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การขึน้ลงทีผ่นัผวนของราคายางพารา
กอใหเกิดผลกระทบท่ีดีมีกําไรและทาง
ไมดีทําใหขาดทุนแกผูเกี่ยวของตั้งแต
ชาวสวนยางทีท่าํการผลิตยางพาราและ
แปรรปูยางขัน้ตนเปนยางแผนดบิซึง่นบั
เปนธุรกิจตนนํ้า การคาและแปรรูปยาง
ขั้นกลาง เชน ยางแผนรมควันและยาง
แทงทีเ่ปนธุรกจิกลางนํา้ และการคาและ
แปรรูปขั้นสุดทาย เชน ลอยางรถยนตที่
เปนธรุกจิปลายน้ําตามสิง่ทีเ่รยีกกนัวาโซ
อุปทาน หากไมมีการวางแผนเตรียมรับ
สถานการณความผันผวนของราคา ซ่ึง
เกษตรกรชาวสวนยางพาราสามารถใช
ประโยชนจากการเปนสมาชิกสหกรณ 
ถาหากสหกรณมีการบริหารจัดการการ
ผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพได 
โดยการเชื่อมโยงเปนเครือขายตั้งแต
ตนนํ้าถึงปลายนํ้า

สหกรณการเกษตรยานตาขาว 
จาํกดั เปนสหกรณหนึง่ทีไ่ดดาํเนนิธรุกจิ
ยางพารามากวา 25 ปปจจุบันมีสมาชิก
กวา 4,000 ครวัเรอืน มเีครอืขายพนัธมติร
ทาํธรุกจิยางพาราทีเ่ปนสมาชกิ 40 กลุม 
มีพันธมิตรทางการคา 15 แหง และยัง
ภาคีสนับสนุนภาครัฐ 11 องคกร การ
ดําเนินงานของ สกก. ยานตาขาว จก. 
รวบรวมยางจากสมาชิกและสหกรณ/
กลุมเครือขาย ทัง้น้ํายางสด ยางแผนดบิ
และยางแผนรวมควันแลวจําหนายผาน
ตลาดกลางหาดใหญ สกก. ยานตาขาว 
จก. เปน สหกรณการเกษตรอันดับตนๆ 
ทีเ่นนการประกอบธุรกิจยางพารา โดยใน
ป 2555/56 มีธุรกิจรวบรวมยางพารา
กวา 10,000 ตัน 

เลาเรื่องยางพาราผานงานวิจัย
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ทั้งในดานเปนอาชีพ
หลกัของเกษตรกรชาวสวนยางพารากวา 1.7 ลานครัวเรอืนและเปนแหลง
เงินตราตางประเทศจากการสงออก ทั้งนี้ในสภาพความเปนจริงที่ราคา
ยางพารามีความผันผวนสูงโดยในชวงตนป 2554 ราคาที่เกษตรกร
ขายไดเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงประมาณกิโลกรัมละ 170 บาท แตในปจจุบันมี
แนวโนมลดลงมาอยูในระดับที่ตํ่าประมาณ 70-85 บาท

เลาเรื่องยางพาราผานงานวิจัย

ศานิต  เกาเอี้ยน

วิถีชีวิตของชาวสวนยางพาราไทย
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ปจจยัสภาพแวดลอมทีเ่กีย่วของกบั
การดาํเนนิธรุกิจยางพาราของสหกรณนัน้ 
มีทั้งโอกาส และอุปสรรคที่มาจากแนว
นโยบายของรัฐและความผันผวนของ
ราคายางพารา ซึง่เปนปจจยัท่ีไมสามารถ
ควบคุมได แตหากสหกรณสามารถสราง
ระบบและกลไกในการบรหิารความเสีย่ง 
และการขับเคลื่อนแผนธุรกิจที่มีเปา
หมายรวมอยางชัดเจน ยอมจะกอใหเกดิ
ผลดีตอธุรกิจสหกรณและความม่ันคง
ในการประกอบอาชีพทําสวนยางพารา
ของสมาชิก ดังนั้น การดําเนินการตาม
โครงการวิจัยเชื่อมโยงโซอุปทาน: เครือ
ขายคุณคายางพารา จึงมุงเนนไปที่การ
สัง่สมและตอยอดทนุความรูทีไ่ดจากผล
การวิจัยทั้ง 3 ระยะเพื่อการพัฒนาแบบ
จําลองธรุกจิภายใตโซอปุทานของสหกรณ
ท่ีมีการบรูณาการการจดัการธุรกจิทัง้ใน
ระดบัตนน้ํา คอื การสงเสรมิการทําสวน
ยางพาราของสมาชิกที่เช่ือมโยงกับการ
ดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปของ
สหกรณ ซึ่งเปนกิจกรรมกลางนํ้าเพื่อ
นาํไปสูการจดัการธรุกจิปลายนํา้รวมกบั
ภาคีพันธมิตรในทิศทางของการจัดการ
ความเสี่ยง ซ่ึงจะกอใหเกิดผลดีตอการ
สรางความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราและขอเสนอแนะเชิง
นโยบายในการพัฒนาตอไป

 จากผลการศึกษาตามโครงการ
วิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทาน “เครือขาย
คณุคายางพารา” ท้ัง 3 ระยะทีใ่ชสหกรณ
การเกษตรยานตาขาว จ.ตรัง ที่มีการ
ดําเนินธุรกิจยางพาราในรูปแบบเครือ
ขาย โดยม ีสกก. ยานตาขาวเปนแกนนาํ 
นกัวชิาการรวมกบัคณะกรรมการดาํเนนิ
งาน ฝายจัดการ และตัวแทนเครือขาย 
สามารถถอดบทเรยีนและไดพัฒนาแบบ
จาํลองการจดัการโซอปุทานยางพาราใน

ธรุกจิสหกรณทีเ่พิม่ขดีความสามารถของ 
สกก. ในการใช สกก. เปนกลไกในการนาํ
แผนธรุกจิ การบรหิารจดัการความเสีย่ง 
ทัง้ในระดบัตนนํา้ กลางนํา้ และปลายนํา้ 
ศูนยเรียนรูและแผนการสงเสริมการทํา
สวนยางไปใชประโยชนในการแกปญหา
ความผนัผวนของราคายางพาราทีม่แีนว
โนมตกตํ่า ดังตอไปนี้

 ตนน้ํา มีสมาชิกสหกรณ
การเกษตรทีเ่ปนชาวสวนยาง และสมาชกิ
ของเครอืขายเปนฐานการผลตินํา้ยางสด
และยางแผนดบิ โดยเกษตรกรเหลานีจ้ะ

ตองมีการปรับตัวในการทําสวนยางไป
ในทิศทางที่มีความม่ันคงในรายไดและ
อาชีพการทําสวนยางทีย่ัง่ยนืตามแนวทาง
สวนยางตนแบบและการถายทอดผาน
ศูนยเรียนรู โดยการรับเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงไปปฏบิตั ิมีการทาํบญัชี
ครวัเรอืน นาํเอาการทาํเกษตรผสมผสาน 
เชน ปลกูพชืแซมในสวนยาง ปลกูพืชรวม
ยาง เลี้ยงสัตวในสวนยาง เพาะปลูกพืช
อยางอื่น เชน ปาลมนํ้ามัน และไมผล 
เปนการบริหารความเสี่ยงในระดับครัว
เรือนเกษตรกรที่อยูในระดับตนนํ้าของ

เวทีถอดบทเรียนกับผูเกี่ยวของในเครือขายคุณคายางพารา
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แบบจาํลอง (Model) โซอปุทานคณุคาธรุกิจเ ครอืขายยางพาราทีม่สีหกรณการเกษตรเปนแกนนาํ

ธุรกิจยางพารา สงผลใหมีการกระจาย
ความเสี่ยงจากผลกระทบดานรายได
จากการทาํสวนยางลดลงเนือ่งจากราคา
ยางพารามีความผันผวนและมีแนวโนม
ตกตํ่าลง รวมทั้งสงเสริมใหเกษตรกรลด
ตนทนุการผลิตโดยเฉพาะอยางยิง่คาปุย 
ทัง้นีก้เ็พือ่ใหสมาชกิชาวสวนยางมอีาชีพ
ที่มั่นคง

 กลางนํ้า มีสหกรณการเกษตร
ที่เปนแกนนํา สหกรณการเกษตรและ
กลุมเกษตรกรอื่นๆ ที่เปนพันธมิตรและ
เครือขายที่รวบรวมผลผลิตยางพารามา
แปรรูปเปนยางแผนรมควันที่มีคุณภาพ 
และรวบรวมยางแผนดิบของสมาชิกฯ 
โดยมีปริมาณผลผลิตยางพาราแปรรูป
ขั้นตนและขั้นกลางในปริมาณเฉลี่ย 50 
ตันตอวัน รวมถึงการพิจารณาลงทุน
ในการแปรรูปยางพาราขั้นกลาง เชน 

การเลี้ยงสัตวในสวนยางพารา
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ยางแทง หรือ ยางคอมปาวด 
การดําเนนิธรุกจิของสหกรณ
การเกษตรทีเ่ปนแกนนาํตองมี
แผนธุรกิจในชวง 2-3 ปลวง
หนา มีการประเมินตนเองที่
คํานึงถึงแนวทางการปองกัน
ความเสีย่งในการดาํเนนิธุรกิจ
ยางพารา มีการแสวงหาและ
สรางสัมพันธกับหนวยงาน/
องคกรตางๆ มาเปนพนัธมติร
ทางการคา และหนวยสนบัสนนุ
ทางดานเงินทุน ดานวิชาการ
และความรู 

 ปลายน้ํา  ในระดับ
ปลายนํา้ มสีหกรณการเกษตร
ทีเ่ปนแกนนําทําหนาท่ีจาํหนาย
และสงผลผลติยางพาราแปรรูป
ขั้นกลางผานโซอุปทานไป
ยังอุตสหกรรมแปรรูปขั้น
สุดทายที่อยู ปลายนํ้าของ
ธุรกิจยางพารา การดําเนิน
ธรุกจิของสหกรณการเกษตรที่
เปนแกนนาํในระดบัปลายนํา้
ตองมีแผนธรุกจิในชวง 2-3 ป
ลวงหนา มีรายละเอียดความ
เสีย่งจาํแนกตามชองทางการ
ตลาด เชนเดียวกัน รวมถึงมี
การประเมนิตนเองทีค่าํนงึถงึ
แนวทางการปองกนัความเสีย่ง
ในการดําเนินธุรกิจยางพารา
โดยดําเนินการวางแผนการ
บริหารความเสี่ยงของธุรกิจ

ตรงัและพันธมติรทางการคาไป
ยังประเทศ จีน อินเดีย และ
มาเลเซีย นอกจากนี้สหกรณ
การเกษตรที่เปนแกนนําตอง
กลบัมาใหความสาํคญักบัชอง
ทางการจําหนายยางแผนรม
ควัน  ยางแทง/ยางคอมปาวด
ที่จะแปรรูปในอนาคต ใหกับ
พันธมิตรทางการคาที่เปน
บริษัทแปรรูปยางพาราข้ัน
สุดทายในอุตสาหกรรมยาง
รถยนตและรถจักรยานยนต 
ภายในประเทศไทย 

 ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาการ
ประกอบธรุกจิยางพาราทัง้ตนนํา้ 
กลางนํ้า และปลายน้ําแลว 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
สหกรณการเกษตรยานตาขาว 
และเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ผลตินํา้ยางโดยการลดตนทนุ
การทาํสวนยาง และเพิม่รายได
จากกจิกรรมเกษตรผสมผสาน 
รวมถงึการเพิม่ประสิทธภิาพการ
แปรรปูและการตลาด จาํเปน
ตองมกีารจัดการโซอปุทานใน
ธรุกจิยางพาราทีช้ี่ใหเห็นการ
เช่ือมโยงธรุกจิระหวางสหกรณ
กบัภาคเีครอืขายพนัธมติรทัง้
ในระดับตนนํ้า กลางนํ้า และ
ปลายน้ํา มกีารจดัการอปุทาน
ของผลผลิตยางพาราของ
สมาชกิและเครอืขายทีส่หกรณ

รวบรวมไดทัง้หมดใหชดัเจนดวยการจดั
ทาํแผนธรุกจิทีก่าํหนดการจัดการอปุทาน
ใหเปนสวนหนึง่ของกลไกตลาดทีอ่ยูในรปู
ยางแผนรมควนั ยางคอมปาวด ยางแทง 
และการจัดการอุปทานเพื่อแปรรูปเปน
สนิคาสาํเรจ็รปูโดยการรวมลงทนุการกบั

พนัธมติรทางการคาซึง่มกีารบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงในทุกระดับและใชกลไกศูนย
เรยีนรู แผนธรุกจิ แผนบริหารความเสีย่ง 
การพัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการ 
มีที่ปรึกษา เงินกองทุน ฯลฯ ซึ่งจะชี้ให
เห็นนวัตกรรมการจดัการธรุกจิแนวใหม 

ยางพาราดวย ในระดับปลายนํ้านี้มีการ
ดาํเนนิธรุกจิขายยางแผนรมควันโดยการ
ประมลูผานตลาดกลางยางพาราหาดใหญ 
(หรอืตลาดกลางยางพาราในจงัหวดัอ่ืนๆ) 
มกีารแสวงหาแนวทางการสงออกยางแผน
รมควนัอดักอนผานชุมนมุสหกรณจงัหวัด

ยางคอมปาวด

ยางแทง

ยางแผน
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โดยการจัดทําและดําเนินการตามแผน
ธุรกิจระยะ 3 ป ดวยความรวมมือทาง
วิชาการจากสถาบันการศึกษา มีการ
แสวงหาพันธมติรและหุนสวนทางการคา
เพิม่เติมตลอดเวลา มกีารนาํเอาแนวทาง
การบรหิารความเสีย่งมาใชในการดาํเนนิ
ธุรกิจเครือขายยางพารา 

ในสวนของการบริหารความเสี่ยง
ระดับตนนํ้านั้น จากการถอดบทเรียน
เกษตรกรตนแบบ การทําสวนยางพารา
ใหมคีวามม่ันคง ยัง่ยนื เกษตรกรชาวสวน
ยางตองพ่ึงพาตนเองไดดวยการกระจาย
ความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของ
ราคายางพารา ดังตอไปนี้

(1) เกษตรกรสวนใหญขาดความรู 
ความเขาใจในเร่ืองของการใชปุยยางพารา 
และการปรบัปรุงสภาพดินท่ีถกูตองเหมาะ
สม ควรใชปุยอนิทรยีรวมกบัปุยเคมเีพือ่
ลดตนทุนการทําสวนยาง

(2) เกษตรกรสวนใหญไมเหน็ความ
สาํคญัและยงัขาดความรูเพิม่เตมิในการ
ทาํการเกษตรแบบผสมผสานดวยการปลกู
พชืแซมยาง เพือ่เปนรายไดเสริมจากราย

ไดที่ไดรับจากการปลูกยาง 
(3) แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงเปน

เรือ่งสําคญัทีช่วยบรรเทาความเดอืดรอน
จากความไมแนนอนของรายไดจากการ
ทาํสวนยางอนัเนือ่งมาจากราคายางพารา
ตกตํ่าและมีความผันผวนสูงมาก ถาได
นําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช
กจ็ะลดสภาวะการพึง่พาปจจยัภายนอก
ไดมาก สามารถประกอบอาชีพการทํา
สวนยางไดอยางมั่นคงเพราะมีรายได
เสริมจากแหลงอื่นๆ ดวย

ท้ังน้ี ในการประกอบธุรกจิยางพารา
ของสหกรณไดดาํเนนิการตามแผนธุรกิจท่ี
กาํหนดข้ึนและมกีารบรหิารจดัการความ
เส่ียงตามแผน 3 ป ระหวางป 2555 – 57 
มีการกําหนดกลยุทธในการจัดทําแผน
ธรุกจิทีไ่ดจากการวเิคราะหปจจยัสภาพ
แวดลอมในการดาํเนนิธรุกจิยางพาราของ
สหกรณทั้งที่เปนปจจัยภายนอกไดแก
โอกาส และอุปสรรคซึง่ไมสามารถควบคมุ
ได และปจจยัภายในไดแกจดุแข็งและจดุ
ออน อีกท้ังไดจัดทําแผนการตลาดท่ีมี
กลยุทธดานผลิตภัณฑ กลยุทธดานการ

สงเสรมิการตลาด และกลยทุธดานราคา 
รวมท้ังจัดทําแผนพัฒนาผลิตภัณฑและ
การตลาดทีม่แีผนปฏิบตังิาน 6 กิจกรรม
ไวในแผนธรุกจิเครอืขายยางพารา ในสวน
ของการบรหิารจัดการความเส่ียงของธรุกิจ
ยางพาราไดดําเนินการตามลําดับ 6 ขั้น
ตอน และไดแผนการบรหิารจดัการความ
เสี่ยงที่เปนการนํามาตรการมาใชปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม ในการดําเนินธุรกิจ
เพื่อลดความเสี่ยงหรือลดความเสียหาย
ทีเ่กดิจากผลกระทบของความเสีย่ง โดย
มกีารพจิารณาความเหมาะสมในการนาํ
ไปปฏบิตัขิองมาตรการควบคมุทีก่าํหนด 
จากการวเิคราะหพบวาธรุกิจการขายยาง
และการแปรรูปยางแผนรมควันของโรง
รมสหกรณฯ มโีอกาสท่ีจะเกดิความเสีย่ง
และมคีวามรนุแรงของผลกระทบสงูทีส่ดุ 
จึงสามารถวางแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเปนแผนงานโครงการ ผูรับ
ผดิชอบ และระยะเวลาในการดาํเนนิงาน
ในสวนของการขายยางทีจ่ดักลุมเพือ่การ
บริหารไดเปน 2 ประเด็น คิดเปนแผน
งาน/โครงการจํานวน 7 โครงการ สวน
การแปรรปูยางแผนรมควนัของโรงรมสห
กรณฯ สามารถจดักลุมเพือ่บรหิารจดัการ
ความเส่ียงไดเปน 4 ประเด็น คิดเปน
แผนงาน/โครงการจํานวน 11 โครงการ

 สวนผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกับศูนยเรียนรูแบบเสมือนจริง 
(Virtual learning center) เพือ่ใหบรกิาร
สมาชิกและผูสนใจ การขับเคล่ือนศูนย
เรียนรูและแผนสงเสริมการทําสวนยาง
แกสมาชิกนั้น การขับเคลื่อนศูนยเรียน
รูดานยางพาราของสหกรณการเกษตร
ยานตาขาวเพื่อใหขอมูลขาวสาร มีพี่
เลี้ยงหรือเกษตรกรตัวอยางที่เปนตน
แบบ และเผยแพรเทคโนโลย/ีนวตักรรม
ในการทําสวนยางพารา โดยดําเนินการ

การทําการเกษตรผสมผสานโดยปลูกพืชแซมในสวนยาง
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ใน 3 แนวทางควบคูกันไป ไดแก (1) 
การคัดเลือกสวนยางพาราตนแบบและ
การพัฒนาสวนยางพารา (2) การขับ
เคล่ือนศนูยเรยีนรูของสหกรณการเกษตร
ยานตาขาว และ (3) แผนสงเสริมการ
ทําสวนยางแกสมาชิกเพื่อสรางรากฐาน 
(platform) การสงเสรมิการทาํสวนยาง
ที่มั่นคง  

 การคัดเลือกสวนยางพารา
ตนแบบและการพฒันาสวนยางพาราของ
สมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวที่
ไดรบัเลอืกซ่ึงเปนธรุกิจตนนํา้เพือ่รองรบั
การกาวไปสูความเปนผูสงออกยางพารา
ที่เปนธุรกิจปลายนํ้า เปนการขยายผล
เครือขายคุณคาไปยังสมาชิกชาวสวน
ยางที่เปนตนนํ้าใหไดรับผลประโยชน
สูงขึ้นจากการพัฒนาเครือขายคุณคา
ยางพารา โดยโครงการฯ ไดนําแนวทาง
การขยายผลแบบกลุมท่ีมีแกนนําเปน
ศูนยกลางการเรียนรูเสมือนไขแดงและ
มีสมาชิกกลุมเปนไขขาวที่จะไดรับการ
เรียนรูผานแกนนํา โดยในระยะที่ 3 ได
คัดเลือกเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่
เปนสมาชิกอกีจาํนวน 1 รายทีใ่ชแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีงในการทาํสวนยางพารา 
เพื่อทาํหนาที่เปนศนูยกลางหรือแมขาย

ทีเ่ปนตนแบบในการขยายผลการทาํสวน
ยางพารา เกษตรกรที่เปนตนแบบรายนี้
เปนครอบครวัทีท่าํสวนยางพาราเปนหลกั 
มฐีานะความเปนอยูท่ีไมเดือดรอนแมวา
ราคายางพาราจะตกตํ่า มีความม่ันคง
ในอาชีพ เปนเกษตรกรที่ไดรับคัดเลือก
จากสํานักงานการเกษตรจังหวัดตรังให
เปนตนแบบในการนาํหลกัเศรษฐกจิพอ
เพียงมาใชในการประกอบอาชีพการทํา
สวนยางพารา

 ในสวนของแผนสงเสริมการ
ทําสวนยางแกสมาชิกเพื่อสรางรากฐาน 
(platform) การสงเสริมการทําสวนยางท่ี
มัน่คงนัน้ ไดใหความสาํคญักบัการนาํหลกั
การเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ซึ่งจากการ
วเิคราะหกรณศีกึษาของเกษตรกรสมาชกิ
ตนแบบท่ีมกีารจดัการฟารมภายใตความ
เสีย่งดานราคาของยางพาราและความไม
แนนอนของรายไดจากการประกอบอาชพี
ทาํสวนยางพารา โดยมกีารกระจายความ
เสีย่งเรือ่งรายไดทีใ่ชแนวทางเศรษฐกจิพอ
เพียงในการจดัการสวนยางพาราตนแบบ
อยางยัง่ยนื นัน่คอืการประกอบอาชพีการ
ทําสวนยางพาราท่ียึดถือทางสายกลาง
ภายใตกระแสการเปล่ียนแปลงตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คอืความ

พอประมาณ มเีหตผุล และทีส่าํคญัคอืมี
ภมูคิุมกนัทีด่ใีนการประกอบอาชพี นาํไป
สูชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ทีด่ขีึน้ ทาํใหการทาํสวนยางพารามคีวาม
กาวหนาอยางสมดลุ ม่ันคง และยัง่ยนื มี
การจดัทาํวดีทีศันสภาพสวนยางพาราและ
ทีอ่ยูอาศยัและกจิกรรมตางๆ ท่ีเปนแหลง
รายไดทีห่ลากหลาย เปนตนแบบในการ
ขับเคลื่อนมีการเผยแพรผาน web-site 
ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว

 ทัง้น้ีสหกรณการเกษตรยานตาขาว
ไดกาํหนดแผนการสงเสรมิการทาํสวนยาง
ทีม่ัน่คงเพิม่เตมิจากการมสีวนตนแบบอกี 
6 กิจกรรม ทั้งนี้กําหนดใหมีการดําเนิน
การประกาศยกยองในความรวมมือของ
เจาของสวนในท่ีประชมุใหญ และจดัทาํ
วดีทีศันสภาพสวนเผยแพรผาน web-site 
ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว พรอม
ทัง้จะมขียายผลไปยงัสมาชกิชาวสวนยาง
รายอื่นๆ ตอไป

 จากการถอดบทเรยีนผานผลการ
วิจัยตามโครงการวิจัยนี้ทั้ง 3 ระยะ โดย
ใชสหกรณการเกษตรยานตาขาว จ.ตรัง 
ทีม่กีารดาํเนนิธรุกจิยางพาราในรปูแบบ
ภาคเีครอืขาย ไดนําไปสูขอเสนอแนะเชงิ
นโยบายสาํหรบัการขบัเคลือ่นแผนธรุกจิ
ทีม่กีารบรหิารความเสีย่งสาํหรบัสหกรณ
การเกษตร: กรณีธุรกิจยางพารา  ดังตอ
ไปนี้

 1) ผลการศึกษาชี้วาสหกรณที่
เปนองคกรทางสงัคม เมือ่ตองเขาไปดําเนนิ
การทางธรุกจิทีอ่ยูในโลกของการแขงขนั
นัน้ กม็ตีวัแบบการทาํงานของสหกรณที่
สามารถทําได เปนการผลักดันองคกร
ทางสงัคมใหเขาไปดาํเนนิการในธรุกจิได
อยางแทจรงิแมวาการประกอบการธรุกจิ
ยางพารามคีวามเสีย่งและมกีารแขงขนัสงู 
โดยสถาบันเกษตรกรที่เขามาประกอบการทําการเกษตรผสมผสานโดยปลูกพืชรวมยาง



28

เ ติ ม ค ว า ม รู

ธุรกิจยางพารานี้จําเปนตองใชบุคลากร
ที่มีความรู ความสามารถในการจัดการ 
และการบริหารธุรกิจยางพารา ท้ังนี้ใน
การแกไขปญหาการเรียกรองดานราคา
ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา รัฐบาล
ควรพจิารณานาํเอารูปแบบการประกอบ
ธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตร
ยานตาขาวนี้ไปแกปญหาไดแนวทาง
หนึง่ ซ่ึงเปนการใชกลไกของกระบวนการ
สหกรณและการคาทีเ่ปนธรรม ดังนัน้จงึ
ตองแสวงหาวาสหกรณ/สถาบนัเกษตรกร
ในประเทศไทยท่ีมีศักยภาพเชนเดยีวกบั
สหกรณการเกษตรยานตาขาวที่เปรียบ
เสมอืนเปนหัวรถจกัรในการขบัเคล่ือนวา
มอียูอกีกีแ่หงทีไ่หนบาง โดยภาครฐัตอง
ศกึษาหาขอมลูวาสถาบนัเกษตรกรเหลา
นัน้ (ทีเ่ปรยีบเสมอืนเปนหวัรถจกัร) ยงัมี
ความตองการหรอืขาดอะไรอยูบาง แลว
ดําเนินการใหความสนับสนุนใหสถาบัน
เกษตรกรเหลาน้ันมคีวามเขมแข็ง พึง่พา
ตนเองไดโดยการยกระดบัความสามารถ
ในการประกอบธรุกจิยางพารา เปนการ
แกไขปญหาในเชงิรกุ เชน ความชวยเหลอื
ดานการแปรรูปในรูปของเงินทุนและ

เทคโนโลย/ีนวัตกรรม ไมใชแกปญหาใน
เชิงตั้งรับที่ตองคอยอุมหรือปอนที่นําไป
สูความออนแอ

2) ในระยะเริม่ตนสถาบนัเกษตรกร
จะตองแสวงหาความรวมมอืทางวชิาการ
จากสถาบันการศึกษาตางๆ เพ่ือใหนัก
วชิาการมาชวยเปนพีเ่ลีย้ง เปนทีป่รกึษา
ทางวิชาการ การศึกษาวิจัยและพัฒนา 
เพื่อหาแนวทางในการลดตนทุน และ
ชวยประสานงานในการสรางและเชื่อม
โยงเครือขายและพันธมิตรในทุกภาค
สวน เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
ความรูความสามารถในการจัดการให
เปนมอือาชพี สามารถแขงขนัไดกบับรษิทั
ธุรกิจเอกชน

3) มีการบริหารความเสี่ยงดาน
บุคลากรที่มีความรูความสามารถและ
วิสัยทัศนทางธุรกิจยางพาราดวยการ
สนบัสนนุบคุลากรของสหกรณและเครอื
ขาย รวมทัง้บุตรหลานของสมาชกิไดรับ
ทุนการศึกษาเรียนรูเพิ่มเติม  เพื่อใหมี
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถอยูใน
องคกรอยางตอเนือ่ง อกีทัง้จะตองมกีาร
ยกระดับ พัฒนา และเสริมสรางความรู

ความสามารถของคณะกรรมการ ฝาย
จัดการ รวมถึงสมาชิกเครือขาย และ
ควรขยายผลการใหองคความรูแกสมาชกิ
เกษตรกรชาวสวนยางใหเพิม่มากขึน้ตาม
ความเหมาะสมของภูมิสังคม ดวยการ
จัดฝกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการผลติ และการตลาด

4) ในการพัฒนาศักยภาพของ
สหกรณในการประกอบธุรกิจยางพารา
ควรจะดําเนินการไปตามข้ันตอนโดย
แบงเปน 3 ระยะ คือ การจัดทําฐาน
ขอมูลสมาชิก การกําหนดกรอบทิศทาง
และการวางกลยุทธและแผนธุรกิจ และ
สดุทายเปนการสรางและถอดแบบจาํลอง
ธุรกจิยางพาราต้ังแตตนนํา้ กลางนํา้ และ
ปลายนํา้ มกีารบรหิารความเสีย่ง เปนตน

5) ตองมีการจัดการโซอุปทานใน
ธุรกิจยางพาราที่ช้ีใหเห็นการเชื่อมโยง
ธุรกิจระหวางสหกรณกับภาคีพันธมิตร
ทั้งในระดับตนนํ้า กลางน้ํา และปลาย
นํ้า มีการจัดการอุปทานของผลผลิต
ยางพาราของสมาชิกและเครือขายที่
สหกรณรวบรวมไดทัง้หมดใหชดัเจน โดย
กาํหนดการจดัการอปุทานเปนสวนหน่ึง
ของกลไกตลาดในรูปยางแผนดบิรมควนั 
ยางคอมปาวด ยางแทง และการจัดการ
อุปทานเพื่อแปรรูปเปนสินคาสําเร็จรูป
โดยการรวมลงทนุกบับรษิทัเอกชนทีเ่ขา
รวมเปนพนัธมติรทางการคา โดยสหกรณ
อาจจะไมตองดาํเนนิการเองท้ังหมด เชน 
สหกรณลงทนุในทีด่นิและจดัหาวตัถดุบิ 
สวนบรษัิทตางประเทศลงทนุในเครือ่งจกัร
และความรูดานเทคนิค  (Know How) 
และชองทางการจําหนายทีม่อียูแลว โดย
ตลอดโซอปุทานมกีารบริหารความเสีย่ง
ในทกุระดบั และใชกลไกศนูยเรยีนรู แผน
ธรุกจิ แผนบรหิารความเสีย่ง การพัฒนา
โครงสรางการบรหิารจัดการ มีทีป่รึกษา 
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เงินกองทุน ฯลฯ ซึ่งชี้ใหเห็นนวัตกรรม
การจัดการธุรกิจแนวใหม

6) ในการประกอบธรุกจิยางพารา
โดยใชกระบวนการของสหกรณนั้น มี
ท้ังนโยบายของภาครัฐที่เปนตัวถวง/
หนวงใหสหกรณหรือสถาบันเกษตรกร
ไมกาวไปขางหนา และนโยบายภาครัฐ
ที่ชวยสนับสนุนสงเสริมในการประกอบ
ธุรกิจยางพารา ซึ่งถารัฐใชนโยบายสง
เสรมิท่ีถกูตองกจ็ะชวยในการขบัเคลือ่น
กระบวนการสหกรณได โดยรฐัไมตองเขา
มาแทรกแซงตลาดจนเปนภาระดานงบ
ประมาณจํานวนมาก

นโยบายที่ผิดพลาดเปนตัวถวง/
หนวงใหสถาบันเกษตรกรไมกาวไปขาง
หนาไดแก (1) นโยบายการขยายการ
ทําสวนยางพาราในพื้นที่ใหมในทุกภาค
ของประเทศ (2) นโยบายของรัฐที่ไมมี
ความจริงใจในการแกปญหา สรางความ
แตกแยก (3) นโยบายประกันราคาที่
ไมสอดคลองกับสภาวการณของตลาด

โลก ทําใหรัฐตองเก็บสต็อกยางพารา 
และมีภาระทางดานงบประมาณแผน
ดินจาํนวนมาก (4) มาตรการยกเวนการ
เกบ็คาธรรมเนยีมในการสงออกยางพารา 
(CESS) ทีใ่นอนาคตเงนิกองทนุจะลดลง
สงผลกระทบตอการสงเคราะหในการ
ปลกูยางพาราทดแทนยางเกาและรฐัตอง
ใชเงินงบประมาณมาสนับสนุน

นโยบายทีค่วรดาํเนนิการเพือ่ชวย
ใหการขับเคลื่อนกระบวนการสหกรณ
ในการประกอบธุรกิจยางพาราเปนได
อยางมัน่คง ไดแก (1) นโยบายสงเสรมิให
เกษตรกรชาวสวนยางนาํหลักเศรษฐกิจพอ
เพยีงมาใชในการทาํสวนยาง เชน อนญุาต
ใหเวนตนไมทีเ่ปนประโยชนในสวนยางไม
ตองโคนและอนญุาตใหปลกูพชืรวมยาง
ในสวนยางที่ขอปลูกยางทดแทน (2) ใช
นโยบายกองทุนรักษาเสถียรภาพราคา
ยางพาราดวยการชี้นําราคาตลาดโดย
แทรกแซงราคายางพาราในชวงที่ราคา
ยางตกต่ํานอยกวาตนทุนการผลิต โดย

ดําเนินการผานสถาบันเกษตรกร (3) 
นโยบายการนําเงิน CESS มาใชในการ
ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของเกษตรกร
ชาวสวนยางและผูรับจางกรีดยาง (4) 
มาตรการใหเงนิอดุหนนุสถาบนัเกษตรกร
ไปใชในการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลผลิตยางพาราของเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา (5) มาตรการสงเสรมิ
ใหบรษิทัของเอกชนภายในประเทศรบัซือ้
วัตถุดิบยางพาราจากสถาบันเกษตรกร
โดยตรงในรูปของการลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษ ีโดยดําเนนิการรวมเปนภาคี
เครือขายพันธมิตรผูใชยางพาราที่ผลิต
จากสถาบันเกษตรกร หรือสรางตลาด
รับซื้อยางพาราแปรรูปข้ันกลางภายใน
ประเทศที่บริษัทผูแปรรูปขั้นสุดทายซื้อ
โดยตรงจากสถาบันเกษตรกร และ (6) 
มาตรการสงเสรมิใหหนวยงานของรัฐใช
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากยางพาราที่ผลิต
โดยสถาบันเกษตรกรท่ีมีการรวมลงทุน
กับพันธมิตรผูแปรรูปเอกชนในประเทศ


