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ประเทศไทย
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Para-rubber has been an important economic crop in Thailand for
a long time. This research estimated the cost of para-rubber production
and described the selling problems of para-rubber farmers in Thailand.
In 2014, primary data were collected using structured interviews from
a total sample of 2,971 para-rubber farmers who were supervised by
the Office of the Rubber Replanting Aid Fund in Thailand.
These respondents were selected using the multi-stage random sampling
technique. Descriptive statistics were used for data analysis. The results
revealed that Thai para-rubber farmers had an average cost of para-rubber
production of 59.33 baht per kilogram. Costs of production for rubber latex,
unsmoked sheet rubber and cup lump rubber were 59.80, 63.02, and 55.17
baht per kilogram, respectively. The costs of para-rubber production in
plain, rolling, and high areas were 61.15, 56.57, and 60.27 baht per kilogram,
respectively. Problems with selling Thai para-rubber at the farm level were
at the moderate level. The quality of labor on Thai para-rubber farms should
be improved through knowledge learning.
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บทคัดย่ อ
ยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิ จที่ ส�ำคัญของประเทศไทย
มาอย่างยาวนาน การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประมาณ
ค่าต้นทุนการผลิตยางพารา และศึกษาปั ญหาการขายผลผลิต
ยางพาราของเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในประเทศไทย โดยท�ำ
การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิในปี พ.ศ. 2557 ด้วยแบบสัมภาษณ์
เชิงโครงสร้างจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราที่อยูใ่ น
ความดู แ ลของส�ำ นัก งานกองทุ น สงเคราะห์ ก ารท�ำ สวนยาง
ทุกภูมิภาคของประเทศ จ�ำนวนทั้งสิ้ น 2,971 ราย ซึ่ งได้จาก
การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ
เชิ ง พรรณนา ผลการวิ จ ัย พบว่ า เกษตรกรผู ป้ ลู ก ยางพารา
ทั้ง ประเทศมี ต ้น ทุ น การผลิ ต ยางพาราเฉลี่ ย 59.33 บาทต่ อ
กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตน�้ำยางสด ยางแผ่นดิบ และยางก้อนถ้วย
เฉลี่ ย 59.80 63.02 และ 55.17 บาทต่ อกิ โลกรั ม ตามล�ำดับ
ต้นทุนการผลิตยางพาราในพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ราบสู งลูกคลื่น
ลอนลาน และพื้นที่สูงเฉลี่ย 61.15 56.57 และ 60.27 บาทต่อ
กิโลกรัม ตามล�ำดับ ปัญหาการขายผลผลิตยางพาราโดยภาพรวม
อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง เกษตรกรผู ้ป ลู ก ยางพาราควรเพิ่ ม
คุณภาพของแรงงานผ่านกระบวนการให้ความรู ้
ค�ำส�ำคัญ: ต้นทุนการผลิต เขตนิ เวศยางพารา เกษตรกรผูป้ ลูก
ยางพารา

บทน�ำ
ยางพาราเป็ นพืชที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นพืชที่สร้างรายได้จาก
การส่งออกให้กบั ประเทศเป็ นมูลค่าไม่ต่ำ� กว่าสองแสนล้านบาท
ต่อปี โดยมีประเทศคู่คา้ ที่สำ� คัญ คือ ประเทศจีน สหรัฐอเมริ กา
และสหภาพยุโรป รวมทั้งยังเป็ นพืชที่สร้างความมัน่ คงในอาชีพ
ให้กบั ประชากรทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศกว่า 1.60 ล้านครัวเรื อน
คิดเป็ นร้อยละ 27.97 ของครัวเรื อนเกษตรกรทั้งประเทศ (ศูนย์
สารสนเทศการเกษตร, 2558ก) แต่จากปั ญหาราคายางพารา
ตกต�่ำซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่พบว่า
ราคาน�้ำยางสดและราคายางแผ่นดิบชั้น 3 เฉลี่ยในประเทศลดต�่ำ
ลงเหลือ 38.53 และ 43.02 บาทต่อกิโลกรัม ตามล�ำดับ (กรมการค้า
ภายใน, 2558) อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการที่เศรษฐกิจโลก
อยูใ่ นภาวะตกต�่ำ ซึ่ งส่ งผลให้ปริ มาณความต้องการซื้อยางพารา
ในตลาดโลกลดลงเป็ นอย่างมาก อีกทั้งประเทศไทยต้องพึ่งพา
การส่ งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราสู งถึงร้อยละ 80–90

ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ท้ ัง หมด ท�ำ ให้ ร าคายางพาราในประเทศมี
ความอ่ อ นไหวต่ อ การเปลี่ ย นแปลงจากราคาในตลาดโลก
(ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2558ข)
นอกจากนี้การท�ำสวนยางพารายังมีปัญหาการขาดแคลน
แรงงานครั ว เรื อนท�ำสวนยางพารา อันเนื่ องมาจากแรงงาน
วัย หนุ่ ม สาวที่ ไ ด้รั บ การศึ ก ษาสู ง ได้เ คลื่ อ นย้า ยเข้า สู่ ภ าค
อุตสาหกรรมมากขึ้ น และในขณะเดี ยวกันแรงงานครัวเรื อน
ท�ำสวนยางพาราที่มีอยูเ่ ริ่ มเข้าสู่ แรงงานสู งวัยมากขึ้น ท�ำให้มี
การจ้างแรงงานจากภายนอกเพิ่มขึ้น และส่ งผลให้เกษตรกร
ผูป้ ลูกยางพาราต้องเผชิญกับภาวะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและสวนทาง
กับ รายได้ ซึ่ งสร้ า งความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่ เ กษตรกรผู ป้ ลู ก
ยางพารากัน ถ้ว นหน้ า และบั่น ทอนความมั่น คงในอาชี พ
การท�ำสวนยางพาราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้เข้าสู่ การเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยนโดยสมบูรณ์ ท�ำให้การด�ำเนิ นการเพื่อเตรี ยม
ความพร้ อ มแก่ เ กษตรกรผู ้ป ลู ก ยางพาราในการรั บ มื อ กับ
การแข่งขันทางการตลาดที่ สูงขึ้นเป็ นสิ่ งที่ จำ� เป็ นโดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ง การแข่ ง ขัน ด้า นต้น ทุ น การผลิ ต การวิ จ ัย ครั้ งนี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อประมาณค่าต้นทุนการผลิต
ยางพารา และ 2) เพื่อศึกษาปัญหาการขายผลผลิตยางพาราของ
เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในประเทศไทย ซึ่ งผลการวิจยั ที่ได้
คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการยางแห่งประเทศไทยในส่วนของ
ส�ำ นัก งานกองทุ น สงเคราะห์ ก ารท�ำ สวนยาง (สกย.) เดิ ม
ส�ำนักงานเกษตร กระทรงเกษตรและสหกรณ์ ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการน�ำไปใช้
เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการส่ งเสริ ม หรื อให้ความช่ วยเหลือแก่
เกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา รวมถึงการก�ำหนดแผน/มาตรการ/
นโยบายเกี่ยวกับยางพาราที่เหมาะสมต่อไป

การตรวจเอกสาร
นภาภรณ์ (2544) วัลลภ (2545) และ ดวงมณี (2553)
ได้ใ ห้ ค วามหมายของต้น ทุ น ว่ า เป็ นมู ล ค่ า ของทรั พ ยากร
ที่ผผู ้ ลิต หรื อผูป้ ระกอบการสูญเสีย หรื อคาดว่าจะเสียไป เพือ่ ให้
ได้สินค้า/บริ การต่ างๆ ที่ ตอ้ งการ หรื อเพื่อวัตถุ ประสงค์ใด
วัตถุประสงค์หนึ่ ง ซึ่ งมูลค่านั้นจะต้องวัดได้เป็ นหน่วยเงินตรา
โดยทั่ว ไปต้น ทุ น จ�ำ แนกได้ 2 ลัก ษณะ คื อ 1) ต้น ทุ น ที่ ย งั
ไม่หมดประโยชน์ (unexpired cost) หมายถึง ต้นทุนที่ผูผ้ ลิต
หรื อผูป้ ระกอบการสามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคต
จึงคิดเป็ นรายจ่าย (expenditure) อาจอยูใ่ นรู ปของเงินสด หรื อ
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สิ นทรั พย์อื่น เช่ น การซื้ อรถยนต์มาใช้ในการขนส่ งผลผลิ ต
ยางพารา ซึ่ งสามารถใช้ง านในอนาคตได้อี ก หลายปี และ
2) ต้นทุนที่หมดประโยชน์แล้ว (expired cost) หมายถึง ต้นทุน
ที่ ผูผ้ ลิ ต หรื อ ผูป้ ระกอบการได้รั บ ประโยชน์ ไ ปทั้ง สิ้ น แล้ว
ภายในระยะเวลาด�ำเนินงาน จึงคิดเป็ นค่าใช้จ่าย (expense) เช่น
ค่าปุ๋ ย ค่าสารเคมีทางการเกษตร ค่าจ้างแรงงาน ค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า
นราทิ พย์ (2547) ได้กล่าวว่า การค�ำนวณต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ จะมี ความแตกต่ างจากการค�ำนวณต้นทุ นทาง
บัญ ชี หรื อ ต้น ทุ น ทั่ว ไป กล่ า วคื อ ต้น ทุ น ทางบัญ ชี น้ ัน จะ
ประเมิ นค่าใช้จ่ายที่ เป็ นตัวเงิ นเพียงอย่างเดี ยว หรื อที่ เรี ยกว่า
ต้นทุนชัดแจ้ง (explicit cost) ในขณะที่ตน้ ทุนทางเศรษฐศาสตร์
จะรวมค่าใช้จ่ายทั้งที่สามารถวัดเป็ นตัวเงินได้ (ต้นทุนชัดแจ้ง)
และไม่สามารถวัดเป็ นตัวเงินได้ หรื อที่เรี ยกว่า ต้นทุนแอบแฝง
(implicit cost) ซึ่ ง หมายถึ ง ต้น ทุ น ค่ า เสี ย โอกาสของปั จ จัย
การผลิ ตที่ ผูผ้ ลิ ต หรื อผูป้ ระกอบการเป็ นเจ้าของ และน�ำเอา
ปั จจัยการผลิตชนิ ดนั้น มาใช้ผลิตสิ นค้า/บริ การด้วยตนเอง จึง
ไม่ตอ้ งจ่ายเงินซื้อ หรื อเช่าปัจจัยการผลิตนั้นจากบุคคลอื่น
งานวิจยั เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตยางพาราไทยมีจำ� นวน
มากพอสมควร ทั้งในระดับจุลภาค หรื อระดับฟาร์ มครัวเรื อน
ในพื้นที่ ที่นักวิจยั สนใจ และในระดับมหภาคที่ เป็ นภาพรวม
ของภูมิภาคหรื อของประเทศ ตัวอย่างเช่น ถนอมศักดิ์ (2529)
ได้ท ำ� การวิ เ คราะห์ ต ้น ทุ น การผลิ ต ยางพาราของเกษตรกร
ผูป้ ลูกยางพาราพันธุ์ดีทดแทนยางเก่าในจังหวัดระยอง ซึ่ งได้
รับทุนสงเคราะห์ปลูกทดแทนจากส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์
การท�ำสวนยาง โดยรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา
ที่มีตน้ ยางพาราอายุต้ งั แต่ 1–17 ปี ประกอบกับการใช้ขอ้ มูล
ทุติยภูมิในปี ที่ 18–26 จากโครงการวิจยั เรื่ องต้นทุนการผลิ ต
ยางพาราของประเทศไทยปี การผลิต 2528 ของสถาบันวิจยั ยาง
ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกยางพารามี ตน้ ทุนการผลิ ต
ยางพาราตลอดช่วงอายุ 26 ปี ของต้นยางพาราเฉลี่ย 47,437.87
บาทต่อไร่ ประกอบด้วยต้นทุนที่เป็ นเงินสดร้อยละ 37.01 และ
ต้นทุนที่ไม่ใช่เงินสดร้อยละ 62.99 โดยยางพาราพันธุ์ RRIM
600 ให้ผลผลิตในช่วงอายุ 8–12 ปี และ 13–17 ปี เฉลี่ย 232.22
และ 339.61 กิ โลกรัมต่อไร่ ต่อปี ในขณะที่ยางพาราพันธุ์อื่น
ให้ ผ ลผลิ ต ในช่ ว งอายุ เ ดี ย วกัน เฉลี่ ย 197.32 และ 279.12
กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี
นอกจากนี้อเนก และ พัชริ นทร์ (2550) ได้ทำ� การวิเคราะห์
ต้น ทุ น การผลิ ต ยางแผ่ น ดิ บ ของสวนยางพาราขนาดเล็ ก
ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2549 ผลการวิ จ ัย พบว่า เกษตรกร
ผูป้ ลูกยางพารามีตน้ ทุนการผลิตยางแผ่นดิบตลอดช่วงอายุ 22 ปี
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ของต้นยางพาราเฉลีย่ 34.27 บาทต่อกิโลกรัม หรื อ 105,941 บาท
ต่อไร่ และมีผลผลิตยางพาราเฉลี่ย 276 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี
งานวิจยั เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตยางพาราไทยชี้ให้เห็นว่า
ค่าจ้างแรงงานมีสัดส่ วนสู งที่สุดในโครงสร้างต้นทุนการผลิต
ยางพารา ตัวอย่างเช่น จุมพฏ และ พัชริ นทร์ (2551) พบว่า สัดส่วน
ของค่าจ้างแรงงานในโครงสร้ างต้นทุนการผลิ ตยางแผ่นดิ บ
ของเกษตรกรผูป้ ลูกยางพารารายย่อยทั้งประเทศสู งเกือบร้อยละ
60 ส่ วนกนกพร บัญชา และ อรอนงค์ (2556) พบว่า การผลิต
ยางพาราของเกษตรกรผู ป้ ลู ก ยางพาราในต�ำ บลท่ า ชะมวง
อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีสดั ส่วนของค่าจ้างแรงงานสู งกว่า
ร้ อยละ 70 ทั้งในพื้นที่ ราบลุ่ม พื้นที่ ราบสู งลูกคลื่ นลอนลาด
และพื้นที่ สูง ในขณะที่ บญ
ั ชา ประวัติ ทวีศกั ดิ์ อาซี ซัน และ
พีระพงค์ (2556) พบว่า การผลิ ตยางแผ่นดิ บของเกษตรกร
ผูป้ ลูกยางพาราทั้งประเทศมีสัดส่ วนของค่าจ้างแรงงานสู งถึง
ร้อยละ 65 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ในขณะที่ตน้ ทุนปั จจัย
การผลิตอื่นๆ มีสัดส่ วนเพียงร้ อยละ 35 ของต้นทุนการผลิต
ทั้งหมด
งานวิจยั เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของการลงทุน
ผลิตยางพาราในประเทศไทยที่ผา่ นมา ตัวอย่างเช่น ถนอมศักดิ์
(2529) ในจังหวัดระยอง และ อภิสมา (2544) ในจังหวัดบุรีรัมย์
พบว่า การลงทุ นผลิ ตยางพาราในพื้นที่ เหล่ านี้ มีความคุ ม้ ค่า
ในการลงทุน โดยมีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิเป็ นบวก อัตราผลตอบแทน
ต่อต้นทุนมีค่ามากกว่าหนึ่ ง และอัตราผลตอบแทนภายในมีค่า
มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะยาว

วิธีดำ� เนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงส�ำรวจระดับประเทศในปี
พ.ศ. 2557 โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างในการรวบรวม
ข้อ มู ล กับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง 2,971 รายที่ สุ่ ม จากประชากร คื อ
เกษตรกรผู ป้ ลู ก ยางพาราที่ อ ยู่ใ นความดู แ ลของส�ำ นัก งาน
กองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยางทุกภูมิภาคของประเทศไทย
จ�ำ นวน 243,957 ราย ตามหลัก การของ Neuman (2011)
การสุ่ มตัวอย่างจาก 61 เขต (เขต หมายถึง ส�ำนักงานกองทุน
สงเคราะห์การท�ำสวนยางจังหวัด) ใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้น
ตามสั ด ส่ ว น โดยจ�ำ แนกประชากรเป็ นรายภู มิ ภ าค ซึ่ งได้
กลุ่มตัวอย่างในภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันตกจ�ำนวน 1,038, 981,
576, 258, 88 และ 30 ราย ตามล�ำดับ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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(1) ภาคใต้ป ระกอบด้วย 17 เขต คื อ จัง หวัด ชุ มพร
(90 ราย) นครศรี ธรรมราชเขต 2 (90 ราย) นราธิ วาส (89 ราย)
สตูล (87 ราย) ตรัง (83 ราย) นครศรี ธรรมราชเขต 1 (78 ราย)
สุ ราษฎร์ ธานี (77 ราย) กระบี่ (70 ราย) สงขลาเขต 2 (69 ราย)
ยะลา (63 ราย) ระนอง (54 ราย) พัทลุ ง (50 ราย) ปั ตตานี
(37 ราย) พังงา (31 ราย) สงขลาเขต 1 (30 ราย) ภูเก็ต (21 ราย)
และเบตง (19 ราย)
(2) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือประกอบด้วย 20 เขต คือ
จัง หวัด กาฬสิ น ธุ์ (79 ราย) ขอนแก่ น (74 ราย) ศรี ส ะเกษ
(69 ราย) เลย (68 ราย) มุกดาหาร (64 ราย) อุดรธานี (63 ราย)
นครพนม (60 ราย) หนองคาย (59 ราย) สกลนคร (53 ราย)
สุ รินทร์ (51 ราย) หนองบัวล�ำภู (50 ราย) นครราชสี มา (50 ราย)
ร้อยเอ็ด (44 ราย) บุรีรัมย์ (36 ราย) ยโสธร (31 ราย) อุบลราชธานี
(30 ราย) มหาสารคาม (30 ราย) บึ ง กาฬ (25 ราย) ชัย ภู มิ
(23 ราย) และอ�ำนาจเจริ ญ (22 ราย)
(3) ภาคเหนือประกอบด้วย 15 เขต คือ จังหวัดเชียงราย
(73 ราย) พะเยา (68 ราย) อุตรดิตถ์ (58 ราย) น่าน (53 ราย) แพร่
(44 ราย) ล�ำพูน (30 ราย) แม่ฮ่องสอน (30 ราย) ตาก (30 ราย)
ก�ำแพงเพชร (30 ราย) สุ โขทัย (30 ราย) เพชรบูรณ์ (30 ราย)
พิษณุ โลก (29 ราย) ล�ำปาง (27 ราย) พิจิตร (23 ราย) และ
เชียงใหม่ (21 ราย)
(4) ภาคตะวันออกประกอบด้วย 6 เขต คื อ จังหวัด
ระยอง (81 ราย) ตราด (54 ราย) จันทบุรี (45 ราย) สระแก้ว

(28 ราย) ฉะเชิงเทรา (25 ราย) และปราจีนบุรี (25 ราย)
(5) ภาคกลางประกอบด้วย 2 เขต คือ จังหวัดนครสวรรค์
(58 ราย) และอุทยั ธานี (30 ราย)
(6) ภาคตะวันตกมีเพียงเขตเดียว คือ จังหวัดกาญจนบุรี
(30 ราย)
การสุ่ มตัวอย่างในแต่ละภูมิภาคได้ใช้การสุ่ มแบบง่าย
ด้ว ยการจับ ฉลากแบบไม่ ใ ส่ คื น ตามล�ำ ดับ ที่ ข องเกษตรกร
ผูป้ ลูกยางพาราในทะเบี ยนของส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์
การท�ำสวนยาง ทั้งนี้ กลุ่ ม ตัว อย่า งเกษตรกรผูป้ ลู กยางพารา
ที่ใช้ในการวิจยั ทุกราย มีตน้ ยางพาราที่เปิ ดกรี ดแล้ว ซึ่ งมีอายุ
ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 7 ปี จนถึงมากกว่า 25 ปี และได้กำ� หนด
สมมติฐานของการวิจยั ไว้วา่ เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราทีม่ ลี กั ษณะ
ของผลผลิตยางพารา และเขตนิเวศยางพาราแตกต่างกัน น่าจะมี
ต้นทุนการผลิตยางพาราแตกต่างกัน ซึ่งได้จำ� นวนตัวอย่างดังแสดง
ในตารางที่ 1
ในการรวบรวมข้อมูลได้มีการสอบถามเกษตรกรผูป้ ลูก
ยางพาราเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตยางพารารายปี ย้อนหลัง ตั้งแต่
ช่วงเริ่ มปลูก ช่วงที่ยงั ไม่เปิ ดกรี ด จนถึงปี ที่ทำ� การส�ำรวจ ซึ่ งได้
เปิ ดกรี ด ยางพาราแล้ว เพื่ อ ให้ ไ ด้ต ้น ทุ น การผลิ ต ยางพารา
ครอบคลุมทั้งในช่วงยางพารายังไม่ให้ผลผลิตและช่วงยางพารา
ให้ผลผลิ ตแล้ว โดยได้ประมาณค่าต้นทุ นตามกิ จกรรมหลัก
ของการผลิตยางพารา จ�ำแนกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้

ตารางที่ 1 จ�ำนวนตัวอย่างเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราจ�ำแนกตามลักษณะของผลผลิตและเขตนิเวศยางพารา
เขตนิเวศยางพารา2
ลักษณะของผลผลิตยางพารา1
พื้นที่ราบลุ่ม3
พื้นที่ราบสู งลูกคลื่นลอนลาด4
พื้นที่สูง5
น�้ำยางสด
270
491
350
ยางแผ่นดิบ
197
356
246
ยางก้อนถ้วย
317
374
370
รวม
784
1,221
966

รวม
1,111
799
1,061
2,971

หมายเหตุ: 1 ลักษณะของผลผลิตยางพาราจ�ำแนกเป็ น 3 ชนิด คือ 1) น�้ำยางสด 2) ยางแผ่นดิบ และ 3) ยางก้อนถ้วย
2
เขตนิเวศยางพาราจ�ำแนกเป็ น 3 ลักษณะ คือ 1) พื้นที่ราบลุ่ม เป็ นพื้นที่ท้ งั ที่มีน้ ำ� ท่วมขังและไม่ท่วมขัง ซึ่งมีความลาดชันน้อยกว่า 10 องศา และ
		 มีความสู งจากระดับน�้ำทะเลไม่เกิน 20 เมตร 2) พื้นที่ราบสู งลูกคลื่นลอนลาด เป็ นพื้นที่ที่มีความลาดชันระหว่าง 10-20 องศา และมีความสู ง
		 จากระดับน�้ำทะเลระหว่าง 20-100 เมตร และ 3) พื้นที่สูง หรื อพื้นที่ภูเขา เป็ นพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 20 องศา และมีความสู งจาก
		 ระดับน�้ำทะเลตั้งแต่ 100 เมตรขึ้นไป
3
พื้นที่ราบลุ่มประกอบด้วย 42 เขต คือ ภาคใต้ 17 เขต ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 16 เขตยกเว้นจังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวล�ำภู และบึงกาฬ
		 ภาคตะวันออก 6 เขต ภาคกลาง 2 เขต และภาคตะวันตก 1 เขต
4
พื้นที่ราบสู งลูกคลื่นลอนลาดประกอบด้วย 61 เขตที่ทำ� การวิจยั
5
พื้นที่สูงประกอบด้วย 43 เขต คือ ภาคใต้ 17 เขต ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 4 เขตเฉพาะจังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวล�ำภู และบึงกาฬ
		 ภาคเหนือ 15 เขต ภาคตะวันออก 6 เขต และภาคตะวันตก 1 เขต
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(1) กิจกรรมการปลูกยางพารา ได้แก่ การเตรี ยมพืน้ ทีป่ ลูก
การวางแนวหลุม การขุดหลุมปลูก การเตรี ยมวัสดุปลูก การใส่ปยุ๋
รองก้นหลุม การปลูกยางพาราและปลูกซ่อม และการตัดแต่งกิ่ง
(2) กิ จกรรมการจัดการและดู แลรั กษาสวนยางพารา
ได้แก่ การใส่ปยุ๋ การตัดแต่งกิง่ และการป้องกันและก�ำจัดโรคพืช/
วัชพืช/แมลงศัตรู พืช
(3) กิจกรรมการกรี ดยางพารา ได้แก่ การเตรี ยมเครื่ องมือ
และอุปกรณ์สำ� หรับการกรี ดยางพารา การกรี ดยางพารา การเก็บ
น�้ำยางสด และการจัดการผลผลิตยางพารา และ
(4) กิจกรรมการตลาดผลผลิตยางพารา ได้แก่ การเตรี ยม
ผลผลิตยางพาราเพื่อการขาย การขนส่ ง และการขายผลผลิต
ยางพาราที่ตลาดรับซื้ อ
แรงงานที่ ปฏิ บตั ิ งานในกิ จกรรมการผลิ ตยางพารามี
2 ประเภท คือ 1) แรงงานครัวเรื อน และ 2) แรงงานจ้าง ซึ่ งมี
การประเมินค่าจ้างแรงงานทั้งที่เป็ นตัวเงิน และค่าเสี ยโอกาส
ของแรงงานครัวเรื อน (ใช้ค่าแรงขั้นต�่ำ 300 บาทต่อวัน)
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา อัน ได้แ ก่
ค่ า ร้ อ ยละ และค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต ในส่ ว นของการวิ เ คราะห์
ต้นทุนการผลิตยางพาราใช้การวิเคราะห์ตน้ ทุนเฉลี่ยในระยะยาว
แบบไม่ปรับค่าเงินตามเวลา จ�ำแนกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) ต้นทุน
การผลิตยางพาราเฉลี่ยต่อไร่ และ 2) ต้นทุนการผลิตยางพารา
เฉลี่ยต่อกิโลกรัม ในส่ วนของข้อค�ำถามปั ญหาการขายผลผลิต
ยางพารามี ลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ
4 หมายถึง มีปัญหามาก 3, 2, และ 1 หมายถึง ปานกลาง น้อย
และไม่มี ตามล�ำดับ โดยได้กำ� หนดเกณฑ์การประเมินระดับปัญหา
การขายผลผลิตในประเด็นต่างๆ ตามอันตรภาคชั้นที่คำ� นวณได้
คือ มาก (3.26–4.00 คะแนน) ปานกลาง (2.51–3.25 คะแนน)
น้อย (1.76–2.50 คะแนน) และไม่มี (1.00–1.75 คะแนน)

ผลการวิจยั และอภิปราย
ต้นทุนการผลิตยางพาราของเกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา
ในประเทศไทย
เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราทั้งประเทศมีตน้ ทุนการผลิต
ยางพาราเฉลี่ย 59.33 บาทต่อกิโลกรัม หรื อ 271,363.68 บาท
ต่ อ ไร่ เมื่ อ พิ จ ารณาต้น ทุ น การผลิ ต ยางพาราของเกษตรกร
ผู ป้ ลู ก ยางพาราทั้ง ประเทศตามลัก ษณะของผลผลิ ต พบว่ า
เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราทั้งประเทศมีตน้ ทุนการผลิตยางแผ่นดิบ
เฉลี่ย 63.02 บาทต่อกิโลกรัม หรื อ 288,240.21 บาทต่อไร่ ซึ่ ง
สู งกว่าต้นทุ นการผลิ ตน�้ำยางสดและยางก้อนถ้วยที่ มีตน้ ทุ น

821

เฉลี่ย 59.80 และ 55.17 บาทต่อกิโลกรัม หรื อ 273,517.33 และ
252,333.51 บาทต่อไร่ ตามล�ำดับ เนื่องจากการผลิตยางแผ่นดิบ
มีข้นั ตอนการผลิตมากกว่าการผลิตผลผลิตยางพาราในลักษณะอืน่
ท�ำ ให้ใ ช้ร ะยะเวลาในการผลิ ต นานกว่า เฉลี่ ย 6.82 ชั่ว โมง
ส่ งผลให้มีค่าจ้างแรงงานสู งกว่า ในขณะที่การผลิตน�้ำยางสด
และยางก้อนถ้วยใช้ระยะเวลาเฉลี่ ย 4.15 และ 1.23 ชั่วโมง
ตามล�ำดับ รวมทั้งการผลิตยางแผ่นดิบมีตน้ ทุนที่เพิม่ ขึ้นในส่วน
ของการสร้างโรงเรื อน การซื้ ออุปกรณ์ทำ� ยางแผ่นดิบและวัสดุ
สิ้ นเปลือง ได้แก่ จักรรี ดยาง ถังรวมน�้ำยาง ตะแกรงกรองน�้ำยาง
ลวดกรองน�้ำยาง ตะกง ไม้ตากยาง สังกะสี แผ่นเรี ยบ กระป๋ อง
ตวงน�้ำยาง พายกวาดน�้ำยาง โอ่งน�้ำ กรดฟอร์มิก
เมื่ อ จ�ำ แนกต้น ทุ น การผลิ ต ยางพาราของเกษตรกร
ผูป้ ลูกยางพาราทั้งประเทศตามเขตนิ เวศยางพาราพบว่า พื้นที่
ราบลุม่ เป็ นพื้นที่ที่มีตน้ ทุนการผลิตยางพาราสูงที่สุด (61.15 บาท
ต่อกิโลกรัม หรื อ 279,661.72 บาทต่อไร่ ) เนื่องจากสวนยางพารา
ในพื้ น ที่ ร าบลุ่ ม โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ เ หมาะสม เช่ น
พื้นที่ที่มีน้ ำ� ขัง พื้นที่ที่ปรับเปลีย่ นมาจากพื้นที่นา ท�ำให้เกษตรกร
มีตน้ ทุนปั จจัยการผลิต เช่น ปุ๋ ย สารเคมีทางการเกษตร สู งกว่า
เขตนิ เ วศยางพาราอื่ น ในขณะที่ พ้ื น ที่ สู ง มี ต ้น ทุ น การผลิ ต
ยางพาราในอันดับรองลงมา คือ 60.27 บาทต่อกิโลกรัม หรื อ
275,691.52 บาทต่อไร่ เนื่ องจากสวนยางพาราในพื้นที่สูงโดย
ส่ ว นใหญ่ ค่ อ นข้า งอยู่ห่ า งไกลและการคมนาคมไม่ ส ะดวก
ท�ำให้การเดิ นทางและการปฏิบตั ิงานของแรงงานมีความยาก
ล�ำบาก ส่ งผลให้ค่าจ้างแรงงานและค่าขนส่ งสู งกว่าเขตนิ เวศ
ยางพาราอื่น ส่ วนพื้นที่ ราบสู งลูกคลื่ นลอนลาดเป็ นพื้นที่ ที่มี
ต้นทุนการผลิตยางพาราต�่ำที่สุด (56.57 บาทต่อกิโลกรัม หรื อ
258,737.81 บาทต่อไร่ ) เนื่องจากสวนยางพาราในพื้นที่ราบสู ง
ลูกคลื่นลอนลาดโดยส่ วนใหญ่มีการคมนาคมที่สะดวก แสดง
ให้เห็ นว่า พื้นที่ ราบสู งลูกคลื่ นลอนลาดมี ความเหมาะสมต่อ
การปลูกยางพารามากกว่าเขตนิเวศยางพาราอื่น
เมื่อเปรี ยบเทียบต้นทุนการผลิตน�้ำยางสด ยางแผ่นดิบ
และยางก้อนถ้วยของเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในแต่ละเขตนิเวศ
ยางพาราพบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในพื้นที่ราบลุม่ มีตน้ ทุน
การผลิ ต น�้ำ ยางสดสู ง ที่ สุ ด (61.86 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม หรื อ
282,913.77 บาทต่อไร่ ) รองลงมาคือเกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา
ในพื้นที่ สูง มี ตน้ ทุ นการผลิ ตน�้ำยางสดเฉลี่ ย 61.59 บาทต่ อ
กิ โลกรั ม หรื อ 281,703.35 บาทต่อไร่ ส่ วนเกษตรกรผูป้ ลูก
ยางพาราในพื้ น ที่ ร าบสู ง ลู ก คลื่ น ลอนลาดมี ต ้น ทุ น การผลิ ต
น�้ำยางสดต�่ำที่สุด คือ 55.95 บาทต่อกิโลกรัม หรื อ 255,934.86
บาทต่อไร่ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ต้นทุนเฉลี่ยและโครงสร้างต้นทุนการผลิตน�้ำยางสดจ�ำแนกตามเขตนิเวศยางพาราของเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในประเทศไทยปี พ.ศ. 2557
พื้นที่ราบลุ่ม (n=270)
พื้นที่ราบสู งลูกคลื่นลอนลาด (n=491)
พื้นที่สูง (n=350)
รายการ
บาท/กก. บาท/ไร่ ร้อยละ บาท/กก. บาท/ไร่
ร้อยละ บาท/กก. บาท/ไร่
1. ช่วงยางพารายังไม่ให้ผลผลิต
8.59
39,314.80 13.90
7.05
32,289.22 12.62
8.61
36,399.31
1.1 ค่าเตรี ยมพื้นที่และค่าจ้างแรงงานจัดการสวน
3.39
15,521.01
2.95
13,522.03
3.48
14,712.49
1.2 ค่าปุ๋ ยรองก้นหลุมและปุ๋ ยบ�ำรุ ง (ปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรี ย)์
3.84
17,549.87
2.95
13,522.27
3.46
14,651.87
1.3 ค่าพันธุ์ยางพารา (ปลูก/ซ่อม)/พืชคลุมดิน
0.57
2,647.88
0.51
2,349.74
0.60
2,549.74
1.4 ค่าอุปกรณ์การเกษตรและสารเคมีทางการเกษตร
0.56
2,534.70
0.46
2,134.70
0.59
2,534.74
1.5 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
0.09
450.90
0.08
370.00
0.22
970.00
1.6 ค่าเดินทาง
0.08
320.22
0.06
190.22
0.15
590.22
1.7 ค่าน�้ำและค่าไฟฟ้า
0.06
290.22
0.06
200.26
0.11
390.25
2. ช่วงยางพาราให้ผลผลิต
8.25
37,763.40 13.35
6.02
27,566.70 10.77
8.08
36,992.91
2.1 ค่าปุ๋ ยบ�ำรุ ง
4.06
18,600.22
3.28
15,026.25
3.67
16,827.48
2.2 ค่าสารเคมีทางการเกษตร
0.84
3,858.11
0.57
2,555.42
0.77
3,459.42
2.3 ค่าจ้างแรงงานจัดการสวน
2.37
10,864.29
1.47
6,744.54
2.81
12,865.57
2.4 ค่าซ่อมอุปกรณ์การเกษตร
0.98
4,440.78
0.70
3,240.49
0.83
3,840.44
2.5 ค่ากรี ดยางพารา
39.31 179,799.17 63.55 38.24 174,928.12 68.35
39.95 182,748.16
		 2.5.1 ค่าอุปกรณ์กรี ดยางพาราและเก็บน�้ำยางสด
0.84
3,848.38
0.86
3,948.55
0.86
3,948.55
		 2.5.2 ค่าจ้างแรงงานกรี ดยางพาราและเก็บน�้ำยางสด
38.37 175,531.77
37.31 170,679.32
39.00 178,425.32
2.6 ค่าน�้ำและค่าไฟฟ้า
0.10
419.02
0.07
300.25
0.09
374.29
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5.71
26,036.40 9.20
4.64
21,150.82
8.26
4.95
25,562.97
3.1 ค่าใช้ที่ดินและภาษีที่ดิน
3.72
16,969.35
3.06
13,966.35
2.80
14,478.50
3.2 ค่าเสี ยโอกาสของเงินทุน
0.04
146.66
0.09
357.49
0.06
257.49
3.3 ค่าขนส่ ง
1.95
8,920.39
1.49
6,826.98
2.09
10,826.98
4. รวม
61.86 282,913.77 100.00 55.95 255,934.86 100.00
61.59 281,703.35
5. ผลผลิตน�้ำยางสดเฉลี่ย (กก./ไร่ /ปี )
4,573.45
4,574.35
4,573.85
100.00

9.08

64.87

13.13

ร้อยละ
12.92
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เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในพืน้ ทีร่ าบลุม่ มีตน้ ทุนการผลิต
ยางแผ่นดิบสู งที่สุด (66.74 บาทต่อกิโลกรัม หรื อ 305,244.38
บาทต่อไร่ ) รองลงมาคือเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในพื้นที่สูง
มีตน้ ทุนการผลิตยางแผ่นดิบเฉลี่ย 62.94 บาทต่อกิโลกรัม หรื อ
287,931.60 บาทต่อไร่ ส่ วนเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในพื้นที่
ราบสูงลูกคลื่นลอนลาดมีตน้ ทุนการผลิตยางแผ่นดิบต�่ำที่สุด คือ
59.37 บาทต่อกิโลกรัม หรื อ 271,544.65 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 3)
เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในพื้นที่สูงมีตน้ ทุนการผลิต
ยางก้อนถ้วยสูงทีส่ ุด (56.28 บาทต่อกิโลกรัม หรื อ 257,439.60 บาท
ต่อไร่ ) รองลงมาคือเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในพื้นที่ราบลุ่ม
มี ตน้ ทุ นการผลิ ตยางก้อนถ้วยเฉลี่ ย 54.84 บาทต่ อกิ โลกรั ม
หรื อ 250,827.02 บาทต่อไร่ ส่ วนเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราใน
พื้นที่ราบสู งลูกคลื่นลอนลาดมีตน้ ทุนการผลิตยางก้อนถ้วยต�่ำ
ที่สุด คือ 54.38 บาทต่อกิโลกรัม หรื อ 248,733.92 บาทต่อไร่
(ตารางที่ 4)
จากตารางที่ 2–4 มีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน คือ
ค่าจ้างแรงงานมีสัดส่ วนสู งที่สุดในโครงสร้างต้นทุนการผลิต
ยางพาราทุกเขตนิเวศยางพารา แรงงานจ้างส่วนใหญ่เป็ นแรงงาน
จ้างประจ�ำเฉลี่ย 1.93 คน รองลงมาคือแรงงานข้ามชาติ และ
แรงงานจ้างชัว่ คราวเฉลี่ย 1.53 และ 1.51 คน ตามล�ำดับ โดย
แรงงานจ้างประจ�ำมีค่าจ้างเฉลี่ย 307.54 บาทต่อวัน ซึ่ งสู งกว่า
แรงงานชัว่ คราวและแรงงานข้ามชาติที่มีค่าจ้างเฉลี่ย 286.72
และ 265.91 บาทต่อวัน ตามล�ำดับ สาเหตุที่เกษตรกรผูป้ ลูก
ยางพาราต้องจ้างแรงงานจากภายนอก เนื่องจากแรงงานครัวเรื อน
มี ไม่เพียงพอ อีกทั้งแรงงานครัวเรื อนที่ ทำ� สวนยางพาราโดย
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นแรงงานที่ มีอายุมากและมี โ รคประจ�ำตัว เช่ น
โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ รวมทั้ง
ความผิ ด ปกติ ท างสายตาและอาการปวดเมื่ อ ยตามร่ า งกาย
ท�ำ ให้ไ ม่ ส ามารถด�ำ เนิ น กิ จ กรรมการผลิ ต ยางพาราได้อ ย่า ง
เต็มศักยภาพ ในขณะที่ แรงงานวัยหนุ่ มสาวมี การเคลื่ อนย้าย
ออกไปท�ำงานนอกภาคการเกษตรมากขึ้น อันเป็ นผลสื บเนื่ อง
มาจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในท้องถิน่ และนโยบาย
ค่าแรงขั้นต�่ำ 300 บาทของรัฐบาล ในขณะเดียวกันเกษตรกร
ผูป้ ลูกยางพาราส่ วนใหญ่ได้ส่งบุตรหลานไปศึกษาในต่างถิ่น
และเมื่อส�ำเร็ จการศึกษาแล้ว บุตรหลานเหล่านั้นเลือกท�ำงาน
ตามสายงานที่ตนเองถนัด หรื อมีความชอบ โดยไม่สนใจที่จะ
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กลับมาเป็ นแรงงานท�ำสวนยางพารา เนื่ องจากเป็ นงานที่หนัก
มีรายได้ไม่คอ่ ยแน่นอน และไม่มีสวัสดิการเพือ่ สร้างความมัน่ คง
ในการด�ำเนินชีวติ นอกจากนี้บางครัวเรื อนมีพน้ื ทีท่ ำ� สวนยางพารา
มากกว่าจ�ำนวนและความสามารถของแรงงานครัวเรื อนที่มีอยู่
หรื ออุปสงค์แรงงานครัวเรื อนมากกว่าอุปทานแรงงานครัวเรื อน
ปัญหาการขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
ในประเทศไทย
ปั ญหาการขายผลผลิ ตยางพาราของเกษตรกรผูป้ ลูก
ยางพาราในประเทศไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
มีคะแนนเฉลี่ย 3.09 คะแนน (ตารางที่ 5) และเมื่อจ�ำแนกปัญหา
การขายผลผลิตยางพาราเป็ น 2 ด้านพบว่า ปัญหาการขายผลผลิต
ยางพาราด้านเกษตรกรผูป้ ลูกยางพารามีคะแนนเฉลีย่ 3.24 คะแนน
แสดงว่า เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราทั้งประเทศมีปัญหาดังกล่าว
ในระดับปานกลาง ซึ่ งสู งกว่าปั ญหาการขายผลผลิตยางพารา
ด้านการรับซื้ อผลผลิตยางพาราที่มีคะแนนเฉลี่ย 2.78 คะแนน
ซึ่ งถือว่า ปัญหาในด้านนี้อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน
ปั ญหาการขายผลผลิ ตยางพาราด้านเกษตรกรผูป้ ลูก
ยางพาราที่ อ ยู่ใ นระดับ มาก ได้แ ก่ ประเด็ น การขาดแคลน
แรงงานที่ ท ำ� ให้ผ ลผลิ ต มี คุ ณ ภาพ การได้รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสาร
ด้านการตลาดน้อย คุณภาพของผลผลิตที่นำ� มาขายต�่ำ แหล่งรับ
ซื้ออยูห่ ่างไกลจากสวนยางพารา ค่าใช้จ่ายในการขายผลผลิตสู ง
และกลุ่ ม เกษตรกรไม่ เ ข้ม แข็ง เท่ า ที่ ค วร ในขณะที่ ป ระเด็น
ปริ มาณผลผลิตทีน่ ำ� มาขายไม่แน่นอนมีคะแนนเฉลีย่ 3.17 คะแนน
แสดงว่า ปัญหาในประเด็นนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนประเด็น
การไม่รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ ยมของผูร้ ั บซื้ อเป็ นปั ญหาที่ จดั อยู่ใน
ระดับน้อย โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.40 คะแนน
ปั ญหาการขายผลผลิตยางพาราด้านการรับซื้ อผลผลิต
ยางพาราในประเด็ น ผู ้รั บ ซื้ อ/แหล่ ง รั บ ซื้ อมี จ �ำ นวนน้ อ ย
มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด (3.35 คะแนน) แสดงว่ า ปั ญ หา
ในประเด็นนี้ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคื อประเด็นผูร้ ั บซื้ อ
กดราคารั บซื้ อโดยอ้างต้นทุ นการผลิ ตของตนเอง มี คะแนน
เฉลีย่ 2.99 คะแนน แสดงว่า ปัญหาดังกล่าวอยูใ่ นระดับปานกลาง
ในขณะที่ประเด็นความไม่ซื่อสัตย์ของผูร้ ับซื้ อ และการฮั้วกัน
แบ่งพื้นที่รับซื้อระหว่างผูร้ ับซื้อ เป็ นปัญหาที่อยูใ่ นระดับน้อย

ตารางที่ 3 ต้นทุนเฉลี่ยและโครงสร้างต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบจ�ำแนกตามเขตนิเวศยางพาราของเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในประเทศไทยปี พ.ศ. 2557
พื้นที่ราบลุ่ม (n=197)
พื้นที่ราบสู งลูกคลื่นลอนลาด (n=356)
พื้นที่สูง (n=246)
รายการ
บาท/กก. บาท/ไร่ ร้อยละ บาท/กก. บาท/ไร่
ร้อยละ บาท/กก. บาท/ไร่ ร้อยละ
1. ช่วงยางพารายังไม่ให้ผลผลิต
8.53
39,043.90 12.67 7.32
33,489.18 12.33
7.87
36,019.98 12.51
1.1 ค่าเตรี ยมพื้นที่และค่าจ้างแรงงานจัดการสวน
3.37
15,521.01
2.95
13,522.03
3.21
14,711.45
1.2 ค่าปุ๋ ยรองก้นหลุมและปุ๋ ยบ�ำรุ ง (ปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรี ย)์
3.81
17,549.87
3.17
14,522.27
3.20
14,653.65
1.3 ค่าพันธุ์ยางพารา (ปลูก/ซ่อม)/พืชคลุมดิน
0.56
2,647.88
0.53
2,349.74
0.56
2,549.74
1.4 ค่าอุปกรณ์การเกษตรและสารเคมีทางการเกษตร
0.47
2,234.70
0.46
2,134.70
0.55
2,534.70
1.5 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
0.21
480.00
0.10
470.00
0.21
990.00
1.6 ค่าเดินทาง
0.06
320.22
0.06
290.22
0.09
390.22
1.7 ค่าน�้ำและค่าไฟฟ้า
0.05
290.22
0.05
200.22
0.05
190.22
2. ช่วงยางพาราให้ผลผลิต
8.24
37,663.40 12.22 7.31
33,446.70 12.32
7.43
33,990.91 11.80
2.1 ค่าปุ๋ ยบ�ำรุ ง
4.03
18,600.22
3.48
15,926.28
3.67
16,827.48
2.2 ค่าสารเคมีทางการเกษตร
0.82
10,864.29
0.78
3,555.41
0.75
3,459.42
2.3 ค่าจ้างแรงงานจัดการสวน
2.39
3,758.11
2.13
9,724.57
2.15
9,863.57
2.4 ค่าซ่อมอุปกรณ์การเกษตร
1.00
4,440.78
0.92
4,240.44
0.86
3,840.44
2.5 ค่ากรี ดยางพาราและท�ำยางแผ่นดิบ
44.28 202,500.68 65.69 39.41 180,257.95 66.38
41.88 191,589.69 66.54
		 2.5.1 ค่าอุปกรณ์กรี ดยางพาราและเก็บน�้ำยางสด
0.80
3,848.38
0.86
3,758.55
0.80
3,948.55
		 2.5.2 ค่าโรงเรื อน อุปกรณ์ทำ� ยางแผ่นดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง 2.75
12,601.51
2.80
12,641.53
2.80
12,841.53
		 2.5.3 ค่าจ้างแรงงานกรี ดยางพาราและท�ำยางแผ่นดิบ
40.56 185,531.77
35.74 163,477.62
38.12 174,425.32
2.6 ค่าน�้ำและค่าไฟฟ้า
0.17
519.02
0.01
380.25
0.16
374.29
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5.69
29,036.40 9.42 5.33
24,350.82
8.97
5.76
26,331.02 9.15
3.1 ค่าใช้ที่ดินและภาษีที่ดิน
3.73
18,969.35
3.49
15,966.35
3.61
16,478.55
3.2 ค่าเสี ยโอกาสของเงินทุน
0.04
146.66
0.13
557.49
0.01
257.49
3.3 ค่าขนส่ ง
1.92
9,920.39
1.71
7,826.98
2.15
9,826.98
4. รวม
66.74 308,244.38 100.00 59.37 271,544.65 100.00
62.94 287,931.60 100.00
5. ผลผลิตยางแผ่นดิบเฉลี่ย (กก./ไร่ /ปี )
4,618.59
4,573.77
4,574.70
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ตารางที่ 4 ต้นทุนเฉลี่ยและโครงสร้างต้นทุนการผลิตยางก้อนถ้วยจ�ำแนกตามเขตนิเวศยางพาราของเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในประเทศไทยปี พ.ศ. 2557
พื้นที่ราบลุ่ม (n=317)
พื้นที่ราบสู งลูกคลื่นลอนลาด (n=374)
พื้นที่สูง (n=370)
รายการ
บาท/กก. บาท/ไร่ ร้อยละ บาท/กก. บาท/ไร่
ร้อยละ บาท/กก. บาท/ไร่ ร้อยละ
1. ช่วงยางพารายังไม่ให้ผลผลิต
7.07
32,372.83 12.91 6.85
31,348.78 12.60
8.32
38,077.92 14.79
1.1 ค่าเตรี ยมพื้นที่และค่าจ้างแรงงานจัดการสวน
2.49
11,442.25
2.82
12,922.03
3.77
17,284.12
1.2 ค่าปุ๋ ยรองก้นหลุมและปุ๋ ยบ�ำรุ ง (ปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรี ย)์
3.40
15,587.56
2.88
13,210.53
3.15
14,458.85
1.3 ค่าพันธุ์ยางพารา (ปลูก/ซ่อม)/พืชคลุม
0.51
2,347.88
0.50
2,321.04
0.53
2,449.74
1.4 ค่าอุปกรณ์การเกษตรและสารเคมีทางการเกษตร
0.44
2,034.70
0.46
2,134.70
0.57
2,634.74
1.5 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
0.04
150.00
0.08
370.00
0.09
370.00
1.6 ค่าเดินทาง
0.07
220.22
0.05
190.22
0.14
690.22
1.7 ค่าน�้ำและค่าไฟฟ้า
0.12
590.22
0.06
200.26
0.07
190.25
2. ช่วงยางพาราให้ผลผลิต
7.77
35,571.47 14.18 5.58
25,566.70 10.28
5.75
26,323.39 10.22
2.1 ค่าปุ๋ ยบ�ำรุ ง
3.68
16,877.45
3.06
14,026.25
3.11
14,257.96
2.2 ค่าสารเคมีทางการเกษตร
0.84
3,768.11
0.57
2,555.42
0.73
3,359.42
2.3 ค่าจ้างแรงงานจัดการสวน
2.34
10,725.30
1.25
5,744.54
1.28
5,865.57
2.4 ค่าซ่อมอุปกรณ์การเกษตร
0.91
4,200.61
0.70
3,240.49
0.63
2,840.44
2.5 ค่ากรี ดยางพาราและเก็บยางก้อนถ้วย
34.95 159,880.30 63.74 36.67 167,738.24 67.44
37.09 169,648.16 65.90
		 2.5.1 ค่าอุปกรณ์กรี ดยางพาราและเก็บยางก้อนถ้วย
0.84
3,848.38
0.86
3,948.55
0.84
3,948.55
		 2.5.2 ค่าจ้างแรงงานกรี ดยางพาราและเก็บยางก้อนถ้วย
33.99 155,531.77
35.76 163,589.44
36.18 165,425.32
2.6 ค่าน�้ำและค่าไฟฟ้า
0.12
500.15
0.05
200.25
0.07
274.29
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5.05
23,002.42 9.17 5.28
24,080.20
9.68
5.12
23,390.13 9.09
3.1 ค่าใช้ที่ดินและภาษีที่ดิน
2.62
11,969.35
3.28
14,966.35
2.56
13,389.52
3.2 ค่าเสี ยโอกาสของเงินทุน
0.04
112.68
0.09
357.47
0.04
250.25
3.3 ค่าขนส่ ง
2.39
10,920.39
1.91
8,756.38
2.52
9,750.36
4. รวม
54.84 250,827.02 100.00 54.38 248,733.92 100.00
56.28 257,439.60 100.00
5. ผลผลิตยางก้อนถ้วยเฉลี่ย (กก./ไร่ /ปี )
4,573.80
4,573.99
4,574.26
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ตารางที่ 5 ระดับปั ญหาการขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในประเทศไทย
ปัญหาการขายผลผลิตยางพารา
คะแนนเฉลี่ย
1. ด้านเกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา
3.24
1.1 การขาดแคลนแรงงานที่ทำ� ให้ผลผลิตมีคุณภาพ
3.59
1.2 การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดน้อย
3.41
1.3 คุณภาพของผลผลิตที่นำ� มาขายต�่ำ
3.38
1.4 แหล่งรับซื้ออยูห่ ่างไกลจากสวนยางพารา
3.37
1.5 ค่าใช้จ่ายในการขายผลผลิตสู ง
3.35
1.6 กลุ่มเกษตรกรไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร
3.28
1.7 ปริ มาณผลผลิตที่นำ� มาขายไม่แน่นอน
3.17
1.8 การไม่รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของผูร้ ับซื้ อ
2.40
2. ด้านการรับซื้อผลผลิต
2.78
2.1 ผูร้ ับซื้ อ/แหล่งรับซื้อมีจำ� นวนน้อย
3.35
2.2 ผูร้ ับซื้ อกดราคารับซื้อโดยอ้างต้นทุนการผลิตของตนเอง
2.99
2.3 ความไม่ซื่อสัตย์ของผูร้ ับซื้อ
2.41
2.4 การฮั้วกันแบ่งพื้นที่รับซื้ อระหว่างผูร้ ับซื้อ
2.38
ปั ญหาการขายผลผลิตยางพาราโดยภาพรวม
3.09
การขาดแคลนแรงงานเป็ นปั ญหาหลักของเกษตรกร
ผูป้ ลูกยางพาราไทย เนื่องจากแรงงานเป็ นหนึ่งในปัจจัยการผลิต
ทีส่ ำ� คัญของการผลิตยางพารา แต่จากสภาพการณ์แรงงานครัวเรื อน
ที่ ทำ� สวนยางพารามี แนวโน้มลดลงและมี จำ� นวนไม่เพียงพอ
ท�ำให้เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราต้องจ้างแรงงานจากภายนอก
มาทดแทนแรงงานครัวเรื อนมากขึ้น ในส่วนของปัญหาผูร้ ับซื้อ/
แหล่ ง รั บ ซื้ อผลผลิ ต ที่ มี จ �ำ นวนน้ อ ยและอยู่ ห่ า งไกลจาก
สวนยางพารา ท�ำให้เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราไม่มีความสะดวก
ในการขนส่ งผลผลิตยางพาราไปขาย และหากปริ มาณผลผลิต
ยางพาราที่นำ� ไปขายมีนอ้ ยก็จะไม่คุม้ กับค่าใช้จ่ายที่สูญเสี ยไป
เช่น ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างแรงงานขนส่ ง อีกทั้งแรงงานจ้าง
ส่ วนใหญ่ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ เป็ นแรงงานที่มีทกั ษะ
และประสบการณ์ในการกรี ดยางพาราน้อย ท�ำให้มีความเสี่ ยงสูง
ที่ จ ะเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ หน้า ยาง ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ป ริ ม าณและ
คุณภาพของผลผลิตยางพาราที่เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราได้รับ
ต�่ำกว่าที่ควรจะเป็ น นอกจากนี้เกษตรกรผูป้ ลูกยางพารานิยมขาย
ยางก้อนถ้วยที่กรี ดไม่ครบ 6 มีด (มีด หมายถึง จ�ำนวนวันกรี ด)
ซึ่งไม่ได้มาตรฐานตามทีก่ ำ� หนดไว้ ท�ำให้เกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา

ระดับปัญหา
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อย
ปานกลาง

โดยส่วนใหญ่ถกู ผูร้ ับซื้อกดราคา ส�ำหรับปัญหาความไม่เข้มแข็ง
ของกลุม่ เกษตรกรโดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความไม่เพียงพอ
ของเงินทุนหมุนเวียน และการก�ำหนดมาตรฐานของผลผลิต
ยางพาราที่นำ� มาขาย ท�ำให้เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราบางส่ วนที่
จ�ำเป็ นต้องใช้เงิน ไม่นำ� ผลผลิตยางพาราไปขายผ่านกลุม่ เกษตรกร
แต่นำ� ไปขายให้กบั ผูร้ ับซื้ อในท้องถิ่น ซึ่ งได้รับเงินรวดเร็ วกว่า
ทั้งนี้หากเกษตรกรผูป้ ลูกยางพารามีขอ้ มูลข่าวสารด้านการตลาด
น้อยจะมีความเสี่ ยงสู งที่จะถูกผูร้ ับซื้ อเอาเปรี ยบ

บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ต้นทุนการผลิตยางพาราของเกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา
ทั้งประเทศมีความแตกต่างกันตามลักษณะของผลผลิตยางพารา
โดยยางแผ่นดิ บมีตน้ ทุนการผลิตสู งที่สุด เนื่ องจากมีข้ นั ตอน
การผลิ ต และการใช้ปั จ จัย การผลิ ต มากกว่า การผลิ ต ผลผลิ ต
ยางพาราในลักษณะอื่น รองลงมาคือ น�้ำยางสด และยางก้อน
ถ้ว ย ตามล�ำ ดับ ในขณะเดี ย วกัน ต้น ทุ น การผลิ ต ยางพารา
ของเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราทั้งประเทศมี ความแตกต่างกัน
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ตามเขตนิ เ วศยางพารา โดยพื้ น ที่ ร าบเป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ต ้น ทุ น
การผลิตยางพาราสูงที่สุด รองลงมาคือพื้นที่สูง และพื้นที่ราบสูง
ลู กคลื่ นลอนลาด ตามล�ำดับ ปั ญหาการขายผลผลิ ตที่ ส�ำคัญ
คือ การขาดแคลนแรงงานที่ทำ� ให้ผลผลิตมีคุณภาพ การได้รับ
ข้อ มู ล ข่ า วสารด้า นการตลาดน้อ ย และคุ ณ ภาพของผลผลิ ต
ที่นำ� มาขายต�่ำ
จากผลการวิ จ ัย ที่ ไ ด้ส ามารถเสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ในเชิงปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราควรส่ งเสริ มให้แรงงาน
ครัวเรื อนเข้ามาปฏิบตั ิงานในสวนยางพารามากขึ้น โดยเฉพาะ
ในเรื่ องการควบคุมดู แล และการน�ำผลผลิ ตยางพาราไปขาย
ซึ่ งคาดว่าจะท�ำให้เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราสามารถลดต้นทุน
ในส่วนของค่าจ้างแรงงานได้ประมาณร้อยละ 30–35 ของต้นทุน
การผลิตยางพาราทั้งหมด และควรให้ความส�ำคัญกับการเพิ่ม
ทักษะการปฏิ บตั ิ งานในระบบการผลิ ตยางพารา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การปฏิบตั ิงานในกิจกรรมการกรี ดยางพาราของแรงงาน
ครั ว เรื อ นและแรงงานจ้า งผ่า นกระบวนการให้ค วามรู ้ และ
การควบคุมแรงงาน
(2) เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราควรมีการรวมกลุ่มในรู ป
ของกลุ่มเกษตรกร หรื อสหกรณ์ เพื่อจ�ำหน่ ายปั จจัยการผลิต
และรั บ ซื้ อ ผลผลิ ต ยางพาราจากสมาชิ ก ในราคาที่ เ ป็ นธรรม
รวมทั้งสร้างอ�ำนาจการต่อรองในการขายผลผลิตยางพารา
(3) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานกองทุน
สงเคราะห์การท�ำสวนยาง ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด กรมพัฒนา
ชุ ม ชน ส� ำ นัก งานแรงงานจัง หวัด ควรให้ ค วามส� ำ คัญ กับ
การบริ หารจัดการแรงงานท�ำสวนยางพารา เพื่อพัฒนาฝี มื อ
ของแรงงาน และช่ วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผูป้ ลูก
ยางพารา โดยการจัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้ หรื อความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการสวนยางพาราและการกรี ดยางพารา เพื่อเข้าไปให้
ความรู ้ ค�ำแนะน�ำ และค�ำปรึ กษาแก่แรงงาน รวมทั้งการจัดอบรม
เกี่ยวกับการจัดการสวนยางพาราและการกรี ดยางพาราที่ถูกวิธี
ตลอดจนการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดยางพาราผ่านสื่ อ
ที่เหมาะสมด้วยการสื่ อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
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