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บทสรุปผูบริหาร 

ความนํา 

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย ท้ังในดานเปนอาชีพหลักของเกษตรกร

ชาวสวนยางพารากวา 1.7 ลานครัวเรือนและเปนแหลงเงินตราตางประเทศจากการสงออก มีเนื้อท่ีปลูกรวม 

19.27 ลานไร ใหผลผลิตแลว 13.81 ลานไร ไดผลผลิตยางดิบ 3.63 ลานตัน มีปริมาณการสงออกในป 2555 

รวมเปนปริมาณ 3.259 ลานตัน คิดเปนมูลคารวม 336,304 ลานบาท ราคายางพารามีความผันผวนสูงโดย

ในชวงตนป 2554 ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเพิ่มข้ึนสูงสุดเปนประมาณกิโลกรัมละ 170 บาท แตในปจจุบันมี

แนวโนมลดลงมาอยูในระดับท่ีต่ําประมาณ 70-85 บาท 

การข้ึนลงท่ีผันผวนของราคายางพารากอใหเกิดผลกระทบทางบวกและทางลบแกผูเกี่ยวของในโซ

อุปทาน เกิดปญหากับผูทําหนาท่ีการตลาดกลางน้ํา ทําใหมีรายไดไมยั่งยืนและเกิดการขาดทุนในการทํา

ธุรกิจในชวงท่ีราคาตกต่ําหากไมมีการวางแผนเตรียมรับสถานการณการผันผวนของราคา ซ่ึงเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราสวนใหญมีสวนยางพาราขนาดเล็กและเปนสมาชิกสหกรณการเกษตร ซ่ึงสามารถใช

ประโยชนจากการเปนสมาชิกสหกรณในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพได โดย

การเช่ือมโยงเปนเครือขายตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 

สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนสหกรณหนึ่งท่ีไดดําเนินธุรกิจยางพารามากวา 25 ป

ปจจุบันมีสมาชิกกวา 4,000 ครัวเรือน และยังมีภาคีพันธมิตรทําธุรกิจยางพารา 11 องคกร การดําเนินงาน

ของ สกก.ยานตาขาว จก. รวบรวมยางจากสมาชิกและสหกรณเครือขาย โดยสวนใหญเปนยางแผนดิบและ

ยางแผนรวมควันแลวจําหนายผานตลาดกลางยานตาขาว และตลาดกลางหาดใหญ สําหรับยางคัตติ้ง (ข้ียาง) 

สกก.ยานตาขาว จก.ขายโดยตรงใหกับผูแปรรูปในทองถ่ิน 

ในบรรดา สกก. ท่ีทําธุรกิจยางพารา ซ่ึงมีประมาณ 20 แหง อาจกลาวไดวา สกก.ยานตาขาว จก. 

เปนสกก. อันดับตนๆ ท่ีเนนการทําธุรกิจยางพารา โดยในระหวางป 2551 - 2555 มีธุรกิจรวบรวมยางพารา  

3,000 3,500 4,000 6,000 และ 10,000 ตัน ตามลําดับ ซ่ึงประกอบดวย น้ํายาง 30% ยางแผนรมควัน 40% 

ยางแผนดิบ 20% และยางคัตติ้ง 10%  ของปริมาณท้ังหมด อยางไรก็ตาม การดําเนินธุรกิจของสหกรณ

การเกษตรยานตาขาว จํากัด ในฐานะแกนนําเครือขายยังคงดําเนินธุรกิจในตลาดทองถ่ินและจังหวัดในเร่ือง

ของการรวบรวมน้ํายางดิบและยางแผนรมควัน เพ่ือสงตอใหคนกลางในพ้ืนท่ีเทานั้น ทําใหมีทางเลือกใน

ชองทางขายนอย สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด จึงมีแนวคิดท่ีจะทําธุรกิจสงออกยางพาราในอนาคต 

แตในปจจุบันยังตองเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ในเร่ืองการทําธุรกิจ และขอมูลขาวสารท่ี

เกี่ยวของกับการสงออก ซ่ึงหากมิไดมีการเตรียมการและไดรับการสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญ อาจทําให

ธุรกิจไมประสบความสําเร็จ ซ่ึงจะกอใหเกิดการขาดทุนเหมือนท่ีเกิดข้ึนอยูเนือง ๆ ในธุรกิจผูประกอบการ

ยางพาราเนื่องจากความเส่ียงตอความแปรปรวนของราคา 

ผลการวิจัยในปท่ี 1 ไดกอใหเกิดการเช่ือมโยงธุรกิจยางพาราภายใตโซอุปทานตั้งแตผูผลิตถึงผู

นําเขาจากตางประเทศ โดยสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนแมขาย มีการจัดทําแผนธุรกิจเบ้ืองตน
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เพื่อการสงออกยางพารา และการทําขอตกลงดานธุรกิจรวมกับกลุมเกษตรกรทําสวนธารน้ําทิพย มีการ

จัดทําฐานขอมูลชาวสวนยางพาราท่ีเปนสมาชิกสหกรณ พบวา เกษตรกรยังคงเผชิญกับปญหาเร่ืองตนทุน

การผลิตสูง และมีปญหาเร่ืองคุณภาพปจจัยการผลิต (ปุยเคมี) มีการริเร่ิมจัดตั้งศูนยเรียนรู และสวนยาง

ตนแบบ 

การวิจัยในปท่ี 2 ซ่ึงมุงเนนไปท่ีการยกระดับฐานขอมูลการผลิตของสมาชิกไปใชประโยชนในการ

วางแผนธุรกิจสหกรณในทิศทางของการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการและการวิเคราะหการ

ดําเนินธุรกิจยางพารา ภายใตชองทางการตลาด โดยคํานึงถึงความเส่ียงทางธุรกิจ มีการวิเคราะห

ความสัมพันธผลผลิตของยางแผนดิบกับปริมาณปุยท่ีใชของเกษตรกรตัวอยาง ซ่ึงแปลผลไดวาควรสงเสริม

เกษตรกรใหใชปุยสูตร NPK ท่ีเหมาะสมตามผลการวิเคราะหดินเพื่อการประหยัดตนทุนการใชปุย 

ในสวนของการวางแผนธุรกิจสหกรณในทิศทางของการบริหารจัดการโซอุปทานนั้น ผลการวิจัย

ไดนํามาซ่ึงการพัฒนาเครือขายคุณคายางพาราในระดับกลางน้ํา และปลายน้ํา โดยสหกรณไดดําเนินการ

รวบรวมท้ังน้ํายางสด ยางแผนดิบ ยางแผนรมควัน ยางฟอง และยางคัตติ้ง โดยรวบรวมจากโรงรมของ

สหกรณเอง 3 แหง รับจากเครือขายธุรกิจ 43 เครือขาย และสงยางแผนรมควันเขาประมูลท่ีตลาดกลาง โดย

มีการประมาณการเงินลงทุนในป 2555 วาใชเงินลงทุน 718 ลานบาท ผลการวิเคราะหการดําเนินธุรกิจ

ยางพารา โดยคํานึงถึงความเส่ียงทางธุรกิจ ซ่ึงแบงออกเปน 3 ประเด็น ไดแก ความเส่ียงจากการท่ีสมาชิก

ขายยางใหสหกรณลดลง ความเส่ียงจากตนทุนการแปรรูปสูงข้ึน และความเส่ียงจากราคายางตกต่ํา จึงได

เสนอใหมีการสรางแผนจัดการความเส่ียง และมีขอเสนอแนะดังนี้ 1) เพิ่มจุดรับซ้ือเคล่ือนท่ี 2) การกําหนด

เกณฑเพื่อพิจารณาอัตราดอกเบ้ียเงินกูแกเกษตรกรตามลําดับข้ัน เพื่อสรางแรงจูงใจในการทําธุรกิจกับ

สหกรณ 3) การใหความรูท่ีถูกตองในการใชปุยเพื่อการลดตนทุน 4) การจัดช้ันเครือขายธุรกิจยางพารา 5) 

การยกระดับศูนยเรียนรูใหสหกรณเปนองคกรแหงการเรียนรู 6) การพัฒนาระบบการประเมินผลการทํา

แผนจัดการความเส่ียงไปใชในธุรกิจเพื่อการปรับปรุงอยางทันทวงที 

ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณนั้น มีท้ังโอกาส และ

อุปสรรคท่ีมาจากแนวนโยบายของรัฐ และความผันผวนของราคายางพารา ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกท่ีเกิน

ความสามารถในการควบคุม แตหากสหกรณสามารถสรางระบบและกลไกในการบริหารความเส่ียง และ

การขับเคล่ือนแผนธุรกิจภายใตเปาหมายรวม ยอมจะกอใหเกิดผลดีตอธุรกิจสหกรณและความม่ันคงในการ

ประกอบอาชีพทําสวนยางพาราของสมาชิก ดังนั้น การดําเนินการวิจัยในระยะท่ี 3 จึงมุงเนนไปท่ีการตอ

ยอดทุนความรูท่ีไดจากผลการวิจัยในระยะท่ี 1 และ 2 เพ่ือการพัฒนาแบบจําลองธุรกิจภายใตโซอุปทาน

ของสหกรณท่ีมีการบูรณาการการจัดการธุรกิจท้ังในระดับตนน้ํา คือ การสงเสริมการทําสวนยางพาราของ

สมาชิกท่ีเช่ือมโยงกับการดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปของสหกรณ ซ่ึงเปนกิจกรรมกลางน้ําเพ่ือ

นําไปสูการจัดการธุรกิจปลายน้ํารวมกับภาคีพันธมิตรในทิศทางของการจัดการความเส่ียง ซ่ึงจะกอใหเกิด

ผลดีตอการสรางความม่ันคงในอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการ

พัฒนาตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการทําสวนยางพาราแกสมาชิกสหกรณใหเกิดความม่ันคงใน

อาชีพ 

2. เพื่อพัฒนาแบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณท่ีมีการจัดการความเส่ียงภายใตโซอุปทาน 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

 การสรางแบบจําลองหรือตัวแบบ (Model) การบริหารความเส่ียงของสหกรณการเกษตรยานตา

ขาวในการทําธุรกิจยางพาราโดยใชแนวทางของกระบวนการหรือวงจรการบริหารความเส่ียง เปนการ

พัฒนาการดําเนินงานขององคกรภายใตโซอุปทานท่ีเปนตนแบบท่ีใหความสําคัญกับการจัดการความเส่ียง 

ซ่ึงจะชวยใหท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติมองเห็นภาพรวมท้ังหมดของความเส่ียงท่ีจะตองบริหารจัดการ อีกท้ัง

ยังมีประโยชนสําหรับการนํามาใชวางระบบการควบคุมภายในของผูบริหาร หรือผูตรวจสอบภายในได

ดวย รวมท้ังใชวางแผนการตรวจสอบ  

 การบริหารความเส่ียง (Risk Management) คือกระบวนการท่ีใชในการบริหารปจจัยและควบคุม

กิจกรรม รวมถึงกระบวนการการดําเนินงานตางๆ เพ่ือลดตนเหตุท่ีองคกรจะเกิดความเสียหาย ในอันท่ีจะ

ทําใหระดับและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได สามารถ

ประเมินได ควบคุม และตรวจสอบไดอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรเปน

สําคัญ  

การดําเนินการโครงการจะเปนไปตามกระบวนการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา โดยประกอบดวย  

6 ข้ันตอน คือ 1) การประชุมเตรียมการ การประสานงานผูเกี่ยวของเพ่ือวางแผนปฏิบัติการวิจัยรวมกัน 2)  

การจัดทําแผนธุรกิจท่ีมีการจัดการความเส่ียงภายใตทีมท่ีปรึกษา และการขับเคล่ือนศูนยเรียนรู  3) การ

สราง Platform การสงเสริมการทําสวนยาง และการจัดทําแผนปฏิบัติการ 4) การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

การและ Platform การสงเสริมสมาชิกชาวสวนยาง 5) การติดตามประเมินผลท้ังในระดับเกษตรกร ระดับ

สหกรณ และระดับเครือขาย และ 6) สรุปผลและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย 

 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิและและขอมูลทุติยภูมิ โดยมีการเก็บ

รวบรวมขอมูลแตละประเภท ดังนี้  

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีเก็บเพื่อนํามาใชในการสราง Platform การสงเสริม

การทําสวนยาง การจัดทําแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล และการจัดทําแผนธุรกิจท่ีมีการจัดการ

ความเส่ียง โดยรวบรวมจากแหลงตางๆ ดังนี้ 

   1.1 เก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว โดย

การจัดประชุมกลุมเฉพาะ (Focus Group) ไมนอยกวา 4 คร้ัง เพื่อการจัดทําแผนธุรกิจท่ีมีการจัดการความ

เส่ียงภาย 
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   1.2 เก็บรวบรวมขอมูลตนทุนการทําสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตา

ขาว โดยการจัดประชุมกลุมเฉพาะไมนอยกวา 2 คร้ัง เพ่ือใชในการสราง Platform การสงเสริมการทําสวน

ยางและการจัดทําแผนปฏิบัติการ  

   1.3 เก็บรวบรวมขอมูลการทําสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว โดย

ใชแบบสอบถาม โดยการจัดประชุมกลุมเฉพาะไมนอยกวา 2 คร้ัง เพื่อใชในการสราง Platform การ

สงเสริมการทําสวนยางและการจัดทําแผนปฏิบัติการ  

   1.4 เก็บรวบรวมขอมูลการทําสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว โดย

ใชแบบสอบถาม และโดยการจัดประชุมกลุมเฉพาะ ไมนอยกวา 2 คร้ัง เพ่ือใชในการสราง Platform การ

สงเสริมการทําสวนยางและการจัดทําแผนปฏิบัติการ  

   1.5 เก็บรวบรวมขอมูลการทําสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว

ตนแบบ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกไมนอยกวา 2 คร้ัง เพ่ือใชในการสราง Platform การสงเสริมการทํา

สวนยางและการจัดทําแผนปฏิบัติการ  

 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีรวบรวมจากเอกสาร รายงาน ผลการศึกษา 

บทความ วารสาร งานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลท่ีไดจากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  

 ในการศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ จึงใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) เปนหลัก โดยการศึกษาลักษณะท่ัวไป ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการทําสวนยางพารา 

การประกอบธุรกิจยางพาราตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อใหไดแนวทางการสงเสริมการทําสวนยางพาราแก

สมาชิกสหกรณใหเกิดความม่ันคงในอาชีพ และพัฒนาแบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณท่ีมีการ

จัดการความเส่ียงภายใตโซอุปทาน 

 กิจกรรมการดําเนินการวิจัย 

 การดําเนินงานการวิจัยในระยะท่ี 3 ตั้งแต 1 เมษายน 2555 ถึง 2 พฤศจิกายน 2556 ทางโครงการได

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามข้ันตอนของการวิจัยสรุปไดดังตอไปนี้ 

1. คณะนักวิจัยประชุมรวมกับกรรมการดําเนินการและผูจัดการสหกรณการเกษตรเพ่ือหารือการ

ทําวิจัยรวมและการทําธุรกิจของสหกรณ 

2. ประชุมหารือระหวางผูประสานงาน –นักวิจัยหลักเพื่อทําความเขาใจในวิธีการทําวิจัยแบบ

เครือขายและจัดทําแผนการดําเนินงานในแตละเดือน 

3. จัดเวทียอยระดมขอมูลเพื่อจัดทําแผนธุรกิจท่ีมีการจัดการความเส่ียงทําความเขาเกี่ยวกับการทํา

วิจัยในระยะท่ี 3 ท่ีมุงใหเกิดความม่ันคงในอาชีพการทําสวนยาง และการจัดทําแผนธุรกิจท่ีมีการ 

4. คณะนักวิจัยรวมกับตัวแทนกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการเยี่ยมชมสวนยางของสมาชิกท่ี

เปนตนแบบ คร้ังท่ี 1 เพื่อขับเคล่ือนศูนยเรียนรูและศึกษาลักษณะพื้นท่ีการทําสวนยางท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

5. คณะนักวิจัยรวมกับตัวแทนกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการเยี่ยมชมสวนยางของสมาชิกท่ี

เปนตนแบบ คร้ังท่ี 2 เพื่อขับเคล่ือนศูนยเรียนรูและเก็บรวมรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก 
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6. คณะนักวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลสวนยางของสมาชิกท่ีเปนตนแบบ เพ่ือจัดทํา Platform สงเสริม

สมาชิก โดยการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการทําสวนยางท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

7. คณะนักวิจัย ตัวแทนกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการเขารวมประชุมเสวนาทางวิชาการซ่ึง

จัดโดยสถาบันวิชาการดานสหกรณประจําป 2555 เพ่ือทราบการดําเนินงานของเครือขายภายใตชุดวิจัยการ

เช่ือมโยงโซอุปทาน ท่ีเปนประโยชนในการนําไปดัดแปลงใชตอไป 

8. จัดเวทีถอดบทเรียนแลกเปล่ียนเรียนรูธุรกิจยางภายใตโซอุปทาน มีการนําเสนอสรุปงานวิจัยท่ี

ผานมา และระดมความคิดเห็นในการทําใหเกิดความม่ันคงของธุรกิจเครือขายยางพาราภายใตโซอุปทาน 

9. นักวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกแกนนํากรรมการดําเนินการจํานวน 3 คน 

เกี่ยวกับตนทุนการทําสวนยางท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

10. นักวิจัย ตัวแทนกรรมการดําเนินการ และแกนนําเครือขายประชุมวิเคราะหตนทุนการทําสวน

ยางของสมาชิก เพื่อจัดทํา Platform สงเสริมสมาชิก 

11. ผูเช่ียวชาญ นักวิจัย กรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ และแกนนําเครือขายจํานวน 12 คน เขา

รวมในการจัดเวทีระดมขอมูลและความคิดเห็นเบ้ืองตนเกี่ยวกับแผนบริหารความเส่ียงของธุรกิจเครือขาย

ยางพาราภายใตโซอุปทาน 

12. นักวิจัยและฝายจัดการดําเนินการประสานงานและการจัดเตรียมแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเพื่อติดตามประเมินผลระดับเกษตรกร และรับทราบปญหาตาง ๆ ในการทําสวนยางพารา 

13 ผูเช่ียวชาญ นักวิจัย กรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ ตัวแทน สกย. และตลาดกลางยางพารา 

และแกนนําเครือขาย จํานวน 22 คน เขารวมเวทีระดมความคิดเห็นและวิเคราะหเกี่ยวกับแผนบริหารความ

เส่ียง และจัดทําแผนบริหารความเส่ียงในการดําเนินการของธุรกิจเครือขายยางพาราภายใตโซอุปทาน 

14. นักวิจัยและฝายจัดการดําเนินการจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และกําหนดกลุมตัวอยาง 

15. จัดฝกอบรมสมาชิกการทําสวนยางและการทําธุรกิจของ สกก.ในแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เพื่อใหเกิดความรู และการปรับแนวปฏิบัติในการทําสวนยางพาราและการทําธุรกิจของสหกรณท่ียั่งยืน 

16. นักวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวโดยใช

แบบสอบถาม จํานวนตัวอยาง 356 ราย (คร้ังท่ี 1) 

17. นักวิจัยดําเนินการประสานงานและติดตามผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

18. นักวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวโดยใช

แบบสอบถาม จํานวนตัวอยาง 356 ราย (คร้ังท่ี 2) 

19. นักวิจัยและฝาย สกก. ยานตาขาว ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับแผนการดําเนินการวิจัย

ใหเหมาะสมและเกิดความกาวหนาการดําเนินการตามแผนธุรกิจเพื่อขับเคล่ือนธุรกิจสหกรณ 

20. นักวิจัยและฝาย สกก. ยานตาขาว ประชุมติดตามการดําเนินการตามแผนธุรกิจเพ่ือขับเคล่ือน

ธุรกิจสหกรณ  และเครือขาย และเพื่อสรางความม่ันคงในอาชีพแกเกษตรกร 
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21. นักวิจัยและฝาย สกก. ยานตาขาวดําเนินการติดตามประเมินผลระดับเกษตรกร ระดับสหกรณ 

และระดับเครือขาย 

22. นักวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวโดยใช

แบบสอบถาม จํานวนตัวอยาง 356 ราย (คร้ังท่ี 3) 

23. นักวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

24. นักวิจัยและฝาย สกก. ยานตาขาว ดําเนินการศึกษาดูงานและจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการทํา

ธุรกิจยางพาราภายใตโซอุปทาน กับสถาบันเกษตรกรท่ีมีประสบการณในการสงออก บริษัทผูสงออก และ

ผูแปรรูปข้ันปลาย 

25. นักวิจัยและฝาย สกก. ยานตาขาว จัดทําแผนการสงเสริมและการขับเคล่ือนการทําสวน

ยางพาราใหเกิดความม่ันคง 

26. นักวิจัยและฝาย สกก. ยานตาขาว รวมกันระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแบบจําลองธุรกิจ

ยางพาราของสหกรณท่ีมีการจัดการความเส่ียงภายใตโซอุปทาน 

27. นักวิจัยและฝาย สกก. ยานตาขาว ดําเนินการติดตามการขับเคล่ือนศูนยเรียนรูและกําหนดแนว

ปฎิบัติท่ีจะใชขยายผลใหการเรียนรูแกเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

28. คณะนักวิจัย ตัวแทนกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการเขารวมประชุมเสวนาทางวิชาการซ่ึง

จัดโดยสถาบันวิชาการดานสหกรณประจําป 2556 เพ่ือทราบการดําเนินงานของเครือขายภายใตชุดวิจัยการ

เช่ือมโยงโซอุปทาน ท่ีเปนประโยชนในการนําไปดัดแปลงใชตอไป 

29. คณะนักวิจัยและฝาย สกก. ยานตาขาว ดําเนินการติดตามและประเมินผลการนําแผนบริหาร

ความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณ 

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

แลกเปล่ียนเรียนรูการทําธุรกิจยางพาราจากการวิจัยท่ีผานมาท้ัง 3 ระยะ ไดชุดความรูและแนวทางการ

ขับเคล่ือนธุรกิจยางพาราภายใตโซอุปทานท่ีมุงใหเกิดความม่ันคงในอาชีพการทําสวนยาง และการทบทวน

แผนธุรกิจท่ีมีการจัดการความเส่ียง ท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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ผลท่ีไดจากการวิจัย 

 ในการพัฒนาการประกอบการธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวและเครือขาย 

พบวาสถานการณการดําเนินธุรกิจยางพาราภายใตการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด 

ในชวงป พ.ศ. 2555-2556 นั้น ต้ังแตเดือนเมษายน 2555 ถึง มีนาคม 2556 มีการรวบรวมยางพาราใน 2 

ชองทาง ไดแกชองทางปกติท่ีรวบรวมเพื่อนําสงไปขาย ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ จ.สงขลา มี

ปริมาณรวมท้ังส้ิน 3,365.08 ตัน คิดเปนมูลคารับซ้ือ 300.04 ลานบาท และอีกชองทางหนึ่งเปนการรวบรวม

ยางภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อนําสงขายองคการ

สวนยาง (อสย.) ผานบริษัทตัวแทนในจังหวัดตรัง โดยตามโครงการฯ นี้ รับซ้ือเฉพาะยางแผนดิบ ยางแผน

รมควัน ยางฟอง และยางคัตติ้ง เทานั้น มีปริมาณรวมท้ังส้ิน 7,792.62 ตัน คิดเปนมูลคารับซ้ือ 687.35 ลาน

บาท ท้ังนี้มีปริมาณรวมท้ัง 2 ชองทางรวมน้ําหนักซ้ือ 10,857.71 ตัน คิดเปนเงินรวมท้ังส้ิน 987.39 ลานบาท   

 ไดมีการปรับปรุงแผนธุรกิจของเครือขายคุณคายางพาราสหกรณยานตาขาวโดยใชผลการศึกษา

และขอมูลทางธุรกิจยางพาราและสถานการณการดําเนินธุรกิจยางพารา โดยจากวิเคราะหสถานการณธุรกิจ

ท่ีพิจารณาถึงสภาพแวดลอมดานโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน พบวา สภาพแวดลอมดานโอกาส

ประกอบดวย (1) การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก มีผลตอราคายางพาราทําใหยางพารามีราคาสูง (2) การ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ ทําใหอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนยางขยายตัวเปน

อยางมากท้ังในประเทศไทย และในประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยเฉพาะประเทศจีน และมาเลเซียท่ีตองการใช

วัตถุดิบยางพาราในปริมาณมาก (3) การเปด AEC ทําใหไมมีขอกีดกันดานภาษีในการสงออกไปยังประเทศ

มาเลเซียท่ี สกก. ยานตาขาวมีความสะดวกในดานโลจิสติกและการขนสงท่ีมีระยะทางใกลกวา (4) การ

ลงทุนของบริษัทเอกชนทําใหเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับการผลิตยางรถยนต/

รถจักรยานยนตและช้ินสวนยางขยายตัวเปนอยางมากในประเทศไทย  (5) เกษตรกรผูปลูกยางในพื้นท่ีมี

จํานวนมาก หากสามารถทําใหรวมตัวกันไดจะทําใหเพิ่มอํานาจการตอรอง (6) มีการสนับสนุนจาก

หนวยงานจากภาครัฐ และเอกชนเขามาสนับสนุนท่ีเอ้ือตอธุรกิจยางพารา (7) มีตลาดใหมไดแกประเทศ

อินเดียท่ีมีศักยภาพสูง และ (8) เทคโนโลยีการผลิตในปจจุบันและอนาคตในการแปรรูปยางข้ันสุดทาย เชน 

ลอยางรถยนตใชยางแทง STR 20 เปนวัตถุดิบตั้งตน  

 สวนสภาพแวดลอมดานอุปสรรคประกอบดวย (1) มีคูแขงรายใหญท่ีมีความเขมแข็งทางดานการ

บริหารจัดการ เทคโนโลยี และเงินทุน (2) การหาตลาดรองรับ ยังเปนปญหาเนื่องจากมีคูแขงจํานวนมาก 

และคูแขงมีความสามารถในการแขงขันท้ังในเร่ือง ราคา คุณภาพ และความสามารถในการจัดหายางพารา 

(3) เกษตรกรบางรายยังขาดความเช่ือม่ันเกี่ยวกับผลประโยชนท่ีจะไดรับจากโรงรมท่ีเปนสมาชิกเครือขาย

ยางพารากับสหกรณ (4) ความเช่ือถือของตลาดตางประเทศตอคุณภาพของยางพาราของผูสงออกรายใหม 

เกรงวายางยางพาราท่ีมาจากประเทศไทย (ผูสงออกรายใหม) จะมีการปลอมปนทําใหไมมีความม่ันใจตอ

คุณภาพของยางพารา (5) แรงงานรับจางในทองท่ีมีไมเพียงพอ ขณะท่ีสหกรณตองการใชแรงงาน ทําใหเกิด

การทํางานท่ีลาชา (6) อํานาจในการตอรองราคายังข้ึนอยูกับตางประเทศ เชน ประเทศจีนจะซ้ือยางในราคา 
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CIF ไมซ้ือในราคา FOB ทําใหเกิดปญหาในเร่ืองเงินทุนอํานาจในการตอรองราคายังข้ึนอยูกับตางประเทศ 

เชน ประเทศจีนจะซ้ือยางในราคา CIF ไมซ้ือในราคา FOB ทําใหเกิดปญหาในเร่ืองเงินทุน (7) ตลาด

ตางประเทศยังไมมีความม่ันใจในเครือขายเนื่องจากเปนผูผลิตและสงออกรายใหม (8) สภาวะเศรษฐกิจ

โลกท่ีมีความผันผวนและมีแนวโนมการชะลอตัว ทําใหการเคล่ือนไหวความเปล่ียนแปลงของราคายาง

รุนแรงและมีแนวโนมลดลง (9) นโยบายของรัฐท่ีไมชัดเจนและมีการแทรกแซงทางการเมือง ขาดการ

สนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่อง และ (10) ขอบังคับตามกฎหมายสหกรณเปนอุปสรรคตอการรับนิติ

บุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันเกษตรกรเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ  

 ในสวนของสภาพแวดลอมดานจุดแข็งประกอบดวย (1) สหกรณเปนองคกรทางสังคมของ

เกษตรกรท่ีเปนรากฐานของประเทศ มีการรวมกลุมกันจัดตั้งข้ึนเพื่อดําเนินธุรกิจการคาท่ีเปนธรรมและเพื่อ

แบงปนผลประโยชนในมวลหมูสมาชิก (2) สหกรณมีสมาชิกและเครือขายท่ีมีความสามารถในการผลิต 

เนื่องจากสหกรณมีการคืนผลประโยชน (เงินเฉล่ียคืน เงินทุนหมุนเวียนโดยไมคิดดอกเบ้ีย) และมีการให

ราคายางท่ีเหมาะสมแกสมาชิก (3) สหกรณและองคกรท่ีเปนภาคีเครือขายมีแนวทางในการบริหารจัดการท่ี

มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และสามารถแขงขันเพื่อนําไปสูการพัฒนาเพื่อการสงออก (4) สหกรณเปนแกนนํา

ในการพัฒนาเครือขาย โดยการเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจสมาชิกธุรกิจยางพาราภายใตโซอุปทาน เพื่อนํา

ประโยชนไปสูสมาชิก (5) เครือขายมีความรักและผูกพัน รวมท้ังมีความเช่ือม่ันในสหกรณไดรับการ

สนับสนุนท้ังดานเงินทุนและการบริการท่ีดี (6) สหกรณมีเงินทุนดําเนินงานท่ีเพียงพอ (7) คณะกรรมการ

และฝายจัดการของสหกรณมีความรูความสามารถ ทุมเท เสียสละ มีวิสัยทัศนและเรียนรูส่ิงใหมๆ

ตลอดเวลา  และ (8) คณะกรรมการและฝายจัดการมีลักษณะการทํางานเปนทีม โดยใชหลักเหตุผล มีการ

ประสานงานและปรึกษาหารือตลอดเวลา และสภาพแวดลอมดานจุดออนประกอบดวย (1) เครือขายคุณคา

ยางพารายังขาดประสบการณเกี่ยวกับการสงออกทําใหเปนอุปสรรคในการสงออกไปยังตางประเทศ (2) 

สมาชิกเกษตรกรยางพาราไมมีการคัดแยกชนิดของยางกอนท่ีจะสงมาใหกับสหกรณทําใหกระบวนการใน

การรับซ้ือมีความลาชาเพราะเสียเวลาในการคัดแยกช้ันคุณภาพ (3) มีสมาชิกเครือขายหันไปทําธุรกิจเอง 

และสรางเครือขายข้ึนมาใหม (4) ความสามารถทางการตลาดยังไมเพียงพอกับสถานภาพของธุรกิจ

ยางพาราท่ีขยายตัวท้ังในเชิงปริมาณและธุรกิจในการแปรรูป (5) มีสมาชิกบางสวนทําธุรกิจยางพารา

รวมกับสหกรณไมสมํ่าเสมอ (6) การจัดกิจกรรมรวมกับสมาชิกและเครือขายท่ีสงน้ํายางใหกับโรงรมของ

สหกรณยังมีนอย (7) ยังมีสมาชิกจํานวนนอยท่ีใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทําสวนยางและดําเนินชีวิต 

และ (8) สมาชิกสวนยางยังมีตนทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะจากการใชปุยเคมี 

 จากผลการวิเคราะหสถานการณธุรกิจ ไดนําไปสูการเสนอกลยุทธการประกอบธุรกิจยางพาราของ

เครือขายคุณคาตามโซอุปทานท่ีสําคัญ โดยกําหนดกลยุทธจากโอกาสและจุดแข็ง ดังนี้ (1) หาทางขยาย

ตลาดท้ังตลาดเดิมและตลาดใหมเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจ การคาขายยางพารา (2) ตองมีพันธสัญญาระหวาง

สหกรณกับเครือขายท่ีชัดเจนสรางความ เช่ือม่ันใหกับคูคา (3) สหกรณเสริมสรางการเช่ือมโยงโซอุปทาน

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มท่ีสูงข้ึนและสงตอผลประโยชนใหแกสมาชิก (4) สหกรณจะตองเพิ่มเงินทุนท่ีใช
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หมุนเวียนในการทําธุรกิจยางและจัดหาแหลงเงินทุนภายนอกท่ีมีตนทุนต่ํากวา (5) แสวงหาและสรางภาคี

เครือขายในระดับกลางน้ําเพื่อพัฒนาการแปรรูปยางเพ่ือขายโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศและ

ตางประเทศ (6) พัฒนาการแปรรูปยางเพื่อขายใหโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศมาเลียเซีย (7) แสวงหา

และสรางภาคีเครือขายในระดับปลายน้ําเพื่อขายยางแปรรูปข้ันกลางโดยตรงใหกับบริษัทเอกชนผูแปรรูป

ข้ันสุดทายในประเทศไทย (8) เพิ่มเครือขายใหมในพื้นท่ี (9) แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

เพิ่มความสามารถในการแขงขันเพื่อการสงออก (10) ประชาสัมพันธวาสหกรณมีการเช่ือมโยงเครือขายท่ี

เขมแข็งและนําประโยชนไปสูสมาชิกท่ีแทจริงเพ่ือสรางความม่ันใจใหกับหนวยงาน (11) ประชาสัมพันธ

วาสหกรณมีศักยภาพทางดานเงินทุนสูงและมีความม่ันคงเพ่ือสรางความม่ันใจใหกับหนวยงาน (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

ขอมูลดานราคาและขาวสารการตลาดยางพาราท่ีศูนยเรียนรู พรอมส่ิงอํานวยความสะดวกแกภาคีเครือขาย 

 สวนการกําหนดกลยุทธจากอุปสรรคและจุดแข็งมีดังนี้ (1) ดานการเงินท่ีเอ้ือประโยชนแก

เครือขายเพ่ือใหสามารถตอสูกับคูแขงรายใหญ (2) ดานการตลาดท่ีสรางความเช่ือถือ มีความใกลชิดแก

ลูกคาเพื่อใหสามารถตอสูกับคูแขงรายใหญได (3) ปรับปรุงการคิดคาการตลาดภายใตโซอุปทาน (4) ลด

ตนทุนการตลาดโดยอาศัยภาคีเครือขายท่ีมีการบริหารจัดการโดยสหกรณ (5) การหาตลาดใหมโดยใช

เงินทุนของสหกรณ (6)  การทําความเขาใจกับสมาชิกถึงประโยชนท่ีไดรับโดยใชงบของสหกรณ (7) การ

รวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยสหกรณเปนผูรับภาระคาใชจายบางสวน และ (8) จัดทําแผนธุรกิจท่ีมี

การพิจารณาถึงความเส่ียงและมีการบริหารความเส่ียงโดยมีกองทุนเพื่อลดผลกระทบจากการขาดทุน 

 สวนการกําหนดกลยุทธจากโอกาสและอุปสรรคมีดังนี้ (1)  สหกรณขอความรวมมือจากภาครัฐใน

การหาตลาดใหม (2) ใหหนวยงานภาครัฐใหการรับรองคุณภาพยางท่ีสงออก (3) ใหรัฐเจรจาระบบการ

ชําระเงินแบบ FOB (4) ใหหนวยงานภาครัฐใหการรับรองสหกรณเร่ืองความม่ันคง และ (5) ใหรัฐกําหนด

ราคาข้ันต่ําในการแทรกแซงกรณีท่ีราคายางต่ํากวาตนทุนการผลิต  

 สวนการกําหนดกลยุทธจากจุดออนและโอกาสมีดังนี้ (1) มีการประชาสัมพันธทําความเขาใจ

เกี่ยวกับผลประโยชนในระยะยาวและความม่ันคงของสหกรณ (2) จัดกิจกรรมรวมกับสมาชิกและภาคี

เครือขายทุกเดือนเพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางสมาชิกกับสหกรณ (3) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบ

ตางๆ เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน ใหกับสมาชิก (4) รัฐใหการอบรมความรูในเร่ืองการสงออก และ 

(5) รัฐใหการสนับสนุนการคัดเกรดยางแกเครือขาย 

 สวนการกําหนดกลยุทธจากจุดออนและจุดแข็งมีดังนี้ (1) ใหความรู ศึกษาดูงาน ฝกอบรม

เจาหนาท่ีเฉพาะเร่ือง โดยมีฝายรับผิดชอบโดยตรงเร่ืองการสงออก (2)  โครงการสงออกนํารองโดยการ
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รวมมือกับพันธมิตรเกาและใหม (3)  สงเสริม สรางแรงจูงใจใหเครือขายมีการคัดแยกชนิดของยางตาม

มาตรฐาน เปนลักษณะการใหรางวัลมากกวาการสรางความรูสึกวาถูกลงโทษ (4)  หาเงินอุดหนุนจาก

ภาครัฐและจากเงินทุนของสหกรณเอง (5)  สงเสริมใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงานของสมาชิก

และสหกรณ และ (6)  สงเสริมการใชปุยอินทรีย ปุยส่ังตัด และน้ําสกัดมูลสัตว 

 สวนการกําหนดกลยุทธจากจุดออนและอุปสรรคมีดังนี้ (1) เรียนรูจากคูแขงรายใหญ  (2) ลด

ตนทุนของยางท่ีสงออก สูตรการผสมยางท่ีตรงกับความตองการของลูกคาหรือผูนําเขา (3) การสรางความ

ม่ันใจใหแกคูคา โดยเร่ิมจากปริมาณการสงออกท่ีไมมากนัก(โครงการนํารอง) (4) การลดความเส่ียง โดย

การจัดทําแผนประกันความเส่ียงเร่ืองอัตราแลกเปล่ียน (5) แปรรูปยางคอมปาวดเพ่ือลดตนทุนในการคัด

แยก (6) สงเสริมการคัดเกรดเพื่อลดภาระการจางงานของสหกรณ (7) หาแหลงเก็บสตอกยางของหนวยงาน

รัฐท่ีตนทุนต่ํา (8) ใหดําเนินการขายเปนน้ํายางสด ในชวงท่ีราคาตกต่ําอยางรวดเร็วและรุนแรง และ (9) ให

เครือขายศึกษาติดตามตัวช้ีวัดท่ีมีผลตอภาวะราคายางประกอบการตัดสินใจขายหรือเก็บสตอกรอราคา 

 นอกจากการกําหนดกลยุทธตางๆ และนําไปประกอบเปนแผนธุรกิจดังไดกลาวไปแลว ในแผน

ธุรกิจเครือขายยางพารายังไดกําหนดแผนการตลาดและแผนพัฒนาผลิตภัณฑ กลาวคือ 

เปาหมายหลักของแผนการตลาดเพื่อการรวบรวมยางจากเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีจํานวนมาก 

เพ่ือสรางระบบเครือขายคุณคายางพาราท่ีเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ ทําใหสมาชิกไดรับผลประโยชน

มากกวาเดิม เพราะเม่ือมีอํานาจการตอรอง และมีการใชระบบการบริหารจัดการท่ีดีชวยใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน โดย (1) ภายในป 2557 มีการรวบรวมยางพาราข้ันต่ํา 7,000 ตันตอป (ยางแผนรมควัน) (2) ขาย

ภายในประเทศ 2,000 ตันใหผูสงออกและแปรรูปข้ันปลาย และ (3) สงออกไปตางประเทศในรูปยางแผน

รมควัน 3,000 ตัน (ยางลูกขุน) และทําการแปรรูปเปนยางแทงหรือ compound เพื่อลงออกอีก 2,000 ตัน 

โดยในตลาดยางพารามีการแขงขันสูงเนื่องจากมีพอคาจํานวนมาก จึงทําใหตองมีการเลือก

กลุมเปาหมายโดยท่ีการแบงกลุมเปาหมายสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมคือ   (1) กลุมเปาหมาย

ภายในประเทศ คือ การประมูลขายท่ีตลาดกลางหาดใหญ จ.สงขลา และสงราคาประมูลเพื่อซ้ือยางคัตติ่งมา

เก็บสต็อกไวขายใหกับผูแปรรูปยางแทงและยาง compound นอกจากนี้ยังขายตรงใหกับเครือขายพันธมิตร

ท่ีเปนบริษัทแปรรูปยางรถยนตและยางรถจักยานยนตภายในประเทศ และ (2) กลุมเปาหมายตางประเทศ 

คือ ประเทศจีน อินเดีย และมาเลเซีย โดยดําเนินการผานทางเครือขายพันธมิตร เชน กลุมเกษตรกรชาวสวน

ยางธารน้ําทิพย  

 ท้ังนี้กลยุทธและกิจกรรมทางการตลาดประกอบดวย (1) กลยุทธผลิตภัณฑ ท่ีเครือขายคุณคา

ยางพารายานตาขาวจะใชในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันก็คือกลยุทธท่ีใชน้ํายางสดเปนวัตถุดิบ

เร่ิมตนในการแปรรูปยางแผนรมควัน ทําใหสามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑท่ีไดซ่ึงเปนจุดเดนคือยาง

แผนรมควันมีคุณภาพสูง (2)  กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด ดวยการสรางภาคีเครือขายเปนแนวรวม

ทางสังคมโดยใชกระแสการสนับสนุนการสงออกสินคาการเกษตรของไทย โดยขอความรวมมือจาก

ภาครัฐและเอกชนเขามาสนับสนุนสรางความม่ันใจใหกับผูนําเขาในตัวยางแปรรูปท่ีจะสงออก โดยการ
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ตรวจและรับรองตัวผลิตภัณฑ การประชาสัมพันธและสงเสริมเกี่ยวกับการสงออกยางแปรรูปของสหกรณ

การเกษตรยานตาขาว ซ่ึงเปนสถาบันเกษตรกรเพียงไมกี่รายท่ีมีศักยภาพในการสงออก ใหผูนําเขาใน

ตางประเทศไดรับทราบขอมูล เพื่อชวยลดตนทุนในการประชาสัมพันธ ตนทุนในการหาตลาด และเขามา

เปนตัวกลางในการประสานงาน (3) กลยุทธทางดานราคา ใชกลยุทธการนําราคาประมูลยางพาราท่ีตลาด

กลางหาดใหญ จ.สงขลามาเปรียบเทียบระหวางบริษัทสงออกภายในประเทศเพ่ือหาสวนตางสูงท่ีสุด 

นอกจากนี้ยังมีกลยุทธการซ้ือยางพาราโดนตรงกับสหกรณท่ีอยูในเครือขายเนื่องจากไมตองเสียภาษีเงินได 

 ในสวนของแผนพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดนั้นไดกําหนดแผนปฏิบัติงานคือ (1) การเรียนรู

และพัฒนาโดยเครือขายคุณคายางพารายานตาขาวจะมีการจัดเวทีเรียนรูผูนํากลุมหรือผูเกี่ยวของ การจัดทํา

สวนตนแบบเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนใหแกสมาชิก และผูมีสวนเกี่ยวของโดยมีการเชิญวิทยากรจาก

หนวยงานตางๆ มาสงเสริมและใหความรูเพื่อใหเกิดเปนสังคมขอมูลขาวสาร และใหสมาชิกมีความเขาใจ

ในการทําสวนยางอยางยั่งยืน (2)  การจัดดําเนินการภายในองคกร โดยการจัดทํากระบวนการการ

ดําเนินงานและบริหารภายในจะชวยในการกําหนดการทํางานเปนระบบและมีแบบแผน ชวยใหการทํางาน

หรือการประสานงานในการบริหารจัดการเครือขายใหมีประสิทธิภาพ ชวยใหแผนงานตางๆ สัมฤทธิผล

มากยิ่งข้ึน (3) มีการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต ซ่ึงเปนชองทางการส่ือสารท่ีมีความสําคัญในการทําธุรกิจ

ยางพาราจะตองมีการตรวจสอบขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑและราคาตลอดเวลา เพื่อท่ีจะไดลดความเสียง 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาดอยูตลอดเวลา (4) ขอรับ

การสนับสนุนจากภาครัฐและสถาบันการศึกษา ซ่ึงชวยใหการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน นอกจากนี้จะทําใหผลิตภัณฑมีความนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน (5) ขอรับการสนับสนุนจากเครือขาย 

การสนับสนุนจากผูผลิตรายใหญและสถาบันเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในการสงออกท่ีเปนพันธมิตร

จะชวยใหมีชองทางในการจัดจําหนายมากยิ่งข้ึน (6) เพิ่มจํานวนสมาชิกและภาคีเครือขาย โดยการหา

เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นท่ีเขารวมมากข้ึนจะสามารถเพ่ิมปริมาณการผลิต และอํานาจการตอรอง ทํา

เครือขายยิ่งมีความเขมแข็งเพิ่มมากข้ึน 

ท้ังนี้ในสวนของแผนบริหารความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจยางพาราในป 2555 – 57 ไดผลการ

ประเมินตนเองท่ีคํานึงถึงแนวทางการปองกันความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจยางพารา ดังนี้ ธุรกิจยางพารา

ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว สามารถจําแนกองคประกอบไดเปน 6 สวน ซ่ึงในการวิเคราะหความ

เส่ียงจะดําเนินการตามองคประกอบของธุรกิจ 6 ประเภท โดยแหลงท่ีมาของความเส่ียงท่ีจะเกิดเหตุการณ

ไมพึงประสงคตอธุรกิจ สามารถจําแนกไดเปน 2 สวน คือ ความเส่ียงจากปจจัยภายใน และความเส่ียงจาก

ปจจัยภายนอก 

การบริหารความเส่ียงของธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว สามารถดําเนินการ

ตามลําดับ 6 ข้ันตอน ดังนี ้

1. การกําหนดวัตถุประสงควตัถุประสงคของธุรกิจยางพาราสหกรณยานตาขาวฯไดแก 
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“เพื่อสรางผลประโยชนแกสมาชิกสหกรณฯ โดยการสรางกําไรจากการดําเนินธุรกจิยางพารา” 

2. การระบุความเส่ียงจําแนกเปน 6 ประเด็นตามองคประกอบของธุรกิจ ไดแก 

1) การรับซ้ือน้ํายางจากเกษตรกรรายยอยประกอบดวยปจจัยเส่ียง 5 ประเด็น คือ (1) การ

แขงขันดานราคา (2) จํานวนพอคาผูแขงขัน (3) คุณภาพน้ํายาง (4) ปริมาณน้ําฝน และ (5) ความภักดีของ

เกษตรกร 

2) การแปรรูปยางแผนรมควนัของโรงรมสหกรณฯประกอบดวยปจจยัเส่ียง 7 ประเดน็ คือ (1) 

ความซ้ือสัตยของพนักงาน (2) ทักษะฝมือแรงงาน (3) จํานวนแรงงานไมเพียงพอ (4) ความรูความสามารถ

ของบุคลากร (5) ตนทุนเช้ือเพลิง (6) ความเกาของเคร่ืองมือ (7) คุณภาพน้ํายาง 

3) การรับซ้ือยางแผนดิบ ประกอบดวยปจจัยเส่ียง 9 ประเด็น จากการรับซ้ือ 2 สวน คือ รับซ้ือ

จากสมาชิกเครือขายของสหกรณ มีปจจัยเส่ียง 4 ประเดน็ คือ (1) คุณภาพยาง (2) ความภกัดีของเครือขาย 

(3) ความผันผวนของราคา และ (4) นโยบายของรัฐ สวนท่ี 2 รับซ้ือจากสมาชิกรายยอยของสหกรณและ

เกษตรกรท่ัวไป มีปจจัยเส่ียง 5 ประเด็น คือ (1) ปริมาณการขาย (2) การแขงขันทางการตลาด (3) ระยะ

ทางการขนสง (4) แรงจูงใจในการขาย และ (5) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการแปรรูป 

 4) การประมูลยางแผนดิบจากตลาดกลางหาดใหญ ประเมินไมพบความเส่ียง 

 5) การรับซ้ือยางแผนรมควัน มีปจจัยเส่ียง 5 ประเด็น คือ (1) การขาดแคลนแรงงาน (2) การ

บริหารสินคาคงคลัง (3) การรับสินคา (4) ความเขมแข็งของทีมงาน และ (5) โครงสรางตลาด 

 6) การรับซ้ือยางแผนรมควัน มีปจจัยเส่ียง 4 ประเด็น คือ (1) ทรัพยากรบุคคล (2) คุณภาพยาง 

(3) การแปรรูป และ (4) นโยบายรัฐ 

 3. การประเมินความเส่ียง เปนกระบวนการระบุความเส่ียงงวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนและความ

รุนแรงของผลกระทบ โดยใหคะแนน  5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย และ 1 = เส่ียงนอย

ท่ีสุด และทําการวิเคราะหจัดลําดับความเส่ียง ซ่ึงพบวา การขายยาง และ การแปรรูปยางแผนรมควันของ

โรงรมสหกรณฯ มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงมากท่ีสุด   

 4. การประเมินมาตรการควบคุม ประกอบดวยการทบทวนมาตรการควบคุมท่ีใชในปจจุบัน และ

การออกแบบมาตรการควบคุมเพื่อนําไปสูการบริหารจัดการความเส่ียงตอไป ในการศึกษาคร้ังนี้ไดเลือก

ความเส่ียงท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดและมีความรุนแรงมากท่ีสุด 2 ลําดับมาทําการศึกษา คือ การขายยาง และการ

แปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ โดยในสวนของการขายยาง มีดังนี้ 

ปจจัยเส่ียง มาตรการปจจุบัน ผลการดําเนินงาน มาตรการ 

1. ทรัพยากรบุคคล    

1.1 ขาดนักวิเคราะหและ

นักการตลาด 

วิเคราะหตาม

ประสบการณ 

เกิดความผิดพลาดใน

บางครั้ง และทําใหกําไร

ลดลง 

- จางท่ีปรึกษามืออาชีพ 

- เพิ่มความรูแก

เจาหนาท่ี 
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ปจจัยเส่ียง มาตรการปจจุบัน ผลการดําเนินงาน มาตรการ 

1.2 ขาดระบบบริหาร

จัดการคน 

มีคําส่ังชัดเจน แตคนไม

เพียงพอ 

คนไมเพยีงพอกับงาน 

และไมมีความรู 

ทํางานไดไมมี

ประสิทธิภาพ 

- ปรับผังการบริหาร

บุคคล 

-  เพิ่มผูจัดการฝาย

บริหารบุคคล 

2. คุณภาพยาง    

2.1 น้ําหนกัขาด การตรวจสอบจาก

เจาหนาท่ีช่ังตวงวดั 

ตองสงยางเพิม่เม่ือไป

ถึงบริษัทผูซ้ือแลวถูก

แจงวายางขาด 

ทดสอบตาช่ังทุกวัน 

2.2 เกรดเปล่ียน แผนกคัดคุณภาพ รายไดลดลงเม่ือถูกลด

เกรด 

อบรมความรูดานการ

คัดแกเจาหนาท่ีและ

เครือขาย 

3. ขาดการแปรรูป อยูข้ันตอนการวางแผน ตองจางอัดกอน สรางโรงงานแปรรูป 

4. นโยบายรัฐดาน

ยางพารา 

กดดันทําหนังสือ 

รองเรียน 

ไมบรรลุเปาหมายและ

ราคาผันผวนไปตาม

นโยบายยาง 

- 

 

ในสวนของการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ มีดังนี้ 

ปจจัยเส่ียง มาตรการปจจุบัน ผลการดําเนินงาน มาตรการ 

1. ความซ้ือสัตยของ

พนักงาน 

- มีระเบียบการปฏิบัติงาน 

- มีการวิเคราะหตนทุน 

- พนักงานมาทํางาน

สาย 

- ความไมโปรงใส 

- การตรวจสอบ น.น. 

- การตรวจสอบภายใน 

- การสรางจิตสํานึก 

- การกําหนดบทลงโทษ 

2. ทักษะฝมือแรงงาน 

(การเลือกวตัถุดิบและการ

รมยาง) 

ไมมีมาตรการในปจจุบัน ยางขาดคุณภาพ ยาง

ตกช้ัน ทําใหขาดทุน 

- ศึกษาดูงาน 

- อบรมเพ่ิมทักษะ 

- สรางศรัทธาและ

แรงจูงใจ 

- มีระบบควบคุม 

3. แรงงานไมเพียงพอ ไมมีมาตรการในปจจุบัน การผลิตหยุดชะงัก 

ทําใหผลผลิตตกต่ํา 

- สงเสริมสวัสดิการ 

(บานพัก สิ่งแวดลอม

อาหาร) 

- ปริมาณงานท่ีเพียงพอ 

- แรงงานสัมพันธ 
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ปจจัยเส่ียง มาตรการปจจุบัน ผลการดําเนินงาน มาตรการ 

4. ความรูความสามารถ

ของบุคลากร 

การฝกอบรมดูงาน เพิ่งเร่ิมดําเนนิการ ยัง

ไมเห็นผล 

- สรางแรงจูงใจจาก

ผลการดําเนินงาน 

- กําหนดบทลงโทษ 

5. ตนทุนเชื้อเพลิงและ

น้ํากรด 

ไมมีมาตรการในปจจุบัน ซ้ือเช้ือเพลิงสูงกวาท่ี

อ่ืน 

- มีกรรมการจดัซ้ือ

และใชการประมูล 

- การสุมตรวจน้ําหนกั

และปริมาณ 

6. สภาพโรงรมและ

เคร่ืองมืออุปกรณ 

มีเคร่ืองจักรสํารอง แตยัง

ไมถูกนํามาใช 

ยางไมมีคุณภาพ - ตรวจสภาพอยาง

สมํ่าเสมอ 

- กําหนดอายกุารใช

งานและแผนการ

ทดแทน 

7. คุณภาพน้ํายาง ตรวจสอบดวยทักษะของ

คน 

พบยางผสม

แอมโมเนียมาก ทําให

ผลิตไดเปนยางฟอง 

ยางคัตติ้ง 

-แยกท่ีมาของน้ํายาง 

(จากสมาชิก จากพอคา) 

- กําหนดบทลงโทษ 

- เครื่องตรวจคุณภาพ

ยาง 

- ประชาสัมพันธขอมูล

และคุณภาพยาง 

 

 5. การบริหารจัดการความเส่ียง เปนการนํามาตรการมาใชปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจเพ่ือลดความ

เส่ียงหรือลดความเสียหายท่ีเกิดจากผลกระทบของความเส่ียงโดยพิจารณามาตรการควบคุมท่ีกําหนดวามี

ความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติหรือไมแลวนํามาจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงเพื่อนําไปปฏิบัติอยาง

เปนรูปธรรม (กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ) จากการกําหนดมาตรการควบคุมของความเส่ียงในการขาย

ยาง และการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯสามารถวางแผนการบริหารจัดการความเส่ียงเปน

แผนงานโครงการ ผูรับผิดชอบ และระยะเวลาในการดําเนินงาน โดยในสวนของการขายยางสามารถจัด

กลุมเพื่อการบริหารไดเปน 2 ประเด็น คิดเปนแผนงาน/โครงการจํานวน 7 โครงการ สวนการแปรรูปยาง

แผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ จากการกําหนดมาตรการของการจัดการความเส่ียง สามารถจัดกลุมเพ่ือ

บริหารจัดการความเส่ียงไดเปน 4 ประเด็น คิดเปนแผนงาน/โครงการจํานวน 11 โครงการ 
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เม่ือทําการกําหนดแผนงานโครงการ ผูรับผิดชอบ และชวงเวลาในการดําเนินการแลว เนื่องจาก

ความจํากัดของทรัพยากรท้ังงบประมาณ บุคลากร และเวลา ดังนั้นจึงดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของ

โครงการ 2 ดานนี้ เพื่อดําเนินการตามลําดับความสําคัญ โดยในดานการขายยาง จําแนกการดําเนินงานในป

บัญชี 55/56 จํานวน 3 โครงการ ไดแก (1) การฝกอบรมเพิ่มความรูดานการตลาด (2) การอบรมทักษะการ

คัดเกรด และ (3) การจัดซ้ือลูกตุมทดสอบเคร่ืองช่ัง ปบัญชี 56/57 จํานวน 3 โครงการตามลําดับไดแก (1) 

การทบทวนโครงสรางองคกร(2)โครงการจัดจางท่ีปรึกษามืออาชีพดานการตลาดยางพารา และ (3) 

ทบทวนแนวทางการระดมทุน ในสวนการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ จําแนกการ

ดําเนินงานตามปบัญชี 55/56 จํานวน 6 โครงการตามลําดับไดแก (1) การรณรงคซ้ือน้ํายางจากสมาชิก (2)  

แผนการซอมบํารุงและการทดแทนเคร่ืองจักร (3) การกําหนดข้ันตอนการรับซ้ือและแปรรูป (4) แผนการ

จัดซ้ือเช้ือเพลิง (5) การตรวจสอบภายใน และ (6) การจัดสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ ปบัญชี 56/57

จํานวน 5 โครงการตามลําดับไดแก (1) การเพิ่มพูนความรูและทักษะ (2) การกําหนดตัวช้ีวัดและผลการ

ปฏิบัติงาน (3) การจัดซ้ือเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพน้ํายาง (4) การศึกษาเพ่ือใชเช้ือเพลิงใหมีประสิทธิภาพ 

และ (5) การติดตั้งกลองวงจรปด 

 6. การติดตามผลและทบทวน เปนการติดตามผลภายหลังมีการดําเนินการตามแผนการบริหาร

ความเส่ียงแลวเพื่อใหม่ันใจวาแผนการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพโดยสหกรณการเกษตรเกษตรยาน

ตาขาว มีการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ ดังนั้นการตรวจสอบจึงเปนไปตามมติของคณะกรรมการ

ในแตละโครงการ โดยในชวงป 2556 จนถึงเดือนกันยายน สหกรณการเกษตรยานตาขาวไดดําเนินการตาม

แผนบริหารความเสียงในการดําเนินธุรกิจยางพาราแลวเปนสวนใหญ 

 ผลการวิจัยอีกสวนหนึ่งไดแกการประเมินความคิดเห็นระดับเกษตรกรและผลกระทบดาน

เศรษฐกิจและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมระดับสมาชิก สหกรณและระดับเครือขาย  

 การปรับเปล่ียนแนวทางในการดําเนินธุรกิจยางพาราเกิดจากผลการศึกษาและปญหาและอุปสรรค

ท่ีสําคัญตางๆ ในการดําเนินการงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา

เสถียรภาพราคายางพาราท่ีเปนโครงการของรัฐเพื่อแกไขปญหาราคายางตกต่ํา ทําใหการดําเนินงานของ

สหกรณการเกษตรยานตาขาวเกิดความยุงยาก ฝายจัดการตองทุมเทและใชเวลาสวนใหญไปกับการ

แกปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนเกือบทุกวัน ฝายคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการตองจัดการเร่ือง

แกไขปญหาดังกลาว ไมเชนนั้นจะเกิดผลเสียหายกับสหกรณการเกษตรยานตาขาว และเครือขายธุรกิจ

ยางพารา 

 นอกจากนี้การปรับเปล่ียนการดําเนินธุรกิจยังเกิดจากในสวนของการเปล่ียนวิกฤติใหเปนโอกาส

ดวย กลาวคือการตกตํ่าของราคายางในชวงท่ีกําลังอยูในระหวางดําเนินการวิจัยตามโครงการนี้ ทาง

สหกรณการเกษตรยานตาขาวจึงไดใชผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ และไดเห็นความสําคัญในการจัดทําและ

นําแผนบริหารความเส่ียงมาใชในการดําเนินธุรกิจยางพาราตลอดหวงโซอุปทาน รวมถึงการหาแนว
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ทางการปรับปรุง การปรับตัว และสรางความเขมแข็งของสหกรณการเกษตรยานตาขาวและเครือขายธุรกิจ

ยางพาราท่ีมีสหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนแกนนํา ผลการประเมินระดับเกษตรกรนี้เปนประโยชนใน

การนําไปใชจัดทําแผนการสงเสริมและการขับเคล่ือนการทําสวนยางพาราใหเกิดความม่ันคง 

 ขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรชาวสวนยางท่ีเปนสมาชิกโดยการสุมตัวอยางจํานวน 356 ราย 

พบวาชาวสวนยางมีอายุเฉล่ียประมาณ 53 ป ระดับการศึกษาสวนใหญจบประถมการศึกษา มีประสบการณ

ในการทําสวนยางพาราโดยเฉล่ียประมาณ 23 ป  ท้ังนี้ประมาณรอยละ 50 ของเกษตรกรชาวสวนยางมี

รายไดจากการประกอบอาชีพการทําสวนยางเพียงอยางเดียว สวนอีกคร่ึงหนึ่งมีรายไดจากประกอบอาชีพ

หรือปลูกพืชอยางอ่ืนดวย จากขอมูลนี้ช้ีใหเห็นวามีเกษตรกรชาวสวนยางมากถึงคร่ึงหนึ่งท่ีพึ่งพารายไดจาก

สวนยางเพียงอยางเดียว ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีจะไดรับผลกระทบอยางมากในภาวะปจจุบันท่ีราคายางพารามี

ความผันผวนและมีแนวโนมราคายางพาราตกต่ํา 

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับพื้นท่ีการทําสวนยางและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของช้ีใหเห็นวาสมาชิก

ชาวสวนยางสวนใหญเปนชาวสวนยางขนาดกลางและขนาดเล็ก มีพ้ืนท่ีสวนยางเฉล่ียประมาณรายละ 

16.32 ไร เปนพื้นท่ีสวนยางเปดกรีดแลวเฉล่ียรายละ 13.54 ไร สมาชิกชาวสวนยางสวนใหญคิดเปนรอยละ 

76.42 เปนผูกรีดยางเอง มีเพียงรอยละ 12.84 ของสมาชิกชาวสวนยางท่ีจางกรีดยางท้ังหมด สมาชิก

ชาวสวนยางสวนใหญ (รอยละ 76.36) ขายผลผลิตในรูปน้ํายางสด และมีเพียงรอยละ 17.58 ท่ีขายเปนยาง

แผนดิบ  

เปนท่ีนาสังเกตวาสมาชิกชาวสวนยางจํานวนมากถึงรอยละ 92.65 ขายผลผลิตยางใหกับพอคาท่ัวไป 

มีเพียงรอยละ 7.35 ท่ีนําผลผลิตมาขายใหกับสหกรณ ท้ังนี้เนื่องจากพอคาท่ัวไปจํานวนมากเปดจุดรับซ้ือ

โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํายางสดกระจายครอบคลุมทุกพื้นท่ี ขณะท่ีสหกรณเปดจุดรับซ้ือน้ํายางสดเฉพาะท่ี

โรงงานยางรมควัน จํานวน 3 แหงเทานั้น การท่ีสหกรณจะดําเนินการเปดจุดรับซ้ือจํานวนมากกระจายท้ัง

พื้นท่ีแขงขันกับพอคาจะเสียคาใชจายท่ีสูงและไมคุมคาใชจาย  

จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับกิจกรรมการเกษตรผสมผสาน พบวารอยละ 59.08 ทํา

สวนยางเชิงเดี่ยว  สวนท่ีเหลือประมาณรอยละ 40.92  มีการปลูกพืชแซมในสวนยาง เชน ผักเหนียง และตน

สะเดา และเล้ียงโคในสวนยาง ดังนั้นจึงมีโอกาสท่ีจะสงเสริมใหมีการขยายกิจกรรมเกษตรผสมผสานได

อีกมาก 

 สําหรับในเร่ืองของการใชปุยในสวนยางท่ีเปดกรีดแลว จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยาง

พบวาประมาณรอยละ 69.37 ใชปุยอินทรียรวมกับการใชปุยเคมี สวนท่ีเหลือใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว 

เนื่องจากชาวสวนยางยังไมม่ันใจเกี่ยวกับการใชปุยอินทรียเพียงอยางเดียววาจะใหผลผลิตยางพาราใน

จํานวนท่ีสูงพอๆ กับการใชปุยเคมี และเปนท่ีนาสังเกตวามีสมาชิกรอยละ 56.45 ท่ีไมเคยเขารับการอบรม

เกี่ยวกับความรูและการใชปุยในสวนยาง แตท้ังนี้มีผูท่ีไมเคยเขารับการฝกอบรมแสดงความสนใจท่ีจะเขา

รับการฝกอบรมถึงประมาณรอยละ 69.04    
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 ท้ังนี้เม่ือสอบถามเกี่ยวกับความสนใจในเร่ืองของปุยส่ังตัด (การใชปุยตามผลการวิเคราะหธาตุ

อาหารในดิน) และปุยน้ําสกัดจากมูลสัตว พบวาสมาชิกรอยละ 65.45 แสดงความสนใจเร่ืองปุยใน 2 

รูปแบบนี้ และเกือบท้ังหมด (รอยละ 95.28) ของสมาชิกชาวสวนยางท่ีแสดงความสนใจมีความตองการเขา

รวมท้ัง 2 โครงการ 

เม่ือสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมการทําสวนยางเพื่อลดตนทุน ปรากฏวามีสมาชิกชาวสวนยางจํานวน

มากถึงประมาณรอยละ 91.01 ท่ีไมไดใหขอมูล โดยในสวนของสมาชิกชาวสวนยางท่ีใหความเห็น พบวา

สวนใหญ (รอยละ 90.60) ไดใหความสําคัญในการลดตนทุนการทําสวนยางโดยเห็นวาควรใชปุยหมัก/ปุย

อินทรีย/ปุยชีวภาพ และจากการสัมภาษณสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรมการเขารับการฝกอบรม/ประชุมการให

ความรูใหมๆ ในการทําสวนยางท่ีไมใชเร่ืองเกี่ยวของกับปุย ในชวง 5 ปท่ีผานมา พบวาสวนใหญ (รอยละ 

93.45) ของชาวสวนยางไมเคยเขารวม  

 ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากราคายางตกต่ํานั้น เพ่ือใหเห็นถึงความ

รุนแรงของผลกระทบท่ีชัดเจน จําเปนอยางยิ่งท่ีจักตองทําการศึกษาวิเคราะหตนทุนการทําสวนยางและ

นําเสนอในรูปตนทุนตอไรและตนทุนตอกิโลกรัม  ตนทุนการทําสวนยางสามารถแบงไดเปนตนทุนคงท่ี

และตนทุนผันแปรหรือตนทุนในการดําเนินการ โดยตนทุน 2 ประเภทนี้จะประกอบดวยตนทุนท่ีเปนตัว

เงินและตนทุนคาเสียโอกาสและคาเส่ือมราคาท่ีไมเปนตัวเงินแตไดมีการประมาณคาข้ึนมาเปนตนทุนใน

การทําสวนยาง ในการศึกษาคร้ังนี้ไดกําหนดอายุการทําสวนยางไวท่ี 21 ป ตอรอบ โดยระยะแรกของการ

ทําสวนยาง (ปท่ี 1 – 6) ยังไมสามารถเปดกรีดไดจึงยังไมมีผลผลิตน้ํายาง โดยในปแรกมีคาใชจายในการ

เตรียมดิน ตนพันธ คาปลูก คาปุย และคาดูแลรักษา สวนปท่ี 2 – 6 จะมีแต คาปุย และคาดูแลรักษาท่ีนําไป

คิดเปนตนทุนเฉล่ียกระจายไปในแตละปหลังการเปดกรีดยาง ท้ังนี้หลังเปดกรีดในปท่ี 7 มีคาปุย คาดูแล

รักษา และคากรีด เปนตนทุนหลักท่ีคิดเปนตนทุนรวมเขาไปในแตละปการผลิต เนื่องจากตนทุนเฉล่ียตอ

กิโลกรัมข้ึนอยูกับปริมาณผลผลิตน้ํายางดวย โดยปริมาณผลผลิตน้ํายางในรอบ 1 ป จะมากหรือนอยข้ึนอยู

กับจํานวนวันท่ีกรีดในรอบปและปริมาณน้ํายางท่ีกรีดไดตอไรในแตละวันท่ีกรีด ในการศึกษานี้กําหนด

จํานวนวันกรีดจากการสัมภาษณเกษตรกรผูใหขอมูลหลักท่ีประมาณวาจํานวนวันกรีดในรอบ 1 ป คือ 135 

- 150 วัน มีปริมาณผลผลิตคิดเปนเนื้อยางแหงประมาณ 290 กิโลกรัมตอไรตอป  

 เนื่องจากในการทําสวนยางกรณีผลิตเปนยางแผนดิบนั้นมีคาลงทุนเพ่ิมข้ึนในสวนของเคร่ืองจักร

รีดแผน และโรงเรือน จึงทําใหตนทุนการทําสวนยางท่ีขายเปนยางแผนดิบมีตนทุนในการทํายางแผนดิบ

เพิ่มข้ึนเพิ่มเติมจากกรณีท่ีขายเปนน้ํายางสด ประกอบกับการทําสวนยางในพื้นท่ีเปดใหมกับพื้นท่ีสวนยาง

เดิมท่ีไดเงินทุนในการปลูกทดแทนรอบใหมจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จึงไดนําเงิน

สวนนี้มาหักออกจากคาใชจายในการทําสวนยางในพื้นท่ีเดิมท่ีขอทุนสงเคราะหการทําสวนยางในอัตราไร

ละ 16,000 บาท เนื่องจากมีชาวสวนยางท่ีไมไดกรีดเอง มีการจายคาจางกรีดเปนสัดสวนเจาของสวนยาง 

60% และคนกรีด 40% ของผลผลิต เจาของสวนไมไดจายออกไปเปนเงินสด ในการคํานวณตนทุนตอ

กิโลกรัมจึงไดตัดผลผลิตท่ีเปนสวนของคนกรีดออกไปจากการคํานวณ ผลการวิเคราะหตนทุนการทําสวน
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ยางแสดงวาตนทุนการทําสวนยางของเจาของสวนยางท่ีไมไดกรีดยางเองจะสูงข้ึนถาหากจํานวนวันกรีดใน

รอบปลดลง ตนทุนการทําสวนยางโดยเฉล่ียประมาณ 19,019.92 – 19,421.29 บาทตอไร หรือ 65.66 – 

72.29 บาทตอกิโลกรัม สําหรับกลุมชาวสวนยางท่ีไดเงินทุนสงเคราะหการปลูกทดแทนสวนยางเดิม ขณะท่ี

ตนทุนของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีปลูกในพื้นท่ีใหมมีคาสูงกวาประมาณ 1,100 บาทตอไร หรือประมาณ 4 

บาทตอกิโลกรัม   

 จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจากราคายางพาราตกต่ํา ซ่ึงสงผลให

รายไดจากการทําสวนยางลดลง พบวาประมาณรอยละ 56.27 ประเมินวามีผลกระทบท่ีรุนแรง รอยละ 

28.57 ประเมินวามีผลกระทบรุนแรงปานกลาง จึงกลาวไดวาสมาชิกชาวสวนยางประเมินผลกระทบของ

ราคายางตกต่ําวามีผลทําใหรายไดลดลงอยางคอนขางรุนแรง เม่ือสอบถามสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับการ

ปรับตัวหลังจากไดรับผลกระทบท่ีทําใหรายไดลดลง พบวามีสมาชิกรอยละ 68.54 ไมไดใหความเห็น รอย

ละ 17.98 กลาววาใชแนวทางลดคาใชจายและประหยัดไมฟุมเฟอย อีกรอยละ 11.80 กลาววาใชแนว

ทางการหารายไดเสริม 

 จากการสอบถามสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับการเขารับการฝกอบรมทําบัญชีครัวเรือน พบวามี

เพียงรอยละ 36.28 ท่ีเคยเขารับการฝกอบรม เม่ือสอบถามกลุมท่ีไมเคยเขารับการฝกอบรมวามีความสนใจท่ี

จะเขารับการฝกอบรมหรือไมถาหากมีการจัดฝกอบรมในเร่ืองนี้ ปรากฏวามีสมาชิกในกลุมนี้รอยละ 65.74 

แสดงความสนใจท่ีจะเขารวม นอกจากนี้ยังไดมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกันสํารองเงินจาก

กําไรของธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว พบวากลุมสมาชิกชาวสวนยางท่ีเห็นดวยและไม

เห็นดวยมีสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน คือรอยละ 44.10 กับรอยละ 42.70 ตามลําดับ โดยรอยละ 68.78 ของกลุม

สมาชิกท่ีเห็นดวยไดระบุวาควรมีสัดสวนการกันสํารองเงินกําไรของธุรกิจยางไวท่ีรอยละ 5-10  

ในสวนของเร่ืองเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จากการสอบถามสมาชิกชาวสวนยาง

พบวามีเพียงรอยละ 24.63 ท่ีเคยเขารวมประชุมหรือฝกอบรมหรือมีความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และเม่ือสอบถามวาไดมีการนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชปฏิบัติหรือไม พบวามีเพียงรอยละ 

23.93 ท่ีไดมีการนําไปปฏิบัติ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีสหกรณการเกษตรยานตาขาวจะตองใหความสําคัญกับ

เร่ืองนี้ใหมากข้ึน ท้ังนี้ไดมีการสอบถามความเห็นสมาชิกวาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหเกิด

ความม่ันคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทําสวนยางหรือไม พบวากลุมสมาชิกท่ีมีความรูเร่ืองนี้รอย

ละ 30.18 มีความเห็นวาทําใหเกิดความม่ันคง สวนกลุมท่ีเหลือตอบวาไมแนใจท่ีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงจะชวยใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทําสวนยาง        

 เม่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเครือขายธุรกิจยางพาราท่ีสหกรณการเกษตรยานตาขาวทําหนาท่ี

เปนแกนนํา พบวาสมาชิกจํานวนมากถึงรอยละ 93.82 ท่ีไมใหคําตอบหรือไมแสดงความคิดเห็น ท้ังนี้นาจะ

มาจากสมาชิกชาวสวนยางไมทราบหรือมีขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนท่ีสหกรณ

การเกษตรยานตาขาวตองส่ือสารและเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมดานตางๆ ของเครือขายธุรกิจ

ยางพาราท่ีสหกรณเปนแกนนํา สวนสมาชิกชาวสวนยางกลุมท่ีใหความคิดเห็น ระบุวาเครือขายธุรกิจ
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ยางพารามีประโยชนตอสมาชิกชาวสวนยางทําผลกําไรใหแกสหกรณ ทําใหสมาชิกไดรับขอมูลขาวสาร ทํา

ใหเกิดการบริการจัดการท่ีดีและมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหดีข้ึน และสมาชิกกลุมนี้มีความคิดเห็นวา

การมีเครือขายทําใหมีตลาดท่ีกวางข้ึนและไดรับบริการดานการตลาดท่ีดีกวาพอคาท่ัวไป สวนความคิดเห็น

เกี่ยวกับการขยายการลงทุนของสหกรณการเกษตรยานตาขาว พบวาสมาชิกชาวสวนยางประมาณรอยละ 

19.38 มีความเห็นดวยกับการลงทุนสรางโรงงานยางแทง ประมาณรอยละ 3.65 ของสมาชิกชาวสวนยางไม

เห็นดวย โดยสมาชิกสวนใหญ (รอยละ 76.97) ไมไดแสดงความคิดเห็น  

 ท้ังนี้เม่ือสอบถามเกี่ยวกับผลประโยชนท่ีไดรับจากการเปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรยานตา

ขาวนั้น รอยละ 41.00 ใหความคิดเห็นวาไดประโยชน/ผลตอบแทนจากการออมเงินกับสหกรณ รองลงมา

รอยละ 32.00 เห็นวาไดประโยชนในรูปของสินเช่ือท่ีกูยืมเงินจากสหกรณ นอกจากนี้ยังไดประโยชนในรูป

ของปุยปลอดดอกเบ้ีย และเงินปนผล และสุดทายเม่ือสอบถามเกี่ยวกับการจัดประกวดสวนยาง พบวา

สมาชิกสวนใหญ (รอยละ 66.57) ไมไดแสดงความคิดเห็น สวนกลุมสมาชิกท่ีแสดงความคิดเห็นนั้น รอย

ละ 32.30 มีความเห็นดวยกับการจัดประกวดสวนยาง และมีสมาชิกเพียงรอยละ 1.12 ท่ีไมเห็นดวย  

 สวนผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับศูนยเรียนรูแบบเสมือนจริง (Virtual learning center) เพื่อ

ใหบริการสมาชิกและผูสนใจ การขับเคล่ือนศูนยเรียนรูและแผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิกนั้น การ

ขับเคล่ือนศูนยเรียนรูดานยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวเพื่อใหขอมูลขาวสาร มีพี่เล้ียงหรือ

เกษตรกรตัวอยางท่ีเปนตนแบบ และเผยแพรเทคโนโลยี/นวัตกรรมในการทําสวนยางพารา โดยดําเนินการ

ใน 3 แนวทางควบคูกันไป ไดแก (1) การคัดเลือกสวนยางพาราตนแบบและการพัฒนาสวนยางพารา (2) 

การขับเคล่ือนศูนยเรียนรูของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และ (3) แผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิก

เพื่อสรางรากฐาน (platform) การสงเสริมการทําสวนยางท่ีม่ันคง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 1. การคัดเลือกสวนยางพาราตนแบบและการพัฒนาสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตร

ยานตาขาวท่ีไดรับเลือกซ่ึงเปนธุรกิจตนน้ําเพื่อรองรับการกาวไปสูความเปนผูสงออกยางพาราท่ีเปนธุรกิจ

ปลายน้ํา เปนการขยายผลเครือขายคุณคาไปยังสมาชิกชาวสวนยางท่ีเปนตนน้ําใหไดรับผลประโยชนสูงข้ึน

จากการพัฒนาเครือขายคุณคายางพารา โดยโครงการฯ ไดนําแนวทางการขยายผลแบบกลุมท่ีมีแกนนําเปน

ศูนยกลางการเรียนรูเสมือนไขแดงและมีสมาชิกกลุมเปนไขขาวท่ีจะไดรับการเรียนรูผานแกนนํา ท้ังนี้ ในป

แรกทางโครงการฯ ไดคัดเลือกแกนนํากลุมจํานวน 2 ราย ท่ีเปนภาคีเครือขายและทําธุรกิจขายยางแผน

รมควันใหกับสหกรณการเกษตรยานตาขาว ในปท่ี 2 ไดคัดเลือกเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีเปนสมาชิก

เพิ่มอีกจํานวน 3 ราย และในปท่ี 3ไดคัดเลือกเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีเปนสมาชิกอีกจํานวน 1 รายท่ีใช

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการทําสวนยางพารา เพื่อทําหนาท่ีเปนศูนยกลางหรือแมขายท่ีเปนตนแบบใน

การขยายผลการทําสวนยางพารา (ผูผลิตน้ํายางหรือยางแผน) ซ่ึงเปนตนน้ําของการทําธุรกิจของสหกรณ

การเกษตรยานตาขาว เกษตรกรท่ีเปนตนแบบรายนี้เปนครอบครัวท่ีทําสวนยางพาราเปนหลัก มีฐานะความ

เปนอยูท่ีไมเดือดรอนแมวาราคายางพาราจะตกต่ํา มีความม่ันคงในอาชีพ เปนเกษตรกรท่ีไดรับคัดเลือกจาก
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สํานักงานการเกษตรจังหวัดตรังใหเปนตนแบบในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประกอบ

อาชีพการทําสวนยางพารา 

สวนยางท่ีใชเปนแปลงเรียนรูและถายทอดแนวปฏิบัติการทําสวนยางพารามีขนาด 9 ไร อยูใน

บริเวณเดียวกันกับพื้นท่ีบานท่ีอยูอาศัยซ่ึงเนื้อท่ีประมาณอีก 2 ไร ยางพาราอายุ 15 ป ใชปุยสูตร 15-15-15 

และ 20-8-20 รวมกับปุยอินทรีย ใสปุย 2 คร้ังตอป คิดเปนตนทุนในการใชปุยรวมประมาณ 30,000 บาทตอ

ป (3,333.33 บาทตอไร) ปจจุบันไดผลผลิตน้ํายางดิบประมาณ 70 กก./วันท่ีกรีด มีเปอรเซ็นน้ํายางประมาณ

รอยละ 34 คิดเปนยางแหงประมาณ 24 กิโลกรัม โดยมีจํานวนวันกรีดประมาณ 140 วัน เม่ือคํานวณจาก

ราคายางเฉล่ีย 80 บาท/กก. มีรายไดตอครอบครัวประมาณ 288,000 บาทตอป (ถาจางกรีดเจาของสวนก็จะมี

รายไดเพียงประมาณ 172,000 บาท) (32,000 บาทตอไร) หักคาปุยแลวจะมีรายไดสุทธิเหนือตนทุนท่ีเปนตัว

เงินประมาณ 250,000 บาท (27,777.78 บาทตอไร)โดยรายไดสุทธินี้ยังไมหักคาแรงงานในการกรีด ใสปุย 

และการดูแลสวนท่ีใชแรงงานในครัวเรือน วิเคราะหแลวเจาของสวนมีรายไดสุทธิประมาณ 21,000 บาทตอ

เดือน (2,333.33 บาทตอไรตอเดือน) ถาจางกรีดเจาของสวนก็จะมีรายไดสุทธิเพียงประมาณ 14,000 บาทตอ

เดือน (1,555.56 บาทตอไรตอเดือน) เม่ือราคาโดยเฉล่ียของน้ํายางดิบท่ีเกษตรกรไดรับอยูท่ี 80 บาท/กก. ซ่ึง

เม่ือระดับราคายางพาราตกต่ํากวาท่ีเปนอยูขณะนี้ เจาของสวนขนาดเนื้อท่ี 9 ไรก็จะมีรายไดสุทธิลดต่ําลง 

เชน ถาราคาโดยเฉล่ียของน้ํายางดิบท่ีเกษตรกรขายไดลดลง 10 บาท อยูท่ี 70 บาท/กก. เกษตรกรชาวสวน

ยางก็จะมีรายไดสุทธิของครัวเรือนเพียงประมาณ 18,500 บาทตอเดือน เทานั้น (2,055.56 บาทตอไรตอ

เดือน) 

 ในการนําแนวปฏิบัติการพัฒนาการทําสวนยางพาราตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  เกษตรกร

ตนแบบรายนี้ไดใชพื้นท่ีประมาณ 2 ไร ปลูกไมผลหลากหลายชนิดไวสําหรับบริโภคในครัวเรือน  เชน สม

โอ มังคุด เงาะ ลําไย  ขนุน มะพราว สมโชกุน ลองกอง กลวย รวมถึงปลูกผักสวนครัวและผักพื้นบานไว

สําหรับบริโภคในครัวเรือนอีกหลากหลายชนิดเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผักพ้ืนบานท่ีเรียกตามภาษา

ทองถ่ินวาตนขาไก ซ่ึงเปนไมพุมอายุยืนเก็บยอดออนท่ีแตกใหมตลอดเวลาลักษณะเชนเดียวกันกับผักเนี้ยง 

โดยสําหรับผักขาไกนอกจากใชบริโภคในครัวเรือนแลวยังมีเหลือเก็บขายสรางรายไดเสริมอีกดวย และ

เกษตรกรรายนี้ยังไดเพาะชําตนกลาผักขาไกซ่ึงมีเกษตรกรรายอ่ืนๆ มีความตองการนําไปปลูกและส่ังซ้ือ

จํานวนมาก โดยในรอบป 2555 ประมาณการณวาจะขายไดเปนรายไดเสริมประมาณ 5,000 บาท 

นอกจากนี้ยังมีการเล้ียงไกไวบริโภคไขและเนื้อในครอบครัวอีกดวย จึงทําใหครอบครัวนี้ไมเดือดรอน

แมวาราคายางพาราจะตกต่ําหรือราคาอาหารจะสูงข้ึนเพราะมีอาหารท่ีผลิตเองไวบริโภคเปนการประหยัด

คาใชจายดานอาหารของครอบครัว ท้ังนี้เนื่องจากพื้นท่ีเกษตรกรรมของเกษตรกรรายนี้เปนท่ีสูงลอนราบ

ไมสามารถใชทํานาไดจึงตองอาศัยการซ้ือขาวสารจากตลาดภายนอกแตก็ไมเดือดรอนเพราะยังมีรายไดจาก

การทําการเกษตรหลายแหลง 

นอกจากนี้ในพื้นท่ีสวนยางพาราขนาดพื้นท่ี 9 ไรนั้น  เกษตรกรรายนี้ไดจัดสรรพ้ืนท่ีสวนยางพารา

ประมาณ 8 ไร จากพื้นท่ีสวนยางพาราท้ังหมด 9 ไรแหงนี้ ปลูกตนผักเนี้ยงแซมระหวางแถวของตน
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ยางพารา ปจจุบันสามารถเก็บยอดผักเนี้ยงขายวันละประมาณ 5-6 กก. โดยแบงผักเนี้ยงเปน 10 มัดตอ

กิโลกรัม ใชแรงงานในครอบครัว 1-2 คนเก็บใชเวลา 2-3 ช่ัวโมง ราคาท่ีพอคามาซ้ือท่ีบาน 50 บาท/กก.  

หรือมัดละ 5 บาท โดยมีพอคาขาประจํา 2-3 รายมารับซ้ือ จึงทําใหเกษตรกรรายนี้มีรายไดเสริมอีกวันละ

ประมาณ 250-300 บาท หรือคิดเปนรายไดเสริมของครัวเรือนประมาณ 100,000 บาทตอป (11,111.11 บาท

ตอไร) นอกจากเก็บยอดผักเนี้ยงขายแลว เกษตรกรรายนี้ยังทํากิ่งเพาะชําตนผักเนี้ยงไวขายดวย 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) จากการใชประโยชนท่ีดินรวมเพียง 11 ไร และใชแรงงานของ

ครอบครัว 3 คน ใหเกิดการใชแรงงานในครัวเรือนอยางเต็มท่ี จึงเปนการสมควรท่ีจะสงเสริมและพัฒนา

เปนแปลงเรียนรูตนแบบภายใตศูนยเรียนรูของสหกรณการเกษตรยานตาขาว เปนตัวอยางแกเกษตรกรท่ี

เปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และเปนฐานในการขับเคล่ือนการทําสวนยางอยางม่ันคง

เพื่อใหเปนตนแบบแกชุมชนอ่ืนๆ ไดนําไปขยายผลตอไปในอนาคต 

 ในสวนของการขับเคล่ือนศูนยเรียนรูของสหกรณการเกษตรยานตาขาวในดานอ่ืนๆ ซ่ึงมี

ความกาวหนา ไดแก (1) จัดมุมศูนยการเรียนรูท่ีสํานักงานใหญของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด 

เพื่อเปนศูนยกลางในการคนควาหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต และส่ืออ่ืนๆ เชน เอกสาร หนังสือ บทความ และ

วีดีทัศน (2) ดําเนินการสรางหองศูนยการเรียนรูท่ีสาขา ณ โกดังอัดกอนยาง เพ่ือใหสมาชิกและเครือขายท่ี

ไปรอสงยางไดศึกษาขอมูลเร่ืองยางและขาวสารความเคล่ือนไหวของตลาดยางตามภาวะเศรษฐกิจโลก (3) 

การพัฒนา web-site เพื่อใหมี web-page ของสหกรณการเกษตรยานตาขาวท่ีสมาชิกและบุคคลท่ัวไป

สามารถเขามาสืบคนขอมูลและความเคล่ือนไหวของสหกรณการเกษตรยานตาขาว ธุรกิจยางพาราภายใต

เครือขายท่ีมีสหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนแกนนํา ซ่ึงประกอบดวยธุรกิจรวบรวมผลผลิตยางพารา และ

ธุรกิจแปรรูปผลิตผลยางพารา และธุรกิจดานอ่ืนๆ จํานวนอีก 9 ธุรกิจ รวมถึงกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งกิจกรรมคืนกําไรสูสังคม โดยไดดําเนินการพัฒนา web-site เสร็จส้ินแลว สามารถเปดเขาใชได

ภายในส้ินป 2556 นี้ และ (4) พัฒนาสหกรณการเกษตรยานตาขาวใหเปนตนแบบและศูนยเรียนรูการ

ดําเนินธุรกิจยางพาราภายใตโครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพาราท่ีกําลังดําเนินการอยูและโครงการวิจัย

การพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะ

เร่ิมดําเนินการภายในป 2556  

 ในสวนของแผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิกเพื่อสรางรากฐาน (platform) การสงเสริมการ

ทําสวนยางท่ีม่ันคงนั้น ไดใหความสําคัญกับการนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ซ่ึงจากการวิเคราะห

กรณีศึกษาของเกษตรกรสมาชิกตนแบบท่ีมีการจัดการฟารมภายใตความเส่ียงดานราคาของยางพาราและ

ความไมแนนอนของรายไดจากการประกอบอาชีพทําสวนยางพารา โดยมีการกระจายความเส่ียงเร่ือง

รายไดท่ีใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสวนยางพาราตนแบบอยางยั่งยืน นั่นคือการประกอบ
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อาชีพการทําสวนยางพาราท่ียึดถือทางสายกลางภายใตกระแสการเปล่ียนแปลงตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง คือความพอประมาณ มีเหตุผล และท่ีสําคัญคือมีภูมิคุมกันท่ีดีในการประกอบอาชีพ 

นําไปสูชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมท่ีดีข้ึน ทําใหการทําสวนยางพารามีความกาวหนาอยางสมดุล 

ม่ันคง และยั่งยืน มีการจัดทําวีดีทัศนสภาพสวนยางพาราและท่ีอยูอาศัยและกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนแหลง

รายไดท่ีหลากหลาย เปนตนแบบในการขับเคล่ือนมีการเผยแพรผาน web-site ของสหกรณการเกษตรยาน

ตาขาว 

 ท้ังนี้สหกรณการเกษตรยานตาขาวไดกําหนดแผนการสงเสริมการทําสวนยางท่ีม่ันคงเพิ่มเติมจาก

การมีสวนตนแบบ ดังตอไปนี้ 

(1) รวมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง จัดฝกอบรมการทําบัญชี

ครัวเรือน ปละคร้ัง กําหนดสมาชิกเปาหมายท่ีเขารวม 120 คน  

(2) รวมกับสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ผานการประชุมกลุมยอย 2 คร้ังตอป และจัดอบรมใหญ 1 คร้ังตอป กําหนด

สมาชิกเปาหมายท่ีเขารวมรวม 150 คน 

(3) สงเสริมการเพิ่มผลผลิตยางพาราของสมาชิก โดยสนับสนุนคาปุยปลอดดอกเบ้ีย 6 เดือน 

(4) รวมมือกับสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) อําเภอยานตาขาว  ใหคําแนะนํา

การดูแลรักษาตนยางพารา และแกปญหาโรคของตนยางพารา (โรครากขาว) 

(5) รวมมือกับ สกย. อําเภอยานตาขาว  คัดเลือกสวนยางพาราตัวอยางของสมาชิก โดยมีการ

กําหนดเกณฑรวมกันระหวาง สกย. กับสหกรณการเกษตรยานตาขาว เพ่ือหาสวนยางตัวอยาง 

และมอบรางวัลในวันประชุมใหญของสหกรณการเกษตรยานตาขาว  จัดทําวีดีทัศนสภาพ

สวนยางพาราและกิจกรรมตางๆ ภายในสวนยางพาราเผยแพรผาน web-site ของ สหกรณ

การเกษตรยานตาขาว 

(6) สงเสริมการลดตนทุนการทําสวนยางพาราเกี่ยวกับการใชปุย โดย 

- คัดเลือกสมาชิกใหเปนแปลงสาธิตใชปุยน้ําสกัดจากมูลสุกร จํานวน  8 ราย ใน 8  เขต

ตําบลของ อ.ยานตาขาว 

- คัดเลือกสมาชิกใหเปนแปลงสาธิตใชปุยส่ังตัด โดยรวมมือกับ สกย. อ.ยานตาขาว จํานวน 

8 ราย ใน 8 เขตตําบลของ อ.ยานตาขาว 

 ท้ังนี้ใหมีการดําเนินการประกาศยกยองในความรวมมือของเจาของสวนท้ัง 16 ราย ในท่ีประชุม

ใหญ และจัดทําวีดีทัศนสภาพสวนเผยแพรผาน web-site ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว พรอมท้ังจะมี

ขยายผลจาก 16 รายนี้ไปยังสมาชิกชาวสวนยางรายอ่ืนๆ ตอไป 

 ผลการวิจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งไดแกการศึกษาใหไดแบบจําลองการจัดการโซอุปทาน

ยางพาราในธุรกิจสหกรณ ภายใตการความรวมมือของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ีเปนพี่เล้ียง
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เปนท่ีปรึกษาดานวิชาการและเปนผูอํานวยความชวยเหลือในการประสานงานสรางพันธมิตรทางการคา 

ทางขอมูลและความรู นําไปสูการสรางรูปแบบ (Model) ซ่ึงสามารถใชรูปแบบของ สกก. ยานตาขาว เปน

กลไกในการบุกเบิกขับเคล่ือนการแกปญหาในแนวทางท่ีสรางความเข็มแข็ง ความม่ันคง ใหสามารถ

พ่ึงตนเองไดตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังตนน้ํา (เกษตรกรชาวสวนยางท่ีเปนสมาชิก 

สกก.) กลางน้ํา และปลายน้ํา (การบริหารงาน สกก. โดยคณะกรรมการฯ และฝายจัดการ)  

 จากผลการศึกษาตามโครงการวิจัยการเช่ือมโยงโซอุปทาน “เครือขายคุณคายางพารา” ท้ัง 3 ระยะท่ี

ผานมาโดยใชสหกรณการเกษตรยานตาขาว จ.ตรัง ท่ีมีการดําเนินธุรกิจยางพาราในรูปแบบเครือขาย โดยมี 

สกก. ยานตาขาวเปนแกนนํา นักวิจัยรวมกับกรรมการดําเนินงาน ฝายจัดการ สกก. ยานตาขาว และตัวแทน

เครือขาย สามารถถอดบทเรียนการดําเนินการเครือขายธุรกิจยางพาราตามหวงโซคุณคาอุปทาน ไดรูปแบบ

การเพิ่มขีดความสามารถของ สกก. ในการใช สกก. เปนกลไกในการนําแผนธุรกิจ การบริหารความเส่ียง 

ศูนยเรียนรู และแผนการสงเสริมการทําสวนยางไปใชประโยชนในการแกปญหาความผันผวนของราคา

ยางพาราท่ีมีแนวโนมตกตํ่า และไดพัฒนาแบบจําลองการจัดการโซอุปทานยางพาราในธุรกิจสหกรณท่ีมี

การจัดการความเส่ียงท้ังในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ดังตอไปนี้ 

 ตนน้ํา ในระดับตนน้ํา มีสมาชิกสหกรณการเกษตรท่ีเปนเกษตรกรชาวสวนยาง และชาวสวนยาง

ท่ีเปนสมาชิกของเครือขายเปนฐานการผลิตน้ํายางสดและยางแผนดิบ โดยเกษตรกรชาวสวนยางเหลานี้

จะตองมีการปรับตัวในการทําสวนยางไปในทิศทางท่ีมีความม่ันคงในรายไดและอาชีพการทําสวนยางท่ี

ยั่งยืนตามแนวทางสวนยางตนแบบและการถายทอดผานศูนยเรียนรู โดยการรับเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปฏิบัติ มีการทําบัญชีครัวเรือน มีการบริหารจัดการดานการเงินในครอบครัว นําเอาการทํา

เกษตรผสมผสาน เชน ปลูกพืชแซมในสวนยาง ปลูกพืชรวมยาง เล้ียงสัตวในสวนยาง ทําการเกษตรท่ีปลูก

พืชอยางอ่ืนนอกจากยางพารา เชน ปาลมน้ํามัน และไมผล เปนการบริหารความเส่ียงในระดับครัวเรือน

เกษตรกรท่ีอยูในระดับตนน้ําของธุรกิจยางพารา สงผลใหมีการกระจายความเส่ียงจากผลกระทบดาน

รายไดจากการทําสวนยางลดลงเนื่องจากราคายางพารามีความผันผวนและมีแนวโนมตกต่ําลง รวมท้ัง

สงเสริมใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่งคาปุย ท้ังนี้ก็เพ่ือใหสมาชิกชาวสวนยางมีอาชีพท่ี

ม่ันคง สามารถเปนฐานการผลิตยางพาราและมีปริมาณผลผลิตยางพาราท่ีจะสงตอเขาสูโซอุปทานผาน

สหกรณการเกษตรท่ีเปนแกนนําในจํานวนท่ีแนนอน รวมท้ังควรดําเนินการใหมีศูนยเรียนรูแบบเสมือน

จริง เพื่อใหบริการสมาชิกและผูสนใจ ใหมีการขับเคล่ือนศูนยเรียนรูและแผนสงเสริมการทําสวนยางแก

สมาชิก  

 กลางน้ํา ในระดับกลางน้ํา มีสหกรณการเกษตรท่ีเปนแกนนํา สหกรณการเกษตรและกลุม

เกษตรกรอ่ืนๆ ท่ีเปนพันธมิตรและเครือขายท่ีรวบรวมผลผลิตยางพารามาแปรรูปเปนยางแผนรมควันท่ีมี

คุณภาพ และรวบรวมยางแผนดิบของสมาชิกฯ โดยมีปริมาณผลผลิตยางพาราแปรรูปข้ันตนและข้ันกลาง

ในปริมาณเฉล่ีย 50 ตันตอวัน รวมถึงการพิจารณาลงทุนในการแปรรูปยางพาราข้ันกลาง เชน ยางแทง หรือ 

ยางคอมปาวด การดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรท่ีเปนแกนนําตองมีแผนธุรกิจในชวง 2-3 ปลวงหนา 
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มีรายละเอียด ตนทุน ผลตอบแทน และความเส่ียงจําแนกตามชองทางการตลาด รวมถึงมีการประเมิน

ตนเองท่ีคํานึงถึงแนวทางการปองกันความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจยางพารา โดยคํานึงถึงความเส่ียงในการ

ดําเนินงาน (Operation risk) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial risk) และความเส่ียงดานนโยบาย (Policy 

risk) แลวดําเนินการวางแผนการบริหารความเส่ียงของธุรกิจยางพารา 

 มีการแสวงหาและสรางสัมพันธกับหนวยงาน/องคกรตางๆ มาเปนพันธมิตรทางการคา และหนวย

สนับสนุนทางดานเงินทุน ดานวิชาการและความรู เชน สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานตรวจบัญชี

สหกรณ  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันการศึกษา สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา

สวนยาง ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ สถาบันวิจัยยาง องคการสวนยาง บริษัทแปรรูปและคายางพารา 

สหกรณกองทุนสวนยางเขาซก สหกรณการเกษตรจันดี กลุมเกษตรกรชาวสวนยางธารน้ําทิพย กลุม

วิสาหกิจชุมชนบานสีระมัน  เปนตน 

 ปลายน้ํา  ในระดับปลายน้ํา มีสหกรณการเกษตรท่ีเปนแกนนําทําหนาท่ีจําหนายและสงผลผลิต

ยางพาราแปรรูปข้ันกลางผานโซอุปทานไปยังอุตสหกรรมแปรรูปข้ันสุดทายท่ีอยูปลายน้ําของธุรกิจ

ยางพารา การดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรท่ีเปนแกนนําในระดับปลายน้ําตองมีแผนธุรกิจในชวง 2-

3 ปลวงหนา มีรายละเอียดความเส่ียงจําแนกตามชองทางการตลาด เชนเดียวกัน รวมถึงมีการประเมิน

ตนเองท่ีคํานึงถึงแนวทางการปองกันความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจยางพาราโดยดําเนินการวางแผนการ

บริหารความเส่ียงของธุรกิจยางพาราดวย  ในระดับปลายน้ํานี้มีการดําเนินธุรกิจขายยางแผนรมควันโดย

การประมูลผานตลาดกลางยางพาราหาดใหญ (หรือตลาดกลางยางพาราในจังหวัดอ่ืนๆ) มีการแสวงหาแนว

ทางการสงออกยางแผนรมควันอัดกอนผานชุมนุมสหกรณจังหวัดตรังและพันธมิตรทางการคาไปยัง

ประเทศ จีน อินเดีย และมาเลเซีย นอกจากนี้สหกรณการเกษตรท่ีเปนแกนนําตองกลับมาใหความสําคัญกับ

ชองทางการจําหนายยางแผนรมควัน  ยางแทง/ยางคอมปาวดท่ีจะแปรรูปในอนาคต ใหกับพันธมิตรทาง

การคาท่ี เปนบริษัทแปรรูปยางพาราข้ันสุดทายในอุตสาหกรรมยางรถยนตและรถจักรยานยนต 

ภายในประเทศไทย เชน บริษัท ยางโอตานิ จํากัด บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร จํากัด และบริษัท เอ็น. ดี. รับ

เบอร ซ่ึงเปนบริษัทของคนไทย ซ่ึงจากผลการศึกษามีความเปนไปไดสูงท่ีบริษัทของไทยเหลานี้จะเขามา

เปนพันธมิตรทางการคากับสหกรณการเกษตรท่ีเปนแกนนํา  

 อีกท้ังในการบริหารความเส่ียงในระดับปลายน้ํานั้น สหกรณอาจจะไมตองดําเนินการเองท้ังหมด

โดยตองมีการแสวงหาพันธมิตรมาเปนหุนสวนทางการคาเพ่ือการแปรรูปข้ันสุดทายเชน การประกอบการ

อุตสาหกรรมแปรรูปข้ันสุดทาย สหกรณอาจจะรวมลงทุนกับบริษัทในประเทศหรือตางประเทศ โดย

สหกรณเปนผูลงทุนในท่ีดินและผลผลิตยางพาราท่ีเปนวัตถุดิบ สวนบริษัทเอกชนลงทุนในเคร่ืองจักร 

เทคโนโลยีการแปรรูป และความรูเกี่ยวกับวิธีการผลิต (Know How) และชองทางการจําหนายท่ีบริษัท

นั้นๆ มีอยูแลว โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของของภาครัฐจะตองเขามามีบทบาทในการอํานวยความสะดวกใน
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การแสวงหาพันธมิตรทางการคาท่ีเปนบริษัทเอกชนและสรางความม่ันใจแกภาคเอกชนท่ีจะเขามารวมทํา

ธุรกิจยางพารากับสหกรณโดยเขามามีบทบาทในการรับรองเกี่ยวกับคุณภาพยางแปรรูปของสหกรณ 

 ท้ังนี้เม่ือพิจารณาการประกอบธุรกิจยางพาราท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําแลว เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ํายางโดยการลดตนทุน

การทําสวนยาง และเพิ่มรายไดจากกิจกรรมเกษตรผสมผสาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและ

การตลาด จําเปนตองมีการจัดการโซอุปทานในธุรกิจยางพาราท่ีช้ีใหเห็นการเช่ือมโยงธุรกิจระหวาง

สหกรณกับภาคีเครือขายพันธมิตรท้ังในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา มีการจัดการอุปทานของ

ผลผลิตยางพาราของสมาชิกและเครือขายท่ีสหกรณรวบรวมไดท้ังหมดใหชัดเจนดวยการจัดทําแผนธุรกิจท่ี

กําหนดการจัดการอุปทานใหเปนสวนหนึ่งของกลไกตลาดท่ีอยูในรูปยางแผนรมควัน ยางคอมปาวด ยาง

แทง และการจัดการอุปทานเพื่อแปรรูปเปนสินคาสําเร็จรูปโดยการรวมลงทุนการกับพันธมิตรทางการคา

ซ่ึงมีการบริหารความเส่ียงในทุกระดับและใชกลไกศูนยเรียนรู แผนธุรกิจ แผนบริหารความเส่ียง การ

พัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการ มีท่ีปรึกษา เงินกองทุน ฯลฯ ซ่ึงจะช้ีใหเห็นนวัตกรรมการจัดการธุรกิจ

แนวใหม โดยการจัดทําและดําเนินการตามแผนธุรกิจระยะ 3 ป ดวยความรวมมือทางวิชาการจาก

สถาบันการศึกษา มีการแสวงหาพันธมิตรและหุนสวนทางการคาเพ่ิมเติมตลอดเวลา มีการนําเอาแนว

ทางการบริหารความเส่ียงมาใชในการดําเนินธุรกิจเครือขายยางพารา ดังตอไปนี้ 

(1) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมจํานวน 3 โรงของสหกรณ ท่ี

ไดจากการประชุมระดมความคิดในการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือลดตนทุนในการแปร

รูป โดยทางสหกรณไดสง เจ าหนา ท่ี ท่ี เกี่ ยวของไปศึกษาดูงานของโรงรมอ่ืนๆ ท่ีมี

ประสิทธิภาพในการแปรรูปสูง สามารถแปรรูปยางแผนรมควันในอัตราสูงกวารอยละ 95 

นอกจากการปรับปรุงในเร่ืองของบุคลากรแลว ทางสหกรณยังไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 3 

แสนบาทเพื่อดําเนินการปรับปรุงเตาอบแบบประหยัดพลังงาน เพื่อลดตนทุนเช้ือเพลิงและเพิ่ม

สัดสวนการแปรรูปท่ีปจจุบันไดเพียงรอยละ 60 เปนไมนอยกวารอยละ 95 

(2) พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความรูความสามารถของคณะกรรมการฝายจัดการ และสมาชิก

เครือขาย ดวยการเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อนําไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

ธุรกิจยางพาราในรูปแบบเครือขายท่ีมีสหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนแกนนํา จัดทําแผน

ธุรกิจและใหมีผูรับผิดชอบท่ีจัดเจนและมีการติดตามงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการรับซ้ือ

และขายยางแผนรมควัน ณ สาขาของเครือขายตลาดกลางยางพาราหาดใหญ ของสหกรณ

การเกษตรยานตาขาว 

(3) เพื่อใหการประกอบการธุรกจิยางพารามีความตอเนื่องและยั่งยนื จึงควรสนับสนุนใหสหกรณ

การเกษตรยานตาขาวรวมกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ

สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ในการพัฒนาโครงสรางองคกรใหมใหมีกลุมงานเกี่ยวกับการวิจัยและ

พัฒนา ( Research and Development: R & D) การจัดการความรู ( Knowledge Management: 
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KM) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development: HRD โดยเช่ือมโยงกับ

ศูนยการเรียนรูท่ีกําลังดําเนินการอยู 

(4) การดําเนินการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานใหแกสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวเกี่ยวกับ

การลดตนทุนในการทําสวนยาง การจัดทําบัญชีครัวเรือน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) การเผยแพรผลงานวิจัยผานการเขามาศึกษาดูงานของตัวแทนจากสหกรณและหนวยงานตาง ๆ 

ท่ีทําธุรกิจเกี่ยวของกับยางพารา และ web-site ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว 

ในสวนของการบริหารความเส่ียงระดับตนน้ํานั้น จากการถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบ การทํา

สวนยางพาราใหมีความม่ันคง ยั่งยืน เกษตรกรชาวสวนยางตองพึง่พาตนเองไดดวยการกระจายความเส่ียงท่ี

เกิดจากความผันผวนของราคายางพารา ดังตอไปนี้ 

(1) เกษตรกรสวนใหญขาดความรู ความเขาใจในเร่ืองของการใชปุยยางพารา และการปรับปรุง

สภาพดินท่ีถูกตองเหมาะสม ควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อลดตนทุนการทําสวนยาง 

(2) เกษตรกรสวนใหญไมเห็นความสําคัญและยังขาดความรูเพิ่มเติมในการทําการเกษตรแบบ

ผสมผสานดวยการปลูกพืชแซมยาง ในสวนยางท่ีมีอายุ 1- 3 ป และสวนยางท่ีมีอายุ 4 ปถึงโคน

ปลูกใหม เพื่อเปนรายไดเสริมจากรายไดท่ีไดรับจากการปลูกยาง  

(3) แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปนเร่ืองสําคัญท่ีชวยบรรเทาความเดือดรอนจากความไมแนนอน

ของรายไดจากการทําสวนยางอันเนื่องมาจากราคายางพาราตกต่ําและมีความผันผวนสูงมาก ถา

เกษตรกรชาวสวนยางโดยท่ัวไปไดนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชก็จะลดสภาวะการ

พึ่งพาปจจัยภายนอกไดมาก ลดคาใชจายดานอาหารภายในครัวเรือน สามารถประกอบอาชีพ

การทําสวนยางไดอยางม่ันคงเพราะมีรายไดเสริมจากแหลงอ่ืนๆ ดวย 

 จากการถอดบทเรียนผานผลการวิจัยตามโครงการวิจัยการเช่ือมโยงโซอุปทาน “เครือขายคุณคา

ยางพารา” ท้ัง 3 ระยะโดยใชสหกรณการเกษตรยานตาขาว จ.ตรัง ท่ีมีการดําเนินธุรกิจยางพาราในรูปแบบ

ภาคีเครือขาย โดยมี สกก. ยานตาขาวเปนแกนนํา ไดนําไปสูขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับการขับเคล่ือน

แผนธุรกิจท่ีมีการบริหารความเส่ียงสําหรับสหกรณการเกษตรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ: กรณีธุรกิจ

ยางพารา  ดังตอไปนี้ 

 1. ผลการศึกษาชี้วาสหกรณหรือสถาบันเกษตรกรท่ีเปนองคกรทางสังคม เม่ือตองเขาไป

ดําเนินการทางธุรกิจท่ีอยูในโลกของการแขงขันนั้น ก็มีตัวแบบการทํางานของสหกรณท่ีสามารถเขาไปทํา

ธุรกิจได เปนการผลักดันองคกรทางสังคมใหเขาไปดําเนินการในธุรกิจไดอยางแทจริงแมวาการ

ประกอบการธุรกิจยางพารามีความเส่ียงดานราคาและมีการแขงขันสูง โดยสหกรณการเกษตรหรือสถาบัน

เกษตรกรท่ีเขามาประกอบธุรกิจยางพารานี้จําเปนตองใชบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในการจัดการ 

และการบริหารธุรกิจยางพารา ท้ังนี้ในการแกไขปญหาการเรียกรองดานราคาของเกษตรกรชาวสวน

ยางพารา รัฐบาลควรพิจารณานําเอารูปแบบการประกอบธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว

นี้ไปแกปญหาไดแนวทางหนึ่ง ซ่ึงเปนการใชกลไกของกระบวนการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม ดังนั้น
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จึงควรตองมีการตรวจสอบวาสหกรณการเกษตร/สถาบันเกษตรกรในประเทศไทยท่ีมีศักยภาพเชนเดียวกับ

สหกรณการเกษตรยานตาขาวท่ีเปรียบเสมือนเปนหัวรถจักรในการขับเคล่ือนวามีอยูอีกกี่แหงท่ีไหนบาง 

โดยภาครัฐตองศึกษาหาขอมูลวาสถาบันเกษตรกรเหลานั้น (ท่ีเปรียบเสมือนเปนหัวรถจักร) ยังมีความ

ตองการหรือขาดอะไรอยูบาง แลวนําขอมูลเหลานั้นไปพิจารณาส่ังการใหหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของไป

ดําเนินการใหความชวยเหลือสนับสนุนใหสถาบันเกษตรกรเหลานั้นมีความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองไดโดย

การยกระดับความสามารถในการประกอบธุรกิจยางพารา เปนการแกไขปญหาในเชิงรุก เชน ความ

ชวยเหลือดานการแปรรูปในรูปของเงินทุนและเทคโนโลยี่/นวัตกรรม ไมใชแกปญหาในเชิงตั้งรับท่ีตอง

คอยอุมหรือปอนท่ีนําไปสูความออนแอ เชน รัฐชวยแกไขปญหาดานราคาเพียงอยางเดียวซ่ึงราคามีการข้ึน

ลงตามตลาดโลก ส่ิงเหลานี้จะชวยใหเห็นยุทธศาสตรของรัฐ วาควรไปเพิ่มขีดความสามารถในการ

ประกอบการเชิงธุรกิจของเกษตรกรผานกระบวนการสหกรณ 

 2. ในระยะเร่ิมตนสถาบันเกษตรกรจะตองแสวงหาความรวมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา

ตางๆ โดยรัฐตองเขามามีสวนชวยเหลือ เพื่อใหนักวิชาการมาชวยเปนพี่เล้ียง เปนท่ีปรึกษาทางวิชาการ 

ศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research & Development: R&D) เพื่อหาแนวทางในการลดตนทุน เชน เทคโนโลยี

ในการทําสวนยาง การพัฒนาอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการแปรรูปยางพาราท้ังข้ันตน ข้ันกลาง และข้ันสุดทาย  

รวมท้ังชวยประสานงานในการสรางและเช่ือมโยงเครือขายและพันธมิตรในทุกภาคสวน เพื่อพัฒนา

ศักยภาพและยกระดับความรูความสามารถในการจัดการใหเปนมืออาชีพ สามารถแขงขันไดกับบริษัท

ธุรกิจเอกชน  

3. การประกอบธุรกิจยางพาราใหอยูรอดไดเปนส่ิงจําเปนมากท่ีสหกรณตองมีบุคลากรท่ีมีความรู 

ความสามารถอยูในองคกรอยางตอเนื่อง จะตองมีการยกระดับ พัฒนา และเสริมสรางความรูความสามารถ

ของคณะกรรมการ ฝายจัดการ รวมถึงสมาชิกเครือขาย และควรขยายผลการใหองคความรูแกสมาชิก

เกษตรกรชาวสวนยางใหเพิ่มมากข้ึนตามความเหมาะสมของภูมิสังคม ดวยการจัดฝกอบรม และศึกษาดูงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการตลาด  

 4. เนื่องจากการประกอบการธุรกิจยางพาราโดยสหกรณการเกษตรหรือสถาบันของเกษตรกรตองมี

องคประกอบของคณะกรรมการ และฝายจัดการท่ีมีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศนทางธุรกิจยางพาราเม่ือ

บุคลากรของสหกรณการเกษตรหรือสถาบันของเกษตรกรในปจจุบันไดรับการเสริมสรางข้ึนมาแลวแตใน

อนาคตบุคลากรเหลานี้จะทยอยเกษียณการทํางานไป จึงมีความเส่ียงเกี่ยวกับความตอเนื่องและความยั่งยืน

ในการประกอบธุรกิจยางพาราของสหกรณ ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการสนับสนุนบุคลากรของ

สหกรณและเครือขาย รวมท้ังบุตรหลานของสมาชิกไดศึกษาเรียนรูเพิ่มเติม โดยมีการใหทุนการศึกษาเพื่อ

สรางบุคลากรทดแทนท่ีเกษียณอายุเพื่อใหมีการสืบทอดความรู ความสามารถในการประกอบการธุรกิจ

ยางพารา อีกท้ังหนวยงานท่ีเกี่ยวของของภาครัฐควรสนับสนุนใหสหกรณการเกษตรและสถาบันเกษตรกร

รวมมือกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ในการพัฒนา

โครงสรางองคกรใหมใหมีกลุมงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา  (R & D)  การจัดการความรู (KM) และการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) โดยเช่ือมโยงกับการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจยางพารา

ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา พรอมจัดใหมีศูนยการเรียนรูข้ึน 

 5. ในการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกร/สหกรณการเกษตรในการประกอบธุรกิจยางพารา

ควรจะดําเนินการเปน 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลสมาชิก โดยควรจัดทํา

ฐานขอมูลสมาชิกตนแบบท่ีทําสวนยางเพียงอยางเดียวและสมาชิกท่ีทําสวนยางแบบผสมผสานกับพืชอ่ืน 

เพื่อแสดงใหเห็นผลดีของการทําสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระยะท่ี 2 เปนการกําหนด

กรอบทิศทางและการวางกลยุทธและแผนธุรกิจ และระยะท่ี 3 เปนการสรางและถอดแบบจําลองธุรกิจ

ยางพาราตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ซ่ึงท้ังหมดทําใหเห็นเสนทางการเช่ือมโยงโซอุปทาน การ

วิเคราะหแผนกลยุทธ การจัดการความเส่ียง ทําใหไดเห็นวิธีการเติบโตท่ีใชกระบวนการสรางองคความรู

และขอมูล เปนตัวเพิ่มขีดความสามารถของสหกรณการเกษตรในการกาวสูโลกของการทําธุรกิจ ท่ีสามารถ

พึ่งพาและยืนหยัดอยูไดดวยตัวเองอยางยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิก 

6. ตองมีการจัดการโซอุปทานในธุรกิจยางพาราท่ีช้ีใหเห็นการเช่ือมโยงธุรกิจระหวางสหกรณกับ

ภาคีพันธมิตรท้ังในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา มีการจัดการอุปทานของผลผลิตยางพาราของ

สมาชิกและเครือขายท่ีสหกรณรวบรวมไดท้ังหมดใหชัดเจน โดยกําหนดการจัดการอุปทานเปนสวนหนึ่ง

ของกลไกตลาดในรูปยางแผนดิบรมควัน ยางคอมปาวด ยางแทง และการจัดการอุปทานเพื่อแปรรูปเปน

สินคาสําเร็จรูปโดยการรวมลงทุนกับบริษัทเอกชนท่ีเขารวมเปนพันธมิตรทางการคา โดยสหกรณอาจจะไม

ตองดําเนินการเองท้ังหมด เชน สหกรณลงทุนในท่ีดินและจัดหาวัตถุดิบ สวนบริษัทตางประเทศลงทุนใน

เคร่ืองจักรและความรูดานเทคนิค  (Know How) และชองทางการจําหนายท่ีมีอยูแลว โดยตลอดโซอุปทาน

มีการบริหารความเส่ียงในทุกระดับ และใชกลไกศูนยเรียนรู แผนธุรกิจ แผนบริหารความเส่ียง การพัฒนา

โครงสรางการบริหารจัดการ มีท่ีปรึกษา เงินกองทุน ฯลฯ ซ่ึงช้ีใหเห็นนวัตกรรมการจัดการธุรกิจแนวใหม 

7. ในการประกอบธุรกิจยางพาราโดยใชกระบวนการของสหกรณนั้น มีท้ังนโยบายของภาครัฐท่ี

เปนตัวถวง/หนวงใหสหกรณหรือสถาบันเกษตรกรไมกาวไปขางหนา และนโยบายภาครัฐท่ีชวยสนับสนุน

สงเสริมในการประกอบธุรกิจยางพารา ซ่ึงถารัฐใชนโยบายสงเสริมท่ีถูกตองก็จะชวยในการขับเคล่ือน

กระบวนการสหกรณได โดยรัฐไมตองเขามาแทรกแซงตลาดจนเปนภาระดานงบประมาณจํานวนมาก 

นโยบายท่ีผิดพลาดเปนตัวถวง/หนวงใหสหกรณหรือสถาบันเกษตรกรไมกาวไปขางหนาไดแก  

(1) นโยบายการขยายการทําสวนยางพาราในพื้นท่ีใหมในทุกภาคของประเทศท่ีทําใหมีผลผลิต

ยางพาราลนตลาด 

(2) นโยบายของรัฐท่ีไมมีความจริงใจในการแกปญหา สรางความแตกแยก เชน นโยบายใหเงินคา

ปจจัยการผลิต ซ่ึงผูรับจางกรีดและเจาของสวนยางพาราท่ีไมมีเอกสารสิทธ์ิไมไดรับการ

ชวยเหลือ 

(3) นโยบายประกันราคาท่ีไมสอดคลองกับสภาวการณของตลาดโลก ทําใหรัฐตองเก็บสต็อก

ยางพารา และมีภาระทางดานงบประมาณแผนดินจํานวนมาก 
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(4) มาตรการยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมในการสงออกยางพารา (CESS) ซ่ึงราคายางพาราอาจ

สูงข้ึนในระยะแรก แตในท่ีสุดราคาท่ีสูงข้ึนจะนอยกวาสวนตางๆ ท่ีรัฐยกเวนคา CESS ใหกับ

ผูสงออก กําไรสวนตางนี้จะไมตกไปถึงเกษตรกรชาวสวนยางท้ังหมด สวนตางสวนใหญจะ

ตกอยูกับพอคาคนกลาง และในอนาคตเงินกองทุนท่ีไดรับเงินจากคา CESS จะมีเงินทุนลดลง

สงผลกระทบตอการสงเคราะหในการปลูกยางพาราทดแทนยางเกาและรัฐตองใชเงิน

งบประมาณมาสนับสนุน 

นโยบายท่ีควรดําเนินการเพื่อชวยใหการขับเคล่ือนกระบวนการสหกรณในการประกอบธุรกิจ

ยางพาราเปนไดอยางม่ันคง ไดแก 

(1) นโยบายสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทําสวนยาง 

เชน อนุญาตใหเวนตนไมท่ีเปนประโยชนในสวนยางไมตองโคนเม่ือขอสงเคราะหปลูก

ยางพาราทดแทนและอนุญาตใหปลูกพืชรวมยางในสวนยางท่ีขอปลูกยางทดแทน 

(2) ใชนโยบายกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพาราดวยการช้ีนําราคาตลาดโดยแทรกแซงราคา

ยางพาราในชวงท่ีราคายางตกต่ํานอยกวาตนทุนการผลิต โดยดําเนินการผานสถาบันเกษตรกร/

สหกรณ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันเกษตรกร 

(3) นโยบายการนําเงิน CESS มาใชในการตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพของเกษตรกรชาวสวนยาง

และผูรับจางกรีดยาง 

(4) มาตรการใหเงินอุดหนุนสถาบันเกษตรกรไปใชในการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

ผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพารา  

(5) มาตรการสงเสริมใหบริษัทของเอกชนภายในประเทศรับซ้ือวัตถุดิบยางพาราจากสถาบัน

เกษตรกรโดยตรงในรูปของการลดหยอนหรือยกเวนภาษี โดยดําเนินการรวมเปนภาคี

เครือขายพันธมิตรผูใชยางพาราท่ีผลิตจากสถาบันเกษตรกร หรือสรางตลาดรับซ้ือยางพารา

แปรรูปข้ันกลางภายในประเทศท่ีบริษัทผูแปรรูปข้ันสุดทายซ้ือโดยตรงจากสถาบันเกษตรกร  

(6) มาตรการสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากยางพาราท่ีผลิตโดยสถาบัน

เกษตรกรท่ีมีการรวมลงทุนกับพันธมิตรผูแปรรูปเอกชนในประเทศ 
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บทคัดยอ 

 

 วัตถุประสงคของการวิจัยในเร่ืองนี้คือ (1) เพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมการทําสวนยางพาราแก

สมาชิกสหกรณใหเกิดความม่ันคงในอาชีพ และ (2) เพื่อพัฒนาแบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณท่ีมี

การจัดการความเส่ียงภายใตโซอุปทาน 

 ผลการวิจัยไดมีการปรับปรุงแผนธุรกิจของเครือขายคุณคายางพาราสหกรณยานตาขาวโดยการ

วิเคราะหสถานการณธุรกิจท่ีพิจารณาถึงสภาพแวดลอมดานโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน และได

นําไปสูการเสนอกลยุทธการประกอบธุรกิจยางพาราของเครือขายคุณคาตามโซอุปทานท่ีสําคัญ ท้ังหมด  

49 กลยุทธ และในแผนธุรกิจนี้ยังไดกําหนดแผนการตลาดและแผนพัฒนาผลิตภัณฑไวดวย โดยแผนการ

ตลาดมีการกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดานราคา ในสวนของแผนพัฒนา

ผลิตภัณฑและการตลาดนั้นไดกําหนดแผนปฏิบัติงานไวท้ังหมด 6 ประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเนนท่ีการ

เรียนรูและพัฒนาโดยเครือขายคุณคายางพารายานตาขาว การจัดทําสวนตนแบบเพื่อลดตนทุน สงเสริมให

เกิดเปนสังคมเรียนรู และใหสมาชิกมีความเขาใจในการทําสวนยางอยางยั่งยืน  

ท้ังนี้ในสวนของแผนบริหารความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจยางพาราในป 2555 – 57 ท่ีได

ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเส่ียงท้ัง 6 ข้ันตอนนั้น พบวาธุรกิจการขายยางและการแปรรูปยาง

แผนรมควันของโรงรมสหกรณ มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงมากท่ีสุด โดยในสวนของการขายยางสามารถ

จัดกลุมเพื่อการบริหารไดเปน 2 ประเด็น คิดเปนแผนงาน/โครงการจํานวน 7 โครงการ สวนการแปรรูป

ยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณ จากการกําหนดมาตรการของการจัดการความเส่ียง สามารถจัดกลุม

เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงไดเปน 4 ประเด็น คิดเปนแผนงาน/โครงการจํานวน 11 โครงการ 

 ผลการวิจัยอีกสวนหนึ่งไดแกการประเมินความคิดเห็นระดับเกษตรกรและผลกระทบดาน

เศรษฐกิจและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมระดบัสมาชิก สหกรณและระดับเครือขาย  จากขอมูลการสัมภาษณ

ชาวสวนยางท่ีเปนสมาชิกโดยการสุมตัวอยาง 356 ราย พบวาประมาณคร่ึงหนึ่งของเกษตรกรชาวสวนยาง

มีรายไดจากการประกอบอาชีพการทําสวนยางเพียงอยางเดียว ซ่ึงมีความเส่ียงสูงท่ีจะไดรับผลกระทบจาก

ราคายางพาราตกตํ่า และสมาชิกประเมินวาผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากราคายางตกต่ํานั้น มีผล

ทําใหรายไดลดลงอยางคอนขางรุนแรง นอกจากนี้ยังพบวามีสมาชิกเพียงรอยละ 23.93 ท่ีไดมีการนํา

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  

 สวนผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับศูนยเรียนรูแบบเสมือนจริงเพื่อใหบริการสมาชิกและการ

ขับเคล่ือนศูนยเรียนรูและแผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิกนั้น มีเกษตรกรตัวอยางท่ีเปนตนแบบเปน

พี่เล้ียงและเผยแพรเทคโนโลยี/นวัตกรรมในการทําสวนยางพารา โดยในสวนของสวนตนแบบไดคัดเลือก

สมาชิกท่ีใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการทําสวนยางพาราทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการเรียนรูเพ่ือขยาย

ผล และในสวนของแผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิกเพ่ือสรางรากฐานการสงเสริมการทําสวนยางท่ี
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ม่ันคงและยั่งยืนนั้น ไดใหความสําคัญกับการนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ซ่ึงจากการวิเคราะหสวน

ยางตนแบบท่ีมีการจัดการฟารมภายใตความเส่ียงดานราคาของยางพาราและความไมแนนอนของรายได

จากอาชีพทําสวนยางพารานั่น คือการทําสวนยางพาราท่ียึดถือความพอประมาณ มีเหตุผล และท่ีสําคัญคือมี

ภูมิคุมกันท่ีดีในการประกอบอาชีพ นําไปสูชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมท่ีดีข้ึน ทําใหการทําสวน

ยางพารามีความกาวหนาอยางสมดุล ม่ันคง และยั่งยืน 

 การศึกษาใหไดแบบจําลองการจัดการโซอุปทานยางพาราในธุรกิจสหกรณ จากการศึกษาและถอด

บทเรียนพบวารูปแบบการเพิ่มขีดความสามารถของสหกรณการเกษตรยานตาขาวและใชกลไกในการนํา

แผนธุรกิจ การบริหารความเส่ียง ศูนยเรียนรู และแผนการสงเสริมการทําสวนยางตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชประโยชนในการแกปญหาความผันผวนของราคายางพาราท่ีมีแนวโนมตกต่ํา และไดพัฒนา

แบบจําลองการจัดการโซอุปทานยางพาราในธุรกิจสหกรณท่ีมีการจัดการความเส่ียงท้ังในระดับตนน้ํา 

กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยเนนการสรางและเช่ือมโยงภาคีเครือขายและพันธมิตรทางการคากับทุกภาคสวน

ท้ังสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน 

 จากผลการศึกษาไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการขับเคล่ือนแผนธุรกิจท่ีมีการบริหารความ

เส่ียงสําหรับสหกรณการเกษตร: กรณีธุรกิจยางพารา ท่ีสําคัญท้ังหมด 7 ขอ เชน (1) รัฐบาลควรพิจารณา

นําเอารูปแบบการประกอบธุรกิจเครือขายยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวนี้ไปใชแกปญหาการ

เรียกรองดานราคายางพาราไดแนวทางหนึ่ง และภาครัฐตองพิจารณาใหความชวยเหลือสนับสนุนสถาบัน

เกษตรกรอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพ ใหมีความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได รวมกันเปนเสมือนหัวรถจักรในการ

ขับเคล่ือนการแกปญหานี้ (2) ในระยะเร่ิมตนสถาบันเกษตรกรจะตองแสวงหาความรวมมือทางวิชาการ

จากสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อใหนักวิชาการมาชวยเปนพี่เล้ียง เปนท่ีปรึกษาทางวิชาการ การศึกษาวิจัย

และพัฒนา (3) มีการบริหารความเส่ียงดานบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและวิสัยทัศนทางธุรกิจ

ยางพาราดวยการสนับสนุนบุคลากรของสหกรณและเครือขาย รวมท้ังบุตรหลานของสมาชิกไดรับ

ทุนการศึกษาเรียนรูเพิ่มเติม และ (4) ในการพัฒนาศักยภาพของสหกรณในการประกอบธุรกิจยางพาราควร

จะดําเนินการเปนข้ันตอน 3 ระยะ คือ เร่ิมดวยการจัดทําฐานขอมูลสมาชิก ตอมาใหมีการกําหนดกรอบ

ทิศทางและการวางกลยุทธและแผนธุรกิจ และสุดทายเปนการสรางและถอดแบบจําลองธุรกิจยางพารา

ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ท่ีมีการบริหารความเส่ียง 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 para-

rubber 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 para-

rubber 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 para-

rubber 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 para-

rubber 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 

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย ท้ังในดานเปนอาชีพหลักของเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราท่ีทํารายไดใหเกษตรกรไดอยางสมํ่าเสมอตลอดท้ังป และเปนแหลงเงินตราตางประเทศจากการ

สงออก โดยจากขอมูลพื้นฐานเศรษฐกิจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) ในป 2555 มีเกษตรกรท่ีมี

อาชีพทําสวนยางพารารวม 1.7 ลานครัวเรือน มีเนื้อท่ีปลูกรวม 19.27 ลานไร ใหผลผลิตแลว 13.81 ลานไร 

ไดผลผลิตยางดิบ 3.63 ลานตัน ซ่ึงในปจจุบันมีการปลูกยางพาราในเกือบทุกจังหวัดในประเทศโดยมีปลูกใน

ภาคใตมากท่ีสุด และมีการขยายพื้นท่ีปลูกจํานวนมากไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ปริมาณการสงออกยางพาราของไทยในป 2555 รวมเปนปริมาณ 3.259 ลานตัน คิดเปนมูลคารวม 

336,304 ลานบาทโดยประเทศคูคาสําหรับยางแผนรมควัน ไดแก ญ่ีปุน จีน สหรัฐอเมริกา สําหรับยางแทง

ไดแก จีน ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต สําหรับน้ํายางขน ไดแก มาเลเซีย และมีประเทศอินเดียเปน

ตลาดใหมท่ีมีศักยภาพสูง 

แมวาราคายางพาราท่ีประเทศไทยขายไดมีแนวโนมสูงข้ึนตั้งแตป 2545 ท่ีราคายางแผนดิบในตลาด

ทองถ่ินมีราคาเฉล่ียประมาณกิโลกรัมละ 45 บาท จนถึงเดือนกรกฎาคม ป 2551 ไดเพ่ิมข้ึนเปนกิโลกรัมละ 

99 แตหลังจากท่ีไดเกิดภาวะปญหาดานการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาสงผลกระทบเกิดภาวะเศรษฐกิจ

ตกต่ําไปท่ัวโลก ทําใหราคาน้ํามันลดลง ทําใหราคายางพารามีแนวโนมลดลงตลอดเวลา ตั้งแตเดือนสิงหาคม 

2551 เปนตนมา โดยในชวงปลายป 2551 ราคายางแผนดิบในตลาดทองถ่ินมีราคาโดยเฉล่ียกิโลกรัมละ 30 

บาท แลวตั้งแตตนป 2552 ราคายางพาราก็กลับมามีแนวโนมท่ีสูงข้ึน กระท้ังถึงตนป 2553 ราคายางแผนดิบ

ก็กลับมามีราคาสูงอยูท่ีระดับสูงกวา 100 บาทตอกิโลกรัม โดยราคามีการเคล่ือนไหวข้ึนลง จนถึงชวงตนป 

2554 ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเพิ่มข้ึนสูงสุดเปนประมาณ 170 บาท หลังจากนั้นราคามีความผันผวนและมี

แนวโนมลดลงจนตํ่าสุดกิโลกรัมละ 87 บาทในเดือนพฤศจิกายน ในป 2555 มีราคาเฉล่ียท่ีกิโลกรัมละ 91 

บาท ท้ังนี้ในชวงป 2556 ราคายางมีแนวโนมลดลงและยังคงมีความผันผวนโดยเคล่ือนไหวอยูระหวาง

กิโลกรัมละ 70 ถึง 85 บาท การข้ึนลงท่ีผันผวนของราคายางพารากอใหเกิดผลกระทบทางบวกและทางลบ

แกผูเกี่ยวของในโซอุปทาน ชวงราคาสูงก็จะเกิดผลดีกับชาวสวนยาง ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน แตผูแปรรูปท่ีใช

ยางพาราเปนวัตถุดิบก็มีปญหาเร่ืองตนทุนการผลิตสูงข้ึน และเม่ือราคาตกต่ํา ชาวสวนยางก็เดือดรอน เพราะ

ทําใหรายไดลดลง แตผูแปรรูปไดรับผลดีท่ีทําใหตนทุนการแปรรูปลดลง นอกจากนี้ ยังเกิดปญหากับผูทํา

หนาท่ีการตลาดกลางน้ํา ทําใหมีรายไดไมยั่งยืนและเกิดการขาดทุนในการทําธุรกิจในชวงท่ีราคาตกต่ําหาก

ไมมีการวางแผนเตรียมรับสถานการณการผันผวนของราคา ซ่ึงเกษตรกรชาวสวนยางพาราสวนใหญมีสวน

ยางพาราขนาดเล็กและเปนสมาชิกสหกรณการเกษตร หรือเปนสมาชิกสหกรณกองทุนสงเคราะหการทํา
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สวนยาง ซ่ึงสามารถใชประโยชนจากการเปนสมาชิกสหกรณในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพได โดยการเช่ือมโยงเปนเครือขายตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 

 

ความเปนมาของการวิจัย 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยสถาบันวิชาการดานสหกรณไดดําเนินการชุดโครงการวิจัยการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรมของสินคาเกษตรท่ีสําคัญตาง ๆ ของประเทศไทย 

ภายใตทุนการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมุงเนนไปท่ีการบริหารจัดการโซ

อุปทานในธุรกิจสหกรณเพื่อการยกระดับความสามารถในการดําเนินธุรกิจสหกรณ เพื่อการแกปญหาการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกรสมาชิกอยางยั่งยืน ในสวนของโครงการวิจัย“เครือขายคุณคายางพารา” ไดเลือก

สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนแกนนําในการพัฒนาตัวแบบดังกลาว โดยไดออกแบบการวิจัย

ตอเนื่องเปนเวลา 3 ป 

สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนสหกรณหนึ่งท่ีไดดําเนินธุรกิจยางพารามากวา 25 ป

ปจจุบันมีสมาชิกกวา 4,000 ครัวเรือน และยังมีภาคีพันธมิตรทําธุรกิจยางพารา 11 องคกร การดําเนินงานของ 

สกก.ยานตาขาว จก. รวบรวมยางจากสมาชิกและสหกรณเครือขาย โดยสวนใหญเปนยางแผนดิบและยาง

แผนรวมควันแลวจําหนายผานตลาดกลางยานตาขาว และตลาดกลางหาดใหญ สําหรับยางคัตติ้ง (ข้ียาง) 

สกก.ยานตาขาว จก.ขายโดยตรงใหกับผูแปรรูปในทองถ่ิน 

การดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณท่ีผานมา สหกรณมีพันธมิตร ไดแก สํานักงานตลาดกลาง

หาดใหญ (ใหความรูและการอบรมเร่ืองตลาดยางอุปกรณ และโกดัง) สํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยาง 

ใหการสนับสนุนโรงรมยาง จํานวน 3 โรงงาน อยูท่ี ต.โพรงจระเข ต.เกาะเปยก และ ต.ในควน สํานักงาน

สหกรณจังหวัด ใหเงินกูแกกองทุนพัฒนาการสหกรณ คิดดอกเบ้ียรอยละ 3/ป กลุมชาวสวนธารน้ําทิพย     

เบตง จ.ยะลา ใหความชวยเหลือในการสงออกยางพารา และขอซ้ือยางพาราจาก สกก.ยานตาขาวในชวงท่ี

ยางมีไมเพียงพอตอการปอนเขาโรงงานยางคอมปาวดเพ่ือการสงออกใหทันตามสัญญา และขายโดยตรงให

บริษัทสงออก ไดแก ยูไนเต็ดรับเบอร จ.ตรัง บ.ไทเทครับเบอร จ.ตรัง และ บ.เซาทแลนดรับเบอร หาดใหญ  

ในบรรดา สกก. ท่ีทําธุรกิจยางพารา ซ่ึงมีประมาณ 20 แหง อาจกลาวไดวา สกก.ยานตาขาว จก. เปน

สกก. อันดับตนๆ ท่ีเนนการทําธุรกิจยางพารา โดยในระหวางป 2551 - 2555 มีธุรกิจรวบรวมยางพารา  3,000 

3,500 4,000 6,000 และ 10,000 ตัน ตามลําดับ ซ่ึงประกอบดวย น้ํายาง 30% ยางแผนรมควัน 40% ยางแผน

ดิบ 20% และยางคัตติ้ง 10%  ของปริมาณท้ังหมด อยางไรก็ตาม การดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรยาน

ตาขาว จํากัด ในฐานะแกนนําเครือขายยังคงดําเนินธุรกิจในตลาดทองถ่ินและจังหวัดในเร่ืองของการ

รวบรวมน้ํายางดิบและยางแผนรมควัน เพื่อสงตอใหคนกลางในพื้นท่ีเทานั้น ทําใหมีทางเลือกในชองทาง

ขายนอย สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด จึงมีแนวคิดท่ีจะทําธุรกิจสงออกยางพาราในอนาคต แตใน

ปจจุบันยังตองเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ในเร่ืองการทําธุรกิจ และขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของกับ

การสงออก ซ่ึงหากมิไดมีการเตรียมการและไดรับการสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญ อาจทําใหธุรกิจไมประสบ
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ความสําเร็จ ซ่ึงจะกอใหเกิดการขาดทุนเหมือนท่ีเกิดข้ึนอยูเนือง ๆ ในธุรกิจผูประกอบการยางพารา 

นอกจากนี้ยังมีความเส่ียงตอความแปรปรวนของราคา 

ผลการวิจัยในปท่ี 1 ไดกอใหเกิดการเช่ือมโยงธุรกิจยางพาราภายใตโซอุปทานตั้งแตผูผลิตถึงผู

นําเขาจากตางประเทศ โดยสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนแมขาย มีการจัดทําแผนธุรกิจเบ้ืองตน

เพื่อการสงออกยางพารา และการทําขอตกลงดานธุรกิจรวมกับกลุมเกษตรกรทําสวนธารน้ําทิพย อําเภอเบตง 

จังหวัดยะลา การศึกษาดูงานเร่ืองการแปรรูปยางพาราคอมปาวดของบริษัทยูโรมารับเบอร ประเทศมาเลเซีย 

การศึกษาดูงานและเจรจาหาลูทางเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจกับชุมนุมสหกรณการผลิตและการตลาดจีน 

(ACFSMC) ท่ีกรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ในสวนของการจัดทําฐานขอมูลชาวสวนยางพาราท่ีเปนสมาชิกสหกรณ พบวา เกษตรกรยังคง

เผชิญกับปญหาเร่ืองตนทุนการผลิตสูง และมีปญหาเร่ืองคุณภาพปจจัยการผลิต (ปุยเคมี) และสมาชิกท่ีขาย

ผลผลิตใหสหกรณมีเพียงสวนนอย ผลการศึกษาความเปนไปไดในโครงการลงทุนสรางโรงงานผลิตยาง

ลูกขุน (การนํายางแผนรมควันมาอัดกอนเปนลูกเตาเพ่ือสงออก) ในขนาดการผลิตปละ 5,000 ตัน โดยคาด

ประมาณวาจะมีคาใชจายลงทุน 9 ลานบาท คาใชจายดําเนินงานปละ 381 ลานบาท มีรายไดปละ 383 ลาน

บาท อายุโครงการ 15 ป ท่ีอัตราคิดลดรอยละ 3 พบวา มีความคุมคาในการลงทุนในอัตราผลตอบแทนภายใน

โครงการรอยละ 21.94 ระยะเวลาคืนทุนเทากับ 4.32 ป ในสวนของโครงการลงทุนโรงงานผลิตยางคอม

ปาวด ขนาดกําลังการผลิต 2,000 ตันตอป มีคาใชจายลงทุน 150 ลานบาท อายุโครงการ 15 ป ท่ีอัตราคิดลด

รอยละ 3 มีความคุมคาในการลงทุนในอัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 13.16 มีระยะเวลาคืนทุน 6.41 

ป 

โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการวิจัยในปท่ี 1 สรุปไดดังนี้ 

  ไดนําขอเสนอโครงการลงทุนขอสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ 10 ลานบาท ในรูปของเงินใหเปลา 

เพื่อใชในการลงทุนซ้ือเคร่ืองจักรสําหรับโรงงานแปรรูปยางคอมปาวด 

  การปรับโครงสรางการบริหารจัดการสหกรณ โดยในสวนของธุรกิจยางพาราไดเช่ือมโยง

ฐานขอมูลสมาชิกในการพัฒนาระบบธุรกิจยางพาราภายใตโซอุปทาน (ภาพท่ี 1) 

  การจัดตั้งศูนยเรียนรู และสวนยางตนแบบ 

การวิจัยในปท่ี 2 ซ่ึงมุงเนนไปท่ีการยกระดับฐานขอมูลการผลิตของสมาชิกไปใชประโยชนในการ

วางแผนธุรกิจสหกรณในทิศทางของการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการและการวิเคราะหการ

ดําเนินธุรกิจยางพารา ภายใตชองทางการตลาด โดยคํานึงถึงความเส่ียงทางธุรกิจ (business risk) ผลการวิจัย

พบวาในการพัฒนาเครือขายคุณคายางพาราในระดับตนน้ํานั้น จําเปนท่ีจะตองมีการจัดทําฐานขอมูล

ชาวสวนยางพาราท่ีเปนสมาชิก และจากการวิเคราะหความสัมพันธผลผลิตของยางแผนดิบกับปริมาณปุยท่ี

ใชของเกษตรกรตัวอยาง ช้ีวา ผลผลิตยางแผนดิบมีความสัมพันธกับปริมาณไนโตรเจน (N) และโปรแต

สเซียม (K) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนฟอสฟอรัส (P) ไมมีความสัมพันธกับผลผลิตยาง ซ่ึงแปลผลไดวา

ควรสงเสริมเกษตรกรใหใชปุยสูตร NPK ท่ีเหมาะสมเพื่อการประหยัดตนทุนการใชปุย 
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สหกรณกองทุนสงเคราะหสวนยาง (สกย.)

-สกย.บานคลองปะเหลียน จก.

-สกย.บานโคกทายเหนือ จก.

-สกย.บานหนองสามหอง จก.

-สกย.บานนายควน จก.

-สกย.บานหนองยายแม็ม จก.

-สกย.บานปะเหลียนใน จก.

-สกย.บานไทรทอง จก.

-สกย.บานสายควน จก.

ตลาดกลางหาดใหญ

ขายประมูล

สกก.ยานตาขาว

ขายตรง

บริษัทเอกชน 3 บริษัท

สหกรณการเกษตร (สกก.)

-สกก.บานคลองปะเหลียน จก.

-สกก.หาดสําราญ จก.

-สกก.กันตัง จก.

ซื้อ ซื้อ

 
โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทานเครือขายคุณคายางพารา

ระบบธุรกิจยางพาราของ สกก.ยานตาขาว (ปที่1)

ตลาดกลาง

หาดใหญ

สกก.

ยานตาขาว

ขายตรง

บริษัทเอกชน 3

สกย. 8 แหง

สกก.ปะเหลียน จก.

สกก.หาดสําราญ จก.

สกก.กันตัง จก.

ยางแผนรมควัน

ยางแผนดิบ

กลุมเกษตรกร 3 แหง 

ยา
งแ

ผนรม
ควัน

โรงรม
น้ํายาง

น้ํายาง

น้ํายาง

ยา
งแ

ผน
ดิบ

แผนที่กลยุทธแผนการลงทุน

สวนตนแบบ

พันธมิตร  

china co-op

พันธมิตร  

EUROMA

พันธมิตรกลุมธารน้ําทิพย

พันธมิตร  สว.สก./มก.

•ชุดความรูใหม

•โครงสรางใหม

•ระเบียบใหม

•ฐานขอมูลสมาชิก

•สวนตนแบบ

•แผนที่กลยุทธ

•แผนการลงทุน

•พันธมิตรใหม

•ระบบใหม

•กรอบคิดการทําธุรกิจ 
ยางพาราเปลี่ยน

•มีการบริหารความเสี่ยง

ฐานขอมูล

 
กอนการวิจัย หลังการวิจยัปท่ี 1-2 

 

ภาพท่ี 1: เปรียบเทียบระบบธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด กอนและหลังการวิจัย     

ปท่ี 1-2 

 

ในสวนของการวางแผนธุรกิจสหกรณในทิศทางของการบริหารจัดการโซอุปทานนั้น ผลการวิจัยได

นํามาซ่ึงการพัฒนาเครือขายคุณคายางพาราในระดับกลางน้ํา และปลายน้ํา โดยสหกรณไดดําเนินการ

รวบรวมท้ังน้ํายางสด ยางแผนดิบ ยางแผนรมควัน ยางฟอง และยางคัตติ้ง โดยรวบรวมจากโรงรมของ

สหกรณเอง 3 แหง รับจากเครือขายธุรกิจ 43 เครือขาย และสงยางแผนรมควันเขาประมูลท่ีตลาดกลาง โดยมี

การประมาณการเงินลงทุนในป 2555 วาจะใชเงินลงทุน 718 ลานบาท คาดประมาณรายรับท่ี 737.2 ลานบาท 

ประมาณการกําไรสุทธิ 19.19 ลานบาท  

ผลการวิเคราะหการดําเนินธุรกิจยางพารา โดยคํานึงถึงความเส่ียงทางธุรกิจ ซ่ึงแบงออกเปน 3 

ประเด็น ไดแก ความเส่ียงจากการท่ีสมาชิกขายยางใหสหกรณลดลง ความเส่ียงจากตนทุนการแปรรูปสูงข้ึน 

และความเส่ียงจากราคายางตกตํ่า จึงไดเสนอใหมีการสรางแผนจัดการความเส่ียง (Risk Management 

Planning) และมีขอเสนอเชิงนโยบายท่ีสําคัญ ไดแก 1) เพิ่มจุดรับซ้ือเคล่ือนท่ี 2) การกําหนดเกณฑเพื่อ

พิจารณาอัตราดอกเบ้ียเงินกูแกเกษตรกรตามลําดับข้ัน เพื่อสรางแรงจูงใจในการทําธุรกิจกับสหกรณ 3) การ

ใหความรูท่ีถูกตองในการใชปุยเพื่อการลดตนทุน 4) การจัดช้ันเครือขายธุรกิจยางพารา 5) การยกระดับศูนย

เรียนรูใหสหกรณเปนองคกรแหงการเรียนรู 6) การพัฒนาระบบการประเมินผลการทําแผนจัดการความเส่ียง

ไปใชในธุรกิจเพื่อการปรับปรุงอยางทันทวงที 

ดวยตระหนักดีวา ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณนั้น มี

ท้ังโอกาส และอุปสรรคท่ีมาจากแนวนโยบายของรัฐ และความผันผวนของราคายางพารา ซ่ึงเปนปจจัย

ภายนอกท่ีเกินความสามารถในการควบคุม แตหากสหกรณสามารถสรางระบบและกลไกในการบริหาร

ความเส่ียง และการขับเคล่ือนแผนธุรกิจภายใตเปาหมายรวม ยอมจะกอใหเกิดผลดีตอธุรกิจสหกรณและ
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ความม่ันคงในการประกอบอาชีพทําสวนยางพาราของสมาชิก ดังนั้น การดําเนินการวิจัยในปท่ี 3 จึงมุงเนน

ไปท่ีการตอยอดทุนความรูท่ีไดจากผลการวิจัยในปท่ี 1 และปท่ี 2 เพื่อการพัฒนาแบบจําลองธุรกิจภายใตโซ

อุปทานของสหกรณท่ีมีการบูรณาการการจัดการธุรกิจท้ังในระดับตนน้ํา คือ การสงเสริมการทําสวน

ยางพาราของสมาชิกท่ีเช่ือมโยงกับการดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปของสหกรณ ซ่ึงเปนกิจกรรมกลาง

น้ําเพื่อนําไปสูการจัดการธุรกิจปลายน้ํารวมกับภาคีพันธมิตรในทิศทางของการจัดการความเส่ียง ซ่ึงจะ

กอใหเกิดผลดีตอการสรางความม่ันคงในอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ในการพัฒนาตอไป 

 

คําถามวิจัย 

 1. การสงเสริมเกษตรกรชาวสวนยางพาราในการปรับกระบวนทัศนและมีการวางแผนการพําสวน

ยางท่ีจะกอใหเกิดความม่ันคงในอาชีพ ควรเปนอยางไร 

 2. แบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณ ท่ีมีการจัดการความเส่ียงท้ังในระดับตนน้ํา กลางน้ํา ปลาย

น้ํา ภายใตโซอุปทานควรเปนอยางไร  

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการทําสวนยางพาราแกสมาชิกสหกรณใหเกิดความม่ันคงในอาชีพ 

2. เพื่อพัฒนาแบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณท่ีมีการจัดการความเส่ียงภายใตโซอุปทาน 

 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง 

  1. สหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนฐานท่ีประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในการขยายผลการ

สงเสริมการทําสวนยางของสมาชิกตามบริบทแวดลอมท่ีแตกตาง 

 2. ศูนยเรียนรูเพื่อการยกระดับการทําสวนยางพาราของเกษตรกรและธุรกิจยางพาราของสหกรณใน

ทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 3. แบบจําลองการจัดการโซอุปทานยางพาราในธุรกิจสหกรณท่ีมีการจัดการความเส่ียงท้ังในระดับ

ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

 4. ขอเสนอเชิงนโยบาย 

 

ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น  

1. ปรับกรอบคิดและแนวปฏิบัติในการทําสวนยางพาราของเกษตรกรและการทําธุรกิจของสหกรณ

ในแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. มีแนวปฎิบัติท่ีจะใชขยายผลใหการเรียนรูแกเกษตรกรชาวสวนยางพารา และการขับเคล่ือนธุรกิจ

สหกรณการเกษตรแกผูมีสวนเกี่ยวของ  
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3. ลดความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ ท้ังความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operation risk) 

ความเส่ียงดานการเงิน (Financial risk) และความเส่ียงดานนโยบาย (Policy risk) 
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บทที่ 2 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

 

กรอบแนวคิด 

 การสรางแบบจําลองหรือตัวแบบ (Model) การบริหารความเส่ียงของสหกรณการเกษตรยานตาขาว

ในการทําธุรกิจยางพาราโดยใชแนวทางของกระบวนการหรือวงจรการบริหารความเส่ียง เปนการพัฒนาการ

ดําเนินงานขององคกรภายใตโซอุปทานท่ีเปนตนแบบท่ีใหความสําคัญกับการจัดการความเส่ียง ซ่ึงจะชวย

ใหท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติมองเห็นภาพรวมท้ังหมดของความเส่ียงท่ีจะตองบริหารจัดการ อีกท้ังยังมี

ประโยชนสําหรับการนํามาใชวางระบบการควบคุมภายในของผูบริหาร หรือผูตรวจสอบภายในไดดวย 

รวมท้ังใชวางแผนการตรวจสอบดวย โดยมีส่ิงท่ีควรทําความเขาใจในเบ้ืองตน ดังตอไปนี้ (นิรภัย จันทร

สวัสดิ์, 2551) 

          ความเส่ียง (Risk) หมายถึง  “โอกาสหรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงคท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีทําใหองคกรไม

บรรลุเปาหมาย หรือสรางความเสียหย หรือความลมเหลว”  โอกาศท่ีเราไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ี

กําลังทําเปนประจําเรียกวา  Operational  Risk  ทางดานยุทธศาสตร (Strategy)  และทางดานการแขงขัน 

(Competitive) โดยข้ึนอยูท่ีวา   อะไรเปนเปาหมาย/วัตถุประสงค   

 การบริหารความเส่ียง (Risk Management) คือกระบวนการท่ีใชในการบริหารปจจัยและควบคุม

กิจกรรม รวมถึงกระบวนการการดําเนินงานตางๆ เพ่ือลดตนเหตุท่ีองคกรจะเกิดความเสียหาย ในอันท่ีจะทํา

ใหระดับและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได สามารถประเมิน

ได ควบคุม และตรวจสอบไดอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ  

กระบวนการหรือวงจรการบริหารความเส่ียง (Risk Management Cycle) เปนหนาท่ีสําคัญของฝาย

บริหารในการบริหารความเส่ียงใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรโดยการดําเนินกิจกรรมตามวงจรการ

บริหารความเส่ียง โดยมีข้ันตอนการบริหารความเส่ียงอยางงาย  5  ข้ันตอน (ภาพท่ี 2) ไดแก 

1. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective  Establishment) 

2. การระบุความเส่ียง (Risk  Identification) 

3. การวิเคราะหและการประเมินความเส่ียง(Risk  Analysis and Assessment) 

4. การสรางแผนจัดการความเส่ียงและการปฏิบัติ (Risk  Management Planning and 

Implementation) และ 

5. การติดตามสอบทานและการประเมินตนเอง (Monitoring  & Self Assessment) 
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ภาพท่ี 2: กระบวนการหรือวงจรการบริหารความเส่ียง 

 

กระบวนการวิจัย 

การดําเนินการโครงการจะเปนไปตามกระบวนการวิจัยดังภาพท่ี 3 

 

ภาพท่ี 3 กระบวนการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา ระยะท่ี 3 

 

ข้ันตอนท่ี 1 : การประชุมเตรียมการ การประสานงานผูเกี่ยวของเพื่อวางแผนปฏิบัติการวิจัยรวมกัน 

ข้ันตอนท่ี 2 : การจัดทําแผนธุรกิจท่ีมีการจัดการความเส่ียงภายใตทีมท่ีปรึกษา และการขับเคล่ือน

ศูนยเรียนรู 

ข้ันตอนท่ี 3 : การสราง Platform การสงเสริมการทําสวนยาง และการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ข้ันตอนท่ี 4 : การดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการและ Platform การสงเสริมสมาชิกชาวสวนยาง 

ข้ันตอนท่ี 5 : การติดตามประเมินผลท้ังในระดับเกษตรกร ระดับสหกรณ และระดับเครือขาย 

ข้ันตอนท่ี 6 : สรุปผล และจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย 

 

1 

กําหนดวัตถุประสงค 

5 

การติดตาม และ

ประเมินผลตนเอง 

 

3 

การวิเคราะหและ 
การประเมินความเส่ียง 

2 

การระบุความเส่ียง 

4 

แผนการจัดการความ

เส่ียงและการปฏิบัติ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิและและขอมูลทุติยภูมิ โดยมีการเก็บ

รวบรวมขอมูลแตละประเภท ดังนี้  

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีเก็บเพื่อนํามาใชในการสราง Platform การสงเสริมการ

ทําสวนยาง การจัดทําแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล และการจัดทําแผนธุรกิจท่ีมีการจัดการความ

เส่ียง โดยรวบรวมจากแหลงตางๆ ดังนี้ 

   1.1 เก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว โดยการ

จัดประชุมกลุมเฉพาะ (Focus Group) ไมนอยกวา 4 คร้ัง เพ่ือการจัดทําแผนธุรกิจท่ีมีการจัดการความเส่ียง

ภาย 

   1.2 เก็บรวบรวมขอมูลตนทุนการทําสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตา

ขาว โดยการจัดประชุมกลุมเฉพาะ (Focus Group) ไมนอยกวา 2 คร้ัง เพื่อใชในการสราง Platform การ

สงเสริมการทําสวนยางและการจัดทําแผนปฏิบัติการ  

   1.3 เก็บรวบรวมขอมูลการทําสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว โดย

ใชแบบสอบถาม โดยการจัดประชุมกลุมเฉพาะ (Focus Group) ไมนอยกวา 2 คร้ัง เพื่อใชในการสราง 

Platform การสงเสริมการทําสวนยางและการจัดทําแผนปฏิบัติการ  

   1.4 เก็บรวบรวมขอมูลการทําสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว โดย

ใชแบบสอบถาม และโดยการจัดประชุมกลุมเฉพาะ (Focus Group) ไมนอยกวา 2 คร้ัง เพ่ือใชในการสราง 

Platform การสงเสริมการทําสวนยางและการจัดทําแผนปฏิบัติการ  

   ท้ังนี้ การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามนั้น จะทําการเลือกตัวอยางเกษตรกร

ชาวสวนยางท่ีเปนสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวจํานวน 356 ตัวอยาง จากจํานวนสมาชิกท้ังหมด 

3,560 ราย ซ่ึงคิดเปนจํานวนตัวอยางรอยละ 10.00 ของประชากรท้ังหมด ขณะท่ีบุญเรียง ขจรศิลป (2549) 

ระบุวา ในกรณีท่ีมีประชากรหลักพัน ใหกําหนดขนาดตัวอยางไมนอยกวารอยละ 10 โดยแบงเปน 8 กลุม 

ตามตําบลในเขตอําเภอยานตาขาว 

   1.5 เก็บรวบรวมขอมูลการทําสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว

ตนแบบ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indept Interviwe) ไมนอยกวา 2 คร้ัง เพื่อใชในการสราง Platform 

การสงเสริมการทําสวนยางและการจัดทําแผนปฏิบัติการ  

 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีรวบรวมจากเอกสาร รายงาน ผลการศึกษา บทความ 

วารสาร งานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลท่ีไดจากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เชน 

สหกรณการเกษตรยานตาขาว กรมสงเสริมสหกรณ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริม

การเกษตร สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร 
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การวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ จึงใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

เปนหลัก โดยการศึกษาลักษณะท่ัวไป ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการทําสวนยางพารา การประกอบ

ธุรกิจยางพาราตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อใหไดแนวทางการสงเสริมการทําสวนยางพาราแกสมาชิกสหกรณ

ใหเกิดความม่ันคงในอาชีพ และพัฒนาแบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณท่ีมีการจัดการความเส่ียง

ภายใตโซอุปทาน 

 

แผนงานวิจัยปท่ี 3 

 

กิจกรรม 
ปที่ 3 เดือนที ่

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

1. การประชุมเตรียมการ/การประสานงาน/การจัดทํา

แผนปฏิบัติการวิจัย 
            

2. การจัดทําแผนธุรกิจท่ีมีการจัดการความเสี่ยงภายใต

ทีมท่ีปรึกษา 
            

3. การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูเพ่ือยกระดับการดําเนิน

ธุรกิจภายใตโซอุปทานเพ่ือสรางความมั่นคงใน

อาชีพแกเกษตรกร สหกรณ และเครือขาย 

 

 

          

4. การจดัทํา Platform สงเสริมสมาชิกและดําเนินการ

โครงการทดลอง 
            

5. การจัดทําทําแผนปฏิบัติการท่ีมีการจัดการความเสี่ยง             

6. การจัดทํารายงานความกาวหนา             

7. การดําเนินการตามแผนธุรกิจ             

8. การติดตามประเมินผลระดับเกษตรกร ระดับ

สหกรณ และระดับเครือขาย 
            

9. เขารวมเวทีเรียนรูกับทีมประสานงานกลาง / การ

นําเสนอการวิจยั 
            

10. การสรุปผลการวิจัย จัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ             
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กระบวนการดําเนินการวิจัยท่ีผานมา (เม.ย. 2555–พ.ย. 2556) 

 

ลําดับ

ที่ 
กิจกรรมการวิจัย 

(ตามแผน) 

วัน/

เดือน/

ป 

กลุมเปาหมาย/

จํานวนผูเขารวม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(ตามแผน) 

ผลการดําเนินงาน 

1. ประชุมรวมกับ

กรรมการ

ดําเนินการและ

ผูจัดการสหกรณ

การเกษตร 

3 เม.ย. 

2555 

กรรมการดําเนนิการ

ผูจัดการสกก.ยานตา

ขาว และทีมวิจัย 

จํานวน 12 คน 

เพื่อหารือการทําวิจัยรวมและ

การทําธุรกิจของสหกรณ 

 

ทราบถึง

สถานการณและ

เขาใจรวมกัน

เกี่ยวกับแผน

บริหารความเสี่ยง

ของธุรกิจยางพารา 

2. ประชุมหารือ

ระหวางผู

ประสานงาน –

นักวิจัยหลัก 

2 พ.ค. 

2555 

ผูประสานงานกับ

ทีมวิจัย จํานวน 3 

คน 

เพื่อทําความเขาใจในวิธีการทํา

วิจัยแบบเครือขายและจัดทํา

แผนการดําเนินงานในแตละ

เดือน 

ไดแผนการ

ดําเนินงาน 

3. จัดเวทียอยระดม

ขอมูลเพื่อจัดทํา

แผนธุรกิจท่ีมีการ

จัดการความเสี่ยง 

11 

มิ.ย. 

2555 

กรรมการดําเนนิการ 

ฝายจัดการ สกก.

ยานตาขาว แกนนํา

เครือขาย   และทีม

วิจัย จํานวน 13 คน 

ทําความเขาเกี่ยวกับการทําวิจัย

ในปท่ี 3 ท่ีมุงใหเกิดความ

มั่นคงในอาชีพการทําสวนยาง 

และการจัดทําแผนธุรกิจท่ีมีการ

จัดการความเสี่ยง 

เกิดความเขาใจ

รวมกันท่ีจะมุงให

เกิดความมั่นคงใน

อาชีพการทําสวน

ยาง และการจัดทํา

แผนธุรกิจท่ีมีการ

จัดการความเสี่ยง 

4. เยี่ยมชมสวนยาง

ของสมาชิกท่ีเปน

ตนแบบ ครั้งท่ี 1 

เพื่อขับเคลื่อน

ศูนยเรียนรู 

18 

ก.ค. 

2555 

ทีมวิจัย ตัวแทน

กรรมการเจาหนาท่ี 

สกก.  

ยานตาขาว  จํานวน 

9 คน 

ตองการดูลักษณะพื้นท่ีการทํา

สวนยางท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

 

ทราบถึงสภาพของ

สวน และวิธีการ

จัดการสวน

ยางพาราของสวน

ตนแบบ 

5. เยี่ยมชมสวนยาง

ของสมาชิกท่ีเปน

ตนแบบ ครั้งท่ี 2 

เพื่อขับเคลื่อน

ศูนยเรียนรู 

2 ส.ค. 

2555 

ทีมวิจัย  

ตัวแทนกรรมการ

เจาหนาท่ี สกก.  

ยานตาขาว  จํานวน 

9 คน 

ตองการดูลักษณะพื้นท่ีการทํา

สวนยางท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

 

ทราบถึงสภาพของ

สวน และวิธีการ

จัดการสวน

ยางพาราของสวน

ตนแบบ 
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ลําดับ

ที่ 
กิจกรรมการวิจัย 

(ตามแผน) 

วัน/

เดือน/

ป 

กลุมเปาหมาย/

จํานวนผูเขารวม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(ตามแผน) 

ผลการดําเนินงาน 

6. เก็บรวบรวม

ขอมูลสวนยาง

ของสมาชิกท่ีเปน

ตนแบบ เพื่อ

จัดทํา Platform 

สงเสริมสมาชิก 

24 

ส.ค. 

2555 

ทีมวิจัยตัวแทน

กรรมการเจาหนาท่ี 

สกก. ยานตาขาว  

จํานวน 8 คน 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ

สัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการทํา

สวนยางท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

 

ไดขอมูลวิธีการ

จัดการสวน

ยางพาราและ

กิจกรรมเสริมอืน่ 

รวมถงึตนทุน และ

รายได 

7. รวมประชุม

เสวนา สว.สก.

ประจําป  

14 

ก.ย. 

2555 

ตัวแทนกรรมการ

ดําเนินการ ทีมวิจัย 

และนักวิจัยภายใต

ชุดวิจัยเครือขาย

คุณคา 

ทําความเขาใจในการทําวิจัย

แบบเครือขายในปท่ี 3 และ

ขอคิดเห็นในการดําเนินการทํา

วิจัย 

 

ไดทําความเขาใจ

กับผูท่ีเกี่ยวของทุก

ฝายทราบถึงความ

ตองการและ

ขอคิดเห็น 

8. จัดเวทีถอด

บทเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ธุรกิจยางภายใต

โซอุปทาน 

9 ต.ค. 

2555 

กรรมการฯฝาย

จัดการ สกก.ยานตา

ขาว แกนนํา

เครือขาย   และทีม

วิจัย จํานวน 20 คน 

มีการนําเสนอสรุปงานวิจัยท่ี

ผานมา และระดมความคิดเห็น

ในการทําใหเกิดความมั่นคง

ของธุรกิจเครอืขายยางพารา

ภายใตโซอุปทาน 

 

ไดแนวทางในการ

ดําเนินการของ

ธุรกิจเครือขาย

ยางพาราภายใตโซ

อุปทานท่ีมีความ

มั่นคง 

9. เก็บรวบรวม

ขอมูลตนทุนการ

ทําสวนยางของ

สมาชิก  

29 

ต.ค. 

2555 

นักวิจัยและแกนนํา

กรรมการดําเนนิการ 

จํานวน 3 คน 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ

สัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับตนทุน

การทําสวนยางท่ีเปนอยูใน

ปจจุบัน 

ไดขอมูลเบ้ืองตน

เกี่ยวกับตนทุนการ

ทําสวนยางท่ีเปนอยู

ในปจจุบัน 

 

10. ประชุมวิเคราะห

ตนทุนการทํา

สวนยางของ

สมาชิก เพื่อจัดทํา 

Platform สงเสริม

สมาชิก 

1 พ.ย. 

2555 

นักวิจัย ตัวแทน

กรรมการดําเนนิการ 

และแกนนํา

เครือขาย 

จํานวน 11คน 

รวมกันวิเคราะหตัวเลขเกี่ยวกบั

ตนทุนการทําสวนยางท่ีเปนอยู

ในปจจุบัน 

 

ไดขอมูลเกี่ยวกบั

ตนทุนการทําสวน

ยางท่ีเปนอยูใน

ปจจุบัน ท่ีเปน

ประโยชนในการ

จัดทํา Platform 

สงเสริมสมาชิก 
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ลําดับ

ที่ 
กิจกรรมการวิจัย 

(ตามแผน) 

วัน/

เดือน/

ป 

กลุมเปาหมาย/

จํานวนผูเขารวม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(ตามแผน) 

ผลการดําเนินงาน 

11. จัดเวทีระดม

ขอมูลและความ

คิดเห็นเบ้ืองตน

เกี่ยวกับแผน

บริหารความเสี่ยง 

15 

พ.ย. 

2555 

ผูเช่ียวชาญ 

นักวิจัย 

กรรมการดําเนนิการ 

ฝายจัดการและแกน

นําเครือขาย 

จํานวน 12 คน 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการจัด

ประชุมกลุมเฉพาะเพื่อ

เตรียมการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงในการดําเนินการ

ของธุรกิจเครอืขายยางพารา

ภายใตโซอุปทาน 

ไดขอมูลในการ

จัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงในกา

ดําเนินการของ

ธุรกิจเครือขาย

ยางพาราภายใตโซ

อุปทาน 

12. การประสานงาน/

การจัดเตรียม

แบบสอบถาม 

19 

ธ.ค. 

2555 

นักวิจัย 

และฝายจัดการ 

จํานวน 3 คน 

เตรียมการเก็บรวบรวมขอมูล

เพื่อติดตามประเมินผลระดับ

เกษตรกร และรับทราบปญหา

ตาง ๆ ในการทําสวนยางพารา 

 

ไดราง

แบบสอบถามและ

แผนการจัดเก็บ

ขอมูลจากสมาชิก

จํานวน 300 

ตัวอยาง   

13. จัดเวทีระดมความ

คิดเห็นและ 

วิเคราะหเกี่ยวกบั

แผนบริหารความ

เสี่ยง 

25-26 

ธ.ค. 

2555 

ผูเช่ียวชาญ 

นักวิจัย 

กรรมการดําเนนิการ 

ฝายจัดการ 

ตัวแทน สกย. และ

ตลาดกลางยางพารา 

และแกนนํา

เครือขาย 

จํานวน 22 คน 

วิเคราะหขอมูลรวมกันโดยการ

จัดประชุมกลุมเฉพาะเพื่อการ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใน

การดําเนินการของธุรกิจ

เครือขายยางพาราภายใตโซ

อุปทาน 

ไดรางแผนบรหิาร

ความเสี่ยงในการ

ดําเนินการของ

ธุรกิจเครือขาย

ยางพาราภายใตโซ

อุปทาน ของ สกก. 

ยานตาขาว 

14. การประสานงาน/

การจัดเตรียม

แบบสอบถาม 

7-15 

ม.ค. 

2556 

นักวิจัย 

และฝายจัดการ 

จํานวน 3 คน 

แบบสอบถามและกลุมตัวอยาง ไดแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ และ

กลุมตัวอยาง 

15. จัดฝกอบรม

สมาชิกการทํา

สวนยางและการ

ทําธุรกิจของสกก.

ในแนวทางการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

5-14 

ก.พ. 

2556 

นักวิจัยและผูบริหาร 

สกก.  

ยานตาขาว และ

สมาชิก 

จํานวน 59 คน 

สมาชิกไดรับความรูเพื่อใหเกิด

การปรับแนวปฏิบัติในการทํา

สวนยางพาราและการทําธุรกิจ

ของสหกรณในแนวทางการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

สมาชิกเขารวม

เพื่อใหเกิดการปรับ 

แนวปฏิบัติในการ

ทําสวนยางพารา 
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ลําดับ

ที ่
กิจกรรมการวิจัย 

(ตามแผน) 

วัน/

เดือน/

ป 

กลุมเปาหมาย/

จํานวนผูเขารวม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(ตามแผน) 

ผลการดําเนินงาน 

16. การเก็บรวบรวม

ขอมูลดวย

แบบสอบถาม 

จํานวนตัวอยาง 

356 ราย 

5-14 

ก.พ. 

2556 

นักวิจัย และผูชวย

นักวิจัย 

ขอมูลท่ีจัดเก็บโดย

แบบสอบถาม 

ไดขอมูล 25% ของ

เปาหมาย 

17. การประสานงาน

และติดตามผล

การดําเนินการ

ตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง 

2-11 

เม.ย. 

2556 

นักวิจัยและฝาย 

สกก.  

ยานตาขาว 

จํานวน 8 คน 

ความกาวหนาการดําเนินการ

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

รับทราบการ

ดําเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยง 

18. การเก็บรวบรวม

ขอมูลของสมาชิก

สหกรณ

การเกษตรยานตา

ขาวโดยใช

แบบสอบถาม 

จํานวนตัวอยาง 

356 ราย 

8-15 

พ.ค. 

2556 

นักวิจัย และผูชวย

นักวิจัย 

ขอมูลท่ีจัดเก็บโดย

แบบสอบถาม 

ไดขอมูล 50% ของ

เปาหมาย 

19. ประชุมระดม

ความคิดเห็นเพื่อ

ปรับแผนการ

ดําเนินการวิจัย 

23 

มิ.ย. – 

1 ก.ค. 

2556 

นักวิจัยและฝาย 

สกก.  

ยานตาขาว 

จํานวน 9 คน 

แผนวิจัยท่ีปรับเปลี่ยนให

เหมาะสม 

ไดแผนการ

ดําเนินการวิจัยท่ี

ปรับปรุง 

20. ติดตามการ

ดําเนินการตาม

แผนธุรกิจเพื่อ

ขับเคลื่อนธุรกิจ

สหกรณ  และ

เครือขาย และเพื่อ

สรางความมั่นคง

ในอาชีพแก

เกษตรกร 

23 

มิ.ย. – 

1 ก.ค. 

2556 

นักวิจัยและฝาย 

สกก.  

ยานตาขาว 

จํานวน 9 คน 

มีการดําเนินการตามแผนธุรกจิ

เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสหกรณ

การเกษตรเพื่อยกระดับการ

ดําเนินธุรกิจภายใตโซอุปทาน

เพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพ

แกเกษตรกร 

เกิดความกาวหนา

การดําเนินการตาม

แผนธุรกิจเพื่อ

ขับเคลื่อนธุรกิจ

สหกรณ 
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ลําดับ

ที่ 
กิจกรรมการวิจัย 

(ตามแผน) 

วัน/

เดือน/

ป 

กลุมเปาหมาย/

จํานวนผูเขารวม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(ตามแผน) 

ผลการดําเนินงาน 

21. การติดตาม

ประเมินผลระดับ

เกษตรกร ระดับ

สหกรณ และ

ระดับเครือขาย 

23 

มิ.ย. – 

1 ก.ค. 

2556 

นักวิจัยและฝาย 

สกก.  

ยานตาขาว 

จํานวน 9 คน 

ผลการประเมินระดับเกษตรกร 

ระดับสหกรณ และระดับ

เครือขาย ในเบ้ืองตน 

ไดรับผลการ

ประเมินเบ้ืองตน 

22. การเก็บรวบรวม

ขอมูลดวย

แบบสอบถาม 

ตัวอยาง 356 ราย 

15-24 

ก.ค. 

2556 

นักวิจัย และผูชวย

นักวิจัย 

ขอมูลท่ีจัดเก็บโดย

แบบสอบถาม 

ไดขอมูล 100% 

ของเปาหมาย 

23. วิเคราะหขอมูล

และนําเสนอ

ขอมูลโดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา  

31 

ก.ค. – 

7 ส.ค. 

2556 

นักวิจัย และผูชวย

นักวิจัย 

ตารางผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ไดตารางผลการ

วิเคราะหขอมูล 

24. จัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูการทํา

ธุรกิจยางพารา

ภายใตโซอุปทาน 

กับสถาบัน

เกษตรกรท่ีมี

ประสบการณใน

การสงออก 

บริษัทผูสงออก 

และผูแปรรูปข้ัน

ปลาย 

19-21 

ส.ค. 

2556 

นักวิจัยและผูบริหาร 

สกก.  

ยานตาขาว 

จํานวน 9 คน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํา

ธุรกิจยางพาราภายใตโซ

อุปทาน กับสถาบันเกษตรกรท่ี

มีประสบการณในการสงออก 

บริษัทผูสงออก และผูแปรรูป

ข้ันปลาย 

ไดมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูการทําธุรกิจ

ยางพาราภายใตโซ

อุปทาน และได

พันธมิตรทาง

การคาใหมๆ 

25. จัดทําแผนการ

สงเสริมและการ

ขับเคลื่อนการ   

ทําสวนยางพารา

ใหเกิดความ

มั่นคง 

 

25-31 

ส.ค. 

2556 

นักวิจัยและฝาย 

สกก.  

ยานตาขาว 

จํานวน 9 คน 

แผนการสงเสรมิและการ

ขับเคลื่อนการ   ทําสวน

ยางพาราใหเกิดความมั่นคง 

ไดแผนการสงเสริม

และการขับเคลื่อน

การทําสวน

ยางพารา 
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ลําดับ

ที่ 
กิจกรรมการวิจัย 

(ตามแผน) 

วัน/

เดือน/

ป 

กลุมเปาหมาย/

จํานวนผูเขารวม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(ตามแผน) 

ผลการดําเนินงาน 

26. พัฒนาแบบจําลอง

ธุรกิจยางพารา

ของสหกรณท่ีมี

การจัดการความ

เสี่ยงภายใตโซ

อุปทาน 

25-31 

ส.ค. 

2556 

นักวิจัยและฝาย 

สกก.  

ยานตาขาว 

จํานวน 8 คน 

แบบจําลองธุรกิจยางพาราของ

สหกรณท่ีมีการจัดการความ

เสี่ยงภายใตโซอุปทาน 

ไดแบบจําลอง

ธุรกิจยางพาราของ

สหกรณท่ีมีการ

จัดการความเสี่ยง 

27. การขับเคลื่อน

ศูนยเรียนรูและ

กําหนดแนว

ปฎิบัติท่ีจะใช

ขยายผลใหการ

เรียนรูแก

เกษตรกร

ชาวสวนยางพารา  

25-31 

ส.ค. 

2556 

นักวิจัยและฝาย 

สกก.  

ยานตาขาว 

จํานวน 9 คน 

ศูนยเรียนรูและกําหนดแนว

ปฎิบัติท่ีจะใชขยายผลแก

เกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ไดศูนยเรียนรูและ

แนวปฎิบัติท่ีจะใช

ขยายผลแก

เกษตรกรชาวสวน

ยางพารา 

28. เขารวมเวทีเรียนรู

กับทีม

ประสานงาน

กลาง และการ

เสวนาวิชาการ

สหกรณ จัดโดย

สถาบันวิชาการ

สหกรณ 

 

16 

ก.ย. 

2556 

คณะนักวิจัยใน

เครือขายท้ังหมด 

เพื่อทราบถึงวิธีการดําเนินการ

วิจัยของเครือขายตางๆ 

ไดเขาใจถึงวิธีการ

ดําเนินการวิจัยของ

เครือขาย 

29. ติดตามและ

ประเมินผลการนํา

แผนบริหาร     

ความเสี่ยงในการ

ดําเนินธุรกิจ

ยางพาราของ     

สหกรณ  

 

25 

ก.ย. – 

1 ต.ค. 

2556 

นักวิจัยและฝาย 

สกก.  

ยานตาขาว 

จํานวน 8 คน 

รายงานผลการนําแผนบริหาร

ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ

ยางพาราของสหกรณ 

ไดรายงานผลการ

นําแผนบริหาร

ความเสี่ยงในการ

ดําเนินธุรกิจ

ยางพารา 
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ลําดับ

ที่ 
กิจกรรมการวิจัย 

(ตามแผน) 

วัน/

เดือน/

ป 

กลุมเปาหมาย/

จํานวนผูเขารวม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(ตามแผน) 

ผลการดําเนินงาน 

30. การสรุป

ผลการวจิัย จัดทํา

รายงานวิจยัฉบับ 

สมบูรณ 

25 

ก.ย. – 

1 ต.ค. 

2556 

นักวิจัยและฝาย 

สกก.  

ยานตาขาว 

จํานวน 7 คน 

รางรายงานฉบับสมบูรณ ไดรางรายงานฉบับ

สมบูรณ 

31 การนําเสนอ

รายงานฉบับ

สมบูรณ 

2 ต.ค. 

2556 

นักวิจัยและฝาย 

สกก.  

ยานตาขาว 

จํานวน 2 คน 

ทราบผลของรายงานฉบับ

สมบูรณ (ราง) 

ไดนําเสนอรายงาน

ฉบับสมบูรณ 

32 การปรับปรุง

ผลการวจิัย จัดทํา

รายงานวิจยัฉบับ

สมบูรณ (รอบท่ี 

2) 

14  – 

19 

ต.ค. 

2556 

นักวิจัยและฝาย 

สกก.  

ยานตาขาว 

จํานวน 7 คน 

รางรายงานฉบับสมบูรณท่ี

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิ 

ไดรายงานฉบับ

สมบูรณ 

(รางท่ี 2) 

33 เวทีถอดบทเรียน

จากการวิจัยท่ีผาน

มาท้ัง 3 ระยะ 

29 

ต.ค. – 

2 พ.ย. 

2556 

ผูประสานงาน

โครงการวิจัย (ผอ. 

สวก.) นักวิจัย ผูชวย

นักวิจัย และฝาย 

สกก.  

ยานตาขาว และ

ตัวแทนเครือขาย 

จํานวน 18 คน 

ชุดความรูจากการแลกเปลี่ยน

เรียนรูการทําธุรกิจยางพารา

ภายใตโซอุปทานท่ีมุงใหเกิด

ความมั่นคงในอาชีพการทํา

สวนยาง และการทบทวนแผน

ธุรกิจท่ีมีการจดัการความเสี่ยง 

ท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

ไดชุดความรูและ

แนวทางการ

ขับเคลื่อนธุรกิจ

ยางพาราภายใตโซ

อุปทานท่ีมุงใหเกิด

ความมั่นคงใน

อาชีพการทําสวน

ยางและรายงานข้ัน

สุดทาย 
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บทท่ี 3 

ผลการศึกษา  

 

 รายงานผลการศึกษาในบทนีป้ระกอบไปดวย 

1. สถานการณการดําเนินธุรกิจภายใตการดําเนินธุรกิจสหกรณการเกษตรยานตาขาว และแผนธุรกิจ

ป 2555 – 57 ท่ีมีรายละเอียด ตนทุน ผลตอบแทน และความเส่ียงจําแนกตามชองทางการตลาด 

2. ผลการประเมินตนเองท่ีคํานึงถึงแนวทางการปองกันความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจยางพารา โดย

คํานึงถึงความเส่ียงในการดําเนินงาน (Operation risk) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial risk) และความเส่ียง

ดานนโยบาย (Policy risk)  ป 2555 – 57 

3. ผลการประเมินความคิดเห็นระดับเกษตรกร และผลกระทบดานเศรษฐกิจและการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมระดับสมาชิก สหกรณและระดับเครือขาย 

4. ศูนยเรียนรูแบบเสมือนจริง (Virtual learning center) เพ่ือใหบริการสมาชิกและผูสนใจ การ

ขับเคล่ือนศูนยเรียนรูและแผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิก 

 ท้ังนี้ในสวนของแบบจําลองการจัดการโซอุปทานยางพาราในธุรกิจสหกรณท่ีมีการจัดการความ

เส่ียงท้ังในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา นั้น ไดนําเสนอไวในบทท่ี 4 และขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับ

การขับเคล่ือนแผนธุรกิจท่ีมีการบริหารความเส่ียงสําหรับสหกรณและหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดนําเสนอไวใน

บทท่ี 5 

 

สถานการณการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรยานตาขาวและแผนธุรกิจป 2555 – 57  

 สถานการณการดําเนินธุรกิจยางพารา 

 สถานการณการดําเนินธุรกิจยางพาราภายใตการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรยานตาขาว 

จํากัด ในชวงป พ.ศ. 2555-2556 นั้น ปรากฏวาตั้งแตเดือนเมษายน 2555 ถึง มีนาคม 2556 มีการรวบรวม

ยางพาราใน 2 ชองทาง ไดแกชองทางปกติท่ีรวบรวมเพ่ือนําสงไปขาย ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ จ.

สงขลา มีปริมาณรวมท้ังส้ิน 3,365.08 ตัน คิดเปนมูลคารับซ้ือ 300.04 ลานบาท โดยสวนใหญรับซ้ือเปนน้ํา

ยางสด ยางแผนรมควันช้ัน 3 และยางคัตติ้ง ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 อีกชองทางหนึ่งเปนการรวบรวมยาง

ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อนําสงขายองคการสวน

ยาง (อสย.) ผานบริษัทตัวแทนในจังหวัดตรัง โดยตามโครงการฯ นี้ รับซ้ือเฉพาะยางแผนดิบ ยางแผน

รมควัน ยางฟอง และยางคัตต้ิง เทานั้น มีปริมาณรวมท้ังส้ิน 7,792.62 ตัน คิดเปนมูลคารับซ้ือ 687.35 ลาน

บาท โดยสวนใหญรับซ้ือเปนยางแผนรมควัน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2  ท้ังนี้มีปริมาณรวมท้ัง 2 ชองทาง

รวมน้ําหนักซ้ือ 10,857.71 ตัน คิดเปนเงินรวมท้ังส้ิน 987.39 ลานบาท ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3  และ

ตั้งแตเดือนเมษายน  ถึง กันยายน 2556 รวมระยะเวลา 6 เดือน มีการรวบรวมยางพาราในชองทางปกติเพียง

อยางเดียว มีปริมาณรวมท้ังส้ิน 2,934.06  ตัน คิดเปนมูลคารับซ้ือ 221.76 ลานบาท โดยสวนใหญรับซ้ือเปน
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ยางแผนรมควันช้ัน 3 น้ํายางสด ยางฟอง และยางคัตติ้ง ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4 ซ่ึงจะเห็นไดวาใน

ชวงเวลาเพียง 6 เดือน ก็มีปริมาณธุรกิจในชองทางปกติท่ีไมตางมากนักกับชวงเวลา 12 เดือนกอนหนานี้ 

ท้ังนี้เนื่องมาจากรัฐไดยุติการรับซ้ือตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ตั้งแตเดือนเมษายน 2556  

 

ตารางท่ี 1  ปริมาณการรวบรวมยางของสหกรณตามชองทางปกติ ปบัญชี 2555/56 
 

ต้ังแต เม.ย.  55 –  มี.ค. 56  

รายการ น้ําหนักซื้อ (กก.) จํานวนเงิน (บาท) 

- ยางแผนดิบ-สนญ. 125,562.00 10,671,234.00 

- ยางแผนดิบ-ตลาดกลาง 85,558.00 7,193,583.00 

- ยางรมควัน  1,115,685.00 97,537,321.00 

- ยางฟอง 480,883.00 41,377,821.00 

- ยางคัตต้ิง 715,766.00 73,868,614.12 

- น้ํายางสด (นน.สด 2,559,912.10 กก.) 841629.60 69,389,284.00 

รวม 3,365,083.60 300,037,857.12 

 

ตารางท่ี 2  ปริมาณการรวบรวมยางของสหกรณภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรฯ 
 

ต้ังแต เม.ย. 55 – มี.ค. 56 

รายการ น้ําหนักซื้อ (กก.) จํานวนเงิน (บาท) 

- ยางแผนดิบ-ตลาดกลาง 498,819.00 46,400,851.00 

- ยางแผนรมควนั 3,752,452.00 360,669,017.00 

- ยางฟอง 1,423,102.00 128,501,924.00 

- ยางคัตต้ิง 1,818,252.00 151,782,626.00 

รวม 7,492,625.00 687,354,418.00 

 

  ท้ังนี้ในชวงเวลาดังกลาวมีสมาชิกของสหกรณการเกษตรยานตาขาวนํายางมาขายใหสหกรณเพิ่มข้ึน

รอยละ 64.45 มี เครือขายเพิ่มข้ึนจาก 38 เครือขาย เปน 84 เครือขาย คิดเปนรอยละ 121 มีการดําเนินการ

จัดการยางพาราใน 3 รูปแบบ คือ (1) ราคาตามทองตลาดท่ัวไป (2) ราคายางตามราคาตลาดกลางยางพารา

หาดใหญ จ. สงขลา และ (3)  ราคายางพาราตามโครงการฯ ของรัฐบาล 
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ตารางท่ี 3  ปริมาณการรวบรวมยางทุกประเภทของสหกรณ ปบัญชี 2555/56 (รวม 2 ชองทาง) 

ต้ังแต เม.ย. –  มี.ค. 56  

รายการ น้ําหนักซื้อ (กก.) จํานวนเงิน (บาท) 

- ยางแผนดิบ-สนญ. 125,562.00 10,671,234.00 

- ยางแผนดิบ-ตลาดกลาง 584,377.00 53,594,434.00 

- ยางรมควัน 4,868,137.00 458,206,338.00 

- ยางฟอง 1,903,985.00 169,879,745.00 

- ยางคัตต้ิง 2,534,018.00 225,651,240.12 

- น้ํายางสด (นน.สด 2,559,912.10 กก.) 841,629.60 69,389,284.00 

รวม 10,857,708.60 987,392,275.12 

 

ตารางท่ี 4  ปริมาณการรวบรวมยางของสหกรณตามชองทางปกติ ปบัญชี 2556/57 

ต้ังแต เม.ย. –  ก.ย. 56  

รายการ น้ําหนักซื้อ (กก.) จํานวนเงิน (บาท) 

- ยางแผนดิบ-สนญ. 29,358.00 2,147,834.00 

- ยางแผนดิบ-ตลาดกลาง 17,470.00 1,284,558.00 

- ยางรมควัน 1,746,945.00 134,847,846.00 

- ยางฟอง 316,514.00 24,185,750.00 

- ยางคัตต้ิง 308,721.00 22,853,028.00 

- น้ํายางสด (นน.สด1,526,268.50 กก.) 515,053.50 36,438,310.00 

รวม 2,934,061.50 221,757,326.00 

 

แผนธุรกิจเครือขายคุณคายางพาราสหกรณยานตาขาว 

 แผนธุรกิจ เครือขายคุณคายางพาราสหกรณยานตาขาวถูกกําหนดข้ึนจากผลการศึกษาขอมูลทาง

ธุรกิจยางพาราและสถานการณการดําเนินธุรกิจยางพารา ดังตอไปนี ้

1. การวิเคราะหสถานการณธุรกิจ 

 ปญหา อุปสรรค และโอกาส 

 ปญหาท่ีเกิดข้ึนในอดตี สวนใหญมาจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา

เสถียรภาพราคายาง ของรัฐบาลท่ีส้ินสุดไปแลว คือ  

1.  เร่ืองคนงานไมเพยีงพอ 

2.  การคัดเกรดยางมีหลายมาตรฐานในแตเขต แตละโครงการใชเจาหนาท่ีคนละชุด 



21 
 

3.  ปญหาจากบริษัท/โรงรมรับจางท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนตัวแทน รับน้ําหนักยางตอวนัจํากัด เนื่องจาก

มีพื้นท่ีจัดเก็บไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถรับปริมาณยางท้ังหมดท่ีสหกรณการเกษตรยานตาขาว

รวบรวมมาได 

4.  พาเลส (แผง) ท่ีใชรองตัวยางพาราเพื่อความสะดวกในการขนยายไมเพียงพอ 

5.  เงินของรัฐตามโครงการฯ โอนมาใหสหกรณลาชาหลังจากไดทําการสงมอบยางพาราแลว 

6.  การจัดระบบทํางานของรัฐบาลตามโครงการไมไดมีการจัดการท่ีด ี

7.  รถขนสงไมเพียงพอ 

8.  การขาดวินยัของสมาชิก เครือขาย และเกษตรกรบางสวน 

 นอกจากนีย้ังมีปญหาอ่ืนๆ ไดแก 

1. เร่ืองการบริหารจัดการ 

1.1 สายการบริหารระดับกรรมการดําเนินการ 

- คณะกรรมการดําเนินการยงัไมเห็นพองเปนหนึ่งเดียวในโครงการท่ีใชเงินทุนของสหกรณ

การเกษตรยานตาขาวเอง 

- คณะกรรมการดําเนนิการยงัขาดวิสัยทัศนในเชิงการทําธุรกิจยางพาราตามหวงโซอุปทานและ

ไมแนใจเกี่ยวกับเร่ืองความเส่ียงท่ีจะขาดทุน 

1.2 ฝายจัดการ 

- ขาดแรงงาน (กรรมกร) ในทองท่ี 

- ระบบโปรแกรมดานเอกสารยังไมทันสมัย 

- เศรษฐกจิของกลุมยูโรโซน ทําใหการบริหารความเส่ียง และการทํากําไรยากมากๆ แตตองทํา

ใหได เชน จากยางคัตติ้งสตอกไว เม่ือกอนสหกรณการเกษตรยานตาขาวสามารถขายลวงหนา

ใหกับบริษัทตามสภาพเดิมได แตปจจุบันราคาต่ํามาก 

- หากสหกรณการเกษตรยานตาขาวจะนํายางคัตติ้งมาขายในราคาของรัฐบาลตามโครงการฯ 

ตองตัดออกมาเปนแทงและนาํมาอัดเปนกอน กอนละ 110 กก. ซ่ึงปญหาก็ติดอยูตรงเร่ืองของ

การขาดแคลนแรงงานอีกนัน่เอง 

- ปญหาจากยางสตอก (ยางคัตติ้ง) ท่ีเก็บไวรอโอกาสปลอยออกแตทําไมได เนื่องจากโครงการ

ภาครัฐ 

 แมวาสหกรณการเกษตรยานตาขาวจะประสบกับปญหาหลายประการดังไดกลาวถึงไปแลวแตก็มี

โอกาสเกิดข้ึน ไดแก 

1.  เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรยานตาขาวไดขายยางพาราในราคาสูงตาม

โครงการฯ ของรัฐบาล ทําใหเกษตรกรสมาชิกเปนผูไดรับประโยชนเต็มท่ี 

2.  สหกรณการเกษตรยานตาขาวไดกําไรเพิ่มในชวงท่ีรัฐบาลดําเนินการตามโครงการฯ โดยมีปริมาณ

ยางพาราเขาผานชองทางของสหกรณมากข้ึน 
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3.  ไดสมาชิกสมทบเพิ่มมากข้ึนเนื่องจากเกษตรกรท่ีจะขายยางพาราไดตามโครงการตองเปนสมาชิก

ของสหกรณเทานั้น ตอมาไดมีการผอนผันใหเปนสมาชิกสบทบก็เขารวมโครงการฯ ได 

4.  สหกรณไดเรียนรูการทําธุรกิจกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนมากข้ึน ไดพันธมิตรทางธุรกิจ

เพิ่มข้ึน เชน อสย.และบริษัทสงออกท่ีไมเคยรูจักไมเคยทําธุรกิจกันมากอน เปนตน 

นอกจากนี้การดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวในสวนของการแปรรูปยาง

แผนรมควันจากโรงงาน 3 โรงงานของสหกรณฯ เองซ่ึงพบวาประสิทธิภาพในการแปรรูปยางแผนรมควันยัง

คอนขางต่ํา โดยปจจุบันไดยางคุณภาพช้ัน 3-4 เพียงรอยละ 60 ท้ังท่ีประสิทธิภาพการแปรรูปยางแผนรมควัน

ท่ีกําหนดโดย สกย. ควรไดยางคุณภาพชั้น 3-4 สูงถึงรอยละ 95 หรือมากกวา ทางสหกรณการเกษตรยานตา

ขาวไดตั้งเปาเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 80 โดยการปรับปรุงกระบวนการ ท้ังวิธีการ คน และอุปกรณ เพื่อลดตนทุน

การรมยาง อีกท้ังทางสหกรณการเกษตรยานตาขาวไดสมัครเขารวมโครงการเทคโนโลยีเตาอบรมควัน

ยางพาราแบบประหยัดพลังงาน ท่ีมีอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง รวมกับสํานักงานพลังงานจังหวัดตรังใหการ

สนับสนุนเงินลงทุน 6 แสนบาท สหกรณการเกษตรยานตาขาวลงทุนสมทบ 3 แสนบาท 

 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เพ่ือทําการวิเคราะหสถานการณ (SWOT 

Analysis ) ของเครือขายคุณคายางพารา จะเห็นวาเครือขายมีโอกาสและอุปสรรค รวมถึงถึงจุดแข็งและ

จุดออนดังนี้ตอไป 

1.1 โอกาส/อุปสรรค 

 โอกาส 

1. การขยายตวัของเศรษฐกิจโลก มีผลตอราคายางพาราทําใหยางพารามีราคาสูง 

2. การขยายตวัทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ ทําใหอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนยาง

ขยายตวัเปนอยางมากท้ังในประเทศไทย และในประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยเฉพาะประเทศจนี 

และมาเลเซียท่ีตองการใชวัตถุดิบยางพาราในปริมาณมาก 

3. การเปด AEC ทําใหไมมีขอกีดกนัดานภาษีในการสงออกไปยังประเทศมาเลเซียท่ี สกก. ยานตา

ขาวมีความสะดวกในดานโลจิสติกและการขนสงท่ีมีระยะทางใกลกวา 

4. การลงทุนของบริษัทเอกชนทําใหเกิดการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับการผลิตยาง

รถยนต/รถจักรยานยนตและช้ินสวนยางขยายตัวเปนอยางมากในประเทศไทย  

5. เกษตรกรผูปลูกยางในพื้นท่ีมีจํานวนมาก หากสามารถทําใหรวมตวักนัไดจะทําใหเพิม่อํานาจ

การตอรอง 

6. มีการสนับสนุนจากหนวยงานจากภาครัฐ และเอกชนเขามาสนับสนุนท่ีเอ้ือตอธุรกิจยางพารา 

7. มีตลาดใหมไดแกประเทศอินเดียท่ีมีศกัยภาพสูง 

8.   เทคโนโลยีการผลิตในปจจบัุนและอนาคตในการแปรรูปยางข้ันสุดทาย เชน ลอยางรถยนตใช

ยางแทง STR 20 เปนวัตถุดบิตั้งตน 
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อุปสรรค 

1. มีคูแขงรายใหญท่ีมีความเขมแข็งทางดานการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และเงินทุน 

2. การหาตลาดรองรับ ยังเปนปญหาเนื่องจากมีคูแขงจํานวนมาก และคูแขงมีความสามารถในการ

แขงขันท้ังในเร่ือง ราคา คุณภาพ และความสามารถในการจัดหายางพารา 

3. เกษตรกรบางรายยังขาดความเช่ือม่ันเกีย่วกับผลประโยชนท่ีจะไดรับจากโรงรมท่ีเปนสมาชิก

เครือขายยางพารากับสหกรณ 

4. ความเช่ือถือของตลาดตางประเทศตอคุณภาพของยางพาราของผูสงออกรายใหม เกรงวายาง

ยางพาราท่ีมาจากประเทศไทย (ผูสงออกรายใหม) จะมีการปลอมปนทําใหไมมีความม่ันใจตอ

คุณภาพของยางพารา 

5. แรงงานรับจางในทองท่ีมีไมเพียงพอ ขณะท่ีสหกรณตองการใชแรงงาน ทําใหเกิดการทํางานท่ี

ลาชา 

6.  อํานาจในการตอรองราคายังข้ึนอยูกับตางประเทศ เชน ประเทศจีนจะซ้ือยางในราคา CIF ไม

ซ้ือในราคา FOB ทําใหเกิดปญหาในเร่ืองเงินทุนอํานาจในการตอรองราคายังข้ึนอยูกับ

ตางประเทศ เชน ประเทศจนีจะซ้ือยางในราคา CIF ไมซ้ือในราคา FOB ทําใหเกิดปญหาใน

เร่ืองเงินทุน 

7. ตลาดตางประเทศยังไมมีความม่ันใจในเครือขายเนื่องจากเปนผูผลิตและสงออกรายใหม 

8. สภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีความผันผวนและมีแนวโนมการชะลอตัว ทําใหการเคล่ือนไหวความ

เปล่ียนแปลงของราคายางรุนแรงและมีแนวโนมลดลง 

9. นโยบายของรัฐท่ีไมชัดเจนและมีการแทรกแซงทางการเมือง ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังและ

ตอเนื่อง 

10. ขอบังคับตามกฎหมายสหกรณเปนอุปสรรคตอการรับนิติบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบัน

เกษตรกรเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ 

1.2 จุดแข็ง/จุดออน 

จุดแข็ง 

1. สหกรณเปนองคกรทางสังคมของเกษตรกรท่ีเปนรากฐานของประเทศ มีการรวมกลุมกันจัดตั้ง

ข้ึนเพื่อดําเนินธุรกิจการคาท่ีเปนธรรมและเพื่อแบงปนผลประโยชนในมวลหมูสมาชิก 

2. สหกรณมีสมาชิกและเครือขายท่ีมีความสามารถในการผลิต เนื่องจากสหกรณมีการคืน

ผลประโยชน (เงินเฉล่ียคืน เงินทุนหมุนเวยีนโดยไมคิดดอกเบ้ีย) และมีการใหราคายางท่ี

เหมาะสมแกสมาชิก 

3. สหกรณและองคกรท่ีเปนภาคีเครือขายมีแนวทางในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ยั่งยนื 

และสามารถแขงขันเพื่อนําไปสูการพัฒนาเพื่อการสงออก 
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4. สหกรณเปนแกนนําในการพัฒนาเครือขาย โดยการเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจสมาชิกธุรกิจ

ยางพาราภายใตโซอุปทาน เพื่อนําประโยชนไปสูสมาชิก 

5. เครือขายมีความรักและผูกพนั รวมท้ังมีความเช่ือม่ันในสหกรณไดรับการสนับสนุนท้ังดาน

เงินทุนและการบริการท่ีดี 

6. สหกรณมีเงนิทุนดําเนนิงานท่ีเพียงพอ 

7. คณะกรรมการและฝายจดัการของสหกรณมีความรูความสามารถ ทุมเท เสียสละ มีวิสัยทัศน

และเรียนรูส่ิงใหมๆตลอดเวลา  

8. คณะกรรมการและฝายจัดการมีลักษณะการทํางานเปนทีม โดยใชหลักเหตุผล มีการ

ประสานงานและปรึกษาหารือตลอดเวลา 

จุดออน 

1. เครือขายคุณคายางพารายังขาดประสบการณเกีย่วกับการสงออกทําใหเปนอุปสรรคในการ

สงออกไปยังตางประเทศ 

2. สมาชิกเกษตรกรยางพาราไมมีการคัดแยกชนิดของยางกอนท่ีจะสงมาใหกับสหกรณทําให

กระบวนการในการรับซ้ือมีความลาชาเพราะเสียเวลาในการคัดแยกช้ันคุณภาพ 

3. มีสมาชิกเครือขายหันไปทําธุรกิจเอง และสรางเครือขายข้ึนมาใหม 

4. ความสามารถทางการตลาดยังไมเพยีงพอกับสถานภาพของธุรกิจยางพาราท่ีขยายตวัท้ังในเชิง

ปริมาณและธุรกิจในการแปรรูป 

5. มีสมาชิกบางสวนทําธุรกิจยางพารารวมกบัสหกรณไมสมํ่าเสมอ 

6. การจัดกจิกรรมรวมกับสมาชิกและเครือขายท่ีสงน้ํายางใหกับโรงรมของสหกรณยังมีนอย 

7. ยังมีสมาชิกจํานวนนอยท่ีใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทําสวนยางและดําเนนิชีวิต 

8. สมาชิกสวนยางยังมีตนทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะจากการใชปุยเคมี 

 

2. กลยุทธ 

2.1 โอกาสและจุดแข็ง 

   1) การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก มีผลตอราคายางพาราทําใหยางพารามีราคาสูง 

ก) หาทางขยายตลาดท้ังตลาดเดิมและตลาดใหมเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจ การคาขายยางพารา 

ข) ตองมีพันธสัญญาระหวางสหกรณกับเครือขายท่ีชัดเจนสรางความ เช่ือม่ันใหกับคูคา 

ค) สหกรณเสริมสรางการเช่ือมโยงโซอุปทานเพื่อสรางมูลคาเพิ่มท่ีสูงข้ึนและสงตอ

ผลประโยชนใหแกสมาชิก 
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ง) สหกรณจะตองเพิ่มเงินทุนท่ีใชหมุนเวยีนในการทําธุรกิจยางและจดัหาแหลงเงนิทุน

ภายนอกท่ีมีตนทุนต่ํากวา 

   2) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วของ ทําใหอุตสาหกรรม การผลิตช้ินสวนยาง

ขยายตวัเปนอยางมากท้ังในประเทศไทย และในประเทศ ตางๆ ท่ัวโลก โดยเฉพาะประเทศจนี 

และมาเลเซีย ท่ีตองการใชวตัถุดิบยางพาราในปริมาณมาก 

ก) แสวงหาและสรางภาคีเครือขายในระดับกลางน้ําเพื่อพฒันาการแปรรูปยางเพื่อขาย

โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศและตางประเทศ 

   3)  การเปด AEC ทําใหไมมีขอกีดกันดานภาษใีนการสงออกไปยังประเทศมาเลเซียท่ี สกก. ยาน

ตาขาวมีความสะดวกในดานโลจิสติกและการขนสงท่ีมีระยะทางใกลกวา 

  ก) พัฒนาการแปรรูปยางเพือ่ขายใหโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศมาเลียเซีย 

4 ) การลงทุนของบริษัทเอกชนทําใหเกิดการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับการผลิตยาง

รถยนตรถจักรยานยนตและช้ินสวนยางขยายตัวเปนอยางมากในประเทศไทย 

ก) แสวงหาและสรางภาคีเครือขายในระดับปลายน้ําเพื่อขายยางแปรรูปข้ันกลางโดยตรง

ใหกับบริษัทเอกชนผูแปรรูปข้ันสุดทาย 

5) เกษตรกรผูปลูกยางในพืน้ท่ีมีจํานวนมาก หากสามารถทําใหรวมตวักันไดจะทําใหเพิ่มอํานาจ

การตอรอง 

ก) เพิ่มเครือขายใหมในพืน้ท่ี 

    6) มีการสนบัสนุนจากหนวยงานจากภาครัฐและเอกชนเขามาสนับสนุนท่ีเอ้ือตอธุรกิจยางพารา 

ก) แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพิ่มความสามารถในการแขงขันเพื่อการ

สงออก 

ข) ประชาสัมพันธวาสหกรณมีเช่ือมโยงเครือขายท่ีเขมแข็งและนําประโยชนไปสูสมาชิกท่ี

แทจริงเพื่อสรางความม่ันใจใหกับหนวยงาน 

ค) ประชาสัมพันธวาสหกรณมีศักยภาพทางดานเงินทุนสูงและมีความม่ันคงเพื่อสรางความ

ม่ันใจใหกับหนวยงาน 

   7)  มีตลาดใหมไดแกประเทศอินเดียท่ีมีศักยภาพสูง 

ก) เรงการพัฒนาการสงออกกับตลาดอินเดยีผานการสนบัสนุนของหนวยงานภาครัฐ 

ข) มีการใหความสําคัญในการใชเงินทุนไปเพื่อทําธุรกิจสงออกไปยังตลาดอินเดยี 

 8) เทคโนโลยกีารผลิตในปจจุบันและอนาคตในการแปรรูปยางข้ันสุดทาย เชน ลอยางรถยนตใช

ยางแทง STR 20 และยางคอมปาวดเปนวัตถุดิบตั้งตน 

  ก)  การรวมลงทุนเปนหุนสวนทางธุรกิจ (Partnership) ของสหกรณในฐานะองคกรทาง

สังคมกับเอกชน ในการแปรรูปยางแทง STR 20 และยางคอมปาวด 
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 ข) การหาแหลงเงินทุนสนบัสนุนจากภาครัฐในการดําเนินการสรางโรงงานแปรรูปยางแทง 

STR 20 และยางคอมปาวด 

9) เครือขายมีความรักและผูกพัน รวมท้ังมีความเช่ือม่ันในสหกรณไดรับการสนับสนุนท้ังดาน

เงินทุนและการบริการท่ีดี 

ก) มีการปรับปรุงการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เกี่ยวกับขอมูลดานราคาและ

ขาวสารการตลาดยางพาราท่ีศูนยเรียนรู พรอมส่ิงอํานวยความสะดวกแกภาคีเครือขาย 

2. 2 อุปสรรคและจุดแข็ง 

   1) มีคูแขงรายใหญท่ีมีความเขมแข็งทางดานการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และเงนิทุน 

ก) ปรับปรุงดานการเงินท่ีเอ้ือประโยชนแกเครือขายเพื่อใหสามารถตอสูกับคูแขงรายใหญ 

ข) ดานการตลาดท่ีสรางความเช่ือถือ มีความใกลชิดแกลูกคาเพื่อใหสามารถตอสูกับคูแขง

รายใหญได 

ค) ปรับปรุงการคิดคาการตลาดภายใตโซอุปทาน 

   2) การหาตลาดรองรับ ยังเปนปญหาเนื่องจากมีคูแขงจาํนวนมาก และคูแขงมีความสามารถในการ 

แขงขันท้ังในเร่ือง ราคา คุณภาพ และความสามารถในการจัดหายางพารา 

ก) ลดตนทุนการตลาดโดยอาศัยภาคีเครือขายท่ีมีการบริหารจัดการโดยสหกรณ 

ข) การหาตลาดใหม โดยใชเงินทุนของสหกรณ 

   3) เกษตรกรบางรายยังขาดความเช่ือม่ันเกี่ยวกับผลประโยชนท่ีจะไดรับจากโรงรมท่ีเปนสมาชิก

เครือขายยางพารากับสหกรณ 

ก) การทําความเขาใจกับสมาชิกถึงประโยชนท่ีไดรับโดยใชงบของสหกรณ 

4) ความเช่ือถือของตลาดตางประเทศตอคุณภาพของยางพาราของผูสงออกรายใหม เกรงวา

ยางพาราท่ีมาจากประเทศไทย (ผูสงออกรายใหม) จะมีการปลอมปนทําใหไมมีความม่ันใจตอ

คุณภาพของยางพารา 

ก) การรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยสหกรณเปนผูรับภาระคาใชจายบางสวน 

5) สภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีความผันผวนและมีแนวโนมการชะลอตัว ทําใหการเคล่ือนไหวความ

เปล่ียนแปลงของราคายางรุนแรงและมีแนวโนมลดลง 

ก) จดัทําแผนธุรกิจท่ีมีการพจิารณาถึงความเส่ียงและมีการบริหารความเส่ียงโดยมีกองทุน

เพื่อลดผลกระทบจากการขาดทุน 

2.3 โอกาสและอุปสรรค 

   1) มีการสนบัสนุนจากหนวยงานจากภาครัฐ และเอกชนเขามาสนับสนุนท่ีเอ้ือตอธุรกิจยางพารา 

ก) สหกรณขอความรวมมือจากภาครัฐในการหาตลาดใหม 

ข) ใหหนวยงานภาครัฐใหการรับรองคุณภาพยางท่ีสงออก 

ค) ใหรัฐเจรจาระบบการชําระเงินแบบ FOB  
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ง) ใหหนวยงานภาครัฐใหการรับรองสหกรณเร่ืองความม่ันคง 

จ) ใหรัฐกําหนดราคาข้ันต่ําในการแทรกแซงกรณีท่ีราคายางต่ํากวาตนทุนการผลิต 

2.4 จุดออนกับโอกาส 

1) มีสมาชิกบางสวนทําธุรกิจยางพารารวมกบัสหกรณไมสมํ่าเสมอ 

ก) มีการประชาสัมพันธทําความเขาใจเกีย่วกับผลประโยชนในระยะยาวและความม่ันคง

ของสหกรณ 

  2) การจัดกิจกรรมรวมกับสมาชิกและเครือขายท่ีสงน้ํายางใหกับโรงรมของสหกรณยังมีนอย 

ก) จดักิจกรรมรวมกับสมาชิกและภาคีเครือขายทุกเดือนเพื่อสรางสัมพันธภาพระหวาง

สมาชิกกับสหกรณ 

ข) จัดกจิกรรมการเรียนรูในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน ใหกับสมาชิก 

   3) รัฐใหการอบรมความรูในเร่ืองการสงออก 

   4) รัฐใหการสนับสนุนการคัดเกรดยางแกเครือขาย 

2.5 จุดออนกับจุดแข็ง 

   1) ใหความรู ศึกษาดูงาน ฝกอบรมเจาหนาท่ีเฉพาะเร่ือง โดยมีฝายรับผิดชอบโดยตรงเร่ืองการ

สงออก 

     2)  โครงการสงออกนํารองโดยการรวมมือกับพันธมิตรเกาและใหม 

3)  สงเสริม สรางแรงจูงใจใหเครือขายมีการคัดแยกชนิดของยางตามมาตรฐาน เปนลักษณะการ

ใหรางวัลมากกวาการสรางความรูสึกวาถูกลงโทษ 

    4)  หาเงินอุดหนนุจากภาครัฐและจากเงนิทุนของสหกรณเอง 

    5)  สงเสริมใชหลักเศรษฐกิจพอเพยีงในการดําเนนิงานของสมาชิกและสหกรณ 

    6)  สงเสริมการใชปุยอินทรีย ปุยส่ังตัด น้าํสกัดมูลสัตว 

2.6) จุดออนกับอุปสรรค 

    1)  เรียนรูจากคูแขงรายใหญ  

    2) ลดตนทุนของยางท่ีสงออก สูตรการผสมยางท่ีตรงกับความตองการของลูกคาหรือผูนําเขา 

   3) กลยุทธในการสรางความม่ันใจใหแกคูคา โดยเร่ิมจากปริมาณการสงออกท่ีไมมากนัก

(โครงการนํารอง) 

   4) กลยุทธลดความเส่ียง โดยการจดัทําแผนประกันความเส่ียงเร่ืองอัตราแลกเปล่ียน 

   5) แปรรูปยางคอมปาวดเพือ่ลดตนทุนในการคัดแยก 

   6) สงเสริมการคัดเกรดเพื่อลดภาระการจางงานของสหกรณ 

   7) หาแหลงเก็บสตอกยางของหนวยงานรัฐท่ีตนทุนต่ํา  

   8) ใหดําเนนิการขายเปนน้าํยางสด ในชวงท่ีราคาตกต่ําอยางรวดเร็วและรุนแรง 
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   9) ใหเครือขายศึกษาติดตามตัวชี้วดัท่ีมีผลตอภาวะราคายางประกอบการตัดสินใจขายหรือเก็บ   

สตอกรอราคา 

 

3. แผนการตลาด 

เปาหมายทางการตลาด  

เปาหมายหลักของเครือขายเพื่อการรวบรวมยางจากสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีจํานวนมาก 

เพื่อสรางระบบเครือขายคุณคายางพาราท่ีเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ ทําใหสมาชิกไดรับผลประโยชน

มากกวาเดิม เพราะเม่ือมีอํานาจการตอรอง และมีการใชระบบการบริหารจัดการท่ีดชีวยใหมีประสิทธิภาพ 

มากข้ึน ดังนัน้จึงมีการกําหนดเปาหมายทางการตลาดดังตอไปนี ้

1. ภายในป 2557 มีการรวบรวมยางพาราข้ันต่ํา 7,000 ตันตอป (ยางแผนรมควัน)  

2. ขายภายในประเทศ 2,000 ตันใหผูสงออกและแปรรูปข้ันปลาย 

3. สงออกไปตางประเทศในรูปยางแผนรมควนั 3,000 ตัน (ยางลูกขุน) และทําการแปรรูปเปนยาง

แทงหรือ compound เพื่อลงออกอีก 2,000 ตัน 

การวิเคราะหกลุมเปาหมาย 

ในตลาดยางพารามีการแขงขันสูงเนื่องจากมีพอคาจํานวนมาก จึงทําใหตองมีการเลือกกลุมเปาหมาย

โดยท่ีการแบงกลุมเปาหมายสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมคือ  

              1.กลุมเปาหมายภายในประเทศ คือ การประมูลขายท่ีตลาดกลางหาดใหญ จ.สงขลา โดยขายกับ

บริษัทสงออกภายในประเทศท่ีใหราคาประมูลสูงสุด และสงราคาประมูลเพื่อซ้ือยางคัตติ่งมาเก็บสต็อกไว

ขายใหกับผูแปรรูปยางแทงและยาง compound นอกจากนี้ยังขายตรงใหกับเครือขายพันธมิตรท่ีเปนบริษัท

แปรรูปยางรถยนตและยางรถจักยานยนตภายในประเทศ (ดูภาคผนวก 7) 

             2.กลุมเปาหมายตางประเทศ คือ ประเทศจีน อินเดีย และมาเลเซีย โดยเฉพาะประเทศจีนมีความ

ตองการยางพาราเพิ่มข้ึนอยางมากอันเปนผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีสูงและรวดเร็ว โดยดําเนนิการ

ผานทางเครือขายพันธมิตร เชน กลุมเกษตรกรชาวสวนยางธารน้ําทิพย  

 

กลยุทธและกิจกรรมทางการตลาด 

กลยุทธผลิตภณัฑ 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑของเครือขายคุณคายางพารายานตาขาวจะใชกลยุทธหลักท่ีสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันก็ คือ กลยุทธท่ีใชน้ํายางสดเปนวัตถุดิบเร่ิมตนในการแปรรูปยางแผนรมควนั ทําให

สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑท่ีไดสูงกวาคูแขงรายอ่ืนๆท่ีใชยางแผนดิบเปนวัตถุดิบเร่ิมตนในการแปร
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รูปเปนยางแผนรมควัน เปนการใชจุดเดนของผลิตภัณฑ คือ แผนรมควันท่ีมีคุณภาพสูงและตรงกบัความ

ตองการของโรงงานแปรรูปยางในประเทศและตางประเทศ  

กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 

 กลยุทธสรางแนวรวมทางสังคมโดยใชกระแสการสนับสนุนการสงออกสินคาการเกษตรของไทย 

โดยขอความรวมมือจากภาครัฐและเอกชนเขามาสนับสนุนสรางความม่ันใจใหกับผูนาํเขาในตวัยางแปรรูปท่ี

จะสงออก โดยการตรวจและรับรองตัวผลิตภัณฑ การประชาสัมพันธและสงเสริมเกีย่วกับการสงออกยาง

แปรรูปของสหกรณการเกษตรยานตาขาว ซ่ึงเปนสถาบันเกษตรกรเพยีงไมกี่รายท่ีมีศักยภาพในการสงออก 

ใหผูนําเขาในตางประเทศไดรับทราบขอมูล เพื่อชวยลดตนทุนในการประชาสัมพันธ ตนทุนในการหาตลาด 

และเขามาเปนตัวกลางในการประสานงาน  

กลยุทธทางดานราคา 

เครือขายคุณคายางพารายานตาขาวจะใชกลยุทธทางดานราคาโดยการนําราคาประมูลยางพาราท่ี

ตลาดกลางหาดใหญ จ.สงขลามาเปรียบเทียบระหวางบริษัทสงออกภายในประเทศเพื่อหาสวนตางสูงท่ีสุด 

นอกจากนี้ยังมีกลยุทธทางดานราคาอีกวิธีคือการซ้ือยางพาราโดนตรงกบัสหกรณท่ีอยูในเคร่ือขาย

เนื่องจากการซ้ือยางพาราโดยตรงกับสหกรณไมตองเสียภาษีเงินไดเนื่องจากสหกรณจะไดรับยกเวนภาษีเงนิ

ได 

การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 

 จากกลยุทธทางการตลาดของเครือขายคุณคายางพารา เม่ือมีการดําเนินกลยุทธตามแผนท่ีวางไว จะ

มีการตรวจสอบเปนระยะถึงผลสัมฤทธ์ิวาเปนไปตามท่ีวางไวหรือไม อยางไร ดวยแผนควบคุม 4 ประเภท 

ซ่ึงมีการจัดทํารายละเอียดอยูนอกแผนธุรกจินี้ คือ  

1) การควบคุมแผนการประจาํป (Ammual Plan Control) 

2) การควบคุมผลกําไร (Profitability Control) 

3) การควบคุมประสิทธิภาพ (Efficiency Control) 

4) การควบคุมเชิงกลยุทธ (Strategic Control) 

 

4. แผนพฒันาผลิตภณัฑและการตลาด  

การท่ีจะสามารถดําเนินการตามแผนธุรกิจ แผนการพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดไดอยางมี

ประสิทธิภาพจะตองมีแผนปฏิบัติงานดังตอไปนี ้

1) การเรียนรูและพัฒนา เครือขายคุณคายางพารายานตาขาวจะมีการจดัเวทีเรียนรูผูนํากลุมหรือ

ผูเกี่ยวของ การจัดทําสวนตนแบบเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนใหแกสมาชิก และผูมีสวนเกีย่วของโดย

มีการเชิญวิทยากรจากหนวยงานตางๆๆมาสงเสริมและใหความรูเพื่อใหเกิดเปนสังคมขอมูลขาวสาร 

และใหสมาชิกมีความเขาใจในการทําสวนยางอยางยั่งยนื 



30 
 

2)  การจัดดําเนินการภายในองคกร  ซ่ึงการจัดทํากระบวนการการดําเนนิงานและบริหารภายในจะชวย

ในการกําหนดการทํางาน ทําใหการทํางานมีระบบ และมีแบบแผน ชวยใหการทํางานหรือการ

ประสานงานในการบริหารจดัการเครือขายมีประสิทธิภาพ ชวยใหแผนงานตางๆ สัมฤทธิผลมากยิ่งข้ึน 

3) มีการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต เนือ่งจากวาอินเตอรเน็ตซ่ึงเปนชองทางการส่ือสารท่ีมีความสําคัญ

อีกทางหนึ่ง ในการทําธุรกิจยางพาราจะตองมีการตรวจสอบขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑและราคา

ตลอดเวลา เพือ่ท่ีจะไดลดความเสียง และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความ

ตองการของตลาดอยูตลอดเวลา  

4) ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและสถาบันการศึกษา การสนับสนุนจากภาครัฐจะสามารถชวยใหการ

พัฒนาผลิตภณัฑและบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ชวยลดภาระการลงทุน นอกจากนีห้ากมีการ

สนับสนุนจากหนวยงานของรัฐจะทําใหผลิตภัณฑมีความนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 

5) ขอรับการสนับสนุนจากเครือขาย การสนับสนุนจากผูผลิตรายใหญและสถาบันเกษตรกรท่ีประสบ

ความสําเร็จในการสงออกท่ีเปนพันธมิตรจะชวยใหมีชองทางในการจดัจําหนายมากยิง่ข้ึน เชนในการ

ติดตอประสานงานกับตางประเทศหากมีการประสานงานหรือไดรับการสนับสนุนจากบริษัทหรือ

สถาบันท่ีเปนพันธมิตรท่ีมีเครือขายหรือติดตอกับตางประเทศอยูแลวจะทําใหการเจรจา หาตลาดใหมได

งายยิ่งข้ึน 

6) เพิ่มจํานวนสมาชิกและภาคีเครือขาย โดยการหาเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นท่ีเขารวมมากข้ึนจะ

สามารถเพิ่มปริมาณการผลิต และอํานาจการตอรอง ยิ่งมีจํานวนมากเทาไหรเครือขายก็จะยิ่งมีความ

เขมแข็งเพิ่มมากข้ึนเทานัน้ท้ังในสวนของอํานาจการตอรอง และปริมาณการผลิตท่ีเพิม่มากข้ึน 

ท้ังนี้ในสวนของการบริหารความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจยางพารานั้น จะไดกลาวถึงแผนธุรกิจป 

2555 – 57 ท่ีมีแนวทางการปองกันความเส่ียง ตามแผนบริหารความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจยางพาราใน

หัวขอตอไป  

ผลการประเมินตนเองท่ีคาํนงึถึงแนวทางการปองกันความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจยางพารา  

 คณะนักวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยไดเก็บ

รวบขอมูลจากการจัดเวทีถอดบทเรียนและการประชุมระดมความคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของจํานวน 3 คร้ัง โดย

คร้ังแรกจัดเวทีถอดบทเรียนเม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2555 เพ่ือใหกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ และแกนนํา

เครือขายไดเขาใจแนวคิดการบริหารธุรกิจยางพาราของสหกรณท่ีมีแผนบริหารความเส่ียง ผูเขารวมไดมี



31 
 

โอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครือขายธุรกิจยางพาราภายใตสหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนแกนนํา 

คร้ังท่ี 2 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ และแกนนําเครือขาย เพ่ือยกราง

แผนบริหารความเส่ียงในเบ้ืองตน เตรียมประเด็นความเส่ียงและความรุนแรง และเตรียมความพรอมดาน

ขอมูลท่ีนําไปใชในการประชุมระดมความคิดเห็นคร้ังท่ี 3 โดยจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 25-26 ธันวาคม 2555

เพื่อยกรางและจัดทําแผนบริหารความเส่ียง จากการดําเนินการดังกลาวจึงไดแผนบริหารความเส่ียงของ

สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด ท่ีคํานึงถึงความเส่ียงในการดําเนินงาน (Operation risk) ความเส่ียงดาน

การเงิน (Financial risk) และความเส่ียงดานนโยบาย (Policy risk) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว สามารถจําแนกองคประกอบไดเปน 6 สวน ซ่ึง

ในการวิเคราะหความเส่ียงจะดําเนินการตามองคประกอบของธุรกิจ ดังนี้ 

1) เกษตรกรรายยอยท่ีขายน้ํายางดิบใหแกโรงรมของสหกรณฯ 

2) โรงรมสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํานวน 3 โรง 

3) เครือขายสหกรณฯ ท่ีขายยางแผนดิบและยางแผนรมควนัใหแกสหกรณฯ 

4) ตลาดกลางหาดใหญท่ีสหกรณฯ เขารวมประมูลยางเพื่อบริหารจัดการ 

5) จุดรับซ้ือสหกรณการเกษตรยานตาขาว 

6) การขายยางของสหกรณฯ 

ท้ังนี้สามารถแสดงแผนภาพการดําเนนิธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวไดดังแผนภาพท่ี 4 

ดังไดกลาวถึงในบทท่ี 2 ความเส่ียง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณท่ีไมพึงประสงคสงผลใหเกิด

ความผิดพลาดหรือเสียหายทําใหการดําเนนิงานไมเปนไปตามเปาหมายมีความไมแนนอน และเกิดข้ึนได

ตลอดเวลา 

แหลงท่ีมาของความเส่ียงท่ีจะเกดิเหตกุารณไมพึงประสงคตอธุรกิจ สามารถจําแนกแหลงท่ีมาได

เปน 2 สวน คือ ความเส่ียงจากปจจยัภายใน และความเส่ียงจากปจจยัภายนอก โดยมีความเส่ียงท่ีเกดิข้ึนจาก

ปจจัยตางๆ ดังนี้ 

1) ความเส่ียงจากปจจัยภายใน  หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดการวางแผนและจัดการภายในหนวยธุรกิจ 

ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสามารถบริหารจัดการ ควบคุม และปองกันความเส่ียงได  โดยสามารถจําแนกความเส่ียงจาก

ปจจัยภายใน เปน 3 สวนสําคัญ คือ 

(1) ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) 

(2) ความเส่ียงทางการดําเนนิงาน (Operation Risk) 

(3) ความเส่ียงทางนโยบาย/กลยทุธ (Policy/Strategic Risk) 
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ภาพท่ี 4  จําแนกองคประกอบของธุรกิจยางพาราของเครือขายภายใตสหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนแกนนํา 

ยางแผนรมควัน 

โรงรม: รับซ้ือ (3: 97) 

การขายยาง 

ตลาดกลาง : ผูซ้ืออื่น (80 : 20) 

รับซื้อ 

“น้ํายางดิบ” 

จากเกษตรรายยอย 

แปรรูป 

“ยางแผนรมควนั” 

โรงรมสหกรณ 3 แหง 

ยางชั้น 3 ยางชั้น 4  ยางฟอง ยางคัตต้ิง ขี้ยาง 

จุดรับซื้อสหกรณการเกษตรยานตาขาว 

ยางแผนดิบ (ชื้นมากกวา 5%) ยางแผนดิบ (ชื้นนอยกวา 5%) ยางแผนรมควัน 

สํานักงานใหญ 

บริษัท สงออก 

การขายยาง บ.สงออก 

ใน : นอก จว. (90 : 10) 

ตลาดกลางหาดใหญ พันธมิตร 

“กลุมเกษตรกรธารน้ําทิพย” 
โบรกเกอร 

(อัดกอน 30 กก.) 

ยางคัตต้ิง 

บริษัทสงอก (สงขลา) 

 

1 2 3 
4 

5 

6 

อสย. 

โครงการพิเศษของรัฐ 

ประมูล 

“ยางแผนรมควนั” 

จาก ตลาดกลางหาดใหญ 

รับซื้อ 

“ยางแผนดิบและรมควัน” 

จาก 50 เครือขายของสหกรณ 

สมาชิกสหกรณฯ และเกษตรกรทั่วไป 
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2) ความเส่ียงจากปจจัยภายนอก หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดการปจจัยภายนอกหนวยธุรกิจ ซ่ึงเปน

ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได แตสามารถวางแผนเพ่ือรองรับและจัดการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได โดย

สามารถจําแนกความเส่ียงจากปจจัยภายนอก เปน 4 สวนสําคัญ คือ 

(1) ความเส่ียงจากการแขงขัน (Competitive Risk) 

(2) ความเส่ียงจากผูขาย/ผูสงมอบ (Supplier Risk) 

(3) ความเส่ียงจากกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

(4) ความเส่ียงทางเศรษฐกิจ/การเมือง (Economic/Political Risk) 

ปจจัยเส่ียง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหต ุหรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียงทําใหไมสามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดไวสามารถระบุวาเหตกุารณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกดิข้ึนไดอยางไรเพื่อนํามา

กําหนดมาตรการจัดการความเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เปนกระบวนการระบุความเส่ียง วิเคราะหและ

จัดลําดับความเส่ียงวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกดิข้ึน (มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด) และ

วิเคราะหความรุนแรงของผลกระทบ (มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด) 

การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการบริหารจัดการให

โอกาสท่ีจะเกดิเหตุความเส่ียงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณนั้นลดลงอยูในระดับท่ี

ธุรกิจสามารถรับได 

การบริหารความเส่ียงของธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว สามารถดําเนินการ

ตามลําดับ 6 ข้ันตอน ตามกรอบแนวคิดท่ีกลาวถึงในบทท่ี 2 ดังนี ้

1) การกําหนดวัตถุประสงควัตถุประสงคของธุรกิจยางพาราสหกรณยานตาขาวฯไดแก 

“เพื่อสรางผลประโยชนแกสมาชิกสหกรณฯ โดยการสรางกําไรจากการดําเนินธุรกิจยางพารา” 

2) การระบุความเส่ียงจําแนกเปน 6 ประเดน็ตามองคประกอบของธุรกิจ ไดแก 

 

(1) การรับซ้ือน้ํายางจากเกษตรกรรายยอยประกอบดวยปจจยัเส่ียง 5 ประเด็น ดังนี ้

ปจจัยเส่ียง ความเส่ียง 

(1) การแขงขันดานราคา มีการแขงขันดานราคากับพอคา เกิดการแยงซ้ือน้ํายางในชวงท่ี

ยางมีราคาสูง 

(2) จํานวนพอคาผูแขงขัน พอคาคูแขงมีจาํนวนมาก 

(3) คุณภาพน้ํายาง ส่ิงปลอมปนในน้ํายาง เชน แอมโมเนียมากเกินไป และผสมแปง

ในน้ํายาง 
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(4) ปริมาณน้ําฝน ปริมาณฝนมาก กรีดยางไดเพียง 120 วนั ทําใหปริมาณน้ํายางไม

แนนอน และเกิดตนทุนการจางงานเพิ่มข้ึน 

(5) ความภักดขีองเกษตรกร เกษตรกรไมขายน้ํายางใหสหกรณฯ 

ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงตามราคารับซ้ือ 

 

(2)  การแปรรูปยางแผนรมควนัของโรงรมสหกรณฯประกอบดวยปจจยัเส่ียง 7 ประเดน็ ดังนี ้

ปจจัยเส่ียง ความเส่ียง 

(1) ความซ้ือสัตยของพนักงาน ความซ่ือสัตยของพนักงาน ในการจดัซ้ือ และการตรวจสอบ

คุณภาพของวตัถุดิบ 

(2) ทักษะฝมือแรงงาน ทักษะฝมือแรงงานยังต่ํา 

(3) จํานวนแรงงานไมเพยีงพอ แรงงานไมเพยีงพอ และขาดในบางชวง 

(4) ความรูความสามารถของบุคลากร บุคลากรขาดความรูในการบริหารจัดการ 

(5) ตนทุนเช้ือเพลิง ราคาฟนสูงข้ึน ซ่ึงเช้ือเพลิงเปนตนทุนสําคัญในการรมยาง 

(6) ความเกาของเคร่ืองมือ เคร่ืองมือและอุปกรณเกา มีประสิทธิภาพต่ํา  

สงผลใหคุณภาพยางไมดี และมีตนทุนสูงข้ึน 

(7) คุณภาพน้ํายาง รับซ้ือยางท่ีมีการปนเปอน และมีการผสมแอมโมเนียในปริมาณ

มาก ทําใหไดยางคุณภาพต่ํา 

 

(3)  การรับซ้ือยางแผนดบิ ประกอบดวยปจจยัเส่ียง 9 ประเดน็ จากการรับซ้ือ 2 สวน ดังนี้ 

ปจจัยเส่ียง ความเส่ียง 

1. รับซ้ือจากเครือขายสหกรณฯ จํานวน 50 เครือขาย 

(1) คุณภาพยาง คุณภาพยางไมตรงตามความจริง เนื่องจากการคัดท่ีไมถูกตองจาก

เครือขาย ทําใหสหกรณฯ ตองทําการคัดใหม และเกิดปญหาดาน

คุณภาพสินคา 

 ส่ิงปลอมปนในยางแผน 

(2) ความภักดขีองเครือขาย ความภกัดีในการขายยางใหแกสหกรณฯ ยังข้ึนกับราคา 

(3) ความผันผวนของราคา ราคามีความผันผวนมากสงผลตอปริมาณการขายยางใหแก

สหกรณ 

(4) นโยบายของรัฐ การแทรกแซงดานราคาภายใตโครงการรัฐ 
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2. รับซ้ือจากสมาชิกรายยอย และเกษตรกรท่ัวไป 

(1) ปริมาณการขาย การขายใหสหกรณฯ ในปริมาณนอย เนื่องจากราคาต่ํากวาพอคา 

ในเชิงการคัด 

(2) การแขงขันทางการตลาด แรงจูงใจจากพอคา ท้ังราคา น้ําหนกั การคัด และการใหสินเช่ือ 

ทําใหเกษตรกรขายใหพอคามากกวาสหกรณฯ 

(3) ระยะทางการขนสง ระยะทาง สหกรณฯ อยูไกลจากสวยยาง ในขณะท่ีพอคามีการรับ

ซ้ือถึงหนาสวน 

(4) แรงจูงใจในการขาย การสรางแรงจูงใจเร่ืองเงินปนผลใหกับสมาชิกสหกรณฯ 

(5) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

การแปรรูป 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการแปรรูป เนือ่งจากเกษตรกรหันไป

ขายน้ํายางมากกวาการทํายางแผน 

 

(4) การประมูลยางแผนดิบจากตลาดกลางหาดใหญ ประเมินไมพบความเส่ียง 
 

(5)  การรับซ้ือยางแผนรมควันประกอบดวยปจจัยเส่ียง 5 ประเด็น ดังนี ้

ปจจัยเส่ียง ความเส่ียง 

(1) การขาดแคลนแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากตองคัดยางอีกคร้ังเพราะคุณภาพ

ยางจากเครือขายไมไดมาตรฐาน 

(2) การบริหารสินคาคงคลัง การบริหารสินคาคงคลัง (สตอกเต็ม) 

(3) การรับสินคา เทคโนโลยีการบริหารจัดการในการรับสินคา 

(4) ความเขมแข็งของทีมงาน ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของแตละคน และตองการนกัการ

ตลาดและนกัวเิคราะหท่ีมีความชํานาญ 

(5) โครงสรางตลาด โครงสรางตลาด ท่ีมีการซ้ือขายประมูลผานตลาดกลาง  

 

(6) การขายยางประกอบดวยปจจัยเส่ียง 4 ประเด็น ดังนี ้

ปจจัยเส่ียง ความเส่ียง 

(1) ทรัพยากรบุคคล ขาดนักวิเคราะหและนักการตลาดในการตดัสินใจขายหรือเก็บ

ยาง เพื่อใหไดราคาท่ีดี 

 ระบบการบริหารจัดการคน 

(2) คุณภาพยาง น้ําหนกัขาด เกรดเปล่ียน ซ้ือเกรด3 ขาย แตขายไดเกรด 4 

(3) การแปรรูป ขาดการแปรรูปข้ันกลาง 

(4) นโยบายรัฐ การแทรกแซงของโครงการรัฐ 
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3) การประเมินความเส่ียงกระบวนการระบุความเส่ียงงวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนและความ

รุนแรงของผลกระทบ โดยใหคะแนน  5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย และ 1 = เส่ียงนอย

ท่ีสุด และทําการวิเคราะหจัดลําดับความเส่ียง ซ่ึงพบวา การขายยางมีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงมากท่ีสุด 

ในขณะท่ีการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงมากท่ีสุดเชนกัน โดย

สามารถสรุปได ดังนี ้

ความเส่ียง โอกาสท่ีจะเกิด ความรุนแรง 

1) การรับซ้ือน้ํายางจากเกษตรกรรายยอย 3 3.5 

2) การแปรรูปยางแผนรมควนัของโรงรมสหกรณฯ  อันดบัอันดบั22 5 5 

3) การรับซ้ือยางแผนดิบ 5 4.5 

4) การประมูลยางแผนดิบจากตลาดกลางหาดใหญ - - 

5) การรับซ้ือยางแผนรมควัน 4 3 

6) การขายยาง อันดับอันดับ11 5 5 

 

4) การประเมินมาตรการควบคุม ประกอบดวยการทบทวนมาตรการควบคุมท่ีใชในปจจุบัน 

และการออกแบบมาตรการควบคุม เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการความเส่ียงตอไป โดยในการระดมความ

คิดเห็นเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงในคร้ังนี้ ไดเลือกความเส่ียงท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดและมีความรุนแรงมาก

ท่ีสุด 2 ลําดับมาทําการศึกษา คือ การขายยาง และการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ ดังนี้ 

4.1) การขายยาง 

ปจจัยเส่ียง มาตรการปจจุบัน ผลการดําเนินงาน มาตรการ 

1. ทรัพยากรบุคคล    

1.1 ขาดนักวิเคราะหและ

นักการตลาด 

วิเคราะหตาม

ประสบการณ 

เกิดความผิดพลาดใน

บางคร้ัง และทําให

กําไรลดลง 

- จางท่ีปรึกษามือ

อาชีพ 

- เพิ่มความรูแก

เจาหนาท่ี 

 

1.2 ขาดระบบบริหาร

จัดการคน 

มีคําส่ังชัดเจน แตคนไม

เพียงพอ 

คนไมเพยีงพอกับงาน 

และไมมีความรู 

ทํางานไดไมมี

ประสิทธิภาพ 

- ปรับผังการบริหาร

บุคคล 

-  เพิ่มผูจัดการฝาย

บริหารบุคคล 
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ปจจัยเส่ียง มาตรการปจจุบัน ผลการดําเนินงาน มาตรการ 

2. คุณภาพยาง    

2.1 น้ําหนกัขาด การตรวจสอบจาก

เจาหนาท่ีช่ังตวงวดั 

ตองสงยางเพิม่เม่ือไป

ถึงบริษัทผูซ้ือแลวถูก

แจงวายางขาด 

ทดสอบตาช่ังทุกวัน 

2.2 เกรดเปล่ียน แผนกคัดคุณภาพ รายไดลดลงเม่ือถูกลด

เกรด 

อบรมความรูดานการ

คัดแกเจาหนาท่ีและ

เครือขาย 

3. ขาดการแปรรูป อยูข้ันตอนการวางแผน ตองจางอัดกอน สรางโรงงานแปรรูป 

4. นโยบายรัฐดาน

ยางพารา 

กดดันทําหนังสือ 

รองเรียน 

ไมบรรลุเปาหมายและ

ราคาผันผวนไปตาม

นโยบายยาง 

- 

 

4.2) การแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ 

ปจจัยเส่ียง มาตรการปจจุบัน ผลการดําเนินงาน มาตรการ 

1. ความซ้ือสัตยของ

พนักงาน 

- มีระเบียบการปฏิบัติงาน 

- มีการวิเคราะหตนทุน 

- พนักงานมาทํางาน

สาย 

- ความไมโปรงใส 

- การตรวจสอบ น.น. 

- การตรวจสอบ

ภายใน 

- การสรางจิตสํานึก 

- การกําหนด

บทลงโทษ 

2. ทักษะฝมือแรงงาน 

(การเลือกวตัถุดิบและการ

รมยาง) 

ไมมีมาตรการในปจจุบัน ยางขาดคุณภาพ ยาง

ตกช้ัน ทําใหขาดทุน 

- ศึกษาดูงาน 

- อบรมเพิ่มทักษะ 

- สรางศรัทธาและ

แรงจูงใจ 

- มีระบบควบคุม 

3. แรงงานไมเพียงพอ ไมมีมาตรการในปจจุบัน การผลิตหยุดชะงัก 

ทําใหผลผลิตตกต่ํา 

- สงเสริมสวัสดิการ 

(บานพัก ส่ิงแวดลอม

อาหาร) 

- ปริมาณงานท่ี

เพียงพอ 

- แรงงานสัมพนัธ 
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ปจจัยเส่ียง มาตรการปจจุบัน ผลการดําเนินงาน มาตรการ 

4. ความรูความสามารถ

ของบุคลากร 

การฝกอบรมดูงาน เพิ่งเร่ิมดําเนนิการ ยัง

ไมเห็นผล 

- สรางแรงจูงใจจาก

ผลการดําเนินงาน 

- กําหนดบทลงโทษ 

5. ตนทุนเชื้อเพลิงและ

น้ํากรด 

ไมมีมาตรการในปจจุบัน ซ้ือเช้ือเพลิงสูงกวาท่ี

อ่ืน 

- มีกรรมการจดัซ้ือ

และใชการประมูล 

- การสุมตรวจน้ําหนกั

และปริมาณ 

6. สภาพโรงรมและ

เคร่ืองมืออุปกรณ 

มีเคร่ืองจักรสํารอง แตยัง

ไมถูกนํามาใช 

ยางไมมีคุณภาพ - ตรวจสภาพอยาง

สมํ่าเสมอ 

- กําหนดอายกุารใช

งานและแผนการ

ทดแทน 

7. คุณภาพน้ํายาง ตรวจสอบดวยทักษะของ

คน 

พบยางผสม

แอมโมเนียมาก ทําให

ผลิตไดเปนยางฟอง 

ยางคัตติ้ง 

-แยกท่ีมาของน้ํายาง 

(จากสมาชิก จาก

พอคา) 

- กําหนดบทลงโทษ 

- เคร่ืองตรวจคุณภาพ

ยาง 

- ประชาสัมพนัธ

ขอมูลและคุณภาพยาง 

 

5) การบริหารจัดการความเส่ียงเปนการนํามาตรการมาใชปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจเพื่อลดความ

เส่ียงหรือลดความเสียหายท่ีเกิดจากผลกระทบของความเส่ียงโดยพิจารณามาตรการควบคุมท่ีกําหนดวามี

ความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติหรือไมแลวนํามาจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงเพื่อนําไปปฏิบัติอยาง

เปนรูปธรรม (กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ) 

แผนการบริหารจัดการความเส่ียงจําแนกเปน 4 ประเภท ไดแก 

(1) การยอมรับความเส่ียง (Take)เปนการยอมรับความเส่ียงเนือ่งจากไมคุมคาท่ีจะจดัการ 

(2) การลด/ควบคมุความเส่ียง (Treat)เปนการปรับปรุงระบบงาน หรือออกมาตรการใหม 

(3) การกระจาย/โอนความเส่ียง (Transfer)เปนการถายโอนความเส่ียงใหหนวยอ่ืนรับผิดชอบ 
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(4) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Terminate)เปนยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากไมสามารถยอมรับความเส่ียงได 

จากการกําหนดมาตรการควบคุมของความเส่ียงในการขายยาง และการแปรรูปยางแผนรมควันของ

โรงรมสหกรณฯสามารถวางแผนการบริหารจัดการความเส่ียงเปนแผนงานโครงการ ผูรับผิดชอบ และ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน สามารถแสดงในตารางดังนี้ 

 

5.1) การขายยาง 

ปจจัยเส่ียง มาตรการ แผนงาน/โครงการ ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 

1. ทรัพยากรบุคคล     

1.1 ขาดนักวิเคราะหและ

นักการตลาด 

- จางท่ีปรึกษามืออาชีพ โครงการจัดจางท่ี

ปรึกษามืออาชีพดาน

การตลาดยางพารา 

ผจก.ญ. ปบัญชี 

56/57 

- เพิ่มความรูแก

เจาหนาท่ี 

การฝกอบรมเพิ่ม

ความรูดานการตลาด 2

คร้ัง/ป 

รอง.ผจก.ญ. ปบัญชี 

55/56 

1.2 ขาดระบบบริหาร

จัดการคน 

- ปรับผังการบริหาร

บุคคล 

-  เพิ่มผูจัดการฝาย

บริหารบุคคล 

การทบทวนโครงสราง

องคกร 

ประธาน ปบัญชี 

56/57 

2. คุณภาพยาง     

2.1 น้ําหนักขาด ทดสอบตาช่ังทุกวัน จัดซื้อลูกตุมทดสอบเคร่ืองชั่ง 

(ชั่งทุกวัน มีพยาน และ

หลักฐานของการตรวจสอบ) 

ประธาน ปบัญชี 

55/56 

2.2 เกรดเปล่ียน อบรมความรูดานการ

คัดแกเจาหนาท่ีและ

เครือขาย 

การอบรมทักษะการคัด

เกรด อยางนอย 3 คร้ัง/

ป 

ผจก.

โรงงาน 

ปบัญชี 

55/56 

3. ขาดการแปรรูป สรางโรงงานแปรรูป โครงการสรางโรงงาน

แปรรูป 

ผจก.ญ.  

ทบทวนแนวทางการ

ระดมทุน 

ผจก.ญ. ปบัญชี 

56/57 

4. นโยบายรัฐ - ยอมรับความเส่ียง   
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5.2) การแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯจากการกําหนดมาตรการของการจัดการ

ความเส่ียงในการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรม สามารถจัดกลุมเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียง

ไดเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นความเส่ียง แผนงาน/โครงการ ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 

1. ทรัพยากรบุคคล 1. การเพิ่มพูนความรูและทักษะ 

- อบรมการแปรรูปผลผลิต 

- อบรมการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 

- อบรมการใหบริการและสรางจิตสํานึกรักองคกร 

ผจก.ญ. ปบัญชี 

56/57 

2. การกําหนดตัวช้ีสัดและผลการปฏิบัติงาน 

- แผนปฏิบัติงานรายบุคคล 

- ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

- ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

- กําหนดเกณฑการใหรางวลั 

ประธาน

และ ผจก.ญ. 

ปบัญชี 

56/57 

3. สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ 

- ปรับปรุงท่ีพักอาศัยและระบบนิเวศโรงรม 

- แผนการจัดสวัสดิการแกลูกจางช่ัวคราวและจางเหมา 

ผจก.ญ. ปบัญชี 

55/56 

2. อุปกรณเคร่ืองจักร 4. แผนการซอมบํารุงและการทดแทน รอง ผจก.ญ. 

รองประธาน 

ปบัญชี 

55/56 

5. การจัดซ้ือเคร่ืองตรวจคุณภาพยาง ผจก.ญ. ปบัญชี 

56/57 

3. ตนทุนการผลิต 6. แผนการจัดซ้ือเช้ือเพลิง 

- ตั้งกรรมการจัดซ้ือและตรวจรับ 

- จัดซ้ือจากลานไม 

- กําหนดคุณภาพของไม ท้ังชนิดและขนาด 

ผจก.ญ. ปบัญชี 

55/56 

7. การศึกษาเพือ่ใชเช้ือเพลิงใหมีประสิทธิภาพและ

พลังงานทางเลือก 

รอง ผจก.ญ. 

 

ปบัญชี 

56/57 

4. วัตถุดิบ 8. การรณรงคซ้ือน้ํายางจากสมาชิก 

- ใหความรูเร่ืองการทําน้ํายางคุณภาพ บทลงโทษ และ

ขอมูลคุณภาพยาง 

- กําหนดราคาตามคุณภาพ 

ผจก.ญ. ปบัญชี 

55/56 

9. การตรวจสอบภายใน ผจก.ญ. ปบัญชี 

55/56 
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ประเด็นความเส่ียง แผนงาน/โครงการ ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 

10. การกําหนดข้ันตอนการรับซ้ือและแปรรูป ผจก.ญ. และ 

ผจก. โรงงาน 

ปบัญชี 

55/56 

11. การติดตั้งกลองวงจรปด รอง ผจก.ญ. ปบัญชี 

56/57 

 

เม่ือทําการกําหนดแผนงานโครงการ ผูรับผิดชอบ และชวงเวลาในการดําเนินการแลว เนื่องจาก

ความจํากัดของทรัพยากรท้ังงบประมาณ บุคลากร และเวลา ดังนั้นจึงดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของ

โครงการใน 2 ดาน เพื่อดําเนินการตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 

1) การขายยาง จําแนกการดําเนินงานตามปบัญชี ดังนี้ 

ปบัญชี 55/56จํานวน 3 โครงการ ตามลําดับ ไดแก  

(1) การฝกอบรมเพิ่มความรูดานการตลาด 

(2) การอบรมทักษะการคัดเกรด 

(3) การจัดซ้ือลูกตุมทดสอบเคร่ืองช่ัง 

ปบัญชี 56/57จํานวน 3 โครงการ ตามลําดับ ไดแก  

(1) การทบทวนโครงสรางองคกร 

(2) โครงการจัดจางท่ีปรึกษามืออาชีพดานการตลาดยางพารา 

(3) ทบทวนแนวทางการระดมทุน 

2) การแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯจําแนกการดําเนินงานตามปบัญชี ดังนี้ 

ปบัญชี 55/56จํานวน 6 โครงการ ตามลําดับ ไดแก  

(1) การรณรงคซ้ือน้ํายางจากสมาชิก 

(2) แผนการซอมบํารุงและการทดแทนเคร่ืองจักร 

(3) การกําหนดข้ันตอนการรับซ้ือและแปรรูป 

(4) แผนการจัดซ้ือเช้ือเพลิง 

(5) การตรวจสอบภายใน 

(6) การจัดสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ 

ปบัญชี 56/57จํานวน 5 โครงการ ตามลําดับ ไดแก  

(1) การเพิ่มพูนความรูและทักษะ 

(2) การกําหนดตวัช้ีวัดและผลการปฏิบัติงาน 

(3) การจัดซ้ือเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพน้ํายาง 
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(4) การศึกษาเพื่อใชเช้ือเพลิงใหมีประสิทธิภาพ 

(5) การติดตั้งกลองวงจรปด 

 

6) การติดตามผลและทบทวน เปนติดตามผลภายหลังมีการดําเนินการตามแผนการบริหารความ

เส่ียงแลวเพื่อใหม่ันใจวาแผนการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพโดยสหกรณการเกษตรเกษตรยานตาขาว 

มีการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ ดังนั้นการตรวจสอบจึงเปนไปตามมติของคณะกรรมการในแต

ละโครงการ โดยในชวงป 2556 จนถึงเดือนกันยายน สหกรณการเกษตรยานตาขาวไดดําเนินการตามแผน

บริหารความเสียงในการดําเนินธุรกิจยางพาราและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

การขายยาง 

  การฝกอบรมเพื่อความรูดานตลาด 

1. ซ้ือมาขายไปใหสตอกยางเพือ่ปองกันความเส่ียง 

2. ศึกษาเรียนรูตลาดลวงหนา AFET เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห 

3. ติดตามขอมูลขาวสารปจจัยประกอบท่ีเกีย่วของกับราคายางประจําวัน 

4. ยางรมควันท่ีรับซ้ือหลังเวลา 10.00 น. รับราคาวันรุงข้ึน 

5. การประชุมคณะกรรมการยางทุก 7 วัน เพือ่วิเคราะหและติดตามผลงานอยางใกลชิดทุกวัน 

       การอบรมทักษะการคัดเกรด 

1. หัวหนางานในการคัดเกรดยางมีความรูความชํานาญไดดูแลอยางใกลชิดและแนะนาํลูกนอง 

สมํ่าเสมอ 

2. เขารวมทุกคร้ังท่ี สกย. หรือตลาดกลางเชิญอบรม 

3. ไดประสานกบัเครือขายในการจัดข้ึนยางอยางเขมงวดเพื่อกดเวลาในการคัดเกรดและลด

ตนทุน 

      การจัดซ้ือลูกตุมทดสอบเคร่ืองช่ัง 

1. ไดส่ังซ้ือลูกตุมเพื่อทอสอบตาช่ังเปนของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

2. เชิญเจาหนาท่ีช่ังตวงวดัเพื่อรับรองมาตรฐาน 

3. ซ้ือยางอยางละเอียดทุกคร้ังท้ังซ้ือและขาย 

4. แสดงใบรับรองชางตวงวดักบัคูคาทุกคร้ัง 
 

การแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมของสหกรณ 

    การรณรงคซ้ือยางจากสมาชิก 

1. จัดทํา 5 ส.ท้ัง 3 โรง 

2. ประชุมสมาชิกเกษตรในพืน้ท่ีเพื่อใหทราบถึงความตั้งใจและแนวทางปฏิบัติของสหกรณ 
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3. สรางแรงจูงไวในดานการบริหารท้ังสถานท่ีและการจายเงินทันที 

4. เนนการรับซ้ือยางจากสมาชิกเกษตรใหมากท่ีสุดเพื่อลดยางเบาท 

5. ทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิตควบคุมอยางใกลชิดเพือ่ยางออกมาไดคุณภาพสูง 

แผนและการซอมบํารุงและการทดสอบเคร่ืองจักร 

1. สํารวจเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีชํารุดทําการซอมแซมใหใชงานไดดีทุกอยาง 

2. ทําตารางการบํารุงรักษาและทําความสะอาดเม่ือใชงานเสร็จ 

3. มีคณะกรรมการติดตามงานอยางเขมขน 

การกําหนดข้ันตอนการรับซ้ือและแปรรูป 

1. ตองมีเจาหนาท่ีประจําในการรับซ้ือตั้งแตเวลา 06.30 น. 

2. กําหนดการใชแอมโมเนีย สําหรับยางเบาท 

3. การกรองยางการใชภาชนะท่ีสะอาด 

4. การกรองน้ําใหสะอาด การผสมน้ํากรด การกวนการกวาดฟองอากาศ 

5. ทุกกระบวนการใหไปตามวชิาการ 

แผนการจัดซ้ือเช้ือเพลิง 

1. ยังคงใชไมฟนไดกําหนดขนาดของไมท่ีจะใช 

2. ตองช่ังน้ําหนกัท่ีตลาดกลางของสหกรณ 

3. ใชแตพอประมาณท่ีจะใชเพือ่ไมใหไมแหงเกินไป 

4. มีกรรมการตรวจสอบได 

การตรวจสอบภายใน 

1. กําหนดกฎเกณฑและวิธีปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดูแลท้ัง 3 โรง โดยแตละโรงแบงกันดูแลเฉพาะโรงเปนหลัก เพือ่ดูแลทุก

เร่ืองอยางใกลชิด 

3. ตั้งท่ีปรึกษาจากสํานักงาน สกย.ท่ีมีความเขาใจและชํานาญเร่ืองยางโดยเฉพาะ 

4. มอบใหรองผูจดัการติดตามงานอยางเข็มขน 

การจัดสวัสดกีารและแรงงานสัมพันธ 

1. การชวยกันทําความสะอาด ปรับภูมิทัศนใหนาอยูนาทํางาน 

2. มีน้ําดื่มสะอาดและขาวสารใหฟรี 

3. มีท่ีพักท่ีสะดวกสบาย 

4. มีประกันสังคมและคารักษาพยาบาลกับเจาหนาท่ี 

5. แรงงานตางดาวใหบริการในการตอพาสปอรด 
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ผลการประเมินความคิดเห็นระดับเกษตรกร และผลกระทบดานเศรษฐกิจและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ระดับสมาชิก สหกรณและระดับเครือขาย 

 การปรับเปล่ียนแนวทางในการดําเนินธุรกิจยางพาราเกิดจากผลการศึกษาและปญหาและอุปสรรค

ท่ีสําคัญตางๆ ในการดําเนินการงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา

เสถียรภาพราคายางพาราท่ีเปนโครงการของรัฐเพื่อแกไขปญหาราคายางตกต่ํา ทําใหการดําเนินงานของ

สหกรณการเกษตรยานตาขาวเกิดความยุงยาก ฝายจัดการตองทุมเทและใชเวลาสวนใหญไปกับการ

แกปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนเกือบทุกวัน ฝายคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการตองจัดการเร่ือง

แกไขปญหาดังกลาว ไมเชนนั้นจะเกิดผลเสียหายกับสหกรณการเกษตรยานตาขาว และเครือขายธุรกิจ

ยางพารา 

 นอกจากนี้การปรับเปล่ียนการดําเนินธุรกิจยังเกิดจากในสวนของการเปล่ียนวิกฤติใหเปนโอกาส

ดวย กลาวคือการตกต่ําของราคายางในชวงท่ีกาํลังอยูในระหวางดําเนินการวิจัยตามโครงการนี้ ทางสหกรณ

การเกษตรยานตาขาวจึงไดใชผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ และไดเห็นความสําคัญในการจัดทําและนําแผน

บริหารความเส่ียงมาใชในการดําเนินธุรกิจยางพาราตลอดหวงโซอุปทาน รวมถึงการหาแนวทางการ

ปรับปรุง การปรับตัว และสรางความเขมแข็งของสหกรณการเกษตรยานตาขาวและเครือขายธุรกิจยางพารา

ท่ีมีสหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนแกนนํา ผลการประเมินระดับเกษตรกรนี้เปนประโยชนในการ

นําไปใชจัดทําแผนการสงเสริมและการขับเคล่ือนการทําสวนยางพาราใหเกิดความม่ันคง 

1. การวิเคราะหการทําสวนยางและกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

 ขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรชาวสวนยางท่ีเปนสมาชิกโดยการสุมตัวอยางจํานวน 356 ราย 

พบวาเกษตรกรชาวสวนยางมีอายุเฉล่ียประมาณ  53  ป   ระดับการศึกษาสวนใหญจบประถมการศึกษา มี

ประสบการณในการทําสวนยางพารามาเปนระยะเวลานาน  โดยเฉล่ียประมาณ 23 ป  ท้ังนี้ประมาณรอยละ 

50 ของเกษตรกรชาวสวนยางมีรายไดจากการประกอบอาชีพการทําสวนยางเพียงอยางเดียว สวนอีก

คร่ึงหนึ่งมีรายไดจากประกอบอาชีพหรือปลูกพืชอยางอ่ืนดวย ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 5 จากขอมูลนี้

ช้ีใหเห็นวามีเกษตรกรชาวสวนยางมากถึงคร่ึงหนึ่งท่ีพึ่งพารายไดจากสวนยางเพียงอยางเดียว ซ่ึงมีความ

เส่ียงท่ีจะไดรับผลกระทบอยางมากในภาวะปจจุบันท่ีราคายางพารามีความผันผวนและมีแนวโนมราคา

ยางพาราตกต่ํา 

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับพื้นท่ีการทําสวนยางและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ (ตารางท่ี 6) 

ช้ีใหเห็นวาสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญเปนชาวสวนยางขนาดปานกลางและขนาดเล็ก มีพื้นท่ี

สวนยางเฉล่ียประมาณรายละ 16.32 ไร เปนพ้ืนท่ีสวนยางเปดกรีดแลวเฉล่ียรายละ 13.54 ไร สมาชิก

ชาวสวนยางสวนใหญคิดเปนรอยละ 76.42 เปนผูกรีดยางเอง มีเพียงรอยละ 12.84 ของสมาชิกชาวสวนยาง

ท่ีจางกรีดยางท้ังหมด โดยสวนใหญของชาวสวนยางท่ีจางกรีด (รอยละ 74.41) จายคาจางกรีดดวยการแบง

ผลผลิตยางพาราในสัดสวน เจาของสวนยาง 60% คนกรีดยาง 40% สมาชิกชาวสวนยางสวนใหญ (รอยละ 

76.36) ขายผลผลิตในรูปน้ํายางสด และมีเพียงรอยละ 17.58 ของสมาชิกชาวสวนยางท่ีแปรรูปและขายเปน
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ยางแผนดิบ การขายในรูปน้ํายางสดมีขอดีท่ีไดรับเงินสดทันทีวันตอวัน แตตองยอมรับราคาท่ีพอคารับซ้ือ

ในแตละวันแมวาราคายางจะตกต่ําลงมาก ในทางตรงกันขามการขายในรูปยางแผนดิบเกษตรกรชาวสวน

ยางสามารถตัดสินใจเก็บไวรอราคาไดเม่ือราคายางตกต่ําแตไมไดรับเงินสดเปนรายวันท่ีกรีด  

 

ตารางท่ี 5 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรชาวสวนยางสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว ป 2555-2556 

                                                                                               จํานวนราย รอยละ 

อายุ  

  ตํ่าสุด 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) 

  ตํ่าสุด   1 

 สูงสุด 67 

 เฉลี่ย 23.00 

 แหลงรายได 

  สวนยางเพียงอยางเดียว              175 50.14 

สวนยางและแหลงรายไดอื่นๆ             174 49.86 

 

เปนท่ีนาสังเกตวาสมาชิกชาวสวนยางจํานวนมากถึงรอยละ 92.65 ขายผลผลิตยางใหกับพอคาท่ัวไป 

มีเพียงรอยละ 7.35 ท่ีนําผลผลิตมาขายใหกับสหกรณ (ตารางท่ี 6) ท้ังนี้เนื่องจากพอคาท่ัวไปจํานวนมากเปด

จุดรับซ้ือโดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํายางสดกระจายครอบคลุมทุกพื้นท่ี ขณะท่ีสหกรณเปดจุดรับซ้ือน้ํายางสด

เฉพาะท่ีโรงงานยางรมควัน จํานวน 3 แหงเทานั้น การท่ีสหกรณจะดําเนินการเปดจุดรับซ้ือจํานวนมาก

กระจายท้ังพื้นท่ีแขงขันกับพอคาจะเสียคาใชจายท่ีสูงและไมคุมคาใชจาย  
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ตารางท่ี 6 พื้นท่ีสวนยางและกิจกรรมการทําสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยาง ป 2555-2556 

                 จํานวนราย รอยละ 

พื้นท่ีสวนยาง (ไร) 
  

ตํ่าสุด     2 
 

สูงสุด 130 
 

เฉลี่ย    16.32 
 

พื้นท่ีเปดกรีดแลว (ไร) 
  

ตํ่าสุด     1 
 

สูงสุด 100 
 

เฉลี่ย    13.54 
 

แรงงานกรีดยาง 
  

กรีดเอง               256 76.42 

กรีดเองและจางกรีด                36 10.75 

จางกรีดทั้งหมด                43 12.84 

คาจางแบงตามสัดสวน  

           (เจาของสวน 60% คนกรีด 40%) 
             32 74.41 

การขายลผลิต 
  

นํ้ายางสด               252 76.36 

ยางแผนดิบ               58 17.58 

ยางแผนรมควัน                 1 0.30 

นํ้ายางสด+ยางแผนดิบ              19 5.76 

แหลงขายผลผลิต 
  

สหกรณ              20 6.39 

พอคาทั่วไป           290 92.65 

พอคา + สหกรณ              3 0.96 

กิจกรรมการปลูกพืชแซม/เล้ียงสัตวในสวนยาง 
  

ปลูกพืชแซม             111 31.99 

เลี้ยงสัตวในสวนยาง              31 8.93 

ไมมีการดําเนินการ            205 59.08 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

                 จํานวนราย รอยละ 

การใชปุยในสวนท่ีเปดกรีดแลว 
  

ไมไดใสปุย                     1 0.30 

เคมี                 96 28.83 

อินทรีย                   5 1.50 

อินทรีย + เคมี                231 69.37 

การเขารับการอบรมเร่ืองปุย 
  

เคย              152 43.55 

ไมเคย             197 56.45 

สนใจ             136 69.04 

ไมสนใจ               61 30.96 

ความสนใจเร่ืองปุย 
  

ปุยสั่งตัด               5 2.146 

ปุยนํ้าสกัดจากมูลสัตว              6 2.575 

สนใจทั้ง 2 โครงการ           222 95.28 

กิจกรรมทําสวนยางเพ่ือลดตนทุน 
  

ปุยหมัก/ปุยอินทรีย/ปุยชีภาพ            29 90.6 

ปลูกพืชคลุมดิน             1 3.1 

ลดการใชสารเคมี            2 6.3 

การเขารับการอบรมเร่ืองสวนยางในชวง 5 ป (เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม

เก่ียวกับปุย)   

ไมเคย       314 93.45 

เคย         22 6.55 

 
 

จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยางเกีย่วกับกจิกรรมการเกษตรผสมผสาน พบวามากกวาคร่ึง (รอย

ละ 59.08) ของชาวสวนยางทําสวนยางเชิงเดี่ยว  สวนท่ีเหลือประมาณรอยละ 40.92  มีการปลูกพืชแซมใน 

สวนยาง เชน ผักเหนียง และตนสะเดา และเล้ียงโคในสวนยาง (ตารางท่ี 6) ดังนั้นจึงมีโอกาสท่ีจะสงเสริม

ใหมีการขยายกิจกรรมเกษตรผสมผสานไดอีกมาก 
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 สําหรับในเร่ืองของการใชปุยในสวนยางท่ีเปดกรีดแลว จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยาง

พบวาประมาณรอยละ 69.37 ใชปุยอินทรียรวมกับการใชปุยเคมี และประมาณรอยละ 28.83 ของสมาชิก

ชาวสวนยางใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว เนื่องจากชาวสวนยางยังไมม่ันใจเกี่ยวกับการใชปุยอินทรียเพียงอยาง

เดียววาจะใหผลผลิตยางพาราในจํานวนท่ีสูงพอๆ กับการใชปุยเคมี และเปนท่ีนาสังเกตวามีสมาชิก

ชาวสวนยางมากกวาคร่ึง (รอยละ 56.45) ท่ีไมเคยเขารับการอบรมเกี่ยวกับความรูและการใชปุยในสวนยาง 

แตท้ังนี้มีสมาชิกชาวสวนยางท่ีไมเคยเขารับการฝกอบรมแสดงความสนใจท่ีจะเขารับการฝกอบรมถึง

ประมาณรอยละ 69.04  สวนชาวสวนยางท่ีไมเคยเขารับการฝกอบรมท่ีเหลือประมาณรอยละ 30.96  ไมมี   

ความสนใจท่ีจะเขารับการฝกอบรม (ตารางท่ี 6) เนื่องจากสมาชิกชาวสวนยางกลุมนี้มีการใชปุยตาม

คําแนะนําของเจาหนาท่ีกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางและการเรียนรูจากประสบการณและการถายทอด

จากรุนกอนๆ จึงไมไดใหความสนใจในการเขารับการอบรมเร่ืองการใชปุย  

 ท้ังนี้เม่ือสอบถามเกี่ยวกับความสนใจในเร่ืองของปุยส่ังตัด (การใชปุยตามผลการวิเคราะหธาตุ

อาหารในดิน) และปุยน้ําสกัดจากมูลสัตว พบวาสมาชิกชาวสวนยางมากกวาคร่ึง (รอยละ 65.45) ของ

จํานวนตัวอยางท้ังหมด แสดงความสนใจเร่ืองปุยใน 2 รูปแบบนี้ และเกือบท้ังหมด (รอยละ 95.28) ของ

สมาชิกชาวสวนยางท่ีแสดงความสนใจมีความตองการเขารวมท้ัง 2 โครงการ (ตารางท่ี 6) 

เม่ือสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมการทําสวนยางเพื่อลดตนทุน ปรากฏวามีสมาชิกชาวสวนยางจํานวน

มากถึงประมาณรอยละ 91.01 ท่ีไมไดใหความเห็นหรือไมใหขอมูล โดยในสวนของสมาชิกชาวสวนยางท่ี

ใหความเห็น พบวาสวนใหญ (รอยละ 90.60) ไดใหความสําคัญในการลดตนทุนการทําสวนยางโดยเห็นวา

ควรใชปุยหมัก/ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ (ตารางท่ี 6) 

 จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับกิจกรรมการเขารับการฝกอบรม/ประชุมการให

ความรูใหมๆ ในการทําสวนยางท่ีไมใชเร่ืองเกี่ยวของกับปุย ในชวง 5 ปท่ีผานมา พบวาสวนใหญ (รอยละ 

93.45) ของชาวสวนยางไมเคยเขารวม มีเพียงประมาณรอยละ 6.55 ท่ีเคยเขารวมฝกอบรม/ประชุม (ตารางท่ี 

6) 

2. ตนทุนการทําสวนยาง การประเมินผลกระทบราคายางตกต่ํา และการปรับตัวของชาวสวนยาง 

 ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากราคายางตกต่ํานั้น เพ่ือใหเห็นถึงความ

รุนแรงของผลกระทบท่ีชัดเจน จําเปนอยางยิ่งท่ีจักตองทําการศึกษาวิเคราะหตนทุนการทําสวนยางและ

นําเสนอในรูปตนทุนตอไรและตนทุนตอกิโลกรัมดังแสดงในตารางท่ี 7 

 ตนทุนการทําสวนยางสามารถแบงไดเปนตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปรหรือตนทุนในการ

ดําเนินการ โดยตนทุน 2 ประเภทนี้จะประกอบดวยตนทุนท่ีเปนตัวเงินและตนทุนคาเสียโอกาสและคา

เส่ือมราคาท่ีไมเปนตัวเงินแตไดมีการประมาณคาข้ึนมาเปนตนทุนในการทําสวนยาง ท้ังนี้เนื่องจากการทํา

สวนยางเปนกระบวนการผลิตท่ีใชเวลาหลายป ในการศึกษาคร้ังนี้ไดกําหนดอายุการทําสวนยางไวท่ี 21 ป 

ตอรอบ โดยระยะแรกของการทําสวนยาง (ปท่ี 1 – 6) ยังไมสามารถเปดกรีดไดจึงยังไมมีผลผลิตน้ํายาง โดย

ในปแรกมีคาใชจายในการเตรียมดิน ตนพันธ คาปลูก คาปุย และคาดูแลรักษา สวนปท่ี 2 – 6 จะมีแต คาปุย 
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และคาดูแลรักษาท่ีนําไปคิดเปนตนทุนเฉล่ียกระจายไปในแตละปหลังการเปดกรีดยาง ท้ังนี้หลังเปดกรีดใน

ปท่ี 7 มีคาปุย คาดูแลรักษา และคากรีด เปนตนทุนหลักท่ีคิดเปนตนทุนรวมเขาไปในแตละปการผลิต 

(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก 8) เนื่องจากตนทุนเฉล่ียตอกิโลกรัมข้ึนอยูกับปริมาณผลผลิตน้ํายางดวย 

โดยปริมาณผลผลิตน้ํายางในรอบ 1 ป จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับจํานวนวันท่ีกรีดในรอบปและปริมาณน้ํา

ยางท่ีกรีดไดตอไรในแตละวันท่ีกรีด ในการศึกษานี้กําหนดจํานวนวันกรีดจากการสัมภาษณเกษตรกรผูให

ขอมูลหลักท่ีประมาณวาจํานวนวันกรีดในรอบ 1 ป คือ 135 - 150 วัน หลังเปดกรีดชวงแรก (ปท่ี 7 – 9) 

ปริมาณน้ํายางท่ีกรีดไดในแตละวันท่ีกรีดจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และจะมีผลผลิตน้ํายางคอนขางคงท่ีในชวงปท่ี 

10 – 21 มีปริมาณผลผลิตคิดเปนเนื้อยางแหงประมาณ 290 กิโลกรัมตอไรตอป (ภาคผนวก 8) 

 

ตารางท่ี 7 ตนทุนการทําสวนยางของสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาว ป 2555-2556 

 

 ปลูกทดแทน 

พื้นท่ีสวนยางเดิม  

พื้นท่ีสวนยาง 

เปดใหม 

 

บาท/ไร/ป บาท/กก.  บาท/ไร/ป บาท/กก. 

กรณีกรีดได 135 วัน/ป  

 

  

 ยางแผนดิบ 19,421.25 72.29  20,650.44 76.66 

น้ํายางสด 19,019.92 70.82  20,249.11 75.19 

กรณีกรีดได 140 วัน/ป  

 

  

 ยางแผนดิบ 19,421.25 69.72  20,650.44 75.75 

น้ํายางสด 19,019.92 68.29  20,249.11 74.33 

กรณีกรีดได 150 วัน/ป  

 

  

 ยางแผนดิบ 19,421.25 67.04  20,650.44 72.77 

น้ํายางสด 19,019.92 65.66  20,249.11 71.40 

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดของการวิเคราะหตนทุนในภาคผนวก 8 

 

 เนื่องจากในการทําสวนยางกรณีผลิตเปนยางแผนดิบนั้นมีคาลงทุนเพ่ิมข้ึนในสวนของเคร่ืองจักร

รีดแผน และโรงเรือน จึงทําใหตนทุนการทําสวนยางท่ีขายเปนยางแผนดิบมีตนทุนในการทํายางแผนดิบ

เพิ่มข้ึนเพิ่มเติมจากกรณีท่ีขายเปนน้ํายางสด ประกอบกับการทําสวนยางในพื้นท่ีเปดใหมกับพื้นท่ีสวนยาง

เดิมท่ีไดเงินทุนในการปลูกทดแทนรอบใหมจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จึงไดนําเงิน

สวนนี้มาหักออกจากคาใชจายในการทําสวนยางในพ้ืนท่ีเดิมท่ีขอทุนสงเคราะหการทําสวนยางในอัตราไร

ละ 16,000 บาท พรอมนี้ไดวิเคราะหตนทุนเปรียบเทียบกรณีท่ีมีวันกรีดในรอบปเปน 135 วัน 140 วัน และ 

150 วัน ดวย 
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 ท้ังนี้ เนื่องจากในการวิเคราะหตนทุนการทําสวนยางของสมาชิกชาวสวนยางมีชาวสวนยางกวา

รอยละ 74.41 ของชาวสวนยางท่ีไมไดกรีดเอง มีการจายคาจางกรีดเปนสัดสวนเจาของสวนยาง 60% และ

คนกรีด 40% ของผลผลิต คาจางกรีดจึงมีคาข้ึนลงตามราคายางพารา โดยเจาของสวนไมไดจายออกไปเปน

เงินสดดวยตนเอง ในการคํานวณตนทุนตอกิโลกรัมจึงไดตัดผลผลิตท่ีเปนสวนของคนกรีดออกไปจากการ

คํานวณ โดยคาใชจายท่ีนํามาวิเคราะหตนทุนตอไรและแสดงในตารางท่ี 7 นี้ก็ไมไดนําคาจางกรีดมารวมไว 

 ผลการวิเคราะหตนทุนการทําสวนยางดังแสดงในตารางท่ี 7 แสดงวาตนทุนการทําสวนยางของ

เจาของสวนยางท่ีไมไดกรีดยางเองจะสูงข้ึนถาหากจํานวนวันกรีดในรอบปลดลง ตนทุนการทําสวนยาง

โดยเฉล่ียเทากับ 19,019.92 – 19,421.29 บาทตอไร หรือเทากับ 65.66 – 72.29 บาทตอกิโลกรัม สําหรับกลุม

ชาวสวนยางท่ีไดเงินทุนสงเคราะหการปลูกทดแทนสวนยางเดิม ขณะท่ีตนทุนของเกษตรกรชาวสวนยางท่ี

ปลูกในพื้นท่ีใหมมีคาสูงกวาประมาณ 1,100 บาทตอไร หรือประมาณ 4 บาทตอกิโลกรัม   

 จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจากราคายางพาราตกต่ํา ซ่ึงสงผลให

รายไดจากการทําสวนยางลดลง พบวาประมาณรอยละ 56.27 ของชาวสวนยางประเมินวามีผลกระทบท่ี

รุนแรง ประมาณรอยละ 28.57 ของชาวสวนยางประเมินวามีผลกระทบรุนแรงปานกลาง และมีชาวสวนยาง

ประมาณรอยละ 11.66 ประเมินวามีผลกระทบท่ีรุนแรงมาก (ตารางท่ี 8) จึงกลาวไดวาสมาชิกชาวสวนยาง

ประเมินผลกระทบของราคายางตกต่ําวามีผลทําใหรายไดลดลงอยางคอนขางรุนแรง 

 เม่ือสอบถามสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับการปรับตัวหลังจากไดรับผลกระทบท่ีทําใหรายไดลดลง 

พบวามีสมาชิกชาวสวนยางประมาณรอยละ 68.54 ไมไดใหความเห็น ประมาณรอยละ 17.98 กลาววาใช

แนวทางลดคาใชจายและประหยัดไมฟุมเฟอย อีกประมาณรอยละ 11.80 กลาววาใชแนวทางการหารายได

เสริม (ตารางท่ี 8) 

 สําหรับแนวทางในการบริหารจัดการดานการเงินจากรายไดท่ีไดรับจากการทําสวนยางนั้น สมาชิก

ชาวสวนยางประมาณรอยละ 45.21 ไดใชแนวทางจัดสรรเงินรายไดสวนหนึ่งไปในการออม ประมาณรอย

ละ 27.40 ของสมาชิกชาวสวนยางใชแนวทางการมีสติและจัดสรรเงินรายไดใหเปนสัดสวนท่ีเหมาะสม 

ประมาณรอยละ 16.44 ของสมาชิกชาวสวนยางใชแนวทางการประหยัดและออมเงิน เปนท่ีนาสังเกตวามี

สมาชิกชาวสวนยางประมาณรอยละ 2.74 ใหความเห็นวาควรจัดทําบัญชีครัวเรือนเปนเคร่ืองมืชวยในการ

บริหารจัดการดานการเงิน (ตารางท่ี 8) ถึงแมวาในปจจุบันยังมีสมาชิกชาวสวนยางในสัดสวนท่ีนอยท่ีใช

บัญชีครัวเรือนเปนเคร่ืองมือ แตนาจะเปนโอกาสภายใตวิกฤติราคายางตกต่ําท่ีจะไดมีการสงเสริมใหมีการ

ทําบัญชีครัวเรือนกันใหมากข้ึน 

 ท้ังนี้สมาชิกชาวสวนยางไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรเงินออมเพื่ออนาคตและลดความ

เส่ียงดานรายไดตกต่ําวาควรทําประกันชีวิตและออมเงินระยะยาวในกองทุนตางๆ (รอยละ 53.33 ของ

ตัวอยางท่ีตอบคําถามนี้) และรอยละ 22.22 ของชาวสวนยางตัวอยางท่ีตอบคําถามนี้ใหความเห็นวาควรมี

การวางแผนการใชจายเงินและจัดสรรใหเปนสัดสวนอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะท่ี



51 

 

นาสนใจไดแกการทําบัญชีครัวเรือนและไมใชจายเกินตัว (รอยละ 13.33 และ 11.11 ของตัวอยางท่ีตอบ

คําถามนี้ตามลําดับ) (ตารางท่ี 8) 

 จากการสอบถามสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับการเขารับการฝกอบรมทําบัญชีครัวเรือน พบวามี

เพียงรอยละ 36.28 ท่ีเคยเขารับการฝกอบรม เม่ือสอบถามกลุมท่ีไมเคยเขารับการฝกอบรมวามีความสนใจท่ี

จะเขารับการฝกอบรมหรือไมถาหากมีการจัดฝกอบรมในเร่ืองนี้ ปรากฏวามีสมาชิกชาวสวนยางในกลุมนี้

รอยละ 65.74 แสดงความสนใจท่ีจะเขารวม (ตารางท่ี 8)   
 

ตารางท่ี 8 ผลกระทบเนื่องจากราคายางพาราตกต่ําและการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยาง ป 2555-2556 

  จํานวนราย รอยละ 

ประเมินผลกระทบ 

  รุนแรงมาก 40 11.66 

รุนแรง 193 56.27 

รุนแรงปานกลาง 98 28.57 

รุนแรงนอย 6 1.75 

ไมรุนแรง 6 1.75 

การปรับตัว 

  ลดคาใชจาย/ประหยัด 64 17.98 

หารายไดเสริม 42 11.80 

การออมเงิน 6 1.69 

ไมใหความเห็น 244 68.54 

แนวทางการบริหารจัดการดานการเงินจากรายได 

  การออมเงิน 33 45.21 

ประหยัด 6 8.22 

จัดใหเปนสัดสวน/มีสติ 20 27.40 

ออมเงิน+ประหยัด 12 16.44 

บัญชีครัวเรือน 2 2.74 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดสรรเงินรายไดเพือ่ลดความ

เสี่ยง 

  ทําบัญชีครัวเรือน 6 13.33 

ไมใชจายเกินตัว 5 11.11 

ออมเงินระยะยาว/ประกันชีวิต 24 53.33 

มีการวางแผน/จัดเปนสัดสวน 10 22.22 
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ตารางท่ี 8 (ตอ) 

  

 

จํานวนราย รอยละ 

การฝกอบรมทําบัญชีครัวเรือน 

  เคย 123 36.28 

ไมเคย 216 63.72 

สนใจ 142 65.74 

ไมสนใจ 74 34.26 

ความเห็นการกันสํารองเงินจากกําไร 

  ไมเห็นดวย 152 42.70 

เห็นดวย 157 44.10 

ไมตอบ 47 13.20 

ความเห็นเก่ียวกับสัดสวนการกันสํารองเงินจากกําไร 

  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 

คาเฉลี่ยของสัดสวนการกันสํารอง                                    11.80% 

 ประชุม/อบรมเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

  ไมเคย/ไมมีความรู 254 75.37 

เคย/มีความรู 83 24.63 

การนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

  ไมไดปฏิบัติ 248 76.07 

นํามาปฏิบัติ 78 23.93 

ความเห็นวาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหเกิดความ

ม่ันคง 

  เกิดความมั่นคง 102 30.18 

ไมแนใจ 225 66.57 

ไมมีความรู+ไมสามารถตอบได  11 3.25 
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 นอกจากนี้ยังไดมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกันสํารองเงินจากกําไรของธุรกิจยางพารา

ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว พบวากลุมสมาชิกชาวสวนยางท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวยมีสัดสวนท่ี

ใกลเคียงกัน คือประมาณรอยละ 44.10 กับรอยละ 42.70 ตามลําดับ โดยสวนใหญ (รอยละ 68.78) ของกลุม

สมาชิกท่ีเห็นดวยไดระบุวาควรมีสัดสวนการกันสํารองเงินกําไรของธุรกิจยางไวท่ีรอยละ 5-10 รอยละ 

16.56 ของกลุมสมาชิกท่ีเห็นดวยไดระบุวาควรมีสัดสวนการกันสํารองเงินกําไรของธุรกิจยางไวท่ีรอยละ 

20 และมีบางสวนของกลุมสมาชิกท่ีเห็นดวยไดระบุวาควรมีสัดสวนการกันสํารองไวสูงถึงรอยละ 30-50 

ของเงินกําไรจากธุรกิจยาง (ตารางท่ี 8)    

ในสวนของเร่ืองเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จากการสอบถามสมาชิกชาวสวนยาง

พบวามีชาวสวนยางเพียงประมาณรอยละ 24.63 ท่ีเคยเขารวมประชุมหรือฝกอบรมหรือมีความรูเกี่ยวกับ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนท่ีเหลือจํานวนมากถึงประมาณรอยละ 75.37 ไมเคยเขารวมประชุมหรือ

ฝกอบรมและไมมีความรูในเร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ และเม่ือสอบถามวาไดมีการนําแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชปฏิบัติหรือไม พบวามีสมาชิกชาวสวนยางเพยีงรอยละ 23.93 ท่ีไดมีการนําไปปฏิบัติ 

สวนชาวสวนยางท่ีเหลือประมาณรอยละ 76.07 ไมไดนําไปปฏิบัติ (ตารางท่ี 8) จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีสหกรณ

การเกษตรยานตาขาวจะตองใหความสําคัญกับเร่ืองนี้ใหมากข้ึน     

ท้ังนี้ไดมีการสอบถามความเห็นสมาชิกชาวสวนยางวาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชวยให

เกิดความม่ันคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทําสวนยางหรือไม พบวากลุมสมาชิกชาวสวนยางท่ีมี

ความรูเร่ืองนี้มีความเห็นวาทําใหเกิดความม่ันคง (รอยละ 30.18) สวนกลุมท่ีเหลือประมาณรอยละ 66.57 

ตอบวาไมแนใจท่ีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะชวยใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืนในการประกอบ

อาชีพการทําสวนยาง (ตารางท่ี 8)       

3. การศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกชาวสวนยางท่ีมีตอเครือขายธุรกิจยางพารา 

 สหกรณการเกษตรยานตาขาวทําหนาท่ีเปนแกนนําเครือขายธุรกิจยางพารา เม่ือสอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับเครือขายธุรกิจยางพารา พบวาสมาชิกชาวสวนยางจํานวนมากถึงประมาณรอยละ 93.82 ท่ี

ไมใหคําตอบหรือไมแสดงความคิดเห็น (ตารางท่ี 9) ท้ังนี้นาจะมาจากสมาชิกชาวสวนยางไมทราบหรือมี

ขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนท่ีสหกรณการเกษตรยานตาขาวตองส่ือสารและเผยแพร

ขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมดานตางๆ ของเครือขายธุรกิจยางพาราท่ีสหกรณเปนแกนนํา สวนสมาชิกชาวสวน

ยางกลุมท่ีใหความคิดเห็น ระบุวาเครือขายธุรกิจยางพารามีประโยชนตอสมาชิกชาวสวนยางทําผลกําไร

ใหแกสหกรณ ทําใหสมาชิกไดรับขอมูลขาวสาร ทําใหเกิดการบริการจัดการท่ีดีและมีการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงใหดีข้ึน และสมาชิกกลุมนี้มีความคิดเห็นวาการมีเครือขายทําใหมีตลาดท่ีกวางข้ึนและไดรับ

บริการดานการตลาดท่ีดีกวาพอคาท่ัวไป 

เม่ือสอบถามสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับการสงน้ํายางสดใหเครือขาย พบวามีสมาชิกชาวสวนยาง

เพียงรอยละ 9.55 เทานั้นท่ีสงน้ํายางสดใหเครือขาย สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายการลงทุนของ

สหกรณการเกษตรยานตาขาว พบวาสมาชิกชาวสวนยางประมาณรอยละ 19.38 มีความเห็นดวยกับการ
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ลงทุนสรางโรงงานยางแทง ประมาณรอยละ 3.65 ของสมาชิกชาวสวนยางไมเห็นดวย โดยสมาชิกชาวสวน

ยางสวนใหญ (รอยละ 76.97) ไมไดแสดงความคิดเห็น (ตารางท่ี 9) 
 

ตารางท่ี 9 ความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางเกีย่วกบัเครือขายธุรกิจยางพารา/สหกรณ  ป 2555-2556 
 

  ราย รอยละ 

ความคิดเห็น 

  มีประโยชนตอสมาชิก/ผลกําไร    11 3.09 

ไดรับขอมูลขาวสาร      1 0.28 

บริการจัดการที่ดี/ปรับปรุง     6 1.69 

ดีกวาพอคา/มีตลาด     4 1.12 

ไมตอบ 334 93.82 

สงนํ้ายางสดใหเครือขาย 

  สง   34 9.55 

ไมสง  296 83.15 

ไมตอบ  26 7.30 

ความเห็นเร่ืองการลงทุนสรางโรงงานยางแทง 

  เห็นดวย   69 19.38 

ไมเห็นดวย   13 3.65 

ไมมีความเห็น 274 76.97 

การเปนสมาชิกสหกรณทําใหไดรับผลประโยชน 

  เงินปนผล   4 4.00 

เงินทุน/เงินกู 32 32.00 

ปุยปลอดดอกเบี๊ย 23 23.00 

ออมเงิน 41 41.00 

การจัดประกวดสวนยาง 

  เห็นดวย 115 32.30 

ไมเห็นดวย    4 1.12 

ไมมีความเห็น 237 66.57 
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 ท้ังนี้เม่ือสอบถามเกี่ยวกับผลประโยชนท่ีไดรับจากการเปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรยานตา

ขาวนั้น ประมาณรอยละ 41.00 ของสมาชิกชาวสวนยางใหความคิดเห็นวาไดประโยชน/ผลตอบแทนจาก

การออมเงินกับสหกรณ รองลงมาประมาณรอยละ 32.00 ของสมาชิกชาวสวนยางใหความคิดเห็นวาได

ประโยชนในรูปของสินเช่ือท่ีกูยืมเงินจากสหกรณ นอกจากนี้ยังไดประโยชนในรูปของปุยปลอดดอกเบ้ีย 

และเงินปนผล (ตารางท่ี 9) และสุดทายเม่ือสอบถามเกี่ยวกับการจัดประกวดสวนยาง พบวาสมาชิกชาวสวน

ยางสวนใหญ (รอยละ 66.57) ไมไดแสดงความคิดเห็น สวนกลุมสมาชิกชาวสวนยางท่ีแสดงความคิดเห็น

นั้น ประมาณรอยละ 32.30 ของสมาชิกชาวสวนยางตัวอยางท้ังหมดมีความเห็นดวยกับการจัดประกวดสวน

ยาง และมีสมาชิกชาวสวนยางเพียงรอยละ 1.12 ท่ีไมเห็นดวย (ตารางท่ี 9) 

 

ศูนยเรียนรูเสมือนจริง (Virtual learning center) เพื่อใหบริการสมาชิกและผูสนใจ การขับเคล่ือนศูนย

เรียนรูและแผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิก 

 การขับเคล่ือนศูนยเรียนรูดานยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวเพ่ือใหขอมูลขาวสาร มีพี่

เล้ียงหรือเกษตรกรตัวอยางท่ีเปนตนแบบ และเผยแพรเทคโนโลยี/นวัตกรรมในการทําสวนยางพารา โดย

ดําเนินการใน 3 แนวทางควบคูกันไป ไดแก (1) การคัดเลือกสวนยางพาราตนแบบและการพัฒนาสวน

ยางพารา (2) การขับเคล่ือนศูนยเรียนรูของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และ (3) แผนสงเสริมการทําสวน

ยางแกสมาชิกเพื่อสรางรากฐาน (platform) การสงเสริมการทําสวนยางท่ีม่ันคง โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้  

 1. การคัดเลือกสวนยางพาราตนแบบและการพัฒนาสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตร

ยานตาขาวท่ีไดรับเลือกซ่ึงเปนธุรกิจตนน้าํเพื่อรองรับการกาวไปสูความเปนผูสงออกยางพาราท่ีเปนธุรกิจ

ปลายน้ํา เปนการขยายผลเครือขายคุณคาไปยังสมาชิกชาวสวนยางท่ีเปนตนน้ําใหไดรับผลประโยชนสูงข้ึน

จากการพัฒนาเครือขายคุณคายางพารา โดยโครงการฯ ไดนําแนวทางการขยายผลแบบกลุมท่ีมีแกนนําเปน

ศูนยกลางการเรียนรูเสมือนไขแดงและมีสมาชิกกลุมเปนไขขาวท่ีจะไดรับการเรียนรูผานแกนนํา ท้ังนี้ ในป

แรกทางโครงการฯ ไดคัดเลือกแกนนํากลุมจํานวน 2 ราย ท่ีเปนภาคีเครือขายและทําธุรกิจขายยางแผน

รมควันใหกับสหกรณการเกษตรยานตาขาว ในปท่ี 2 ไดคัดเลือกเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีเปนสมาชิก

จํานวน 3 ราย และในปท่ี 3ไดคัดเลือกเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีเปนสมาชิกจํานวน 1 รายท่ีใชแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงในการทําสวนยางพารา เพื่อทําหนาท่ีเปนศูนยกลางหรือแมขายท่ีเปนตนแบบในการขยาย

ผลการทําสวนยางพารา (ผูผลิตน้ํายางหรือยางแผน) ซ่ึงเปนตนน้ําของการทําธุรกิจของสหกรณการเกษตร

ยานตาขาว 

 ท้ังนี้ โครงการฯ ไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือกแกนนําในการขยายผล คือ (1) เปนสมาชิกของ

สหกรณการเกษตรยานตาขาวท่ีสมาชิกฯ จํานวนมากใหการยอมรับในแงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (2) 

มีสวนยางพาราเปนของตนเอง มีความพรอม และประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพสวนยางพารา 

และ (3) มีความสมัครใจเขารวมโครงการฯ และพรอมใหความรวมมือในการนําแนวปฏิบัติใหมๆ ในการ
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ทําสวนยางพาราท่ีดีเปนตนแบบในการขยายผลใหสมาชิกกลุมไดเรียนรูและนําไปปฏิบัติตาม โดยมีขอมูล

พื้นฐานเกี่ยวกับแกนนําของแตละกลุมท่ีเปนสวนยางพาราตนแบบในปท่ี 1-2 ดังตอไปนี้ 

 

 

แปลง

ท่ี 

ชื่อ-สกุล แปลงสวนยาง 

1 นายจรัน จิตรเพ็ชร 

หมูที่ 2 ต.ยานตาขาว    

อ.ยานตาขาว จ. ตรัง 

อายุ 37 ป  

การศึกษาปริญญาตรี 

               5 ไร ยางพาราอายุ 3 ป พันธุ RRIM  251 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร ยังไมเปดกรีด 

โดยในพ้ืนที่สวนยางน้ีไดมีการใชพ้ืนที่ขนาด 2 งานปลูกฝรั่งแซมยางดวย มีพ้ืนที่อีก 4 ไร

อยูในแปลงเดียวกันเปนโรงแปรรูปยางแผนรมควันและเปนบานที่อยูอาศัย 

 แกนนํารายน้ีมีความสมัครใจที่จะพัฒนาแปลงเรียนรูโดยการใชปุยอินทรีย

ควบคูกับการใชปุยเคมี และไดแบงพ้ืนที่สวนยางพาราที่เปนแปลงเรียนรูแหงน้ีประมาณ 

2 งาน ทําการปลูกพืชแซมระหวางตนยางพาราที่มีอายุ 1 ป 6 เดือน เพ่ือเปนรายไดเสริม 

โดยปลูกตนฝรั่งซึ่งเปนไมยืนตน ชอบพ้ืนที่ที่ไดรับแสงแดดเต็มที่ จึงเหมาะกับสภาพ

สวนยางพาราอายุนอยกวา 4 ป 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับการทําสวนยางพารา  

               1) เกษตรกรชาวสวนยางขาดการวางแผนในการปลูกยาง โดยสวนใหญจะทํา

การปลูกยางตามที่ตนเองคุนเคย ไมมีการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและขอดีขอเสียของ

ยางแตละพันธุ การปลูกยางพันธุที่ไดผลผลิตตํ่าทําใหเสียโอกาสในการที่จะไดรับรายได

ที่สูงกวา 

                2) เกษตรกรขาดพันธุยางที่เหมาะสม เน่ืองจากพันธุยางใหมๆ ที่ใหผลผลิตสูง

จะเปนที่รูจักกันในวงแคบและมีราคาตนกลาแพงกวากลายางทั่วไปประมาณ 1 เทาตัว 

               3) เกษตรกรขาดความรู ความเขาใจในการปลูกยางพารา แมวาในปจจุบันจะมี

หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการปลูกยางโดยเฉพาะ แตหนวยงาน

เหลาน้ันมีบุคลากรจํากัด ดูแลเกษตรกรไดไมทั่วถึง โดยหนวยงานของราชการโดยเฉพาะ

สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) ควรจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกร

ชาวสวนยางแบบครบวงจรในทุกพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจใหกับเกษตรกร

โดยเฉพาะ เชน หลักสูตรการดูแลรักษาตนยาง การปองกันโรคที่เกิดกับยางพารา วิธีการ

กรีดยางที่ถูกตอง และแนวทางในการลดตนทุนในการปลูกยาง เปนตน 

4) ควรมีการใหความรู สงเสริม และสนับสนุนใหมีการปลูกพืชแซมยาง เชน 

การปลูกผัก ผลไม ในชวง 1-4 ปแรกของการปลูกยางพารา เพื่อเพ่ิมรายไดใหกับ

เกษตรกร 

5) รัฐบาลควรมีนโยบายในการแกปญหาราคายางตกตํ่าอยางเปนรูปธรรมและ

ตอเน่ือง โดยจัดต้ังหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในสวนน้ีโดยเฉพาะ เพ่ือจะไดมีการ

วางแผนในการแกปญหาอยางเปนระบบ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตอไป 
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2 นายศราวุธ ช้ันสกุล  

หมูที่ 5 ต. ปะเหลียน  

อ. ปะเหลียน จ. ตรัง 

อายุ 25 ป  

การศึกษามัธยมปลาย  

มี 2 แปลงติดกัน แปลงที่ 1 มีขนาด 30 ไร ยางพาราอายุ 25 ป พันธุ RRIM 600 ระยะปลูก 

3x7 เมตร (ไรละ 70 ตน) เปดกรีดแลวไดผลผลิตนํ้ายางดิบประมาณ 60 กก./วันที่กรีด 

(กรีดไดประมาณ 150 วัน/ป) เปอรเซ็นนํ้ายางรอยละ 34 คิดเปนผลผลิตยางแหง 20 กก. 

แปลงที่ 2 มีขนาดเน้ือที่ 64 ไร ยางพาราอายุ 4 ป พันธุ RRIM 251 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร 

             โดยในพื้นที่สวนยางน้ีไดมีการปลูกกลวยนํ้าหวา และตนสะเดาแซมยางดวย ใน

การนําแนวปฏิบัติการพัฒนาการทําสวนยางพาราน้ัน แกนนํารายน้ีมีความสมัครใจที่จะ

พัฒนาแปลงเรียนรูโดยการใชปุยอินทรียควบคูกับการใชปุยเคมี และจะแบงพ้ืนที่สวน

ยางพาราที่เปนแปลงเรียนรูแหงน้ีประมาณ 5 ไร ทําการใสปุยตามความจําเปนให

สอดคลองกับผลการวิเคราะหธาตุอาหารในดิน และเมื่อเปดกรีดจะทดลองใชวิธีการกรีด

แบบ 2 หนาสลับวัน พรอมทั้งทําการปลูกพืชแซมระหวางตนยางพาราเพ่ือเปนรายได

เสริม โดยจะปลูกตนผักเหรียงซึ่งเปนไมยืนตน นําสวนของใบออนมาใชเปนอาหาร  

นอกจากน้ีในพ้ืนที่สวนยางพาราน้ีแกนนําไดปลูกตนสะเดาแซมแทนตนยางพาราที่ตาย

ประมาณ 100 ตนดวย สะเดาเปนไมยืนตนสามารถขายเน้ือไมไดราคาสูงนําไปแปรรูป

เปนไมกระดานใชในสิ่งปลูกสรางได  

 ความคิดเห็นเก่ียวกับการทําสวนยางพารา  

               1) ในดานความเปนอยูของเกษตรกรน้ัน พบวาเกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญ

มีที่ดินเปนของตนเองจึงไมมีปญหาในเรื่องทางดานเศรษฐกิจมากนัก แตเกษตรกรไมมี

ความขยันขันแข็งในการทําสวนยาง อีกทั้งมีบางรายใชเงินอยางฟุมเฟอย ขาดคุณธรรม 

นอกจากน้ียังมีปญหาในเรื่องการขาดตลาดรับซื้อยางอีกดวย 

2) ปญหาเกษตรกรขาดความรูในเรื่องของการใชปุยที่ถูกตองเหมาะสมกับ

สภาพดินในแตละพ้ืนที่ ขาดความรูในเรื่องการปลูกยางพันธุที่เหมาะสม ขาดความรูเรื่อง

การจัดการสวนยางอยางเปนระบบ ขาดความรูเรื่องโรคของยาง และขาดความรูในเรื่อง

การตลาดยางพารา 

3) ความชวยเหลือที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราตองการจากภาครัฐ ไดแก

ตองการใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยาง (สกย.) ใหความชวยเหลือดานตางๆ 

มากกวาน้ี และยังตองการใหสํานักงานวิจัยพันธุยางและสํานักงานพัฒนาที่ดินไดเขามี

สวนในการเพ่ิมขีดความสามารถใหมากขึ้นดวย 

3 นายภู กังฮา พ้ืนที่ 7 ไร ต้ังอยูที่บานพรุโตะปุก 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 ใชเน้ือที่ปลูก 1 ไร 

4 นายประวิง นุนขาว พ้ืนที่ 6 ไรปลูกยางพารา อายุ 1 ป ใชพันธุ RRIM 600  ต้ังอยูที่ ตําบลโพรงจรเข อ.ยานตา

ขาว จ.ตรัง เปนพ้ืนที่ปลูกทดแทนยางพาราเกา 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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5 นายอิทธิเดช ฮุยเคียน พ้ืนที่  6 ไร สภาพที่ดินคอนขางลุม ปลูกยางพาราอายุ 6 ป 8 เดือน ใชพันธุ RRIM 600 ยัง

ไมเปดกรีด ต้ังอยูที่หมู 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  

 

 สําหรับการดําเนินการโครงการวิจยัในปท่ี 3 ไดคัดเลือกเกษตรกรเพิม่อีกจํานวน 1 ราย โดยใช

เกณฑเดยีวกันกับท่ีใชในปท่ี 1 และ 2 ท้ังนี้ในปท่ี 3 ไดเพิ่มเกณฑการคัดเลือกเพิ่มอีก 1 ขอ สืบเนื่องจากผล

การศึกษาใน 2 ปแรก และเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการศึกษาขอท่ี 1 ท่ีตองการศึกษาแนวทางการ

สงเสริมการทําสวนยางพาราแกสมาชิกสหกรณใหเกิดความม่ันคงในอาชีพ จึงเพิม่เกณฑเร่ืองของการเปน

เกษตรกรตนแบบตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถทําสวนยางพาราโดยมีความม่ันคงในอาชีพ เปน

ครอบครัวท่ีทําสวนยางพาราเปนหลักแตกมี็ฐานะความเปนอยูท่ีไมเดือดรอนแมวาราคายางพาราจะตกต่ํา  

ทางโครงการไดคัดเลือกนายสมบูรณ ชวยทอง อายุ 54 ป มีสมาชิกในครัวเรือนรวม 3 คน อาศัยอยู

บานเลขท่ี 15 หมู 5 ต.นาชุมเห็ด อ.ยานตาขาว จ.ตรัง ซ่ึงเปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรยานตาขาว 

ประกอบอาชีพการทําสวนยางพาราเปนหลัก เปนเกษตรกรท่ีไดรับคัดเลือกจากสํานักงานการเกษตรจังหวัด

ตรังใหเปนตนแบบในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประกอบอาชีพการทําสวนยางพารา 

นายสมบูรณ ชวยทอง การศึกษามัธยมตน สวนยางท่ีใชเปนแปลงเรียนรูและถายทอดแนว

ปฏิบัติการทําสวนยางพารามีขนาด 9 ไร อยูในบริเวณเดียวกันกับพื้นท่ีบานท่ีอยูอาศัยซ่ึงเนื้อท่ีประมาณอีก 

2 ไร ยางพาราอายุ 15 ป ปลูกเม่ือป 2540 พันธุ RRIM 600 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร  เม่ือยางเล็กอายุ 1-3 ป ใช

ปุยสูตร 25-7-7 เม่ือยางมีอายุ 4 ปข้ึนไป ใชปุยสูตร 15-15-15 และ 20-8-20 รวมกับปุยอินทรีย ใสปุย 2 คร้ัง

ตอปในชวงเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน ใชปุยจํานวนคร้ังละ 18 ถุงๆละ 50 กก. โดยใชปุยอินทรียและ

เคมีอยางละคร่ึง ราคาปุยอินทรียถุงละ 700 บาท ปุยเคมีถุงละ 1,030 บาท คิดเปนตนทุนในการใชปุยรวม

ประมาณ 30,000 บาทตอป (3,333.33 บาทตอไร) เปดกรีดเม่ือยางพารามีอายุ 7 ป ปจจุบันไดผลผลิตน้ํายาง

ดิบประมาณ 70 กก./วันท่ีกรีด มีเปอรเซ็นน้ํายางประมาณรอยละ 34 คิดเปนยางแหงประมาณ 24 กก. กรีด

ยางเอง 2 คน เร่ิมกรีดเวลา 02.00 น. เสร็จประมาณ 07.00 น. โดยมีจํานวนวันกรีดประมาณ 140 วัน เม่ือ

คํานวณจากราคายางเฉล่ีย 80 บาท/กก. มีรายไดตอครอบครัวประมาณ 288,000 บาทตอป (ถาจางกรีด

เจาของสวนก็จะมีรายไดเพียงประมาณ 172,000 บาท) (32,000 บาทตอไร) หักคาปุยแลวจะมีรายไดสุทธิ

เหนือตนทุนท่ีเปนตัวเงินประมาณ 250,000 บาท (27,777.78 บาทตอไร)โดยรายไดสุทธินี้ยังไมหัก

คาแรงงานในการกรีด ใสปุย และการดูแลสวนท่ีใชแรงงานในครัวเรือน วิเคราะหแลวเจาของสวนมีรายได

สุทธิประมาณ 21,000 บาทตอเดือน (2,333.33 บาทตอไรตอเดือน) ถาจางกรีดเจาของสวนก็จะมีรายไดสุทธิ

เพียงประมาณ 14,000 บาทตอเดือน (1,555.56 บาทตอไรตอเดือน) เม่ือราคาโดยเฉล่ียของน้ํายางดิบท่ี

เกษตรกรไดรับอยูท่ี 80 บาท/กก. ซ่ึงเม่ือระดับราคายางพาราตกต่ํากวาท่ีเปนอยูขณะนี้ เจาของสวนขนาด

เนื้อท่ี 9 ไรก็จะมีรายไดสุทธิลดต่ําลง เชน ถาราคาโดยเฉล่ียของน้ํายางดิบท่ีเกษตรกรขายไดลดลง 10 บาท 
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อยูท่ี 70 บาท/กก. เกษตรกรชาวสวนยางก็จะมีรายไดสุทธิของครัวเรือนเพียงประมาณ 18,500 บาทตอเดือน 

เทานั้น (2,055.56 บาทตอไรตอเดือน) 

 ในการนําแนวปฏิบัติการพัฒนาการทําสวนยางพาราตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  เกษตรกร

ตนแบบรายนี้ไดใชพื้นท่ีประมาณ 2 ไร ปลูกไมผลหลากหลายชนิดไวสําหรับบริโภคในครัวเรือน  เชน สม

โอ มังคุด เงาะ ลําไย  ขนุน มะพราว สมโชกุน ลองกอง กลวย รวมถึงปลูกผักสวนครัวและผักพื้นบานไว

สําหรับบริโภคในครัวเรือนอีกหลากหลายชนิดเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผักพ้ืนบานท่ีเรียกตามภาษา

ทองถ่ินวาตนขาไก ซ่ึงเปนไมพุมอายุยืนเก็บยอดออนท่ีแตกใหมตลอดเวลาลักษณะเชนเดียวกันกับผักเนี้ยง 

โดยสําหรับผักขาไกนอกจากใชบริโภคในครัวเรือนแลวยังมีเหลือเก็บขายสรางรายไดเสริมอีกดวย และ

เกษตรกรรายนี้ยังไดเพาะชําตนกลาผักขาไกซ่ึงมีเกษตรกรรายอ่ืนๆ มีความตองการนําไปปลูกและส่ังซ้ือ

จํานวนมาก โดยในรอบป 2555 ประมาณการณวาจะขายไดไมนอยกวา 100 กิ่งเพาะชํา เปนรายไดเสริม

ประมาณ 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการเล้ียงไกไวบริโภคไขและเนื้อในครอบครัวอีกดวย จึงทําให

ครอบครัวนี้ไมเดือดรอนแมวาราคายางพาราจะตกต่ําหรือราคาอาหารจะสูงข้ึนเพราะมีอาหารท่ีผลิตเองไว

บริโภคเปนการประหยัดคาใชจายดานอาหารของครอบครัว ท้ังนี้เนื่องจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของเกษตรกร

รายนี้เปนท่ีสูงลอนราบไมสามารถใชทํานาไดจึงตองอาศัยการซ้ือขาวสารจากตลาดภายนอกแตก็ไม

เดือดรอนเพราะยังมีรายไดจากการทําการเกษตรหลายแหลง 

นอกจากเกษตรกรรายนี้จะมีประสบการณในการใชปุยอินทรียควบคูกับการใชปุยเคมีในการทํา

สวนยางแลว เกษตรกรรายนีไ้ดเคยทําการปลูกผักเนี้ยงซ่ึงเปนไมยืนตนท่ีเกษตรกรนําสวนของใบออนมาใช

เปนอาหาร ชอบข้ึนในบริเวณท่ีมีรมเงาซ่ึงเหมาะกับสภาพสวนยางพาราอายุมากกวา 5 ปข้ึนไปเปนพืชแซม

ระหวางตนยางพาราในท่ีดินแปลงอ่ืนเพื่อเปนรายไดเสริมตั้งแตป 2537 สวนในพื้นท่ีสวนยางพาราแปลง

ปจจุบันขนาดพื้นท่ี 9 ไรนั้น  เกษตรกรรายนี้ไดจัดสรรพื้นท่ีสวนยางพาราประมาณ 8 ไร จากพื้นท่ีสวน

ยางพาราท้ังหมด 9 ไรแหงนี้ ปลูกตนผักเนี้ยงแซมระหวางแถวของตนยางพารา (ภาพท่ี 5) โดยเร่ิมปลูกเม่ือ

ป 2546 ขณะท่ีตนยางมีอายุไดประมาณ 5 ปกวา มีการใสปุยอินทรียเสริมปละ 3 คร้ังใหตนผักเนี้ยงเพ่ิมเติม

จากท่ีใหปุยตนยางในสวนแหงนี้ ปจจุบันสามารถเก็บยอดผักเนี้ยงขายวันละประมาณ 5-6 กก. โดยแบง

ผักเนี้ยงเปน 10 มัดตอกิโลกรัม ใชแรงงานในครอบครัว 1-2 คนเก็บใชเวลา 2-3 ช่ัวโมง ราคาท่ีพอคามาซ้ือ

ท่ีบาน 50 บาท/กก.  หรือมัดละ 5 บาท โดยมีพอคาขาประจํา 2-3 รายมารับซ้ือแลวนําไปขายตอ 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) จากการใชประโยชนท่ีดิน

รวมเพียง 11 ไร และใชแรงงานของครอบครัว 3 คน ใหเกิดการใชแรงงานในครัวเรือนอยางเต็มท่ี จึงเปน
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การสมควรท่ีจะสงเสริมและพัฒนาเปนแปลงเรียนรูตนแบบภายใตศูนยเรียนรูของสหกรณการเกษตรยาน

ตาขาว เปนตัวอยางแกเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และเปนฐานในการ

ขับเคล่ือนการทําสวนยางอยางม่ันคงเพื่อใหเปนตนแบบแกชุมชนอ่ืนๆ ไดนําไปขยายผลตอไปในอนาคต 

 

  
ภาพท่ี 5 ตนผักเนี้ยงท่ีปลูกแซมระหวางตนยางพาราในแปลงเรียนรูสวนยางพาราของนายสมบูรณ ชวยทอง 

 

 2. การขับเคล่ือนศูนยเรียนรูของสหกรณการเกษตรยานตาขาวในดานอ่ืนๆ ซ่ึงมีความกาวหนา 

ไดแก  

   2.1 จัดมุมศูนยการเรียนรูท่ีสํานักงานใหญของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากดั เพื่อ

เปนศูนยกลางในการคนควาหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต และส่ืออ่ืนๆ เชน เอกสาร หนังสือ บทความ และวดีี

ทัศน  

   2.2 ดําเนินการสรางหองศูนยการเรียนรูท่ีสาขา ณ โกดังอัดกอนยาง เพื่อใหสมาชิกและ

เครือขายท่ีไปรอสงยางไดศึกษาขอมูลเร่ืองยางและขาวสารความเคล่ือนไหวของตลาดยางตามภาวะ

เศรษฐกิจโลก  

   2.3 การพัฒนา web-site เพื่อใหมี web-page ของสหกรณการเกษตรยานตาขาวท่ีสมาชิก

และบุคคลท่ัวไปสามารถเขามาสืบคนขอมูลและความเคล่ือนไหวของสหกรณการเกษตรยานตาขาว ธุรกิจ

ยางพาราภายใตเครือขายท่ีมีสหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนแกนนํา ซ่ึงประกอบดวยธุรกิจรวบรวม

ผลผลิตยางพารา และธุรกิจแปรรูปผลิตผลยางพารา และธุรกิจดานอ่ืนๆ จํานวนอีก 9 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจ

สินเช่ือและรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย  ธุรกิจบริการจัดเล้ียงสัมมนา  ธุรกิจบริการขนสง 

ธุรกิจสงเสริมผลิตภัณฑจากสมาชิก ธุรกิจตลาดกลาง ธุรกิจน้ําดื่มอนามัย ธุรกิจสถานีบริการน้ํามัน และ

ธุรกิจโรงบรรจุกาซ รวมถึงกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมคืนกําไรสูสังคม โดยไดดําเนินการ

พัฒนา web-site เสร็จส้ินแลว สามารถเปดเขาใชไดภายในส้ินป 2556 นี้ 

   2.4 พัฒนาสหกรณการเกษตรยานตาขาวใหเปนตนแบบและศูนยเรียนรูการดําเนินธุรกิจ

ยางพาราภายใตโครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพาราท่ีกําลังดําเนินการอยูและโครงการวิจัยการพัฒนา
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ศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะเร่ิม

ดําเนินการภายในกอนส้ินป 2556  

 3. แผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิกเพื่อสรางรากฐาน (platform) การสงเสริมการทําสวนยาง

ท่ีม่ันคงนั้น ไดใหความสําคัญกับการนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ซ่ึงจากการวิเคราะหกรณีศึกษา

ของเกษตรกรสมาชิกตนแบบไดแก นายสมบูรณ ชวยทอง ท่ีมีการจัดการฟารมภายใตความเส่ียงดานราคา

ของยางพาราและความไมแนนอนของรายไดจากการประกอบอาชีพทําสวนยางพารา โดยมีการกระจาย

ความเส่ียงเร่ืองรายไดท่ีใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสวนยางพาราตนแบบอยางยั่งยืน นั่นคือ

การประกอบอาชีพการทําสวนยางพาราท่ียึดถือทางสายกลางภายใตกระแสการเปล่ียนแปลงตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือความพอประมาณ มีเหตุผล และท่ีสําคัญคือมีภูมิคุมกันท่ีดีในการ

ประกอบอาชีพ นําไปสูชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมท่ีดีข้ึน ทําใหการทําสวนยางพารามี

ความกาวหนาอยางสมดุล ม่ันคง และยั่งยืน มีการจัดทําวีดีทัศนสภาพสวนยางพาราและท่ีอยูอาศัยและ

กิจกรรมตางๆ ท่ีเปนแหลงรายไดท่ีหลากหลาย เปนตนแบบในการขับเคล่ือนมีการเผยแพรผาน web-site 

ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว 

 ท้ังนี้สหกรณการเกษตรยานตาขาวไดกําหนดแผนการสงเสริมการทําสวนยางท่ีม่ันคงเพ่ิมเติมจาก

การมีสวนตนแบบ ดังตอไปนี้ 

(7) รวมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง จัดฝกอบรมการทําบัญชี

ครัวเรือน ปละคร้ัง กําหนดสมาชิกเปาหมายท่ีเขารวม 120 คน  

(8) รวมกับสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ผานการประชุมกลุมยอย 2 คร้ังตอป และจัดอบรมใหญ 1 คร้ังตอป กําหนด

สมาชิกเปาหมายท่ีเขารวมรวม 150 คน 

(9) สงเสริมการเพิ่มผลผลิตยางพาราของสมาชิก โดยสนับสนุนคาปุยปลอดดอกเบ้ีย 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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- คัดเลือกสมาชิกใหเปนแปลงสาธิตใชปุยส่ังตัด โดยรวมมือกับ สกย. อ.ยานตาขาว จํานวน 

8 ราย ใน 8 เขตตําบลของ อ.ยานตาขาว 

 ท้ังนี้ใหมีการดําเนินการประกาศยกยองในความรวมมือของเจาของสวนท้ัง 16 ราย ในท่ีประชุม

ใหญ และจัดทําวีดีทัศนสภาพสวนเผยแพรผาน web-site ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว พรอมท้ังจะมี

ขยายผลจาก 16 รายนี้ไปยังสมาชิกชาวสวนยางรายอ่ืนๆ ตอไป 
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บทท่ี 4 

แบบจําลองการจัดการโซอุปทานยางพาราในธุรกจิสหกรณ 

 

 การศึกษาไดผลการวิจัยภายใตการความรวมมือของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ีเปนพี่

เล้ียงเปนท่ีปรึกษาดานวิชาการและเปนผูอํานวยความชวยเหลือในการประสานงานสรางพันธมิตรทาง

การคา ทางขอมูลและความรู นําไปสูการสรางรูปแบบ (Model) ซ่ึงสามารถใชรูปแบบของ สกก. ยานตา

ขาว เปนกลไกในการบุกเบิกขับเคล่ือนการแกปญหาในแนวทางท่ีสรางความเข็มแข็ง ความม่ันคง ให

สามารถพึ่งตนเองไดตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังตนน้ํา (เกษตรกรชาวสวนยางท่ีเปน

สมาชิก สกก.) กลางน้ํา และปลายน้ํา (การบริหารงาน สกก. โดยคณะกรรมการฯ และฝายจัดการ)  

 จากผลการศึกษาตามโครงการวิจัยการเช่ือมโยงโซอุปทาน “เครือขายคุณคายางพารา” ท้ัง 3 ระยะท่ี

ผานมาโดยใชสหกรณการเกษตรยานตาขาว จ.ตรัง ท่ีมีการดําเนินธุรกิจยางพาราในรูปแบบเครือขาย โดยมี 

สกก. ยานตาขาวเปนแกนนํา นักวิจัยรวมกับกรรมการดําเนินงาน ฝายจัดการ สกก. ยานตาขาว และตัวแทน

เครือขาย สามารถถอดบทเรียนการดําเนินการเครือขายธุรกิจยางพาราตามหวงโซคุณคาอุปทาน ไดรูปแบบ

การเพิ่มขีดความสามารถของ สกก. ในการใช สกก. เปนกลไกในการนําแผนธุรกิจ การบริหารความเส่ียง 

ศูนยเรียนรู และแผนการสงเสริมการทําสวนยางไปใชประโยชนในการแกปญหาความผันผวนของราคา

ยางพาราท่ีมีแนวโนมตกตํ่า และไดพัฒนาแบบจําลองการจัดการโซอุปทานยางพาราในธุรกิจสหกรณท่ีมี

การจัดการความเส่ียงท้ังในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา (รูปภาพท่ี 6) ดังตอไปนี้ 

 ตนน้ํา 

 ในระดับตนน้ํา มีสมาชิกสหกรณการเกษตรท่ีเปนเกษตรกรชาวสวนยาง และชาวสวนยางท่ีเปน

สมาชิกของเครือขายเปนฐานการผลิตน้ํายางสดและยางแผนดิบ โดยเกษตรกรชาวสวนยางเหลานี้จะตองมี

การปรับตัวในการทําสวนยางไปในทิศทางท่ีมีความม่ันคงในรายไดและอาชีพการทําสวนยางท่ียั่งยืนตาม

แนวทางสวนยางตนแบบและการถายทอดผานศูนยเรียนรู โดยการรับเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ปฏิบัติ มีการทําบัญชีครัวเรือน มีการบริหารจัดการดานการเงินในครอบครัว นําเอาการทําเกษตรผสมผสาน 

เชน ปลูกพืชแซมในสวนยาง ปลูกพืชรวมยาง เล้ียงสัตวในสวนยาง ทําการเกษตรท่ีปลูกพืชอยางอ่ืน

นอกจากยางพารา เชน ปาลมน้ํามัน และไมผล เปนการบริหารความเส่ียงในระดับครัวเรือนเกษตรกรท่ีอยู

ในระดับตนน้ําของธุรกิจยางพารา สงผลใหมีการกระจายความเส่ียงจากผลกระทบดานรายไดจากการทํา

สวนยางลดลงเนื่องจากราคายางพารามีความผันผวนและมีแนวโนมตกต่ําลง รวมท้ังสงเสริมใหเกษตรกร

ลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่งคาปุย ท้ังนี้ก็เพื่อใหสมาชิกชาวสวนยางมีอาชีพท่ีม่ันคง สามารถเปน

ฐานการผลิตยางพาราและมีปริมาณผลผลิตยางพาราท่ีจะสงตอเขาสูโซอุปทานผานสหกรณการเกษตรท่ี

เปนแกนนําในจํานวนท่ีแนนอน รวมท้ังควรดําเนินการใหมีศูนยเรียนรูแบบเสมือนจริง (Virtual learning 

center) เพื่อใหบริการสมาชิกและผูสนใจ ใหมีการขับเคล่ือนศูนยเรียนรูและแผนสงเสริมการทําสวนยางแก

สมาชิก  
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ภาพท่ี 6: แบบจําลอง (Model) โซอุปทานคุณคาธุรกิจเครือขายยางพาราท่ีมี สกก. ยานตาขาวเปนแกนนํา 

 

ความ

รวมมือ

ของ

นักวชิา

การจาก

สถาบัน

การศึก

ษาทํา

หนาท่ี

เปนท่ี

ปรึกษา

และ

อํานวย

ความ

สะดวก

ในการ

ประสา

นงาน

กับภาคี

เครือ 

ขาย 

 

 

ภาคี 

เครือ 

ขาย 

พันธ 

มิตร 

ท้ัง

ภาค 

รัฐ 

และ 

เอกชน 

ตนน้ํา 
สมาชิกชาวสวนยาง 

ผลิตน้ํายางและยางแผนดิบ 

กลางน้ํา 
สกก.และสมาชิกเครือขายธุรกิจยาง 

แปรรูปข้ันกลาง  

(ยางแผนรมควัน ยางแทง) 

 

ปลายน้ํา 
พันธมิตรผูสงออกยางแผนรมควัน/ยางแทง 

พันธมิตรภายในประเทศผูแปรรูปข้ันสุดทาย

พันธมิตรตางประเทศรวมลงทุนแปรรูป 

ข้ันสุดทาย 

แผนการสงเสริม

การทําสวนยาง 

ศูนยเรียนรู 

แผนธุรกิจ 

การบริหารความเส่ียง 

เพ่ิม

ประสิทธิภาพ

การผลิต/แปรรูป 

 

กระจายความเสี่ยง

ดานรายได 

พ่ึงพาตนเองได  

มีความยั่งยืน 

 

เพ่ิม

ประสิทธิภาพ

ทางการตลาด 

 
ขายตรงไมผาน

พอคาคนกลาง 
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 กลางน้ํา 

 ในระดับกลางน้ํา มีสหกรณการเกษตรท่ีเปนแกนนํา สหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกรอ่ืนๆ ท่ี

เปนพันธมิตรและเครือขายท่ีรวบรวมผลผลิตยางพารามาแปรรูปเปนยางแผนรมควันท่ีมีคุณภาพ และ

รวบรวมยางแผนดิบของสมาชิกฯ โดยมีปริมาณผลผลิตยางพาราแปรรูปข้ันตนและข้ันกลางในปริมาณ

เฉล่ีย 50 ตันตอวัน รวมถึงการพิจารณาลงทุนในการแปรรูปยางพาราข้ันกลาง เชน ยางแทง หรือ ยางคอม

ปาวด การดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรท่ีเปนแกนนําตองมีแผนธุรกิจในชวง 2-3 ปลวงหนา มี

รายละเอียด ตนทุน ผลตอบแทน และความเส่ียงจําแนกตามชองทางการตลาด รวมถึงมีการประเมินตนเอง

ท่ีคํานึงถึงแนวทางการปองกันความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจยางพารา โดยคํานึงถึงความเส่ียงในการ

ดําเนินงาน (Operation risk) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial risk) และความเส่ียงดานนโยบาย (Policy 

risk) แลวดําเนินการวางแผนการบริหารความเส่ียงของธุรกิจยางพารา 

 มีการแสวงหาและสรางสัมพันธกับหนวยงาน/องคกรตางๆ มาเปนพันธมิตรทางการคา และหนวย

สนับสนุนทางดานเงินทุน ดานวิชาการและความรู เชน สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานตรวจบัญชี

สหกรณ  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันการศึกษา สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา

สวนยาง ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ สถาบันวิจัยยาง องคการสวนยาง บริษัทแปรรูปและคายางพารา 

สหกรณกองทุนสวนยางเขาซก สหกรณการเกษตรจันดี กลุมเกษตรกรชาวสวนยางธารน้ําทิพย กลุม

วิสาหกิจชุมชนบานสีระมัน  เปนตน 

 ปลายน้ํา 

 ในระดับปลายน้ํา มีสหกรณการเกษตรท่ีเปนแกนนําทําหนาท่ีจําหนายและสงผลผลิตยางพาราแปร

รูปข้ันกลางผานโซอุปทานไปยังอุตสหกรรมแปรรูปข้ันสุดทายท่ีอยูปลายน้ําของธุรกิจยางพารา การดําเนิน

ธุรกิจของสหกรณการเกษตรท่ีเปนแกนนําในระดับปลายน้ําตองมีแผนธุรกิจในชวง 2-3 ปลวงหนา มี

รายละเอียดความเส่ียงจําแนกตามชองทางการตลาด เชนเดียวกัน รวมถึงมีการประเมินตนเองท่ีคํานึงถึงแนว

ทางการปองกันความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจยางพาราโดยดําเนินการวางแผนการบริหารความเส่ียงของ

ธุรกิจยางพาราดวย  

 ในระดับปลายน้ํานี้มีการดําเนินธุรกิจขายยางแผนรมควันโดยการประมูลผานตลาดกลางยางพารา

หาดใหญ (หรือตลาดกลางยางพาราในจังหวัดอ่ืนๆ) มีการแสวงหาแนวทางการสงออกยางแผนรมควันอัด

กอนผานชุมนุมสหกรณจังหวัดตรังและพันธมิตรทางการคาไปยังประเทศ จีน อินเดีย และมาเลเซีย 

นอกจากนี้สหกรณการเกษตรท่ีเปนแกนนําตองกลับมาใหความสําคัญกับชองทางการจําหนายยางแผน

รมควัน  ยางแทง/ยางคอมปาวดท่ีจะแปรรูปในอนาคต ใหกับพันธมิตรทางการคาท่ีเปนบริษัทแปรรูป

ยางพาราข้ันสุดทายในอุตสาหกรรมยางรถยนตและรถจักรยานยนต ภายในประเทศไทย เชน บริษัท ยางโอ

ตานิ จํากัด บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร จํากัด และบริษัท เอ็น. ดี. รับเบอร ซ่ึงเปนบริษัทของคนไทย ซ่ึงจาก
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ผลการศึกษามีความเปนไปไดสูงท่ีบริษัทของไทยเหลานี้จะเขามาเปนพันธมิตรทางการคากับสหกรณ

การเกษตรท่ีเปนแกนนํา  

 อีกท้ังในการบริหารความเส่ียงในระดับปลายน้ํานั้น สหกรณอาจจะไมตองดําเนินการเองท้ังหมด

โดยตองมีการแสวงหาพันธมิตรมาเปนหุนสวนทางการคาเพื่อการแปรรูปข้ันสุดทายเชน การประกอบการ

อุตสาหกรรมแปรรูปข้ันสุดทาย สหกรณอาจจะรวมลงทุนกับบริษัทในประเทศหรือตางประเทศ โดย

สหกรณเปนผูลงทุนในท่ีดินและผลผลิตยางพาราท่ีเปนวัตถุดิบ สวนบริษัทเอกชนลงทุนในเคร่ืองจักร 

เทคโนโลยีการแปรรูป และความรูเกี่ยวกับวิธีการผลิต (Know How) และชองทางการจําหนายท่ีบริษัทนั้นๆ 

มีอยูแลว โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของของภาครัฐจะตองเขามามีบทบาทในการอํานวยความสะดวกในการ

แสวงหาพันธมิตรทางการคาท่ีเปนบริษัทเอกชนและสรางความม่ันใจแกภาคเอกชนท่ีจะเขามารวมทําธุรกิจ

ยางพารากับสหกรณโดยเขามามีบทบาทในการรับรองเกี่ยวกับคุณภาพยางแปรรูปของสหกรณ 

 ท้ังนี้เม่ือพิจารณาการประกอบธุรกิจยางพาราท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําแลว เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ํายางโดยการลดตนทุน

การทําสวนยาง และเพิ่มรายไดจากกิจกรรมเกษตรผสมผสาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและ

การตลาด จําเปนตองมีการจัดการโซอุปทานในธุรกิจยางพาราท่ีช้ีใหเห็นการเช่ือมโยงธุรกิจระหวาง

สหกรณกับภาคีเครือขายพันธมิตรท้ังในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา มีการจัดการอุปทานของ

ผลผลิตยางพาราของสมาชิกและเครือขายท่ีสหกรณรวบรวมไดท้ังหมดใหชัดเจนดวยการจัดทําแผนธุรกิจท่ี

กําหนดการจัดการอุปทานใหเปนสวนหนึ่งของกลไกตลาดท่ีอยูในรูปยางแผนรมควัน ยางคอมปาวด ยาง

แทง และการจัดการอุปทานเพื่อแปรรูปเปนสินคาสําเร็จรูปโดยการรวมลงทุนการกับพันธมิตรทางการคา

ซ่ึงมีการบริหารความเส่ียงในทุกระดับและใชกลไกศูนยเรียนรู แผนธุรกิจ แผนบริหารความเส่ียง การ

พัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการ มีท่ีปรึกษา เงินกองทุน ฯลฯ ซ่ึงจะช้ีใหเห็นนวัตกรรมการจัดการธุรกิจ

แนวใหม โดยการจัดทําและดําเนินการตามแผนธุรกิจระยะ 3 ป ดวยความรวมมือทางวิชาการจาก

สถาบันการศึกษา มีการแสวงหาพันธมิตรและหุนสวนทางการคาเพ่ิมเติมตลอดเวลา มีการนําเอาแนว

ทางการบริหารความเส่ียงมาใชในการดําเนินธุรกิจเครือขายยางพารา ดังตอไปนี้ 

(6) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมจํานวน 3 โรงของสหกรณ ท่ี

ไดจากการประชุมระดมความคิดในการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือลดตนทุนในการแปร

รูป โดยทางสหกรณไดสง เจ าหนา ท่ี ท่ี เกี่ ยวของไปศึกษาดูงานของโรงรมอ่ืนๆ ท่ีมี

ประสิทธิภาพในการแปรรูปสูง สามารถแปรรูปยางแผนรมควันในอัตราสูงกวารอยละ 95 

นอกจากการปรับปรุงในเร่ืองของบุคลากรแลว ทางสหกรณยังไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 3 

แสนบาทเพื่อดําเนินการปรับปรุงเตาอบแบบประหยัดพลังงาน เพ่ือลดตนทุนเช้ือเพลิงและเพิ่ม

สัดสวนการแปรรูปท่ีปจจุบันไดเพียงรอยละ 60 เปนไมนอยกวารอยละ 95 

(7) พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความรูความสามารถของคณะกรรมการฝายจัดการ และสมาชิก

เครือขาย ดวยการเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อนําไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
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ธุรกิจยางพาราในรูปแบบเครือขายท่ีมีสหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนแกนนํา จัดทําแผน

ธุรกิจและใหมีผูรับผิดชอบท่ีจัดเจนและมีการติดตามงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการรับซ้ือ

และขายยางแผนรมควัน ณ สาขาของเครือขายตลาดกลางยางพาราหาดใหญ ของสหกรณ

การเกษตรยานตาขาว 

(8) เพื่อใหการประกอบการธุรกิจยางพารามีความตอเนื่องและยั่งยืน จึงควรสนับสนุนใหสหกรณ

การเกษตรยานตาขาวรวมกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ

สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ในการพัฒนาโครงสรางองคกรใหมใหมีกลุมงานเกี่ยวกับการวิจัยและ

พัฒนา ( Research and Development: R & D) การจัดการความรู ( Knowledge Management: 

KM) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development: HRD โดยเช่ือมโยงกับ

ศูนยการเรียนรูท่ีกําลังดําเนินการอยู 

(9) การดําเนินการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานใหแกสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวเกี่ยวกับ

การลดตนทุนในการทําสวนยาง การจัดทําบัญชีครัวเรือน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(10) การเผยแพรผลงานวิจัยผานการเขามาศึกษาดูงานของตัวแทนจากสหกรณและหนวยงานตาง ๆ 

ท่ีทําธุรกิจเกี่ยวของกับยางพารา และ web-site ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว 

ในสวนของการบริหารความเส่ียงระดับตนน้ํานั้น จากการถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบ การทํา

สวนยางพาราใหมีความม่ันคง ยั่งยืน เกษตรกรชาวสวนยางตองพึ่งพาตนเองไดดวยการกระจายความเส่ียงท่ี

เกิดจากความผันผวนของราคายางพารา ดังตอไปนี้ 

(1) เกษตรกรสวนใหญขาดความรู ความเขาใจในเร่ืองของการใชปุยยางพารา และการปรับปรุง

สภาพดินท่ีถูกตองเหมาะสม ควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อลดตนทุนการทําสวนยาง 

(2) เกษตรกรสวนใหญไมเห็นความสําคัญและยังขาดความรูเพ่ิมเติมในการทําการเกษตรแบบ

ผสมผสานดวยการปลูกพืชแซมยาง ในสวนยางท่ีมีอายุ 1- 3 ป และสวนยางท่ีมีอายุ 4 ปถึงโคน

ปลูกใหม เพื่อเปนรายไดเสริมจากรายไดท่ีไดรับจากการปลูกยาง  

(3) แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปนเร่ืองสําคัญท่ีชวยบรรเทาความเดือดรอนจากความไมแนนอน

ของรายไดจากการทําสวนยางอันเนื่องมาจากราคายางพาราตกต่ําและมีความผันผวนสูงมาก ถา

เกษตรกรชาวสวนยางโดยท่ัวไปไดนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชก็จะลดสภาวะการ

พึ่งพาปจจัยภายนอกไดมาก ลดคาใชจายดานอาหารภายในครัวเรือน สามารถประกอบอาชีพ

การทําสวนยางไดอยางม่ันคงเพราะมีรายไดเสริมจากแหลงอ่ืนๆ ดวย 

 

 

 

 

 



68 

 

บทท่ี 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

สรุป 

ยางพารายังคงเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย ท้ังในดานเปนอาชีพหลักของเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราทํารายไดใหเกษตรกรไดอยางสมํ่าเสมอตลอดท้ังป และเปนแหลงเงินตราตางประเทศจาก

การสงออก แมวาราคายางพาราท่ีประเทศไทยขายไดมีแนวโนมสูงข้ึนตั้งแตป 2545 แตยังคงมีความผันผวน

ของราคายางพาราท่ีกอใหเกิดผลกระทบทางบวกและทางลบแกผูเกี่ยวของในโซอุปทาน ชวงราคาสูงก็จะ

เกิดผลดีกับชาวสวนยาง ทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน แตผูแปรรูปท่ีใชยางพาราเปนวัตถุดิบก็มีปญหาเร่ืองตนทุน

การผลิตสูงข้ึน และเม่ือราคาตกตํ่า ชาวสวนยางก็เดือดรอน เพราะทําใหรายไดลดลง ซ่ึงเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราสวนใหญมีสวนยางพาราขนาดเล็กและเปนสมาชิกสหกรณการเกษตร หรือเปนสมาชิกสหกรณ

กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ซ่ึงสามารถใชประโยชนจากการเปนสมาชิกสหกรณในการบริหาร

จัดการการผลิตและการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพได โดยการเช่ือมโยงเปนเครือขายตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 

ในชวงท่ีผานมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยสถาบันวิชาการดานสหกรณไดมีชุดโครงการวิจัย

การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรมของสินคาเกษตรท่ีสําคัญชนิดตาง ๆ ของ

ประเทศไทย โดยไดรับทุนการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รวมถึงการสนับสนุนทํา

วิจัยเกี่ยวกับเครือขายคุณคายางพารา โดยเร่ิมศึกษาจากสหกรณการเกษตรท่ีมีการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

ยางพารา เพื่อใชเปนตัวแบบ เพื่อประยุกตใชในการพัฒนาเครือขายยางพาราตอไป ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ได

เลือกสหกรณการเกษตรยานตาขาว (สกก.ยานตาขาว) เปนแกนนําในการพัฒนาเครือขายยางพาราและ

จําเปนตองดําเนินการวิจัยตอเนื่องเปน 3 ระยะ 

สกก.ยานตาขาว เปนสหกรณหนึ่งท่ีไดดําเนินธุรกิจยางพารามากวา 25 ป ปจจุบันมีสมาชิกกวา 

4,000 ครัวเรือน และยังมีภาคีพันธมิตรทําธุรกิจยางพารา 11 องคกร ในบรรดา สกก. ท่ีทําธุรกิจยางพารา 

สกก.ยานตาขาว เปนสกก.อันดับแรกท่ีเนนการทําธุรกิจยางพารา โดยในระหวางป 2551-2555 มีธุรกิจ

รวบรวมยางพารา 3,000  3,500 4,000 6,000 และ 10,000 ตัน ตามลําดับ จุดเดนท่ีสําคัญของสหกรณ คือ 1) 

การมีทุนหมุนเวียนในการรับซ้ือโดยไมคิดดอกเบ้ีย 2) มีการจัดสรรเงินเฉล่ียคืนใหภาคี และสมาชิกอยาง

สมํ่าเสมอ และ 3) มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี และมีแผนธุรกิจท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

นอกจากนี้ ในอนาคต สกก.ยานตาขาว ยังมีแผนงานการพัฒนาธุรกิจยางพาราไปสูการสงออก

โดยตรง ซ่ึงหากเปนไปไดจะกอใหเกิดคุณคาเพิ่มและผลประโยชนแกสมาชิกมากข้ึน การดําเนินธุรกิจหลัก

ของ สกก.ยานตาขาว ในฐานะแกนนําเครือขายยังคงดําเนินธุรกิจในตลาดทองถ่ินและจังหวัดในเร่ืองของ

การรวบรวมน้ํายางดิบและยางแผนรมควัน เพ่ือสงตอใหคนกลางในพ้ืนท่ีเทานั้น ทําใหมีทางเลือกใน

ชองทางขายนอย สกก.ยานตาขาว จึงมีแนวคิดท่ีจะทําธุรกิจสงออกยางพาราในอนาคต แตในปจจุบันยังขาด

ความรู ทักษะ ประสบการณ ในเร่ืองการทําธุรกิจและขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของกับการสงออก ซ่ึงหากมิไดมี
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การเตรียมการและไดรับการสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญ อาจทําใหธุรกิจไมประสบความสําเร็จ ซ่ึงจะ

กอใหเกิดการขาดทุนเหมือนท่ีเกิดข้ึนอยูเนือง ๆ ในธุรกิจผูประกอบการยางพารา นอกจากนี้ยังมีความเส่ียง

ตอความแปรปรวนของราคา 

ท้ังนี้เม่ือ สกก.ยานตาขาว มีความตองการดําเนินธุรกิจยางพารา ตั้งแตรวบรวม แปรรูป และสงออก 

ดังนั้นสหกรณจะตองมีการปรับโครงสรางการบริหาร โดยแยกธุรกิจยางพาราออกจากธุรกิจอ่ืนๆ ดังนั้น 

การศึกษาในปท่ี 2 จึงตองดําเนินการขยายผลใหมีการปรับโครงสรางโดยเฉพาะควรมีฝายการผลิต 

การตลาด และการเงินการบัญชีของธุรกิจยางพาราโดยเฉพาะ และดําเนินการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถดานการสงออกเพิ่มเติม และดําเนินการจัดเวทีเรียนรูเพื่อทําความเขาใจกับสมาชิกเพื่อผลิต

ยางพาราเพิ่มคุณภาพเพื่อการสงออก พรอมท้ังจัดหาผูชํานาญการเพ่ือชวยในการดําเนินการจัดตั้งศูนย

เรียนรูเกี่ยวกับยางพารา  

จากแผนธุรกิจการสงออกยางพาราท่ีโครงการวิจัยฯ ไดรวมมือกับสหกรณการเกษตรยานตาขาว

และผูท่ีเกี่ยวของจัดทําข้ึนในเบ้ืองตน ท่ีมี 2 โครงการยอย กลาวคือ โครงการแปรรูปยางลูกขุน และ

โครงการแปรรูปยางคอมปาวด โดยคาดวาจะสงออกผานกลุมเกษตรกรทําสวนธารน้ําทิพยท่ีเปนพันธมิตร

เครือขาย สวนการแปรรูปยางลูกขุนนั้น ยังไมมีคูคาพันธมิตรในตลาดสงออก จําเปนตองมีการบุกเบิกตลาด

ใหมท่ีมีคูแขงทางการคาท่ีประกอบธุรกิจนี้อยูเดิม ดังนั้นในปท่ี 3 นี้ จึงมุงไปท่ีการพัฒนาระบบธุรกิจเชิง

สรางสรรคของเครือขายฯ ภายใตโซอุปทานท่ีจะนําไปสูการคาท่ีเปนธรรมในอนาคต โดยท่ีประเทศคูคาท่ี

สําคัญไดแก ญ่ีปุน จีน  และสหรัฐอเมริกา เปนตน  

อยางไรก็ตามราคายางพาราทุกประเภทของไทยมีแนวโนมท่ีจะสูงข้ึน ตั้งแตป 2545 แตยังคงมี

ความผันของราคายางกอใหเกิดผลกระทบทางบวกและลบผูเกี่ยวของในโซอุปทานชวงราคาสูงก็จะเกิด

ผลดีแกเกษตรกรชาวสวนยางทําใหมีรายไดสูง แตผูแปรรูปท่ีใชยางพาราเปนวัตถุดิบก็มีปญหาเร่ืองตนทุน

การผลิตท่ีสูงข้ึนและเม่ือราคาตกชาวสวนยางก็จะเดือนรอน เพราะทําใหรายไดลดลงแตผูแปรรูปผูผลิตก็จะ

ไดรับผลดีเนื่องจากทําใหตนทุนการผลิตลดลงนอกจากนี้ยังเกิดปญหากลางน้ําทําใหมีรายไดไมยั่งยืนและ

เกิดการขาดทุนในการทําธุรกิจ ถาหากไมมีการวางแผนเตรียมรับสถานการณของธุรกิจ 

 เครือขายคุณคายางพาราสหกรณยานตาขาว จัดตั้งข้ึนเพื่อการดําเนินธุรกิจของเกษตรกรชาวสวน

ยางท่ีเปนสมาชิกของสหกรณยานตาขาวซ่ึงสวนใหญมีสวนยางพาราขนาดเล็ก หรือเปนสมาชิกสหกรณ

กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง เพื่อใหสมาชิก และสหกรณไดรับผลประโยชนจากการบริหารจัดการการ

ผลิตและการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงเครือขายตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา 

 โดยท่ีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด จะเปนการบริหารแบบมีสวนรวมในการเช่ือมโยง

โซอุปทานเพื่อการลดจุดออนของเครือขายท่ีเปนอยูและการดําเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อใหเกิดประโยชนแก

สมาชิก และสหกรณ โดยท่ี สกก.ยานตาขาว เปนแกนนําเพื่อมุงพัฒนาโซอุปทานเชิงคุณคาใหเกิด

ประโยชนของภาคีพันธมิตรของเครือขายธุรกิจยางพาราตั้งแตขบวนการผลิตจนถึงการตลาดข้ันสุดทาย
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เพื่อใหไดรูปแบบท่ีสามารถลดตนทุนการตลาดในการนําสินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภค และมีการคาท่ีเปน

ธรรม ซ่ึงจะสงผลตอการประกอบธุรกิจยางพาราอยางยั่งยืน 

 วัตถุประสงคของการศึกษานี้มี 2 ประการไดแก 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการทําสวนยางพาราแกสมาชิกสหกรณใหเกิดความม่ันคงใน

อาชีพ 

2. เพื่อพัฒนาแบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณท่ีมีการจัดการความเส่ียงภายใตโซอุปทาน 

 กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยท่ีนํามาใชในการสรางแบบจําลองหรือตัวแบบ (Model) การบริหาร

ความเส่ียงของสหกรณการเกษตรยานตาขาวในการทําธุรกิจยางพาราโดยใชแนวทางของกระบวนการหรือ

วงจรการบริหารความเส่ียง เปนการพัฒนาการดําเนินงานขององคกรภายใตโซอุปทานท่ีเปนตนแบบท่ีให

ความสําคัญกับการจัดการความเส่ียง ซ่ึงจะชวยใหท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติมองเห็นภาพรวมท้ังหมดของ

ความเส่ียงท่ีจะตองบริหารจัดการ อีกท้ังยังมีประโยชนสําหรับการนํามาใชวางระบบการควบคุมภายในของ

ผูบริหาร หรือผูตรวจสอบภายในไดดวย รวมท้ังใชวางแผนการตรวจสอบ  

 การบริหารความเส่ียง (Risk Management) คือกระบวนการท่ีใชในการบริหารปจจัยและควบคุม

กิจกรรม รวมถึงกระบวนการการดําเนินงานตางๆ เพ่ือลดตนเหตุท่ีองคกรจะเกิดความเสียหาย ในอันท่ีจะ

ทําใหระดับและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได สามารถ

ประเมินได ควบคุม และตรวจสอบไดอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรเปน

สําคัญ  

การดําเนินการโครงการจะเปนไปตามกระบวนการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา โดยประกอบดวย  

6 ข้ันตอน คือ 1) การประชุมเตรียมการ การประสานงานผูเกี่ยวของเพ่ือวางแผนปฏิบัติการวิจัยรวมกัน 2)  

การจัดทําแผนธุรกิจท่ีมีการจัดการความเส่ียงภายใตทีมท่ีปรึกษา และการขับเคล่ือนศูนยเรียนรู  3) การสราง 

Platform การสงเสริมการทําสวนยาง และการจัดทําแผนปฏิบัติการ 4) การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

และ Platform การสงเสริมสมาชิกชาวสวนยาง 5) การติดตามประเมินผลท้ังในระดับเกษตรกร ระดับ

สหกรณ และระดับเครือขาย และ 6) สรุปผลและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย 

 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิและและขอมูลทุติยภูมิ โดยมีการเก็บ

รวบรวมขอมูลแตละประเภท ดังนี้  

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีเก็บเพ่ือนํามาใชในการสราง Platform การสงเสริม

การทําสวนยาง การจัดทําแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล และการจัดทําแผนธุรกิจท่ีมีการจัดการ

ความเส่ียง โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการจัดประชุมกลุมเฉพาะ (Focus Group) การสัมภาษณโดยใช

แบบสอบถาม และการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีรวบรวมจากเอกสาร รายงาน ผลการศึกษา 

บทความ วารสาร งานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลท่ีไดจากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  
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 ในการศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ จึงใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) เปนหลัก โดยการศึกษาลักษณะท่ัวไป ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการทําสวนยางพารา 

การประกอบธุรกิจยางพาราตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อใหไดแนวทางการสงเสริมการทําสวนยางพาราแก

สมาชิกสหกรณใหเกิดความม่ันคงในอาชีพ และพัฒนาแบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณท่ีมีการ

จัดการความเส่ียงภายใตโซอุปทาน 

 ผลท่ีไดจากการวิจัย 

 ในการพัฒนาการประกอบการธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวและเครือขาย 

พบวาสถานการณการดําเนินธุรกิจยางพาราภายใตการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด 

ในชวงป พ.ศ. 2555-2556 นั้น ต้ังแตเดือนเมษายน 2555 ถึง มีนาคม 2556 มีการรวบรวมยางพาราใน 2 

ชองทาง ไดแกชองทางปกติท่ีรวบรวมเพ่ือนําสงไปขาย ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ จ.สงขลา มี

ปริมาณรวมท้ังส้ิน 3,365.08 ตัน คิดเปนมูลคารับซ้ือ 300.04 ลานบาท และอีกชองทางหนึ่งเปนการรวบรวม

ยางภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อนําสงขายองคการ

สวนยาง (อสย.) ผานบริษัทตัวแทนในจังหวัดตรัง โดยตามโครงการฯ นี้ รับซ้ือเฉพาะยางแผนดิบ ยางแผน

รมควัน ยางฟอง และยางคัตติ้ง เทานั้น มีปริมาณรวมท้ังส้ิน 7,792.62 ตัน คิดเปนมูลคารับซ้ือ 687.35 ลาน

บาท ท้ังนี้มีปริมาณรวมท้ัง 2 ชองทางรวมน้ําหนักซ้ือ 10,857.71 ตัน คิดเปนเงินรวมท้ังส้ิน 987.39 ลานบาท   

 ไดมีการปรับปรุงแผนธุรกิจของเครือขายคุณคายางพาราสหกรณยานตาขาวโดยใชผลการศึกษา

และขอมูลทางธุรกิจยางพาราและสถานการณการดําเนินธุรกิจยางพารา โดยจากวิเคราะหสถานการณธุรกิจ

ท่ีพิจารณาถึงสภาพแวดลอมดานโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน พบวา มีสภาพแวดลอมดานโอกาส

ท้ังหมด 8 ประการ ดานอุปสรรคท้ังหมด 10 ประการ ดานจุดแข็งท้ังหมด 8 ประการ และดานจุดออน

ท้ังหมด 8 ประการ จากผลการวิเคราะหสถานการณธุรกิจ ไดนําไปสูการเสนอกลยุทธการประกอบธุรกิจ

ยางพาราของเครือขายคุณคาตามโซอุปทานท่ีสําคัญ โดยกําหนดกลยุทธจากโอกาสและจุดแข็ง ท้ังหมด 16 

กลยุทธ การกําหนดกลยุทธจากอุปสรรคและจุดแข็ง ท้ังหมด 8 กลยุทธ การกําหนดกลยุทธจากโอกาสและ

อุปสรรค ท้ังหมด 5 กลยุทธ การกําหนดกลยุทธจากจุดออนและโอกาส ท้ังหมด 5 กลยุทธ การกําหนดกล

ยุทธจากจุดออนและจุดแข็งท้ังหมด 6 กลยุทธ สวนการกําหนดกลยุทธจากจุดออนและอุปสรรคท้ังหมด 9 

กลยุทธ  

 นอกจากการกําหนดกลยุทธตางๆ และนําไปประกอบเปนแผนธุรกิจดังไดกลาวไปแลว ในแผน

ธุรกิจเครือขายยางพารายังไดกําหนดแผนการตลาดและแผนพัฒนาผลิตภัณฑ กลาวคือ กลยุทธและ

กิจกรรมทางการตลาดประกอบดวย (1) กลยุทธผลิตภัณฑ ท่ีเครือขายคุณคายางพารายานตาขาวจะใชกล

ยุทธหลักท่ีสรางความไดเปรียบในการแขงขันก็คือกลยุทธท่ีใชน้ํายางสดเปนวัตถุดิบเร่ิมตนในการแปรรูป

ยางแผนรมควัน ทําใหสามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑท่ีไดซ่ึงเปนจุดเดนคือยางแผนรมควันมีคุณภาพสูง 

(2) กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด ดวยการสรางภาคีเครือขายเปนแนวรวมทางสังคมโดยใชกระแสการ

สนับสนุนการสงออกสินคาการเกษตรของไทย โดยขอความรวมมือจากภาครัฐและเอกชนเขามาสนับสนุน
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สรางความม่ันใจใหกับผูนําเขาในตัวยางแปรรูปท่ีจะสงออก  (3) กลยุทธทางดานราคา ใชกลยุทธการนํา

ราคาประมูลยางพาราท่ีตลาดกลางหาดใหญ จ.สงขลามาเปรียบเทียบระหวางบริษัทสงออกภายในประเทศ

เพื่อหาสวนตางสูงท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีกลยุทธการซ้ือยางพาราโดยตรงกับสหกรณท่ีอยูในเครือขาย

เนื่องจากไมตองเสียภาษีเงินได 

 ในสวนของแผนพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดนั้นไดกําหนดแผนปฏิบัติงานคือ (1) การเรียนรู

และพัฒนาโดยเครือขายคุณคายางพารายานตาขาวจะมีการจัดเวทีเรียนรูผูนํากลุมหรือผูเกี่ยวของ การจัดทํา

สวนตนแบบเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนใหแกสมาชิก และผูมีสวนเกี่ยวของโดยมีการเชิญวิทยากรจาก

หนวยงานตางๆ มาสงเสริมและใหความรูเพ่ือใหเกิดเปนสังคมขอมูลขาวสาร และใหสมาชิกมีความเขาใจ

ในการทําสวนยางอยางยั่งยืน (2)  การจัดดําเนินการภายในองคกร โดยการจัดทํากระบวนการการ

ดําเนินงานและบริหารภายในจะชวยในการกําหนดการทํางานเปนระบบและมีแบบแผน การบริหารจัดการ

เครือขายใหมีประสิทธิภาพ ชวยใหแผนงานตางๆ สัมฤทธิผลมากยิ่งข้ึน (3) มีการสืบคนขอมูลจาก

อินเตอรเน็ต เพื่อท่ีจะไดลดความเสียง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความ

ตองการของตลาดอยูตลอดเวลา (4) ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและสถาบันการศึกษา ซ่ึงชวยใหการ

พัฒนาผลิตภัณฑและบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ชวยลดภาระการลงทุน นอกจากนี้จะทําใหผลิตภัณฑ

มีความนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน (5) ขอรับการสนับสนุนจากเครือขาย การสนับสนุนจากผูผลิตรายใหญและ

สถาบันเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในการสงออกท่ีเปนพันธมิตรจะชวยใหมีชองทางในการจัดจําหนาย

มากยิ่งข้ึน (6) เพิ่มจํานวนสมาชิกและภาคีเครือขาย โดยการหาเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นท่ีเขารวมมาก

ข้ึนจะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิต และอํานาจการตอรอง ทําเครือขายยิ่งมีความเขมแข็งเพิ่มมากข้ึน 

ท้ังนี้ในสวนของแผนบริหารความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจยางพาราในป 2555 – 57 ไดผลการ

ประเมินตนเองท่ีคํานึงถึงแนวทางการปองกันความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจยางพารา ดังนี้ ธุรกิจยางพารา

ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว สามารถจําแนกองคประกอบไดเปน 6 สวน ซ่ึงในการวิเคราะหความ

เส่ียงจะดําเนินการตามองคประกอบของธุรกิจ 6 ประเภท โดยแหลงท่ีมาของความเส่ียงท่ีจะเกิดเหตุการณ

ไมพึงประสงคตอธุรกิจ สามารถจําแนกไดเปน 2 สวน คือ ความเส่ียงจากปจจัยภายใน และความเส่ียงจาก

ปจจัยภายนอก 

การบริหารความเส่ียงของธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว สามารถดําเนินการ

ตามลําดับ 6 ข้ันตอน ดังนี ้

1. การกําหนดวัตถุประสงควตัถุประสงคของธุรกิจยางพาราสหกรณยานตาขาวฯไดแก 

“เพื่อสรางผลประโยชนแกสมาชิกสหกรณฯ โดยการสรางกําไรจากการดําเนินธุรกจิยางพารา” 

2. การระบุความเส่ียงจําแนกเปน 6 ประเด็นตามองคประกอบของธุรกิจ  
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 3. การประเมินความเส่ียง เปนกระบวนการระบุความเส่ียงงวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนและความ

รุนแรงของผลกระทบ ซ่ึงพบวา การขายยาง และ การแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ มีโอกาส

ท่ีจะเกิดความเส่ียงมากท่ีสุด   

 4. การประเมินมาตรการควบคุม ประกอบดวยการทบทวนมาตรการควบคุมท่ีใชในปจจุบัน และ

การออกแบบมาตรการควบคุมเพื่อนําไปสูการบริหารจัดการความเส่ียงตอไป  

 5. การบริหารจัดการความเส่ียง เปนการนํามาตรการมาใชปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจเพื่อลดความ

เส่ียงหรือลดความเสียหายท่ีเกิดจากผลกระทบของความเส่ียงโดยพิจารณามาตรการควบคุมท่ีกําหนดวามี

ความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติหรือไมแลวนํามาจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงเพ่ือนําไปปฏิบัติอยาง

เปนรูปธรรม (กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ) จากการกําหนดมาตรการควบคุมของความเส่ียงในการขาย

ยาง และการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯสามารถวางแผนการบริหารจัดการความเส่ียงเปน

แผนงานโครงการ ผูรับผิดชอบ และระยะเวลาในการดําเนินงาน โดยในสวนของการขายยางสามารถจัด

กลุมเพื่อการบริหารไดเปน 2 ประเด็น คิดเปนแผนงาน/โครงการจํานวน 7 โครงการ สวนการแปรรูปยาง

แผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ จากการกําหนดมาตรการของการจัดการความเส่ียง สามารถจัดกลุมเพื่อ

บริหารจัดการความเส่ียงไดเปน 4 ประเด็น คิดเปนแผนงาน/โครงการจํานวน 11 โครงการ 

เม่ือทําการกําหนดแผนงานโครงการ ผูรับผิดชอบ และชวงเวลาในการดําเนินการแลว เนื่องจาก

ความจํากัดของทรัพยากรท้ังงบประมาณ บุคลากร และเวลา ดังนั้นจึงดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของ

โครงการ 2 ดานนี้ เพื่อดําเนินการตามลําดับความสําคัญ โดยในดานการขายยาง จําแนกการดําเนินงานในป

บัญชี 55/56 จํานวน 3 โครงการ ไดแก (1) การฝกอบรมเพ่ิมความรูดานการตลาด (2) การอบรมทักษะการ

คัดเกรด และ (3) การจัดซ้ือลูกตุมทดสอบเคร่ืองช่ัง ปบัญชี 56/57 จํานวน 3 โครงการตามลําดับไดแก (1) 

การทบทวนโครงสรางองคกร(2)โครงการจัดจางท่ีปรึกษามืออาชีพดานการตลาดยางพารา และ (3) 

ทบทวนแนวทางการระดมทุน ในสวนการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมสหกรณฯ จําแนกการ

ดําเนินงานตามปบัญชี 55/56 จํานวน 6 โครงการตามลําดับไดแก (1) การรณรงคซ้ือน้ํายางจากสมาชิก (2)  

แผนการซอมบํารุงและการทดแทนเคร่ืองจักร (3) การกําหนดข้ันตอนการรับซ้ือและแปรรูป (4) แผนการ

จัดซ้ือเช้ือเพลิง (5) การตรวจสอบภายใน และ (6) การจัดสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ ปบัญชี 56/57

จํานวน 5 โครงการตามลําดับไดแก (1) การเพิ่มพูนความรูและทักษะ (2) การกําหนดตัวช้ีวัดและผลการ

ปฏิบัติงาน (3) การจัดซ้ือเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพน้ํายาง (4) การศึกษาเพื่อใชเช้ือเพลิงใหมีประสิทธิภาพ 

และ (5) การติดตั้งกลองวงจรปด 

 6. การติดตามผลและทบทวน เปนการติดตามผลภายหลังมีการดําเนินการตามแผนการบริหาร

ความเส่ียงแลวเพื่อใหม่ันใจวาแผนการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพโดยสหกรณการเกษตรเกษตรยาน
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ตาขาว มีการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ ดังนั้นการตรวจสอบจึงเปนไปตามมติของคณะกรรมการ

ในแตละโครงการ โดยในชวงป 2556 จนถึงเดือนกันยายน สหกรณการเกษตรยานตาขาวไดดําเนินการตาม

แผนบริหารความเสียงในการดําเนินธุรกิจยางพาราแลวเปนสวนใหญ 

 ผลการวิจัยอีกสวนหนึ่งไดแกการประเมินความคิดเห็นระดับเกษตรกรและผลกระทบดาน

เศรษฐกิจและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมระดับสมาชิก สหกรณและระดับเครือขาย  ขอมูลจากการสัมภาษณ

เกษตรกรชาวสวนยางท่ีเปนสมาชิกโดยการสุมตัวอยางจํานวน 356 ราย พบวาชาวสวนยางสวนใหญจบ

ประถมการศึกษา มีประสบการณในการทําสวนยางพาราโดยเฉล่ียประมาณ 23 ป  รอยละ 50 ของเกษตรกร

ชาวสวนยางมีรายไดจากการประกอบอาชีพการทําสวนยางเพียงอยางเดียว จากขอมูลนี้ช้ีใหเห็นวามี

เกษตรกรชาวสวนยางมากถึงคร่ึงหนึ่งท่ีพ่ึงพารายไดจากสวนยางเพียงอยางเดียว ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีจะไดรับ

ผลกระทบอยางมากในภาวะปจจุบันท่ีราคายางพารามีความผันผวนและมีแนวโนมราคายางพาราตกต่ํา 

จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับกิจกรรมการเกษตรผสมผสาน พบวารอยละ 59.08 ทํา

สวนยางเชิงเดี่ยว  สวนท่ีเหลือประมาณรอยละ 40.92  มีการปลูกพืชแซมในสวนยาง เชน ผักเหนียง และตน

สะเดา และเล้ียงโคในสวนยาง ดังนั้นจึงมีโอกาสท่ีจะสงเสริมใหมีการขยายกิจกรรมเกษตรผสมผสานไดอีก

มาก 

 สําหรับในเร่ืองของการใชปุยในสวนยางท่ีเปดกรีดแลว จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยาง

พบวารอยละ 69.37 ใชปุยอินทรียรวมกับการใชปุยเคมี และเปนท่ีนาสังเกตวามีสมาชิกรอยละ 56.45 ท่ีไม

เคยเขารับการอบรมเกี่ยวกับความรูและการใชปุยในสวนยาง แตท้ังนี้มีผูท่ีไมเคยเขารับการฝกอบรมแสดง

ความสนใจท่ีจะเขารับการฝกอบรมถึงประมาณรอยละ 69.04   เม่ือสอบถามเกี่ยวกับความสนใจในเร่ืองของ

ปุยส่ังตัด (การใชปุยตามผลการวิเคราะหธาตุอาหารในดิน) และปุยน้ําสกัดจากมูลสัตว พบวาสมาชิกรอยละ 

65.45 แสดงความสนใจเร่ืองปุยใน 2 รูปแบบนี้ และเกือบท้ังหมด (รอยละ 95.28) ของสมาชิกชาวสวนยาง

ท่ีแสดงความสนใจมีความตองการเขารวมท้ัง 2 โครงการ 

 ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากราคายางตกต่ํานั้น เพ่ือใหเห็นถึงความ

รุนแรงของผลกระทบท่ีชัดเจน จําเปนอยางยิ่งท่ีจักตองทําการศึกษาวิเคราะหตนทุนการทําสวนยางและ

นําเสนอในรูปตนทุนตอไรและตนทุนตอกิโลกรัม  ในการศึกษาคร้ังนี้ไดกําหนดอายุการทําสวนยางไวท่ี 

21 ป ตอรอบ โดยในปแรกมีคาใชจายในการเตรียมดิน ตนพันธ คาปลูก คาปุย และคาดูแลรักษา สวนปท่ี 2 

– 6 จะมีแต คาปุย และคาดูแลรักษาท่ีนําไปคิดเปนตนทุนเฉล่ียกระจายไปในแตละปหลังการเปดกรีดยาง 

ท้ังนี้หลังเปดกรีดในปท่ี 7 มีคาปุย คาดูแลรักษา และคากรีด เปนตนทุนหลัก เนื่องจากตนทุนเฉล่ียตอ

กิโลกรัมข้ึนอยูกับปริมาณผลผลิตน้ํายางดวย โดยปริมาณผลผลิตน้ํายางในรอบ 1 ป จะมากหรือนอยข้ึนอยู

กับจํานวนวันท่ีกรีดในรอบปและปริมาณน้ํายางท่ีกรีดไดตอไรในแตละวันท่ีกรีด ในการศึกษานี้กําหนด

จํานวนวันกรีดจากการสัมภาษณเกษตรกรผูใหขอมูลหลักท่ีประมาณวาจํานวนวันกรีดในรอบ 1 ป คือ 135 - 

150 วัน มีปริมาณผลผลิตคิดเปนเนื้อยางแหงประมาณ 290 กิโลกรัมตอไรตอป  
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 เนื่องจากในการทําสวนยางกรณีการทําสวนยางในพ้ืนท่ีเปดใหมกับพ้ืนท่ีสวนยางเดิมท่ีไดเงินทุน

ในการปลูกทดแทนรอบใหมจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จึงไดนําเงินสวนนี้มาหักออก

จากคาใชจายในการทําสวนยางในพื้นท่ีเดิมท่ีขอทุนสงเคราะหการทําสวนยางในอัตราไรละ 16,000 บาท 

เนื่องจากมีชาวสวนยางท่ีไมไดกรีดเอง มีการจายคาจางกรีดเปนสัดสวนเจาของสวนยาง 60% และคนกรีด 

40% ของผลผลิต เจาของสวนไมไดจายออกไปเปนเงินสด ในการคํานวณตนทุนตอกิโลกรัมจึงไดตัด

ผลผลิตท่ีเปนสวนของคนกรีดออกไปจากการคํานวณ ผลการวิเคราะหตนทุนการทําสวนยางแสดงวา

ตนทุนการทําสวนยางของเจาของสวนยางท่ีไมไดกรีดยางเองจะสูงข้ึนถาหากจํานวนวันกรีดในรอบปลดลง 

ตนทุนการทําสวนยางโดยเฉล่ียประมาณ 19,019.92 – 19,421.29 บาทตอไร หรือ 65.66 – 72.29 บาทตอ

กิโลกรัม สําหรับกลุมชาวสวนยางท่ีไดเงินทุนสงเคราะหการปลูกทดแทนสวนยางเดิม ขณะท่ีตนทุนของ

เกษตรกรชาวสวนยางท่ีปลูกในพื้นท่ีใหมมีคาสูงกวาประมาณ 1,100 บาทตอไร หรือประมาณ 4 บาทตอ

กิโลกรัม   

 จากการสัมภาษณสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจากราคายางพาราตกต่ํา ซ่ึงสงผลให

รายไดจากการทําสวนยางลดลง พบวาสมาชิกชาวสวนยางประเมินผลกระทบของราคายางตกต่ําวามีผลทํา

ใหรายไดลดลงอยางคอนขางรุนแรง เม่ือสอบถามสมาชิกชาวสวนยางเกี่ยวกับการปรับตัวหลังจากไดรับ

ผลกระทบท่ีทําใหรายไดลดลง พบวามีสมาชิกรอยละ 68.54 ไมไดใหความเห็น รอยละ 17.98 กลาววาใช

แนวทางลดคาใชจายและประหยัดไมฟุมเฟอย อีกรอยละ 11.80 กลาววาใชแนวทางการหารายไดเสริม 

 จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกันสํารองเงินจากกําไรของธุรกิจยางพาราของสหกรณ

การเกษตรยานตาขาว พบวากลุมสมาชิกชาวสวนยางท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวยมีสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน  

โดยรอยละ 68.78 ของกลุมสมาชิกท่ีเห็นดวยไดระบุวาควรมีสัดสวนการกันสํารองเงินกําไรของธุรกิจยาง

ไวท่ีรอยละ 5-10 ในสวนของเร่ืองเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จากการสอบถามสมาชิก

ชาวสวนยางพบวามีเพียงรอยละ 24.63 ท่ีเคยเขารวมประชุมหรือฝกอบรมหรือมีความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และเม่ือสอบถามวาไดมีการนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชปฏิบัติหรือไม พบวามี

เพียงรอยละ 23.93 ท่ีไดมีการนําไปปฏิบัติ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีสหกรณการเกษตรยานตาขาวจะตองให

ความสําคัญกับเร่ืองนี้ใหมากข้ึน  

 เม่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเครือขายธุรกิจยางพาราท่ีสหกรณการเกษตรยานตาขาวทําหนาท่ี

เปนแกนนํา พบวาสมาชิกสวนใหญไมใหคําตอบหรือแสดงความคิดเห็น ท้ังนี้นาจะมาจากสมาชิกชาวสวน

ยางไมทราบหรือมีขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนท่ีสหกรณการเกษตรยานตาขาวตอง

ส่ือสารและเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมดานตางๆ ของเครือขายธุรกิจยางพาราท่ีสหกรณเปนแกนนํา  

 สวนผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับศูนยเรียนรูแบบเสมือนจริง (Virtual learning center) เพื่อ

ใหบริการสมาชิกและผูสนใจ การขับเคล่ือนศูนยเรียนรูและแผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิกนั้น การ

ขับเคล่ือนศูนยเรียนรูดานยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวเพื่อใหขอมูลขาวสาร มีพี่เล้ียงหรือ

เกษตรกรตัวอยางท่ีเปนตนแบบ และเผยแพรเทคโนโลยี/นวัตกรรมในการทําสวนยางพารา โดยดําเนินการ
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ใน 3 แนวทางควบคูกันไป ไดแก (1) การคัดเลือกสวนยางพาราตนแบบและการพัฒนาสวนยางพารา (2) 

การขับเคล่ือนศูนยเรียนรูของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และ (3) แผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิก

เพื่อสรางรากฐาน (platform) การสงเสริมการทําสวนยางท่ีม่ันคง   

 การคัดเลือกสวนยางพาราตนแบบและการพัฒนาสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณการเกษตรยาน

ตาขาวท่ีไดรับเลือกซ่ึงเปนธุรกิจตนน้ําเพื่อรองรับการกาวไปสูความเปนผูสงออกยางพาราท่ีเปนธุรกิจปลาย

น้ํา เปนการขยายผลเครือขายคุณคาไปยงัสมาชิกชาวสวนยางท่ีเปนตนน้ําใหไดรับผลประโยชนสูงข้ึนจาก

การพัฒนาเครือขายคุณคายางพารา โดยโครงการฯ ไดนําแนวทางการขยายผลแบบกลุมท่ีมีแกนนําเปน

ศูนยกลางการเรียนรูเสมือนไขแดงและมีสมาชิกกลุมเปนไขขาวท่ีจะไดรับการเรียนรูผานแกนนําท่ีมีอยู 5 

ราย โดยในปท่ี 3 ไดคัดเลือกเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีเปนสมาชิกอีกจํานวน 1 รายท่ีใชแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงในการทําสวนยางพารา เพื่อทําหนาท่ีเปนศูนยกลางหรือแมขายท่ีเปนตนแบบในการขยาย

ผลการทําสวนยางพารา (ผูผลิตน้ํายางหรือยางแผน) ซ่ึงเปนตนน้ําของการทําธุรกิจของสหกรณการเกษตร

ยานตาขาว เกษตรกรท่ีเปนตนแบบรายนี้เปนครอบครัวท่ีทําสวนยางพาราเปนหลัก มีฐานะความเปนอยูท่ี

ไมเดือดรอนแมวาราคายางพาราจะตกต่ํา มีความม่ันคงในอาชีพ เปนเกษตรกรท่ีไดรับคัดเลือกจาก

สํานักงานการเกษตรจังหวดัตรังใหเปนตนแบบในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประกอบอาชีพ

การทําสวนยางพารา 

สวนยางท่ีใชเปนแปลงเรียนรูและถายทอดแนวปฏิบัติการทําสวนยางพารามีขนาด 9 ไร อยูใน

บริเวณเดียวกันกับพื้นท่ีบานท่ีอยูอาศัยซ่ึงเนื้อท่ีประมาณอีก 2 ไร ยางพาราอายุ 15 ป เม่ือราคายางเฉล่ีย 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  เกษตรกรตนแบบรายนี้ไดใชพื้นท่ีประมาณ 2 ไร ปลูกไมผลหลากหลายชนิดไว

สําหรับบริโภคในครัวเรือน  รวมถึงปลูกผักสวนครัวและผักพื้นบานไวสําหรับบริโภคในครัวเรือนและ

จําหนายถาเหลืออีกหลากหลายชนิดเชนเดียวกัน โดยในรอบป 2555 ประมาณการณวาจะขายไดเปนรายได

เสริมประมาณ 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการเล้ียงไกไวบริโภคไขและเนื้อในครอบครัวอีกดวย จึงทําให

ครอบครัวนี้ไมเดือดรอนแมวาราคายางพาราจะตกต่ําหรือราคาอาหารจะสูงข้ึนเพราะมีอาหารท่ีผลิตเองไว

บริโภคเปนการประหยัดคาใชจายดานอาหารของครอบครัว นอกจากนี้ในพื้นท่ีสวนยางพาราขนาดพื้นท่ี 9 

ไรนั้น  เกษตรกรรายนี้ไดจัดสรรพื้นท่ีปลูกตนผักเนี้ยงแซมระหวางแถวของตนยางพารา ปจจุบันสามารถ

เก็บยอดผักเนี้ยงขายวันละประมาณ 5-6 กก. จึงทําใหเกษตรกรรายนี้มีรายไดเสริมอีกวันละประมาณ 250-

300 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) จากการใชประโยชนท่ีดินรวมเพียง 11 ไร และใช

แรงงานของครอบครัว 3 คน ใหเกิดการใชแรงงานในครัวเรือนอยางเต็มท่ี จึงเปนการสมควรท่ีจะสงเสริม

และพัฒนาเปนแปลงเรียนรูตนแบบภายใตศูนยเรียนรูของสหกรณการเกษตรยานตาขาว เปนตัวอยางแก

เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และเปนฐานในการขับเคล่ือนการทําสวนยาง

อยางม่ันคงเพื่อใหเปนตนแบบแกชุมชนอ่ืนๆ ไดนําไปขยายผลตอไปในอนาคต 

 ในสวนของการขับเคล่ือนศูนยเรียนรูของสหกรณการเกษตรยานตาขาวในดานอ่ืนๆ ซ่ึงมี

ความกาวหนา ไดแก (1) จัดมุมศูนยการเรียนรูท่ีสํานักงานใหญของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด 

เพื่อเปนศูนยกลางในการคนควาหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต และส่ืออ่ืนๆ เชน เอกสาร หนังสือ บทความ และ

วีดีทัศน (2) ดําเนินการสรางหองศูนยการเรียนรูท่ีสาขา ณ โกดังอัดกอนยาง เพ่ือใหสมาชิกและเครือขายท่ี

ไปรอสงยางไดศึกษาขอมูลเร่ืองยางและขาวสารความเคล่ือนไหวของตลาดยางตามภาวะเศรษฐกิจโลก (3) 

การพัฒนา web-site เพื่อใหมี web-page ของสหกรณการเกษตรยานตาขาวท่ีสมาชิกและบุคคลท่ัวไป

สามารถเขามาสืบคนขอมูลและความเคล่ือนไหวของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และ (4) พัฒนาสหกรณ

การเกษตรยานตาขาวใหเปนตนแบบและศูนยเรียนรูการดําเนินธุรกิจยางพาราภายใตโครงการวิจัยเครือขาย

คุณคายางพาราท่ีกําลังดําเนินการอยูและโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณเพื่อ

เตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะเร่ิมดําเนินการภายในป 2556  

 ในสวนของแผนสงเสริมการทําสวนยางแกสมาชิกเพื่อสรางรากฐาน (platform) การสงเสริมการ

ทําสวนยางท่ีม่ันคงนั้น ไดใหความสําคัญกับการนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ซ่ึงจากการวิเคราะห

กรณีศึกษาของเกษตรกรสมาชิกตนแบบท่ีมีการจัดการฟารมภายใตความเส่ียงดานราคาของยางพาราและ

ความไมแนนอนของรายไดจากการประกอบอาชีพทําสวนยางพารา โดยมีการกระจายความเส่ียงเร่ือง

รายไดท่ีใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสวนยางพาราตนแบบอยางยั่งยืน นั่นคือการประกอบ

อาชีพการทําสวนยางพาราท่ียึดถือทางสายกลางภายใตกระแสการเปล่ียนแปลงตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง คือความพอประมาณ มีเหตุผล และท่ีสําคัญคือมีภูมิคุมกันท่ีดีในการประกอบอาชีพ 

นําไปสูชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมท่ีดีข้ึน ทําใหการทําสวนยางพารามีความกาวหนาอยางสมดุล 

ม่ันคง และยั่งยืน มีการจัดทําวีดีทัศนสภาพสวนยางพาราและท่ีอยูอาศัยและกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนแหลง

รายไดท่ีหลากหลาย เปนตนแบบในการขับเคล่ือนมีการเผยแพรผาน web-site ของสหกรณการเกษตรยาน

ตาขาว 

 ท้ังนี้สหกรณการเกษตรยานตาขาวไดกําหนดแผนการสงเสริมการทําสวนยางท่ีม่ันคงเพ่ิมเติมจาก

การมีสวนตนแบบอีก 6 กิจกรรม ท้ังนี้กําหนดใหมีการดําเนินการประกาศยกยองในความรวมมือของ

เจาของสวนในท่ีประชุมใหญ และจัดทําวีดีทัศนสภาพสวนเผยแพรผาน web-site ของสหกรณการเกษตร

ยานตาขาว พรอมท้ังจะมีขยายผลไปยังสมาชิกชาวสวนยางรายอ่ืนๆ ตอไป 

 ผลการวิจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งไดแกการศึกษาใหไดแบบจําลองการจัดการโซอุปทาน

ยางพาราในธุรกิจสหกรณ จากผลการศึกษาตามโครงการวิจัยการเช่ือมโยงโซอุปทาน “เครือขายคุณคา



78 

 

ยางพารา” ท้ัง 3 ระยะท่ีผานมาโดยใชสหกรณการเกษตรยานตาขาว จ.ตรัง ท่ีมีการดําเนินธุรกิจยางพาราใน

รูปแบบเครือขาย โดยมี สกก. ยานตาขาวเปนแกนนํา นักวิจัยรวมกับกรรมการดําเนินงาน ฝายจัดการ สกก. 

ยานตาขาว และตัวแทนเครือขาย สามารถถอดบทเรียนการดําเนินการเครือขายธุรกิจยางพาราตามหวงโซ

คุณคาอุปทาน ไดรูปแบบการเพิ่มขีดความสามารถของ สกก. ในการใช สกก. เปนกลไกในการนําแผน

ธุรกิจ การบริหารความเส่ียง ศูนยเรียนรู และแผนการสงเสริมการทําสวนยางไปใชประโยชนในการ

แกปญหาความผันผวนของราคายางพาราท่ีมีแนวโนมตกต่ํา และไดพัฒนาแบบจําลองการจัดการโซ

อุปทานยางพาราในธุรกิจสหกรณท่ีมีการจัดการความเส่ียงท้ังในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

ดังตอไปนี้ 

 ตนน้ํา มีสมาชิกสหกรณการเกษตรท่ีเปนเกษตรกรชาวสวนยาง และชาวสวนยางท่ีเปนสมาชิก

ของเครือขายเปนฐานการผลิตน้ํายางสดและยางแผนดิบ โดยเกษตรกรชาวสวนยางเหลานี้จะตองมีการ

ปรับตัวในการทําสวนยางไปในทิศทางท่ีมีความม่ันคงในรายไดและอาชีพการทําสวนยางท่ียั่งยืนตาม

แนวทางสวนยางตนแบบและการถายทอดผานศูนยเรียนรู โดยการรับเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ปฏิบัติ มีการทําบัญชีครัวเรือน มีการบริหารจัดการดานการเงินในครอบครัว นําเอาการทําเกษตรผสมผสาน 

เชน ปลูกพืชแซมในสวนยาง ปลูกพืชรวมยาง เล้ียงสัตวในสวนยาง ทําการเกษตรท่ีปลูกพืชอยางอ่ืน

นอกจากยางพารา เชน ปาลมน้ํามัน และไมผล เปนการบริหารความเส่ียงในระดับครัวเรือนเกษตรกรท่ีอยู

ในระดับตนน้ําของธุรกิจยางพารา สงผลใหมีการกระจายความเส่ียงจากผลกระทบดานรายไดจากการทํา

สวนยางลดลงเนื่องจากราคายางพารามีความผันผวนและมีแนวโนมตกต่ําลง รวมท้ังสงเสริมใหเกษตรกร

ลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่งคาปุย ท้ังนี้ก็เพื่อใหสมาชิกชาวสวนยางมีอาชีพท่ีม่ันคง 

 กลางน้ํา มีสหกรณการเกษตรท่ีเปนแกนนํา สหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกรอ่ืนๆ ท่ีเปน

พันธมิตรและเครือขายท่ีรวบรวมผลผลิตยางพารามาแปรรูปเปนยางแผนรมควันท่ีมีคุณภาพ และรวบรวม

ยางแผนดิบของสมาชิกฯ โดยมีปริมาณผลผลิตยางพาราแปรรูปข้ันตนและข้ันกลางในปริมาณเฉล่ีย 50 ตัน

ตอวัน รวมถึงการพิจารณาลงทุนในการแปรรูปยางพาราข้ันกลาง เชน ยางแทง หรือ ยางคอมปาวด การ

ดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรท่ีเปนแกนนําตองมีแผนธุรกิจในชวง 2-3 ปลวงหนา มีการประเมิน

ตนเองท่ีคํานึงถึงแนวทางการปองกันความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจยางพารา มีการแสวงหาและสราง

สัมพันธกับหนวยงาน/องคกรตางๆ มาเปนพันธมิตรทางการคา และหนวยสนับสนุนทางดานเงินทุน ดาน

วิชาการและความรู  

 ปลายน้ํา  ในระดับปลายน้ํา มีสหกรณการเกษตรท่ีเปนแกนนําทําหนาท่ีจําหนายและสงผลผลิต

ยางพาราแปรรูปข้ันกลางผานโซอุปทานไปยังอุตสหกรรมแปรรูปข้ันสุดทายท่ีอยูปลายน้ําของธุรกิจ

ยางพารา การดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรท่ีเปนแกนนําในระดับปลายน้ําตองมีแผนธุรกิจในชวง 2-

3 ปลวงหนา มีรายละเอียดความเส่ียงจําแนกตามชองทางการตลาด เชนเดียวกัน รวมถึงมีการประเมินตนเอง

ท่ีคํานึงถึงแนวทางการปองกันความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจยางพาราโดยดําเนินการวางแผนการบริหาร

ความเส่ียงของธุรกิจยางพาราดวย  ในระดับปลายน้ํานี้มีการดําเนินธุรกิจขายยางแผนรมควันโดยการ
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ประมูลผานตลาดกลางยางพาราหาดใหญ (หรือตลาดกลางยางพาราในจังหวัดอ่ืนๆ) มีการแสวงหาแนว

ทางการสงออกยางแผนรมควันอัดกอนผานชุมนุมสหกรณจังหวัดตรังและพันธมิตรทางการคาไปยัง

ประเทศ จีน อินเดีย และมาเลเซีย นอกจากนี้สหกรณการเกษตรท่ีเปนแกนนําตองกลับมาใหความสําคัญกับ

ชองทางการจําหนายยางแผนรมควัน  ยางแทง/ยางคอมปาวดท่ีจะแปรรูปในอนาคต ใหกับพันธมิตรทาง

การคาท่ีเปนบริษัทแปรรูปยางพาราข้ันสุดทายในอุตสาหกรรมยางรถยนตและรถจักรยานยนต 

ภายในประเทศไทย  

 ท้ังนี้เม่ือพิจารณาการประกอบธุรกิจยางพาราท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําแลว เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของสหกรณการเกษตรยานตาขาว และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ํายางโดยการลดตนทุน

การทําสวนยาง และเพิ่มรายไดจากกิจกรรมเกษตรผสมผสาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและ

การตลาด จําเปนตองมีการจัดการโซอุปทานในธุรกิจยางพาราท่ีช้ีใหเห็นการเช่ือมโยงธุรกิจระหวาง

สหกรณกับภาคีเครือขายพันธมิตรท้ังในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา มีการจัดการอุปทานของ

ผลผลิตยางพาราของสมาชิกและเครือขายท่ีสหกรณรวบรวมไดท้ังหมดใหชัดเจนดวยการจัดทําแผนธุรกิจท่ี

กําหนดการจัดการอุปทานใหเปนสวนหนึ่งของกลไกตลาดท่ีอยูในรูปยางแผนรมควัน ยางคอมปาวด ยาง

แทง และการจัดการอุปทานเพื่อแปรรูปเปนสินคาสําเร็จรูปโดยการรวมลงทุนการกับพันธมิตรทางการคา

ซ่ึงมีการบริหารความเส่ียงในทุกระดับและใชกลไกศูนยเรียนรู แผนธุรกิจ แผนบริหารความเส่ียง การ

พัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการ มีท่ีปรึกษา เงินกองทุน ฯลฯ ซ่ึงจะช้ีใหเห็นนวัตกรรมการจัดการธุรกิจ

แนวใหม โดยการจัดทําและดําเนินการตามแผนธุรกิจระยะ 3 ป ดวยความรวมมือทางวิชาการจาก

สถาบันการศึกษา มีการแสวงหาพันธมิตรและหุนสวนทางการคาเพ่ิมเติมตลอดเวลา มีการนําเอาแนว

ทางการบริหารความเส่ียงมาใชในการดําเนินธุรกิจเครือขายยางพารา ดังตอไปนี้ 

(1) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการแปรรูปยางแผนรมควันของโรงรมจํานวน 3 โรงของสหกรณ ท่ี

ไดจากการประชุมระดมความคิดในการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพื่อลดตนทุนในการแปร

รูป โดยทางสหกรณไดสง เจ าหนา ท่ี ท่ี เกี่ ยวของไปศึกษาดูงานของโรงรมอ่ืนๆ ท่ีมี

ประสิทธิภาพในการแปรรูปสูง สามารถแปรรูปยางแผนรมควันในอัตราสูงกวารอยละ 95 

นอกจากการปรับปรุงในเร่ืองของบุคลากรแลว ทางสหกรณยังไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 3 

แสนบาทเพื่อดําเนินการปรับปรุงเตาอบแบบประหยัดพลังงาน เพ่ือลดตนทุนเช้ือเพลิงและเพิ่ม

สัดสวนการแปรรูปท่ีปจจุบันไดเพียงรอยละ 60 เปนไมนอยกวารอยละ 95 

(2) พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความรูความสามารถของคณะกรรมการฝายจัดการ และสมาชิก

เครือขาย ดวยการเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อนําไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

ธุรกิจยางพาราในรูปแบบเครือขายท่ีมีสหกรณการเกษตรยานตาขาวเปนแกนนํา จัดทําแผน

ธุรกิจและใหมีผูรับผิดชอบท่ีจัดเจนและมีการติดตามงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการรับซ้ือ

และขายยางแผนรมควัน ณ สาขาของเครือขายตลาดกลางยางพาราหาดใหญ ของสหกรณ

การเกษตรยานตาขาว 
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(3) เพื่อใหการประกอบการธุรกจิยางพารามีความตอเนื่องและยั่งยนื จึงควรสนับสนุนใหสหกรณ

การเกษตรยานตาขาวรวมกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ

สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ในการพัฒนาโครงสรางองคกรใหมใหมีกลุมงานเกี่ยวกับการวิจัยและ

พัฒนา ( Research and Development: R & D) การจัดการความรู ( Knowledge Management: 

KM) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development: HRD โดยเช่ือมโยงกับ

ศูนยการเรียนรูท่ีกําลังดําเนินการอยู 

(4) การดําเนินการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานใหแกสมาชิกสหกรณการเกษตรยานตาขาวเกี่ยวกับ

การลดตนทุนในการทําสวนยาง การจัดทําบัญชีครัวเรือน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) การเผยแพรผลงานวิจัยผานการเขามาศึกษาดูงานของตัวแทนจากสหกรณและหนวยงานตาง ๆ 

ท่ีทําธุรกิจเกี่ยวของกับยางพารา และ web-site ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว 

ในสวนของการบริหารความเส่ียงระดับตนน้ํานั้น จากการถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบ การทํา

สวนยางพาราใหมีความม่ันคง ยั่งยืน เกษตรกรชาวสวนยางตองพึ่งพาตนเองไดดวยการกระจายความเส่ียงท่ี

เกิดจากความผันผวนของราคายางพารา ดังตอไปนี้ 

(1) เกษตรกรสวนใหญขาดความรู ความเขาใจในเร่ืองของการใชปุยยางพารา และการปรับปรุง

สภาพดินท่ีถูกตองเหมาะสม ควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อลดตนทุนการทําสวนยาง 

(2) เกษตรกรสวนใหญไมเห็นความสําคัญและยังขาดความรูเพ่ิมเติมในการทําการเกษตรแบบ

ผสมผสานดวยการปลูกพืชแซมยาง เพื่อเปนรายไดเสริมจากรายไดท่ีไดรับจากการปลูกยาง  

(3) แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปนเร่ืองสําคัญท่ีชวยบรรเทาความเดือดรอนจากความไมแนนอน

ของรายไดจากการทําสวนยางอันเนื่องมาจากราคายางพาราตกต่ําและมีความผันผวนสูงมาก ถา

ไดนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชก็จะลดสภาวะการพ่ึงพาปจจัยภายนอกไดมาก 

สามารถประกอบอาชีพการทําสวนยางไดอยางม่ันคงเพราะมีรายไดเสริมจากแหลงอ่ืนๆ ดวย 

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการขับเคล่ือนแผนธุรกิจท่ีมีการบริหารความเส่ียงสําหรับสหกรณ

การเกษตร: กรณีธุรกิจยางพารา 

 การศึกษาตามโครงการวิจัยการเช่ือมโยงโซอุปทาน “เครือขายคุณคายางพารา” ท้ัง 3 ระยะโดยใช

สหกรณการเกษตรยานตาขาว จ.ตรัง ท่ีมีการดําเนินธุรกิจยางพาราในรูปแบบภาคีเครือขาย โดยมี สกก. ยาน

ตาขาวเปนแกนนํา ไดผลการวิจัยภายใตการความรวมมือของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ีเปนพี่

เล้ียงเปนท่ีปรึกษาดานวิชาการและเปนผูอํานวยความชวยเหลือในการประสานงานสรางพันธมิตรทาง

การคา ทางขอมูลและความรู นําไปสูการสรางรูปแบบ (Model) การเพ่ิมขีดความสามารถของ สกก. ในการ

ใช สกก. เปนกลไกในการนําแผนธุรกิจ การบริหารความเส่ียง ศูนยเรียนรู และแผนการสงเสริมการทําสวน

ยางไปใชประโยชนในการแกปญหาความผันผวนของราคายางพาราท่ีมีแนวโนมตกต่ํา ซ่ึงสามารถใช

รูปแบบของ สกก. ยานตาขาว เปนกลไกในการบุกเบิกขับเคล่ือนการแกปญหาในแนวทางท่ีสรางความเข็ม
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แข็ง ความม่ันคง ใหสามารถพึ่งตนเองไดตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังตนน้ํา (เกษตรกร

ชาวสวนยางท่ีเปนสมาชิก สกก.) กลางน้ํา และปลายน้ํา (การบริหารงาน สกก. โดยคณะกรรมการฯ และ

ฝายจัดการ) โดยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังตอไปนี้ 

 1. ผลการศึกษาช้ีวาสหกรณหรือสถาบันเกษตรกรท่ีเปนองคกรทางสังคม เม่ือตองเขาไปดําเนินการ

ทางธุรกิจท่ีอยูในโลกของการแขงขันนั้น ก็มีตัวแบบการทํางานของสหกรณท่ีสามารถเขาไปทําธุรกิจได 

เปนการผลักดันองคกรทางสังคมใหเขาไปดําเนินการในธุรกิจไดอยางแทจริงแมวาการประกอบการธุรกิจ

ยางพารามีความเส่ียงดานราคาและมีการแขงขันสูง โดยสหกรณการเกษตรหรือสถาบันเกษตรกรท่ีเขามา

ประกอบธุรกิจยางพารานี้จําเปนตองใชบุคลากรท่ีมีความรู  ความสามารถในการจัดการ และการ

บริหารธุรกิจยางพารา ท้ังนี้ในการแกไขปญหาการเรียกรองดานราคาของเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

รัฐบาลควรพิจารณานําเอารูปแบบการประกอบธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวนี้ไป

แกปญหาไดแนวทางหนึ่ง ซ่ึงเปนการใชกลไกของกระบวนการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม ดังนั้นจึง

ควรตองมีการตรวจสอบวาสหกรณการเกษตร/สถาบันเกษตรกรในประเทศไทยท่ีมีศักยภาพเชนเดียวกับ

สหกรณการเกษตรยานตาขาวท่ีเปรียบเสมือนเปนหัวรถจักรในการขับเคล่ือนวามีอยูอีกกี่แหงท่ีไหนบาง 

โดยภาครัฐตองศึกษาหาขอมูลวาสถาบันเกษตรกรเหลานั้น (ท่ีเปรียบเสมือนเปนหัวรถจักร) ยังมีความ

ตองการหรือขาดอะไรอยูบาง แลวนําขอมูลเหลานั้นไปพิจารณาส่ังการใหหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของไป

ดําเนินการใหความชวยเหลือสนับสนุนใหสถาบันเกษตรกรเหลานั้นมีความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองไดโดย

การยกระดับความสามารถในการประกอบธุรกิจยางพารา เปนการแกไขปญหาในเชิงรุก เชน ความ

ชวยเหลือดานการแปรรูปในรูปของเงินทุนและเทคโนโลยี่/นวัตกรรม ไมใชแกปญหาในเชิงตั้งรับท่ีตอง

คอยอุมหรือปอนท่ีนําไปสูความออนแอ เชน รัฐชวยแกไขปญหาดานราคาเพียงอยางเดียวซ่ึงราคามีการข้ึน

ลงตามตลาดโลก ส่ิงเหลานี้จะชวยใหเห็นยุทธศาสตรของรัฐ วาควรไปเพิ่มขีดความสามารถในการ

ประกอบการเชิงธุรกิจของเกษตรกรผานกระบวนการสหกรณ 

 2. ในระยะเร่ิมตนสถาบันเกษตรกรจะตองแสวงหาความรวมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา

ตางๆ โดยรัฐตองเขามามีสวนชวยเหลือ เพื่อใหนักวิชาการมาชวยเปนพี่เล้ียง เปนท่ีปรึกษาทางวิชาการ 

ศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research & Development: R&D) เพื่อหาแนวทางในการลดตนทุน เชน เทคโนโลยี

ในการทําสวนยาง การพัฒนาอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการแปรรูปยางพาราท้ังข้ันตน ข้ันกลาง และข้ันสุดทาย  

รวมท้ังชวยประสานงานในการสรางและเช่ือมโยงเครือขายและพันธมิตรในทุกภาคสวน เพื่อพัฒนา

ศักยภาพและยกระดับความรูความสามารถในการจัดการใหเปนมืออาชีพ สามารถแขงขันไดกับบริษัท

ธุรกิจเอกชน  

3. การประกอบธุรกิจยางพาราใหอยูรอดไดเปนส่ิงจําเปนมากท่ีสหกรณตองมีบุคลากรท่ีมีความรู 

ความสามารถอยูในองคกรอยางตอเนื่อง จะตองมีการยกระดับ พัฒนา และเสริมสรางความรูความสามารถ

ของคณะกรรมการ ฝายจัดการ รวมถึงสมาชิกเครือขาย และควรขยายผลการใหองคความรูแกสมาชิก
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เกษตรกรชาวสวนยางใหเพิ่มมากข้ึนตามความเหมาะสมของภูมิสังคม ดวยการจัดฝกอบรม และศึกษาดูงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการตลาด  

 4. เนื่องจากการประกอบการธุรกิจยางพาราโดยสหกรณการเกษตรหรือสถาบันของเกษตรกรตองมี

องคประกอบของคณะกรรมการ และฝายจัดการท่ีมีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศนทางธุรกิจยางพาราเม่ือ

บุคลากรของสหกรณการเกษตรหรือสถาบันของเกษตรกรในปจจุบันไดรับการเสริมสรางข้ึนมาแลวแตใน

อนาคตบุคลากรเหลานี้จะทยอยเกษียณการทํางานไป จึงมีความเส่ียงเกี่ยวกับความตอเนื่องและความยั่งยืน

ในการประกอบธุรกิจยางพาราของสหกรณ ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการสนับสนุนบุคลากรของ

สหกรณและเครือขาย รวมท้ังบุตรหลานของสมาชิกไดศึกษาเรียนรูเพ่ิมเติม โดยมีการใหทุนการศึกษาเพื่อ

สรางบุคลากรทดแทนท่ีเกษียณอายุเพื่อใหมีการสืบทอดความรู ความสามารถในการประกอบการธุรกิจ

ยางพารา อีกท้ังหนวยงานท่ีเกี่ยวของของภาครัฐควรสนับสนุนใหสหกรณการเกษตรและสถาบันเกษตรกร

รวมมือกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ในการพัฒนา

โครงสรางองคกรใหมใหมีกลุมงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา  (R & D)  การจัดการความรู (KM) และการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) โดยเช่ือมโยงกับการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจยางพารา

ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา พรอมจัดใหมีศูนยการเรียนรูข้ึน 

 5. ในการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกร/สหกรณการเกษตรในการประกอบธุรกิจยางพารา

ควรจะดําเนินการเปน 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลสมาชิก โดยควรจัดทําฐานขอมูล

สมาชิกตนแบบท่ีทําสวนยางเพียงอยางเดียวและสมาชิกท่ีทําสวนยางแบบผสมผสานกับพืชอ่ืน เพื่อแสดง

ใหเห็นผลดีของการทําสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระยะท่ี 2 เปนการกําหนดกรอบทิศทาง

และการวางกลยุทธและแผนธุรกิจ และระยะท่ี 3 เปนการสรางและถอดแบบจําลองธุรกิจยางพาราตั้งแตตน

น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ซ่ึงท้ังหมดทําใหเห็นเสนทางการเช่ือมโยงโซอุปทาน การวิเคราะหแผนกลยุทธ 

การจัดการความเส่ียง ทําใหไดเห็นวิธีการเติบโตท่ีใชกระบวนการสรางองคความรูและขอมูล เปนตัวเพิ่ม

ขีดความสามารถของสหกรณการเกษตรในการกาวสูโลกของการทําธุรกิจ ท่ีสามารถพ่ึงพาและยืนหยัดอยู

ไดดวยตัวเองอยางยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิก 

6. ตองมีการจัดการโซอุปทานในธุรกิจยางพาราท่ีช้ีใหเห็นการเช่ือมโยงธุรกิจระหวางสหกรณกับ

ภาคีพันธมิตรท้ังในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา มีการจัดการอุปทานของผลผลิตยางพาราของ

สมาชิกและเครือขายท่ีสหกรณรวบรวมไดท้ังหมดใหชัดเจน โดยกําหนดการจัดการอุปทานเปนสวนหนึ่ง

ของกลไกตลาดในรูปยางแผนดิบรมควัน ยางคอมปาวด ยางแทง และการจัดการอุปทานเพื่อแปรรูปเปน

สินคาสําเร็จรูปโดยการรวมลงทุนกับบริษัทเอกชนท่ีเขารวมเปนพันธมิตรทางการคา โดยสหกรณอาจจะไม

ตองดําเนินการเองท้ังหมด เชน สหกรณลงทุนในท่ีดินและจัดหาวัตถุดิบ สวนบริษัทตางประเทศลงทุนใน

เคร่ืองจักรและความรูดานเทคนิค  (Know How) และชองทางการจําหนายท่ีมีอยูแลว โดยตลอดโซอุปทาน

มีการบริหารความเส่ียงในทุกระดับ และใชกลไกศูนยเรียนรู แผนธุรกิจ แผนบริหารความเส่ียง การพัฒนา

โครงสรางการบริหารจัดการ มีท่ีปรึกษา เงินกองทุน ฯลฯ ซ่ึงช้ีใหเห็นนวัตกรรมการจัดการธุรกิจแนวใหม 
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7. ในการประกอบธุรกิจยางพาราโดยใชกระบวนการของสหกรณนั้น มีท้ังนโยบายของภาครัฐท่ี

เปนตัวถวง/หนวงใหสหกรณหรือสถาบันเกษตรกรไมกาวไปขางหนา และนโยบายภาครัฐท่ีชวยสนับสนุน

สงเสริมในการประกอบธุรกิจยางพารา ซ่ึงถารัฐใชนโยบายสงเสริมท่ีถูกตองก็จะชวยในการขับเคล่ือน

กระบวนการสหกรณได โดยรัฐไมตองเขามาแทรกแซงตลาดจนเปนภาระดานงบประมาณจํานวนมาก 

นโยบายท่ีผิดพลาดเปนตัวถวง/หนวงใหสหกรณหรือสถาบันเกษตรกรไมกาวไปขางหนาไดแก  

(5) นโยบายการขยายการทําสวนยางพาราในพื้นท่ีใหมในทุกภาคของประเทศท่ีทําใหมีผลผลิต

ยางพาราลนตลาด 

(6) นโยบายของรัฐท่ีไมมีความจริงใจในการแกปญหา สรางความแตกแยก เชน นโยบายใหเงินคา

ปจจัยการผลิต ซ่ึงผูรับจางกรีดและเจาของสวนยางพาราท่ีไมมีเอกสารสิทธ์ิไมไดรับการ

ชวยเหลือ 

(7) นโยบายประกันราคาท่ีไมสอดคลองกับสภาวการณของตลาดโลก ทําใหรัฐตองเก็บสต็อก

ยางพารา และมีภาระทางดานงบประมาณแผนดินจํานวนมาก 

(8) มาตรการยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมในการสงออกยางพารา (CESS) ซ่ึงราคายางพาราอาจ

สูงข้ึนในระยะแรก แตในท่ีสุดราคาท่ีสูงข้ึนจะนอยกวาสวนตางๆ ท่ีรัฐยกเวนคา CESS ใหกับ

ผูสงออก กําไรสวนตางนี้จะไมตกไปถึงเกษตรกรชาวสวนยางท้ังหมด สวนตางสวนใหญจะ

ตกอยูกับพอคาคนกลาง และในอนาคตเงินกองทุนท่ีไดรับเงินจากคา CESS จะมีเงินทุนลดลง

สงผลกระทบตอการสงเคราะหในการปลูกยางพาราทดแทนยางเกาและรัฐตองใชเงิน

งบประมาณมาสนับสนุน 

นโยบายท่ีควรดําเนินการเพื่อชวยใหการขับเคล่ือนกระบวนการสหกรณในการประกอบธุรกิจ

ยางพาราเปนไดอยางม่ันคง ไดแก 

(7) นโยบายสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทําสวนยาง 

เชน อนุญาตใหเวนตนไมท่ีเปนประโยชนในสวนยางไมตองโคนเม่ือขอสงเคราะหปลูก

ยางพาราทดแทนและอนุญาตใหปลูกพืชรวมยางในสวนยางท่ีขอปลูกยางทดแทน 

(8) ใชนโยบายกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพาราดวยการช้ีนําราคาตลาดโดยแทรกแซงราคา

ยางพาราในชวงท่ีราคายางตกต่ํานอยกวาตนทุนการผลิต โดยดําเนินการผานสถาบันเกษตรกร/

สหกรณ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันเกษตรกร 

(9) นโยบายการนําเงิน CESS มาใชในการตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพของเกษตรกรชาวสวนยาง

และผูรับจางกรีดยาง 

(10) มาตรการใหเงินอุดหนุนสถาบันเกษตรกรไปใชในการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

ผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพารา  

(11) มาตรการสงเสริมใหบริษัทของเอกชนภายในประเทศรับซ้ือวัตถุดิบยางพาราจากสถาบัน

เกษตรกรโดยตรงในรูปของการลดหยอนหรือยกเวนภาษี โดยดําเนินการในลักษณะการเขา
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รวมเปนภาคีเครือขายพันธมิตรผูใชยางพาราท่ีผลิตจากสถาบันเกษตรกร หรือสรางตลาดรับ

ซ้ือยางพาราแปรรูปข้ันกลางภายในประเทศท่ีบริษัทผูแปรรูปข้ันสุดทายซ้ือโดยตรงจาก

สถาบันเกษตรกร  

(12) มาตรการสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากยางพาราท่ีผลิตโดยสถาบัน

เกษตรกรท่ีมีการรวมลงทุนกับพันธมิตรผูแปรรูปเอกชนในประเทศ 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 

 

การประชุมโครงการเครือขายยางพาราปท่ี 3 คร้ังท่ี 1 

วันท่ี 3 เมษายน 2555 

การประชุมเครือขายยางพารา ณ สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากดั ช้ัน 2 เวลา 13.00 น. 

 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1 อ.ศานิต  เกาเอ้ียน ม.เกษตรศาสตร 

2 อ.ปติ  กันตังกลุ ม.เกษตรศาสตร 

3 นายประวิง  นุนขาว ประธานกรรมการ 

4 นางเพ็ญศรี รองประธาน 

5 นายอํานวย เหรัญญิก 

6 นายวินัย กรรมการเลขานุการ 

7 นายนดิ กรรมการ 

8 นายปรีชา ผูตรวจสอบ 

9 นางนุชรินทร ผูจัดการใหญ 

10 นายอิทธิเดช รองผูจัดการใหญ 

11 นายเอ่ียม เจาหนาท่ีสหกรณ 

12 นางพัชรา  รองเดช เจาหนาท่ีฝายไอที 

 

เร่ืองของการประชุม 

ทําวิจยัไปแลว 2 ป ปท่ี 3 จะเร่ิมดําเนินการภายในเดือน พ.ค. 2555 เกี่ยวกับแผนบริหารความเส่ียง 

เพื่อจะศึกษาเปนตนแบบในดานความเส่ียง 

มีการอบรมทําแผน 2-3 วัน 

- หนวยบริหารความเส่ียง เกดิส่ิงท่ีดี เกิดความม่ันคง ในการบริหารงานสหกรณ 

ตลาดยางในปจจุบัน 

 1. ยางแทง STR 10-20 

 2. ยางเครพ 

 3. น้ํายางสด 5 L 
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เคร่ืองจักรขนาด 4 ตัน 64 ลานบาท 

             2.5 ตัน 47 ลานบาท 

ของโรงงานมิสเตอรไลท , มาเลเซีย 

ขอเสนอแนะ 

 ทําปายขนาดใหญของตลาดกลางยางพาราหาดใหญ สาขา จ.ตรัง 

ขอเสนอแนะของอาจารยปติ 

- สวนหนึ่งขายไปบางสวน 

- อีกสวนหนึ่งนาจะแปรรูปเพือ่การสงออก 

- ยางแทงนาจะมียอดความตองการมากข้ึน 

- ส่ิงแวดลอมบริเวณท่ีจัดตั้งโรงงาน 

 

ปดประชุมเวลา 16.00 น. 

        ......................................................... 

         (นายประวิง  นุนขาว) 

               ประธานกรรมการในท่ีประชุม  

        ............................................................. 

         (นายอํานวย  ทวนดํา) 

               เลขานุการ ผูบันทึกการประชุม 
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ภาคผนวก 2 

 

การประชุมโครงการเครือขายยางพาราปท่ี 3 คร้ังท่ี 2 

วันท่ี 11 มิถุนายน 2555 

การประชุมเครือขายยางพารา ณ สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากดั ช้ัน 2 เวลา 13.00 น. 

 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1 อ.ศานิต  เกาเอ้ียน ม.เกษตรศาสตร 

2 อ.ปติ  กันตังกลุ ม.เกษตรศาสตร 

3 นายประวิง  นุนขาว ประธานกรรมการ 

4 นางเพ็ญศรี รองประธาน 

5 นายอํานวย เหรัญญิก 

6 นายวินัย กรรมการเลขานุการ 

7 นายนดิ กรรมการ 

8 นายปรีชา ผูตรวจสอบ 

9 นางนุชรินทร ผูจัดการใหญ 

10 นายอิทธิเดช รองผูจัดการใหญ 

11 นายเอ่ียม เจาหนาท่ีสหกรณ 

12 นางพัชรา  รองเดช เจาหนาท่ีฝายไอที 

13 นายจรัน  จิตรเพ็ชร เกษตรกรสมาชิกเครือขาย 

 

ขอคิดเห็น 

 1. เร่ืองยางพารา 

 2. เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีสหกรณมีความเส่ียง 

เปนการวจิัยปท่ี 3 

คําถาม  (ทําใหได 1 ป) 

 1. การสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราในการปรับขบวนการวางแผนทําสวนยางท่ีจะ

กอใหเกิดความม่ังในอาชีพควรเปนอยางไร 

 2. แบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณท่ีมีการจัดการความเส่ียงท้ังในระดับตนน้ํา , กลางน้ํา , 

ปลายน้ํา , ภายใตโซอุปทานน ควรทําอยางไร 

( เพิ่ม powerpoint การจัดการความเส่ียงของ อ.ปติ ) 
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ปดประชุมเวลา 16.30 น. 

        ......................................................... 

         (นายประวิง  นุนขาว) 

               ประธานกรรมการในท่ีประชุม  

        ............................................................. 

         (นายอํานวย  ทวนดํา) 

               เลขานุการ ผูบันทึกการประชุม 
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ภาคผนวก 3 

 

ระเบียบวาระการประชุมอนุกรรมการยางรวมกับเครือขายยาง 

โดย อ.ปติ  กนัตังกุล  จาก ม.เกษตรศาสตร 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 ณ หองประชุมกรรมการช้ัน 2 

 

รายช่ือคณะกรรมการ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายประวิง  นุนขาว ประธานกรรมการ  

2. นายวินัย  รังสี รองประธาน  

3. นายนิด จันทรพุม เหรัญญิก  

4. นายอํานวย  ทวนดํา เลขานุการ  

5. นายเอ่ียม สงสุวรรณ หัวหนาตลาดกลาง  

6. นายจรัล จิตรเพ็ชร สกย.หนองหงส  

7. นายศราวุฒิ  ชันสกุล ปะเหลียน  

8. .นายลอง  ทองเกล้ียง กรรมการ  

ผูเขารวมประชุม   

1. นางโสรนาถ  อยูอําไพ ผูจัดการใหญ สกก. ยานตาขาว  

2. นายอิทธิเดช  ฮุยเคียน รองผูจัดการสหกรณยานตาขาว  

 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.โดยนายประวิง นุนขาวตําแหนงประธานกรรมการ และมอบหมายให 

อ.ปติ กันตังกุล จาก ม.เกษตรศาสตร ในหัวขอเร่ืองมูลคา คาใชจายเกี่ยวกับโครงการวิจัยของการปลูก

ยางพารา ไดใหผูรวมประชุมแสดงความคิดเห็นวิเคราะหและหาขอมูลคาใชจายข้ันตอนการปลูกตางๆ โดย

ทางอาจารยไดคียขอมูลตางๆ ไวในคอมฯ เพื่อจะไดจัดทําเปนผลงานวิจัยและเปนรูปเลมสําเร็จตอไป 

 

ปดประชุมเวลา 15.30 น. 

        ......................................................... 

         (นายประวิง  นุนขาว) 

               ประธานกรรมการในท่ีประชุม  

        ............................................................. 

         (นายอํานวย  ทวนดํา) 

               เลขานุการ ผูบันทึกการประชุม 
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ภาคผนวก 4 
 

ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองยางพาราและการบริหารเร่ืองยาง 

โดยคณะอาจารยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กทม. รวมกับสหกรณ 

วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 

 

             ผูเขารวมประชุม ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายประวิง  นุนขาว ประธานกรรมการ  

2. นายอํานวย  ทวนดํา เลขานุการ  

3. นายเอ่ียม  สงสุวรรณ หัวหนาตลาดกลาง  

4. นายศราวุฒิ  ชันสกุล โรงรม ปะเหลียน  

5. นายจรัล  จิตรเพ็ชร แกนนําเครือขาย  

6.นายลอง  ทองเกล้ียง กรรมการสหกรณยานตาขาว  

7. นายอิทธิเดช  ฮุยเคียน รองผูจัดการสหกรณยานตาขาว  

8. นางโสรนาถ  อยูอําไพ ผูจัดการใหญ สกก. ยานตาขาว  

9. นายศราวุฒิ  ชันสกุล แกนนําเครือขาย  

10. นายศานิต  เกาเอ้ียน ม.เกษตรศาสตร  

11. นายปติ กันตังกุล ม.เกษตรศาสตร  

 

เร่ิมเปดประชุมเวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสหกรณการเกษตรยานตาขาว โดยประธานนาย

ประวิง นุนขาว ตําแหนงประธานบริหารสหกรณการเกษตรยานตาขาว จะไดมอบหมายใหคณะอาจารยได

เร่ิมดําเนินการประชุม ดังนี้ 

เกี่ยวกับระบบการบริการจัดการ, ขวนการข้ันตอนเกี่ยวกับการรวบรวมผลผลิตยางพารา, การตลาด

, เทคนิควิธีการ โดยทางคณะอาจารยไดจัดทําแผนรายละเอียดในรูปช้ินบอรด และใหคนผูรวมประชุม

เสนอหรือใหรวมกันหารือ รายละเอียดข้ันตอนตางๆ รวมท้ังอุปสรรคปญหา หรือหนวยงานของรัฐ ตลอด

ท้ังสวนท่ีเกี่ยวของขบวนการผลิต ในรายละเอียดปลีกยอยทางคณะอาจารยจะทําแผนเรียบเรียงสมบูรณ

ตอไปตามความสําคัญหรือรายละเอียดกอนหลัง เพื่อลําดับใหเปนโครงการวิจัยสมบูรณตอไป 

ปดประชุมโครงการวิจัยยางพาราเวลา 15.50 น. 

 

(ลงช่ือ)................................................................ 

(นายประวิง  นุนขาว) 

ประธานกรรมกรสหกรณการเกษตรยานตาขาวจํากัด 

(ลงช่ือ)...................................................................... 

(นายอํานวย  ทวนดํา) 

เลขานุการ/กรรมการสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด 
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ภาคผนวก 5 

 

การประชุมสัมมนาระดมสมองการบริหารความเส่ียง 

วันท่ี 25-26 ธันวาคม 2555 

ณ หองประชุมอบรมสัมมนา บาบารารีสอรท จ.สตูล 

 

ผูเขารวมประชุม ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายประวิง  นุนขาว ประธานกรรมการ  

2. นายอํานวย  ทวนดํา เลขานุการ  

3. นายเอ่ียม  สงสุวรรณ หัวหนาตลาดกลาง สกก. ยานตาขาว  

4. นายศราวุธ  ชันสกุล โรงรมปะเหลียน  

5. นายจรัส  จติเพ็ชร สกย.หนองหงส  

6. นายลอง  ทองเกล้ียง กรรมการสหกรณ ยข.  

7. นายอิทธิเดช  ฮุยเคียน รองผูจัดการ สกก.ยข.  

8. นางโสรนาถ  อยูอําไพ ผูจัดการใหญ สกก.ยข  

9. นายวฒุิ  ชันสกุล สกย. ปะเหลียนใน  

10. นายศานิตย  เกาเอ้ียน ม.เกษตรศาสตร  

11. นายปติ กนัตังกุล ม.เกษตรศาสตร  

12. ผศ.ดร.วิศิษฐ  ล้ิมสมบุญชัย ม.เกษตรศาสตร  

13. นางสาวสรอยฟา  เสริฐแกว  ม.เกษตรศาสตร  

14. นายนดิ  จนัทรพุม กรรมการ สกก.ยข.   

15. นายวนิัย  รังษี  กรรมการ สกก.ยข.  

16. นายสุขุม   รองผอ.ตลาดกลางหาดใหญ  

17. นายภิรมย  หนูรอด รองผอ. สกย. ยานตาขาว  

18. นางรัตนา  เกื้อรอด เจาหนาท่ี สกก. ยานตาขาว  

19. นายศิริ  ชันสกุล เครือขายยาง  

20. นายเจริญ จิตเพ็ชร เครือขายยาง  

21. นายคมสัน  หลาละเลิง เครือขายยาง  

22. นายกิตติศักดิ์  นวลนาค เครือขายยาง  

 

 ผศ.ดร.วิศิษฐ ล้ิมสมบุญชัย หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร พรอมดวย รศ.ดร.

ปติ กันตังกุล รศ.ศานิต เกาเอ้ียน และผูเขารวมประชุม 22 คน  
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เปดประชุมเวลา 13.20 น. โดยประธานสหกรณการเกษตรยานตาขาว นายประวิง นุนขาว ไดเปด

ดําเนินการประชุมสัมมนา และไดเรียนเชิญทาน รศ.ศานิต เกาเอ้ียน ดําเนินการประชุม 

1. ระดมความคิดเห็น การบริหารจัดการความเส่ียงธุรกิจยางพารา โดย ผศ.ดร.วิศิษฐ ล้ิมสมบุญชัย 

ดังนี้ 

25 ธันวาคม 2555 

13.30-14.30 ผลการประเมินความเส่ียงเบ้ืองตนและระดมความคิด 

15.00-17.00 ระดมความคิดกลุม 

26 ธันวาคม 2555 

9.00-10.30 สรุปแผนบริหารจัดการความเส่ียง 

11.00-12.00 เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณความเส่ียง 

ความเส่ียง (Risk) คือ  

โอกาสท่ีมีผลกระทบกับเหตุการณไมพึงประสงค 

สงผลใหเกิดความผิดพลาดหรือเสียหาย 

ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามเปา 

มีความไมแนนอนและเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 

ประเภทของแหลงความเส่ียง คือ จากภายในและภายนอก ภายในบริหารจัดการได ภายนอกอาจวางแผนได 

สามารถวางแผนบริหารจัดการไดในบางเร่ือง 

• ภายใน การเงิน การดําเนินงานนโยบาย 

• ภายนอก ควบคุมไมไดแตหาวิธีจัดการ จากผูขาย จากนโยบาย กฎระเบียบ สังคม และการเมือง 

ปจจัยเส่ียง  

ดานเหตุ + สาเหตุ 

ทําใหไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

สามารถระบุเหตุการณไดท่ีไหน เม่ือไร 

ประเมินความเส่ียง 

กระบวนการจัดระบุความเส่ียง 

การจัดลําดับความเส่ียง 

วิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิด (มาก นอย ปานกลาง) 

วิเคราะหความรุนแรง 

ข้ันตอนบริหารความเส่ียง 

กําหนดวตัถุประสงค 

ระบุความเส่ียง 

ประเมินความเส่ียง 
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วัตถุประสงคของธุรกิจยางพารายานตาขาว 

“เพื่อสรางผลประโยชนแกสมาชิกสหกรณ โดยสรางกําไรจากการดําเนินธุรกิจยางพารา” 

ระบุความเส่ียงเปน 6 ประเด็น 

1. เรงซ้ือน้ํายางจากเกษตรกรสหกรณยานตาขาว 

2. แปรรูป 

3. รีบรมควัน 

4. ประมูลจากตลาดกลางหาดใหญ 

3. การรับซ้ือยาแผนดิบ 

ปจจัยเส่ียง 

1. คุณภาพยาง 

2. ความภักดีเครือขาย 

3. ความผันผวน 

4. การประมูลยางจากตลาดกลางหาดใหญ 

5. การซ้ือแผนยางรมควัน 

การกําหนดมาตรการการช้ีแนะ ทําเม่ือไร ใครรับผิดชอบ พิจารณาความเหมาะสม คุมคาคุมทุน

หรือไม หรือยกเลิกการทํางาน 

 

ประเมินมาตรการควบคุมท่ีใชปจจัยในการขายยาง 

ปจจัยเส่ียง มาตรการปจจุบัน ผลการดําเนินงาน 

ทรัพยากรบุคคล ขาดนักวิเคราะหการตลาด 

- ตองหาท่ีปรึกษามืออาชีพ 

- เพิ่มความรูแกเจาหนาท่ี 

การบริหารจัดการคน คนไมพอ ขาดความรู 

มีการดําเนินงานในปจจุบัน 

ไมมี 

ผลการดําเนินงานมีการเพิ่ม

ลดอยางไร 

 

การแปรรูป 

วิเคราะห ตรวจสอบจากเจาหนาท่ีรัฐของตาช่ัง ตามผอ.ตลาดกลาง ใชวิธีการตรวจสอบทุกวันโดย

มอบหมายใหเจาหนาท่ีและคนท่ีมาขายรวมตรวจสอบ และมีการลงมือช่ือไวเปนพยาน เพื่อใหเกิดความ

ไววางใจจากบริษัทผูซ้ือ (ตองมีการซ้ือลูกตุมตัวทดสอบไว) 

เกรดเปล่ียน 

ปจจุบันมาตรการตรวจสอบอยู ควรเพิ่มความรูแกเจาหนาท่ี และคนท่ีคัดเกรดยาง 

การแปรรูป สรางโรงงานแปรรูปในอนาคต 
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นโยบายรัฐ 

ไมชัดเจน ไมตอเนื่อง ราคาแกวงตามทองตลาด 

ประเภทของแผนจัดการความเส่ียง 

1. ยอมรับความเส่ียง 

2. การลด / ควบคุมความเส่ียง คือ ทํา 

3. เพิ่มพูนความรู เจาหนาท่ี ตองมีขอมูลขาวสารเพิ่มเติมความรู 

4. หลีกเล่ียงความเส่ียง ตองทําตอ 

แผน ทําอะไร ระยะเวลา ใครทํา 

1. ท่ีปรึกษามืออาชีพการตลาดกลางยางพารา ตองเฟนหา ตองมีโครงการจัดจางท่ีปรึกษา ตองเขาท่ี

ประชุมคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติ ท่ีประชุมอนุมัติเปนเอกฉันท ตองมีการทําในปบัญชี 56/57 ตอง

มอบหมายใหผูจัดการ จัดหาตัวบุคคลมา 

2. การแกมาตรฐานนักวิเคราะหและแผนการตลาด แผนวิธีการ ตองใหมีการอบรมเร่ืองการคัด

เกรดยาง ตองเพิ่มความรูเร่ืองการตลาดและทักษะ มอบหมายให ผูจัดการใหญ ดําเนินการโดย 2 คร้ังตอป  

นายอิทธิเดช ฮุยเคียน 55/56 

- การอบรมคัดเกรดยางโดยผูจัดการโรงงาน 3 คร้ังตอป โดยคุณเอ่ียม 55/56 

- ปรับผังบริหารองคกร ตองปรับ คือ จัดหาฝายบริหารบุคคล ตองมี 

3. การทบทวนวาเพิ่มหรือจัดหาบุคคลเพิ่มหรือไม ไดกลาววา ไมตองเพิ่มแตตองหาบุคคลท่ีปรึกษา

ดวย คือ ดร.ปติ กันตังกุล มอบใหเปนหนาท่ีประธาน นายประวิง นุนขาว ระยะเวลา 56/57 ใหมีการปด

บัญชีกอน ของป 55 

4. การทดสอบตาช่ังทุกวัน ใหมีการจัดซ้ือลูกตุมน้ําหนักทดสอบเคร่ืองช่ังมอบหมายใหประธาน

รับผิดชอบ ระยะเวลาทําเลย 2 ม.ค. 56 โดยผานคณะกรรมการในท่ีประชุม อนุมัติ 

5. โครงสรางโรงงานแปรรูป โครงการป 57/58 มอบใหผูจัดการทําแผนรับผิดชอบ อาจารยท่ี

ปรึกษาเสนอวา ควรหาทุนจากภายนอก โครงการระดมทุนจากสมาชิก นายภิรมย หนูรอด รองหัวหนา

กองทุน สกก.ยข. เสนอวา ถาจะมีการระดมทุนของสกก.ยข. นาจะไมเกินความตั้งใจ ระยะเวลา 56/57 

โครงการรัฐลาชา ไมแนนอน 

สรุปคือ ปจจัยเส่ียง 

1. คน, ผลการวิเคราะห, ท่ีปรึกษามืออาชีพ, เพิ่มความรู 

2. ระบบการจัดการ ตองมีการทบทวนโครงสรางองคกร โดยเพิ่มคนหรือปรับคน 

3. น้ําหนักขาด ซ้ือลูกตุม ทดสอบทุกวัน 

4. เกรดยาง ตองมีการอบรมเจาหนาท่ี ปละ 1 คร้ัง 56 

5. การแปรรูป ตองมีการทําในป 57/58 ระดมทุนจากสมาชิก 
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ประเมินการควบคุมโรงรม  

ปจจัยเส่ียง มาตรฐานปจจุบัน ผลการดําเนินงาน 

1. ทรัพยากรบุคคล ความ

ซ่ือสัตยของพนักงาน 

ระเ บียบการวิ เคราะห                                         

ตนทุนการผลิต 

มาทํางานสาย 

2. ทักษะฝมือแรงงาน มาตรการไมมี ผลการดําเนินงาน ยางตกช้ันตองมีการศึกษาดูงานโรงรมท่ี

ประสบความสําเร็จ และตองอบรมมีมาตรการ อบรมทักษะ เพ่ิมความจูงใจ 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

เร่ิมดําเนินการ ตองมีการอบรมโดยการช้ีวัดการทํางานของหัวหนาโรงรม และตองมีบทลงโทษ ตอง 85% 

ยางรม ,15% คัดติ้ง (สําหรับเครือขายมีกําหนด 5% ท่ีเปนคัดติ้ง (ของสหกรณดี 20% เสีย 80%)) 

5. ตนทุนเช้ือเพลิง ผลการดําเนินงานท่ีผานมาไมมี มาตรการตองมีคณะกรรมการเปนผูจัดซ้ือ หรือ

ดูแลการประมูล ตองมีการสุมตรวจน้ําหนัก ปริมาณ, คุณภาพโรงรม, ทักษะแรงงาน, ขนาดไมฟน, ตนทุน

ท้ังหมด 

6. สภาพโรงรม และเคร่ืองมืออุปปกรณ ท่ีผานมาไมมีการตรวจสอบดูแลจักรรีดยาง ชํารุดเกา ทํา

ใหยางไมมีคุณภาพ ควรมีการตรวจสภาพซอมบํารุงใหม มีจักรสํารองอยู มีการกําหนด 

7. คุณภาพน้ํายางไมดี ตองมีการตรวจสอบ DRC , คา DFK ตองมีการซ้ือเคร่ืองตรวจราคาสามหม่ืน

กวา ตรวจไดหมด DFK เขาเรียกวา (บาทํา) BATRAM สามารถควบคุมคุณภาพน้ํายางหรือส่ิงเจือปนตางๆ

ได แตตองมีการอบรม และทาง สกย. ไดแนะนําวาตองมีการแยกบอน้ํายาง ระหวางของสมาชิกและของ

ยางเปา เพื่อไดวิเคราะหคุณภาพยางได รวมการกรอง  

 

การกําหนดแผนงาน 

คน 

 1. จากคน แรงงาน หัวหนางาน ตองเพิ่มพนูความรู ทักษะ 

 -อบรมการแปรรูป พรอมท้ังศึกษาดูงาน ผูรับผิดชอบ ผจก.56/57 

 -อบรมเร่ืองการใชเคร่ืองมืออุปกรณ เคร่ืองจักร 

 -อบรมการใหบริการ สรางจิตสํานึกการมีสวนรวม รักองคกร 

 2. กําหนดบทลงโทษหรือตัวช้ีวดัผลงานการปฏิบัติงาน 

 -ทําแผนการปฏิบัติงานรายบุคคล/โรงรม เพื่อใหไดเกณฑการใหรางวลั บวก ลบ กําหนด

ตัวช้ีวดั  

 -คาเปาหมาย ประธาน+ฝายจัดการ แผน56 
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 3. สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ 

 - ตอเติมท่ีพักอาศัยคนงานและระบบนิเวศน 

 -แผนการจัดสวัสดิการแกลูกจาง/ผูรับเหมา 

 ผูรับผิดชอบ ผูจัดการ 55/56 

อุปกรณเคร่ืองจักร 

 4. แผนการซอมบํารุงทุก 3 เดือน มอบใหรอง ผจก.ใหญ รองประธาน แผนการกําหนดอายกุารใช

งาน อุปกรณเคร่ืองจักร ตลอดท้ังการทดแทน 

 5. จัดซ้ือเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพ 56/57 มอบหมายใหผูจัดการ 

 6. แผนการจัดซ้ือเช้ือเพลิง 

 -ตั้งกรรมการจดัซ้ือและตรวจรับ จานลานไม ไมยางพารา ไมปา ขนาดของไม ระยะเวลา 

55/56 

 7. การศึกษาเพือ่ใชเช้ือเพลิงมีประสิทธิภาพ 

 - ศึกษาวิจยัโดยใชระบบคอมพิวเตอรควบคุมพลังงานความรอน  

 มอบให ผจก.ใหญ ระยะเวลา 56/57 

วัตถุดิบ 

 8. การรณรงคซ้ือน้ํายางของสมาชิก ประชาสัมพันธใหความรูแกสมาชิก บทลงโทษ  

มอบให ผจก. ระยะเวลา 55/56 

 -การกําหนดราคาตามคุณภาพเพื่อความจูงใจ 

 9. การตรวจสอบภายในโดย ผูตรวจสอบกจิการ เจาหนาท่ี สกย. เจาหนาท่ี สกจ.  

 10. กําหนดข้ันตอนการรับซ้ือและการแปรรูป โดย ผจก.โรงงาน 55/26 

 11. จัดซ้ือกลองวงจรปดใหรอง ผจก. 56/57  

                     ลําดับสําคัญ 

 -อบรมเพิ่มความรูการตลาด  ไดคะแนนรวม 2                 1 

 -ซ้ือลูกตุม    0  ไดคะแนนรวม 0           3 

 -อบรมคัดเกรด       1  ไดคะแนนรวม 1           2   

ท่ีตองทําตามลําดับคือ 

1. การจัดจางท่ีปรึกษามืออาชีพ 

2. อบรมการคัดเกรด 

3. จัดซ้ือลูกตุมช่ังน้ําหนกั 

ลําดับความสําคัญวัตถุดิบ 

1. แผนซ่ึงพัฒนาจากสมบัต ิ

2. ซอมบํารุง 
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3. กําหนดข้ันตอนการจัดซ้ือแปรรูป 

4. แผนการจัดซ้ือเช้ือเพลิง 

5. ตรวจสอบภายใน 

6. ดานสวัสดิการ 

ความสําคัญ 56/57 

1. เพิ่มพูนความรู 

2. กําหนดตัวช้ีวัด 

3. ตรวจสอบคุณภาพน้ํายาง 

4. ซ้ือเช้ือเพลิง ศึกษาการใชเช้ือเพลิง 

5. การตรวจสอบภายใน 

ปดประชุมเวลา 12.30 น. โดย อ.ศานิตย เกาเอ้ียน กลาวขอบคุณทุกทาน และประธาน สกก.ยานตา

ขาว นาบประวิง นุนขาว กลาวขอบคุณและกลาวปดการสัมมนา  

 

นายอํานวย ทวนดํา  

เลขานุการบันทึก 
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ภาคผนวก 6 
 

สรุปเวทีถอดบทเรียน คร้ังท่ี1 

ผูเขารวม 

 รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท    รศ.ปติ  กันตังกุล   ตัวแทน สกย. คณะกรรมการสหกรณ และฝายจัดการ  

รวมจํานวน  20 คน 

สาระสําคัญ 

 โครงการนี้ไดดําเนินการมาเปนเวลา ๒ ปแลว และกําลังเขาสูปท่ี ๓  

    ปท่ี ๑ มีการระดมความคิดเห็น สรางเครือขาย ทําแผนบูรณาการ มีการจัดเวทีความรูเกี่ยวกับสวน

ยางพารา การพัฒนาสวนตนแบบ ศึกษาผลความเปนไปไดของโรงยางแปรรูป   

     ปท่ี ๒ มีการเก็บขอมูล จัดทําฐานขอมูล มีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย มาถายทอดความรู มีการ

วิเคราะหถึงแผนความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

      ปท่ี ๓ เราจะทําอยางไรท่ีจะทําใหชาวสวนอยูได มีรายไดพอเล้ียงตัวเองได ในขณะท่ีราคายางมัน

ตกอยู จะทําอยางไรใหผลิตในราคาตนทุนต่ําได และมีประสิทธิภาพสูงสุด และตองใหชาวสวนมีรายได

เสริมดวย อาทิเชน ทําสวนยางพารา และทําสวนปาลม เล้ียงปลา  เพื่อใหมีรายไดมาจุนเจือกันอยูตลอด  

นอกจากนี้ก็จะมีการทําสวนตนแบบ และน้ําสกัดจากมูลสุกร 

   ขอเสนอในการพัฒนาระบบคุณคา  การสรางงานเครือขายระบบของธุรกิจ ซ่ึงมีขอคนพบ ๖ 

ประการ ดังนี ้

 ๑) จะปรับเปล่ียนโครงสรางความสัมพันธระหวางรัฐกับสหกรณอยางไรท่ีจะชวยสนับสนุนใน

ทางการดําเนินการพึ่งพาตนเองท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของสมาชิกและชุมชนใหมากข้ึน 

 ๒) เราจะสรางนวัตกรรมสําหรับการดําเนินธุรกิจท่ียั่งยืนและสรางคุณคาใหกับสหกรณการเกษตร

ไดอยางไร 

 ๓) ทําอยางไรใหเกษตรกร ฝายจัดการสหกรณ ใหความสําคัญกับการพัฒนาแบบองครวมของ

ธุรกิจเชิงระบบ 

 ๔) การทํางานพัฒนาท่ีมีเปาหมายระยะยาว และการขับเคล่ือนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ

ภายใตอัตลักษณการดําเนินธุรกิจทางสังคม 

 ๕) ทําอยางไรจะสรางความเช่ือถือไววางใจและความเขาใจระหวางเกษตรกรกับคนในสังคม 

 ๖) การสรางระบบการเรียนรูใหเปนสังคมการเรียนรู 

 

*ยานตาขาวโมเดล นิทรรศการการเกษตร เราจะสรางความคิด สรางคน สรางเครือขายใหเกิดข้ึนอยางไร 

คุณภาพยางเปนอยางไร ทําอยางไรใหยางมีคุณภาพดี การใชเคร่ืองจักรในการแปรรูป หรือจะทําอยางไรให

มองเห็นทางในการแปรรูป  
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** จากคําถามท่ีวา ทานอยากไดบริการอะไรจากสหกรณบาง ปญหาในการกรีดยางมีอะไรไหม มีฝนใน

อนาคตอยางไร มีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการแปรรูปยาง และมองอนาคตไวอยางไรวา กิจกรรมการ

รวบรวมน้ํายางมีปญหาอะไรไหม ราคา วัตถุดิบ อุปกรณตาง มีปญหาอะไรบางไหม สหกรณจะรวบรวม

น้ํายางอยางไร ใครเปนผูรวบรวม รวมท่ีจุดไหน และยางมาจากท่ีไหนบาง 

 .....ความคิดเห็นของเกษตรกร เกษตรกรอยากไปไกลมากกวานี้ ตองการกาวหนากวาปจจุบัน อยาก

มีความพรอมมากกวานี้ และคุณภาพของยางในปจจุบันนี้ก็ดีกวาเม่ือกอน ซ่ึงซ้ือแบบสลอน แตปจจุบันรับ

ซ้ือแบบอบแหง ก็ทําใหคุณภาพดีข้ึนกวาเม่ือกอน 

 

ขอดีระหวางชาวสวนยางท่ีเปนสมาชิกกับชาวสวนยางท่ัวไป มองในแงท่ีมีตอชาวสวนยาง 

 - ระบบในรูปแบบการรวมกลุมนั้นดีกวารูปแบบรายบุคคล ซ่ึงตองอาศัยความรู ประสบการณ ซ่ึง

จะมีผลตอการเก็บรวบรวมขอมูล และระบบกลุมจะมีขอมูลท่ีเปนจริงมากกวารายบุคคล 

 - หากสมาชิกเกิดปญหาอุปสรรคใดๆ สหกรณจะใหการสนับสนุน ใหความชวยเหลือสมาชิกท่ี

ไดรับความเดือดรอนทุกอยาง 

 - บุคลากรของสหกรณนี้มีคุณภาพ มีความพรอมมากกวาระบบรายบุคคล 

 - มีองคกรเปนหลัก คือ มีตัวหลักเกณฑประจํากลุมมากกวา 

 - มีกลุมเกษตรกรดีกวามีเกษตรกรอยูเพียงคนเดียว  

 - สหกรณสรางขอมูลไดเร็วกวา  

 - สหกรณมีการจัดการท่ีดีกวาการจัดการเพียงคนเดียว  

 - ถามีปญหาสามารถมาปรึกษาท่ีสหกรณได 

 - การเรียกรองหรือการตอรองใดๆจากรัฐบาล สหกรณสามารถตอรองไดงายกวาแบบรายบุคคล 

 - ยานตาขาวมีสภาพแวดลอมอ่ืนๆท่ีเปนตัวเสริมภาพลักษณท่ีดีอยูแลว ซ่ึงทําใหเกิดความไววางใจ 

นาเช่ือถือมากข้ึน 

 

***เราจะมีกลยุทธอยางไรใหเกษตรกรอ่ืนๆ เขามาเปนสมาชิกและรวมธุรกิจกับเรา  และในการพัฒนา

เครือขาย ตองมีแผนการเรียนรูของสหกรณ วาจะใหความรูอะไรบาง เชน เร่ืองสวนยางตนน้ํา  กลางน้ํา  

ปลายน้ํา และสหกรณจะรับซ้ือยางประเภทไหน อยางไรบาง และจะสงออกหรือทําการคาขายกับ

ตางประเทศอยางไร  

 

****ปญหาในการสรางเครือขายโดยใชโมเดลยานตาขาว คือ การขาดความรูในการเช่ือมโยงเครือขาย และ

บุคลากรตองพอมีความรูภาษาอังกฤษบาง  

 

*****ความทาทายของยานตาขาว คือ การเปดเสรีของอาเซียน 



102 

 

ความคิดเห็นของเกษตรกรคนหนึ่งท่ีเปนชาวพัทลุง 

 ๑) เกษตรกรมีความรูสึกวา ลูกจางมีอํานาจในการขายมากกวานายจาง และจะเปนไปไดไหมท่ีจะ

ใหลูกจางไดเงินปนผลดวย  

 ๒) สมาชิกสหกรณคอนขางจะสับสนกับสามชิกรายยอย 

 ๓) ผูนําตองเกง ฉลาด มีความรู มีผลงาน  

 ๔) ภาครัฐเปนตัวสําคัญในการผลักดัน 

ประเด็นวิจัยในปท่ี ๓ คือ รูปแบบธุรกิจของสหกรณ ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา สหกรณจะทําสวน

ยางพาราอยางไรใหไดผลดี  

ตนน้ํา      - การใชความรู การทําน้ําสกัดมูลสุกร  

                - ความสัมพันธระหวางเจาของสวนยางกับลูกจางกรีดยาง จะเปนไปไดไหมท่ีจะใหมาเปน

สมาชิกสมทบ 

กลางน้ํา   - การดําเนนิธุรกิจของสหกรณจะตองใชฐานขอมูล ตองมีแผนการดําเนินการอยางไร 

ปลายน้ํา  - ปรับโครงสรางอยางไร เพื่อดึงดูดแรงจูงใจใหคนอ่ืนเขามาเปนสมาชิกมากข้ึน และตองคํานึงถึง

ความสามารถของเกษตรกร และเครือขาย พันธมิตรท่ีอยูปลายน้ํา  แผนการแปรูปธุรกิจยางคอม

ปาวดจะเปนอยางไร ซ่ึงในสวนนี้ตองมีภาครัฐเขามาสงเสริม ตองสงเสริมใหเกษตรกรมีรายได 

การรักษาราคา และความตองการของตลาด  มีจุดท่ีม่ันคง ยั่งยืนมากข้ึน  
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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 

และมีการออมอยางสมํ่าเสมอ การแปรรูปยางท่ีบานสีระมันจะมีการใชเตาเหล็กใชตนทุนการผลิตเตา 

300,000 บาท เตานี้จะมีการอบดวยความรอนและดูดควันไปท่ีหัวเตา ลักษณะท่ีดีของเตาเหล็กโดยเหล็กท่ี

โดนความรอนจะรอนนานและใชถานจํานวนนอยลง ทําใหเม่ือเปรียบเทียบตนทุนตอปแลว จะทําใหเสีย

ตนทุนนอยลง 

เปาหมายของการสรางโรงรมยาง 

1. ทํายางใหแหงอยางเดียว 

2. ยางแผนรวมนํามารมควัน น้ํายาง/ยางแผนดิบ เปนยางท่ีคุณภาพสมํ่าเสมอ ซ่ึงทางวิสาหกิจ

ชุมชนจะทําการรับจางอัดกอนแลวจึงสงยางท่ีอัดกอนแลวไปยังทาเรือเชียงแสน ตอมามีการพัฒนาโดยคน

จีนช่ือ อาเหวิน มาทําการพัฒนาการซ้ือขายยางของวิสาหกิจชุมชน 

การตลาด 

 วิสาหกิจชุมชนจะมีการขายยางไดถึงเดือนละ 12,000 ตัน โดยมีประเทศใตหวันเปนผูส่ังซ้ือโดยมี

การติดตอกับคนจีนหรืออาเหวิน ก็เลยทําใหมีการสงออกยางพาราไปจีนดวย การสงออกจะตองมีรหัสและ

การสงออกนั้นจะเปนการสงออกไปในนามของบริษัท เอเชียดับเบิลเทค เพราะถาจะสงออกในนามของ

กลุมวิสาหกิจชุมชนแลวจะไมประสบความสําเร็จ การขายยางนั้นจะเปนการขายในลักษณะของ TIF ไมใช

ขายในลักษณะของ AOB การตัดสินใจซ้ือขายแบบ LC จะมีการสงมอบยางภายใน 5 วัน สวนคนท่ีมีการ

ตัดสินใจในเร่ืองของราคานั้นจะเปนบริษัทเอเชียดับเบิลเทค เปนผูตัดสินใจ แตอาเหวินจะเปนผูใหขอมูล

กับท้ัง 2 ฝาย และยางท่ีขายจะเปนยางแผนรมควันช้ัน 3 ท้ังหมด 

ขอจํากัดในการสงออกของสหกรณ 

1. ความนาเช่ือถือ การท่ีไมมีท่ีตั้งเหมือนโรงงานรายใหญ 

2. คณะกรรมการของสหกรณมีการเปล่ียนแปลงบอย 

3. การบริหารงานของสหกรณมีความลาชา ในการตัดสินใจ 

ผลการเจรจา/ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

 ทางวิสาหกิจชุมชนฯ ไดดัดแปลงเตาเผารมควันยางท่ีประหยัดตนทุนเช้ือเพลิงท่ีใชการลงทุนไมสูง

มาก ซ่ึงรูปแบบของเตาเผาสําหรับรมควันยางนี้สามารถนําไปใชในการปรับปรุงโรงรมควันยางของ

สหกรณการเกษตรยานตาขาวได 
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สหกรณกองทุนสวนยางบานเขาซก อ. หนองใหญ จ. ชลบุรี 

20 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น. 

 

ท่ีมา/ความเปนมา 

สหกรณกองทุนสวนยางบานเขาซก จํากัด ตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี สหกรณ

เขาซกจัดตั้งในป พ.ศ. 2537 มีพื้นท่ีท้ังหมด 55 ไร โดยเปนพ้ืนท่ีโรงงาน 35 ไร และเปนบอบําบัดน้ําเสีย 20 

ไร ดําเนินธุรกิจ 4 อยาง คือ รวบรวมยางแผน น้ํายางสด ข้ียาง (ยางกอนถวย) และยางแทง STR 20 จาก

สมาชิกเพ่ือนํามาประมูลขายใหแกพอคา ทางสหกรณไดรับเงินทุนสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. วงเงิน 200 ลาน

บาท เพื่อใชหมุนเวียนรับซ้ือข้ียาง สําหรับผลิตเปนยางแทง STR 20 เปนสหกรณท่ีดําเนินธุรกิจใหบริการแก

สมาชิกอยางครบวงจร และท่ีสําคัญเปนแหลงแปรรูปยางแทง STR 20 สหกรณกองทุนสวนยางบานเขาซก 

จํากัด จะรวบรวมน้ํายางสดจากสมาชิกทุกวัน โดยสมาชิกแตละรายจะเบิกรับถังใสน้ํายางสด (ท่ีใส

แอมโมเนียแลว) จากสหกรณเพื่อนําไปเก็บน้ํายางสดกอนสงท่ีสหกรณ เพ่ือรวบรวมสงขายพอคาในราคา

ตลาด โดยพอคาจะจายคาบริหารจัดการแกสหกรณ โดยมีการสงออกไปยังประเทศญ่ีปุน จีน ยุโรป สหรัฐ 

เปนตน โดยสหกรณมีลักษณะ ดังนี้ 

1. สหกรณกองทุนสวนยางบานเขาซก จํากัด จังหวดัชลบุรี ไดเสนอโครงการผลิตยางแทง โดยมี

วัตถุประสงค ดังนี ้

 1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพยางของเกษตรกรชาวสวนยาง  

 1.2 แปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลคา และสอดคลองกับความตองการของตลาด 

 1.3 เพื่อเพิ่มรายได และสรางความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 

 1.4 เพื่อสรางโอกาสในการแขงขัน และเพิม่ศักยภาพการดําเนินธุรกจิใหกับสหกรณ 

2. ในป 2545 กรมสงเสริมสหกรณไดสนับสนุนเงินกู ASPL จํานวน 99 ลานบาท เพื่อใหสหกรณ

กอสรางโรงงานยางแทง STR 20  กําลังผลิต 30,000 ตัน/ป และสนับสนุนเงินทุนหมุนเวยีนจากเงินกองทุน 

พัฒนาสหกรณ  อีก 50 ลานบาท 

 3. สหกรณกองทุนสวนยางบางเขาซก จํากัด ไดกอสรางโรงงานยางแทงเสร็จ และเร่ิมผลิตยางแทง

จําหนาย ตั้งแตเดือนพฤศจกิายน 2545  

 4. กรมสงเสริมสหกรณ ไดมีคําส่ัง ท่ี 611/2545 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2545 แตงตั้งคณะทํางาน

สงเสริมการดําเนินธุรกิจโรงงานยางแทงของสหกรณกองทุนสวนยางบานเขาซก จํากัด โดยมีผูอํานวยการ

สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ เปนประธานคณะทํางาน 
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สภาพปญหา  

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

  1.1 เคร่ืองจักรไมสามารถผลิตไดตามกําลังผลิต เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนสัดสวนผสม

ยางแผนกับเศษยาง และกําลังไฟฟาไมเพียงพอ 

  1.2 ปริมาณวัตถุดิบไมเพียงพอ 

  1.3 สหกรณยังขาดอุปกรณหองทดสอบคุณภาพ 

  1.4 สหกรณยังขาดเคร่ีองมือและอุปกรณในการซอมแซมบํารุงเคร่ืองจักร 

  1.5 เคร่ืองจักรบําบัดน้ําเสีย ใชงานไมไดทุกตัว และเสียบอย 

 2. ปญหาดานบุคลากร 

   2.1 บุคลากรไมเพียงพอและไมมีความชํานาญ ท้ังในดานการวิเคราะหขอมูล การวางแผน

ดานตาง ๆ การจัดซ้ือวัตถุดบิ การตลาด ระบบบัญชี การทดสอบคุณภาพยาง 

  2.2 ขาดแคลนแรงงานในการผลิต 

 3. ปญหาดานการบริหารจัดการ 

  3.1 ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวยีน ทําใหไมสามารถทําการซ้ือขายลวงหนาและสตอก

วัตถุดิบได 

  3.2 ไมมีเงินทุนเพียงพอในการจัดจางบุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญเฉพาะดาน 

3.3 ขาดแคลนเงินทุนในการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณติดตอส่ือสาร ขาดขอมูลในการ

วิเคราะหดานการตลาด ทําใหเสียโอกาสทางการคา 

 

แนวทางในการสงเสริมธุรกิจโรงงานยางแทงของสหกรณ  

 1. สงเสริมใหสหกรณสรางเครือขายวัตถุดบิใหเขมแข็ง เพื่อใหสหกรณสามารถจัดหาวัตถุดิบปอน

โรงงานไดอยางสมํ่าเสมอและพอเพยีงกับกาํลังผลิต 

 2. สงเสริมใหสหกรณพัฒนาศักยภาพในการผลิต และลดตนทุนการผลิต เพื่อใหสามารถแขงขันได 

 3. สงเสริมใหสหกรณพัฒนาคุณภาพยางแทงสูมาตรฐานสากลและสอดคลองกับความตองการของ

ตลาด 

 4. สงเสริมใหสหกรณเพิ่มขีดความสามารถดานการตลาด ใหสามารถสงออกยางแทงไดเอง 

 

ผลการเจรจา/ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

สหกรณการเกษตรยานตาขาวสามารถถอดบทเรียนจากประสพการณของสหกรณกองทุนสวนยาง

บานเขาซกไปใชในการพัฒนาธุรกิจยางพาราในอนาคตท่ีสหกรณการเกษตรยานตาขาวเองมีแผนลงทุน

สรางโรงงานยางแทง และสงเจาหนาท่ีของสหกรณมาฝกอบรมการแปรรูปยางแทงได 
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บริษัท เอ็น. ดี. รับเบอร อ.บานบึง จ.ชลบุรี 

20 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. 

 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร จํากัด จัดตั้งข้ึนในป 1992 ดําเนินการผลิตยางนอกและยางในคุณภาพสูง 

ท้ังรถมอรเตอรไซดและรถสกูตเตอร มีทุนจดทะเบียน 80 ลานบาท จํานวนพนักงาน 400 คน พื้นท่ีท้ังหมด 

75,200 ตารางเมตร พื้นท่ีโรงงาน 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) 

ซ่ึงมีลูกคาท่ีทําการซ้ือยางจากบริษัท 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

ตลาดมากข้ึน ซ่ึงวัสดุท่ีใชในการผลิตนั้น แตเดิมใชยางแผนรมควันช้ัน3 แตปจจุบัน ใชยาง TSR20 เปน

สวนใหญเนื่องจากการใชยางแผนรมควันช้ัน3 นั้นจะตองนํามาผานกระบวนการเปล่ียนแปลงสภาพยางโดย

การบด ซ่ึงทําใหมีคาใชจายมาก ท้ังคาไฟและเคร่ืองจักร ทําใหตนทุนสูง ดังนั้นจึงเปล่ียนมาใชยาง TSR20 

เพ่ือลดตนทุนการผลิตลง โดยซ้ือจากบริษัทศรีตรังและไทยฮั๊วเปนหลัก การซ้ือขายยางวัตถุดิบนั้นจะเปน

ลักษณะการซ้ือขายลวงหนา สวนการเลือกซ้ือยางวัตถุดิบจากผูขายรายใหมนั้น จะตองพิจารณาหลายดาน 

ไดแก 

1. จะตองนําวัตถุดิบท่ีไดมาทดสอบคุณภาพ  

2. จะตองมีใบรับรองคุณภาพ (COA) 

3. ราคาของยางวัตถุดิบ 

ปญหาในปจจุบันของวัตถุดิบท่ีนํามาใชนั้น มีส่ิงเจือปนมากับยาง ทําใหการผลิตยางไมไดคุณภาพ 

ทําใหทางบริษัทพยายามหายางท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานมาใช และการขยายการผลิตนั้น วัตถุดิบก็ยังคงใช

ยางธรรมชาติอยู เพราะยางธรรมชาติดีและคงทน แตก็มีการใชยางเทียมอยูแตไมเปนท่ีนิยมนัก โดยมี

สัดสวนการใชยางธรรมชาติ 85% และยางเทียม 15%  

ในปจจุบันมีการพัฒนาการผลิต โดยการผลิตสินคาท่ีนอกเหนือจากยางรถยนตสีดํา คือ ผลิตยาง

รถยนตสีตางๆออกจําหนาย แตยางสีจะสึกเร็วกวาเพราะไมไดทําการใสเขมาแตจะใชซิลิกาแทน 

 

ข้ันตอนการผลิตยางรถจักรยานยนต 

การคัดสรรวัตถุดิบจะเลือกเฉพาะวัตถุดิบท่ีผานการคัดสรรแลวเทานั้น เพ่ือใหไดมาซ่ึงคุณภาพของ

ยาง เช่ือวาหากวัตถุดิบมีคุณภาพดีแลว ยางรถจักรยานยนตท่ีผลิตไดก็จะมีคุณภาพท่ีดี 

ในกระบวนการผลิตนั้น จะใสใจในทุกข้ันตอนการผลิต ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบมาตรฐาน

ตลอดทุกข้ันตอน ไมวาจะเปนการออกผาใบดวยกระบวนการอันทันสมัยและผูชํานาญการคอยควบคุมดูแล

อยูตลอดเวลา การออกผาใบดวยกระบวนการอันทันสมัยและผูชํานาญการคอยควบคุมดูแลอยูตลอดเวลา  

เตานึ่งท่ีเปนระบบแรงดันความรอนสูง (High pressure curing) ซ่ึงเปนระบบท่ียอมรับ กันอยาง

กวางขวางวา เปนระบบท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุดในการผลิตยางรถจักรยานยนต 
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เคร่ืองออกลวดท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ โดยเคร่ืองนี้สามารถปลอยความรอนเขาไป ในขดลวดขจัด

ความช้ืนและสนิมท่ีมีมากับขดลวด จึงทําใหยางสามารถจับตัวกับขดลวด ไดดียิ่งข้ึน ทําใหไมมีปญหาเร่ือง

การหลุดรอนของเนื้อยาง 

การตรวจสอบคุณภาพ มีการตรวจสอบคุณภาพของยางท่ีผลิตทุกเสนกอนสงถึงมือผูใช เพราะมีให 

ความสําคัญตอคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูใช มีเคร่ืองสรางโครงท่ีทันสมัย ยางท่ีผลิตจึงแนบ

สนิทไมมีการบวมของยาง ยางรถจักรยานยนตท่ีผานการผลิตจากเคร่ืองนี้จึงมีความปลอดภัยสูงสุด 

การบรรจุหีบหอและการขนสง ดวยความตองการรักษาคุณภาพของยางทุกเสนจึงเลือกใชบรรจุ

ภัณฑท่ี ไดมาตรฐาน ปองกันความเสียหายจากแสงแดดและสารเคมีภายนอกไดเปนอยางดีเพื่อผลิตยาง

รถจักรยานยนตคุณภาพดี ตอบสนองความตองการของผูขับข่ีลูกคาเสมอๆ ยางรถจักรยานยนต ND Rubber 

จึงมีความปลอดภัยและ ทนทาน เหมาะกับผูท่ีตองการสินคาคุณภาพไดมาตรฐาน 

 

ผลการเจรจา/ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

ในกระบวนการผลิตของทางบริษัท สวนหนึ่งของวัตถุดิบท่ีใชเปนยางแผนรมควัน สหกรณ

การเกษตรยานตาขาวเองมีการแปรรูปยางแผนรมควันและรวบรวมยางแผนรมควันจากเครือขาย จึงมี

โอกาสสูงท่ีจะสามารถบรรลุขอตกลงเปนพันธมิตรทางการคาในการซ้ือขายโดยตรงกับทางบริษัทแหงนี้ 

และในอนาคตท่ีสหกรณการเกษตรยานตาขาวเองมีแผนลงทุนสรางโรงงานยางแทง ก็จะเปนวัตถุดิบอีก

ประเภทหนึ่งท่ีสามารถสงขายไดโดยตรงกับบริษัท 
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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 โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการผลิต ทุกวันนี้ตลาดยางรถบรรทุกและรถ

โดยสารมีการเจริญเติบโตสูง รวมท้ังระบบโลจิสติกสมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง สงผลใหยางรถยนต

สําหรับรถบรรทุกและรถโดยสารมียอดความตองการมากตามไปดวย นอกจากนี้ลูกคาเองก็มีความตองการ

ยางรถยนตคุณภาพสูง เพื่อปองกันชีวิตและทรัพยสินของตนเอง ยางโอตานิท่ีผลิตออกมาจําหนายจึงตองมี

คุณภาพสูงตามความมุงหวังของผูใชเชนกัน 

 

ประวัติบริษัท 

บริษัท ยางโอตานิ จํากัด เจาของคําขวัญ “ยางสําหรับรถใหญ” ไดมีการพัฒนายางรถบรรทุกและรถ

โดยสารเปนแบบโครงสรางใยเหล็กเขาสูตลาดในป 2554 ในนามของ บริษัท โอตานิ เรเดียล จํากัด กิจการ

ในเครือของ “OTANI Group” โดยไดกอตั้งข้ึนในป 2550 ดวยทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท ณ ต.บางแกว 

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม บนเนื้อท่ีประมาณ 624 ไร มีกําลังการผลิต 2,000,000 เสนตอป ใชเงินลงทุน

สําหรับโครงการนี้กวา 4,000 ลานบาท เพื่อผลิตสินคาคุณภาพเขาสูตลาด 

โอตานิ เรเดียล เปนโรงงานผลิตยางรถยนตเรเดียลท่ีทันสมัยท่ีสุดแหงหนึ่งใน ASIA โดยใช

เคร่ืองจักรใหมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และทีมงานท่ีมากดวยประสบการณ ภายใตมาตรฐานซ่ึงเปนท่ี

ยอมรับจากท่ัวโลก 

โรงงานบริหารงานดวยระบบ ISO9001, ISO14001, ISO/OSHAS18001, ISO/TS16949 และ

ภายใตมาตรฐานผลิตภัณฑ DOT ของสหรัฐอเมริกา, E-Mark ของยุโรป โดยเร่ิมผลิตยางรถบรรทุกและ

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 ซ่ึงเปนยางเรเดียลโครงสรางใยเหล็กท่ี

ใชสําหรับรถขุด-รถตัก เพื่อทดแทนการนําเขาและเปนทางเลือกใหมสําหรับผูประกอบการ 

 

วัตถุดิบ  

 วัตถุดิบท่ีนํามาใชในการแปรรูปยางแตเดิมจะใชยางแผนรมควันช้ัน3 แตเนื่องจากยางชนิดนี้ยากตอ

การแปรรูปเพื่อการผลิต อีกท้ังตนทุนสูง จึงทําการเปล่ียนมาใชยาง TSR20 ซ่ึงยางชนิดนี้งายตอการผลิต

เนื่องจากมีการแปรรูปหรือบดมากอนแลว แตปญหาของยาง TSR20 คือ มีส่ิงเจือปนมากับยางทําใหยางท่ี

ผลิตไดไมมีคุณภาพ ซ่ึงยางแผนรมควันช้ัน3 จะมีคุณภาพดีกวา วัตถุดิบท่ีใชซ้ือจากบริษัทสังหทองไทย 

ไทยฮั๊ว และสหกรณเขาซก เปนสวนใหญ ซ่ึงการซ้ือกับสหกรณเขาซกชวงแรกๆก็มีปญหาในเร่ืองของยาง
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ท่ีไดไมมีคุณภาพ มีส่ิงเจือปน ชวงหลังมาก็ดีข้ึน โดยปจจุบันมีการซ้ือวัตถุดิบจากสหกรณจํานวน 40 คันรถ

ตอวัน  

 การผลิตยางจะใชยางแผนรมควันช้ัน3 (RSS110) เดือนละไมเกิน 4-5 คันรถบรรทุก ซ่ึงยางแผน

รมควันช้ัน3 จะนํามาใชผสมยางท่ีเปนตัวทดแทนยางใน ซ่ึงถูกกวายางสังเคราะหเพื่อลดตนทุนการผลิต 

จากการท่ีแนวโนมของการผลิตเพ่ิมข้ึน ความตองการยางเพิ่มข้ึน คุณภาพยางตองมีการตรวจสอบ

เสมอ ปญหาวัตถุดิบขาดตลาดทําใหไมมีวัตถุดิบนํามาใชในการแปรรูป จึงตองมีการซ้ือขายลวงหนา เปน 

ณ ราคาวันท่ีสง และเปนการจายเงินสดทุกคร้ัง 

 

ข้ันตอนการผลิต 

1. จัดซ้ือวัตถุดิบ 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 

 ซ่ึงในทุกกระบวนการจะมีผูแทนจากแผนกประกันคุณภาพเขาไปสุมตรวจยางในทุกข้ันตอน

เพื่อใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน 

 

การตลาด 

 การตลาดของบริษัทนั้น มีการผลิตยางเพื่อการสงออก 65% และผลิตยางเพื่อใชในประเทศ 35% 

ในสวนของโรงงานใหมนั้น จะทําการผลิตยางเพื่อการสงออก 70% และผลิตยางเพื่อใชในประเทศ 30% ใน

เร่ืองของการแขงข้ันทางดานการตลาดนั้นมีการแขงขันกันสูงมาก เนื่องจากยางในประเทศจีนมีการเขามา

แขงขันทางการตลาด โดยมีการนําเขายางรถยนตจีนมาขายในประเทศไทยและมีราคาถูกกวา จึงทําใหทาง

บริษัทตองเนนการสงออกมากข้ึน การจะทําใหยอดขายคงท่ีทําใหเนนการสงออกถึง 70 ประเทศท่ัวโลก ใน

กอนป พ.ศ.2540 การสงออกจะเนนประเทศสหรัฐอเมริกาเปนหลัก แตหลังจากนั้นประเทศสหรัฐอเมริกา
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รณรงคลดโลกรอนจึงทําใหทางบริษัทสงออกไดลดลง ปจจุบันจึงจะสงไปยังโซนตะวันออกกลางมากกวา 

เชน ประเทศดูไบ เปนตน  

สวนแนวโนมทางการตลาดของบริษัทโอตานิในอนาคตเพิ่มข้ึนทุกป เพิ่มข้ึนในสัดสวน 1.25% แต

ยางรถบรรทุกลดลงเหลือ 70% มีการสงยางรถไถใหกับ Kubota จํานวน 70,000 เสนตอป 

 

ความพึงพอใจของลูกคาคือ เปาหมาย 

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีตองการสินคาคุณภาพสูง ใชเคร่ืองจักรรุนใหมทันสมัย

ท่ีสุดแหงหนึ่งในเอเซีย และมีประสิทธิภาพสูงในการผลิต มีการตรวจสอบยางทุกเสนดวยเคร่ือง X-Ray 

และจัดสมดุลดวยระบบคอมพิวเตอรUNIFORMITY& BALANCE อยางละเอียดทุกข้ันตอน พรอมจัดเก็บ

ประวัติยางทุกเสนเพื่อใชในการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ ท่ีสําคัญมีระบบการคัดเลือกผูจําหนาย

วัตถุดิบคุณภาพสูงและจะตองผานการตรวจสอบกอนนําไปใชกระบวนการ ควบคูกับการจัดทําระบบ

บริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม และระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือใหความ

ม่ันใจวา นอกจากจะผลิตสินคาคุณภาพดีใหลูกคาของไดใชแลว ยางโอตานิยังใหความสําคัญกับพนักงาน 

ส่ิงแวดลอมและชุมชนรอบขางควบคูไปดวย  

บริการคุณภาพท่ีครองใจลูกคา 

มีลูกคาท่ีเปนลูกคาดั้งเดิมและกลุมลูกคาใหม ท่ีมีความตองการยางคุณภาพดีในราคาท่ีเหมาะสม 

ท้ังในประเทศและตางประเทศท่ัวโลกอีกกวา 80 ประเทศ ทําใหม่ันใจวาสินคาท่ีผลิตออกมามีตลาดรองรับ

แนนอน และทําใหมีเวลาในการวิจัยและพัฒนายางใหมีคุณภาพสูงยิ่งข้ึนไดอีก เช่ือไดวาจะไดรับการ

ยอมรับจากผูใชยางของเปนอยางดี 

ทางดานการบริการหลังการขายมีทีมงานท้ัง ทีมเทคนิคภาคสนาม เจาหนาขายสินคา เจาหนาท่ีเขา

ตรวจสอบคุณภาพและใหขอมูลการใชงาน เพื่อนําขอมูลท้ังหมดกลับมาพัฒนาและสรางความพึงพอใจ

สูงสุดใหกับลูกคาของ พรอมท้ังรับประกันยางทุกเสนท่ีชํารุดเสียหายระหวางการใชงาน อันเนื่องมาจาก

สาเหตุมาจากกระบวนการผลิต 

 

ผลการเจรจา/ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

ในกระบวนการผลิตของทางบริษัท สวนหนึ่งของวัตถุดิบท่ีใชเปนยางแผนรมควัน สหกรณ

การเกษตรยานตาขาวเองมีการแปรรูปยางแผนรมควันและรวบรวมยางแผนรมควันจากเครือขาย จึงมี

โอกาสสูงท่ีจะสามารถบรรลุขอตกลงเปนพันธมิตรทางการคาในการซ้ือขายโดยตรงกับทางบริษัทแหงนี้ 

และในอนาคตท่ีสหกรณการเกษตรยานตาขาวเองมีแผนลงทุนสรางโรงงานยางแทง ก็จะเปนวัตถุดิบอีก

ประเภทหนึ่งท่ีสามารถสงขายไดโดยตรงกับบริษัท 
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บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร จํากัด อ.บางเลน จ.นครปฐม 

21 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. 

 

ดีสโตน นั้นกอต้ังมามากกวา 30 ป ตลอดระยะเวลา 30 ปนั้น ดีสโตน ไดยึดม่ันในการผลิตสินคา

ใหไดมาตรฐานจากนานาชาติเพื่อความม่ันใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผูใชยาง ดวยมาตรฐานการ

ผลิตท่ีไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและไดรับมาตรฐานสากลนั้น ถือเปนหัวใจ

ของดีสโตน การไดรับการไววางใจในการสงออกไปยังประเทศตางๆ กวา 90 ประเทศ ถือไดวาเปนอีกหนึ่ง

ปจจัยของการตรวจวัดคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลิตภัณฑของดีสโตนไดผานมาตรฐานจากในหลายๆ 

ประเทศ  

เหลานี้ ถือเปนเคร่ืองการันตีในดานคุณภาพของ ผลิตภัณฑยางเรเดียลของดีสโตนท่ีรับการยอมรับ

ท้ังในประเทศและตางประเทศ ดวยการตอบรับของผูใชท่ัวโลกกวา 4 ลานเสนตอป 
 

กระบวนการผลิต 

ดีสโตนนั้นใชวัตถุดิบยางพาราจากประเทศไทย เพราะประเทศไทยไดรับการยอมรับจากนานา

ประเทศวาสามารถผลิตยางพาราท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุดในโลก สงใหยอดสงออกยางดิบของไทยติดอันดับ 1 

ใน 3 ของโลก ซ่ึงแหลงผลิตยางท่ีมีคุณภาพนั้นอยูท่ีภาคใตของประเทศไทย ปจจุบันขยับศักยภาพการผลิต

ดวยการขยายพื้นทีปลูกยางไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ัวประเทศ โดยการสนับสนุนของภาครัฐ จึงทําใหมียางพารา

ท่ีมีคุณภาพสูงมาเปนวัตถุดิบในการผลิตยางเสนสําเร็จรูปไดเปนจํานวนมาก และเพียงพอตอความตองการ

ตลอดท้ังป และทําใหตนทุนในการผลิตยางเสนนั้นลดนอยลง และสามารถสงเสริมใหคนไทยมีอาชีพไดอีก

ทางหนึ่ง 

นอกจากนี้วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตยังมียางสังเคราะห ผาใบและเสนลวด ซ่ึงสวนประกอบเหลานี้

จะเขาสูข้ันตอนการผลิตท่ีจะใหไดออกมาเปนยางแตละชนิดตามความตองการของผูบริโภค 

จากวัตถุดิบท่ีมาจากประเทศไทยเอง มาเขาสูกระบวนการผลิตตามข้ันตอนซ่ึงมี 7 ข้ันดังนี้ 

1. ข้ันตอนการผสมยาง (Banbury Mixing) เคร่ืองผสมยางเปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการผลิต ยาง

ดิบ (ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห) และสารเคมีจะถูกนําไปบดผสมกัน ภายในหองผสมท่ีมีการควบคุม 

อุณหภูมิ ความดัน และเวลาตามท่ีสูตรกําหนดไว ท้ังนี้เพ่ือใหไดยางท่ีมีคุณสมบัติท้ังทางดานกายภาพและ

เคมีตามตองการ สูตรท่ีใชในการผสมจะแตกตางกันไปตามหนาท่ีของสวนประกอบท่ีจะนําไปผลิต 

2. ข้ันตอนการบดยาง (Milling) ยางท่ีไดจากข้ันตอนการผสมยาง (Banbury Mixing) จะถูกนํามา

ผานเคร่ืองบด เพื่อใหไดยางท่ีเปนแผนยาวๆ โดยอาศัยแรงกดของการหมุนลูกกล้ิง 2 ตัว ท่ีมีทิศทางการ

หมุนและความเร็วท่ีแตกตางกัน 

3. ข้ันตอนการกดอัด และการฉาบผาใบ(Extruding and Calendering) หลังจากผานข้ันตอนการบด

ยาง (Milling) ยางก็จะถูกนํามาสูข้ันตอนการกดอัดใหเรียบ โดยใชเคร่ืองฉาบผาใบ (Calender Machine) 
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4. ข้ันตอนการข้ึนรูปยาง (Component Assembly) การข้ึนรูปยางตองใชกระบวนการท่ีอาศัย

เคร่ืองจักรอัตโนมัติท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง เคร่ืองจักรนี้จะประกอบดวยลอหมุน (Rotating Drum) ซ่ึงจะเปน

สวนท่ีใชในการข้ึนรูปยาง และสวนท่ีเปนตัวปอนยางใหกับเคร่ืองสรางยาง ) 

5. ข้ันตอนการสรางยาง (Building) เคร่ืองสรางยาง (Tyre Building Machine) นับวาเปนเคร่ืองท่ีมี

ความสําคัญมากในขบวนการผลิตยาง เพราะใชในการประกอบสวนตางๆ ของยางท่ีกลาวมาแลวในขางตน 

ใหเปนโครงยางดิบ (Green Tyre) เคร่ืองสรางยางไดรับการออกแบบใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ 

ท้ังนี้เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สวนประกอบตางๆ ของยางจะถูกนํามาประกอบกันเขา

ตามลําดับทีละช้ิน ตรงตําแหนงตางๆ ท่ีไดมีการออกแบบไวอยางเท่ียงตรง เพื่อใหไดขนาดและคุณภาพของ

ยางตามตองการ 

6. ข้ันตอนการอบยาง และขบวนการวัลคาไนซ (Curing and Vulcanizing) ในข้ันตอนนี้คนงานจะ

เปนผูนําโครงยางดิบ (Green Tyre) เขาสูเคร่ืองอบยาง (Curing Press) ซ่ึงการอบยาง และขบวนการวัลคา

ไนซ จะทําใหยางท่ีเหนียวและมีความยืดหยุนมากเกินไป เปล่ียนเปนยางท่ีมีความแข็ง ลดความยืดหยุนให

นอยลง และใหมีความทนทานมีอายุการใชงานท่ียาวนาน ในการอบยางจะตองมีการควบคุมเวลา อุณหภูมิ 

ความดัน และการไหลของนํ้ารอนใหพอเหมาะท่ีจะทําใหเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนซท่ีสมบูรณ 

7.ข้ันตอนการตรวจสอบ (Inspection and Finishing) ยางท่ีอบเสร็จแลวทุกชนิดจะตองผานการ

ตรวจสอบทุกเสน กอนท่ีจะสงเขาคลังสินคา (Warehouse) และลูกคาตอไป การตรวจสอบจะครอบคลุมถึง

รูปลักษณ (Appearance) และตําหนิตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตัวยาง รวมท้ังทําการคัดแยกสวนท่ีเปนยางเสีย

ออกไป 

ดวยความหลากหลายและกระบวนการผลิตท่ีไดมาตรฐานของผลิตภัณฑท่ีดีสโตนมีใหแกลูกคา ท่ี

มีครบทุกประเภทของยางลอ ไมวาจะเปนยางนอก ยางในรถจักรยานยนตและรถจักรยาน ยางนอกและยาง

ในสําหรับรถเพื่อการพาณิชย อาทิ ยางรถบรรทุก รถโดยสารขนาดใหญ รถท่ีใชในการเกษตร ฯลฯ และยาง

เรเดียลสําหรับพาหนะ 4 ลอ รถยนตนั่ง รถปคอัพ คนขับเคล่ือน 4 ลอ 

โดยเฉพาะในสวนของยางเรเดียลสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคลท่ัวไป รถปคอัพ และรถขับเคล่ือน 

4 ลอ ดีสโตนไดคิดคนผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองการใชงานในหลายๆ รูปแบบ เชน ยางท่ีเนนความนุมเงียบ 

ยางท่ีเนนสมรรถนะความเร็วและการยึดเกาะถนน ยางออฟโรด เปนตน โดยในสวนของยางเรเดียลดีสโตน

ไดผลิตยางสําหรับขอบกระทะลอตั้งแต 12 นิ้ว ถึง 20 นิ้ว 

จากกระบวนการผลิต ยางทุกเสนจะถูกสงตอไปเพื่อวัดคุณภาพการผลิต ซ่ึงจะมีการทดสอบยางใน

รูปแบบตาง ๆ กัน โดยท่ัวไปจะมีการทดสอบดังนี้คือ 

1. ความแข็งแรงของยาง (Plunger Energy) เพื่อทดสอบการรับแรงกดและการหลุดของขอบยาง 

2. ความคงทนของยาง (Endurance) เพื่อวัดอายุการใชงานยางลอแบบวิ่ง 

3.เคร่ืองวัดคาแรง (Force Variation Machine) เพ่ือตรวจสอบคาแรงท่ีกระทํากับยางขณะใชงานวา

มีคาตํ่ากวาท่ีกําหนดหรือไม 
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โดยถาหากการทดสอบนั้นมีคาใดคาหนึ่งสูงกวาท่ีกําหนด จะตองนําคาท่ีบันทึกมาวิเคราะหถึง

สาเหตุ และทําการแกไขปรับปรุงเพื่อใหคุณภาพและสรางความม่ันใจใหผูบริโภคตอไป ซ่ึงยางท่ีไมผาน

เกณฑมาตรฐานเหลานี้จะถูกจัดวาเปนยางเสีย และจะถูกคัดแยกนําไปทําลายท้ิง 

 

ผลการเจรจา/ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

ในกระบวนการผลิตของทางบริษัท สวนหนึ่งของวัตถุดิบท่ีใชเปนยางแผนรมควัน สหกรณ

การเกษตรยานตาขาวเองมีการแปรรูปยางแผนรมควันและรวบรวมยางแผนรมควันจากเครือขาย จึงมี

โอกาสสูงท่ีจะสามารถบรรลุขอตกลงเปนพันธมิตรทางการคาในการซ้ือขายโดยตรงกับทางบริษัทแหงนี้ 

และในอนาคตท่ีสหกรณการเกษตรยานตาขาวเองมีแผนลงทุนสรางโรงงานยางแทง ก็จะเปนวัตถุดิบอีก

ประเภทหนึ่งท่ีสามารถสงขายไดโดยตรงกับบริษัท 
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ภาคผนวก 8 

 

รายละเอียดการคํานวณตนทุนการทําสวนยางพาราเฉล่ียตอไร  

และตนทุนการผลิตยางแผนดิบและน้ํายางเฉล่ียตอกิโลกรัม  

(รวมวนักรีด 135 140 และ 150  วัน/ป แบงผลผลิตน้ํายางเปนคาจางกรีด 40% เจาของสวนไดรับ 60%) 

 

(1) ตนทุนการทําสวนยางพาราในพ้ืนที่ 1 ไร (คํานวณจากฟารมตัวแทนขนาด 25 ไร)* 

 

      

รับเงิน 

สงเคราะห 

ไมไดรับ 

สงเคราะห 

คาใชจายผันแปรระยะกอนกรีด  

   

27,772.00 27,772.00 

(ปที่ 1-6 ดูรายละเอียดคาใชแตละปประกอบ) 

     ไดรับเงินสงเคราะหจาก สกย. 16,000 บาทตอไร 

 

16,000.00              0 

คาใชจายผันแปรหลังหักเงินสงเคราะห 

  

11,772.00 27,772.00 

               เฉลี่ยตอป (กรีด 15 ป อายุยางที่กรีด 7 ถึง 21 ป) 

 

784.80 1,851.47 

คาใชจายคงที่  

     เฉลี่ยคาลงทุนจักรรีดและโรงเรือนอายุยางที่กรีด 7 ถึง 21 ป** 350.40 350.40 

เฉลี่ยคาลงทุนอุปกรณกรีด (อายุใชงาน 4 ป) อายุยางที่กรีด 7 ถึง 21 ป 210.00 210.00 

เฉลี่ยคาลงทุนรถปกอัพ 15 ป อายุยางที่กรีด 7 ถึง 21 ป 600.00 600.00 

ภาษี 

    

71.40 71.40 

คาใชที่ดิน 

    

11,250.00 11,250.00 

เฉลี่ยคาดอกเบี้ย (รอยละ 7.5) 

  

112.50 195.00 

           รวมเฉลี่ยตอปตลอดชวงอายุยางที่กรีด 7 ถึง 21 ป 12,594.30 12,676.80 

           รวมตนทุนผันแปรระยะกอนกรีดและตนทุนคงที่เฉลี่ยตอป 

  

13,379.10 14,528.27 

เฉลี่ยคาแรงงานผูประกอบการ 

  

1,533.00 1,533.00 

           ตนทุนรวมคาแรงงานผูประกอบการ (เฉลี่ยตอป) 

  

14,912.10 16,061.27 

 

   *ยังไมรวมคาใชจายเก่ียวกับปุย คาแรงใสปุย และคาแรงกําจัดวัชพืชในปที่เปดกรีดแลว (7-21 ป) 

    **คิดกรณีทํายางแผนดิบ 
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(2) คาใชจายระยะกอนกรีด (1-6 ป) ในการทําสวนยางพาราในพ้ืนที่ 1 ไร (คํานวณจากฟารมตัวแทนขนาด 25 ไร) 

ปที่ 1                     รายการ               บาท/ไร 

 เตรียมพ้ืนที่ 1500 

 ปกมบ ขุดหลุมปลูก 1190 

 วัสดุ/ปุยรองพ้ืน 300 

 กลายาง 1750 

 ปุย 4 ครั้ง 560 

 ปุยอินทรีย 600 

 คาแรงงานใสปุยเคมี 168 

 คาแรงงานใสปุยอินทรีย 100 

 ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง 440 

 ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชเฉพาะรอบโคนตน 1050 

 ปลูกซอม 80 

 คาซอมแซมและคานํ้ามันเช้ือเพลิง/หลอลื่น 1120 

                                                                 รวม 8,858 

 

ปที่ 2                     รายการ               บาท/ไร 

 ปุย 2 ครั้ง 560 

 ปุยอินทรีย 600 

 คาแรงงานใสปุยเคมี 168 

 คาแรงงานใสปุยอินทรีย 100 

 ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง 350 

 ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชเฉพาะรอบโคนตน 700 

 คาซอมแซมและคานํ้ามันเช้ือเพลิง/หลอลื่น 1120 

                                                                 รวม 3,598 

 

ปที่ 3                     รายการ               บาท/ไร 

 ปุย 2 ครั้ง 980 

 ปุยอินทรีย 600 

 คาแรงงานใสปุยเคมี 59 

 คาแรงงานใสปุยอินทรีย 100 

 ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง 350 

 ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชเฉพาะรอบโคนตน 700 

 คาซอมแซมและคานํ้ามันเช้ือเพลิง/หลอลื่น 1120 

                                                                 รวม 3,909 
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ปที่ 4                     รายการ               บาท/ไร 

 ปุย 2 ครั้ง 1120 

 ปุยอินทรีย 600 

 คาแรงงานใสปุยเคมี 67 

 คาแรงงานใสปุยอินทรีย 100 

 ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง 350 

 ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชเฉพาะรอบโคนตน 350 

 คาซอมแซมและคานํ้ามันเช้ือเพลิง/หลอลื่น 1120 

                                                                 รวม 3,707 

 

ปที่ 5                     รายการ               บาท/ไร 

 ปุย 2 ครั้ง 1400 

 ปุยอินทรีย 600 

 คาแรงงานใสปุยเคมี 70 

 คาแรงงานใสปุยอินทรีย 100 

 ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง 560 

 คาซอมแซมและคานํ้ามันเช้ือเพลิง/หลอลื่น 1120 

                                                                 รวม 3,850 

 

ปที่ 6                     รายการ               บาท/ไร 

 ปุย 2 ครั้ง 1400 

 ปุยอินทรีย 600 

 คาแรงงานใสปุยเคมี 70 

 คาแรงงานใสปุยอินทรีย 100 

 ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง 560 

 คาซอมแซมและคานํ้ามันเช้ือเพลิง/หลอลื่น 1120 

                                                                 รวม 3,850 
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(3) คาใชจายระยะเริ่มกรีด (ปที่ 7) และระยะกรีดปอื่นๆ (ถึง 21 ป) ในการทําสวนยางพาราในพ้ืนที่ 1 ไร (คํานวณจาก

ฟารมตัวแทนขนาด 25 ไร) 

ปที่ 7                     รายการ รับสงเคราะห      ไมไดรับ 

  

    บาท/ไร      บาท/ไร 

 ปุย 2 ครั้ง 1,400.00 1,400.00 

 ปุยอินทรีย 600.00 600.00 

 คาแรงงานใสปุยเคมี 140.00 140.00 

 คาแรงงานใสปุยอินทรีย 100.00 100.00 

 ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง 700.00 700.00 

 คาซอมรถและนํ้ามันเช้ือเพลิง/หลอลื่น 1,120.00 1,120.00 

                      รวม 4,060.00 4,060.00 

จาก (1) การลงทุนคาใชจายในชวงปที่ 1-6 คาใชจายคงที่ และคาเสียโอกาส 14,912.10 16,061.27 

             รวม 18,972.10 20,121.27 

 คาทํายางแผนดิบ 13.54 13.54 

                    รวมตนทุนในการทําสวนยางเพ่ือผลิตยางแผนดิบ 18,986.68 20,038.77 

 ลบคาทํายางแผนดิบและคาลงทุนจักรรีดและโรงเรือน 364.98 364.98 

                    รวมตนทุนในการทําสวนยางเพ่ือผลิตนํ้ายางสด 18,621.70 19,673.78 

 วันกรีด 135 วัน/ป   

                   ผลผลิต (กก. ตอป) 168.75 168.75 

                    รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.) 187.52 198.87 

                    รวมตนทุนในการผลิตนํ้ายางสด (บาท/กก.) 183.92 195.27 

 วันกรีด 140 วัน/ป   

                   ผลผลิต (กก. ตอป) 175 175 

                    รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.) 180.83 190.85 

                    รวมตนทุนในการผลิตนํ้ายางสด (บาท/กก.) 177.35 187.37 

 วันกรีด 150 วัน/ป   

                   ผลผลิต (กก. ตอป) 187.5 187.5 

                    รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.) 168.78 178.12 

                    รวมตนทุนในการผลิตนํ้ายางสด (บาท/กก.) 165.53 174.87 
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ปที่ 8                     รายการ รับสงเคราะห      ไมไดรับ 

  

    บาท/ไร      บาท/ไร 

 ปุย 2 ครั้ง 1,400.00 1,400.00 

 ปุยอินทรีย 600.00 600.00 

 คาแรงงานใสปุยเคมี 140.00 140.00 

 คาแรงงานใสปุยอินทรีย 100.00 100.00 

 ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง 700.00 700.00 

 คาซอมรถและนํ้ามันเช้ือเพลิง/หลอลื่น 1,120.00 1,120.00 

                      รวม 4,060.00 4,060.00 

จาก (1) การลงทุนคาใชจายในชวงปที่ 1-6 คาใชจายคงที่ และคาเสียโอกาส 14,912.10 16,061.27 

             รวม 18,972.10 20,121.27 

 คาทํายางแผนดิบ 25.24 25.24 

                    รวมตนทุนในการทําสวนยางเพ่ือผลิตยางแผนดิบ 18,997.34 20,146.51 

 ลบคาทํายางแผนดิบและคาลงทุนจักรรีดและโรงเรือน 375.64 375.64 

                    รวมตนทุนในการทําสวนยางเพ่ือผลิตนํ้ายางสด 18,621.70 19,770.87 

 วันกรีด 135 วัน/ป   

                   ผลผลิต (กก. ตอป) 314.55 314.55 

                    รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.) 100.66 106.75 

                    รวมตนทุนในการผลิตนํ้ายางสด (บาท/กก.) 98.67 104.76 

 วันกรีด 140 วัน/ป   

                   ผลผลิต (กก. ตอป) 326.2 326.2 

                    รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.) 97.07 102.52 

                    รวมตนทุนในการผลิตนํ้ายางสด (บาท/กก.) 95.14 100.59 

 วันกรีด 150 วัน/ป   

                   ผลผลิต (กก. ตอป) 349.5 349.5 

                    รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.) 90.61 95.70 

                    รวมตนทุนในการผลิตนํ้ายางสด (บาท/กก.) 88.80 93.89 
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ปที่ 9                     รายการ รับสงเคราะห      ไมไดรับ 

  

    บาท/ไร      บาท/ไร 

 ปุย 2 ครั้ง 1,400.00 1,400.00 

 ปุยอินทรีย 600.00 600.00 

 คาแรงงานใสปุยเคมี 140.00 140.00 

 คาแรงงานใสปุยอินทรีย 100.00 100.00 

 ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง 700.00 700.00 

 คาซอมรถและนํ้ามันเช้ือเพลิง/หลอลื่น 1,120.00 1,120.00 

                      รวม 4,060.00 4,060.00 

จาก (1) การลงทุนคาใชจายในชวงปที่ 1-6 คาใชจายคงที่ และคาเสียโอกาส 14,912.10 16,061.27 

             รวม 18,972.10 20,121.27 

 คาทํายางแผนดิบ 33.58 33.58 

                    รวมตนทุนในการทําสวนยางเพ่ือผลิตยางแผนดิบ 19,005.68 20,154.85 

 ลบคาทํายางแผนดิบและคาลงทุนจักรรีดและโรงเรือน 383.98 383.98 

                    รวมตนทุนในการทําสวนยางเพ่ือผลิตนํ้ายางสด 18,621.70 19,770.87 

 วันกรีด 135 วัน/ป   

                   ผลผลิต (กก. ตอป) 418.50 418.50 

                    รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.) 75.69 80.27 

                    รวมตนทุนในการผลิตนํ้ายางสด (บาท/กก.) 74.16 78.74 

 วันกรีด 140 วัน/ป   

                   ผลผลิต (กก. ตอป) 434 434 

                    รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.) 73.00 77.41 

                    รวมตนทุนในการผลิตนํ้ายางสด (บาท/กก.) 71.51 75.92 

 วันกรีด 150 วัน/ป   

                   ผลผลิต (กก. ตอป) 465 465 

                    รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.) 68.14 71.96 

                    รวมตนทุนในการผลิตนํ้ายางสด (บาท/กก.) 66.74 70.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

ปที่ 10-21                     รายการ รับสงเคราะห      ไมไดรับ 

  

    บาท/ไร      บาท/ไร 

 ปุย 2 ครั้ง 1,400.00 1,400.00 

 ปุยอินทรีย 600.00 600.00 

 คาแรงงานใสปุยเคมี 140.00 140.00 

 คาแรงงานใสปุยอินทรีย 100.00 100.00 

 ดูแล/รักษา/กําจัดหญาและวัชพืชในสวนยาง 700.00 700.00 

 คาซอมรถและนํ้ามันเช้ือเพลิง/หลอลื่น 1,120.00 1,120.00 

                      รวม 4,060.00 4,060.00 

จาก (1) การลงทุนคาใชจายในชวงปที่ 1-6 คาใชจายคงที่ และคาเสียโอกาส 14,912.10 16,061.27 

             รวม 18,972.10 20,121.27 

 คาทํายางแผนดิบ 53.08 53.08 

                    รวมตนทุนในการทําสวนยางเพ่ือผลิตยางแผนดิบ 19,025.18 20,174.35 

 ลบคาทํายางแผนดิบและคาลงทุนจักรรีดและโรงเรือน 403.48 403.48 

                    รวมตนทุนในการทําสวนยางเพ่ือผลิตนํ้ายางสด 18,621.70 19,770.87 

 วันกรีด 135 วัน/ป   

                   ผลผลิต (กก. ตอป) 527.85 527.85 

                    รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.) 60.04 63.67 

                    รวมตนทุนในการผลิตนํ้ายางสด (บาท/กก.) 58.80 62.42 

 วันกรีด 140 วัน/ป   

                   ผลผลิต (กก. ตอป) 547.40 547.40 

                    รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.) 57.90 61.40 

                    รวมตนทุนในการผลิตนํ้ายางสด (บาท/กก.) 56.70 60.20 

 วันกรีด 150 วัน/ป   

                   ผลผลิต (กก. ตอป) 561 561 

                    รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.) 56.50 59.92 

                    รวมตนทุนในการผลิตนํ้ายางสด (บาท/กก.) 55.32 58.74 
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(4) สรุปคาเฉลี่ยของคาใชจายในการทําสวนยางพาราในพื้นที่ 1 ไร และตนทุนตอกิโลกรัม (คํานวณจากฟารมตัวแทน

ขนาด 25 ไร) 

 

 

               รายการ 

รับสงเคราะห 

     ไมไดรับ 

สงเคราะห 

ตนทุนตอไร    

            รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/ไร) 

            รวมตนทุนในการผลิตนํ้ายางสด (บาท/ไร) 

19421.25 20650.44 

19019.92 20249.11 

 
ตนทุนตอกิโลกรัม   

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

 รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.) 72.29 76.66 

 รวมตนทุนในการผลิตนํ้ายางสด (บาท/กก.) 70.82 75.19 

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

 รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.) 69.72 75.75 

 รวมตนทุนในการผลิตนํ้ายางสด (บาท/กก.) 68.29 74.33 

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

 รวมตนทุนในการผลิตยางแผนดิบ (บาท/กก.) 67.04 72.77 

 รวมตนทุนในการผลิตนํ้ายางสด (บาท/กก.) 65.66 71.40 
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ภาคผนวก 9 

 

รายช่ือภาคีเครือขายและพนัธมิตรธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว 

 

ภาคีเครือขายและพันธมิตรตนน้ํา 

(1) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง  

(2) สํานักงานสหกรณจังหวดั  

(3) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ   

(4) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด  

(5) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

(6) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  

(7) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(8) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสถาบันการศึกษาตางๆ  

(9) สถาบันวิจัยยาง  

 

ภาคีเครือขายและพันธมิตรกลางน้ํา 
 

สมาชิกเครือขายท่ีสงยางแผนดิบและยางแผนรมควันมีจาํนวน 40 ราย ดังตอไปนี ้

ท่ี ช่ือเครือขาย สถานท่ีตั้ง ท่ี ช่ือเครือขาย สถานท่ีตั้ง 

1 สกย.บานทอนพลา จก. อ.ยานตาขาว 21 กลุมนายธนพทัร พุฒิจิรากร อ.หาดสําราญ 

2 สกย.หนองสามหอง จก. อ.ยานตาขาว 22 กลุมนางนารีรัตน ดวงราม อ.ละงู จ.สตูล 

3 สกย.โคกทรายเหนือ จก. อ.ยานตาขาว 23 กลุมนายทิพยภาภรณ นะวะกะ อ.ยานตาขาว 

4 สกย.หนองยายแม็ม จก. อ.ปะเหลียน 24 กลุมนายเกษม ทองยอย อ.กันตัง 

5 สกย.หนองบอพัฒนา จก. อ.ยานตาขาว 25 กลุมนางอรอนงค คงแกว อ.กันตัง 

6 สกย.บานในเขา จก. อ.หาดสําราญ 26 กลุมนางอันธิกา ภิรนิธิกร อ.กันตัง 

7 
กลุมชาวสวนยาง 

สกย.บานวัดโพรงจระเข 
อ.ยานตาขาว 27 กลุมนายชาญชัย เชยช่ืนจิตร อ.ยานตาขาว 

8 กลุมปากอ อ.ปะเหลียน 28 กลุมนายวินัย เชาวชาญกิจ อ.กันตัง 

9 
กลุมชาวสวนยาง 

สกย.บานควนแคงพัฒนา 
อ.กันตัง 29 กลุมนายสมพงษ เสน ี อ.เมือง 

10 
กลุมเกษตรกรทําสวนยาง 

บานในเขา 
อ.หาดสําราญ 30 กลุมนางจุรีรัตน สุขล้ิม อ.ปะเหลียน 
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11 
กลุมวิสาหกจิชุมชน 

ทุงปาหนันยางทอง 
อ.ปะเหลียน 31 กลุมนายรัตนการ ขาวด ี อ.ยานตาขาว 

12 
กลุมชาวสวนยาง 

สกย.บานไสปุด 
อ.เมือง 32 กลุมนางศุภลักษณ ตูลเพ็ง อ.สิเกา 

13 กลุมนางวันดี ไกรสุทธ์ิ อ.ยานตาขาว 33 กลุมนางสมทิพย ชูชวย อ.ลําภูรา 

14 
กลุมนายเอกรินทร ลีละวัฒน

วัฒนา 
อ.หาดสําราญ 34 กลุมนายวัฒนกิจ มุกนพรัตน อ.กันตัง 

15 กลุมนายสุเชษฐ ฉิมเรือง อ.ปะเหลียน 35 กลุมนายศราวธุ ช้ันสกุล อ.ปะเหลียน 

16 กลุมนายอุดม อุนนวล อ.ปะเหลียน 36 กลุมทาพญา อ.ปะเหลียน 

17 กลุมนายจรูญ จิตรเพ็ชร อ.ยานตาขาว 37 กลุมนายประกิต ใจตรง อ.ยานตาขาว 

18 กลุมนายรณกฤต ศุขเสงี่ยม อ.สิเกา 38 กลุมนางจิราณ ีเจตนาธรรมจติ อ.ลําภูรา 

19 กลุมนายกติตศิักดิ์ นวลนาค อ.ยานตาขาว 39 กลุมนางจารุณ ีบุญชู อ.หาดสําราญ 

20 กลุมนายสะอาด ดํากระบ่ี อ.ปะเหลียน 40 กลุมนายธีรเดช ชุณหพิมล อ.ยานตาขาว 

 

นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรท้ังท่ีเปนหนวยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน ดังตอไปนี ้
 

1. ชุมนุมสหกรณตรัง จํากดั 

2. ชุมนุมสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด 

3. ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ จ.สงขลา 

4. สํานักงานสหกรณจังหวดั  

5. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด  

6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสถาบันการศึกษาตางๆ  

8. สถาบันวิจัยยาง  

9. องคการสวนยาง  

10. สหกรณกองทุนสวนยางเขาซก  

11. กลุมเกษตรกรชาวสวนยางธารน้ําทิพย  

12. สหกรณการเกษตรจันดี  

13. กลุมวิสาหกจิชุมชนบานสีระมัน 

14. บริษัท ยูนแิมครับเบอร 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 จํากดั 

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

ดังตอไปนี ้

 

ประเด็นคําถาม ความคิดเห็น 

ความพึงพอใจ มากท่ีสุด      (25.00%) 

 

มาก             (50.00%) 

 

ปานกลาง    (16.67) 

 

ไมตอบ       (8.33%) 

    

เครือขายไดชวยสมาชิกชาว 

สวนยาง (ระดบัตนน้ํา) 

 

1. เงินกูไมมีดอกเบ้ีย 7 วัน      

 

2. บริการจัดใหมีสถานท่ีรวบรวมยางโดยเนนตลาดกลางสาขาของตลาด

กลางหาดใหญ      

 

3. บริการขอมูลตางๆเกี่ยวกับยาง  

 

4. บริการดานการเงินเครือขายสามารถรับเงินวันตอวันหรอืวนัรุงข้ึน และ

สหกรณไมไดรบัคายางท่ีขายวันตอวัน 

 

5. ชวยในเรื่องราคายางใหกับสมาชิกใหอยูไดกับราคาสงออกใหไปตาม

ตลาดกลาง เครือขายไดราคาท่ีไมเสี่ยงกับการขาดทุน (4) 

 

6. ไดชวยพยุงราคารับซื้อน้ํายางสดจากชาวสวนไดมากไมใหพอคาเอา

เปรียบ ชาวสวน โดยรับซื้อยางจากชาวสวนในราคาสูงกวาพอคา 1-2 บาท 

ทุกๆวัน 

 

7. ไดจัดการรับซื้อยางจากเครอืขาย ท่ีผลิตยางรมควัน เครือขายก็ได

ชวยเหลือชาวสวนยางจากราคาท่ี สกก. ยานตาขาวใหมา 

 

8. ใหคําปรึกษาแนะนําพันธุยางคุณภาพและชวยเหลอืในการบํารุงดูแล

รักษาสวนยาง  แนะนําการกรีดยางอยางถูกวธิี (4) 

 

9. ไดชวยเหลือบางสวนบางเวลาท่ีเหมาะสม 
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การดําเนินธุรกจิของเครือขายฯ  

ท่ีกอใหเกิดประโยชน 

              ระดับตนน้ํา 1. ชวยลดตนทุนคาใชจายท้ังดานปุยและคาขนสง 

 

2. เครือขายตองกใหความรูเกี่ยวกับการปรับสภาพดิน เรื่องปุย การบํารุงตน

ยาง การปลูกพืชแซม ทําอาชีพเสริม (2) 

 

3. ไดรูเรื่องของราคายางทุกวันในตลาดกลาง 

 

4. ชวยพยุงราคาน้ํายางใหอยูในระดับสูงกวาพอคาท่ัวไป (3) 

 

5. เปนกลางระหวางชาวสวนกับตลาดไมตองผานพอคา 

 

6. สกก. ไดรับผลกําไรจากการจัดซื้อยางจากเครือขายและนําเงินท่ีไดมา 

จัดระบบของเครือขายตอไป 

 

             ระดับกลางน้ํา 

1. การรวมตัว กอใหเกิดความเขมแข็งในกลุม และมีปริมาณมากพอในการ

ตอรองราคา (2) 

 

2. ทําใหเครือขายมีเวลาวางไปประกอบอาชีพเสริม 

 

3. ใหเงินกูแกเครือขายเพื่อประกอบอาชีพเสริมตางๆ ในอัตราดอกเบ้ีย

โครงการของสมาชิก  

 

4. หาความรูจากสหกรณ และศูนยเรียนรูท่ีสหกรณจัดบริการให 

 

5. ไดแกปญหาถูก ถาหากวาราคายางจะข้ึนจะลง 

 

6. ทําใหเกษตรกรสวนยางท่ีขายน้ํา พึงพอใจระดับหนึ่ง 

 

7. เครือขายไดผลกําไรจากการขายยางและทําใหเครือขายไดผลประโยชน

สูงสุด 

 

8. กลุม แปรรูป ไดใหคําแนะนําในการแปรรูปยางใหไดคุณภาพและถูกวิธี 

ทําใหประหยัดตนทุนในการแปรรูป 

 

9. แนะนําวิธีการดูแลรักษาการขนสงยางแปรรูปท่ีไดแลวใหเกิดความ

เสียหายนอยท่ีสุด 

              ระดับปลายน้ํา 

1. พยายามหาตลาดแปรรูปยางแผนรมควัน เพื่อแกไขปญหาราคาตกตํ่า

ระยะยาว (2) 

 

2. ศึกษาขอมูล ดําเนินการแปรรูปเปนยางแทง STR20 และหาแนวทางหา

ทุนอุดหนุน (2) 

 

3. ศึกษาตลาดภายในประเทศ และตางประเทศ (2) 

 

4. เราจะไดขายตามราคาของตลาดกลางทุกวัน 
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5. ทําใหมีงานทํารวมกลุมกอนทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รักและ

หวงแหนอาชีพของตนเอง ทําใหทุกๆ คนท่ี รวมหมูคณะ ทําแตความดี เพื่อ

คุณภาพชีวิตของครอบครัว 

 

6. การรับซื้อ ชวยอํานวยความสะดวกแกสมาชิกท่ีมาขายยาง โดยไมตอง

เดินทางไปสงยางท่ีจุดรับซื้ออืน่ เชน ตลาดกลางหาดใหญหรือตลาดนาปอน 

ทําใหประหยัดตนทุนการขนสงและชวยใหกลุมมีการคลองตัวในการใช

เงินทุนหมุนเวียนอีกดวย 

    

การดําเนินธุรกจิของเครือขายฯ 

เกิดปญหาหรืออุปสรรค 1. ปญหาเรื่องคนงาน 

 

2. ปญหาพาเลสไมเพียงพอ 

 

3. ปญหาสถานีขนยางไมมีท่ีเก็บยางเพียงพอ 

 

4. ปญหารถขนยางไปบริษัท 

 

5. ปญการสตอกยาง 

 

6. ปญหายางขาดน้ําหนัก ยางสูญหาย 

 

7. ปญหาความศรัทธาและจงรักภักดีของเครือขาย 

 

8. ปญหาความเห็นแกตัวมากเกินไป 

 

9. ปญหาการบริหารไมเปนระบบ ซื้อเกง ขายไมเกง 

 

10. ปญหาความเห็นแกตัวของเครือขาย หวังผลประโยชนดานเดียว ไม

คํานึงถึงองคกร 

 

11. ปญหายางเขามา แตระบายออกไมทัน ทําใหเกิดความเสี่ยงเรือ่งราคา 

 

12. ราคาน้ํายางกับยางแผนรมควันไมหางกันเทาท่ีควร ทําใหการดําเนินการ

คาจัดการทํายางแผนไมมีกําไรเกิดข้ึน 

 

13. ปญหาท่ีเครือขายพบบอย คือ ขาดแคลนแรงงานในการทํางานของ

เครือขาย ทํามหเครือขายตองหันไปพึ่งพอคารับซื้อรับยางสด และตองถูก

กดราคา เมื่อราซื้อของราคาสูงกวาตลาดท่ัวไปก็จะทําใหขาดทุน 

 

14. ในการคัดช้ันยาง แตปจจุบันไมคอยมีปญหา เพราะท้ังสองฝายเขาใจ

ตรงกัน 

 

15. โครงการาคายางตกตํ่าตองอยู กิโลกรัมละ 110 บาท 

 

แผนยางดิบอยูท่ี 100 บาทน้ํายางสดอยูท่ี 90 บาท 

 

16. ถนนบริเวณจุดรับซื้อขรุขระ 
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อุปสรรคท่ีควรไดรับการแกไข 

            อันดับแรก 1. การจัดระบบไมสตอกยางเพือ่ปองกันความเสี่ย 

 

2. ปญหาความเขมแข็งของเครือขาย ไมหวังผลประโยชนอยางเดียว (2) 

 

3. ราคาน้ํายางกับยางแผนรมควันควรแตกตางกัน 

 

4. เพื่อใหทันกับเหตุการณ ควรปรับการรับซื้อยางจากเครือขาย เปนวันตอ

วัน อยางเดียวกบัยางรมควันช้ัน 3 (2) 

 

5. ราคายางตองมีราคาประกันโดยเฉพาะ ยางรมควัน 

 

6. ถนนสายเขาโรงงานมีปญหา เพราะท้ังเปนหลุมเปนบอ ทําใหรถของ

เครือขายไดรับความเสียหายได 

 

7. ควรมีการติดตอประสานงานตางๆ ของเครือขายใหครอบคลุมและ

สะดวกรวดเร็ว (2) 

 

8. ควรจัดอบรมเพิ่มพูลความรูความเขาใจใหแกบรรดาสมาชิกเพื่อความ

กระตือรือรนใหมากกวานี้ 

 

9. ไมมีปญหา (3) 

           อันดับท่ี2 1. ปญหาความศรัทธา/เห็นแกตัว  

 

2. คาบริหารจัดการจาก 70 สตางค ควรลดราคา เปน 50 สตางค เทากับผูรับ

ซื้อรายอื่นๆ (2) 

 

3. ควรใหภาครฐัรับประกันราคายาง 

 

4. การคัดยาง ตองไมลําเอยีง และสมควรมีการประชุมสมาชิก ทุกเดือน 

    

ควรดําเนินการอยางไรท่ีทําให

เครือขายมีความแขมแข็งและ

มั่นคง 

1. อบรมสรางจติสํานึกของเครือขาย โดยหนวยงานของรัฐเขามาชวยเหลือ

ดานนี้ (2) 

 

2. ตองมีผลกําไรและจายคาตอบแทนเปนเงินเฉลี่ยคืนให 

 

3. มีมาตรการแกไขปญหาเรื่องตลาดในระยะยาวและมั่นคงใหแกเครือขาย

ตางๆ (2) 

 

4. ชวยลดการขนสงจากกิโลกรัมละ 70 สตางค เหลือ 50 สตางค 

 

5. สหกรณควรมีสัมนา ประชุมเครือขาย อธิบายถึงจุดเดนจดุดอยของ

สหกรณใหเครือขายรับทราบใหบอยๆข้ึน (5) 

 

6. สมควรต้ังชุดพิเศษ เพื่อการตรวจสอบ การรับสงยาง ในแตละครั้ง 
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7. ใหปรับปรุงแกไขใหทันเหตุการณตามภาวะการตลาดของอุตสาหกรรม 

เพื่อมาชวยเหลอืเครือขายในบางโอกาส 

    

ภาครัฐควรหรอืไมควรดําเนินการ

ตามนโยบาย มาตารการ โครงการ 

ใดบาง เพราะอะไร 

 ควร 1. ใหการศึกษา แนะนํา ใหความรูจากประสบการณท่ีดูแล สกย. อื่นๆ 

 

2. ชวยเหลือเรื่องการอบรม เรือ่งชองทางหรอืเทคนิคใดทําใหลดตนทุนการ

รมควัน 

 

3. ชวยแนะนําแหลงเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า เงินอุดหนุน 

 

4. ดําเนินการตามนโยบาย โครงการรับประกันราคายางใหกับเครือขาย (3) 

 

5. โครงการแซกแทรงราคายางพารา เมื่อเวลาราคายางตกตํ่า เพราะจําทําให

ราคายางดีข้ึน 

 

6. ควรดําเนินตามนโยบายท่ีชาวสวนขอใหข้ึนราคายางกิโลกรัมละ 120 

บาท เพราะตอนนี้คาครองชีพสูง เนื่องจากการข้ึนคาแรงเปน 200 บาท 

 

7. ภาครัฐตองคิดถึงผลประโยชนของประชาชนคนรากหญาท่ีไมมีท่ีดินทํา

กิน แตกรีดยางจางนายทุนบาง 

 

8. ควรมีโครงการซึ่งชวยเหลือเกษตรกร 

 

9. ภาครัฐควรมีการผลักดันใหมีการสงเสริมการแปรรูปหรือการเพิ่มมูลคา

หรือการพัฒนาคุณภาพยางพารา จะดีกวาเพราะยั่งยืนกวา และเปนการ

ผลักดันใหยางพารามีมูลคาสูงข้ึนตามกลไกลของตลาด 

ไมควร 1. ภาครัฐไมควรจะมาทําใหกลไกของตลาดเสียหาย 

 

2. ไมควรเรียกคาอํานวยความสะดวกจากองคกร 

 

3. ไมควรหวงัผลตอบแทนจากการชวยเหลอืในหนาท่ีงานประจํา 

 

4. การชวยเหลอืคาปุย 2,520 บาท/ไร ไมควรดําเนินการ เพราะเกษตรกรท่ี

ทํากินบนท่ีดินท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ และลูกจางไมไดรับผลประโยชนใดๆเลย 

 

5. ภาครัฐไมควรดําเนินการโครงการจายเงินทดแทนราคายาง คือ โครงการ

ในปจจุบัน เพราะชาวสวนยางเปนจํานวนมากไมไดรับผลประโยชนจริงๆ 

และไมเปนการพัฒนาท่ียังยืน เปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุ 
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ภาคผนวก 11 

สรุปเวทีถอดบทเรียน คร้ังท่ี 2 

วันท่ี 1 พฤศจิยายน 2556 ณ ลําปารีสอรท จ.พัทลุง 
 

ผูเขารวม 

 รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท  รศ.ปติ  กันตังกุล  รศ.ศานิต เกาเอ้ียน ตวัแทน สกย. คณะกรรมการ

สหกรณ และฝายจัดการ  รวมจํานวน  17 คน ประกอบดวย 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

1 อาจารยปติ กนัตังกุล อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2 อาจารยศานิต เกาเอ้ียน อาจารยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

3 อาจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท อาจารยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

4 นายสมพล ศรีกมล หัวหนา สกย. ยานตาขาว 

5 นายมีศักดิ์ ผัวเจริญเกียรต ิ นักวิชาการชํานาญการ 

6 นายมนตรี ศุขเสงี่ยม เครือขายยางพารา 

7 นายอุดม อุนนวล เครือขายยางพารา 

8 นางโสรนาท อยูอําไพ ผูจัดการใหญ สหกรณการเกษตรยานตาขาว 

9 นายนดิ จันทรพุม ประธานผูตรวจสอบ 

10 นายวินัย รังสี เลขานุการ 

11 นายหนาย หนวูงษ กรรมการ 

12 นายวิสิทธ์ิ คีรีรัตน ผูตรวจสอบ 

13 นางสาวอรวรรณ หยงสตาร เจาหนาท่ีบัญชี 

14 นางสาวรัตนา เกื้อรอด เจาหนาท่ีบัญชี 

15 นางสาวดวงรัตน ถนนอมพวก นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

16 นางสาวพรวภิา พรมจีน ผูชวยนกัวจิัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

17 นายกิตติธัช เลิศภิรมยลักษณ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สาระสําคัญ 

 รศ.ศานิต เกาเอ๊ียน ไดดําเนนิการปูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร และขอมูลเบ้ืองตนเกีย่วยางพารา 

สถานการณยางพาราในอดีตจนถึงปจจุบัน และหวงโซอุปทานยางพาราแกผูเขารวมประชุม 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท เร่ิมกิจกรรมระดมความคิดเห็นจากโจทยปญหาท่ีวา “จะจัดการธุรกิจ

ยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาวอยางไร” โดยใหพิจารณาภายใตหัวขอ “ภาคีธุรกิจภายใตโซ

อุปทาน” ท้ังดานตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ท้ังนี้ไดใหผูเขารวมระดมความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมและเปาหมาย

ในแตละหวงโซอุปทานของสหกรณการเกษตรยานตาขาวเพื่อใหเห็นขอมูลและความตองการอยางชัดเจน    
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1. ตนน้ํา เปนกิจกรรมของสหกรณการเกษตรยานตาขาวดําเนินการกับสมาชิก 

เปาหมายของระดับน้ําน้ํา คือ การมีผลผลิตสูง มีคุณภาพ ตนทุนการผลิตต่ํา และมีรายไดเสริมโดย

กิจกรรมท่ีดําเนินการอยูคือ สนับสนุนปจจัยการผลิต เชน เงินทุน ปุย และอุปกรณการเกษตรใหแกสมาชิก 

ท้ังนี้ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ไดสรุปจากความเห็นของเวที ดังนี้ 

- การสนับสนุนปจจัยการผลิต คือ เราจะมีวิธีเปล่ียนการสนับสนุนอยางไร ใหสหกรณมีตนทุน

ต่ํากวาเดิม มีนวัตกรรมใดเพื่อชวยลดตนทุน 

- การใหความรูแกสมาชิก คือ ทําอยางไรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ อาจสรางศูนยเรียนรู

หรือสวนตนแบบ และควรมองการทําสวนยางในอนาคต ซ่ึงอาจมีรูปแบบการจัดการท่ี

เปล่ียนแปลงไป  

- การทําฐานขอมูลของสมาชิกสหกรณ ท้ังดานทุน ท่ีดิน แรงงานและการประกอบการ เพื่อให

ขอมูลดังกลาว สามารถใชในการวางแผนการจัดการในอนาคต 

- การดําเนินชีวิตและการทําเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงท้ังดาน เศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอมรวมท้ังหลักในการดําเนินการของสหกรณใหประหยัด 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 ท้ังนี้ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท จึงเสนอ

วิธีการดําเนินการ ใหทําแผนธุรกิจ โดยมีขอมูลดังกลาวขางตนรวมอยูดวย โดยมีรายละเอียดในแตละสวน 

เชน ยางพาราท่ีรวบรวมมาเปนประเภทใดบาง จากเครือขายใด เพื่อทําแผนธุรกิจโดยประมาณ 10 ป  

ดังนั้นสามารถสรุปเปาหมายหรือความสําเร็จท่ีตองการของหวงโซอุปานกลางน้ําดังนี้ 

- สหกรณมีการจัดการธุรกิจยางพาราสอดคลองกับแผนธุรกิจ 

- มีการบริหารความเส่ียงไดอยางเหมาะสม ทําใหชาวสวนยาง สมาชิกและภาคีพึงพอใจ 

- รักษาสัมพันธมิตรระหวางภาคีไดยาวนาน 

3. ปลายน้ํา: การทําการคาท่ีเช่ือมโยงกับตลาดโลก  Global value chain  

เนื่องจากตลาดในอนาคตอาจไมไดอยูเพียงแคในประเทศ แตอาจมีการรวมกับตางประเทศ 

สวนหนึ่งคือ กิจกรรมการสงออก  ดังนั้นเปาหมายในการทํา Global value chain คือ กลุมเปาหมายหลัก 

กิจกรรมหลัก และปญหา/อุปสรรค  โดยส่ิงทาทายและการจัดการยอมสูงข้ึนเชน สินคาตองมีมาตรฐาน 
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คุณภาพ วัตถุดิบตรวจสอบได โดยการสรางฐานขอมูล การบริหารจัดการสตอกสินคา การบริหารความ

เส่ียง โดยรักษาภาคีอยางเหมาะสม มีภาคีท่ีหลากหลาย เปนตน 

**** หลังจากท่ีไดเสนอการจะจัดการธุรกิจยางพาราของสหกรณการเกษตรยานตาขาว

อยางไร” โดยใหพิจารณาภายใตหัวขอ “ภาคีธุรกิจภายใตโซอุปทาน” ท้ังดานตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา แลว 

คณะกรรมการสหกรณ ฝายจัดการและเครือขายมีความตองการท่ีจะจัดการกิจกรรมหวงโซอุปทานทางดาน

ปลายน้ําเพื่อแปรรูปยางพาราเปนอุตสาหกรรม เชน โรงงานยางแทง การผลิตยางรถยนต ซ่ึง รศ.จุฑาทิพย  

ภัทราวาท ไดเสนอวา ควรจัดการในการลักษณะภาคียางพารา เนื่องจาก เทคโนโลยีในการผลิตในอนาคต

อาจมีการเปล่ียนแปลง รวมท้ังในประเทศมีการลงทุนโรงงานดังกลาวเพิ่มมากข้ึน หากทางสหกรณมีการ

เปล่ียนแปลงในการแปรรูปขนาดใหญ โครงสรางของสหกรณจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงดวยเชนกัน 

ดังนั้นจึงเสนอแผนธุรกิจภายใน 10 ป “ธุรกิจท่ีเช่ือมโยงการจําหนายผลผลิตอยางยั่งยืน” จากกิจกรรมและ

เปาหมายท่ีพิจารณาจากขางตน 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 

ความสัมพันธท่ีดีของสมาชิกและเครือขาย รวมท้ังสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิต 

2. กลางน้ํา : ฐานขอมูล แผนธุรกิจ 

สหกรณมีการใชฐานขอมูลจากตนน้ํา นําไปจัดการวางแผนกิจกรรมตางๆ เชน การจัดการความรู

แกพนักงาน การสงไปศึกษาดูงาน มีระบบพัฒนาบุคคล แผนเจรจาธุรกิจ แผนพัฒนาความเส่ียง เปนตน 

โดยมีการประเมินแผนและผลการปฏิบัติงานทุกป เพื่อความการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  ท้ังนี้ เปาหมาย

สูงสุดของกิจกรรมกลางน้ํา คือ การมีแผนธุรกิจท่ีเช่ือมโยงทุกโหมดกิจกรรม 

3. ปลายน้ํา : การตลาด 

การขายสินคาท่ีมีความหลากหลายทําใหมีเครือขายทางการคามากข้ึน เปนการลดความเส่ียงทาง

การตลาด ท้ังนี้ควรมีนวัตกรรมในการผลิตเพ่ือเปนการสรางมูลคาเพ่ิม รวมท้ังติดตามความเคล่ือนไหวของ

สถานการณเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยางพาราเพื่อวางแผนและบริหารจัดการอยางทันตอสถานการณท่ี

เกิดข้ึน เปาหมายสูงสุดของกิจกรรมปลายน้ํา คือ สามารถดําเนินอยูในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน 

**** เม่ือมีการวางแผนงานแตละสวนของตนน้ํา กลางและน้ําและปลายน้ํา ใหดําเนินการเขียน

รายการวา ในแตสวนมรการเช่ือมโยงกับคัดเจนข้ึนบางและเกี่ยวของอยางไร เพื่อใหสามารถดําเนินการทํา

แผนธุรกิจได 
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