการ โดยในชวงป 2556 จนถึงเดือนกันยายน สหกรณการเกษตรยานตาขาวไดดําเนินการตามแผน
บริหารความเสียงในการดําเนินธุรกิจยางพาราและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ดังตอไปนี้
การขายยาง
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

การฝกอบรมเพื่อความรูดานตลาด
ซื้อมาขายไปใหสตอกยางเพือ่ ปองกันความเสี่ยง
ศึกษาเรียนรูตลาดลวงหนา AFET เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห
ติดตามขอมูลขาวสารปจจัยประกอบที่เกีย่ วของกับราคายางประจําวัน
ยางรมควันที่รบั ซื้อหลังเวลา 10.00 น. รับราคาวันรุงขึ้น
การประชุมคณะกรรมการยางทุก 7 วัน เพือ่ วิเคราะหและติดตามผลงานอยางใกลชิดทุกวัน
การอบรมทักษะการคัดเกรด
หัวหนางานในการคัดเกรดยางมีความรูความชํานาญไดดูแลอยางใกลชิดและแนะนําลูกนอง
สม่ําเสมอ
เขารวมทุกครัง้ ที่ สกย. หรือตลาดกลางเชิญอบรม
ไดประสานกับเครือขายในการจัดขึ้นยางอยางเขมงวดเพื่อกดเวลาในการคัดเกรดและลด
ตนทุน
การจัดซื้อลูกตุมทดสอบเครื่องชั่ง
ไดสั่งซื้อลูกตุมเพื่อทอสอบตาชั่งเปนของตนเองอยางสม่ําเสมอ
เชิญเจาหนาทีช่ ั่งตวงวัดเพื่อรับรองมาตรฐาน
ซื้อยางอยางละเอียดทุกครั้งทั้งซื้อและขาย
แสดงใบรับรองชางตวงวัดกับคูคาทุกครั้ง

การแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมของสหกรณ
การรณรงคซื้อยางจากสมาชิก
1. จัดทํา 5 ส.ทั้ง 3 โรง
2. ประชุมสมาชิกเกษตรในพืน้ ที่เพื่อใหทราบถึงความตั้งใจและแนวทางปฏิบัติของสหกรณ
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3. สรางแรงจูงไวในดานการบริหารทั้งสถานที่และการจายเงินทันที
4. เนนการรับซื้อยางจากสมาชิกเกษตรใหมากที่สุดเพื่อลดยางเบาท
5. ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตควบคุมอยางใกลชิดเพือ่ ยางออกมาไดคุณภาพสูง
แผนและการซอมบํารุงและการทดสอบเครื่องจักร
1. สํารวจเครื่องมือเครื่องจักรที่ชํารุดทําการซอมแซมใหใชงานไดดีทกุ อยาง
2. ทําตารางการบํารุงรักษาและทําความสะอาดเมื่อใชงานเสร็จ
3. มีคณะกรรมการติดตามงานอยางเขมขน
การกําหนดขัน้ ตอนการรับซื้อและแปรรูป
1. ตองมีเจาหนาที่ประจําในการรับซื้อตั้งแตเวลา 06.30 น.
2. กําหนดการใชแอมโมเนีย สําหรับยางเบาท
3. การกรองยางการใชภาชนะทีส่ ะอาด
4. การกรองน้ําใหสะอาด การผสมน้ํากรด การกวนการกวาดฟองอากาศ
5. ทุกกระบวนการใหไปตามวิชาการ
แผนการจัดซือ้ เชื้อเพลิง
1. ยังคงใชไมฟน ไดกําหนดขนาดของไมที่จะใช
2. ตองชั่งน้ําหนักที่ตลาดกลางของสหกรณ
3. ใชแตพอประมาณที่จะใชเพือ่ ไมใหไมแหงเกินไป
4. มีกรรมการตรวจสอบได
การตรวจสอบภายใน
1. กําหนดกฎเกณฑและวิธีปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดูแลทั้ง 3 โรง โดยแตละโรงแบงกันดูแลเฉพาะโรงเปนหลัก เพือ่ ดูแลทุก
เรื่องอยางใกลชิด
3. ตั้งที่ปรึกษาจากสํานักงาน สกย.ที่มีความเขาใจและชํานาญเรื่องยางโดยเฉพาะ
4. มอบใหรองผูจดั การติดตามงานอยางเข็มขน
การจัดสวัสดีการและแรงงานสัมพันธ
1. การชวยกันทําความสะอาด ปรับภูมิทัศนใหนาอยูน าทํางาน
2. มีน้ําดื่มสะอาดและขาวสารใหฟรี
3. มีที่พักที่สะดวกสบาย
4. มีประกันสังคมและคารักษาพยาบาลกับเจาหนาที่
5. แรงงานตางดาวใหบริการในการตอพาสปอรด
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ผลการประเมินความคิดเห็นระดับเกษตรกร และผลกระทบดานเศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ระดับสมาชิก สหกรณและระดับเครือขาย
การปรับเปลี่ยนแนวทางในการดําเนินธุรกิจยางพาราเกิดจากผลการศึกษาและปญหาและอุปสรรค
ที่สําคัญตางๆ ในการดําเนินการงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายางพาราที่เปนโครงการของรัฐเพื่อแกไขปญหาราคายางตกต่ํา ทําใหการดําเนินงานของ
สหกรณก ารเกษตรย า นตาขาวเกิ ด ความยุ ง ยาก ฝ ายจัด การตองทุมเทและใชเ วลาสว นใหญ ไ ปกั บการ
แกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นเกือบทุกวัน ฝายคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการตองจัดการเรื่อง
แกไขปญหาดังกลาว ไมเชนนั้นจะเกิดผลเสียหายกับสหกรณการเกษตรยานตาขาว และเครือขายธุรกิจ
ยางพารา
นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจยังเกิดจากในสวนของการเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส
ดวย กลาวคือการตกต่ําของราคายางในชวงที่กาํ ลังอยูในระหวางดําเนินการวิจัยตามโครงการนี้ ทางสหกรณ
การเกษตรยานตาขาวจึงไดใชผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ และไดเห็นความสําคัญในการจัดทําและนําแผน
บริหารความเสี่ยงมาใชในการดํา เนินธุรกิจยางพาราตลอดหวงโซอุปทาน รวมถึงการหาแนวทางการ
ปรับปรุง การปรับตัว และสรางความเขมแข็งของสหกรณการเกษตรยานตาขาวและเครือขายธุรกิจยางพารา
ที่มีสหกรณก ารเกษตรย านตาขาวเปน แกนนํา ผลการประเมิ นระดั บเกษตรกรนี้เ ปน ประโยชนใ นการ
นําไปใชจัดทําแผนการสงเสริมและการขับเคลื่อนการทําสวนยางพาราใหเกิดความมั่นคง
1. การวิเคราะหการทําสวนยางและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
ขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรชาวสวนยางที่เปนสมาชิกโดยการสุมตัวอยางจํานวน 356 ราย
พบวาเกษตรกรชาวสวนยางมีอายุเฉลี่ยประมาณ 53 ป ระดับการศึกษาสวนใหญจบประถมการศึกษา มี
ประสบการณในการทําสวนยางพารามาเปนระยะเวลานาน โดยเฉลี่ยประมาณ 23 ป ทั้งนี้ประมาณรอยละ
50 ของเกษตรกรชาวสวนยางมีรายไดจากการประกอบอาชีพการทําสวนยางเพียงอยางเดียว สวนอีก
ครึ่งหนึ่งมีรายไดจากประกอบอาชีพหรือปลูกพืชอยางอื่นดวย ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5 จากขอมูลนี้
ชี้ใหเห็นวามีเกษตรกรชาวสวนยางมากถึงครึ่งหนึ่งที่พึ่งพารายไดจากสวนยางเพียงอยางเดียว ซึ่งมีความ
เสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบอยางมากในภาวะปจจุบันที่ราคายางพารามีความผันผวนและมีแนวโนมราคา
ยางพาราตกต่ํา
ขอมูลที่ ได จากการสัมภาษณเ กี่ ยวกับพื้นที่ก ารทําสวนยางและกิจ กรรมที่เ กี่ย วของ (ตารางที่ 6)
ชี้ใหเห็นวาสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญเปนชาวสวนยางขนาดปานกลางและขนาดเล็ก มีพื้นที่
สวนยางเฉลี่ยประมาณรายละ 16.32 ไร เปนพื้นที่สวนยางเปดกรีดแลวเฉลี่ยรายละ 13.54 ไร สมาชิก
ชาวสวนยางสวนใหญคิดเปนรอยละ 76.42 เปนผูกรีดยางเอง มีเพียงรอยละ 12.84 ของสมาชิกชาวสวนยาง
ที่จางกรีดยางทั้งหมด โดยสวนใหญของชาวสวนยางที่จางกรีด (รอยละ 74.41) จายคาจางกรีดดวยการแบง
ผลผลิตยางพาราในสัดสวน เจาของสวนยาง 60% คนกรีดยาง 40% สมาชิกชาวสวนยางสวนใหญ (รอยละ
76.36) ขายผลผลิตในรูปน้ํายางสด และมีเพียงรอยละ 17.58 ของสมาชิกชาวสวนยางที่แปรรูปและขายเปน
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ยางแผนดิบ การขายในรูปน้ํายางสดมีขอดีที่ไดรับเงินสดทันทีวันตอวัน แตตองยอมรับราคาที่พอคารับซื้อ
ในแตละวันแมวาราคายางจะตกต่ําลงมาก ในทางตรงกันขามการขายในรูปยางแผนดิบเกษตรกรชาวสวน
ยางสามารถตัดสินใจเก็บไวรอราคาไดเมื่อราคายางตกต่ําแตไมไดรับเงินสดเปนรายวันที่กรีด
ตารางที่ 5 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรชาวสวนยางสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว ป 2555-2556
จํานวนราย

รอยละ

อายุ
ต่ําสุด

28

สูงสุด

84

เฉลี่ย

52.88

การศึกษา
ไมไดรับการศึกษา

14

3.93

ประถม

236

66.29

มัธยม/ปวช.

64

17.98

ปวส./ปริญญาตรี

41

11.52

สูงกวาปริญญาตรี

1

0.28

ประสบการณ (ป)
ต่ําสุด

1

สูงสุด

67

เฉลี่ย

23.00

แหลงรายได
สวนยางเพียงอยางเดียว

175

50.14

สวนยางและแหลงรายไดอื่นๆ

174

49.86

เปนที่นาสังเกตวาสมาชิกชาวสวนยางจํานวนมากถึงรอยละ 92.65 ขายผลผลิตยางใหกับพอคาทั่วไป
มีเพียงรอยละ 7.35 ที่นําผลผลิตมาขายใหกับสหกรณ (ตารางที่ 6) ทั้งนี้เนื่องจากพอคาทั่วไปจํานวนมากเปด
จุดรับซื้อโดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํายางสดกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ ขณะที่สหกรณเปดจุดรับซื้อน้ํายางสด
เฉพาะที่โรงงานยางรมควัน จํานวน 3 แหงเทานั้น การที่สหกรณจะดําเนินการเปดจุดรับซื้อจํานวนมาก
กระจายทั้งพื้นที่แขงขันกับพอคาจะเสียคาใชจายที่สูงและไมคุมคาใชจาย
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ตารางที่ 6 พื้นที่สวนยางและกิจกรรมการทําสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยาง ป 2555-2556
จํานวนราย

รอยละ

กรีดเอง

256

76.42

กรีดเองและจางกรีด

36

10.75

จางกรีดทั้งหมด

43

12.84

32

74.41

น้ํายางสด

252

76.36

ยางแผนดิบ

58

17.58

1

0.30

19

5.76

20

6.39

290

92.65

3

0.96

ปลูกพืชแซม

111

31.99

เลี้ยงสัตวในสวนยาง

31

8.93

ไมมีการดําเนินการ

205

59.08

พื้นที่สวนยาง (ไร)
ต่ําสุด

2

สูงสุด

130

เฉลี่ย

16.32

พื้นที่เปดกรีดแลว (ไร)
ต่ําสุด

1

สูงสุด

100

เฉลี่ย

13.54

แรงงานกรีดยาง

คาจางแบงตามสัดสวน
(เจาของสวน 60% คนกรีด 40%)
การขายลผลิต

ยางแผนรมควัน
น้ํายางสด+ยางแผนดิบ
แหลงขายผลผลิต
สหกรณ
พอคาทั่วไป
พอคา + สหกรณ
กิจกรรมการปลูกพืชแซม/เลี้ยงสัตวในสวนยาง
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ตารางที่ 6 (ตอ)
จํานวนราย

รอยละ

การใชปุยในสวนที่เปดกรีดแลว
ไมไดใสปุย

1

0.30

96

28.83

5

1.50

231

69.37

เคย

152

43.55

ไมเคย

197

56.45

136

69.04

61

30.96

ปุยสั่งตัด

5

2.146

ปุยน้ําสกัดจากมูลสัตว

6

2.575

สนใจทั้ง 2 โครงการ

222

95.28

ปุยหมัก/ปุยอินทรีย/ปุยชีภาพ

29

90.6

ปลูกพืชคลุมดิน

1

3.1

ลดการใชสารเคมี

2

6.3

เคมี
อินทรีย
อินทรีย + เคมี
การเขารับการอบรมเรื่องปุย

สนใจ
ไมสนใจ
ความสนใจเรื่องปุย

กิจกรรมทําสวนยางเพื่อลดตนทุน

การเขารับการอบรมเรื่องสวนยางในชวง 5 ป (เรื่องอื่นๆ ที่ไม
เกี่ยวกับปุย)
ไมเคย
เคย

314

93.45

22

6.55

จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยางเกีย่ วกับกิจกรรมการเกษตรผสมผสาน พบวามากกวาครึ่ง (รอย
ละ 59.08) ของชาวสวนยางทําสวนยางเชิงเดี่ยว สวนที่เหลือประมาณรอยละ 40.92 มีการปลูกพืชแซมใน
สวนยาง เชน ผักเหนียง และตนสะเดา และเลี้ยงโคในสวนยาง (ตารางที่ 6) ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะสงเสริม
ใหมีการขยายกิจกรรมเกษตรผสมผสานไดอีกมาก
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สําหรับในเรื่องของการใชปุยในสวนยางที่เปดกรีดแลว จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยาง
พบวาประมาณรอยละ 69.37 ใชปุยอินทรียรวมกับการใชปุยเคมี และประมาณรอยละ 28.83 ของสมาชิก
ชาวสวนยางใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว เนื่องจากชาวสวนยางยังไมมั่นใจเกี่ยวกับการใชปุยอินทรียเพียงอยาง
เดีย ววา จะให ผ ลผลิ ตยางพาราในจํ า นวนที่สูง พอๆ กั บการใชปุย เคมี และเปน ที่นา สัง เกตวา มีสมาชิ ก
ชาวสวนยางมากกวาครึ่ง (รอยละ 56.45) ที่ไมเคยเขารับการอบรมเกี่ยวกับความรูและการใชปุยในสวนยาง
แตทั้งนี้มีสมาชิกชาวสวนยางที่ไมเคยเขารับการฝกอบรมแสดงความสนใจที่จะเขารับการฝกอบรมถึง
ประมาณรอยละ 69.04 สวนชาวสวนยางที่ไมเคยเขารับการฝกอบรมที่เหลือประมาณรอยละ 30.96 ไมมี
ความสนใจที่จะเขา รับการฝก อบรม (ตารางที่ 6) เนื่องจากสมาชิกชาวสวนยางกลุมนี้มีการใชปุย ตาม
คําแนะนําของเจาหนาที่กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางและการเรียนรูจากประสบการณและการถายทอด
จากรุนกอนๆ จึงไมไดใหความสนใจในการเขารับการอบรมเรื่องการใชปุย
ทั้งนี้เมื่อสอบถามเกี่ยวกับความสนใจในเรื่องของปุยสั่งตัด (การใชปุยตามผลการวิเคราะหธาตุ
อาหารในดิน) และปุยน้ําสกัดจากมูลสัตว พบวาสมาชิกชาวสวนยางมากกวาครึ่ง (รอยละ 65.45) ของ
จํานวนตัวอยางทั้งหมด แสดงความสนใจเรื่องปุยใน 2 รูปแบบนี้ และเกือบทั้งหมด (รอยละ 95.28) ของ
สมาชิกชาวสวนยางที่แสดงความสนใจมีความตองการเขารวมทั้ง 2 โครงการ (ตารางที่ 6)
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมการทําสวนยางเพื่อลดตนทุน ปรากฏวามีสมาชิกชาวสวนยางจํานวน
มากถึงประมาณรอยละ 91.01 ที่ไมไดใหความเห็นหรือไมใหขอมูล โดยในสวนของสมาชิกชาวสวนยางที่
ใหความเห็น พบวาสวนใหญ (รอยละ 90.60) ไดใหความสําคัญในการลดตนทุนการทําสวนยางโดยเห็นวา
ควรใชปุยหมัก/ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ (ตารางที่ 6)
จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับกิจกรรมการเขารับการฝกอบรม/ประชุมการให
ความรูใหมๆ ในการทําสวนยางที่ไมใชเรื่องเกี่ยวของกับปุย ในชวง 5 ปที่ผานมา พบวาสวนใหญ (รอยละ
93.45) ของชาวสวนยางไมเคยเขารวม มีเพียงประมาณรอยละ 6.55 ที่เคยเขารวมฝกอบรม/ประชุม (ตารางที่
6)
2. ตนทุนการทําสวนยาง การประเมินผลกระทบราคายางตกต่ํา และการปรับตัวของชาวสวนยาง
ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากราคายางตกต่ํานั้น เพื่อใหเห็นถึงความ
รุนแรงของผลกระทบที่ชัดเจน จําเปนอยางยิ่งที่จักตองทําการศึกษาวิเคราะหตนทุนการทําสวนยางและ
นําเสนอในรูปตนทุนตอไรและตนทุนตอกิโลกรัมดังแสดงในตารางที่ 7
ต น ทุ น การทํ า สวนยางสามารถแบ ง ได เ ป น ต น ทุ น คงที่ แ ละต น ทุ น ผั น แปรหรื อ ต น ทุ น ในการ
ดําเนินการ โดยตนทุน 2 ประเภทนี้จะประกอบดวยตนทุนที่เปนตัวเงินและตนทุนคาเสียโอกาสและคา
เสื่อมราคาที่ไมเปนตัวเงินแตไดมีการประมาณคาขึ้นมาเปนตนทุนในการทําสวนยาง ทั้งนี้เนื่องจากการทํา
สวนยางเปนกระบวนการผลิตที่ใชเวลาหลายป ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดอายุการทําสวนยางไวที่ 21 ป
ตอรอบ โดยระยะแรกของการทําสวนยาง (ปที่ 1 – 6) ยังไมสามารถเปดกรีดไดจึงยังไมมีผลผลิตน้ํายาง โดย
ในปแรกมีคาใชจายในการเตรียมดิน ตนพันธ คาปลูก คาปุย และคาดูแลรักษา สวนปที่ 2 – 6 จะมีแต คาปุย
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และคาดูแลรักษาที่นําไปคิดเปนตนทุนเฉลี่ยกระจายไปในแตละปหลังการเปดกรีดยาง ทั้งนี้หลังเปดกรีดใน
ปที่ 7 มีคาปุย คาดูแลรักษา และคากรีด เปนตนทุนหลักที่คิดเปนตนทุนรวมเขาไปในแตละปการผลิต
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก 8) เนื่องจากตนทุนเฉลี่ยตอกิโลกรัมขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตน้ํายางดวย
โดยปริมาณผลผลิตน้ํายางในรอบ 1 ป จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับจํานวนวันที่กรีดในรอบปและปริมาณน้ํา
ยางที่กรีดไดตอไรในแตละวันที่กรีด ในการศึกษานี้กําหนดจํานวนวันกรีดจากการสัมภาษณเกษตรกรผูให
ขอมูลหลักที่ประมาณวาจํานวนวันกรีดในรอบ 1 ป คือ 135 - 150 วัน หลังเปดกรีดชวงแรก (ปที่ 7 – 9)
ปริมาณน้ํายางที่กรีดไดในแตละวันที่กรีดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะมีผลผลิตน้ํายางคอนขางคงที่ในชวงปที่
10 – 21 มีปริมาณผลผลิตคิดเปนเนื้อยางแหงประมาณ 290 กิโลกรัมตอไรตอป (ภาคผนวก 8)
ตารางที่ 7 ตนทุนการทําสวนยางของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว ป 2555-2556
ปลูกทดแทน
พื้นที่สวนยางเดิม
บาท/ไร/ป
บาท/กก.

กรณีกรีดได 135 วัน/ป
ยางแผนดิบ
19,421.25
น้ํายางสด
19,019.92
กรณีกรีดได 140 วัน/ป
ยางแผนดิบ
19,421.25
น้ํายางสด
19,019.92
กรณีกรีดได 150 วัน/ป
ยางแผนดิบ
19,421.25
น้ํายางสด
19,019.92
หมายเหตุ: ดูรายละเอียดของการวิเคราะหตนทุนในภาคผนวก 8

พื้นที่สวนยาง
เปดใหม
บาท/ไร/ป
บาท/กก.

72.29
70.82

20,650.44
20,249.11

76.66
75.19

69.72
68.29

20,650.44
20,249.11

75.75
74.33

67.04
65.66

20,650.44
20,249.11

72.77
71.40

เนื่องจากในการทําสวนยางกรณีผลิตเปนยางแผนดิบนั้นมีคาลงทุนเพิ่มขึ้นในสวนของเครื่องจักร
รีดแผน และโรงเรือน จึงทําใหตนทุนการทําสวนยางที่ขายเปนยางแผนดิบมีตนทุนในการทํายางแผนดิบ
เพิ่มขึ้นเพิ่มเติมจากกรณีที่ขายเปนน้ํายางสด ประกอบกับการทําสวนยางในพื้นที่เปดใหมกับพื้นที่สวนยาง
เดิมที่ไดเงินทุนในการปลูกทดแทนรอบใหมจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จึงไดนําเงิน
สวนนี้มาหักออกจากคาใชจายในการทําสวนยางในพื้นที่เดิมที่ขอทุนสงเคราะหการทําสวนยางในอัตราไร
ละ 16,000 บาท พรอมนี้ไดวิเคราะหตนทุนเปรียบเทียบกรณีที่มีวันกรีดในรอบปเปน 135 วัน 140 วัน และ
150 วัน ดวย
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ทั้งนี้ เนื่องจากในการวิเคราะหตนทุนการทําสวนยางของสมาชิกชาวสวนยางมีชาวสวนยางกวา
รอยละ 74.41 ของชาวสวนยางที่ไมไดกรีดเอง มีการจายคาจางกรีดเปนสัดสวนเจาของสวนยาง 60% และ
คนกรีด 40% ของผลผลิต คาจางกรีดจึงมีคาขึ้นลงตามราคายางพารา โดยเจาของสวนไมไดจายออกไปเปน
เงินสดดวยตนเอง ในการคํานวณตนทุนตอกิโลกรัมจึงไดตัดผลผลิตที่เปนสวนของคนกรีดออกไปจากการ
คํานวณ โดยคาใชจายที่นํามาวิเคราะหตนทุนตอไรและแสดงในตารางที่ 7 นี้ก็ไมไดนําคาจางกรีดมารวมไว
ผลการวิเคราะหตนทุนการทําสวนยางดังแสดงในตารางที่ 7 แสดงวาตนทุนการทําสวนยางของ
เจาของสวนยางที่ไมไดกรีดยางเองจะสูงขึ้นถาหากจํานวนวันกรีดในรอบปลดลง ตนทุนการทําสวนยาง
โดยเฉลี่ยเทากับ 19,019.92 – 19,421.29 บาทตอไร หรือเทากับ 65.66 – 72.29 บาทตอกิโลกรัม สําหรับกลุม
ชาวสวนยางที่ไดเงินทุนสงเคราะหการปลูกทดแทนสวนยางเดิม ขณะที่ตนทุนของเกษตรกรชาวสวนยางที่
ปลูกในพื้นที่ใหมมีคาสูงกวาประมาณ 1,100 บาทตอไร หรือประมาณ 4 บาทตอกิโลกรัม
จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากราคายางพาราตกต่ํา ซึ่งสงผลให
รายไดจากการทําสวนยางลดลง พบวาประมาณรอยละ 56.27 ของชาวสวนยางประเมินวามีผลกระทบที่
รุนแรง ประมาณรอยละ 28.57 ของชาวสวนยางประเมินวามีผลกระทบรุนแรงปานกลาง และมีชาวสวนยาง
ประมาณรอยละ 11.66 ประเมินวามีผลกระทบที่รุนแรงมาก (ตารางที่ 8) จึงกลาวไดวาสมาชิกชาวสวนยาง
ประเมินผลกระทบของราคายางตกต่ําวามีผลทําใหรายไดลดลงอยางคอนขางรุนแรง
เมื่อสอบถามสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับการปรับตัวหลังจากไดรับผลกระทบที่ทําใหรายไดลดลง
พบวามีสมาชิกชาวสวนยางประมาณรอยละ 68.54 ไมไดใหความเห็น ประมาณรอยละ 17.98 กลาววาใช
แนวทางลดคาใชจายและประหยัดไมฟุมเฟอย อีกประมาณรอยละ 11.80 กลาววาใชแนวทางการหารายได
เสริม (ตารางที่ 8)
สําหรับแนวทางในการบริหารจัดการดานการเงินจากรายไดที่ไดรับจากการทําสวนยางนั้น สมาชิก
ชาวสวนยางประมาณรอยละ 45.21 ไดใชแนวทางจัดสรรเงินรายไดสวนหนึ่งไปในการออม ประมาณรอย
ละ 27.40 ของสมาชิกชาวสวนยางใชแนวทางการมีสติและจัดสรรเงินรายไดใหเปนสัดสวนที่เหมาะสม
ประมาณรอยละ 16.44 ของสมาชิกชาวสวนยางใชแนวทางการประหยัดและออมเงิน เปนที่นาสังเกตวามี
สมาชิกชาวสวนยางประมาณรอยละ 2.74 ใหความเห็นวาควรจัดทําบัญชีครัวเรือนเปนเครื่องมืชวยในการ
บริหารจัดการดานการเงิน (ตารางที่ 8) ถึงแมวาในปจจุบันยังมีสมาชิกชาวสวนยางในสัดสวนที่นอยที่ใช
บัญชีครัวเรือนเปนเครื่องมือ แตนาจะเปนโอกาสภายใตวิกฤติราคายางตกต่ําที่จะไดมีการสงเสริมใหมีการ
ทําบัญชีครัวเรือนกันใหมากขึ้น
ทั้งนี้สมาชิกชาวสวนยางไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรเงินออมเพื่ออนาคตและลดความ
เสี่ยงดานรายไดตกต่ําวาควรทําประกันชีวิตและออมเงินระยะยาวในกองทุนตางๆ (รอยละ 53.33 ของ
ตัวอยางที่ตอบคําถามนี้) และรอยละ 22.22 ของชาวสวนยางตัวอยางที่ตอบคําถามนี้ใหความเห็นวาควรมี
การวางแผนการใช จ า ยเงิ น และจั ด สรรให เ ป น สั ด ส ว นอย า งเหมาะสม นอกจากนี้ ยั ง มี ข อเสนอแนะที่
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นาสนใจไดแกการทําบัญชีครัวเรือนและไมใชจายเกินตัว (รอยละ 13.33 และ 11.11 ของตัวอยางที่ตอบ
คําถามนี้ตามลําดับ) (ตารางที่ 8)
จากการสอบถามสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับการเขารับการฝกอบรมทําบัญชีครัวเรือน พบวามี
เพียงรอยละ 36.28 ที่เคยเขารับการฝกอบรม เมื่อสอบถามกลุมที่ไมเคยเขารับการฝกอบรมวามีความสนใจที่
จะเขารับการฝกอบรมหรือไมถาหากมีการจัดฝกอบรมในเรื่องนี้ ปรากฏวามีสมาชิกชาวสวนยางในกลุมนี้
รอยละ 65.74 แสดงความสนใจที่จะเขารวม (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 ผลกระทบเนื่องจากราคายางพาราตกต่ําและการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยาง ป 2555-2556
จํานวนราย

รอยละ

40
193
98
6

11.66
56.27
28.57
1.75

6

1.75

ลดคาใชจาย/ประหยัด

64

17.98

หารายไดเสริม

42

11.80

การออมเงิน

6

1.69

244

68.54

33

45.21

ประหยัด

6

8.22

จัดใหเปนสัดสวน/มีสติ

20

27.40

ออมเงิน+ประหยัด

12

16.44

2

2.74

6

13.33

ไมใชจายเกินตัว
ออมเงินระยะยาว/ประกันชีวิต

5
24

11.11
53.33

มีการวางแผน/จัดเปนสัดสวน

10

22.22

ประเมินผลกระทบ
รุนแรงมาก
รุนแรง
รุนแรงปานกลาง
รุนแรงนอย
ไมรุนแรง
การปรับตัว

ไมใหความเห็น
แนวทางการบริหารจัดการดานการเงินจากรายได
การออมเงิน

บัญชีครัวเรือน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรายไดเพือ่ ลดความ
เสี่ยง
ทําบัญชีครัวเรือน
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ตารางที่ 8 (ตอ)
จํานวนราย

รอยละ

123

36.28

216
142

63.72
65.74

74

34.26

ไมเห็นดวย

152

42.70

เห็นดวย

157

44.10

ไมตอบ

47

13.20

5%

57

36.30

10%

51

32.48

20%

26

16.56

30-40%

7

4.46

50%

6

3.82

ไมระบุสัดสวนการกันสํารอง

10

6.37

การฝกอบรมทําบัญชีครัวเรือน
เคย
ไมเคย
สนใจ
ไมสนใจ
ความเห็นการกันสํารองเงินจากกําไร

ความเห็นเกี่ยวกับสัดสวนการกันสํารองเงินจากกําไร

คาเฉลี่ยของสัดสวนการกันสํารอง

11.80%

ประชุม/อบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ไมเคย/ไมมีความรู

254

75.37

เคย/มีความรู

83

24.63

248

76.07

78

23.93

เกิดความมั่นคง

102

30.18

ไมแนใจ

225

66.57

ไมมีความรู+ไมสามารถตอบได

11

3.25

การนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
ไมไดปฏิบัติ
นํามาปฏิบัติ
ความเห็นวาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหเกิดความ
มั่นคง
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นอกจากนี้ยังไดมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกันสํารองเงินจากกําไรของธุรกิจยางพารา
ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว พบวากลุมสมาชิกชาวสวนยางที่เห็นดวยและไมเห็นดวยมีสัดสวนที่
ใกลเคียงกัน คือประมาณรอยละ 44.10 กับรอยละ 42.70 ตามลําดับ โดยสวนใหญ (รอยละ 68.78) ของกลุม
สมาชิกที่เห็นดวยไดระบุวาควรมีสัดสวนการกันสํารองเงินกําไรของธุรกิจยางไวที่รอยละ 5-10 รอยละ
16.56 ของกลุมสมาชิกที่เห็นดวยไดระบุวาควรมีสัดสวนการกันสํารองเงินกําไรของธุรกิจยางไวที่รอยละ
20 และมีบางสวนของกลุมสมาชิกที่เห็นดวยไดระบุวาควรมีสัดสวนการกันสํารองไวสูงถึงรอยละ 30-50
ของเงินกําไรจากธุรกิจยาง (ตารางที่ 8)
ในสวนของเรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จากการสอบถามสมาชิกชาวสวนยาง
พบวามีชาวสวนยางเพียงประมาณรอยละ 24.63 ที่เคยเขารวมประชุมหรือฝกอบรมหรือมีความรูเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนที่เหลือจํานวนมากถึงประมาณรอยละ 75.37 ไมเคยเขารวมประชุมหรือ
ฝกอบรมและไมมีความรูในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ และเมื่อสอบถามวาไดมีการนําแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชปฏิบัติหรือไม พบวามีสมาชิกชาวสวนยางเพียงรอยละ 23.93 ที่ไดมีการนําไปปฏิบัติ
สวนชาวสวนยางที่เหลือประมาณรอยละ 76.07 ไมไดนําไปปฏิบัติ (ตารางที่ 8) จึงจําเปนอยางยิ่งที่สหกรณ
การเกษตรยานตาขาวจะตองใหความสําคัญกับเรื่องนี้ใหมากขึ้น
ทั้งนี้ไดมีการสอบถามความเห็นสมาชิกชาวสวนยางวาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชวยให
เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทําสวนยางหรือไม พบวากลุมสมาชิกชาวสวนยางที่มี
ความรูเรื่องนี้มีความเห็นวาทําใหเกิดความมั่นคง (รอยละ 30.18) สวนกลุมที่เหลือประมาณรอยละ 66.57
ตอบวาไมแนใจที่แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะชวยใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบ
อาชีพการทําสวนยาง (ตารางที่ 8)
3. การศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกชาวสวนยางที่มีตอเครือขายธุรกิจยางพารา
สหกรณการเกษตรยานตาขาวทําหนาที่เปนแกนนําเครือขายธุรกิจยางพารา เมื่อสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเครือขายธุรกิจยางพารา พบวาสมาชิกชาวสวนยางจํานวนมากถึงประมาณรอยละ 93.82 ที่
ไมใหคําตอบหรือไมแสดงความคิดเห็น (ตารางที่ 9) ทั้งนี้นาจะมาจากสมาชิกชาวสวนยางไมทราบหรือมี
ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนที่สหกรณการเกษตรยานตาขาวตองสื่อสารและเผยแพร
ขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมดานตางๆ ของเครือขายธุรกิจยางพาราที่สหกรณเปนแกนนํา สวนสมาชิกชาวสวน
ยางกลุมที่ใหความคิดเห็น ระบุวาเครือขายธุรกิจยางพารามีประโยชนตอสมาชิกชาวสวนยางทําผลกําไร
ให แ ก ส หกรณ ทํ า ให ส มาชิ ก ได รั บข อ มู ล ข า วสาร ทํ า ให เ กิ ด การบริ ก ารจั ด การที่ ดี แ ละมี ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น และสมาชิกกลุมนี้มีความคิดเห็นวาการมีเครือขายทําใหมีตลาดที่กวางขึ้นและไดรับ
บริการดานการตลาดที่ดีกวาพอคาทั่วไป
เมื่อสอบถามสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับการสงน้ํายางสดใหเครือขาย พบวามีสมาชิกชาวสวนยาง
เพียงรอยละ 9.55 เทานั้นที่สงน้ํายางสดใหเครือขาย สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายการลงทุนของ
สหกรณการเกษตรยานตาขาว พบวาสมาชิกชาวสวนยางประมาณรอยละ 19.38 มีความเห็นดวยกับการ
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ลงทุนสรางโรงงานยางแทง ประมาณรอยละ 3.65 ของสมาชิกชาวสวนยางไมเห็นดวย โดยสมาชิกชาวสวน
ยางสวนใหญ (รอยละ 76.97) ไมไดแสดงความคิดเห็น (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางเกีย่ วกับเครือขายธุรกิจยางพารา/สหกรณ ป 2555-2556
ราย

รอยละ

11

3.09

ไดรับขอมูลขาวสาร

1

0.28

บริการจัดการที่ดี/ปรับปรุง

6

1.69

ดีกวาพอคา/มีตลาด

4

1.12

334

93.82

34

9.55

ไมสง

296

83.15

ไมตอบ

26

7.30

เห็นดวย

69

19.38

ไมเห็นดวย

13

3.65

274

76.97

4

4.00

เงินทุน/เงินกู

32

32.00

ปุยปลอดดอกเบี๊ย

23

23.00

ออมเงิน

41

41.00

115

32.30

4

1.12

237

66.57

ความคิดเห็น
มีประโยชนตอสมาชิก/ผลกําไร

ไมตอบ
สงน้ํายางสดใหเครือขาย
สง

ความเห็นเรื่องการลงทุนสรางโรงงานยางแทง

ไมมีความเห็น
การเปนสมาชิกสหกรณทําใหไดรับผลประโยชน
เงินปนผล

การจัดประกวดสวนยาง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมมีความเห็น
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ทั้งนี้เมื่อสอบถามเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดรับจากการเปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรยานตา
ขาวนั้น ประมาณรอยละ 41.00 ของสมาชิกชาวสวนยางใหความคิดเห็นวาไดประโยชน/ผลตอบแทนจาก
การออมเงินกับสหกรณ รองลงมาประมาณรอยละ 32.00 ของสมาชิกชาวสวนยางใหความคิดเห็นวาได
ประโยชนในรูปของสินเชื่อที่กูยืมเงินจากสหกรณ นอกจากนี้ยังไดประโยชนในรูปของปุยปลอดดอกเบี้ย
และเงินปนผล (ตารางที่ 9) และสุดทายเมื่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดประกวดสวนยาง พบวาสมาชิกชาวสวน
ยางสวนใหญ (รอยละ 66.57) ไมไดแสดงความคิดเห็น สวนกลุมสมาชิกชาวสวนยางที่แสดงความคิดเห็น
นั้น ประมาณรอยละ 32.30 ของสมาชิกชาวสวนยางตัวอยางทั้งหมดมีความเห็นดวยกับการจัดประกวดสวน
ยาง และมีสมาชิกชาวสวนยางเพียงรอยละ 1.12 ที่ไมเห็นดวย (ตารางที่ 9)
ศูนยเรียนรูเสมือนจริง (Virtual learning center) เพื่อใหบริการสมาชิกและผูสนใจ การขับเคลื่อนศูนย
เรียนรูและแผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิก
การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูดานยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวเพื่อใหขอมูลขาวสาร มีพี่
เลี้ยงหรือเกษตรกรตัวอยางที่เปนตนแบบ และเผยแพรเทคโนโลยี/นวัตกรรมในการทําสวนยางพารา โดย
ดําเนินการใน 3 แนวทางควบคูกันไป ไดแก (1) การคัดเลือกสวนยางพาราตนแบบและการพัฒนาสวน
ยางพารา (2) การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และ (3) แผนสงเสริมการทําสวน
ยางแกสมาชิกเพื่อสรางรากฐาน (platform) การสงเสริมการทําสวนยางที่มั่นคง โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. การคัดเลือกสวนยางพาราตนแบบและการพัฒนาสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตร
ยานตาขาวที่ไดรับเลือกซึ่งเปนธุรกิจตนน้าํ เพื่อรองรับการกาวไปสูความเปนผูสงออกยางพาราที่เปนธุรกิจ
ปลายน้ํา เปนการขยายผลเครือขายคุณคาไปยังสมาชิกชาวสวนยางที่เปนตนน้ําใหไดรับผลประโยชนสูงขึ้น
จากการพัฒนาเครือขายคุณคายางพารา โดยโครงการฯ ไดนําแนวทางการขยายผลแบบกลุมที่มีแกนนําเปน
ศูนยกลางการเรียนรูเสมือนไขแดงและมีสมาชิกกลุมเปนไขขาวที่จะไดรับการเรียนรูผ านแกนนํา ทัง้ นี้ ในป
แรกทางโครงการฯ ไดคัดเลือกแกนนํากลุมจํานวน 2 ราย ที่เปนภาคีเครือขายและทําธุรกิจขายยางแผน
รมควันใหกับสหกรณการเกษตรยานตาขาว ในปที่ 2 ไดคัดเลือกเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิก
จํานวน 3 ราย และในปที่ 3ไดคัดเลือกเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกจํานวน 1 รายทีใ่ ชแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในการทําสวนยางพารา เพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลางหรือแมขายที่เปนตนแบบในการขยาย
ผลการทําสวนยางพารา (ผูผลิตน้ํายางหรือยางแผน) ซึ่งเปนตนน้ําของการทําธุรกิจของสหกรณการเกษตร
ยานตาขาว
ทั้งนี้ โครงการฯ ไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือกแกนนําในการขยายผล คือ (1) เปนสมาชิกของ
สหกรณการเกษตรยานตาขาวที่สมาชิกฯ จํานวนมากใหการยอมรับในแงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (2)
มีสวนยางพาราเปนของตนเอง มีความพรอม และประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพสวนยางพารา
และ (3) มีความสมัครใจเขารวมโครงการฯ และพรอมใหความรวมมือในการนําแนวปฏิบัติใหมๆ ในการ
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ทําสวนยางพาราที่ดีเปนตนแบบในการขยายผลใหสมาชิกกลุมไดเรียนรูและนําไปปฏิบัติตาม โดยมีขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับแกนนําของแตละกลุมที่เปนสวนยางพาราตนแบบในปที่ 1-2 ดังตอไปนี้

แปลง
ชื่อ-สกุล
แปลงสวนยาง
ที่
1 นายจรัน จิตรเพ็ชร
5 ไร ยางพาราอายุ 3 ป พันธุ RRIM 251 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร ยังไมเปดกรีด
หมู ที่ 2 ต.ย า นตาขาว โดยในพื้นที่สวนยางนี้ไดมีการใชพื้นที่ขนาด 2 งานปลูกฝรั่งแซมยางดวย มีพื้นที่อีก 4 ไร
อ.ย า นตาขาว จ. ตรั ง อยูในแปลงเดียวกันเปนโรงแปรรูปยางแผนรมควันและเปนบานที่อยูอาศัย
แกนนํารายนี้มีค วามสมัค รใจที่จะพัฒนาแปลงเรียนรูโ ดยการใชปุยอินทรีย
อายุ 37 ป
การศึกษาปริญญาตรี ควบคูกับการใชปุยเคมี และไดแบงพื้นที่สวนยางพาราที่เปนแปลงเรียนรูแหงนี้ประมาณ
2 งาน ทําการปลูกพืชแซมระหวางตนยางพาราที่มีอายุ 1 ป 6 เดือน เพื่อเปนรายไดเสริม
โดยปลูกตนฝรั่งซึ่งเปนไมยืนตน ชอบพื้นที่ที่ไดรับแสงแดดเต็มที่ จึงเหมาะกับสภาพ
สวนยางพาราอายุนอยกวา 4 ป
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําสวนยางพารา
1) เกษตรกรชาวสวนยางขาดการวางแผนในการปลูกยาง โดยสวนใหญจะทํา
การปลูกยางตามที่ตนเองคุนเคย ไมมีการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและขอดีขอเสียของ
ยางแตละพันธุ การปลูกยางพันธุที่ไดผลผลิตต่ําทําใหเสียโอกาสในการที่จะไดรับรายได
ที่สูงกวา
2) เกษตรกรขาดพันธุยางที่เหมาะสม เนื่องจากพันธุยางใหมๆ ที่ใหผลผลิตสูง
จะเปนที่รูจักกันในวงแคบและมีราคาตนกลาแพงกวากลายางทั่วไปประมาณ 1 เทาตัว
3) เกษตรกรขาดความรู ความเขาใจในการปลูกยางพารา แมวาในปจจุบันจะมี
หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับ ผิดชอบเกี่ยวกับ การปลูกยางโดยเฉพาะ แตห นวยงาน
เหลานั้นมีบุคลากรจํากัด ดูแลเกษตรกรไดไมทั่วถึง โดยหนวยงานของราชการโดยเฉพาะ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) ควรจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกร
ชาวสวนยางแบบครบวงจรในทุ ก พื้ น ที่ เพื่ อ เพิ่ ม ความรู ค วามเข า ใจให กั บ เกษตรกร
โดยเฉพาะ เชน หลักสูตรการดูแลรักษาตนยาง การปองกันโรคที่เกิดกับยางพารา วิธีการ
กรีดยางที่ถูกตอง และแนวทางในการลดตนทุนในการปลูกยาง เปนตน
4) ควรมีการใหความรู สงเสริม และสนับสนุนใหมีการปลูกพืชแซมยาง เชน
การปลูกผัก ผลไม ในชวง 1-4 ปแรกของการปลูกยางพารา เพื่อเพิ่ม รายไดใหกับ
เกษตรกร
5) รัฐบาลควรมีนโยบายในการแกปญหาราคายางตกต่ําอยางเปนรูปธรรมและ
ตอเนื่อง โดยจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในสวนนี้โดยเฉพาะ เพื่อจะไดมีการ
วางแผนในการแกปญหาอยางเปนระบบ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตอไป
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นายศราวุธ ชั้นสกุล
หมู ที่ 5 ต. ปะเหลี ย น
อ. ปะเหลี ย น จ. ตรั ง
อายุ 25 ป
การศึกษามัธยมปลาย

มี 2 แปลงติดกัน แปลงที่ 1 มีขนาด 30 ไร ยางพาราอายุ 25 ป พันธุ RRIM 600 ระยะปลูก
3x7 เมตร (ไรละ 70 ตน) เปดกรีดแลวไดผลผลิตน้ํายางดิบประมาณ 60 กก./วันที่กรีด
(กรีดไดประมาณ 150 วัน/ป) เปอรเซ็นน้ํายางรอยละ 34 คิดเปนผลผลิตยางแหง 20 กก.
แปลงที่ 2 มีขนาดเนื้อที่ 64 ไร ยางพาราอายุ 4 ป พันธุ RRIM 251 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร
โดยในพื้นที่สวนยางนี้ไดมีการปลูกกลวยน้ําหวา และตนสะเดาแซมยางดวย ใน
การนําแนวปฏิบัติการพัฒนาการทําสวนยางพารานั้น แกนนํารายนี้มีความสมัครใจที่จะ
พัฒนาแปลงเรียนรูโดยการใชปุยอินทรียควบคูกับการใชปุยเคมี และจะแบงพื้นที่สวน
ยางพาราที่ เ ป น แปลงเรี ย นรู แ ห ง นี้ ป ระมาณ 5 ไร ทํ า การใส ปุ ย ตามความจํ า เป น ให
สอดคลองกับผลการวิเคราะหธาตุอาหารในดิน และเมื่อเปดกรีดจะทดลองใชวิธีการกรีด
แบบ 2 หนาสลับวัน พรอมทั้งทําการปลูกพืชแซมระหวางตนยางพาราเพื่อเปนรายได
เสริม โดยจะปลูกตนผักเหรียงซึ่งเปนไมยืนตน นําสวนของใบออ นมาใชเปนอาหาร
นอกจากนี้ในพื้นที่สวนยางพารานี้แกนนําไดปลูกตนสะเดาแซมแทนตนยางพาราที่ตาย
ประมาณ 100 ตนดวย สะเดาเปนไมยืนตนสามารถขายเนื้อไมไดราคาสูงนําไปแปรรูป
เปนไมกระดานใชในสิ่งปลูกสรางได
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําสวนยางพารา
1) ในดานความเปนอยูของเกษตรกรนั้น พบวาเกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญ
มีที่ดินเปนของตนเองจึงไมมีปญหาในเรื่องทางดานเศรษฐกิจมากนัก แตเกษตรกรไมมี
ความขยันขันแข็งในการทําสวนยาง อีกทั้งมีบางรายใชเงินอยางฟุมเฟอย ขาดคุณธรรม
นอกจากนี้ยังมีปญหาในเรื่องการขาดตลาดรับซื้อยางอีกดวย
2) ปญ หาเกษตรกรขาดความรูในเรื่อ งของการใชปุยที่ถูกตอ งเหมาะสมกับ
สภาพดินในแตละพื้นที่ ขาดความรูในเรื่องการปลูกยางพันธุที่เหมาะสม ขาดความรูเรื่อง
การจัดการสวนยางอยางเปนระบบ ขาดความรูเรื่องโรคของยาง และขาดความรูในเรื่อง
การตลาดยางพารา
3) ความช ว ยเหลื อ ที่ เ กษตรกรชาวสวนยางพาราต อ งการจากภาครั ฐ ได แ ก
ตองการใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยาง (สกย.) ใหความชวยเหลือดานตางๆ
มากกวานี้ และยังตองการใหสํานักงานวิจัยพันธุยางและสํานักงานพัฒนาที่ดินไดเขามี
สวนในการเพิ่มขีดความสามารถใหมากขึ้นดวย
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นายภู กังฮา

4

นายประวิง นุนขาว

พื้นที่ 7 ไร ตั้งอยูที่บานพรุโตะปุก ตําบลในดอน อ.ยานตาขาว จ.ตรัง ดินเปนชุดดินคลอง
ชาก (Kc)ปลูกยางพารา อายุ 7 ป ใชพันธุ RRIM 600 เตรียมเปดกรีดในฤดูกาลหนา ฉีดยา
ปละ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,000 บาท ตัดหญาปละ 1 ครั้ง เปนเงิน 1,500 บาท ป 2553 ยังไมใส
ปุย คาดวาเดือนมีนาคม 2554 จะใสปุยสั่งตัด ในสวนยางยังมีการปลูกพืชแซม คือ
สับปะรด เมื่อเริ่มปลูกยางพารา ใชเนื้อที่ปลูก 1 ไร
พื้นที่ 6 ไรปลูกยางพารา อายุ 1 ป ใชพันธุ RRIM 600 ตั้งอยูที่ ตําบลโพรงจรเข อ.ยานตา
ขาว จ.ตรัง เปนพื้นที่ปลูกทดแทนยางพาราเกา คาตนพันธุ ตนละ 40 บาท ซื้อมา 650 ตน
เปนเงิน 26,000 บาท ใสปุยสูตร (16-8-4) 1 งวด เปนเงิน 3,300 บาท ปลูกกลวยเปนพืช
แซมเพื่อเปนรายไดเสริมในชวงที่ยางพารายังไมไดเปดกรีด
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นายอิทธิเดช ฮุยเคียน

พื้นที่ 6 ไร สภาพที่ดินคอนขางลุม ปลูกยางพาราอายุ 6 ป 8 เดือน ใชพันธุ RRIM 600 ยัง
ไมเปดกรีด ตั้งอยูที่หมู 2 บานหนองหงส ตําบลทุงกระบือ อ.ยานตาขาว จ.ตรัง ดินเปนชุด
ดินกระบี่ (Kb) มีการตัดหญา ปละ 2 ครั้ง เปนเงิน 4,000 บาท ใสปุย ปละ 2 ครั้ง (14
กระสอบ) เปนเงิน 13,000 บาท

สําหรับการดําเนินการโครงการวิจยั ในปที่ 3 ไดคัดเลือกเกษตรกรเพิม่ อีกจํานวน 1 ราย โดยใช
เกณฑเดียวกันกับที่ใชในปที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ในปที่ 3 ไดเพิ่มเกณฑการคัดเลือกเพิ่มอีก 1 ขอ สืบเนื่องจากผล
การศึกษาใน 2 ปแรก และเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการศึกษาขอที่ 1 ที่ตองการศึกษาแนวทางการ
สงเสริมการทําสวนยางพาราแกสมาชิกสหกรณใหเกิดความมั่นคงในอาชีพ จึงเพิม่ เกณฑเรื่องของการเปน
เกษตรกรตนแบบตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถทําสวนยางพาราโดยมีความมั่นคงในอาชีพ เปน
ครอบครัวที่ทําสวนยางพาราเปนหลักแตกม็ ีฐานะความเปนอยูที่ไมเดือดรอนแมวาราคายางพาราจะตกต่ํา
ทางโครงการไดคัดเลือกนายสมบูรณ ชวยทอง อายุ 54 ป มีสมาชิกในครัวเรือนรวม 3 คน อาศัยอยู
บานเลขที่ 15 หมู 5 ต.นาชุมเห็ด อ.ยานตาขาว จ.ตรัง ซึ่งเปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรยานตาขาว
ประกอบอาชีพการทําสวนยางพาราเปนหลัก เปนเกษตรกรที่ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานการเกษตรจังหวัด
ตรังใหเปนตนแบบในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประกอบอาชีพการทําสวนยางพารา
นายสมบู ร ณ ช ว ยทอง การศึ ก ษามั ธ ยมต น สวนยางที่ ใ ช เ ป น แปลงเรี ย นรู แ ละถ า ยทอดแนว
ปฏิบัติการทําสวนยางพารามีขนาด 9 ไร อยูในบริเวณเดียวกันกับพื้นที่บานที่อยูอาศัยซึ่งเนื้อที่ประมาณอีก
2 ไร ยางพาราอายุ 15 ป ปลูกเมื่อป 2540 พันธุ RRIM 600 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร เมื่อยางเล็กอายุ 1-3 ป ใช
ปุยสูตร 25-7-7 เมื่อยางมีอายุ 4 ปขึ้นไป ใชปุยสูตร 15-15-15 และ 20-8-20 รวมกับปุยอินทรีย ใสปุย 2 ครั้ง
ตอปในชวงเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน ใชปุยจํานวนครั้งละ 18 ถุงๆละ 50 กก. โดยใชปุยอินทรียและ
เคมีอยางละครึ่ง ราคาปุยอินทรียถุงละ 700 บาท ปุยเคมีถุงละ 1,030 บาท คิดเปนตนทุนในการใชปุยรวม
ประมาณ 30,000 บาทตอป (3,333.33 บาทตอไร) เปดกรีดเมื่อยางพารามีอายุ 7 ป ปจจุบันไดผลผลิตน้ํายาง
ดิบประมาณ 70 กก./วันที่กรีด มีเปอรเซ็นน้ํายางประมาณรอยละ 34 คิดเปนยางแหงประมาณ 24 กก. กรีด
ยางเอง 2 คน เริ่มกรีดเวลา 02.00 น. เสร็จประมาณ 07.00 น. โดยมีจํานวนวันกรีดประมาณ 140 วัน เมื่อ
คํานวณจากราคายางเฉลี่ย 80 บาท/กก. มีรายไดตอครอบครัวประมาณ 288,000 บาทตอป (ถาจางกรีด
เจาของสวนก็จะมีรายไดเพียงประมาณ 172,000 บาท) (32,000 บาทตอไร) หักคาปุยแลวจะมีรายไดสุทธิ
เหนือตนทุนที่เปนตัวเงินประมาณ 250,000 บาท (27,777.78 บาทตอไร)โดยรายไดสุทธินี้ยังไมหัก
คาแรงงานในการกรีด ใสปุย และการดูแลสวนที่ใชแรงงานในครัวเรือน วิเคราะหแลวเจาของสวนมีรายได
สุทธิประมาณ 21,000 บาทตอเดือน (2,333.33 บาทตอไรตอเดือน) ถาจางกรีดเจาของสวนก็จะมีรายไดสุทธิ
เพียงประมาณ 14,000 บาทตอเดือน (1,555.56 บาทตอไรตอเดือน) เมื่อราคาโดยเฉลี่ยของน้ํายางดิบที่
เกษตรกรไดรับอยูที่ 80 บาท/กก. ซึ่งเมื่อระดับราคายางพาราตกต่ํากวาที่เปนอยูขณะนี้ เจาของสวนขนาด
เนื้อที่ 9 ไรก็จะมีรายไดสุทธิลดต่ําลง เชน ถาราคาโดยเฉลี่ยของน้ํายางดิบที่เกษตรกรขายไดลดลง 10 บาท
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อยูที่ 70 บาท/กก. เกษตรกรชาวสวนยางก็จะมีรายไดสุทธิของครัวเรือนเพียงประมาณ 18,500 บาทตอเดือน
เทานั้น (2,055.56 บาทตอไรตอเดือน)
ในการนําแนวปฏิบัติการพัฒนาการทําสวนยางพาราตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เกษตรกร
ตนแบบรายนี้ไดใชพื้นที่ประมาณ 2 ไร ปลูกไมผลหลากหลายชนิดไวสําหรับบริโภคในครัวเรือน เชน สม
โอ มังคุด เงาะ ลําไย ขนุน มะพราว สมโชกุน ลองกอง กลวย รวมถึงปลูกผักสวนครัวและผักพื้นบานไว
สําหรับบริโภคในครัวเรือนอีกหลากหลายชนิดเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผักพื้นบานที่เรียกตามภาษา
ทองถิ่นวาตนขาไก ซึ่งเปนไมพุมอายุยืนเก็บยอดออนที่แตกใหมตลอดเวลาลักษณะเชนเดียวกันกับผักเนี้ยง
โดยสําหรับผักขาไกนอกจากใชบริโภคในครัวเรือนแลวยังมีเหลือเก็บขายสรางรายไดเสริมอีกดวย และ
เกษตรกรรายนี้ยังไดเพาะชําตนกลาผักขาไกซึ่งมีเกษตรกรรายอื่นๆ มีความตองการนําไปปลูกและสั่งซื้อ
จํานวนมาก โดยในรอบป 2555 ประมาณการณวาจะขายไดไมนอยกวา 100 กิ่งเพาะชํา เปนรายไดเสริม
ประมาณ 5,000 บาท นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเลี้ ย งไก ไ ว บ ริ โ ภคไข แ ละเนื้ อในครอบครั ว อี ก ด ว ย จึ ง ทํ า ให
ครอบครัวนี้ไมเดือดรอนแมวาราคายางพาราจะตกต่ําหรือราคาอาหารจะสูงขึ้นเพราะมีอาหารที่ผลิตเองไว
บริโภคเปนการประหยัดคาใชจายดานอาหารของครอบครัว ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกร
รายนี้เปน ที่ สูง ลอนราบไม สามารถใช ทํานาไดจึง ต องอาศัย การซื้อขาวสารจากตลาดภายนอกแตก็ไ ม
เดือดรอนเพราะยังมีรายไดจากการทําการเกษตรหลายแหลง
นอกจากเกษตรกรรายนี้จะมีประสบการณในการใชปุยอินทรียควบคูกับการใชปุยเคมีในการทํา
สวนยางแลว เกษตรกรรายนีไ้ ดเคยทําการปลูกผักเนี้ยงซึ่งเปนไมยืนตนที่เกษตรกรนําสวนของใบออนมาใช
เปนอาหาร ชอบขึ้นในบริเวณที่มีรมเงาซึ่งเหมาะกับสภาพสวนยางพาราอายุมากกวา 5 ปขึ้นไปเปนพืชแซม
ระหวางตนยางพาราในที่ดินแปลงอื่นเพื่อเปนรายไดเสริมตั้งแตป 2537 สวนในพื้นที่สวนยางพาราแปลง
ปจจุบันขนาดพื้นที่ 9 ไรนั้น เกษตรกรรายนี้ไดจัดสรรพื้นที่สวนยางพาราประมาณ 8 ไร จากพื้นที่สวน
ยางพาราทั้งหมด 9 ไรแหงนี้ ปลูกตนผักเนี้ยงแซมระหวางแถวของตนยางพารา (ภาพที่ 5) โดยเริ่มปลูกเมื่อ
ป 2546 ขณะที่ตนยางมีอายุไดประมาณ 5 ปกวา มีการใสปุยอินทรียเสริมปละ 3 ครั้งใหตนผักเนี้ยงเพิ่มเติม
จากที่ใหปุยตนยางในสวนแหงนี้ ปจจุบันสามารถเก็บยอดผักเนี้ยงขายวันละประมาณ 5-6 กก. โดยแบง
ผักเนี้ยงเปน 10 มัดตอกิโลกรัม ใชแรงงานในครอบครัว 1-2 คนเก็บใชเวลา 2-3 ชั่วโมง ราคาที่พอคามาซื้อ
ที่บาน 50 บาท/กก. หรือมัดละ 5 บาท โดยมีพอคาขาประจํา 2-3 รายมารับซื้อแลวนําไปขายตอ 3 มัด 20
บาท จึงทําใหเกษตรกรรายนี้มีรายไดเสริมอีกวันละประมาณ 250-300 บาท หรือคิดเปนรายไดเสริมของ
ครัวเรือนประมาณ 100,000 บาทตอป (11,111.11 บาทตอไร) นอกจากเก็บยอดผักเนี้ยงขายแลว เกษตรกร
รายนี้ยังทํากิ่งเพาะชําตนผักเนี้ยงไวขายดวย โดยสามารถผลิตกิ่งเพาะชําไดประมาณ 3,500-4,000 กิ่ง ราคา
ขายกิ่งละ 12-18 บาท คิดเปนรายไดเสริมอีกประมาณ 60,000 บาทตอป (6,666.67 บาทตอไร) ดังนั้นจะเห็น
ไดวาครัวเรือนของเกษตรกรรายนี้มีรายไดสุทธิรวมจากทุกกิจกรรมประมาณ 35,000 บาทตอเดือน หรือ
420,000 บาทตอป (3,181.82 บาทตอไรตอเดือน หรือ 38,181.82 บาทตอไรตอป) จากการใชประโยชนที่ดิน
รวมเพียง 11 ไร และใชแรงงานของครอบครัว 3 คน ใหเกิดการใชแรงงานในครัวเรือนอยางเต็มที่ จึงเปน
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การสมควรที่จะสงเสริมและพัฒนาเปนแปลงเรียนรูตนแบบภายใตศูนยเรียนรูของสหกรณการเกษตรยาน
ตาขาว เปนตัวอยางแกเกษตรกรที่เปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และเปนฐานในการ
ขับเคลื่อนการทําสวนยางอยางมั่นคงเพื่อใหเปนตนแบบแกชุมชนอื่นๆ ไดนําไปขยายผลตอไปในอนาคต

ภาพที่ 5 ตนผักเนี้ยงที่ปลูกแซมระหวางตนยางพาราในแปลงเรียนรูสวนยางพาราของนายสมบูรณ ชวยทอง

ไดแก

2. การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูของสหกรณการเกษตรยานตาขาวในดานอื่นๆ ซึ่งมีความกาวหนา

2.1 จัดมุมศูนยการเรียนรูที่สาํ นักงานใหญของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เพื่อ
เปนศูนยกลางในการคนควาหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต และสื่ออื่นๆ เชน เอกสาร หนังสือ บทความ และวีดี
ทัศน
2.2 ดําเนินการสรางหองศูนยการเรียนรูที่สาขา ณ โกดังอัดกอนยาง เพื่อใหสมาชิกและ
เครือขายที่ ไปรอส ง ยางได ศึก ษาข อมู ลเรื่องยางและขาวสารความเคลื่อนไหวของตลาดยางตามภาวะ
เศรษฐกิจโลก
2.3 การพัฒนา web-site เพื่อใหมี web-page ของสหกรณการเกษตรยานตาขาวที่สมาชิก
และบุคคลทั่วไปสามารถเขามาสืบคนขอมูลและความเคลื่อนไหวของสหกรณการเกษตรยานตาขาว ธุรกิจ
ยางพาราภายใตเครือขายที่มีสหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนแกนนํา ซึ่งประกอบดวยธุรกิจรวบรวม
ผลผลิตยางพารา และธุรกิจแปรรูปผลิตผลยางพารา และธุรกิจดานอื่นๆ จํานวนอีก 9 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจ
สินเชื่อและรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย ธุรกิจบริการจัดเลี้ยงสัมมนา ธุรกิจบริการขนสง
ธุรกิจสงเสริมผลิตภัณฑจากสมาชิก ธุรกิจตลาดกลาง ธุรกิจน้ําดื่มอนามัย ธุรกิจสถานีบริการน้ํามัน และ
ธุรกิจโรงบรรจุกาซ รวมถึงกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมคืนกําไรสูสังคม โดยไดดําเนินการ
พัฒนา web-site เสร็จสิ้นแลว สามารถเปดเขาใชไดภายในสิ้นป 2556 นี้
2.4 พัฒนาสหกรณการเกษตรยานตาขาวใหเปนตนแบบและศูนยเรียนรูการดําเนินธุรกิจ
ยางพาราภายใตโครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพาราที่กําลังดําเนินการอยูและโครงการวิจัยการพัฒนา
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ศั ก ยภาพการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของสหกรณ เ พื่ อ เตรี ย มความพร อ มสู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นที่ จ ะเริ่ ม
ดําเนินการภายในกอนสิ้นป 2556
3. แผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิกเพื่อสรางรากฐาน (platform) การสงเสริมการทําสวนยาง
ที่มั่นคงนั้น ไดใหความสําคัญกับการนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ซึ่งจากการวิเคราะหกรณีศึกษา
ของเกษตรกรสมาชิกตนแบบไดแก นายสมบูรณ ชวยทอง ที่มีการจัดการฟารมภายใตความเสี่ยงดานราคา
ของยางพาราและความไมแนนอนของรายไดจากการประกอบอาชีพทําสวนยางพารา โดยมีการกระจาย
ความเสี่ยงเรื่องรายไดที่ใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสวนยางพาราตนแบบอยางยั่งยืน นั่นคือ
การประกอบอาชีพการทําสวนยางพาราที่ยึดถือทางสายกลางภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงตามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง คื อ ความพอประมาณ มี เ หตุ ผ ล และที่ สํ า คั ญ คื อ มี ภู มิ คุ ม กั น ที่ ดี ใ นการ
ประกอบอาชี พ นํ า ไปสู ชี วิ ต เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ มที่ ดี ขึ้ น ทํ า ให ก ารทํ า สวนยางพารามี
ความกาวหนาอยางสมดุล มั่นคง และยั่งยืน มีการจัดทําวีดีทัศนสภาพสวนยางพาราและที่อยูอาศัยและ
กิจกรรมตางๆ ที่เปนแหลงรายไดที่หลากหลาย เปนตนแบบในการขับเคลื่อนมีการเผยแพรผาน web-site
ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว
ทั้งนี้สหกรณการเกษตรยานตาขาวไดกําหนดแผนการสงเสริมการทําสวนยางที่มั่นคงเพิ่มเติมจาก
การมีสวนตนแบบ ดังตอไปนี้
(7) รวมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง จัดฝกอบรมการทําบัญชี
ครัวเรือน ปละครั้ง กําหนดสมาชิกเปาหมายที่เขารวม 120 คน
(8) ร ว มกั บ สํ า นั ก งานสหกรณ จั ง หวั ด ตรั ง จั ด ฝ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกั บ หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผานการประชุมกลุมยอย 2 ครั้งตอป และจัดอบรมใหญ 1 ครั้งตอป กําหนด
สมาชิกเปาหมายที่เขารวมรวม 150 คน
(9) สงเสริมการเพิ่มผลผลิตยางพาราของสมาชิก โดยสนับสนุนคาปุยปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน
(10) รวมมือกับสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) อําเภอยานตาขาว ให
คําแนะนําการดูแลรักษาตนยางพารา และแกปญหาโรคของตนยางพารา (โรครากขาว)
(11) รวมมือกับ สกย. อําเภอยานตาขาว คัดเลือกสวนยางพาราตัวอยางของสมาชิก โดยมีการ
กําหนดเกณฑรวมกันระหวาง สกย. กับสหกรณการเกษตรยานตาขาว เพื่อหาสวนยางตัวอยาง
และมอบรางวัลในวันประชุมใหญของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จัดทําวีดีทัศนสภาพสวน
ยางพาราและกิจกรรมตางๆ ภายในสวนยางพาราเผยแพรผาน web-site ของ สหกรณ
การเกษตรยานตาขาว
(12) สงเสริมการลดตนทุนการทําสวนยางพาราเกี่ยวกับการใชปุย โดย
- คัดเลือกสมาชิกใหเปนแปลงสาธิตใชปุยน้ําสกัดจากมูลสุกร จํานวน 8 ราย ใน 8 เขต
ตําบลของ อ.ยานตาขาว
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- คัดเลือกสมาชิกใหเปนแปลงสาธิตใชปุยสั่งตัด โดยรวมมือกับ สกย. อ.ยานตาขาว จํานวน
8 ราย ใน 8 เขตตําบลของ อ.ยานตาขาว
ทั้งนี้ใหมีการดําเนินการประกาศยกยองในความรวมมือของเจาของสวนทั้ง 16 ราย ในที่ประชุม
ใหญ และจัดทําวีดีทัศนสภาพสวนเผยแพรผาน web-site ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว พรอมทั้งจะมี
ขยายผลจาก 16 รายนี้ไปยังสมาชิกชาวสวนยางรายอื่นๆ ตอไป
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บทที่ 4

แบบจําลองการจัดการโซอุปทานยางพาราในธุรกิจสหกรณ
การศึกษาไดผลการวิจัยภายใตการความรวมมือของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่เปนพี่
เลี้ยงเปนที่ปรึกษาดานวิชาการและเปนผูอํานวยความชวยเหลือในการประสานงานสรางพันธมิตรทาง
การคา ทางขอมูลและความรู นําไปสูการสรางรูปแบบ (Model) ซึ่งสามารถใชรูปแบบของ สกก. ยานตา
ขาว เปนกลไกในการบุกเบิกขับเคลื่อนการแกปญหาในแนวทางที่สรางความเข็มแข็ง ความมั่นคง ให
สามารถพึ่งตนเองไดตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งตนน้ํา (เกษตรกรชาวสวนยางที่เปน
สมาชิก สกก.) กลางน้ํา และปลายน้ํา (การบริหารงาน สกก. โดยคณะกรรมการฯ และฝายจัดการ)
จากผลการศึกษาตามโครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทาน “เครือขายคุณคายางพารา” ทั้ง 3 ระยะที่
ผานมาโดยใชสหกรณการเกษตรยานตาขาว จ.ตรัง ที่มีการดําเนินธุรกิจยางพาราในรูปแบบเครือขาย โดยมี
สกก. ยานตาขาวเปนแกนนํา นักวิจัยรวมกับกรรมการดําเนินงาน ฝายจัดการ สกก. ยานตาขาว และตัวแทน
เครือขาย สามารถถอดบทเรียนการดําเนินการเครือขายธุรกิจยางพาราตามหวงโซคุณคาอุปทาน ไดรูปแบบ
การเพิ่มขีดความสามารถของ สกก. ในการใช สกก. เปนกลไกในการนําแผนธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง
ศูนยเรียนรู และแผนการสงเสริมการทําสวนยางไปใชประโยชนในการแกปญหาความผันผวนของราคา
ยางพาราที่มีแนวโนมตกต่ํา และไดพัฒนาแบบจําลองการจัดการโซอุปทานยางพาราในธุรกิจสหกรณที่มี
การจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา (รูปภาพที่ 6) ดังตอไปนี้
ตนน้ํา
ในระดับตนน้ํา มีสมาชิกสหกรณการเกษตรที่เปนเกษตรกรชาวสวนยาง และชาวสวนยางที่เปน
สมาชิกของเครือขายเปนฐานการผลิตน้ํายางสดและยางแผนดิบ โดยเกษตรกรชาวสวนยางเหลานี้จะตองมี
การปรับตัวในการทําสวนยางไปในทิศทางที่มีความมั่นคงในรายไดและอาชีพการทําสวนยางที่ยั่งยืนตาม
แนวทางสวนยางตนแบบและการถายทอดผานศูนยเรียนรู โดยการรับเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติ มีการทําบัญชีครัวเรือน มีการบริหารจัดการดานการเงินในครอบครัว นําเอาการทําเกษตรผสมผสาน
เช น ปลู ก พืชแซมในสวนยาง ปลู ก พื ชรว มยาง เลี้ยงสัต วใ นสวนยาง ทําการเกษตรที่ปลูก พืชอยางอื่น
นอกจากยางพารา เชน ปาลมน้ํามัน และไมผล เปนการบริหารความเสี่ยงในระดับครัวเรือนเกษตรกรที่อยู
ในระดับตนน้ําของธุรกิจยางพารา สงผลใหมีการกระจายความเสี่ยงจากผลกระทบดานรายไดจากการทํา
สวนยางลดลงเนื่องจากราคายางพารามีความผันผวนและมีแนวโนมตกต่ําลง รวมทั้งสงเสริมใหเกษตรกร
ลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่งคาปุย ทั้งนี้ก็เพื่อใหสมาชิกชาวสวนยางมีอาชีพที่มั่นคง สามารถเปน
ฐานการผลิตยางพาราและมีปริมาณผลผลิตยางพาราที่จะสงตอเขาสูโซอุปทานผานสหกรณการเกษตรที่
เปนแกนนําในจํานวนที่แนนอน รวมทั้งควรดําเนินการใหมีศูนยเรียนรูแบบเสมือนจริง (Virtual learning
center) เพื่อใหบริการสมาชิกและผูสนใจ ใหมีการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูและแผนสงเสริมการทําสวนยางแก
สมาชิก
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แผนการสงเสริม
การทําสวนยาง

กระจายความเสี่ยง
ดานรายได
พึ่งพาตนเองได
มีความยั่งยืน

ตนน้ํา

สมาชิกชาวสวนยาง
ผลิตน้ํายางและยางแผนดิบ
ความ
รวมมือ
ของ
นักวิชา
การจาก
สถาบัน
การศึก
ษาทํา
หนาที่
เปนที่
ปรึกษา
และ
อํานวย
ความ
สะดวก
ในการ
ประสา
นงาน
กับภาคี
เครือ
ขาย

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิต/แปรรูป

ศูนยเรียนรู

กลางน้ํา

แผนธุรกิจ

สกก.และสมาชิกเครือขายธุรกิจยาง
แปรรูปขั้นกลาง
(ยางแผนรมควัน ยางแทง)
การบริหารความเสี่ยง

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ทางการตลาด

ขายตรงไมผาน
พอคาคนกลาง

ภาคี
เครือ
ขาย
พันธ
มิตร
ทั้ง
ภาค
รัฐ
และ
เอกชน

ปลายน้ํา

พันธมิตรผูสงออกยางแผนรมควัน/ยางแทง
พันธมิตรภายในประเทศผูแปรรูปขั้นสุดทาย
พันธมิตรตางประเทศรวมลงทุนแปรรูป
ขั้นสุดทาย

ภาพที่ 6: แบบจําลอง (Model) โซอุปทานคุณคาธุรกิจเครือขายยางพาราที่มี สกก. ยานตาขาวเปนแกนนํา
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กลางน้ํา
ในระดับกลางน้ํา มีสหกรณการเกษตรที่เปนแกนนํา สหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกรอื่นๆ ที่
เปนพันธมิตรและเครือขายที่รวบรวมผลผลิตยางพารามาแปรรูปเปนยางแผนรมควันที่มีคุณภาพ และ
รวบรวมยางแผนดิบของสมาชิกฯ โดยมีปริมาณผลผลิตยางพาราแปรรูปขั้นตนและขั้นกลางในปริมาณ
เฉลี่ย 50 ตันตอวัน รวมถึงการพิจารณาลงทุนในการแปรรูปยางพาราขั้นกลาง เชน ยางแทง หรือ ยางคอม
ปาวด การดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรที่เปนแกนนําตองมีแผนธุรกิจในชวง 2-3 ปลวงหนา มี
รายละเอียด ตนทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงจําแนกตามชองทางการตลาด รวมถึงมีการประเมินตนเอง
ที่คํานึ งถึง แนวทางการปองกัน ความเสี่ย งในการดําเนินธุรกิจยางพารา โดยคํานึงถึงความเสี่ยงในการ
ดําเนินงาน (Operation risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial risk) และความเสี่ยงดานนโยบาย (Policy
risk) แลวดําเนินการวางแผนการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจยางพารา
มีการแสวงหาและสรางสัมพันธกับหนวยงาน/องคกรตางๆ มาเปนพันธมิตรทางการคา และหนวย
สนับสนุนทางดานเงินทุน ดานวิชาการและความรู เชน สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ สถาบันวิจัยยาง องคการสวนยาง บริษัทแปรรูปและคายางพารา
สหกรณกองทุ น สวนยางเขาซก สหกรณก ารเกษตรจัน ดี กลุมเกษตรกรชาวสวนยางธารน้ําทิพย กลุม
วิสาหกิจชุมชนบานสีระมัน เปนตน
ปลายน้ํา
ในระดับปลายน้ํา มีสหกรณการเกษตรที่เปนแกนนําทําหนาที่จําหนายและสงผลผลิตยางพาราแปร
รูปขั้นกลางผานโซอุปทานไปยังอุตสหกรรมแปรรูปขั้นสุดทายที่อยูปลายน้ําของธุรกิจยางพารา การดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณการเกษตรที่เปนแกนนําในระดับปลายน้ําตองมีแผนธุรกิจในชวง 2-3 ปลวงหนา มี
รายละเอียดความเสี่ยงจําแนกตามชองทางการตลาด เชนเดียวกัน รวมถึงมีการประเมินตนเองที่คํานึงถึงแนว
ทางการปองกันความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจยางพาราโดยดําเนินการวางแผนการบริหารความเสี่ยงของ
ธุรกิจยางพาราดวย
ในระดับปลายน้ํานี้มีการดําเนินธุรกิจขายยางแผนรมควันโดยการประมูลผานตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ (หรือตลาดกลางยางพาราในจังหวัดอื่นๆ) มีการแสวงหาแนวทางการสงออกยางแผนรมควันอัด
กอ นผ านชุ ม นุ ม สหกรณ จั ง หวั ด ตรั ง และพั น ธมิ ต รทางการค า ไปยั ง ประเทศ จี น อิ น เดี ย และมาเลเซี ย
นอกจากนี้สหกรณการเกษตรที่เปนแกนนําตองกลับมาใหความสําคัญกับชองทางการจําหนายยางแผน
รมควัน ยางแทง/ยางคอมปาวดที่จะแปรรูปในอนาคต ใหกับพันธมิตรทางการคาที่เปนบริษัทแปรรูป
ยางพาราขั้นสุดทายในอุตสาหกรรมยางรถยนตและรถจักรยานยนต ภายในประเทศไทย เชน บริษัท ยางโอ
ตานิ จํากัด บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร จํากัด และบริษัท เอ็น. ดี. รับเบอร ซึ่งเปนบริษัทของคนไทย ซึ่งจาก
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ผลการศึกษามีความเปนไปไดสูงที่บริษัทของไทยเหลานี้จะเขามาเปนพันธมิตรทางการคากับสหกรณ
การเกษตรที่เปนแกนนํา
อีกทั้งในการบริหารความเสี่ยงในระดับปลายน้ํานั้น สหกรณอาจจะไมตองดําเนินการเองทั้งหมด
โดยตองมีการแสวงหาพันธมิตรมาเปนหุนสวนทางการคาเพื่อการแปรรูปขั้นสุดทายเชน การประกอบการ
อุตสาหกรรมแปรรูปขั้นสุดทาย สหกรณอาจจะรวมลงทุนกับบริษัทในประเทศหรือตางประเทศ โดย
สหกรณเปนผูลงทุนในที่ดินและผลผลิตยางพาราที่เปนวัตถุดิบ สวนบริษัทเอกชนลงทุนในเครื่องจักร
เทคโนโลยีการแปรรูป และความรูเกี่ยวกับวิธีการผลิต (Know How) และชองทางการจําหนายที่บริษัทนั้นๆ
มีอยูแลว โดยหนวยงานที่เกี่ยวของของภาครัฐจะตองเขามามีบทบาทในการอํานวยความสะดวกในการ
แสวงหาพันธมิตรทางการคาที่เปนบริษัทเอกชนและสรางความมั่นใจแกภาคเอกชนที่จะเขามารวมทําธุรกิจ
ยางพารากับสหกรณโดยเขามามีบทบาทในการรับรองเกี่ยวกับคุณภาพยางแปรรูปของสหกรณ
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการประกอบธุรกิจยางพาราทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําแลว เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ํายางโดยการลดตนทุน
การทําสวนยาง และเพิ่มรายไดจากกิจกรรมเกษตรผสมผสาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและ
การตลาด จํ า เป นตองมีก ารจัด การโซ อุปทานในธุรกิจยางพาราที่ชี้ใหเ ห็น การเชื่อมโยงธุรกิจ ระหวาง
สหกรณกับภาคีเครือขา ยพั นธมิ ตรทั้ง ในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา มีการจัดการอุปทานของ
ผลผลิตยางพาราของสมาชิกและเครือขายที่สหกรณรวบรวมไดทั้งหมดใหชัดเจนดวยการจัดทําแผนธุรกิจที่
กําหนดการจัดการอุปทานใหเปนสวนหนึ่งของกลไกตลาดที่อยูในรูปยางแผนรมควัน ยางคอมปาวด ยาง
แทง และการจัดการอุปทานเพื่อแปรรูปเปนสินคาสําเร็จรูปโดยการรวมลงทุนการกับพันธมิตรทางการคา
ซึ่งมีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับและใชกลไกศูนยเรียนรู แผนธุรกิจ แผนบริหารความเสี่ยง การ
พัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการ มีที่ปรึกษา เงินกองทุน ฯลฯ ซึ่งจะชี้ใหเห็นนวัตกรรมการจัดการธุรกิจ
แนวใหม โดยการจั ด ทํ า และดํ า เนิ น การตามแผนธุ ร กิ จ ระยะ 3 ป ด ว ยความร ว มมื อ ทางวิ ช าการจาก
สถาบันการศึกษา มีการแสวงหาพันธมิตรและหุนสวนทางการคาเพิ่มเติมตลอดเวลา มีการนําเอาแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงมาใชในการดําเนินธุรกิจเครือขายยางพารา ดังตอไปนี้
(6) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมจํานวน 3 โรงของสหกรณ ที่
ไดจากการประชุมระดมความคิดในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดตนทุนในการแปร
รู ป โดยทางสหกรณ ไ ด ส ง เจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งไปศึ ก ษาดู ง านของโรงรมอื่ น ๆ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการแปรรูปสูง สามารถแปรรูปยางแผนรมควันในอัตราสูงกวารอยละ 95
นอกจากการปรับปรุงในเรื่องของบุคลากรแลว ทางสหกรณยังไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 3
แสนบาทเพื่อดําเนินการปรับปรุงเตาอบแบบประหยัดพลังงาน เพื่อลดตนทุนเชื้อเพลิงและเพิ่ม
สัดสวนการแปรรูปที่ปจจุบันไดเพียงรอยละ 60 เปนไมนอยกวารอยละ 95
(7) พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความรูความสามารถของคณะกรรมการฝายจัดการ และสมาชิก
เครือขาย ดวยการเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อนําไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
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ธุรกิจยางพาราในรูปแบบเครือขายที่มีสหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนแกนนํา จัดทําแผน
ธุรกิจและใหมีผูรับผิดชอบที่จัดเจนและมีการติดตามงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการรับซื้อ
และขายยางแผนรมควัน ณ สาขาของเครือขายตลาดกลางยางพาราหาดใหญ ของสหกรณ
การเกษตรยานตาขาว
(8) เพื่อใหการประกอบการธุรกิจยางพารามีความตอเนื่องและยั่งยืน จึงควรสนับสนุนใหสหกรณ
การเกษตรยานตาขาวรวมกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในการพัฒนาโครงสรางองคกรใหมใหมีกลุมงานเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนา ( Research and Development: R & D) การจัดการความรู ( Knowledge Management:
KM) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development: HRD โดยเชื่อมโยงกับ
ศูนยการเรียนรูที่กําลังดําเนินการอยู
(9) การดําเนินการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานใหแกสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวเกี่ยวกับ
การลดตนทุนในการทําสวนยาง การจัดทําบัญชีครัวเรือน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(10)การเผยแพรผลงานวิจัยผานการเขามาศึกษาดูงานของตัวแทนจากสหกรณและหนวยงานตาง ๆ
ที่ทําธุรกิจเกี่ยวของกับยางพารา และ web-site ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว
ในสวนของการบริหารความเสี่ยงระดับตนน้ํานั้น จากการถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบ การทํา
สวนยางพาราใหมีความมั่นคง ยั่งยืน เกษตรกรชาวสวนยางตองพึ่งพาตนเองไดดวยการกระจายความเสี่ยงที่
เกิดจากความผันผวนของราคายางพารา ดังตอไปนี้
(1) เกษตรกรสวนใหญขาดความรู ความเขาใจในเรื่องของการใชปุยยางพารา และการปรับปรุง
สภาพดินที่ถูกตองเหมาะสม ควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อลดตนทุนการทําสวนยาง
(2) เกษตรกรสวนใหญไมเห็นความสําคัญและยังขาดความรูเพิ่มเติมในการทําการเกษตรแบบ
ผสมผสานดวยการปลูกพืชแซมยาง ในสวนยางที่มีอายุ 1- 3 ป และสวนยางที่มีอายุ 4 ปถึงโคน
ปลูกใหม เพื่อเปนรายไดเสริมจากรายไดที่ไดรับจากการปลูกยาง
(3) แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องสําคัญที่ชวยบรรเทาความเดือดรอนจากความไมแนนอน
ของรายไดจากการทําสวนยางอันเนื่องมาจากราคายางพาราตกต่ําและมีความผันผวนสูงมาก ถา
เกษตรกรชาวสวนยางโดยทั่วไปไดนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชก็จะลดสภาวะการ
พึ่งพาปจจัยภายนอกไดมาก ลดคาใชจายดานอาหารภายในครัวเรือน สามารถประกอบอาชีพ
การทําสวนยางไดอยางมั่นคงเพราะมีรายไดเสริมจากแหลงอื่นๆ ดวย
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บทที่ 5

สรุปและขอเสนอแนะ
สรุป

ยางพารายังคงเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ทั้งในดานเปนอาชีพหลักของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราทํารายไดใหเกษตรกรไดอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งป และเปนแหลงเงินตราตางประเทศจาก
การสงออก แมวาราคายางพาราที่ประเทศไทยขายไดมีแนวโนมสูงขึ้นตั้งแตป 2545 แตยังคงมีความผันผวน
ของราคายางพาราที่กอใหเกิดผลกระทบทางบวกและทางลบแกผูเกี่ยวของในโซอุปทาน ชวงราคาสูงก็จะ
เกิดผลดีกับชาวสวนยาง ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น แตผูแปรรูปที่ใชยางพาราเปนวัตถุดิบก็มีปญหาเรื่องตนทุน
การผลิตสูงขึ้น และเมื่อราคาตกต่ํา ชาวสวนยางก็เดือดรอน เพราะทําใหรายไดลดลง ซึ่งเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราสวนใหญมีสวนยางพาราขนาดเล็กและเปนสมาชิกสหกรณการเกษตร หรือเปนสมาชิกสหกรณ
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ซึ่งสามารถใชประโยชนจากการเปนสมาชิกสหกรณในการบริหาร
จัดการการผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพได โดยการเชื่อมโยงเปนเครือขายตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา
ในชวงที่ผานมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยสถาบันวิชาการดานสหกรณไดมีชุดโครงการวิจัย
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรมของสินคาเกษตรที่สําคัญชนิดตาง ๆ ของ
ประเทศไทย โดยไดรับทุนการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รวมถึงการสนับสนุนทํา
วิจัยเกี่ยวกับเครือขายคุณคายางพารา โดยเริ่มศึกษาจากสหกรณการเกษตรที่มีการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
ยางพารา เพื่อใชเปนตัวแบบ เพื่อประยุกตใชในการพัฒนาเครือขายยางพาราตอไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได
เลือกสหกรณการเกษตรยานตาขาว (สกก.ยานตาขาว) เปนแกนนําในการพัฒนาเครือขายยางพาราและ
จําเปนตองดําเนินการวิจัยตอเนื่องเปน 3 ระยะ
สกก.ยานตาขาว เปนสหกรณหนึ่งที่ไดดําเนินธุรกิจยางพารามากวา 25 ป ปจจุบันมีสมาชิกกวา
4,000 ครัวเรือน และยังมีภาคีพันธมิตรทําธุรกิจยางพารา 11 องคกร ในบรรดา สกก. ที่ทําธุรกิจยางพารา
สกก.ยานตาขาว เปนสกก.อันดับแรกที่เนนการทําธุรกิจยางพารา โดยในระหวางป 2551-2555 มีธุรกิจ
รวบรวมยางพารา 3,000 3,500 4,000 6,000 และ 10,000 ตัน ตามลําดับ จุดเดนที่สําคัญของสหกรณ คือ 1)
การมีทุนหมุนเวียนในการรับซื้อโดยไมคิดดอกเบี้ย 2) มีการจัดสรรเงินเฉลี่ยคืนใหภาคี และสมาชิกอยาง
สม่ําเสมอ และ 3) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
นอกจากนี้ ในอนาคต สกก.ยานตาขาว ยังมีแผนงานการพัฒนาธุรกิจยางพาราไปสูการสงออก
โดยตรง ซึ่งหากเปนไปไดจะกอใหเกิดคุณคาเพิ่มและผลประโยชนแกสมาชิกมากขึ้น การดําเนินธุรกิจหลัก
ของ สกก.ยานตาขาว ในฐานะแกนนําเครือขายยังคงดําเนินธุรกิจในตลาดทองถิ่นและจังหวัดในเรื่องของ
การรวบรวมน้ํายางดิบและยางแผนรมควัน เพื่อสงตอใหคนกลางในพื้นที่เทานั้น ทําใหมีทางเลือกใน
ชองทางขายนอย สกก.ยานตาขาว จึงมีแนวคิดที่จะทําธุรกิจสงออกยางพาราในอนาคต แตในปจจุบันยังขาด
ความรู ทักษะ ประสบการณ ในเรื่องการทําธุรกิจและขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการสงออก ซึ่งหากมิไดมี
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การเตรีย มการและได รับการสนั บสนุ น จากผู เ ชี่ย วชาญ อาจทํ าให ธุรกิ จ ไม ประสบความสําเร็จ ซึ่งจะ
กอใหเกิดการขาดทุนเหมือนที่เกิดขึ้นอยูเนือง ๆ ในธุรกิจผูประกอบการยางพารา นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยง
ตอความแปรปรวนของราคา
ทั้งนี้เมื่อ สกก.ยานตาขาว มีความตองการดําเนินธุรกิจยางพารา ตั้งแตรวบรวม แปรรูป และสงออก
ดังนั้นสหกรณจะตองมีการปรับโครงสรางการบริหาร โดยแยกธุรกิจยางพาราออกจากธุรกิจอื่นๆ ดังนั้น
การศึ ก ษาในป ที่ 2 จึ ง ต อ งดํ า เนิ น การขยายผลให มี ก ารปรั บ โครงสร า งโดยเฉพาะควรมี ฝ า ยการผลิ ต
การตลาด และการเงินการบัญชีของธุรกิจยางพาราโดยเฉพาะ และดําเนินการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถดานการสงออกเพิ่มเติม และดําเนินการจัดเวทีเรียนรูเพื่อทําความเขาใจกับสมาชิกเพื่อผลิต
ยางพาราเพิ่มคุณภาพเพื่อการสงออก พรอมทั้งจัดหาผูชํานาญการเพื่อชว ยในการดําเนินการจัดตั้งศูนย
เรียนรูเกี่ยวกับยางพารา
จากแผนธุรกิจการสงออกยางพาราที่โครงการวิจัยฯ ไดรวมมือกับสหกรณการเกษตรยานตาขาว
และผูที่ เกี่ ย วข องจั ด ทํ า ขึ้ น ในเบื้ องต น ที่มี 2 โครงการยอย กลาวคือ โครงการแปรรูปยางลูก ขุ น และ
โครงการแปรรูปยางคอมปาวด โดยคาดวาจะสงออกผานกลุมเกษตรกรทําสวนธารน้ําทิพยที่เปนพันธมิตร
เครือขาย สวนการแปรรูปยางลูกขุนนั้น ยังไมมีคูคาพันธมิตรในตลาดสงออก จําเปนตองมีการบุกเบิกตลาด
ใหมที่มีคูแขงทางการคาที่ประกอบธุรกิจนี้อยูเดิม ดังนั้นในปที่ 3 นี้ จึงมุงไปที่การพัฒนาระบบธุรกิจเชิง
สรางสรรคของเครือขายฯ ภายใตโซอุปทานที่จะนําไปสูการคาที่เปนธรรมในอนาคต โดยที่ประเทศคูคาที่
สําคัญไดแก ญี่ปุน จีน และสหรัฐอเมริกา เปนตน
อยางไรก็ตามราคายางพาราทุกประเภทของไทยมีแนวโนมที่จะสูงขึ้น ตั้งแตป 2545 แตยังคงมี
ความผันของราคายางกอใหเกิดผลกระทบทางบวกและลบผูเกี่ยวของในโซอุปทานชวงราคาสูงก็จะเกิด
ผลดีแกเกษตรกรชาวสวนยางทําใหมีรายไดสูง แตผูแปรรูปที่ใชยางพาราเปนวัตถุดิบก็มีปญหาเรื่องตนทุน
การผลิตที่สูงขึ้นและเมื่อราคาตกชาวสวนยางก็จะเดือนรอน เพราะทําใหรายไดลดลงแตผูแปรรูปผูผลิตก็จะ
ไดรับผลดีเนื่องจากทําใหตนทุนการผลิตลดลงนอกจากนี้ยังเกิดปญหากลางน้ําทําใหมีรายไดไมยั่งยืนและ
เกิดการขาดทุนในการทําธุรกิจ ถาหากไมมีการวางแผนเตรียมรับสถานการณของธุรกิจ
เครือขายคุณคายางพาราสหกรณยานตาขาว จัดตั้งขึ้นเพื่อการดําเนินธุรกิจของเกษตรกรชาวสวน
ยางที่เปนสมาชิกของสหกรณยานตาขาวซึ่งสวนใหญมีสวนยางพาราขนาดเล็ก หรือเปนสมาชิกสหกรณ
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง เพื่อใหสมาชิก และสหกรณไดรับผลประโยชนจากการบริหารจัดการการ
ผลิตและการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงเครือขายตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา
โดยที่การบริหารจัดการการผลิตและการตลาด จะเปนการบริหารแบบมีสวนรวมในการเชื่อมโยง
โซอุปทานเพื่อการลดจุดออนของเครือขายที่เปนอยูและการดําเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อใหเกิดประโยชนแก
สมาชิ ก และสหกรณ โดยที่ สกก.ย า นตาขาว เป น แกนนํ า เพื่ อ มุ ง พั ฒ นาโซ อุ ป ทานเชิ ง คุ ณ ค า ให เ กิ ด
ประโยชนของภาคีพันธมิตรของเครือขายธุรกิจยางพาราตั้งแตขบวนการผลิตจนถึงการตลาดขั้นสุดทาย
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เพื่อใหไดรูปแบบที่สามารถลดตนทุนการตลาดในการนําสินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภค และมีการคาที่เปน
ธรรม ซึ่งจะสงผลตอการประกอบธุรกิจยางพาราอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของการศึกษานี้มี 2 ประการไดแก
1. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการทําสวนยางพาราแกสมาชิกสหกรณใหเกิดความมั่นคงใน
อาชีพ
2. เพื่อพัฒนาแบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณที่มีการจัดการความเสี่ยงภายใตโซอุปทาน
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยที่นํามาใชในการสรางแบบจําลองหรือตัวแบบ (Model) การบริหาร
ความเสี่ยงของสหกรณการเกษตรยานตาขาวในการทําธุรกิจยางพาราโดยใชแนวทางของกระบวนการหรือ
วงจรการบริหารความเสี่ยง เปนการพัฒนาการดําเนินงานขององคกรภายใตโซอุปทานที่เปนตนแบบที่ให
ความสําคัญกับการจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะชวยใหทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของ
ความเสี่ยงที่จะตองบริหารจัดการ อีกทั้งยังมีประโยชนสําหรับการนํามาใชวางระบบการควบคุมภายในของ
ผูบริหาร หรือผูตรวจสอบภายในไดดวย รวมทั้งใชวางแผนการตรวจสอบ
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือกระบวนการที่ใชในการบริหารปจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมถึงกระบวนการการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดตนเหตุที่องคกรจะเกิดความเสียหาย ในอันที่จะ
ทําใหระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับได สามารถ
ประเมินได ควบคุม และตรวจสอบไดอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรเปน
สําคัญ
การดําเนินการโครงการจะเปนไปตามกระบวนการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา โดยประกอบดวย
6 ขั้นตอน คือ 1) การประชุมเตรียมการ การประสานงานผูเกี่ยวของเพื่อวางแผนปฏิบัติการวิจัยรวมกัน 2)
การจัดทําแผนธุรกิจที่มีการจัดการความเสี่ยงภายใตทีมที่ปรึกษา และการขับเคลื่อนศูนยเรียนรู 3) การสราง
Platform การสงเสริมการทําสวนยาง และการจัดทําแผนปฏิบัติการ 4) การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
และ Platform การสงเสริมสมาชิกชาวสวนยาง 5) การติดตามประเมินผลทั้งในระดับเกษตรกร ระดับ
สหกรณ และระดับเครือขาย และ 6) สรุปผลและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิและและขอมูลทุติยภูมิ โดยมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลแตละประเภท ดังนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่เก็บเพื่อนํามาใชในการสราง Platform การสงเสริม
การทําสวนยาง การจัดทําแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล และการจัดทําแผนธุรกิจที่มีการจัดการ
ความเสี่ยง โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการจัดประชุมกลุมเฉพาะ (Focus Group) การสัมภาษณโดยใช
แบบสอบถาม และการสัมภาษณแบบเจาะลึก
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่รวบรวมจากเอกสาร รายงาน ผลการศึกษา
บทความ วารสาร งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลที่ไดจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
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ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ จึ ง ใช ก ารวิ เ คราะห เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Analysis) เปนหลัก โดยการศึกษาลักษณะทั่วไป ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการทําสวนยางพารา
การประกอบธุรกิจยางพาราตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อใหไดแนวทางการสงเสริมการทําสวนยางพาราแก
สมาชิกสหกรณใหเกิดความมั่นคงในอาชีพ และพัฒนาแบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณที่มีการ
จัดการความเสี่ยงภายใตโซอุปทาน
ผลที่ไดจากการวิจัย
ในการพัฒนาการประกอบการธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวและเครือขาย
พบวาสถานการณการดําเนินธุรกิจยางพาราภายใตการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด
ในชวงป พ.ศ. 2555-2556 นั้น ตั้งแตเดือนเมษายน 2555 ถึง มีนาคม 2556 มีการรวบรวมยางพาราใน 2
ชองทาง ไดแกชองทางปกติที่รวบรวมเพื่อนําสงไปขาย ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ จ.สงขลา มี
ปริมาณรวมทั้งสิ้น 3,365.08 ตัน คิดเปนมูลคารับซื้อ 300.04 ลานบาท และอีกชองทางหนึ่งเปนการรวบรวม
ยางภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อนําสงขายองคการ
สวนยาง (อสย.) ผานบริษัทตัวแทนในจังหวัดตรัง โดยตามโครงการฯ นี้ รับซื้อเฉพาะยางแผนดิบ ยางแผน
รมควัน ยางฟอง และยางคัตติ้ง เทานั้น มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 7,792.62 ตัน คิดเปนมูลคารับซื้อ 687.35 ลาน
บาท ทั้งนี้มีปริมาณรวมทั้ง 2 ชองทางรวมน้ําหนักซื้อ 10,857.71 ตัน คิดเปนเงินรวมทั้งสิ้น 987.39 ลานบาท
ไดมีการปรับปรุงแผนธุรกิจของเครือขายคุณคายางพาราสหกรณยานตาขาวโดยใชผลการศึกษา
และขอมูลทางธุรกิจยางพาราและสถานการณการดําเนินธุรกิจยางพารา โดยจากวิเคราะหสถานการณธุรกิจ
ที่พิจารณาถึงสภาพแวดลอมดานโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน พบวา มีสภาพแวดลอมดานโอกาส
ทั้งหมด 8 ประการ ดานอุปสรรคทั้งหมด 10 ประการ ดานจุดแข็งทั้งหมด 8 ประการ และดานจุดออน
ทั้งหมด 8 ประการ จากผลการวิเคราะหสถานการณธุรกิจ ไดนําไปสูการเสนอกลยุทธการประกอบธุรกิจ
ยางพาราของเครือขายคุณคาตามโซอุปทานที่สําคัญ โดยกําหนดกลยุทธจากโอกาสและจุดแข็ง ทั้งหมด 16
กลยุทธ การกําหนดกลยุทธจากอุปสรรคและจุดแข็ง ทั้งหมด 8 กลยุทธ การกําหนดกลยุทธจากโอกาสและ
อุปสรรค ทั้งหมด 5 กลยุทธ การกําหนดกลยุทธจากจุดออนและโอกาส ทั้งหมด 5 กลยุทธ การกําหนดกล
ยุทธจากจุดออนและจุดแข็งทั้งหมด 6 กลยุทธ สวนการกําหนดกลยุทธจากจุดออนและอุปสรรคทั้งหมด 9
กลยุทธ
นอกจากการกําหนดกลยุทธตางๆ และนําไปประกอบเปนแผนธุรกิจดังไดกลาวไปแลว ในแผน
ธุร กิ จ เครือ ข า ยยางพารายั ง ได กํ า หนดแผนการตลาดและแผนพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ กลา วคือ กลยุ ทธ แ ละ
กิจกรรมทางการตลาดประกอบดวย (1) กลยุทธผลิตภัณฑ ที่เครือขายคุณคายางพารายานตาขาวจะใชกล
ยุทธหลักที่สรางความไดเปรียบในการแขงขันก็คือกลยุทธที่ใชน้ํายางสดเปนวัตถุดิบเริ่มตนในการแปรรูป
ยางแผนรมควัน ทําใหสามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑที่ไดซึ่งเปนจุดเดนคือยางแผนรมควันมีคุณภาพสูง
(2) กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด ดวยการสรางภาคีเครือขายเปนแนวรวมทางสังคมโดยใชกระแสการ
สนับสนุนการสงออกสินคาการเกษตรของไทย โดยขอความรวมมือจากภาครัฐและเอกชนเขามาสนับสนุน
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สรางความมั่นใจใหกับผูนําเขาในตัวยางแปรรูปที่จะสงออก (3) กลยุทธทางดานราคา ใชกลยุทธการนํา
ราคาประมูลยางพาราที่ตลาดกลางหาดใหญ จ.สงขลามาเปรียบเทียบระหวางบริษัทสงออกภายในประเทศ
เพื่ อ หาส ว นต า งสู ง ที่ สุ ด นอกจากนี้ ยั ง มี ก ลยุ ทธ ก ารซื้ อ ยางพาราโดยตรงกั บสหกรณ ที่อ ยู ใ นเครือ ข า ย
เนื่องจากไมตองเสียภาษีเงินได
ในสวนของแผนพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดนั้นไดกําหนดแผนปฏิบัติงานคือ (1) การเรียนรู
และพัฒนาโดยเครือขายคุณคายางพารายานตาขาวจะมีการจัดเวทีเรียนรูผูนํากลุมหรือผูเกี่ยวของ การจัดทํา
สวนตนแบบเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนใหแกสมาชิก และผูมีสวนเกี่ยวของโดยมีการเชิญวิทยากรจาก
หนวยงานตางๆ มาสงเสริมและใหความรูเพื่อใหเกิดเปนสังคมขอมูลขาวสาร และใหสมาชิกมีความเขาใจ
ในการทําสวนยางอยางยั่งยืน (2) การจัดดําเนินการภายในองคกร โดยการจัดทํากระบวนการการ
ดําเนินงานและบริหารภายในจะชวยในการกําหนดการทํางานเปนระบบและมีแบบแผน การบริหารจัดการ
เครือขายใหมีประสิทธิภาพ ชวยใหแผนงานตางๆ สัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้น (3) มีการสืบคนขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต เพื่อที่จะไดลดความเสียง และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความ
ตองการของตลาดอยูตลอดเวลา (4) ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและสถาบันการศึกษา ซึ่งชวยใหการ
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชวยลดภาระการลงทุน นอกจากนี้จะทําใหผลิตภัณฑ
มีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น (5) ขอรับการสนับสนุนจากเครือขาย การสนับสนุนจากผูผลิตรายใหญและ
สถาบันเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการสงออกที่เปนพันธมิตรจะชวยใหมีชองทางในการจัดจําหนาย
มากยิ่งขึ้น (6) เพิ่มจํานวนสมาชิกและภาคีเครือขาย โดยการหาเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่เขารวมมาก
ขึ้นจะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิต และอํานาจการตอรอง ทําเครือขายยิ่งมีความเขมแข็งเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ในสวนของแผนบริหารความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจยางพาราในป 2555 – 57 ไดผลการ
ประเมินตนเองที่คํานึงถึงแนวทางการปองกันความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจยางพารา ดังนี้ ธุรกิจยางพารา
ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว สามารถจําแนกองคประกอบไดเปน 6 สวน ซึ่งในการวิเคราะหความ
เสี่ยงจะดําเนินการตามองคประกอบของธุรกิจ 6 ประเภท โดยแหลงที่มาของความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ
ไมพึงประสงคตอธุรกิจ สามารถจําแนกไดเปน 2 สวน คือ ความเสี่ยงจากปจจัยภายใน และความเสี่ยงจาก
ปจจัยภายนอก
การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว สามารถดําเนินการ
ตามลําดับ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดวัตถุประสงควตั ถุประสงคของธุรกิจยางพาราสหกรณยานตาขาวฯไดแก
“เพื่อสรางผลประโยชนแกสมาชิกสหกรณฯ โดยการสรางกําไรจากการดําเนินธุรกิจยางพารา”
2. การระบุความเสี่ยงจําแนกเปน 6 ประเด็นตามองคประกอบของธุรกิจ
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3. การประเมินความเสี่ยง เปนกระบวนการระบุความเสี่ยงงวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดขึ้นและความ
รุนแรงของผลกระทบ ซึ่งพบวา การขายยาง และ การแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ มีโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยงมากที่สุด
4. การประเมินมาตรการควบคุม ประกอบดวยการทบทวนมาตรการควบคุมที่ใชในปจจุบัน และ
การออกแบบมาตรการควบคุมเพื่อนําไปสูการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป
5. การบริหารจัดการความเสี่ยง เปนการนํามาตรการมาใชปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจเพื่อลดความ
เสี่ยงหรือลดความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบของความเสี่ยงโดยพิจารณามาตรการควบคุมที่กําหนดวามี
ความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติหรือไมแลวนํามาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนําไปปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม (กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ) จากการกําหนดมาตรการควบคุมของความเสี่ยงในการขาย
ยาง และการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯสามารถวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเปน
แผนงานโครงการ ผูรับผิดชอบ และระยะเวลาในการดําเนินงาน โดยในสวนของการขายยางสามารถจัด
กลุมเพื่อการบริหารไดเปน 2 ประเด็น คิดเปนแผนงาน/โครงการจํานวน 7 โครงการ สวนการแปรรูปยาง
แผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ จากการกําหนดมาตรการของการจัดการความเสี่ยง สามารถจัดกลุมเพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยงไดเปน 4 ประเด็น คิดเปนแผนงาน/โครงการจํานวน 11 โครงการ
เมื่อทําการกําหนดแผนงานโครงการ ผูรับผิดชอบ และชวงเวลาในการดําเนินการแลว เนื่องจาก
ความจํากัดของทรัพยากรทั้งงบประมาณ บุคลากร และเวลา ดังนั้นจึงดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ 2 ดานนี้ เพื่อดําเนินการตามลําดับความสําคัญ โดยในดานการขายยาง จําแนกการดําเนินงานในป
บัญชี 55/56 จํานวน 3 โครงการ ไดแก (1) การฝกอบรมเพิ่มความรูดานการตลาด (2) การอบรมทักษะการ
คัดเกรด และ (3) การจัดซื้อลูกตุมทดสอบเครื่องชั่ง ปบัญชี 56/57 จํานวน 3 โครงการตามลําดับไดแก (1)
การทบทวนโครงสรางองคกร(2)โครงการจัดจางที่ปรึกษามืออาชีพดานการตลาดยางพารา และ (3)
ทบทวนแนวทางการระดมทุน ในสวนการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ จําแนกการ
ดําเนินงานตามปบัญชี 55/56 จํานวน 6 โครงการตามลําดับไดแก (1) การรณรงคซื้อน้ํายางจากสมาชิก (2)
แผนการซอมบํารุงและการทดแทนเครื่องจักร (3) การกําหนดขั้นตอนการรับซื้อและแปรรูป (4) แผนการ
จัดซื้อเชื้อเพลิง (5) การตรวจสอบภายใน และ (6) การจัดสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ ปบัญชี 56/57
จํานวน 5 โครงการตามลําดับไดแก (1) การเพิ่มพูนความรูและทักษะ (2) การกําหนดตัวชี้วัดและผลการ
ปฏิบัติงาน (3) การจัดซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ํายาง (4) การศึกษาเพื่อใชเชื้อเพลิงใหมีประสิทธิภาพ
และ (5) การติดตั้งกลองวงจรปด
6. การติดตามผลและทบทวน เปนการติดตามผลภายหลังมีการดําเนินการตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงแลวเพื่อใหมั่นใจวาแผนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพโดยสหกรณการเกษตรเกษตรยาน
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ตาขาว มีการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ ดังนั้นการตรวจสอบจึงเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
ในแตละโครงการ โดยในชวงป 2556 จนถึงเดือนกันยายน สหกรณการเกษตรยานตาขาวไดดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสียงในการดําเนินธุรกิจยางพาราแลวเปนสวนใหญ
ผลการวิ จั ย อี ก ส ว นหนึ่ ง ได แ ก ก ารประเมิ น ความคิ ด เห็ น ระดั บ เกษตรกรและผลกระทบด า น
เศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับสมาชิก สหกรณและระดับเครือขาย ขอมูลจากการสัมภาษณ
เกษตรกรชาวสวนยางที่เปนสมาชิกโดยการสุมตัวอยางจํานวน 356 ราย พบวาชาวสวนยางสวนใหญจบ
ประถมการศึกษา มีประสบการณในการทําสวนยางพาราโดยเฉลี่ยประมาณ 23 ป รอยละ 50 ของเกษตรกร
ชาวสวนยางมี รายไดจ ากการประกอบอาชีพการทําสวนยางเพียงอยางเดีย ว จากขอมูลนี้ชี้ใ หเ ห็นวามี
เกษตรกรชาวสวนยางมากถึงครึ่งหนึ่งที่พึ่งพารายไดจากสวนยางเพียงอยางเดียว ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะไดรับ
ผลกระทบอยางมากในภาวะปจจุบันที่ราคายางพารามีความผันผวนและมีแนวโนมราคายางพาราตกต่ํา
จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับกิจกรรมการเกษตรผสมผสาน พบวารอยละ 59.08 ทํา
สวนยางเชิงเดี่ยว สวนที่เหลือประมาณรอยละ 40.92 มีการปลูกพืชแซมในสวนยาง เชน ผักเหนียง และตน
สะเดา และเลี้ยงโคในสวนยาง ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะสงเสริมใหมีการขยายกิจกรรมเกษตรผสมผสานไดอีก
มาก
สําหรับในเรื่องของการใชปุยในสวนยางที่เปดกรีดแลว จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยาง
พบวารอยละ 69.37 ใชปุยอินทรียรวมกับการใชปุยเคมี และเปนที่นาสังเกตวามีสมาชิกรอยละ 56.45 ที่ไม
เคยเขารับการอบรมเกี่ยวกับความรูและการใชปุยในสวนยาง แตทั้งนี้มีผูที่ไมเคยเขารับการฝกอบรมแสดง
ความสนใจที่จะเขารับการฝกอบรมถึงประมาณรอยละ 69.04 เมื่อสอบถามเกี่ยวกับความสนใจในเรื่องของ
ปุยสั่งตัด (การใชปุยตามผลการวิเคราะหธาตุอาหารในดิน) และปุยน้ําสกัดจากมูลสัตว พบวาสมาชิกรอยละ
65.45 แสดงความสนใจเรื่องปุยใน 2 รูปแบบนี้ และเกือบทั้งหมด (รอยละ 95.28) ของสมาชิกชาวสวนยาง
ที่แสดงความสนใจมีความตองการเขารวมทั้ง 2 โครงการ
ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากราคายางตกต่ํานั้น เพื่อใหเห็นถึงความ
รุนแรงของผลกระทบที่ชัดเจน จําเปนอยางยิ่งที่จักตองทําการศึกษาวิเคราะหตนทุนการทําสวนยางและ
นําเสนอในรูปตนทุนตอไรและตนทุนตอกิโลกรัม ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดอายุการทําสวนยางไวที่
21 ป ตอรอบ โดยในปแรกมีคาใชจายในการเตรียมดิน ตนพันธ คาปลูก คาปุย และคาดูแลรักษา สวนปที่ 2
– 6 จะมีแต คาปุย และคาดูแลรักษาที่นําไปคิดเปนตนทุนเฉลี่ยกระจายไปในแตละปหลังการเปดกรีดยาง
ทั้งนี้หลังเปดกรีดในปที่ 7 มีคาปุย คาดูแลรักษา และคากรีด เปนตนทุนหลัก เนื่องจากตนทุนเฉลี่ยตอ
กิโลกรัมขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตน้ํายางดวย โดยปริมาณผลผลิตน้ํายางในรอบ 1 ป จะมากหรือนอยขึ้นอยู
กับจํานวนวันที่กรีดในรอบปและปริมาณน้ํายางที่กรีดไดตอไรในแตละวันที่กรีด ในการศึกษานี้กําหนด
จํานวนวันกรีดจากการสัมภาษณเกษตรกรผูใหขอมูลหลักที่ประมาณวาจํานวนวันกรีดในรอบ 1 ป คือ 135 150 วัน มีปริมาณผลผลิตคิดเปนเนื้อยางแหงประมาณ 290 กิโลกรัมตอไรตอป
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เนื่องจากในการทําสวนยางกรณีการทําสวนยางในพื้นที่เปดใหมกับพื้นที่สวนยางเดิมที่ไดเงินทุน
ในการปลูกทดแทนรอบใหมจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จึงไดนําเงินสวนนี้มาหักออก
จากคาใชจายในการทําสวนยางในพื้นที่เดิมที่ขอทุนสงเคราะหการทําสวนยางในอัตราไรละ 16,000 บาท
เนื่องจากมีชาวสวนยางที่ไมไดกรีดเอง มีการจายคาจางกรีดเปนสัดสวนเจาของสวนยาง 60% และคนกรีด
40% ของผลผลิต เจาของสวนไมไดจายออกไปเปนเงินสด ในการคํานวณตนทุนตอกิโลกรัมจึงไดตัด
ผลผลิตที่เปนสวนของคนกรีดออกไปจากการคํานวณ ผลการวิเคราะหตนทุนการทําสวนยางแสดงวา
ตนทุนการทําสวนยางของเจาของสวนยางที่ไมไดกรีดยางเองจะสูงขึ้นถาหากจํานวนวันกรีดในรอบปลดลง
ตนทุนการทําสวนยางโดยเฉลี่ยประมาณ 19,019.92 – 19,421.29 บาทตอไร หรือ 65.66 – 72.29 บาทตอ
กิโลกรัม สําหรับกลุมชาวสวนยางที่ไดเงินทุนสงเคราะหการปลูกทดแทนสวนยางเดิม ขณะที่ตนทุนของ
เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกในพื้นที่ใหมมีคาสูงกวาประมาณ 1,100 บาทตอไร หรือประมาณ 4 บาทตอ
กิโลกรัม
จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากราคายางพาราตกต่ํา ซึ่งสงผลให
รายไดจากการทําสวนยางลดลง พบวาสมาชิกชาวสวนยางประเมินผลกระทบของราคายางตกต่ําวามีผลทํา
ใหรายไดลดลงอยางคอนขางรุนแรง เมื่อสอบถามสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับการปรับตัวหลังจากไดรับ
ผลกระทบที่ทําใหรายไดลดลง พบวามีสมาชิกรอยละ 68.54 ไมไดใหความเห็น รอยละ 17.98 กลาววาใช
แนวทางลดคาใชจายและประหยัดไมฟุมเฟอย อีกรอยละ 11.80 กลาววาใชแนวทางการหารายไดเสริม
จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกันสํารองเงินจากกําไรของธุรกิจยางพาราของสหกรณ
การเกษตรยานตาขาว พบวากลุมสมาชิกชาวสวนยางที่เห็นดวยและไมเห็นดวยมีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน
โดยรอยละ 68.78 ของกลุมสมาชิกที่เห็นดวยไดระบุวาควรมีสัดสวนการกันสํารองเงินกําไรของธุรกิจยาง
ไวที่รอยละ 5-10 ในสวนของเรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จากการสอบถามสมาชิก
ชาวสวนยางพบวามีเพียงรอยละ 24.63 ที่เคยเขารวมประชุมหรือฝกอบรมหรือมีความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเมื่อสอบถามวาไดมีการนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชปฏิบัติหรือไม พบวามี
เพียงรอยละ 23.93 ที่ไดมีการนําไปปฏิบัติ จึงจําเปนอยางยิ่งที่สหกรณการเกษตรยานตาขาวจะตองให
ความสําคัญกับเรื่องนี้ใหมากขึ้น
เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเครือขายธุรกิจยางพาราที่สหกรณการเกษตรยานตาขาวทําหนาที่
เปนแกนนํา พบวาสมาชิกสวนใหญไมใหคําตอบหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้นาจะมาจากสมาชิกชาวสวน
ยางไมทราบหรือมีขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนที่สหกรณการเกษตรยานตาขาวตอง
สื่อสารและเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมดานตางๆ ของเครือขายธุรกิจยางพาราที่สหกรณเปนแกนนํา
สวนผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับศูนยเรียนรูแบบเสมือนจริง (Virtual learning center) เพื่อ
ใหบริการสมาชิกและผูสนใจ การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูและแผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิกนั้น การ
ขับเคลื่อนศูนยเรียนรูดานยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวเพื่อใหขอมูลขาวสาร มีพี่เลี้ยงหรือ
เกษตรกรตัวอยางที่เปนตนแบบ และเผยแพรเทคโนโลยี/นวัตกรรมในการทําสวนยางพารา โดยดําเนินการ
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ใน 3 แนวทางควบคูกันไป ไดแก (1) การคัดเลือกสวนยางพาราตนแบบและการพัฒนาสวนยางพารา (2)
การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และ (3) แผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิก
เพื่อสรางรากฐาน (platform) การสงเสริมการทําสวนยางที่มั่นคง
การคัดเลือกสวนยางพาราตนแบบและการพัฒนาสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยาน
ตาขาวที่ไดรับเลือกซึ่งเปนธุรกิจตนน้ําเพื่อรองรับการกาวไปสูความเปนผูสงออกยางพาราที่เปนธุรกิจปลาย
น้ํา เปนการขยายผลเครือขายคุณคาไปยังสมาชิกชาวสวนยางที่เปนตนน้ําใหไดรับผลประโยชนสูงขึ้นจาก
การพัฒนาเครือขายคุณคายางพารา โดยโครงการฯ ไดนําแนวทางการขยายผลแบบกลุมที่มีแกนนําเปน
ศูนยกลางการเรียนรูเสมือนไขแดงและมีสมาชิกกลุมเปนไขขาวที่จะไดรับการเรียนรูผ านแกนนําทีม่ ีอยู 5
ราย โดยในปที่ 3 ไดคดั เลือกเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกอีกจํานวน 1 รายทีใ่ ชแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในการทําสวนยางพารา เพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลางหรือแมขายที่เปนตนแบบในการขยาย
ผลการทําสวนยางพารา (ผูผลิตน้ํายางหรือยางแผน) ซึ่งเปนตนน้ําของการทําธุรกิจของสหกรณการเกษตร
ยานตาขาว เกษตรกรที่เปนตนแบบรายนี้เปนครอบครัวที่ทําสวนยางพาราเปนหลัก มีฐานะความเปนอยูที่
ไมเดือดรอนแมวาราคายางพาราจะตกต่ํา มีความมัน่ คงในอาชีพ เปนเกษตรกรที่ไดรับคัดเลือกจาก
สํานักงานการเกษตรจังหวัดตรังใหเปนตนแบบในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประกอบอาชีพ
การทําสวนยางพารา
สวนยางที่ใชเปนแปลงเรียนรูและถายทอดแนวปฏิบัติการทําสวนยางพารามีขนาด 9 ไร อยูใน
บริเวณเดียวกันกับพื้นที่บานที่อยูอาศัยซึ่งเนื้อที่ประมาณอีก 2 ไร ยางพาราอายุ 15 ป เมื่อราคายางเฉลี่ย 80
บาท/กก. มีรายไดตอครอบครัวประมาณ 288,000 บาทตอป (ถาจางกรีดเจาของสวนก็จะมีรายไดเพียง
ประมาณ 172,000 บาท) (32,000 บาทตอไร) วิเคราะหแลวเจาของสวนมีรายไดสุทธิประมาณ 21,000 บาท
ตอเดือน (2,333.33 บาทตอไรตอเดือน) ในการนําแนวปฏิบัติการพัฒนาการทําสวนยางพาราตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เกษตรกรตนแบบรายนี้ไดใชพื้นที่ประมาณ 2 ไร ปลูกไมผลหลากหลายชนิดไว
สําหรับบริโภคในครัวเรือน รวมถึงปลูกผักสวนครัวและผักพื้นบานไวสําหรับบริโภคในครัวเรือนและ
จําหนายถาเหลืออีกหลากหลายชนิดเชนเดียวกัน โดยในรอบป 2555 ประมาณการณวาจะขายไดเปนรายได
เสริมประมาณ 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงไกไวบริโภคไขและเนื้อในครอบครัวอีกดวย จึงทําให
ครอบครัวนี้ไมเดือดรอนแมวาราคายางพาราจะตกต่ําหรือราคาอาหารจะสูงขึ้นเพราะมีอาหารที่ผลิตเองไว
บริโภคเปนการประหยัดคาใชจายดานอาหารของครอบครัว นอกจากนี้ในพื้นที่สวนยางพาราขนาดพื้นที่ 9
ไรนั้น เกษตรกรรายนี้ไดจัดสรรพื้นที่ปลูกตนผักเนี้ยงแซมระหวางแถวของตนยางพารา ปจจุบันสามารถ
เก็บยอดผักเนี้ยงขายวันละประมาณ 5-6 กก. จึงทําใหเกษตรกรรายนี้มีรายไดเสริมอีกวันละประมาณ 250300 บาท หรือคิดเปนรายไดเสริมของครัวเรือนประมาณ 100,000 บาทตอป (11,111.11 บาทตอไร)
นอกจากนี้เกษตรกรรายนี้ยังทํากิ่งเพาะชําตนผักเนี้ยงไวขายดวย โดยสามารถผลิตกิ่งเพาะชําไดคิดเปน
รายไดเสริมอีกประมาณ 60,000 บาทตอป (6,666.67 บาทตอไร) ดังนั้นจะเห็นไดวาครัวเรือนของเกษตรกร
รายนี้มีรายไดสุทธิรวมจากทุกกิจกรรมประมาณ 35,000 บาทตอเดือน หรือ 420,000 บาทตอป (3,181.82
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บาทตอไรตอเดือน หรือ 38,181.82 บาทตอไรตอป) จากการใชประโยชนที่ดินรวมเพียง 11 ไร และใช
แรงงานของครอบครัว 3 คน ใหเกิดการใชแรงงานในครัวเรือนอยางเต็มที่ จึงเปนการสมควรที่จะสงเสริม
และพัฒนาเปนแปลงเรียนรูตนแบบภายใตศูนยเรียนรูของสหกรณการเกษตรยานตาขาว เปนตัวอยางแก
เกษตรกรที่เปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และเปนฐานในการขับเคลื่อนการทําสวนยาง
อยางมั่นคงเพื่อใหเปนตนแบบแกชุมชนอื่นๆ ไดนําไปขยายผลตอไปในอนาคต
ในส ว นของการขั บ เคลื่ อ นศู น ย เ รี ย นรู ข องสหกรณ ก ารเกษตรย า นตาขาวในด า นอื่ น ๆ ซึ่ ง มี
ความกาวหนา ไดแก (1) จัดมุมศูนยการเรียนรูที่สํานักงานใหญของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด
เพื่อเปนศูนยกลางในการคนควาหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต และสื่ออื่นๆ เชน เอกสาร หนังสือ บทความ และ
วีดีทัศน (2) ดําเนินการสรางหองศูนยการเรียนรูที่สาขา ณ โกดังอัดกอนยาง เพื่อใหสมาชิกและเครือขายที่
ไปรอสงยางไดศึกษาขอมูลเรื่องยางและขาวสารความเคลื่อนไหวของตลาดยางตามภาวะเศรษฐกิจโลก (3)
การพัฒนา web-site เพื่อใหมี web-page ของสหกรณการเกษตรยานตาขาวที่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
สามารถเขามาสืบคนขอมูลและความเคลื่อนไหวของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และ (4) พัฒนาสหกรณ
การเกษตรยานตาขาวใหเปนตนแบบและศูนยเรียนรูการดําเนินธุรกิจยางพาราภายใตโครงการวิจัยเครือขาย
คุณคายางพาราที่กําลังดําเนินการอยูและโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณเพื่อ
เตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเริ่มดําเนินการภายในป 2556
ในสวนของแผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิกเพื่อสรางรากฐาน (platform) การสงเสริมการ
ทําสวนยางที่มั่นคงนั้น ไดใหความสําคัญกับการนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ซึ่งจากการวิเคราะห
กรณีศึกษาของเกษตรกรสมาชิกตนแบบที่มีการจัดการฟารมภายใตความเสี่ยงดานราคาของยางพาราและ
ความไมแนนอนของรายไดจากการประกอบอาชีพทําสวนยางพารา โดยมีการกระจายความเสี่ยงเรื่อง
รายไดที่ใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสวนยางพาราตนแบบอยางยั่งยืน นั่นคือการประกอบ
อาชีพการทํา สวนยางพาราที่ ยึ ดถื อทางสายกลางภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือความพอประมาณ มีเหตุผล และที่สําคัญคือมีภูมิคุมกันที่ดีในการประกอบอาชีพ
นําไปสูชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น ทําใหการทําสวนยางพารามีความกาวหนาอยางสมดุล
มั่นคง และยั่งยืน มีการจัดทําวีดีทัศนสภาพสวนยางพาราและที่อยูอาศัยและกิจกรรมตางๆ ที่เปนแหลง
รายไดที่หลากหลาย เปนตนแบบในการขับเคลื่อนมีการเผยแพรผาน web-site ของสหกรณการเกษตรยาน
ตาขาว
ทั้งนี้สหกรณการเกษตรยานตาขาวไดกําหนดแผนการสงเสริมการทําสวนยางที่มั่นคงเพิ่มเติมจาก
การมีสวนตนแบบอีก 6 กิจกรรม ทั้งนี้กําหนดใหมีการดําเนินการประกาศยกยองในความรวมมือของ
เจาของสวนในที่ประชุมใหญ และจัดทําวีดีทัศนสภาพสวนเผยแพรผาน web-site ของสหกรณการเกษตร
ยานตาขาว พรอมทั้งจะมีขยายผลไปยังสมาชิกชาวสวนยางรายอื่นๆ ตอไป
ผลการวิ จั ย ที่ สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ได แ ก ก ารศึ ก ษาให ไ ด แ บบจํ า ลองการจั ด การโซ อุ ป ทาน
ยางพาราในธุรกิจสหกรณ จากผลการศึกษาตามโครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทาน “เครือขายคุณคา
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ยางพารา” ทั้ง 3 ระยะที่ผานมาโดยใชสหกรณการเกษตรยานตาขาว จ.ตรัง ที่มีการดําเนินธุรกิจยางพาราใน
รูปแบบเครือขาย โดยมี สกก. ยานตาขาวเปนแกนนํา นักวิจัยรวมกับกรรมการดําเนินงาน ฝายจัดการ สกก.
ยานตาขาว และตัวแทนเครือขาย สามารถถอดบทเรียนการดําเนินการเครือขายธุรกิจยางพาราตามหวงโซ
คุณคาอุปทาน ไดรูปแบบการเพิ่มขีดความสามารถของ สกก. ในการใช สกก. เปนกลไกในการนําแผน
ธุรกิจ การบริหารความเสี่ย ง ศูนยเรียนรู และแผนการสงเสริมการทําสวนยางไปใชประโยชนใ นการ
แกปญหาความผัน ผวนของราคายางพาราที่มีแนวโนมตกต่ํา และไดพัฒนาแบบจําลองการจัด การโซ
อุป ทานยางพาราในธุ ร กิ จ สหกรณ ที่ มีก ารจัด การความเสี่ย งทั้ ง ในระดั บต น น้ํ า กลางน้ํา และปลายน้ํ า
ดังตอไปนี้
ตนน้ํา มีสมาชิกสหกรณการเกษตรที่เปนเกษตรกรชาวสวนยาง และชาวสวนยางที่เปนสมาชิก
ของเครือขายเปนฐานการผลิตน้ํายางสดและยางแผนดิบ โดยเกษตรกรชาวสวนยางเหลานี้จะตองมีการ
ปรับตัวในการทําสวนยางไปในทิศทางที่มีความมั่นคงในรายไดและอาชีพการทําสวนยางที่ยั่งยืนตาม
แนวทางสวนยางตนแบบและการถายทอดผานศูนยเรียนรู โดยการรับเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติ มีการทําบัญชีครัวเรือน มีการบริหารจัดการดานการเงินในครอบครัว นําเอาการทําเกษตรผสมผสาน
เชน ปลูก พืชแซมในสวนยาง ปลู ก พื ชรว มยาง เลี้ยงสัต วใ นสวนยาง ทําการเกษตรที่ปลูก พืชอยางอื่น
นอกจากยางพารา เชน ปาลมน้ํามัน และไมผล เปนการบริหารความเสี่ยงในระดับครัวเรือนเกษตรกรที่อยู
ในระดับตนน้ําของธุรกิจยางพารา สงผลใหมีการกระจายความเสี่ยงจากผลกระทบดานรายไดจากการทํา
สวนยางลดลงเนื่องจากราคายางพารามีความผันผวนและมีแนวโนมตกต่ําลง รวมทั้งสงเสริมใหเกษตรกร
ลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่งคาปุย ทั้งนี้ก็เพื่อใหสมาชิกชาวสวนยางมีอาชีพที่มั่นคง
กลางน้ํา มีสหกรณการเกษตรที่เปนแกนนํา สหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกรอื่นๆ ที่เปน
พันธมิตรและเครือขายที่รวบรวมผลผลิตยางพารามาแปรรูปเปนยางแผนรมควันที่มีคุณภาพ และรวบรวม
ยางแผนดิบของสมาชิกฯ โดยมีปริมาณผลผลิตยางพาราแปรรูปขั้นตนและขั้นกลางในปริมาณเฉลี่ย 50 ตัน
ตอวัน รวมถึงการพิจารณาลงทุนในการแปรรูปยางพาราขั้นกลาง เชน ยางแทง หรือ ยางคอมปาวด การ
ดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรที่เปนแกนนําตองมีแผนธุรกิจในชวง 2-3 ปลวงหนา มีการประเมิน
ตนเองที่คํานึงถึงแนวทางการปองกันความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจยางพารา มีการแสวงหาและสราง
สัมพันธกับหนวยงาน/องคกรตางๆ มาเปนพันธมิตรทางการคา และหนวยสนับสนุนทางดานเงินทุน ดาน
วิชาการและความรู
ปลายน้ํา ในระดับปลายน้ํา มีสหกรณการเกษตรที่เปนแกนนําทําหนาที่จําหนายและสงผลผลิต
ยางพาราแปรรู ปขั้ น กลางผ า นโซ อุปทานไปยังอุต สหกรรมแปรรูปขั้น สุด ทายที่อ ยูปลายน้ําของธุรกิ จ
ยางพารา การดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรที่เปนแกนนําในระดับปลายน้ําตองมีแผนธุรกิจในชวง 23 ปลวงหนา มีรายละเอียดความเสี่ยงจําแนกตามชองทางการตลาด เชนเดียวกัน รวมถึงมีการประเมินตนเอง
ที่คํานึงถึงแนวทางการปองกันความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจยางพาราโดยดําเนินการวางแผนการบริหาร
ความเสี่ยงของธุรกิจยางพาราดวย ในระดั บ ปลายน้ํ า นี้ มี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ขายยางแผ น รมควั น โดยการ
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ประมูลผานตลาดกลางยางพาราหาดใหญ (หรือตลาดกลางยางพาราในจังหวัดอื่นๆ) มีการแสวงหาแนว
ทางการสงออกยางแผ นรมควัน อั ดก อนผานชุมนุมสหกรณจัง หวัดตรังและพัน ธมิต รทางการคาไปยัง
ประเทศ จีน อินเดีย และมาเลเซีย นอกจากนี้สหกรณการเกษตรที่เปนแกนนําตองกลับมาใหความสําคัญกับ
ชองทางการจําหนายยางแผนรมควัน ยางแทง/ยางคอมปาวดที่จะแปรรูปในอนาคต ใหกับพันธมิตรทาง
การค า ที่ เ ป น บริ ษั ท แปรรู ป ยางพาราขั้ น สุ ด ท า ยในอุ ต สาหกรรมยางรถยนต แ ละรถจั ก รยานยนต
ภายในประเทศไทย
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการประกอบธุรกิจยางพาราทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําแลว เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ํายางโดยการลดตนทุน
การทําสวนยาง และเพิ่มรายไดจากกิจกรรมเกษตรผสมผสาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและ
การตลาด จํ า เป น ตองมีก ารจัด การโซ อุปทานในธุรกิจยางพาราที่ชี้ใหเ ห็น การเชื่อมโยงธุรกิจ ระหวาง
สหกรณ กับภาคีเครือขา ยพันธมิตรทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา มีการจัดการอุ ปทานของ
ผลผลิตยางพาราของสมาชิกและเครือขายที่สหกรณรวบรวมไดทั้งหมดใหชัดเจนดวยการจัดทําแผนธุรกิจที่
กําหนดการจัดการอุปทานใหเปนสวนหนึ่งของกลไกตลาดที่อยูในรูปยางแผนรมควัน ยางคอมปาวด ยาง
แทง และการจัดการอุปทานเพื่อแปรรูปเปนสินคาสําเร็จรูปโดยการรวมลงทุนการกับพันธมิตรทางการคา
ซึ่งมีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับและใชกลไกศูนยเรียนรู แผนธุรกิจ แผนบริหารความเสี่ยง การ
พัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการ มีที่ปรึกษา เงินกองทุน ฯลฯ ซึ่งจะชี้ใหเห็นนวัตกรรมการจัดการธุรกิจ
แนวใหม โดยการจั ด ทํ า และดํ า เนิ น การตามแผนธุ ร กิ จ ระยะ 3 ป ด ว ยความร ว มมื อ ทางวิ ช าการจาก
สถาบันการศึกษา มีการแสวงหาพันธมิตรและหุนสวนทางการคาเพิ่มเติมตลอดเวลา มีการนําเอาแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงมาใชในการดําเนินธุรกิจเครือขายยางพารา ดังตอไปนี้
(1) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมจํานวน 3 โรงของสหกรณ ที่
ไดจากการประชุมระดมความคิดในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดตนทุนในการแปร
รู ป โดยทางสหกรณ ไ ด ส ง เจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งไปศึ ก ษาดู ง านของโรงรมอื่ น ๆ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการแปรรูปสูง สามารถแปรรูปยางแผนรมควันในอัตราสูงกวารอยละ 95
นอกจากการปรับปรุงในเรื่องของบุคลากรแลว ทางสหกรณยังไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 3
แสนบาทเพื่อดําเนินการปรับปรุงเตาอบแบบประหยัดพลังงาน เพื่อลดตนทุนเชื้อเพลิงและเพิ่ม
สัดสวนการแปรรูปที่ปจจุบันไดเพียงรอยละ 60 เปนไมนอยกวารอยละ 95
(2) พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความรูความสามารถของคณะกรรมการฝายจัดการ และสมาชิก
เครือขาย ดวยการเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อนําไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ธุรกิจยางพาราในรูปแบบเครือขายที่มีสหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนแกนนํา จัดทําแผน
ธุรกิจและใหมีผูรับผิดชอบที่จัดเจนและมีการติดตามงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการรับซื้อ
และขายยางแผนรมควัน ณ สาขาของเครือขายตลาดกลางยางพาราหาดใหญ ของสหกรณ
การเกษตรยานตาขาว
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(3) เพื่อใหการประกอบการธุรกิจยางพารามีความตอเนื่องและยั่งยืน จึงควรสนับสนุนใหสหกรณ
การเกษตรยานตาขาวรวมกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในการพัฒนาโครงสรางองคกรใหมใหมีกลุมงานเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนา ( Research and Development: R & D) การจัดการความรู ( Knowledge Management:
KM) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development: HRD โดยเชื่อมโยงกับ
ศูนยการเรียนรูที่กําลังดําเนินการอยู
(4) การดําเนินการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานใหแกสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวเกี่ยวกับ
การลดตนทุนในการทําสวนยาง การจัดทําบัญชีครัวเรือน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(5) การเผยแพรผลงานวิจัยผานการเขามาศึกษาดูงานของตัวแทนจากสหกรณและหนวยงานตาง ๆ
ที่ทําธุรกิจเกี่ยวของกับยางพารา และ web-site ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว
ในสวนของการบริหารความเสี่ยงระดับตนน้ํานั้น จากการถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบ การทํา
สวนยางพาราใหมีความมั่นคง ยั่งยืน เกษตรกรชาวสวนยางตองพึ่งพาตนเองไดดวยการกระจายความเสี่ยงที่
เกิดจากความผันผวนของราคายางพารา ดังตอไปนี้
(1) เกษตรกรสวนใหญขาดความรู ความเขาใจในเรื่องของการใชปุยยางพารา และการปรับปรุง
สภาพดินที่ถูกตองเหมาะสม ควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อลดตนทุนการทําสวนยาง
(2) เกษตรกรสวนใหญไมเห็นความสําคัญและยังขาดความรูเพิ่มเติมในการทําการเกษตรแบบ
ผสมผสานดวยการปลูกพืชแซมยาง เพื่อเปนรายไดเสริมจากรายไดที่ไดรับจากการปลูกยาง
(3) แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องสําคัญที่ชวยบรรเทาความเดือดรอนจากความไมแนนอน
ของรายไดจากการทําสวนยางอันเนื่องมาจากราคายางพาราตกต่ําและมีความผันผวนสูงมาก ถา
ไดนําแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงไปปรับใชก็จะลดสภาวะการพึ่งพาปจ จัย ภายนอกไดมาก
สามารถประกอบอาชีพการทําสวนยางไดอยางมั่นคงเพราะมีรายไดเสริมจากแหลงอื่นๆ ดวย
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการขับเคลื่อนแผนธุรกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงสําหรับสหกรณ
การเกษตร: กรณีธุรกิจยางพารา
การศึกษาตามโครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทาน “เครือขายคุณคายางพารา” ทั้ง 3 ระยะโดยใช
สหกรณการเกษตรยานตาขาว จ.ตรัง ที่มีการดําเนินธุรกิจยางพาราในรูปแบบภาคีเครือขาย โดยมี สกก. ยาน
ตาขาวเปนแกนนํา ไดผลการวิจัยภายใตการความรวมมือของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่เปนพี่
เลี้ยงเปนที่ปรึกษาดานวิชาการและเปนผูอํานวยความชวยเหลือในการประสานงานสรางพันธมิตรทาง
การคา ทางขอมูลและความรู นําไปสูการสรางรูปแบบ (Model) การเพิ่มขีดความสามารถของ สกก. ในการ
ใช สกก. เปนกลไกในการนําแผนธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง ศูนยเรียนรู และแผนการสงเสริมการทําสวน
ยางไปใชประโยชนในการแกปญหาความผันผวนของราคายางพาราที่มีแนวโนมตกต่ํา ซึ่งสามารถใช
รูปแบบของ สกก. ยานตาขาว เปนกลไกในการบุกเบิกขับเคลื่อนการแกปญหาในแนวทางที่สรางความเข็ม
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แข็ง ความมั่นคง ใหสามารถพึ่งตนเองไดตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งตนน้ํา (เกษตรกร
ชาวสวนยางที่เปนสมาชิก สกก.) กลางน้ํา และปลายน้ํา (การบริหารงาน สกก. โดยคณะกรรมการฯ และ
ฝายจัดการ) โดยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังตอไปนี้
1. ผลการศึกษาชี้วาสหกรณหรือสถาบันเกษตรกรที่เปนองคกรทางสังคม เมื่อตองเขาไปดําเนินการ
ทางธุรกิจที่อยูในโลกของการแขงขันนั้น ก็มีตัวแบบการทํางานของสหกรณที่สามารถเขาไปทําธุรกิจได
เปนการผลักดันองคกรทางสังคมใหเขาไปดําเนินการในธุรกิจไดอยางแทจริงแมวาการประกอบการธุรกิจ
ยางพารามีความเสี่ยงดานราคาและมีการแขงขันสูง โดยสหกรณการเกษตรหรือสถาบันเกษตรกรที่เขามา
ประกอบธุ ร กิ จ ยางพารานี้ จํ า เป น ต อ งใช บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ความสามารถในการจั ด การ และการ
บริหารธุรกิจยางพารา ทั้งนี้ในการแกไขปญหาการเรียกรองดานราคาของเกษตรกรชาวสวนยางพารา
รัฐบาลควรพิจารณานําเอารูปแบบการประกอบธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวนี้ไป
แกปญหาไดแนวทางหนึ่ง ซึ่งเปนการใชกลไกของกระบวนการสหกรณและการคาที่เปนธรรม ดังนั้นจึง
ควรตองมีการตรวจสอบวาสหกรณการเกษตร/สถาบันเกษตรกรในประเทศไทยที่มีศักยภาพเชนเดียวกับ
สหกรณการเกษตรยานตาขาวที่เปรียบเสมือนเปนหัวรถจักรในการขับเคลื่อนวามีอยูอีกกี่แหงที่ไหนบาง
โดยภาครัฐตองศึกษาหาขอมูลวาสถาบันเกษตรกรเหลานั้น (ที่เปรียบเสมือนเปนหัวรถจักร) ยังมีความ
ตองการหรือขาดอะไรอยูบาง แลวนําขอมูลเหลานั้นไปพิจารณาสั่งการใหหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของไป
ดําเนินการใหความชวยเหลือสนับสนุนใหสถาบันเกษตรกรเหลานั้นมีความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองไดโดย
การยกระดั บ ความสามารถในการประกอบธุร กิจ ยางพารา เปน การแกไ ขปญ หาในเชิ ง รุก เชน ความ
ชวยเหลือดานการแปรรูปในรูปของเงินทุนและเทคโนโลยี่/นวัตกรรม ไมใชแกปญหาในเชิงตั้งรับที่ตอง
คอยอุมหรือปอนที่นําไปสูความออนแอ เชน รัฐชวยแกไขปญหาดานราคาเพียงอยางเดียวซึ่งราคามีการขึ้น
ลงตามตลาดโลก สิ่ ง เหล า นี้ จ ะช ว ยให เ ห็ น ยุ ทธศาสตร ของรั ฐ ว า ควรไปเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
ประกอบการเชิงธุรกิจของเกษตรกรผานกระบวนการสหกรณ
2. ในระยะเริ่มตนสถาบันเกษตรกรจะตองแสวงหาความรวมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา
ตางๆ โดยรัฐตองเขามามีสวนชวยเหลือ เพื่อใหนักวิชาการมาชวยเปนพี่เลี้ยง เปนที่ปรึกษาทางวิชาการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research & Development: R&D) เพื่อหาแนวทางในการลดตนทุน เชน เทคโนโลยี
ในการทําสวนยาง การพัฒนาอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการแปรรูปยางพาราทั้งขั้นตน ขั้นกลาง และขั้นสุดทาย
รวมทั้งชว ยประสานงานในการสร า งและเชื่อมโยงเครือขายและพันธมิตรในทุก ภาคสว น เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับความรูความสามารถในการจัดการใหเปนมืออาชีพ สามารถแขงขันไดกับบริษัท
ธุรกิจเอกชน
3. การประกอบธุรกิจยางพาราใหอยูรอดไดเปนสิ่งจําเปนมากที่สหกรณตองมีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถอยูในองคกรอยางตอเนื่อง จะตองมีการยกระดับ พัฒนา และเสริมสรางความรูความสามารถ
ของคณะกรรมการ ฝ า ยจั ดการ รวมถึ งสมาชิก เครือขาย และควรขยายผลการใหองคความรูแก สมาชิก
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เกษตรกรชาวสวนยางใหเพิ่มมากขึ้นตามความเหมาะสมของภูมิสังคม ดวยการจัดฝกอบรม และศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการตลาด
4. เนื่องจากการประกอบการธุรกิจยางพาราโดยสหกรณการเกษตรหรือสถาบันของเกษตรกรตองมี
องคประกอบของคณะกรรมการ และฝายจัดการที่มีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศนทางธุรกิจยางพาราเมื่อ
บุคลากรของสหกรณการเกษตรหรือสถาบันของเกษตรกรในปจจุบันไดรับการเสริมสรางขึ้นมาแลวแตใน
อนาคตบุคลากรเหลานี้จะทยอยเกษียณการทํางานไป จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความตอเนื่องและความยั่งยืน
ในการประกอบธุรกิจยางพาราของสหกรณ ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการสนับสนุนบุคลากรของ
สหกรณและเครือขาย รวมทั้งบุตรหลานของสมาชิกไดศึกษาเรียนรูเพิ่มเติม โดยมีการใหทุนการศึกษาเพื่อ
สรางบุคลากรทดแทนที่เกษียณอายุเพื่อใหมีการสืบทอดความรู ความสามารถในการประกอบการธุรกิจ
ยางพารา อีกทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของของภาครัฐควรสนับสนุนใหสหกรณการเกษตรและสถาบันเกษตรกร
รวมมือกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในการพัฒนา
โครงสรางองคกรใหมใหมีกลุมงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา (R & D) การจัดการความรู (KM) และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) โดยเชื่อมโยงกับการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจยางพารา
ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา พรอมจัดใหมีศูนยการเรียนรูขึ้น
5. ในการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกร/สหกรณการเกษตรในการประกอบธุรกิจยางพารา
ควรจะดําเนินการเปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลสมาชิก โดยควรจัดทําฐานขอมูล
สมาชิกตนแบบที่ทําสวนยางเพียงอยางเดียวและสมาชิกที่ทําสวนยางแบบผสมผสานกับพืชอื่น เพื่อแสดง
ใหเห็นผลดีของการทําสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 เปนการกําหนดกรอบทิศทาง
และการวางกลยุทธและแผนธุรกิจ และระยะที่ 3 เปนการสรางและถอดแบบจําลองธุรกิจยางพาราตั้งแตตน
น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึ่งทั้งหมดทําใหเห็นเสนทางการเชื่อมโยงโซอุปทาน การวิเคราะหแผนกลยุทธ
การจัดการความเสี่ยง ทําใหไดเห็นวิธีการเติบโตที่ใชกระบวนการสรางองคความรูและขอมูล เปนตัวเพิ่ม
ขีดความสามารถของสหกรณการเกษตรในการกาวสูโลกของการทําธุรกิจ ที่สามารถพึ่งพาและยืนหยัดอยู
ไดดวยตัวเองอยางยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิก
6. ตองมีการจัดการโซอุปทานในธุรกิจยางพาราที่ชี้ใหเห็นการเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณกับ
ภาคีพัน ธมิตรทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา มีการจัด การอุปทานของผลผลิตยางพาราของ
สมาชิกและเครือขายที่สหกรณรวบรวมไดทั้งหมดใหชัดเจน โดยกําหนดการจัดการอุปทานเปนสวนหนึ่ง
ของกลไกตลาดในรูปยางแผนดิบรมควัน ยางคอมปาวด ยางแทง และการจัดการอุปทานเพื่อแปรรูปเปน
สินคาสําเร็จรูปโดยการรวมลงทุนกับบริษัทเอกชนที่เขารวมเปนพันธมิตรทางการคา โดยสหกรณอาจจะไม
ตองดําเนินการเองทั้งหมด เชน สหกรณลงทุนในที่ดินและจัดหาวัตถุดิบ สวนบริษัทตางประเทศลงทุนใน
เครื่องจักรและความรูดานเทคนิค (Know How) และชองทางการจําหนายที่มีอยูแลว โดยตลอดโซอุปทาน
มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ และใชกลไกศูนยเรียนรู แผนธุรกิจ แผนบริหารความเสี่ยง การพัฒนา
โครงสรางการบริหารจัดการ มีที่ปรึกษา เงินกองทุน ฯลฯ ซึ่งชี้ใหเห็นนวัตกรรมการจัดการธุรกิจแนวใหม
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7. ในการประกอบธุรกิจยางพาราโดยใชกระบวนการของสหกรณนั้น มีทั้งนโยบายของภาครัฐที่
เปนตัวถวง/หนวงใหสหกรณหรือสถาบันเกษตรกรไมกาวไปขางหนา และนโยบายภาครัฐที่ชวยสนับสนุน
สงเสริมในการประกอบธุรกิจยางพารา ซึ่งถารัฐใชนโยบายสงเสริมที่ถูกตองก็จะชวยในการขับเคลื่อน
กระบวนการสหกรณได โดยรัฐไมตองเขามาแทรกแซงตลาดจนเปนภาระดานงบประมาณจํานวนมาก
นโยบายที่ผิดพลาดเปนตัวถวง/หนวงใหสหกรณหรือสถาบันเกษตรกรไมกาวไปขางหนาไดแก
(5) นโยบายการขยายการทําสวนยางพาราในพื้นที่ใหมในทุกภาคของประเทศที่ทําใหมีผลผลิต
ยางพาราลนตลาด
(6) นโยบายของรัฐที่ไมมีความจริงใจในการแกปญหา สรางความแตกแยก เชน นโยบายใหเงินคา
ปจจัยการผลิต ซึ่ง ผูรับจา งกรีดและเจาของสวนยางพาราที่ไ มมีเอกสารสิทธิ์ไมไดรับการ
ชวยเหลือ
(7) นโยบายประกันราคาที่ไมสอดคลองกับสภาวการณของตลาดโลก ทําใหรัฐตองเก็บสต็อก
ยางพารา และมีภาระทางดานงบประมาณแผนดินจํานวนมาก
(8) มาตรการยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมในการสงออกยางพารา (CESS) ซึ่งราคายางพาราอาจ
สูงขึ้นในระยะแรก แตในที่สุดราคาที่สูงขึ้นจะนอยกวาสวนตางๆ ที่รัฐยกเวนคา CESS ใหกับ
ผูสงออก กําไรสวนตางนี้จะไมตกไปถึงเกษตรกรชาวสวนยางทั้งหมด สวนตางสวนใหญจะ
ตกอยูกับพอคาคนกลาง และในอนาคตเงินกองทุนที่ไดรับเงินจากคา CESS จะมีเงินทุนลดลง
ส ง ผลกระทบต อ การสงเคราะห ใ นการปลู ก ยางพาราทดแทนยางเก า และรั ฐ ต อ งใช เ งิ น
งบประมาณมาสนับสนุน
นโยบายที่ควรดําเนินการเพื่อชวยใหการขับเคลื่อนกระบวนการสหกรณในการประกอบธุรกิจ
ยางพาราเปนไดอยางมั่นคง ไดแก
(7) นโยบายสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทําสวนยาง
เช น อนุ ญาตให เ ว น ต น ไม ที่เ ปน ประโยชนใ นสวนยางไมตองโคน เมื่อขอสงเคราะหปลู ก
ยางพาราทดแทนและอนุญาตใหปลูกพืชรวมยางในสวนยางที่ขอปลูกยางทดแทน
(8) ใชนโยบายกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพาราดวยการชี้นําราคาตลาดโดยแทรกแซงราคา
ยางพาราในชวงที่ราคายางตกต่ํานอยกวาตนทุนการผลิต โดยดําเนินการผานสถาบันเกษตรกร/
สหกรณ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันเกษตรกร
(9) นโยบายการนําเงิน CESS มาใชในการตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของเกษตรกรชาวสวนยาง
และผูรับจางกรีดยาง
(10)มาตรการให เ งิ น อุ ด หนุ น สถาบัน เกษตรกรไปใชใ นการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพารา
(11)มาตรการสงเสริมใหบริษัทของเอกชนภายในประเทศรับซื้อวัตถุดิบยางพาราจากสถาบัน
เกษตรกรโดยตรงในรูปของการลดหยอนหรือยกเวนภาษี โดยดําเนินการในลักษณะการเขา
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รวมเปนภาคีเครือขายพันธมิตรผูใชยางพาราที่ผลิตจากสถาบันเกษตรกร หรือสรางตลาดรับ
ซื้ อ ยางพาราแปรรู ปขั้ น กลางภายในประเทศที่ บริ ษัท ผู แ ปรรูป ขั้น สุ ด ท า ยซื้ อโดยตรงจาก
สถาบันเกษตรกร
(12)มาตรการสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากยางพาราที่ผลิตโดยสถาบัน
เกษตรกรที่มีการรวมลงทุนกับพันธมิตรผูแปรรูปเอกชนในประเทศ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
การประชุมโครงการเครือขายยางพาราปที่ 3 ครั้งที่ 1
วันที่ 3 เมษายน 2555
การประชุมเครือขายยางพารา ณ สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด ชั้น 2 เวลา 13.00 น.
รายชื่อผูเขารวมประชุม
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
1
อ.ศานิต เกาเอีย้ น
2
อ.ปติ กันตังกุล
3
นายประวิง นุน ขาว
4
นางเพ็ญศรี
5
นายอํานวย
6
นายวินัย
7
นายนิด
8
นายปรีชา
9
นางนุชรินทร
10
นายอิทธิเดช
11
นายเอีย่ ม
12
นางพัชรา รองเดช

ตําแหนง

ม.เกษตรศาสตร
ม.เกษตรศาสตร
ประธานกรรมการ
รองประธาน
เหรัญญิก
กรรมการเลขานุการ
กรรมการ
ผูตรวจสอบ
ผูจัดการใหญ
รองผูจัดการใหญ
เจาหนาที่สหกรณ
เจาหนาที่ฝายไอที

เรื่องของการประชุม
ทําวิจยั ไปแลว 2 ป ปที่ 3 จะเริ่มดําเนินการภายในเดือน พ.ค. 2555 เกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อจะศึกษาเปนตนแบบในดานความเสีย่ ง
มีการอบรมทําแผน 2-3 วัน
- หนวยบริหารความเสี่ยง เกิดสิ่งที่ดี เกิดความมั่นคง ในการบริหารงานสหกรณ
ตลาดยางในปจจุบัน
1. ยางแทง STR 10-20
2. ยางเครพ
3. น้ํายางสด 5 L
87

เครื่องจักรขนาด 4 ตัน 64 ลานบาท
2.5 ตัน 47 ลานบาท
ของโรงงานมิสเตอรไลท , มาเลเซีย
ขอเสนอแนะ
ทําปายขนาดใหญของตลาดกลางยางพาราหาดใหญ สาขา จ.ตรัง
ขอเสนอแนะของอาจารยปติ
- สวนหนึ่งขายไปบางสวน
- อีกสวนหนึ่งนาจะแปรรูปเพือ่ การสงออก
- ยางแทงนาจะมียอดความตองการมากขึ้น
- สิ่งแวดลอมบริเวณทีจ่ ัดตั้งโรงงาน
ปดประชุมเวลา 16.00 น.

.........................................................
(นายประวิง นุนขาว)
ประธานกรรมการในที่ประชุม
.............................................................
(นายอํานวย ทวนดํา)
เลขานุการ ผูบันทึกการประชุม
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ภาคผนวก 2
การประชุมโครงการเครือขายยางพาราปที่ 3 ครั้งที่ 2
วันที่ 11 มิถุนายน 2555
การประชุมเครือขายยางพารา ณ สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด ชั้น 2 เวลา 13.00 น.
รายชื่อผูเขารวมประชุม
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
1 อ.ศานิต เกาเอีย้ น
2 อ.ปติ กันตังกุล
3 นายประวิง นุน ขาว
4 นางเพ็ญศรี
5 นายอํานวย
6 นายวินัย
7 นายนิด
8 นายปรีชา
9 นางนุชรินทร
10 นายอิทธิเดช
11 นายเอีย่ ม
12 นางพัชรา รองเดช
13 นายจรัน จิตรเพ็ชร

ตําแหนง

ม.เกษตรศาสตร
ม.เกษตรศาสตร
ประธานกรรมการ
รองประธาน
เหรัญญิก
กรรมการเลขานุการ
กรรมการ
ผูตรวจสอบ
ผูจัดการใหญ
รองผูจัดการใหญ
เจาหนาที่สหกรณ
เจาหนาที่ฝายไอที
เกษตรกรสมาชิกเครือขาย

ขอคิดเห็น
1. เรื่องยางพารา
2. เรือ่ งอื่นๆ ที่สหกรณมีความเสี่ยง
เปนการวิจัยปที่ 3
คําถาม (ทําใหได 1 ป)
1. การสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราในการปรับขบวนการวางแผนทําสวนยางที่จะ
กอใหเกิดความมั่งในอาชีพควรเปนอยางไร
2. แบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณทมี่ ีการจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับตนน้ํา , กลางน้ํา ,
ปลายน้ํา , ภายใตโซอุปทานน ควรทําอยางไร
( เพิ่ม powerpoint การจัดการความเสี่ยงของ อ.ปติ )
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ปดประชุมเวลา 16.30 น.

.........................................................
(นายประวิง นุนขาว)
ประธานกรรมการในที่ประชุม
.............................................................
(นายอํานวย ทวนดํา)
เลขานุการ ผูบันทึกการประชุม
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ภาคผนวก 3
ระเบียบวาระการประชุมอนุกรรมการยางรวมกับเครือขายยาง
โดย อ.ปติ กันตังกุล จาก ม.เกษตรศาสตร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ หองประชุมกรรมการชั้น 2
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายประวิง นุนขาว
2. นายวินัย รังสี
3. นายนิด จันทรพุม
4. นายอํานวย ทวนดํา
5. นายเอี่ยม สงสุวรรณ
6. นายจรัล จิตรเพ็ชร
7. นายศราวุฒิ ชันสกุล
8. .นายลอง ทองเกลี้ยง
ผูเขารวมประชุม
1. นางโสรนาถ อยูอําไพ
2. นายอิทธิเดช ฮุยเคียน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธาน
เหรัญญิก
เลขานุการ
หัวหนาตลาดกลาง
สกย.หนองหงส
ปะเหลียน
กรรมการ

ลายมือชื่อ

ผูจัดการใหญ สกก. ยานตาขาว
รองผูจัดการสหกรณยานตาขาว

เปดประชุมเวลา 13.00 น.โดยนายประวิง นุนขาวตําแหนงประธานกรรมการ และมอบหมายให
อ.ปติ กันตังกุล จาก ม.เกษตรศาสตร ในหัวขอเรื่องมูลคา คาใชจายเกี่ยวกับโครงการวิจัยของการปลูก
ยางพารา ไดใหผูรวมประชุมแสดงความคิดเห็นวิเคราะหและหาขอมูลคาใชจายขั้นตอนการปลูกตางๆ โดย
ทางอาจารยไดคียขอมูลตางๆ ไวในคอมฯ เพื่อจะไดจัดทําเปนผลงานวิจัยและเปนรูปเลมสําเร็จตอไป
ปดประชุมเวลา 15.30 น.

.........................................................
(นายประวิง นุนขาว)
ประธานกรรมการในที่ประชุม
.............................................................
(นายอํานวย ทวนดํา)
เลขานุการ ผูบันทึกการประชุม
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ภาคผนวก 4
ระเบียบวาระการประชุมเรือ่ งยางพาราและการบริหารเรือ่ งยาง
โดยคณะอาจารยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กทม. รวมกับสหกรณ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
ผูเขารวมประชุม
1. นายประวิง นุนขาว
2. นายอํานวย ทวนดํา
3. นายเอี่ยม สงสุวรรณ
4. นายศราวุฒิ ชันสกุล
5. นายจรัล จิตรเพ็ชร
6.นายลอง ทองเกลี้ยง
7. นายอิทธิเดช ฮุยเคียน
8. นางโสรนาถ อยูอําไพ
9. นายศราวุฒิ ชันสกุล
10. นายศานิต เกาเอี้ยน
11. นายปติ กันตังกุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
เลขานุการ
หัวหนาตลาดกลาง
โรงรม ปะเหลียน
แกนนําเครือขาย
กรรมการสหกรณยานตาขาว
รองผูจัดการสหกรณยานตาขาว
ผูจัดการใหญ สกก. ยานตาขาว
แกนนําเครือขาย
ม.เกษตรศาสตร
ม.เกษตรศาสตร

ลายมือชื่อ

เริ่มเปดประชุมเวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสหกรณการเกษตรยานตาขาว โดยประธานนาย
ประวิง นุนขาว ตําแหนงประธานบริหารสหกรณการเกษตรยานตาขาว จะไดมอบหมายใหคณะอาจารยได
เริ่มดําเนินการประชุม ดังนี้
เกี่ยวกับระบบการบริการจัดการ, ขวนการขั้นตอนเกี่ยวกับการรวบรวมผลผลิตยางพารา, การตลาด
, เทคนิควิธีการ โดยทางคณะอาจารยไดจัดทําแผนรายละเอียดในรูปชิ้นบอรด และใหคนผูรวมประชุม
เสนอหรือใหรวมกันหารือ รายละเอียดขั้นตอนตางๆ รวมทั้งอุปสรรคปญหา หรือหนวยงานของรัฐ ตลอด
ทั้งสวนที่เกี่ยวของขบวนการผลิต ในรายละเอียดปลีกยอยทางคณะอาจารยจะทําแผนเรียบเรียงสมบูรณ
ตอไปตามความสําคัญหรือรายละเอียดกอนหลัง เพื่อลําดับใหเปนโครงการวิจัยสมบูรณตอไป
ปดประชุมโครงการวิจัยยางพาราเวลา 15.50 น.
(ลงชื่อ)......................................................................
(ลงชื่อ)................................................................
(นายอํานวย ทวนดํา)
(นายประวิง นุนขาว)
ประธานกรรมกรสหกรณการเกษตรยานตาขาวจํากัด เลขานุการ/กรรมการสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด
92

ภาคผนวก 5
การประชุมสัมมนาระดมสมองการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 25-26 ธันวาคม 2555
ณ หองประชุมอบรมสัมมนา บาบารารีสอรท จ.สตูล
ผูเขารวมประชุม
1. นายประวิง นุนขาว
2. นายอํานวย ทวนดํา
3. นายเอีย่ ม สงสุวรรณ
4. นายศราวุธ ชันสกุล
5. นายจรัส จิตเพ็ชร
6. นายลอง ทองเกลี้ยง
7. นายอิทธิเดช ฮุยเคียน
8. นางโสรนาถ อยูอําไพ
9. นายวุฒิ ชันสกุล
10. นายศานิตย เกาเอีย้ น
11. นายปติ กันตังกุล
12. ผศ.ดร.วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย
13. นางสาวสรอยฟา เสริฐแกว
14. นายนิด จันทรพุม
15. นายวินัย รังษี
16. นายสุขุม
17. นายภิรมย หนูรอด
18. นางรัตนา เกื้อรอด
19. นายศิริ ชันสกุล
20. นายเจริญ จิตเพ็ชร
21. นายคมสัน หลาละเลิง
22. นายกิตติศกั ดิ์ นวลนาค

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
เลขานุการ
หัวหนาตลาดกลาง สกก. ยานตาขาว
โรงรมปะเหลียน
สกย.หนองหงส
กรรมการสหกรณ ยข.
รองผูจัดการ สกก.ยข.
ผูจัดการใหญ สกก.ยข
สกย. ปะเหลียนใน
ม.เกษตรศาสตร
ม.เกษตรศาสตร
ม.เกษตรศาสตร
ม.เกษตรศาสตร
กรรมการ สกก.ยข.
กรรมการ สกก.ยข.
รองผอ.ตลาดกลางหาดใหญ
รองผอ. สกย. ยานตาขาว
เจาหนาที่ สกก. ยานตาขาว
เครือขายยาง
เครือขายยาง
เครือขายยาง
เครือขายยาง

ลายมือชื่อ

ผศ.ดร.วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร พรอมดวย รศ.ดร.
ปติ กันตังกุล รศ.ศานิต เกาเอี้ยน และผูเขารวมประชุม 22 คน
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เปดประชุมเวลา 13.20 น. โดยประธานสหกรณการเกษตรยานตาขาว นายประวิง นุนขาว ไดเปด
ดําเนินการประชุมสัมมนา และไดเรียนเชิญทาน รศ.ศานิต เกาเอี้ยน ดําเนินการประชุม
1. ระดมความคิดเห็น การบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจยางพารา โดย ผศ.ดร.วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย
ดังนี้
25 ธันวาคม 2555
13.30-14.30 ผลการประเมินความเสี่ยงเบื้องตนและระดมความคิด
15.00-17.00 ระดมความคิดกลุม
26 ธันวาคม 2555
9.00-10.30 สรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
11.00-12.00 เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) คือ
โอกาสที่มีผลกระทบกับเหตุการณไมพึงประสงค
สงผลใหเกิดความผิดพลาดหรือเสียหาย
ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามเปา
มีความไมแนนอนและเกิดขึ้นไดตลอดเวลา
ประเภทของแหลงความเสี่ยง คือ จากภายในและภายนอก ภายในบริหารจัดการได ภายนอกอาจวางแผนได
สามารถวางแผนบริหารจัดการไดในบางเรื่อง
• ภายใน การเงิน การดําเนินงานนโยบาย
• ภายนอก ควบคุมไมไดแตหาวิธีจัดการ จากผูขาย จากนโยบาย กฎระเบียบ สังคม และการเมือง
ปจจัยเสี่ยง
ดานเหตุ + สาเหตุ
ทําใหไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด
สามารถระบุเหตุการณไดที่ไหน เมื่อไร
ประเมินความเสี่ยง
กระบวนการจัดระบุความเสี่ยง
การจัดลําดับความเสี่ยง
วิเคราะหโอกาสที่จะเกิด (มาก นอย ปานกลาง)
วิเคราะหความรุนแรง
ขั้นตอนบริหารความเสี่ยง
กําหนดวัตถุประสงค
ระบุความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยง
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วัตถุประสงคของธุรกิจยางพารายานตาขาว
“เพื่อสรางผลประโยชนแกสมาชิกสหกรณ โดยสรางกําไรจากการดําเนินธุรกิจยางพารา”
ระบุความเสี่ยงเปน 6 ประเด็น
1. เรงซื้อน้ํายางจากเกษตรกรสหกรณยานตาขาว
2. แปรรูป
3. รีบรมควัน
4. ประมูลจากตลาดกลางหาดใหญ
3. การรับซื้อยาแผนดิบ
ปจจัยเสี่ยง
1. คุณภาพยาง
2. ความภักดีเครือขาย
3. ความผันผวน
4. การประมูลยางจากตลาดกลางหาดใหญ
5. การซื้อแผนยางรมควัน
การกําหนดมาตรการการชี้แนะ ทําเมื่อไร ใครรับผิดชอบ พิจารณาความเหมาะสม คุมคาคุมทุน
หรือไม หรือยกเลิกการทํางาน
ประเมินมาตรการควบคุมที่ใชปจจัยในการขายยาง
ปจจัยเสี่ยง
มาตรการปจจุบัน
ผลการดําเนินงาน
ทรัพยากรบุคคล ขาดนักวิเคราะหการตลาด มีการดําเนินงานในปจจุบัน ผลการดํ า เนิ น งานมี ก ารเพิ่ ม
ไมมี
ลดอยางไร
- ตองหาที่ปรึกษามืออาชีพ
- เพิ่มความรูแกเจาหนาที่
การบริหารจัดการคน คนไมพอ ขาดความรู
การแปรรูป
วิเคราะห ตรวจสอบจากเจาหนาที่รัฐของตาชั่ง ตามผอ.ตลาดกลาง ใชวิธีการตรวจสอบทุกวันโดย
มอบหมายใหเจาหนาที่และคนที่มาขายรวมตรวจสอบ และมีการลงมือชื่อไวเปนพยาน เพื่อใหเกิดความ
ไววางใจจากบริษัทผูซื้อ (ตองมีการซื้อลูกตุมตัวทดสอบไว)
เกรดเปลี่ยน
ปจจุบันมาตรการตรวจสอบอยู ควรเพิ่มความรูแกเจาหนาที่ และคนที่คัดเกรดยาง
การแปรรูป สรางโรงงานแปรรูปในอนาคต
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นโยบายรัฐ
ไมชัดเจน ไมตอเนื่อง ราคาแกวงตามทองตลาด
ประเภทของแผนจัดการความเสี่ยง
1. ยอมรับความเสี่ยง
2. การลด / ควบคุมความเสี่ยง คือ ทํา
3. เพิ่มพูนความรู เจาหนาที่ ตองมีขอมูลขาวสารเพิ่มเติมความรู
4. หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ตองทําตอ
แผน ทําอะไร ระยะเวลา ใครทํา
1. ที่ปรึกษามืออาชีพการตลาดกลางยางพารา ตองเฟนหา ตองมีโครงการจัดจางที่ปรึกษา ตองเขาที่
ประชุมคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติ ที่ประชุมอนุมัติเปนเอกฉันท ตองมีการทําในปบัญชี 56/57 ตอง
มอบหมายใหผูจัดการ จัดหาตัวบุคคลมา
2. การแกมาตรฐานนักวิเคราะหและแผนการตลาด แผนวิธีการ ตองใหมีการอบรมเรื่องการคัด
เกรดยาง ตองเพิ่มความรูเรื่องการตลาดและทักษะ มอบหมายให ผูจัดการใหญ ดําเนินการโดย 2 ครั้งตอป
นายอิทธิเดช ฮุยเคียน 55/56
- การอบรมคัดเกรดยางโดยผูจัดการโรงงาน 3 ครั้งตอป โดยคุณเอี่ยม 55/56
- ปรับผังบริหารองคกร ตองปรับ คือ จัดหาฝายบริหารบุคคล ตองมี
3. การทบทวนวาเพิ่มหรือจัดหาบุคคลเพิ่มหรือไม ไดกลาววา ไมตองเพิ่มแตตองหาบุคคลที่ปรึกษา
ดวย คือ ดร.ปติ กันตังกุล มอบใหเปนหนาที่ประธาน นายประวิง นุนขาว ระยะเวลา 56/57 ใหมีการปด
บัญชีกอน ของป 55
4. การทดสอบตาชั่งทุกวัน ใหมีการจัดซื้อลูกตุมน้ําหนักทดสอบเครื่องชั่งมอบหมายใหประธาน
รับผิดชอบ ระยะเวลาทําเลย 2 ม.ค. 56 โดยผานคณะกรรมการในที่ประชุม อนุมัติ
5. โครงสรางโรงงานแปรรูป โครงการป 57/58 มอบใหผูจัดการทําแผนรับผิดชอบ อาจารยที่
ปรึกษาเสนอวา ควรหาทุนจากภายนอก โครงการระดมทุนจากสมาชิก นายภิรมย หนูรอด รองหัวหนา
กองทุน สกก.ยข. เสนอวา ถาจะมีการระดมทุนของสกก.ยข. นาจะไมเกินความตั้งใจ ระยะเวลา 56/57
โครงการรัฐลาชา ไมแนนอน
สรุปคือ ปจจัยเสี่ยง
1. คน, ผลการวิเคราะห, ที่ปรึกษามืออาชีพ, เพิ่มความรู
2. ระบบการจัดการ ตองมีการทบทวนโครงสรางองคกร โดยเพิ่มคนหรือปรับคน
3. น้ําหนักขาด ซื้อลูกตุม ทดสอบทุกวัน
4. เกรดยาง ตองมีการอบรมเจาหนาที่ ปละ 1 ครั้ง 56
5. การแปรรูป ตองมีการทําในป 57/58 ระดมทุนจากสมาชิก
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ประเมินการควบคุมโรงรม
ปจจัยเสี่ยง
มาตรฐานปจจุบัน
ผลการดําเนินงาน
1. ทรัพยากรบุคคล ความ
ระเบี ย บการวิ เ คราะห
มาทํางานสาย
ซื่อสัตยของพนักงาน
ตนทุนการผลิต
2. ทักษะฝมือแรงงาน มาตรการไมมี ผลการดําเนินงาน ยางตกชั้นตองมีการศึกษาดูงานโรงรมที่
ประสบความสําเร็จ และตองอบรมมีมาตรการ อบรมทักษะ เพิ่มความจูงใจ สรางความศรัทธา ระบบ
ควบคุม
3.จํานวนแรงงานไมพอ มาตรการ สหกรณสวัสดิการไมดี แรงงานสัมพันธ ถามีสวัสดิการบานพัก
ปริมาณยาง2วัน 26 ธ.ค.55 เวลา 9.00 น
4. ความรูความสามารถของบุคลากร มาตรการ มีการสงอบรมบาง ดูงานบาง แตยังไมดี เพราะเพิ่ง
เริ่มดําเนินการ ตองมีการอบรมโดยการชี้วัดการทํางานของหัวหนาโรงรม และตองมีบทลงโทษ ตอง 85%
ยางรม ,15% คัดติ้ง (สําหรับเครือขายมีกําหนด 5% ที่เปนคัดติ้ง (ของสหกรณดี 20% เสีย 80%))
5. ตนทุนเชื้อเพลิง ผลการดําเนินงานที่ผานมาไมมี มาตรการตองมีคณะกรรมการเปนผูจัดซื้อ หรือ
ดูแลการประมูล ตองมีการสุมตรวจน้ําหนัก ปริมาณ, คุณภาพโรงรม, ทักษะแรงงาน, ขนาดไมฟน, ตนทุน
ทั้งหมด
6. สภาพโรงรม และเครื่องมืออุปปกรณ ที่ผานมาไมมีการตรวจสอบดูแลจักรรีดยาง ชํารุดเกา ทํา
ใหยางไมมีคุณภาพ ควรมีการตรวจสภาพซอมบํารุงใหม มีจักรสํารองอยู มีการกําหนด
7. คุณภาพน้ํายางไมดี ตองมีการตรวจสอบ DRC , คา DFK ตองมีการซื้อเครื่องตรวจราคาสามหมื่น
กวา ตรวจไดหมด DFK เขาเรียกวา (บาทํา) BATRAM สามารถควบคุมคุณภาพน้ํายางหรือสิ่งเจือปนตางๆ
ได แตตองมีการอบรม และทาง สกย. ไดแนะนําวาตองมีการแยกบอน้ํายาง ระหวางของสมาชิกและของ
ยางเปา เพื่อไดวิเคราะหคุณภาพยางได รวมการกรอง
การกําหนดแผนงาน
คน
1. จากคน แรงงาน หัวหนางาน ตองเพิ่มพูนความรู ทักษะ
-อบรมการแปรรูป พรอมทั้งศึกษาดูงาน ผูรับผิดชอบ ผจก.56/57
-อบรมเรื่องการใชเครื่องมืออุปกรณ เครื่องจักร
-อบรมการใหบริการ สรางจิตสํานึกการมีสวนรวม รักองคกร
2. กําหนดบทลงโทษหรือตัวชี้วดั ผลงานการปฏิบัติงาน
-ทําแผนการปฏิบัติงานรายบุคคล/โรงรม เพื่อใหไดเกณฑการใหรางวัล บวก ลบ กําหนด
ตัวชี้วดั
-คาเปาหมาย ประธาน+ฝายจัดการ แผน56
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3. สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ
- ตอเติมที่พักอาศัยคนงานและระบบนิเวศน
-แผนการจัดสวัสดิการแกลูกจาง/ผูรับเหมา
ผูรับผิดชอบ ผูจัดการ 55/56
อุปกรณเครื่องจักร
4. แผนการซอมบํารุงทุก 3 เดือน มอบใหรอง ผจก.ใหญ รองประธาน แผนการกําหนดอายุการใช
งาน อุปกรณเครื่องจักร ตลอดทั้งการทดแทน
5. จัดซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพ 56/57 มอบหมายใหผูจัดการ
6. แผนการจัดซื้อเชื้อเพลิง
-ตั้งกรรมการจัดซื้อและตรวจรับ จานลานไม ไมยางพารา ไมปา ขนาดของไม ระยะเวลา
55/56
7. การศึกษาเพือ่ ใชเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพ
- ศึกษาวิจยั โดยใชระบบคอมพิวเตอรควบคุมพลังงานความรอน
มอบให ผจก.ใหญ ระยะเวลา 56/57
วัตถุดิบ
8. การรณรงคซื้อน้ํายางของสมาชิก ประชาสัมพันธใหความรูแกสมาชิก บทลงโทษ
มอบให ผจก. ระยะเวลา 55/56
-การกําหนดราคาตามคุณภาพเพื่อความจูงใจ
9. การตรวจสอบภายในโดย ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่ สกย. เจาหนาที่ สกจ.
10. กําหนดขั้นตอนการรับซื้อและการแปรรูป โดย ผจก.โรงงาน 55/26
11. จัดซื้อกลองวงจรปดใหรอง ผจก. 56/57
ลําดับสําคัญ
-อบรมเพิ่มความรูการตลาด
ไดคะแนนรวม 2
1
-ซื้อลูกตุม
0
ไดคะแนนรวม 0
3
-อบรมคัดเกรด 1
ไดคะแนนรวม 1
2
ที่ตองทําตามลําดับคือ
1. การจัดจางที่ปรึกษามืออาชีพ
2. อบรมการคัดเกรด
3. จัดซื้อลูกตุมชั่งน้ําหนัก
ลําดับความสําคัญวัตถุดิบ
1. แผนซึ่งพัฒนาจากสมบัติ
2. ซอมบํารุง
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3. กําหนดขั้นตอนการจัดซือ้ แปรรูป
4. แผนการจัดซื้อเชื้อเพลิง
5. ตรวจสอบภายใน
6. ดานสวัสดิการ
ความสําคัญ 56/57
1. เพิ่มพูนความรู
2. กําหนดตัวชีว้ ัด
3. ตรวจสอบคุณภาพน้ํายาง
4. ซื้อเชื้อเพลิง ศึกษาการใชเชื้อเพลิง
5. การตรวจสอบภายใน
ปดประชุมเวลา 12.30 น. โดย อ.ศานิตย เกาเอี้ยน กลาวขอบคุณทุกทาน และประธาน สกก.ยานตา
ขาว นาบประวิง นุนขาว กลาวขอบคุณและกลาวปดการสัมมนา
นายอํานวย ทวนดํา
เลขานุการบันทึก
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ภาคผนวก 6
สรุปเวทีถอดบทเรียน ครั้งที่1

ผูเขารวม
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท รศ.ปติ กันตังกุล ตัวแทน สกย. คณะกรรมการสหกรณ และฝายจัดการ
รวมจํานวน 20 คน
สาระสําคัญ
โครงการนี้ไดดําเนินการมาเปนเวลา ๒ ปแลว และกําลังเขาสูปที่ ๓
ปที่ ๑ มีการระดมความคิดเห็น สรางเครือขาย ทําแผนบูรณาการ มีการจัดเวทีความรูเกี่ยวกับสวน
ยางพารา การพัฒนาสวนตนแบบ ศึกษาผลความเปนไปไดของโรงยางแปรรูป
ปที่ ๒ มีการเก็บขอมูล จัดทําฐานขอมูล มีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย มาถายทอดความรู มีการ
วิเคราะหถึงแผนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ปที่ ๓ เราจะทําอยางไรที่จะทําใหชาวสวนอยูได มีรายไดพอเลี้ยงตัวเองได ในขณะที่ราคายางมัน
ตกอยู จะทําอยางไรใหผลิตในราคาตนทุนต่ําได และมีประสิทธิภาพสูงสุด และตองใหชาวสวนมีรายได
เสริมดวย อาทิเชน ทําสวนยางพารา และทําสวนปาลม เลี้ยงปลา เพื่อใหมีรายไดมาจุนเจือกันอยูตลอด
นอกจากนี้ก็จะมีการทําสวนตนแบบ และน้ําสกัดจากมูลสุกร
ขอเสนอในการพั ฒ นาระบบคุ ณ คา การสรางงานเครือขายระบบของธุรกิจ ซึ่ง มีขอคน พบ ๖
ประการ ดังนี้
๑) จะปรับเปลี่ยนโครงสรางความสัมพันธระหวางรัฐกับสหกรณอยางไรที่จะชวยสนับสนุนใน
ทางการดําเนินการพึ่งพาตนเองที่เกิดจากการมีสวนรวมของสมาชิกและชุมชนใหมากขึ้น
๒) เราจะสรางนวัตกรรมสําหรับการดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและสรางคุณคาใหกับสหกรณการเกษตร
ไดอยางไร
๓) ทําอยางไรใหเกษตรกร ฝายจัดการสหกรณ ใหความสําคัญกับการพัฒนาแบบองครวมของ
ธุรกิจเชิงระบบ
๔) การทํ า งานพั ฒ นาที่ มีเ ป า หมายระยะยาว และการขับเคลื่อ นการดํา เนิน ธุรกิ จ ของสหกรณ
ภายใตอัตลักษณการดําเนินธุรกิจทางสังคม
๕) ทําอยางไรจะสรางความเชื่อถือไววางใจและความเขาใจระหวางเกษตรกรกับคนในสังคม
๖) การสรางระบบการเรียนรูใหเปนสังคมการเรียนรู
*ยานตาขาวโมเดล นิทรรศการการเกษตร เราจะสรางความคิด สรางคน สรางเครือขายใหเกิดขึ้นอยางไร
คุณภาพยางเปนอยางไร ทําอยางไรใหยางมีคุณภาพดี การใชเครื่องจักรในการแปรรูป หรือจะทําอยางไรให
มองเห็นทางในการแปรรูป
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** จากคําถามที่วา ทานอยากไดบริการอะไรจากสหกรณบาง ปญหาในการกรีดยางมีอะไรไหม มีฝนใน
อนาคตอยางไร มีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการแปรรูปยาง และมองอนาคตไวอยางไรวา กิจกรรมการ
รวบรวมน้ํายางมีปญหาอะไรไหม ราคา วัตถุดิบ อุปกรณตาง มีปญหาอะไรบางไหม สหกรณจะรวบรวม
น้ํายางอยางไร ใครเปนผูรวบรวม รวมที่จุดไหน และยางมาจากที่ไหนบาง
.....ความคิดเห็นของเกษตรกร เกษตรกรอยากไปไกลมากกวานี้ ตองการกาวหนากวาปจจุบัน อยาก
มีความพรอมมากกวานี้ และคุณภาพของยางในปจจุบันนี้ก็ดีกวาเมื่อกอน ซึ่งซื้อแบบสลอน แตปจจุบันรับ
ซื้อแบบอบแหง ก็ทําใหคุณภาพดีขึ้นกวาเมื่อกอน
ขอดีระหวางชาวสวนยางที่เปนสมาชิกกับชาวสวนยางทั่วไป มองในแงที่มีตอชาวสวนยาง
- ระบบในรูปแบบการรวมกลุมนั้นดีกวารูปแบบรายบุคคล ซึ่งตองอาศัยความรู ประสบการณ ซึ่ง
จะมีผลตอการเก็บรวบรวมขอมูล และระบบกลุมจะมีขอมูลที่เปนจริงมากกวารายบุคคล
- หากสมาชิกเกิดปญหาอุปสรรคใดๆ สหกรณจะใหการสนับสนุน ใหความชวยเหลือสมาชิกที่
ไดรับความเดือดรอนทุกอยาง
- บุคลากรของสหกรณนี้มีคุณภาพ มีความพรอมมากกวาระบบรายบุคคล
- มีองคกรเปนหลัก คือ มีตัวหลักเกณฑประจํากลุมมากกวา
- มีกลุมเกษตรกรดีกวามีเกษตรกรอยูเพียงคนเดียว
- สหกรณสรางขอมูลไดเร็วกวา
- สหกรณมีการจัดการที่ดีกวาการจัดการเพียงคนเดียว
- ถามีปญหาสามารถมาปรึกษาที่สหกรณได
- การเรียกรองหรือการตอรองใดๆจากรัฐบาล สหกรณสามารถตอรองไดงายกวาแบบรายบุคคล
- ยานตาขาวมีสภาพแวดลอมอื่นๆที่เปนตัวเสริมภาพลักษณที่ดีอยูแลว ซึ่งทําใหเกิดความไววางใจ
นาเชื่อถือมากขึ้น
***เราจะมีกลยุทธอยางไรใหเกษตรกรอื่นๆ เขามาเปนสมาชิกและรวมธุรกิจกับเรา และในการพัฒนา
เครือขาย ตองมีแผนการเรียนรูของสหกรณ วาจะใหความรูอะไรบาง เชน เรื่องสวนยางตนน้ํา กลางน้ํา
ปลายน้ํ า และสหกรณ จ ะรั บ ซื้ อ ยางประเภทไหน อย า งไรบ า ง และจะส ง ออกหรื อ ทํ า การค า ขายกั บ
ตางประเทศอยางไร
****ปญหาในการสรางเครือขายโดยใชโมเดลยานตาขาว คือ การขาดความรูในการเชื่อมโยงเครือขาย และ
บุคลากรตองพอมีความรูภาษาอังกฤษบาง
*****ความทาทายของยานตาขาว คือ การเปดเสรีของอาเซียน
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ความคิดเห็นของเกษตรกรคนหนึ่งที่เปนชาวพัทลุง
๑) เกษตรกรมีความรูสึกวา ลูกจางมีอํานาจในการขายมากกวานายจาง และจะเปนไปไดไหมที่จะ
ใหลูกจางไดเงินปนผลดวย
๒) สมาชิกสหกรณคอนขางจะสับสนกับสามชิกรายยอย
๓) ผูนําตองเกง ฉลาด มีความรู มีผลงาน
๔) ภาครัฐเปนตัวสําคัญในการผลักดัน
ประเด็นวิจัยในปที่ ๓ คือ รูปแบบธุรกิจของสหกรณ ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา สหกรณจะทําสวน
ยางพาราอยางไรใหไดผลดี
ตนน้ํา - การใชความรู การทําน้ําสกัดมูลสุกร
- ความสั มพั น ธ ระหว า งเจ า ของสวนยางกับลูกจางกรีด ยาง จะเปน ไปไดไ หมที่จ ะใหมาเปน
สมาชิกสมทบ
กลางน้ํา - การดําเนินธุรกิจของสหกรณจะตองใชฐานขอมูล ตองมีแผนการดําเนินการอยางไร
ปลายน้ํา - ปรับโครงสรางอยางไร เพื่อดึงดูดแรงจูงใจใหคนอื่นเขามาเปนสมาชิกมากขึ้น และตองคํานึงถึง
ความสามารถของเกษตรกร และเครือขาย พันธมิตรที่อยูปลายน้ํา แผนการแปรูปธุรกิจยางคอม
ปาวดจะเปนอยางไร ซึ่งในสวนนี้ตองมีภาครัฐเขามาสงเสริม ตองสงเสริมใหเกษตรกรมีรายได
การรักษาราคา และความตองการของตลาด มีจุดที่มั่นคง ยั่งยืนมากขึ้น
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ภาคผนวก 7
สรุปการศึกษาและเจรจาสรางพันธมิตรทางการคาตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
วิสาหกิจชุมชนบานสีระมัน อ. เขาชะเมา จ. ระยอง
19 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น.
วิสาหกิจชุมชนบานสีระมัน เดิมเกิดการการออมเงินของเกษตรกรจาก 60 คน มาเปน 1,000 คน
และมีการออมอยางสม่ําเสมอ การแปรรูปยางที่บานสีระมันจะมีการใชเตาเหล็กใชตนทุนการผลิตเตา
300,000 บาท เตานี้จะมีการอบดวยความรอนและดูดควันไปที่หัวเตา ลักษณะที่ดีของเตาเหล็กโดยเหล็กที่
โดนความรอนจะรอนนานและใชถานจํานวนนอยลง ทําใหเมื่อเปรียบเทียบตนทุนตอปแลว จะทําใหเสีย
ตนทุนนอยลง
เปาหมายของการสรางโรงรมยาง
1. ทํายางใหแหงอยางเดียว
2. ยางแผนรวมนํามารมควัน น้ํายาง/ยางแผนดิบ เปนยางที่คุณภาพสม่ําเสมอ ซึ่งทางวิสาหกิจ
ชุมชนจะทําการรับจางอัดกอนแลวจึงสงยางที่อัดกอนแลวไปยังทาเรือเชียงแสน ตอมามีการพัฒนาโดยคน
จีนชื่อ อาเหวิน มาทําการพัฒนาการซื้อขายยางของวิสาหกิจชุมชน
การตลาด
วิสาหกิจชุมชนจะมีการขายยางไดถึงเดือนละ 12,000 ตัน โดยมีประเทศใตหวันเปนผูสั่งซื้อโดยมี
การติดตอกับคนจีนหรืออาเหวิน ก็เลยทําใหมีการสงออกยางพาราไปจีนดวย การสงออกจะตองมีรหัสและ
การสงออกนั้นจะเปนการสงออกไปในนามของบริษัท เอเชียดับเบิลเทค เพราะถาจะสงออกในนามของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนแลวจะไมประสบความสําเร็จ การขายยางนั้นจะเปนการขายในลักษณะของ TIF ไมใช
ขายในลักษณะของ AOB การตัดสินใจซื้อขายแบบ LC จะมีการสงมอบยางภายใน 5 วัน สวนคนที่มีการ
ตัดสินใจในเรื่องของราคานั้นจะเปนบริษัทเอเชียดับเบิลเทค เปนผูตัดสินใจ แตอาเหวินจะเปนผูใหขอมูล
กับทั้ง 2 ฝาย และยางที่ขายจะเปนยางแผนรมควันชั้น 3 ทั้งหมด
ขอจํากัดในการสงออกของสหกรณ
1. ความนาเชื่อถือ การที่ไมมีที่ตั้งเหมือนโรงงานรายใหญ
2. คณะกรรมการของสหกรณมีการเปลี่ยนแปลงบอย
3. การบริหารงานของสหกรณมีความลาชา ในการตัดสินใจ
ผลการเจรจา/ขอเสนอแนะจากการศึกษา
ทางวิสาหกิจชุมชนฯ ไดดัดแปลงเตาเผารมควันยางที่ประหยัดตนทุนเชื้อเพลิงที่ใชการลงทุนไมสูง
มาก ซึ่งรูปแบบของเตาเผาสํ า หรั บรมควัน ยางนี้สามารถนําไปใชใ นการปรับปรุงโรงรมควัน ยางของ
สหกรณการเกษตรยานตาขาวได
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สหกรณกองทุนสวนยางบานเขาซก อ. หนองใหญ จ. ชลบุรี
20 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น.
ที่มา/ความเปนมา
สหกรณกองทุนสวนยางบานเขาซก จํากัด ตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี สหกรณ
เขาซกจัดตั้งในป พ.ศ. 2537 มีพื้นที่ทั้งหมด 55 ไร โดยเปนพื้นที่โรงงาน 35 ไร และเปนบอบําบัดน้ําเสีย 20
ไร ดําเนินธุรกิจ 4 อยาง คือ รวบรวมยางแผน น้ํายางสด ขี้ยาง (ยางกอนถวย) และยางแทง STR 20 จาก
สมาชิกเพื่อนํามาประมูลขายใหแกพอคา ทางสหกรณไดรับเงินทุนสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. วงเงิน 200 ลาน
บาท เพื่อใชหมุนเวียนรับซื้อขี้ยาง สําหรับผลิตเปนยางแทง STR 20 เปนสหกรณที่ดําเนินธุรกิจใหบริการแก
สมาชิกอยางครบวงจร และที่สําคัญเปนแหลงแปรรูปยางแทง STR 20 สหกรณกองทุนสวนยางบานเขาซก
จํา กั ด จะรวบรวมน้ํ า ยางสดจากสมาชิ ก ทุ ก วั น โดยสมาชิ ก แต ล ะรายจะเบิ ก รั บ ถั ง ใสน้ํ า ยางสด (ที่ ใ ส
แอมโมเนียแลว) จากสหกรณเพื่อนําไปเก็บน้ํายางสดกอนสงที่สหกรณ เพื่อรวบรวมสงขายพอคาในราคา
ตลาด โดยพอคาจะจายคาบริหารจัดการแกสหกรณ โดยมีการสงออกไปยังประเทศญี่ปุน จีน ยุโรป สหรัฐ
เปนตน โดยสหกรณมีลักษณะ ดังนี้
1. สหกรณกองทุนสวนยางบานเขาซก จํากัด จังหวัดชลบุรี ไดเสนอโครงการผลิตยางแทง โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้
1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพยางของเกษตรกรชาวสวนยาง
1.2 แปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลคา และสอดคลองกับความตองการของตลาด
1.3 เพื่อเพิ่มรายได และสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
1.4 เพื่อสรางโอกาสในการแขงขัน และเพิม่ ศักยภาพการดําเนินธุรกิจใหกับสหกรณ
2. ในป 2545 กรมสงเสริมสหกรณไดสนับสนุนเงินกู ASPL จํานวน 99 ลานบาท เพื่อใหสหกรณ
กอสรางโรงงานยางแทง STR 20 กําลังผลิต 30,000 ตัน/ป และสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากเงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ อีก 50 ลานบาท
3. สหกรณกองทุนสวนยางบางเขาซก จํากัด ไดกอสรางโรงงานยางแทงเสร็จ และเริ่มผลิตยางแทง
จําหนาย ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2545
4. กรมสงเสริมสหกรณ ไดมีคําสั่ง ที่ 611/2545 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2545 แตงตั้งคณะทํางาน
สงเสริมการดําเนินธุรกิจโรงงานยางแทงของสหกรณกองทุนสวนยางบานเขาซก จํากัด โดยมีผูอํานวยการ
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ เปนประธานคณะทํางาน
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สภาพปญหา
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 เครื่องจักรไมสามารถผลิตไดตามกําลังผลิต เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนสัดสวนผสม
ยางแผนกับเศษยาง และกําลังไฟฟาไมเพียงพอ
1.2 ปริมาณวัตถุดิบไมเพียงพอ
1.3 สหกรณยังขาดอุปกรณหอ งทดสอบคุณภาพ
1.4 สหกรณยังขาดเครี่องมือและอุปกรณในการซอมแซมบํารุงเครื่องจักร
1.5 เครื่องจักรบําบัดน้ําเสีย ใชงานไมไดทกุ ตัว และเสียบอย
2. ปญหาดานบุคลากร
2.1 บุคลากรไมเพียงพอและไมมีความชํานาญ ทั้งในดานการวิเคราะหขอ มูล การวางแผน
ดานตาง ๆ การจัดซื้อวัตถุดบิ การตลาด ระบบบัญชี การทดสอบคุณภาพยาง
2.2 ขาดแคลนแรงงานในการผลิต
3. ปญหาดานการบริหารจัดการ
3.1 ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน ทําใหไมสามารถทําการซื้อขายลวงหนาและสตอก
วัตถุดิบได
3.2 ไมมีเงินทุนเพียงพอในการจัดจางบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญเฉพาะดาน
3.3 ขาดแคลนเงินทุนในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณติดตอสื่อสาร ขาดขอมูลในการ
วิเคราะหดานการตลาด ทําใหเสียโอกาสทางการคา
แนวทางในการสงเสริมธุรกิจโรงงานยางแทงของสหกรณ
1. สงเสริมใหสหกรณสรางเครือขายวัตถุดบิ ใหเขมแข็ง เพื่อใหสหกรณสามารถจัดหาวัตถุดิบปอน
โรงงานไดอยางสม่ําเสมอและพอเพียงกับกําลังผลิต
2. สงเสริมใหสหกรณพัฒนาศักยภาพในการผลิต และลดตนทุนการผลิต เพื่อใหสามารถแขงขันได
3. สงเสริมใหสหกรณพัฒนาคุณภาพยางแทงสูมาตรฐานสากลและสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด
4. สงเสริมใหสหกรณเพิ่มขีดความสามารถดานการตลาด ใหสามารถสงออกยางแทงไดเอง
ผลการเจรจา/ขอเสนอแนะจากการศึกษา
สหกรณการเกษตรยานตาขาวสามารถถอดบทเรียนจากประสพการณของสหกรณกองทุนสวนยาง
บานเขาซกไปใชในการพัฒนาธุรกิจยางพาราในอนาคตที่สหกรณการเกษตรยานตาขาวเองมีแผนลงทุน
สรางโรงงานยางแทง และสงเจาหนาที่ของสหกรณมาฝกอบรมการแปรรูปยางแทงได
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บริษัท เอ็น. ดี. รับเบอร อ.บานบึง จ.ชลบุรี
20 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น.
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร จํากัด จัดตั้งขึ้นในป 1992 ดําเนินการผลิตยางนอกและยางในคุณภาพสูง
ทั้งรถมอรเตอรไซดและรถสกูตเตอร มีทุนจดทะเบียน 80 ลานบาท จํานวนพนักงาน 400 คน พื้นที่ทั้งหมด
75,200 ตารางเมตร พื้นที่โรงงาน 20,000 ตารางเมตร โดยกําลังการผลิต ยางนอก 2,500,000 เสน/ป และ
ผลิตยางใน 7,000,000 เสน/ป โดยมีใบรับรองจาก
• ISO 9001 : 2000 Since 2006
• Thailand's Brand No. AU 0082/08
• SIRIM QAS International Sdn. Bhd. Company
o Serial Number : M 0736
• Thai Industrial Standard Since 2007
o TIS 683-2530 (Motocycle Tube)
ซึ่งมีลูกคาที่ทําการซื้อยางจากบริษัท สวนใหญจะเปนประเทศมาเลเซีย เชน Yamaha (Malaysia), Suzuki
(Malaysia), Modenas (Malaysia) และ MZ (Malaysia) บริษัทในเครือของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร จํากัด
ไดแก
• Thai Chareon Service Co., Ltd.
o Taking care of the bus’ tires of IZUZU, Burly Yucker, Nissan.
• T. Thai Chareon Rubber Co., Ltd.
o The wholesaler of Goodyear, Bridgestone, Michelin, Siam tires.
• Thai Toyo Rubber Co., Ltd.
o Manufacturer of rubber parts and exporting to Japan.
• ND Interparts Co., Ltd.
o Manufacturer of rubber parts by molding and extrusion for OEM.
• Sang Chareon Tool Center Co., Ltd.
o Manufacturer of metal parts for OEM.
• Siam Plastwood Co., Ltd.
o Manufacturer of PVC FOAM SHEET and PVC DOOR.
• ND RUBBER CO., LTD.
o Manufacturer of tires and tubes for Motorcycle and Scooter.
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กระบวนการผลิต
1. มีการออกแบบตาม order (Design)
2. มีการจําลองสถานการณการใชงาน (Simulation)
3. ทดสอบการใชงานของยาง (Testing)
4. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance and Contral)
ในปจจุบันมีการขยายโรงงานและWhere house เพื่อรองรับการเก็บสินคาไวในอนาคต มีการขยาย
ตลาดมากขึ้น ซึ่งวัสดุที่ใชในการผลิตนั้น แตเดิมใชยางแผนรมควันชั้น3 แตปจจุบัน ใชยาง TSR20 เปน
สวนใหญเนื่องจากการใชยางแผนรมควันชั้น3 นั้นจะตองนํามาผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพยางโดย
การบด ซึ่งทําใหมีคาใชจายมาก ทั้งคาไฟและเครื่องจักร ทําใหตนทุนสูง ดังนั้นจึงเปลี่ยนมาใชยาง TSR20
เพื่อลดตนทุนการผลิตลง โดยซื้อจากบริษัทศรีตรังและไทยฮั๊วเปนหลัก การซื้อขายยางวัตถุดิบนั้นจะเปน
ลักษณะการซื้อขายลวงหนา สวนการเลือกซื้อยางวัตถุดิบจากผูขายรายใหมนั้น จะตองพิจารณาหลายดาน
ไดแก
1. จะตองนําวัตถุดิบที่ไดมาทดสอบคุณภาพ
2. จะตองมีใบรับรองคุณภาพ (COA)
3. ราคาของยางวัตถุดิบ
ปญหาในปจจุบันของวัตถุดิบที่นํามาใชนั้น มีสิ่งเจือปนมากับยาง ทําใหการผลิตยางไมไดคุณภาพ
ทําใหทางบริษัทพยายามหายางที่มีคุณภาพไดมาตรฐานมาใช และการขยายการผลิตนั้น วัตถุดิบก็ยังคงใช
ยางธรรมชาติอยู เพราะยางธรรมชาติดีและคงทน แตก็มีการใชยางเทียมอยูแตไมเปนที่นิยมนัก โดยมี
สัดสวนการใชยางธรรมชาติ 85% และยางเทียม 15%
ในปจจุบันมีการพัฒนาการผลิต โดยการผลิตสินคาที่นอกเหนือจากยางรถยนตสีดํา คือ ผลิตยาง
รถยนตสีตางๆออกจําหนาย แตยางสีจะสึกเร็วกวาเพราะไมไดทําการใสเขมาแตจะใชซิลิกาแทน
ขั้นตอนการผลิตยางรถจักรยานยนต
การคัดสรรวัตถุดิบจะเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่ผานการคัดสรรแลวเทานั้น เพื่อใหไดมาซึ่งคุณภาพของ
ยาง เชื่อวาหากวัตถุดิบมีคุณภาพดีแลว ยางรถจักรยานยนตที่ผลิตไดก็จะมีคุณภาพที่ดี
ในกระบวนการผลิตนั้น จะใสใจในทุกขั้นตอนการผลิต ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบมาตรฐาน
ตลอดทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนการออกผาใบดวยกระบวนการอันทันสมัยและผูชํานาญการคอยควบคุมดูแล
อยูตลอดเวลา การออกผาใบดวยกระบวนการอันทันสมัยและผูชํานาญการคอยควบคุมดูแลอยูตลอดเวลา
เตานึ่งที่เปนระบบแรงดันความรอนสูง (High pressure curing) ซึ่งเปนระบบที่ยอมรับ กันอยาง
กวางขวางวา เปนระบบที่มีคุณภาพมากที่สุดในการผลิตยางรถจักรยานยนต
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เครื่องออกลวดที่มีเอกลักษณเฉพาะ โดยเครื่องนี้สามารถปลอยความรอนเขาไป ในขดลวดขจัด
ความชื้นและสนิมที่มีมากับขดลวด จึงทําใหยางสามารถจับตัวกับขดลวด ไดดียิ่งขึ้น ทําใหไมมีปญหาเรื่อง
การหลุดรอนของเนื้อยาง
การตรวจสอบคุณภาพ มีการตรวจสอบคุณภาพของยางที่ผลิตทุกเสนกอนสงถึงมือผูใช เพราะมีให
ความสําคัญตอคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูใช มีเครื่องสรางโครงที่ทันสมัย ยางที่ผลิตจึงแนบ
สนิทไมมีการบวมของยาง ยางรถจักรยานยนตที่ผานการผลิตจากเครื่องนี้จึงมีความปลอดภัยสูงสุด
การบรรจุหีบหอและการขนสง ดวยความตองการรักษาคุณภาพของยางทุกเสนจึงเลือกใชบรรจุ
ภัณฑที่ ไดมาตรฐาน ปองกันความเสียหายจากแสงแดดและสารเคมีภายนอกไดเปนอยางดีเพื่อผลิตยาง
รถจักรยานยนตคุณภาพดี ตอบสนองความตองการของผูขับขี่ลูกคาเสมอๆ ยางรถจักรยานยนต ND Rubber
จึงมีความปลอดภัยและ ทนทาน เหมาะกับผูที่ตองการสินคาคุณภาพไดมาตรฐาน
ผลการเจรจา/ขอเสนอแนะจากการศึกษา
ในกระบวนการผลิ ต ของทางบริษั ท ส ว นหนึ่ งของวัต ถุ ดิบ ที่ใ ชเ ปน ยางแผ น รมควัน สหกรณ
การเกษตรยานตาขาวเองมีการแปรรูปยางแผนรมควันและรวบรวมยางแผนรมควันจากเครือขาย จึงมี
โอกาสสูงที่จะสามารถบรรลุขอตกลงเปนพันธมิตรทางการคาในการซื้อขายโดยตรงกับทางบริษัทแหงนี้
และในอนาคตที่สหกรณการเกษตรยานตาขาวเองมีแผนลงทุนสรางโรงงานยางแทง ก็จะเปนวัตถุดิบอีก
ประเภทหนึ่งที่สามารถสงขายไดโดยตรงกับบริษัท
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บริษัท ยางโอตานิ จํากัด อ.สามพราน จ.นครปฐม
21 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น.
จุดมุงหมายของบริษัท ยางโอตานิ จํากัด คือ "การไดเปนผูนําในการผลิตยาง OFF THE ROADใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต ทุกวันนี้ตลาดยางรถบรรทุกและรถ
โดยสารมีการเจริญเติบโตสูง รวมทั้งระบบโลจิสติกสมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง สงผลใหยางรถยนต
สําหรับรถบรรทุกและรถโดยสารมียอดความตองการมากตามไปดวย นอกจากนี้ลูกคาเองก็มีความตองการ
ยางรถยนตคุณภาพสูง เพื่อปองกันชีวิตและทรัพยสินของตนเอง ยางโอตานิที่ผลิตออกมาจําหนายจึงตองมี
คุณภาพสูงตามความมุงหวังของผูใชเชนกัน
ประวัติบริษัท
บริษัท ยางโอตานิ จํากัด เจาของคําขวัญ “ยางสําหรับรถใหญ” ไดมีการพัฒนายางรถบรรทุกและรถ
โดยสารเปนแบบโครงสรางใยเหล็กเขาสูตลาดในป 2554 ในนามของ บริษัท โอตานิ เรเดียล จํากัด กิจการ
ในเครือของ “OTANI Group” โดยไดกอตั้งขึ้นในป 2550 ดวยทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท ณ ต.บางแกว
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม บนเนื้อที่ประมาณ 624 ไร มีกําลังการผลิต 2,000,000 เสนตอป ใชเงินลงทุน
สําหรับโครงการนี้กวา 4,000 ลานบาท เพื่อผลิตสินคาคุณภาพเขาสูตลาด
โอตานิ เรเดียล เปนโรงงานผลิตยางรถยนตเรเดียลที่ทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งใน ASIA โดยใช
เครื่องจักรใหมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมงานที่มากดวยประสบการณ ภายใตมาตรฐานซึ่งเปนที่
ยอมรับจากทั่วโลก
โรงงานบริหารงานดวยระบบ ISO9001, ISO14001, ISO/OSHAS18001, ISO/TS16949 และ
ภายใตมาตรฐานผลิตภัณฑ DOT ของสหรัฐอเมริกา, E-Mark ของยุโรป โดยเริ่มผลิตยางรถบรรทุกและ
โดยสารขนาด 10.00R20, 11R22.5 และ 295/80R22.5, 11.00R20, 12.00R20, 315/80R22.5 สําหรับป 2555
จะเปนยางรถ 14.00R24, 15.5R25, 20.5R25, 23.5R25 และ 26.5R25 ซึ่งเปนยางเรเดียลโครงสรางใยเหล็กที่
ใชสําหรับรถขุด-รถตัก เพื่อทดแทนการนําเขาและเปนทางเลือกใหมสําหรับผูประกอบการ
วัตถุดิบ

วัตถุดิบที่นํามาใชในการแปรรูปยางแตเดิมจะใชยางแผนรมควันชั้น3 แตเนื่องจากยางชนิดนี้ยากตอ
การแปรรูปเพื่อการผลิต อีกทั้งตนทุนสูง จึงทําการเปลี่ยนมาใชยาง TSR20 ซึ่งยางชนิดนี้งายตอการผลิต
เนื่องจากมีการแปรรูปหรือบดมากอนแลว แตปญหาของยาง TSR20 คือ มีสิ่งเจือปนมากับยางทําใหยางที่
ผลิตไดไมมีคุณภาพ ซึ่งยางแผนรมควันชั้น3 จะมีคุณภาพดีกวา วัตถุดิบที่ใชซื้อจากบริษัทสังหทองไทย
ไทยฮั๊ว และสหกรณเขาซก เปนสวนใหญ ซึ่งการซื้อกับสหกรณเขาซกชวงแรกๆก็มีปญหาในเรื่องของยาง
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ที่ไดไมมีคุณภาพ มีสิ่งเจือปน ชวงหลังมาก็ดีขึ้น โดยปจจุบันมีการซื้อวัตถุดิบจากสหกรณจํานวน 40 คันรถ
ตอวัน
การผลิตยางจะใชยางแผนรมควันชั้น3 (RSS110) เดือนละไมเกิน 4-5 คันรถบรรทุก ซึ่งยางแผน
รมควันชั้น3 จะนํามาใชผสมยางที่เปนตัวทดแทนยางใน ซึ่งถูกกวายางสังเคราะหเพื่อลดตนทุนการผลิต
จากการที่แนวโนมของการผลิตเพิ่มขึ้น ความตองการยางเพิ่มขึ้น คุณภาพยางตองมีการตรวจสอบ
เสมอ ปญหาวัตถุดิบขาดตลาดทําใหไมมีวัตถุดิบนํามาใชในการแปรรูป จึงตองมีการซื้อขายลวงหนา เปน
ณ ราคาวันที่สง และเปนการจายเงินสดทุกครั้ง
ขั้นตอนการผลิต
1. จัดซื้อวัตถุดิบ ตรวจสอบวัตถุดิบ
2. กระบวนการผสมยาง
3. กระบวนการออกหนายาง
4. กระบวนการออกขอบลวด
5. กระบวนการฉาบผาใบ
6. กระบวนการตัดผาใบ
7. กระบวนการฉาบยางเสน
8. กระบวนการสรางแบรนด
9. กระบวนการสรางโครง
10. กระบวนการพน-เจาะ
11. กระบวนการอบยาง-นึ่งยาง
12. กระบวนการตรวจซอมและตกแตงยาง
13. กระบวนการทดสอบความคงทนของยาง
ซึ่งในทุกกระบวนการจะมีผูแทนจากแผนกประกันคุณ ภาพเขาไปสุมตรวจยางในทุกขั้นตอน
เพื่อใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน
การตลาด
การตลาดของบริษัทนั้น มีการผลิตยางเพื่อการสงออก 65% และผลิตยางเพื่อใชในประเทศ 35%
ในสวนของโรงงานใหมนั้น จะทําการผลิตยางเพื่อการสงออก 70% และผลิตยางเพื่อใชในประเทศ 30% ใน
เรื่องของการแขงขั้นทางดานการตลาดนั้นมีการแขงขันกันสูงมาก เนื่องจากยางในประเทศจีนมีการเขามา
แขงขันทางการตลาด โดยมีการนําเขายางรถยนตจีนมาขายในประเทศไทยและมีราคาถูกกวา จึงทําใหทาง
บริษัทตองเนนการสงออกมากขึ้น การจะทําใหยอดขายคงที่ทําใหเนนการสงออกถึง 70 ประเทศทั่วโลก ใน
กอนป พ.ศ.2540 การสงออกจะเนนประเทศสหรัฐอเมริกาเปนหลัก แตหลังจากนั้นประเทศสหรัฐอเมริกา
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รณรงคลดโลกรอนจึงทําใหทางบริษัทสงออกไดลดลง ปจจุบันจึงจะสงไปยังโซนตะวันออกกลางมากกวา
เชน ประเทศดูไบ เปนตน
สวนแนวโนมทางการตลาดของบริษัทโอตานิในอนาคตเพิ่มขึ้นทุกป เพิ่มขึ้นในสัดสวน 1.25% แต
ยางรถบรรทุกลดลงเหลือ 70% มีการสงยางรถไถใหกับ Kubota จํานวน 70,000 เสนตอป
ความพึงพอใจของลูกคาคือ เปาหมาย
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่ตองการสินคาคุณภาพสูง ใชเครื่องจักรรุนใหมทันสมัย
ที่สุดแหงหนึ่งในเอเซีย และมีประสิทธิภาพสูงในการผลิต มีการตรวจสอบยางทุกเสนดวยเครื่อง X-Ray
และจัดสมดุลดวยระบบคอมพิวเตอรUNIFORMITY& BALANCE อยางละเอียดทุกขั้นตอน พรอมจัดเก็บ
ประวั ติยางทุกเสนเพื่อใชใ นการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ ที่สําคัญมีระบบการคัดเลือกผูจําหนาย
วัตถุดิบคุณภาพสูงและจะตองผานการตรวจสอบกอนนําไปใชกระบวนการ ควบคูกับการจัดทําระบบ
บริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อใหความ
มั่นใจวา นอกจากจะผลิตสินคาคุณภาพดีใหลูกคาของไดใชแลว ยางโอตานิยังใหความสําคัญกับพนักงาน
สิ่งแวดลอมและชุมชนรอบขางควบคูไปดวย
บริการคุณภาพที่ครองใจลูกคา
มีลูกคาที่เปนลูกคาดั้งเดิมและกลุมลูกคาใหม ที่มีความตองการยางคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม
ทั้งในประเทศและตางประเทศทั่วโลกอีกกวา 80 ประเทศ ทําใหมั่นใจวาสินคาที่ผลิตออกมามีตลาดรองรับ
แนนอน และทําใหมีเวลาในการวิจัยและพัฒนายางใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นไดอีก เชื่อไดวาจะไดรับการ
ยอมรับจากผูใชยางของเปนอยางดี
ทางดานการบริการหลังการขายมีทีมงานทั้ง ทีมเทคนิคภาคสนาม เจาหนาขายสินคา เจาหนาที่เขา
ตรวจสอบคุณภาพและใหขอมูลการใชงาน เพื่อนําขอมูลทั้งหมดกลับมาพัฒนาและสรางความพึงพอใจ
สูงสุดใหกับลูกคาของ พรอมทั้งรับประกันยางทุกเสนที่ชํารุดเสียหายระหวางการใชงาน อันเนื่องมาจาก
สาเหตุมาจากกระบวนการผลิต
ผลการเจรจา/ขอเสนอแนะจากการศึกษา
ในกระบวนการผลิ ต ของทางบริษั ท ส ว นหนึ่ งของวัต ถุ ดิบ ที่ใ ชเ ปน ยางแผ น รมควัน สหกรณ
การเกษตรยานตาขาวเองมีการแปรรูปยางแผนรมควันและรวบรวมยางแผนรมควันจากเครือขาย จึงมี
โอกาสสูงที่จะสามารถบรรลุขอตกลงเปนพันธมิตรทางการคาในการซื้อขายโดยตรงกับทางบริษัทแหงนี้
และในอนาคตที่สหกรณการเกษตรยานตาขาวเองมีแผนลงทุนสรางโรงงานยางแทง ก็จะเปนวัตถุดิบอีก
ประเภทหนึ่งที่สามารถสงขายไดโดยตรงกับบริษัท
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บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร จํากัด อ.บางเลน จ.นครปฐม
21 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น.
ดีสโตน นั้นกอตั้งมามากกวา 30 ป ตลอดระยะเวลา 30 ปนั้น ดีสโตน ไดยึดมั่นในการผลิตสินคา
ใหไดมาตรฐานจากนานาชาติเพื่อความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผูใชยาง ดวยมาตรฐานการ
ผลิตที่ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไดรับมาตรฐานสากลนั้น ถือเปนหัวใจ
ของดีสโตน การไดรับการไววางใจในการสงออกไปยังประเทศตางๆ กวา 90 ประเทศ ถือไดวาเปนอีกหนึ่ง
ปจจัยของการตรวจวัดคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลิตภัณฑของดีสโตนไดผานมาตรฐานจากในหลายๆ
ประเทศ
เหลานี้ ถือเปนเครื่องการันตีในดานคุณภาพของ ผลิตภัณฑยางเรเดียลของดีสโตนที่รับการยอมรับ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ดวยการตอบรับของผูใชทั่วโลกกวา 4 ลานเสนตอป
กระบวนการผลิต
ดีสโตนนั้นใชวัตถุดิบยางพาราจากประเทศไทย เพราะประเทศไทยไดรับการยอมรับจากนานา
ประเทศวาสามารถผลิตยางพาราที่มีคุณภาพมากที่สุดในโลก สงใหยอดสงออกยางดิบของไทยติดอันดับ 1
ใน 3 ของโลก ซึ่งแหลงผลิตยางที่มีคุณภาพนั้นอยูที่ภาคใตของประเทศไทย ปจจุบันขยับศักยภาพการผลิต
ดวยการขยายพื้นทีปลูกยางไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนของภาครัฐ จึงทําใหมียางพารา
ที่มีคุณภาพสูงมาเปนวัตถุดิบในการผลิตยางเสนสําเร็จรูปไดเปนจํานวนมาก และเพียงพอตอความตองการ
ตลอดทั้งป และทําใหตนทุนในการผลิตยางเสนนั้นลดนอยลง และสามารถสงเสริมใหคนไทยมีอาชีพไดอีก
ทางหนึ่ง
นอกจากนี้วัตถุดิบที่ใชในการผลิตยังมียางสังเคราะห ผาใบและเสนลวด ซึ่งสวนประกอบเหลานี้
จะเขาสูขั้นตอนการผลิตที่จะใหไดออกมาเปนยางแตละชนิดตามความตองการของผูบริโภค
จากวัตถุดิบที่มาจากประเทศไทยเอง มาเขาสูกระบวนการผลิตตามขั้นตอนซึ่งมี 7 ขั้นดังนี้
1. ขั้นตอนการผสมยาง (Banbury Mixing) เครื่องผสมยางเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการผลิต ยาง
ดิบ (ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห) และสารเคมีจะถูกนําไปบดผสมกัน ภายในหองผสมที่มีการควบคุม
อุณหภูมิ ความดัน และเวลาตามที่สูตรกําหนดไว ทั้งนี้เพื่อใหไดยางที่มีคุณสมบัติทั้งทางดานกายภาพและ
เคมีตามตองการ สูตรที่ใชในการผสมจะแตกตางกันไปตามหนาที่ของสวนประกอบที่จะนําไปผลิต
2. ขั้นตอนการบดยาง (Milling) ยางที่ไดจากขั้นตอนการผสมยาง (Banbury Mixing) จะถูกนํามา
ผานเครื่องบด เพื่อใหไดยางที่เปนแผนยาวๆ โดยอาศัยแรงกดของการหมุนลูกกลิ้ง 2 ตัว ที่มีทิศทางการ
หมุนและความเร็วที่แตกตางกัน
3. ขั้นตอนการกดอัด และการฉาบผาใบ(Extruding and Calendering) หลังจากผานขั้นตอนการบด
ยาง (Milling) ยางก็จะถูกนํามาสูขั้นตอนการกดอัดใหเรียบ โดยใชเครื่องฉาบผาใบ (Calender Machine)
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4. ขั้นตอนการขึ้นรูปยาง (Component Assembly) การขึ้นรูปยางตองใชกระบวนการที่อาศัย
เครื่องจักรอัตโนมัติที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง เครื่องจักรนี้จะประกอบดวยลอหมุน (Rotating Drum) ซึ่งจะเปน
สวนที่ใชในการขึ้นรูปยาง และสวนที่เปนตัวปอนยางใหกับเครื่องสรางยาง )
5. ขั้นตอนการสรางยาง (Building) เครื่องสรางยาง (Tyre Building Machine) นับวาเปนเครื่องที่มี
ความสําคัญมากในขบวนการผลิตยาง เพราะใชในการประกอบสวนตางๆ ของยางที่กลาวมาแลวในขางตน
ใหเปนโครงยางดิบ (Green Tyre) เครื่องสรางยางไดรับการออกแบบใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ส ว นประกอบต า งๆ ของยางจะถู ก นํ า มาประกอบกั น เข า
ตามลําดับทีละชิ้น ตรงตําแหนงตางๆ ที่ไดมีการออกแบบไวอยางเที่ยงตรง เพื่อใหไดขนาดและคุณภาพของ
ยางตามตองการ
6. ขั้นตอนการอบยาง และขบวนการวัลคาไนซ (Curing and Vulcanizing) ในขั้นตอนนี้คนงานจะ
เปนผูนําโครงยางดิบ (Green Tyre) เขาสูเครื่องอบยาง (Curing Press) ซึ่งการอบยาง และขบวนการวัลคา
ไนซ จะทําใหยางที่เหนียวและมีความยืดหยุนมากเกินไป เปลี่ยนเปนยางที่มีความแข็ง ลดความยืดหยุนให
นอยลง และใหมีความทนทานมีอายุการใชงานที่ยาวนาน ในการอบยางจะตองมีการควบคุมเวลา อุณหภูมิ
ความดัน และการไหลของนํ้ารอนใหพอเหมาะที่จะทําใหเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนซที่สมบูรณ
7.ขั้นตอนการตรวจสอบ (Inspection and Finishing) ยางที่อบเสร็จแลวทุกชนิดจะตองผานการ
ตรวจสอบทุกเสน กอนที่จะสงเขาคลังสินคา (Warehouse) และลูกคาตอไป การตรวจสอบจะครอบคลุมถึง
รูปลัก ษณ (Appearance) และตํ า หนิตา งๆ ที่เ กิด ขึ้น กับตัว ยาง รวมทั้ง ทําการคัดแยกสว นที่เ ปน ยางเสีย
ออกไป
ดวยความหลากหลายและกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานของผลิตภัณฑที่ดีสโตนมีใหแกลูกคา ที่
มีครบทุกประเภทของยางลอ ไมวาจะเปนยางนอก ยางในรถจักรยานยนตและรถจักรยาน ยางนอกและยาง
ในสําหรับรถเพื่อการพาณิชย อาทิ ยางรถบรรทุก รถโดยสารขนาดใหญ รถที่ใชในการเกษตร ฯลฯ และยาง
เรเดียลสําหรับพาหนะ 4 ลอ รถยนตนั่ง รถปคอัพ คนขับเคลื่อน 4 ลอ
โดยเฉพาะในสวนของยางเรเดียลสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคลทั่วไป รถปคอัพ และรถขับเคลื่อน
4 ลอ ดีสโตนไดคิดคนผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองการใชงานในหลายๆ รูปแบบ เชน ยางที่เนนความนุมเงียบ
ยางที่เนนสมรรถนะความเร็วและการยึดเกาะถนน ยางออฟโรด เปนตน โดยในสวนของยางเรเดียลดีสโตน
ไดผลิตยางสําหรับขอบกระทะลอตั้งแต 12 นิ้ว ถึง 20 นิ้ว
จากกระบวนการผลิต ยางทุกเสนจะถูกสงตอไปเพื่อวัดคุณภาพการผลิต ซึ่งจะมีการทดสอบยางใน
รูปแบบตาง ๆ กัน โดยทั่วไปจะมีการทดสอบดังนี้คือ
1. ความแข็งแรงของยาง (Plunger Energy) เพื่อทดสอบการรับแรงกดและการหลุดของขอบยาง
2. ความคงทนของยาง (Endurance) เพื่อวัดอายุการใชงานยางลอแบบวิ่ง
3.เครื่องวัดคาแรง (Force Variation Machine) เพื่อตรวจสอบคาแรงที่กระทํากับยางขณะใชงานวา
มีคาตํ่ากวาที่กําหนดหรือไม
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โดยถาหากการทดสอบนั้นมีคาใดคาหนึ่งสูงกวาที่กําหนด จะตองนําคาที่บันทึกมาวิเคราะหถึง
สาเหตุ และทําการแกไขปรับปรุงเพื่อใหคุณภาพและสรางความมั่นใจใหผูบริโภคตอไป ซึ่งยางที่ไมผาน
เกณฑมาตรฐานเหลานี้จะถูกจัดวาเปนยางเสีย และจะถูกคัดแยกนําไปทําลายทิ้ง
ผลการเจรจา/ขอเสนอแนะจากการศึกษา
ในกระบวนการผลิ ต ของทางบริษั ท ส ว นหนึ่ งของวัต ถุ ดิบ ที่ใ ชเ ปน ยางแผ น รมควัน สหกรณ
การเกษตรยานตาขาวเองมีการแปรรูปยางแผนรมควันและรวบรวมยางแผนรมควันจากเครือขาย จึงมี
โอกาสสูงที่จะสามารถบรรลุขอตกลงเปนพันธมิตรทางการคาในการซื้อขายโดยตรงกับทางบริษัทแหงนี้
และในอนาคตที่สหกรณการเกษตรยานตาขาวเองมีแผนลงทุนสรางโรงงานยางแทง ก็จะเปนวัตถุดิบอีก
ประเภทหนึ่งที่สามารถสงขายไดโดยตรงกับบริษัท
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ภาคผนวก 8
รายละเอียดการคํานวณตนทุนการทําสวนยางพาราเฉลี่ยตอไร
และตนทุนการผลิตยางแผนดิบและน้ํายางเฉลี่ยตอกิโลกรัม
(รวมวันกรีด 135 140 และ 150 วัน/ป แบงผลผลิตน้ํายางเปนคาจางกรีด 40% เจาของสวนไดรับ 60%)
(1) ตนทุนการทําสวนยางพาราในพื้นที่ 1 ไร (คํานวณจากฟารมตัวแทนขนาด 25 ไร)*
รับเงิน
สงเคราะห
คาใชจายผันแปรระยะกอนกรีด
(ปที่ 1-6 ดูรายละเอียดคาใชแตละปประกอบ)
ไดรับเงินสงเคราะหจาก สกย. 16,000 บาทตอไร
คาใชจายผันแปรหลังหักเงินสงเคราะห
เฉลี่ยตอป (กรีด 15 ป อายุยางที่กรีด 7 ถึง 21 ป)
คาใชจายคงที่
เฉลี่ยคาลงทุนจักรรีดและโรงเรือนอายุยางที่กรีด 7 ถึง 21 ป**
เฉลี่ยคาลงทุนอุปกรณกรีด (อายุใชงาน 4 ป) อายุยางที่กรีด 7 ถึง 21 ป
เฉลี่ยคาลงทุนรถปกอัพ 15 ป อายุยางที่กรีด 7 ถึง 21 ป
ภาษี
คาใชที่ดิน
เฉลี่ยคาดอกเบี้ย (รอยละ 7.5)
รวมเฉลี่ยตอปตลอดชวงอายุยางที่กรีด 7 ถึง 21 ป
รวมตนทุนผันแปรระยะกอนกรีดและตนทุนคงที่เฉลี่ยตอป
เฉลี่ยคาแรงงานผูประกอบการ
ตนทุนรวมคาแรงงานผูประกอบการ (เฉลี่ยตอป)

ไมไดรับ
สงเคราะห

27,772.00 27,772.00
16,000.00
0
11,772.00 27,772.00
784.80 1,851.47
350.40
210.00
600.00
71.40
11,250.00
112.50
12,594.30
13,379.10
1,533.00
14,912.10

350.40
210.00
600.00
71.40
11,250.00
195.00
12,676.80
14,528.27
1,533.00
16,061.27

*ยังไมรวมคาใชจายเกี่ยวกับปุย คาแรงใสปุย และคาแรงกําจัดวัชพืชในปที่เปดกรีดแลว (7-21 ป)
**คิดกรณีทํายางแผนดิบ
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(2) คาใชจายระยะกอนกรีด (1-6 ป) ในการทําสวนยางพาราในพื้นที่ 1 ไร (คํานวณจากฟารมตัวแทนขนาด 25 ไร)
ปที่ 1
รายการ
บาท/ไร
เตรียมพื้นที่
1500
ปกมบ ขุดหลุมปลูก
1190
วัสดุ/ปุยรองพื้น
300
กลายาง
1750
ปุย 4 ครั้ง
560
ปุยอินทรีย
600
คาแรงงานใสปุยเคมี
168
คาแรงงานใสปุยอินทรีย
100
ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง
440
ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชเฉพาะรอบโคนตน
1050
ปลูกซอม
80
คาซอมแซมและคาน้ํามันเชื้อเพลิง/หลอลื่น
1120
รวม
8,858
ปที่ 2

รายการ
ปุย 2 ครั้ง
ปุยอินทรีย
คาแรงงานใสปุยเคมี
คาแรงงานใสปุยอินทรีย
ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง
ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชเฉพาะรอบโคนตน
คาซอมแซมและคาน้ํามันเชื้อเพลิง/หลอลื่น
รวม

ปที่ 3

รายการ
ปุย 2 ครั้ง
ปุยอินทรีย
คาแรงงานใสปุยเคมี
คาแรงงานใสปุยอินทรีย
ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง
ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชเฉพาะรอบโคนตน
คาซอมแซมและคาน้ํามันเชื้อเพลิง/หลอลื่น
รวม

บาท/ไร
560
600
168
100
350
700
1120
3,598
บาท/ไร
980
600
59
100
350
700
1120
3,909
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ปที่ 4

รายการ
ปุย 2 ครั้ง
ปุยอินทรีย
คาแรงงานใสปุยเคมี
คาแรงงานใสปุยอินทรีย
ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง
ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชเฉพาะรอบโคนตน
คาซอมแซมและคาน้ํามันเชื้อเพลิง/หลอลื่น
รวม

ปที่ 5

รายการ
ปุย 2 ครั้ง
ปุยอินทรีย
คาแรงงานใสปุยเคมี
คาแรงงานใสปุยอินทรีย
ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง
คาซอมแซมและคาน้ํามันเชื้อเพลิง/หลอลื่น
รวม

ปที่ 6

รายการ
ปุย 2 ครั้ง
ปุยอินทรีย
คาแรงงานใสปุยเคมี
คาแรงงานใสปุยอินทรีย
ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง
คาซอมแซมและคาน้ํามันเชื้อเพลิง/หลอลื่น
รวม

บาท/ไร
1120
600
67
100
350
350
1120
3,707
บาท/ไร
1400
600
70
100
560
1120
3,850
บาท/ไร
1400
600
70
100
560
1120
3,850
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(3) คาใชจายระยะเริ่มกรีด (ปที่ 7) และระยะกรีดปอื่นๆ (ถึง 21 ป) ในการทําสวนยางพาราในพื้นที่ 1 ไร (คํานวณจาก
ฟารมตัวแทนขนาด 25 ไร)
ปที่ 7
รายการ

ปุย 2 ครั้ง
ปุยอินทรีย
คาแรงงานใสปุยเคมี
คาแรงงานใสปุยอินทรีย
ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง
คาซอมรถและน้ํามันเชื้อเพลิง/หลอลื่น
รวม
จาก (1) การลงทุนคาใชจายในชวงปที่ 1-6 คาใชจายคงที่ และคาเสียโอกาส
รวม
คาทํายางแผนดิบ
รวมตนทุนในการทําสวนยางเพื่อผลิตยางแผนดิบ
ลบคาทํายางแผนดิบและคาลงทุนจักรรีดและโรงเรือน
รวมตนทุนในการทําสวนยางเพื่อผลิตน้ํายางสด
วันกรีด 135 วัน/ป
ผลผลิต (กก. ตอป)
รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.)
รวมตนทุนในการผลิตน้ํายางสด (บาท/กก.)
วันกรีด 140 วัน/ป
ผลผลิต (กก. ตอป)
รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.)
รวมตนทุนในการผลิตน้ํายางสด (บาท/กก.)
วันกรีด 150 วัน/ป
ผลผลิต (กก. ตอป)
รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.)
รวมตนทุนในการผลิตน้ํายางสด (บาท/กก.)

รับสงเคราะห
บาท/ไร
1,400.00
600.00
140.00
100.00
700.00
1,120.00
4,060.00
14,912.10
18,972.10
13.54
18,986.68
364.98
18,621.70

ไมไดรับ
บาท/ไร
1,400.00
600.00
140.00
100.00
700.00
1,120.00
4,060.00
16,061.27
20,121.27
13.54
20,038.77
364.98
19,673.78

168.75
187.52
183.92

168.75
198.87
195.27

175
180.83
177.35

175
190.85
187.37

187.5
168.78
165.53

187.5
178.12
174.87
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ปที่ 8

รายการ

ปุย 2 ครั้ง
ปุยอินทรีย
คาแรงงานใสปุยเคมี
คาแรงงานใสปุยอินทรีย
ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง
คาซอมรถและน้ํามันเชื้อเพลิง/หลอลื่น
รวม
จาก (1) การลงทุนคาใชจายในชวงปที่ 1-6 คาใชจายคงที่ และคาเสียโอกาส
รวม
คาทํายางแผนดิบ
รวมตนทุนในการทําสวนยางเพื่อผลิตยางแผนดิบ
ลบคาทํายางแผนดิบและคาลงทุนจักรรีดและโรงเรือน
รวมตนทุนในการทําสวนยางเพื่อผลิตน้ํายางสด
วันกรีด 135 วัน/ป
ผลผลิต (กก. ตอป)
รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.)
รวมตนทุนในการผลิตน้ํายางสด (บาท/กก.)
วันกรีด 140 วัน/ป
ผลผลิต (กก. ตอป)
รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.)
รวมตนทุนในการผลิตน้ํายางสด (บาท/กก.)
วันกรีด 150 วัน/ป
ผลผลิต (กก. ตอป)
รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.)
รวมตนทุนในการผลิตน้ํายางสด (บาท/กก.)

รับสงเคราะห
บาท/ไร
1,400.00
600.00
140.00
100.00
700.00
1,120.00
4,060.00
14,912.10
18,972.10
25.24
18,997.34
375.64
18,621.70

ไมไดรับ
บาท/ไร
1,400.00
600.00
140.00
100.00
700.00
1,120.00
4,060.00
16,061.27
20,121.27
25.24
20,146.51
375.64
19,770.87

314.55
100.66
98.67

314.55
106.75
104.76

326.2
97.07
95.14

326.2
102.52
100.59

349.5
90.61
88.80

349.5
95.70
93.89

119

ปที่ 9

รายการ

ปุย 2 ครั้ง
ปุยอินทรีย
คาแรงงานใสปุยเคมี
คาแรงงานใสปุยอินทรีย
ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง
คาซอมรถและน้ํามันเชื้อเพลิง/หลอลื่น
รวม
จาก (1) การลงทุนคาใชจายในชวงปที่ 1-6 คาใชจายคงที่ และคาเสียโอกาส
รวม
คาทํายางแผนดิบ
รวมตนทุนในการทําสวนยางเพื่อผลิตยางแผนดิบ
ลบคาทํายางแผนดิบและคาลงทุนจักรรีดและโรงเรือน
รวมตนทุนในการทําสวนยางเพื่อผลิตน้ํายางสด
วันกรีด 135 วัน/ป
ผลผลิต (กก. ตอป)
รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.)
รวมตนทุนในการผลิตน้ํายางสด (บาท/กก.)
วันกรีด 140 วัน/ป
ผลผลิต (กก. ตอป)
รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.)
รวมตนทุนในการผลิตน้ํายางสด (บาท/กก.)
วันกรีด 150 วัน/ป
ผลผลิต (กก. ตอป)
รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.)
รวมตนทุนในการผลิตน้ํายางสด (บาท/กก.)

รับสงเคราะห
บาท/ไร
1,400.00
600.00
140.00
100.00
700.00
1,120.00
4,060.00
14,912.10
18,972.10
33.58
19,005.68
383.98
18,621.70

ไมไดรับ
บาท/ไร
1,400.00
600.00
140.00
100.00
700.00
1,120.00
4,060.00
16,061.27
20,121.27
33.58
20,154.85
383.98
19,770.87

418.50
75.69
74.16

418.50
80.27
78.74

434
73.00
71.51

434
77.41
75.92

465
68.14
66.74

465
71.96
70.57
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ปที่ 10-21

รายการ

ปุย 2 ครั้ง
ปุยอินทรีย
คาแรงงานใสปุยเคมี
คาแรงงานใสปุยอินทรีย
ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง
คาซอมรถและน้ํามันเชื้อเพลิง/หลอลื่น
รวม
จาก (1) การลงทุนคาใชจายในชวงปที่ 1-6 คาใชจายคงที่ และคาเสียโอกาส
รวม
คาทํายางแผนดิบ
รวมตนทุนในการทําสวนยางเพื่อผลิตยางแผนดิบ
ลบคาทํายางแผนดิบและคาลงทุนจักรรีดและโรงเรือน
รวมตนทุนในการทําสวนยางเพื่อผลิตน้ํายางสด
วันกรีด 135 วัน/ป
ผลผลิต (กก. ตอป)
รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.)
รวมตนทุนในการผลิตน้ํายางสด (บาท/กก.)
วันกรีด 140 วัน/ป
ผลผลิต (กก. ตอป)
รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.)
รวมตนทุนในการผลิตน้ํายางสด (บาท/กก.)
วันกรีด 150 วัน/ป
ผลผลิต (กก. ตอป)
รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.)
รวมตนทุนในการผลิตน้ํายางสด (บาท/กก.)

รับสงเคราะห
บาท/ไร
1,400.00
600.00
140.00
100.00
700.00
1,120.00
4,060.00
14,912.10
18,972.10
53.08
19,025.18
403.48
18,621.70

ไมไดรับ
บาท/ไร
1,400.00
600.00
140.00
100.00
700.00
1,120.00
4,060.00
16,061.27
20,121.27
53.08
20,174.35
403.48
19,770.87

527.85
60.04
58.80

527.85
63.67
62.42

547.40
57.90
56.70

547.40
61.40
60.20

561
56.50
55.32

561
59.92
58.74

121

(4) สรุปคาเฉลี่ยของคาใชจายในการทําสวนยางพาราในพื้นที่ 1 ไร และตนทุนตอกิโลกรัม (คํานวณจากฟารมตัวแทน

ขนาด 25 ไร)

รายการ

รับสงเคราะห

ไมไดรับ
สงเคราะห

19421.25
19019.92

20650.44
20249.11

กรณีวันกรีด 135 วัน/ป (ผลผลิตเฉลี่ย 270 กก./ไร)
รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.)
รวมตนทุนในการผลิตน้ํายางสด (บาท/กก.)

72.29
70.82

76.66
75.19

กรณีวันกรีด 140 วัน/ป (ผลผลิตเฉลี่ย 280 กก./ไร)
รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.)
รวมตนทุนในการผลิตน้ํายางสด (บาท/กก.)

69.72
68.29

75.75
74.33

กรณีวันกรีด 150 วัน/ป (ผลผลิตเฉลี่ย 290 กก./ไร)
รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.)
รวมตนทุนในการผลิตน้ํายางสด (บาท/กก.)

67.04
65.66

72.77
71.40

ตนทุนตอไร
รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/ไร)
รวมตนทุนในการผลิตน้ํายางสด (บาท/ไร)
ตนทุนตอกิโลกรัม
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ภาคผนวก 9
รายชื่อภาคีเครือขายและพันธมิตรธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว
ภาคีเครือขายและพันธมิตรตนน้ํา
(1) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
(2) สํานักงานสหกรณจังหวัด
(3) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
(4) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
(5) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(6) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
(7) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(8) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสถาบันการศึกษาตางๆ
(9) สถาบันวิจัยยาง
ภาคีเครือขายและพันธมิตรกลางน้ํา
สมาชิกเครือขายที่สงยางแผนดิบและยางแผนรมควันมีจาํ นวน 40 ราย ดังตอไปนี้
ที่
ชื่อเครือขาย
สถานที่ตั้ง ที่
ชื่อเครือขาย
1 สกย.บานทอนพลา จก.
อ.ยานตาขาว 21 กลุมนายธนพัทร พุฒิจิรากร
2 สกย.หนองสามหอง จก.
อ.ยานตาขาว 22 กลุมนางนารีรัตน ดวงราม
3 สกย.โคกทรายเหนือ จก.
อ.ยานตาขาว 23 กลุมนายทิพยภาภรณ นะวะกะ
4 สกย.หนองยายแม็ม จก.
อ.ปะเหลียน 24 กลุมนายเกษม ทองยอย
5 สกย.หนองบอพัฒนา จก.
อ.ยานตาขาว 25 กลุมนางอรอนงค คงแกว
6 สกย.บานในเขา จก.
อ.หาดสําราญ 26 กลุมนางอันธิกา ภิรนิธิกร
กลุมชาวสวนยาง
7
อ.ยานตาขาว 27 กลุมนายชาญชัย เชยชืน่ จิตร
สกย.บานวัดโพรงจระเข
8 กลุมปากอ
อ.ปะเหลียน 28 กลุมนายวินัย เชาวชาญกิจ
กลุมชาวสวนยาง
9
อ.กันตัง
29 กลุมนายสมพงษ เสนี
สกย.บานควนแคงพัฒนา
กลุมเกษตรกรทําสวนยาง
10
อ.หาดสําราญ 30 กลุมนางจุรีรัตน สุขลิ้ม
บานในเขา

สถานที่ตั้ง
อ.หาดสําราญ
อ.ละงู จ.สตูล
อ.ยานตาขาว
อ.กันตัง
อ.กันตัง
อ.กันตัง
อ.ยานตาขาว
อ.กันตัง
อ.เมือง
อ.ปะเหลียน
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กลุมวิสาหกิจชุมชน
ทุงปาหนันยางทอง
กลุมชาวสวนยาง
สกย.บานไสปุด
กลุมนางวันดี ไกรสุทธิ์
กลุมนายเอกรินทร ลีละวัฒน
วัฒนา
กลุมนายสุเชษฐ ฉิมเรือง
กลุมนายอุดม อุนนวล
กลุมนายจรูญ จิตรเพ็ชร
กลุมนายรณกฤต ศุขเสงี่ยม
กลุมนายกิตติศักดิ์ นวลนาค
กลุมนายสะอาด ดํากระบี่

อ.ปะเหลียน
อ.เมือง
อ.ยานตาขาว

31 กลุมนายรัตนการ ขาวดี
32 กลุมนางศุภลักษณ ตูลเพ็ง

อ.สิเกา

33 กลุมนางสมทิพย ชูชวย

อ.ลําภูรา

อ.หาดสําราญ 34 กลุมนายวัฒนกิจ มุกนพรัตน
อ.ปะเหลียน
อ.ปะเหลียน
อ.ยานตาขาว
อ.สิเกา
อ.ยานตาขาว
อ.ปะเหลียน

อ.ยานตาขาว

35
36
37
38
39
40

กลุมนายศราวุธ ชั้นสกุล
กลุมทาพญา
กลุมนายประกิต ใจตรง
กลุมนางจิราณี เจตนาธรรมจิต
กลุมนางจารุณี บุญชู
กลุมนายธีรเดช ชุณหพิมล

อ.กันตัง
อ.ปะเหลียน
อ.ปะเหลียน
อ.ยานตาขาว
อ.ลําภูรา
อ.หาดสําราญ
อ.ยานตาขาว

นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรทั้งที่เปนหนวยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน ดังตอไปนี้
1. ชุมนุมสหกรณตรัง จํากัด
2. ชุมนุมสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด
3. ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ จ.สงขลา
4. สํานักงานสหกรณจังหวัด
5. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสถาบันการศึกษาตางๆ
8. สถาบันวิจัยยาง
9. องคการสวนยาง
10. สหกรณกองทุนสวนยางเขาซก
11. กลุมเกษตรกรชาวสวนยางธารน้ําทิพย
12. สหกรณการเกษตรจันดี
13. กลุมวิสาหกิจชุมชนบานสีระมัน
14. บริษัท ยูนแิ มครับเบอร จํากัด
15. บริษัท ไทยเทครับเบอร จํากัด
16. บริษัท ศรีตรังรับเบอร จํากัด
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17. บริษัท เซาทแลนดรับเบอร จํากัด
18. บริษัท เซาวแลนดรีซอรซ จํากัด
ภาคีเครือขายและพันธมิตรทางการคาปลายน้ํา
1. บริษัท ยางโอตานิ จํากัด
2. บริษัท สวิซซ-วัน จํากัด
3. บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร จํากัด
4. บริษัท ไทยเทครับเบอร จํากัด
5. บริษัท มารวยรับเบอร จํากัด
6. สหกรณการเกษตรเขาซก จํากัด
7. กลุมเกษตรกรชาวสวนยางธารน้ําทิพย
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ภาคผนวก 10
สรุปการประเมินผลเครือขายคุณคาธุรกิจยางพารา
จากการสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแนวคําถามปลายเปดของแบบสัมภาษณอยางไมมีโครงสราง
คณะกรรมการ ฝายจัดการ และสมาชิกเครือขาย จํานวนตัวอยางรวม 12 ราย สามารถสรุปความคิดเห็นได
ดังตอไปนี้
ประเด็นคําถาม
ความพึงพอใจ

เครือขายไดชวยสมาชิกชาว
สวนยาง (ระดับตนน้ํา)

ความคิดเห็น
มากที่สุด (25.00%)
มาก
(50.00%)
ปานกลาง (16.67)
ไมตอบ (8.33%)

1. เงินกูไมมีดอกเบี้ย 7 วัน
2. บริการจัดใหมีสถานที่รวบรวมยางโดยเนนตลาดกลางสาขาของตลาด
กลางหาดใหญ
3. บริการขอมูลตางๆเกี่ยวกับยาง
4. บริการดานการเงินเครือขายสามารถรับเงินวันตอวันหรือวันรุงขึ้น และ
สหกรณไมไดรบั คายางที่ขายวันตอวัน
5. ชวยในเรื่องราคายางใหกับสมาชิกใหอยูไดกับราคาสงออกใหไปตาม
ตลาดกลาง เครือขายไดราคาที่ไมเสี่ยงกับการขาดทุน (4)
6. ไดชวยพยุงราคารับซื้อน้ํายางสดจากชาวสวนไดมากไมใหพอคาเอา
เปรียบ ชาวสวน โดยรับซื้อยางจากชาวสวนในราคาสูงกวาพอคา 1-2 บาท
ทุกๆวัน
7. ไดจัดการรับซื้อยางจากเครือขาย ที่ผลิตยางรมควัน เครือขายก็ได
ชวยเหลือชาวสวนยางจากราคาที่ สกก. ยานตาขาวใหมา
8. ใหคําปรึกษาแนะนําพันธุยางคุณภาพและชวยเหลือในการบํารุงดูแล
รักษาสวนยาง แนะนําการกรีดยางอยางถูกวิธี (4)
9. ไดชวยเหลือบางสวนบางเวลาที่เหมาะสม
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การดําเนินธุรกิจของเครือขายฯ
ที่กอใหเกิดประโยชน
ระดับตนน้ํา

1. ชวยลดตนทุนคาใชจายทั้งดานปุยและคาขนสง
2. เครือขายตองกใหความรูเกี่ยวกับการปรับสภาพดิน เรื่องปุย การบํารุงตน
ยาง การปลูกพืชแซม ทําอาชีพเสริม (2)
3. ไดรูเรื่องของราคายางทุกวันในตลาดกลาง
4. ชวยพยุงราคาน้ํายางใหอยูในระดับสูงกวาพอคาทั่วไป (3)
5. เปนกลางระหวางชาวสวนกับตลาดไมตองผานพอคา
6. สกก. ไดรับผลกําไรจากการจัดซื้อยางจากเครือขายและนําเงินที่ไดมา
จัดระบบของเครือขายตอไป

ระดับกลางน้ํา

1. การรวมตัว กอใหเกิดความเขมแข็งในกลุม และมีปริมาณมากพอในการ
ตอรองราคา (2)
2. ทําใหเครือขายมีเวลาวางไปประกอบอาชีพเสริม
3. ใหเงินกูแกเครือขายเพื่อประกอบอาชีพเสริมตางๆ ในอัตราดอกเบี้ย
โครงการของสมาชิก
4. หาความรูจากสหกรณ และศูนยเรียนรูที่สหกรณจัดบริการให
5. ไดแกปญหาถูก ถาหากวาราคายางจะขึ้นจะลง
6. ทําใหเกษตรกรสวนยางที่ขายน้ํา พึงพอใจระดับหนึ่ง
7. เครือขายไดผลกําไรจากการขายยางและทําใหเครือขายไดผลประโยชน
สูงสุด
8. กลุม แปรรูป ไดใหคําแนะนําในการแปรรูปยางใหไดคุณภาพและถูกวิธี
ทําใหประหยัดตนทุนในการแปรรูป

ระดับปลายน้ํา

9. แนะนําวิธีการดูแลรักษาการขนสงยางแปรรูปที่ไดแลวใหเกิดความ
เสียหายนอยทีส่ ุด
1. พยายามหาตลาดแปรรูปยางแผนรมควัน เพื่อแกไขปญหาราคาตกต่ํา
ระยะยาว (2)
2. ศึกษาขอมูล ดําเนินการแปรรูปเปนยางแทง STR20 และหาแนวทางหา
ทุนอุดหนุน (2)
3. ศึกษาตลาดภายในประเทศ และตางประเทศ (2)
4. เราจะไดขายตามราคาของตลาดกลางทุกวัน
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5. ทําใหมีงานทํารวมกลุมกอนทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รักและ
หวงแหนอาชีพของตนเอง ทําใหทุกๆ คนที่ รวมหมูคณะ ทําแตความดี เพื่อ
คุณภาพชีวิตของครอบครัว
6. การรับซื้อ ชวยอํานวยความสะดวกแกสมาชิกที่มาขายยาง โดยไมตอง
เดินทางไปสงยางที่จุดรับซื้ออืน่ เชน ตลาดกลางหาดใหญหรือตลาดนาปอน
ทําใหประหยัดตนทุนการขนสงและชวยใหกลุมมีการคลองตัวในการใช
เงินทุนหมุนเวียนอีกดวย
การดําเนินธุรกิจของเครือขายฯ
เกิดปญหาหรืออุปสรรค

1. ปญหาเรื่องคนงาน
2. ปญหาพาเลสไมเพียงพอ
3. ปญหาสถานีขนยางไมมีที่เก็บยางเพียงพอ
4. ปญหารถขนยางไปบริษัท
5. ปญการสตอกยาง
6. ปญหายางขาดน้ําหนัก ยางสูญหาย
7. ปญหาความศรัทธาและจงรักภักดีของเครือขาย
8. ปญหาความเห็นแกตัวมากเกินไป
9. ปญหาการบริหารไมเปนระบบ ซื้อเกง ขายไมเกง
10. ปญหาความเห็นแกตัวของเครือขาย หวังผลประโยชนดา นเดียว ไม
คํานึงถึงองคกร
11. ปญหายางเขามา แตระบายออกไมทัน ทําใหเกิดความเสี่ยงเรือ่ งราคา
12. ราคาน้ํายางกับยางแผนรมควันไมหางกันเทาที่ควร ทําใหการดําเนินการ
คาจัดการทํายางแผนไมมีกําไรเกิดขึ้น
13. ปญหาที่เครือขายพบบอย คือ ขาดแคลนแรงงานในการทํางานของ
เครือขาย ทํามหเครือขายตองหันไปพึ่งพอคารับซื้อรับยางสด และตองถูก
กดราคา เมื่อราซื้อของราคาสูงกวาตลาดทั่วไปก็จะทําใหขาดทุน
14. ในการคัดชั้นยาง แตปจจุบันไมคอยมีปญหา เพราะทั้งสองฝายเขาใจ
ตรงกัน
15. โครงการาคายางตกต่ําตองอยู กิโลกรัมละ 110 บาท
แผนยางดิบอยูท ี่ 100 บาทน้ํายางสดอยูที่ 90 บาท
16. ถนนบริเวณจุดรับซื้อขรุขระ
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อุปสรรคที่ควรไดรับการแกไข
อันดับแรก

1. การจัดระบบไมสตอกยางเพือ่ ปองกันความเสี่ย
2. ปญหาความเขมแข็งของเครือขาย ไมหวังผลประโยชนอยางเดียว (2)
3. ราคาน้ํายางกับยางแผนรมควันควรแตกตางกัน
4. เพื่อใหทันกับเหตุการณ ควรปรับการรับซื้อยางจากเครือขาย เปนวันตอ
วัน อยางเดียวกับยางรมควันชั้น 3 (2)
5. ราคายางตองมีราคาประกันโดยเฉพาะ ยางรมควัน
6. ถนนสายเขาโรงงานมีปญหา เพราะทั้งเปนหลุมเปนบอ ทําใหรถของ
เครือขายไดรับความเสียหายได
7. ควรมีการติดตอประสานงานตางๆ ของเครือขายใหครอบคลุมและ
สะดวกรวดเร็ว (2)

อันดับที่2

8. ควรจัดอบรมเพิ่มพูลความรูความเขาใจใหแกบรรดาสมาชิกเพื่อความ
กระตือรือรนใหมากกวานี้
9. ไมมีปญหา (3)
1. ปญหาความศรัทธา/เห็นแกตัว
2. คาบริหารจัดการจาก 70 สตางค ควรลดราคา เปน 50 สตางค เทากับผูรับ
ซื้อรายอื่นๆ (2)
3. ควรใหภาครัฐรับประกันราคายาง
4. การคัดยาง ตองไมลําเอียง และสมควรมีการประชุมสมาชิก ทุกเดือน

ควรดําเนินการอยางไรที่ทําให
เครือขายมีความแขมแข็งและ
มั่นคง

1. อบรมสรางจิตสํานึกของเครือขาย โดยหนวยงานของรัฐเขามาชวยเหลือ
ดานนี้ (2)
2. ตองมีผลกําไรและจายคาตอบแทนเปนเงินเฉลี่ยคืนให
3. มีมาตรการแกไขปญหาเรื่องตลาดในระยะยาวและมั่นคงใหแกเครือขาย
ตางๆ (2)
4. ชวยลดการขนสงจากกิโลกรัมละ 70 สตางค เหลือ 50 สตางค
5. สหกรณควรมีสัมนา ประชุมเครือขาย อธิบายถึงจุดเดนจุดดอยของ
สหกรณใหเครือขายรับทราบใหบอยๆขึ้น (5)
6. สมควรตั้งชุดพิเศษ เพื่อการตรวจสอบ การรับสงยาง ในแตละครั้ง
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7. ใหปรับปรุงแกไขใหทันเหตุการณตามภาวะการตลาดของอุตสาหกรรม
เพื่อมาชวยเหลือเครือขายในบางโอกาส
ภาครัฐควรหรือไมควรดําเนินการ
ตามนโยบาย มาตารการ โครงการ
ใดบาง เพราะอะไร
ควร

1. ใหการศึกษา แนะนํา ใหความรูจากประสบการณที่ดูแล สกย. อื่นๆ
2. ชวยเหลือเรื่องการอบรม เรือ่ งชองทางหรือเทคนิคใดทําใหลดตนทุนการ
รมควัน
3. ชวยแนะนําแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา เงินอุดหนุน
4. ดําเนินการตามนโยบาย โครงการรับประกันราคายางใหกับเครือขาย (3)
5. โครงการแซกแทรงราคายางพารา เมื่อเวลาราคายางตกต่ํา เพราะจําทําให
ราคายางดีขึ้น
6. ควรดําเนินตามนโยบายที่ชาวสวนขอใหขึ้นราคายางกิโลกรัมละ 120
บาท เพราะตอนนี้คาครองชีพสูง เนื่องจากการขึ้นคาแรงเปน 200 บาท
7. ภาครัฐตองคิดถึงผลประโยชนของประชาชนคนรากหญาที่ไมมีที่ดินทํา
กิน แตกรีดยางจางนายทุนบาง
8. ควรมีโครงการซึ่งชวยเหลือเกษตรกร

ไมควร

9. ภาครัฐควรมีการผลักดันใหมีการสงเสริมการแปรรูปหรือการเพิ่มมูลคา
หรือการพัฒนาคุณภาพยางพารา จะดีกวาเพราะยั่งยืนกวา และเปนการ
ผลักดันใหยางพารามีมูลคาสูงขึ้นตามกลไกลของตลาด
1. ภาครัฐไมควรจะมาทําใหกลไกของตลาดเสียหาย
2. ไมควรเรียกคาอํานวยความสะดวกจากองคกร
3. ไมควรหวังผลตอบแทนจากการชวยเหลือในหนาที่งานประจํา
4. การชวยเหลือคาปุย 2,520 บาท/ไร ไมควรดําเนินการ เพราะเกษตรกรที่
ทํากินบนที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ และลูกจางไมไดรับผลประโยชนใดๆเลย
5. ภาครัฐไมควรดําเนินการโครงการจายเงินทดแทนราคายาง คือ โครงการ
ในปจจุบัน เพราะชาวสวนยางเปนจํานวนมากไมไดรับผลประโยชนจริงๆ
และไมเปนการพัฒนาที่ยังยืน เปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ
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ภาคผนวก 11

สรุปเวทีถอดบทเรียน ครั้งที่ 2
วันที่ 1 พฤศจิยายน 2556 ณ ลําปารีสอรท จ.พัทลุง

ผูเขารวม
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท รศ.ปติ กันตังกุล รศ.ศานิต เกาเอี้ยน ตัวแทน สกย. คณะกรรมการ
สหกรณ และฝายจัดการ รวมจํานวน 17 คน ประกอบดวย
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1 อาจารยปติ กันตังกุล
อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2 อาจารยศานิต เกาเอี้ยน
อาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3 อาจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท
อาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4 นายสมพล ศรีกมล
หัวหนา สกย. ยานตาขาว
5 นายมีศักดิ์ ผัวเจริญเกียรติ
นักวิชาการชํานาญการ
6 นายมนตรี ศุขเสงี่ยม
เครือขายยางพารา
7 นายอุดม อุนนวล
เครือขายยางพารา
8 นางโสรนาท อยูอําไพ
ผูจัดการใหญ สหกรณการเกษตรยานตาขาว
9 นายนิด จันทรพุม
ประธานผูตรวจสอบ
10 นายวินัย รังสี
เลขานุการ
11 นายหนาย หนูวงษ
กรรมการ
12 นายวิสิทธิ์ คีรีรัตน
ผูตรวจสอบ
13 นางสาวอรวรรณ หยงสตาร
เจาหนาที่บัญชี
14 นางสาวรัตนา เกื้อรอด
เจาหนาที่บัญชี
15 นางสาวดวงรัตน ถนนอมพวก
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
16 นางสาวพรวิภา พรมจีน
ผูชวยนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
17 นายกิตติธัช เลิศภิรมยลักษณ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สาระสําคัญ
รศ.ศานิต เกาเอี๊ยน ไดดําเนินการปูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร และขอมูลเบื้องตนเกีย่ วยางพารา
สถานการณยางพาราในอดีตจนถึงปจจุบัน และหวงโซอุปทานยางพาราแกผูเขารวมประชุม
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท เริ่มกิจกรรมระดมความคิดเห็นจากโจทยปญหาที่วา “จะจัดการธุรกิจ
ยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวอยางไร” โดยใหพิจารณาภายใตหัวขอ “ภาคีธุรกิจภายใตโซ
อุปทาน” ทั้งดานตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ทั้งนี้ไดใหผูเขารวมระดมความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมและเปาหมาย
ในแตละหวงโซอุปทานของสหกรณการเกษตรยานตาขาวเพื่อใหเห็นขอมูลและความตองการอยางชัดเจน
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1. ตนน้ํา เปนกิจกรรมของสหกรณการเกษตรยานตาขาวดําเนินการกับสมาชิก
เปาหมายของระดับน้ําน้ํา คือ การมีผลผลิตสูง มีคุณภาพ ตนทุนการผลิตต่ํา และมีรายไดเสริมโดย
กิจกรรมที่ดําเนินการอยูคือ สนับสนุนปจจัยการผลิต เชน เงินทุน ปุย และอุปกรณการเกษตรใหแกสมาชิก
ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ไดสรุปจากความเห็นของเวที ดังนี้
- การสนับสนุนปจจัยการผลิต คือ เราจะมีวิธีเปลี่ยนการสนับสนุนอยางไร ใหสหกรณมีตนทุน
ต่ํากวาเดิม มีนวัตกรรมใดเพื่อชวยลดตนทุน
- การใหความรูแกสมาชิก คือ ทําอยางไรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ อาจสรางศูนยเรียนรู
หรื อ สวนต น แบบ และควรมองการทํ า สวนยางในอนาคต ซึ่ ง อาจมี รู ป แบบการจั ด การที่
เปลี่ยนแปลงไป
- การทําฐานขอมูลของสมาชิกสหกรณ ทั้งดานทุน ที่ดิน แรงงานและการประกอบการ เพื่อให
ขอมูลดังกลาว สามารถใชในการวางแผนการจัดการในอนาคต
- การดํ า เนิ น ชี วิ ต และการทํ า เกษตรแบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย งทั้ ง ด า น เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดลอมรวมทั้งหลักในการดําเนินการของสหกรณใหประหยัด การออม และสะสมทุน
เพื่อใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได หากสถานการณยางพารามีแนวโนมผันผวน
2. กลางน้ํา กิจกรรมในภายสหกรณการเกษตรยานตาขาว
ไดทําการระบุเปนรายการวาสหกรณมีการดําเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม/จัดหายางพารา/การแปร
รูป จากแหลงใด และจํานวนเทาใด เชน มีโรงรม 3 โรง, โรงงานแปรรูป, ศูนยรวบรวมยางพารา : ของ
ตนเอง 2 แหง, ตลาดกลางหาดใหญ, ภาคี/ชุมนุม, เครือขาย 30 ขาย ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท จึงเสนอ
วิธีการดําเนินการ ใหทําแผนธุรกิจ โดยมีขอมูลดังกลาวขางตนรวมอยูดวย โดยมีรายละเอียดในแตละสวน
เชน ยางพาราที่รวบรวมมาเปนประเภทใดบาง จากเครือขายใด เพื่อทําแผนธุรกิจโดยประมาณ 10 ป
ดังนั้นสามารถสรุปเปาหมายหรือความสําเร็จที่ตองการของหวงโซอุปานกลางน้ําดังนี้
- สหกรณมีการจัดการธุรกิจยางพาราสอดคลองกับแผนธุรกิจ
- มีการบริหารความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ทําใหชาวสวนยาง สมาชิกและภาคีพึงพอใจ
- รักษาสัมพันธมิตรระหวางภาคีไดยาวนาน
3. ปลายน้ํา: การทําการคาที่เชื่อมโยงกับตลาดโลก Global value chain
เนื่องจากตลาดในอนาคตอาจไมไดอยูเพียงแคในประเทศ แตอาจมีการรวมกับตางประเทศ
สวนหนึ่งคือ กิจกรรมการสงออก ดังนั้นเปาหมายในการทํา Global value chain คือ กลุมเปาหมายหลัก
กิจกรรมหลัก และปญหา/อุปสรรค โดยสิ่งทาทายและการจัดการยอมสูงขึ้นเชน สินคาตองมีมาตรฐาน
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คุณภาพ วัตถุดิบตรวจสอบได โดยการสรางฐานขอมูล การบริหารจัดการสตอกสินคา การบริหารความ
เสี่ยง โดยรักษาภาคีอยางเหมาะสม มีภาคีที่หลากหลาย เปนตน
**** หลังจากที่ไดเสนอการจะจัดการธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว
อยางไร” โดยใหพิจารณาภายใตหัวขอ “ภาคีธุรกิจภายใตโซอุปทาน” ทั้งดานตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา แลว
คณะกรรมการสหกรณ ฝายจัดการและเครือขายมีความตองการที่จะจัดการกิจกรรมหวงโซอุปทานทางดาน
ปลายน้ําเพื่อแปรรูปยางพาราเปนอุตสาหกรรม เชน โรงงานยางแทง การผลิตยางรถยนต ซึ่ง รศ.จุฑาทิพย
ภัทราวาท ไดเสนอวา ควรจัดการในการลักษณะภาคียางพารา เนื่องจาก เทคโนโลยีในการผลิตในอนาคต
อาจมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งในประเทศมีการลงทุนโรงงานดังกลาวเพิ่มมากขึ้น หากทางสหกรณมีการ
เปลี่ยนแปลงในการแปรรูปขนาดใหญ โครงสรางของสหกรณจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน
ดังนั้นจึงเสนอแผนธุรกิจภายใน 10 ป “ธุรกิจที่เชื่อมโยงการจําหนายผลผลิตอยางยั่งยืน” จากกิจกรรมและ
เปาหมายที่พิจารณาจากขางตน นั่นคือ
1. ตนน้ํา : สวนตนแบบ นวัตกรรม
รวบรวมฐานขอมูล เพื่อวิจัยและวิเคราะหสถานการณของสมาชิกและภาคี การทํา R&D อยางเปน
รูปธรรม สรางมูลคา วางแผนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับปจจัยการผลิต รวบรวมขอมูลการดําเนินการ
บุคลากร แผนรวบนวมผานเครือขาย โดยมีศูนยเรียนรู/สวนตนแบบ ใหศึกษาดูงาน โดยเปาหมายสูงสุด
ของกิจกรรมตนน้ํา คือ สมาชิกมีความพึงพอใจ สามารถจัดการทําสวนยางและวัตถุดิบเองอยางเหมาะสม
ความสัมพันธที่ดีของสมาชิกและเครือขาย รวมทั้งสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิต
2. กลางน้ํา : ฐานขอมูล แผนธุรกิจ
สหกรณมีการใชฐานขอมูลจากตนน้ํา นําไปจัดการวางแผนกิจกรรมตางๆ เชน การจัดการความรู
แกพนักงาน การสงไปศึกษาดูงาน มีระบบพัฒนาบุคคล แผนเจรจาธุรกิจ แผนพัฒนาความเสี่ยง เปนตน
โดยมีการประเมินแผนและผลการปฏิบัติงานทุกป เพื่อความการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เปาหมาย
สูงสุดของกิจกรรมกลางน้ํา คือ การมีแผนธุรกิจที่เชื่อมโยงทุกโหมดกิจกรรม
3. ปลายน้ํา : การตลาด
การขายสินคาที่มีความหลากหลายทําใหมีเครือขายทางการคามากขึ้น เปนการลดความเสี่ยงทาง
การตลาด ทั้งนี้ควรมีนวัตกรรมในการผลิตเพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของ
สถานการณเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยางพาราเพื่อวางแผนและบริหารจัดการอยางทันตอสถานการณที่
เกิดขึ้น เปาหมายสูงสุดของกิจกรรมปลายน้ํา คือ สามารถดําเนินอยูในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน
**** เมื่อมีการวางแผนงานแตละสวนของตนน้ํา กลางและน้ําและปลายน้ํา ใหดําเนินการเขียน
รายการวา ในแตสวนมรการเชื่อมโยงกับคัดเจนขึ้นบางและเกี่ยวของอยางไร เพื่อใหสามารถดําเนินการทํา
แผนธุรกิจได
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