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บทคดัย่อ 

 อุตสาหกรรมยางพาราเป็นอุตสาหกรรมทีส่ําคญัของประเทศไทย ทัง้ในแง่ของการ

ส่งออกและการจา้งงาน การวจิยัครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่ (1) ศกึษาสภาพเศรษฐสงัคมและการ

ผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในประเทศไทย (2) ศึกษาความสามารถทางการแข่งขนั 

ปญัหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมยางพาราไทย และ (3) เสนอแนวทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมยางพาราไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจาก

เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจํานวน 3,443 รายด้วยแบบสมัภาษณ์เชิงโครงสร้าง ซึ่งใช้การสุ่ม

ตวัอย่างแบบโควตา รวมถงึการสนทนากลุ่มกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกั ซึ่งใชก้ารเลอืกแบบเจาะจง และ

ใชข้อ้มลูทุตยิภมูแิบบอนุกรมเวลารายปีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 ถงึ ปี พ.ศ. 2556 การวเิคราะหข์อ้มลู

ใชส้ถติเิชงิพรรณนา ดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏ และการวเิคราะห์เนื้อหาที่

ปรากฏ ผลการวจิยัพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยทีม่อีายุเฉลี่ย

ประมาณ 47 ปี ภาคใต้มผีลผลติน้ํายางสดและยางแผ่นดบิสูงทีสุ่ด ขณะทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือมี

ผลผลติยางก้อนถ้วยสูงที่สุด ในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมคีวามได้เปรยีบ

โดยเปรียบเทียบในการส่งออกยางพาราไปยงัตลาดโลกและตลาดอาเซียน สําหรับปญัหาและ

อุปสรรคสาํคญัของอุตสาหกรรมยางพาราไทยทีพ่บคอื การรวมกลุ่มของเกษตรกรผูป้ลกูยางพารา

ไม่มคีวามเข้มแข็ง ต้นทุนการผลิตยางพาราค่อนขา้งสูง ดงันัน้ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องให้

ความสําคญักบัการพฒันาอุตสาหกรรมยางพาราภายในประเทศ เพื่อเพิม่ความสามารถในการ

แขง่ขนักบัประเทศอื่นในภมูภิาคอาเซยีน 
 

คาํสาํคญั: เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน อุตสาหกรรมยางพาราไทย 
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Abstract 

 Para-rubber industry is considered as an important industry of Thailand based 

on exportation and employment. This research was undertaken ( 1 )  to explore socio-

economic characteristics and production of para-rubber farmers in Thailand ( 2 )  to find 

competitiveness, problems and obstacles of Thai para-rubber industry, and (3) to provide 

development suggestions for Thai para-rubber industry towards ASEAN Economic 

Community ( AEC) . The data collection, primary data were derived using structured 

interviews from 3,443 Thai para-rubber farmers. Sampling used the quota sampling 

technique. In addition, group discussions were used for brainstorming of the key 

informants, using the purposive selection. Secondary data used were annual time-series 

data from 2004 to 2013. Descriptive statistics, Revealed Comparative Advantage ( RCA) 

index, and manifest content analysis were used for data analysis. The findings 

demonstrated the majority of Thai para-rubber farmers were smallholders with an average 

age around 47 years. The highest harvesting rubber latex and unsmoked sheet rubber 

were in the southern region. Furthermore, the highest cup lumb rubber was in the 

northeastern region. Thailand revealed comparative advantage of para-rubber export to 

the world market and the ASEAN market from 2004 to 2013. The key problems and 

obstacles of Thai para-rubber industry, e.g. para-rubber farmer groups were not 

strengthened, and cost of para-rubber production was rather high. Therefore, Thailand 

needs to emphasize in development of domestic para-rubber industry to increase 

competitiveness among ASEAN countries. 
 

Keywords: Para-rubber Farmer; Revealed Comparative Advantage ( RCA) ; ASEAN 

Economic Community (AEC); Thai Para-rubber Industry    
  

บทนํา 

 ยางพาราเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยและอกีหลายประเทศในอุษาคเนย ์ซึง่ผลผลติยางพาราสามารถนําไปใชเ้ป็นวตัถุดบิ

ในการผลติผลติภณัฑ์ที่ใช้ในชวีติประจําวนัของคนทัว่โลก เช่น ยางล้อ เครื่องมอืและอุปกรณ์

ทางการแพทย์ รองเทา้ อุปกรณ์กฬีา ในปี พ.ศ. 2556 อนิโดนีเซยีมพีืน้ทีส่ามารถกรดียางพารา

ไดม้ากทีสุ่ดในภมูภิาคอาเซยีน คอื 22.22 ลา้นไร ่รองลงมาคอืไทย และมาเลเซยี มพีื้นทีส่ามารถ

กรดียางพาราได ้15.13 และ 6.61 ลา้นไร ่ตามลาํดบั ในส่วนของปรมิาณการผลติยางพาราพบว่า 

ไทยเป็นประเทศผูผ้ลติยางพาราอนัดบัหนึ่งของภมูภิาคอาเซยีน โดยมปีรมิาณการผลติยางพารา 
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3.86 ลา้นตนั รองลงมาคอือนิโดนีเซยี และเวยีดนาม มปีรมิาณการผลติยางพารา 3.11 และ 0.95 

ลา้นตนั ตามลาํดบั สําหรบัผลผลติยางพาราต่อพืน้ทีพ่บว่า เวยีดนามมผีลผลติยางพาราต่อพืน้ที่

สูงที่สุด เมื่อเทยีบกบัประเทศอื่นในภูมภิาคอาเซยีน คอื 277 กโิลกรมัต่อไร่ รองลงมาคอืไทย 

และกมัพูชา มผีลผลิตยางพาราต่อพื้นที่ 255 และ 191 กโิลกรมัต่อไร่ ตามลําดบั ในส่วนการ

ส่งออกยางธรรมชาติพบว่า ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกยางธรรมชาติอันดบัหนึ่งของภูมภิาค

อาเซียน โดยมมีูลค่าการส่งออกยางธรรมชาติ 1,779,871 พนัดอลลาร์สหรฐั รองลงมาคือ

มาเลเซีย และเวยีดนาม มมีูลค่าการส่งออกยางธรรมชาติ 107,762 และ 86,571 พนัดอลลาร์

สหรฐั ตามลําดบั ในส่วนของการนําเขา้ยางธรรมชาติพบว่า มาเลเซยีเป็นประเทศผูนํ้าเขา้ยาง

ธรรมชาตอินัดบัหนึ่งของภูมภิาคอาเซยีน โดยมมีูลค่าการนําเขา้ยางธรรมชาติ 1,039,013 พนั

ดอลลาร์สหรฐั รองลงมาคอือนิโดนีเซยี และเวยีดนาม มมีลูค่าการนําเขา้ยางธรรมชาต ิ32,927 

และ 16.886 พนัดอลลารส์หรฐั ตามลาํดบั (Statistics Division, Website) ในปลายปี พ.ศ. 2558 

ไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ 

AEC) อย่างสมบูรณ์แบบ โดยมวีตัถุประสงคห์ลกั 4 ประการ คอื (1) การเป็นตลาดและฐานการ

ผลติร่วมกนั (2) การสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิของประเทศสมาชกิใน

ตลาดโลก (3) การพฒันาเศรษฐกจิระหว่างประเทศสมาชกิใหเ้สมอภาค และ (4) การบูรณาการ

อาเซียนให้เขา้กบัเศรษฐกจิโลก (สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2555) การเขา้สู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบต่อ

อุตสาหกรรมยางพาราไทย ทัง้ในระดบัต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึ่งศุภโชค สมพงษ์ และ 

วรพจน์ ศรวีงษ์คล (2556) ไดร้ายงานว่า ไทยเป็นผูนํ้าอุตสาหกรรมยางพาราในระดบัตน้น้ํา โดย

เน้นการผลติยางพาราทีเ่ป็นวตัถุดบิเพือ่การส่งออกและนําไปผลติต่อ ในขณะทีม่าเลเซยีเป็นผูนํ้า

อุตสาหกรรมยางพาราในระดับปลายน้ํา ซึ่งเน้นการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิต

ยางพาราไปสู่ผลติภณัฑ์ยางพารา ทําให้ไทยมคีวามเสยีเปรยีบมาเลเซียในด้านการตลาดและ

ด้านราคา รวมถึงการจัดเก็บเงินภาษีส่งออกยางพารา (Centre for Experimental Social 

Sciences หรอื CESS) ของไทยมอีตัราทีส่งูกว่ามาเลเซยี ทาํใหไ้ทยมตีน้ทุนการส่งออกยางพารา

สูงกว่ามาเลเซีย อีกทัง้เวียดนาม เมียนมาร์ และลาว ซึ่งมพีรมแดนติดกบัจนีที่เป็นหนึ่งใน

ประเทศผู้นําเขา้ยางพารารายใหญ่ของโลก ได้มกีารขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราและการ

พฒันาอุตสาหกรรมยางพาราภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไทยมคีวามเสียเปรียบ

ประเทศเหล่านี้ในดา้นต้นทุนการขนส่งผลผลติยางพาราไปขายยงัประเทศจนี และยงัทําใหไ้ทย

สูญเสยีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศจนีส่วนหนึ่ง อย่างไรกต็ามกรอบประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีนอาจสรา้งโอกาสทีด่ใีหก้บัผูป้ระกอบการและนักลงทุนชาวไทยไดเ้ขา้ไปลงทุนทําธุรกจิที่

เกีย่วขอ้งกบัยางพาราในประเทศสมาชกิอย่างสะดวกมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัอาจส่งผลกระทบ
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ต่อผูป้ระกอบการรายย่อยทีม่ขีอ้จํากดัในดา้นเงนิทุนและมคีวามสามารถในการปรบัตวัตํ่าใหต้อ้ง

ปิดกจิการ หรอืขายกจิการใหก้บันกัลงทุนชาวต่างชาต ิ 

ในปจัจุบนัถงึแมว้่าไทยจะเป็นประเทศผูผ้ลติและส่งออกยางพาราอนัดบัหนึ่งของโลก 

รวมถึงอุตสาหกรรมยางพาราของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มคีวามสามารถในการแข่งขนัด้าน

การคา้ระหว่างประเทศ (เฉลมิ ใจตัง้, 2556) ซึ่งมงีานวจิยัหลายเรื่องทีร่ายงานถงึค่าดชันีความ

ได้เปรียบโดยเปรยีบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage หรอื RCA) ในการ

ส่งออกยางพาราของประเทศไทยไปยงัตลาดต่างประเทศ เช่น วราล ีศรสีมบตั ิ(2542) อุดมศร ี

ชวานิสากุล (2544) ทรงพล ขตัิยศ (2550) วชัรนิทร์ กอืเย็น (2551) ปราปต์ปกรณ์ ธนูรตัน์ 

(2553) พรรณจริา จนัทรผ์ลกึ (2553) วลยัพร บวรกุลวฒันร์ (2554) อศิรา ชูบาํรุง (2554) ปฐมา

วด ีฉายรกัษา (2557) สนธยา สาํเภาทอง (2558) และ Poramacom (2002) แต่จะเหน็ไดว้่า ประเทศ

ไทยมคีวามต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศน้อยมาก อันเป็นผลมาจากการที่รฐับาลให้

ความสําคญักบัอุตสาหกรรมยางพาราในระดบัต้นน้ําเป็นหลกั และมกีารสนบัสนุนอุตสาหกรรม

การแปรรูปยางพาราเพื่อการส่งออกน้อยกว่าทีค่วรจะเป็น (ชญาณินทร์ อกัษรสทิธิ,์ 2552) โดย

ผลผลิตยางพาราขัน้พื้นฐานส่วนใหญ่จะถูกส่งออกไปขายยงัตลาดในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น จีน 

มาเลเซยี รวมทัง้ตลาดในสหรฐัอเมรกิาและยุโรป (ตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย, 

ม.ป.ป.) ไม่ได้นํามาสร้างมูลค่าเพิม่ หรอืใช้เป็นวตัถุดบิในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ภายในประเทศเท่าทีค่วร นอกจากนี้ไทยไม่ไดเ้ป็นประเทศผูส้่งออกยางพาราเพยีงรายเดยีวของ

โลก และตลาดยางพาราโลกก็ไม่ได้เป็นตลาดผู้ขายน้อยราย กอปรกบับางประเทศในภูมภิาค

อาเซียน อินโดนีเซีย เวยีดนาม มาเลเซีย เป็นต้น ได้พยายามยกระดบัอุตสาหกรรมยางพารา

ภายในประเทศอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง ส่งผลใหไ้ทยไมส่ามารถหลกีเลีย่งการแข่งขนัทีสู่งขึน้ใน

อนาคตได้ ดงันัน้จึงมคีวามจําเป็นที่ไทยจะต้องพฒันาอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อยกระดับ

ความสามารถในการแขง่ขนัระหว่างประเทศใหส้งูขึน้ หรอือย่างน้อยทีสุ่ดเพือ่คงความสามารถใน

การแข่งขนัระหว่างประเทศให้อยู่ในระดบัเดมิ เพราะการสูญเสยีความสามารถในการแข่งขนั

ระหว่างประเทศ ย่อมหมายถงึภาวะตกตํ่าทัง้ในดา้นการลงทุน การผลติสนิคา้และบรกิาร การจา้ง

งาน รายไดแ้ละความเป็นอยู่ของประชากรภายในประเทศ  

การวจิยัครัง้นี้ได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของการศกึษาสถานภาพของอุตสาหกรรม

ยางพาราไทย และการเสนอแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมยางพาราไทยที่เหมาะสมภายใต้

กรอบประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เพื่อเป็นขอ้มลูเบื้องต้นใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งใน

การนําไปใชป้ระกอบการกําหนดแผนการพฒันาอุตสาหกรรมยางพาราไทยต่อไป โดยกําหนด

วตัถุประสงคข์องการวจิยัไว ้3 ประการ คอื (1) เพื่อศกึษาสภาพเศรษฐสงัคมและการผลติของ

เกษตรกรผูป้ลกูยางพาราในประเทศไทย (2) เพือ่ศกึษาความสามารถทางการแขง่ขนั ปญัหาและ
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อุปสรรคของอุตสาหกรรมยางพาราไทย และ (3) เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรม

ยางพาราไทยสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  
 

วิธีการวิจยั  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ครวัเรอืนเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราทีไ่ดร้บัการ

สงเคราะห์การทําสวนยางจากการยางแห่งประเทศไทยในส่วนของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์

การทําสวนยาง (สกย.) เดิม ทุกภูมภิาคของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 จํานวน 277,633 

ครัวเรือน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 3,443 ราย (1 ครัวเรือนต่อตัวแทน

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 1 ราย) ซึ่งถอืว่ามขีนาดทีเ่หมาะสม เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างมขีนาด

มากกว่าเกณฑข์ ัน้ตํ่าทีย่อมรบัได ้(Neuman, 2009) การสุ่มตวัอย่างใชว้ธิกีารสุ่มแบบโควตา โดย

จาํแนกประชากรเป็นรายภูมภิาค และกาํหนดใหป้ระชากรในภมูภิาคเดยีวกนัมลีกัษณะเป็นเอก

พนัธ์ หรอืคลา้ยคลงึกนั (homogeneity) จงึสามารถใชเ้ป็นตวัแทนกนัได ้หลงัจากนัน้ได้จําแนก

ประชากรเป็นรายจังหวดัและเขต ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคกลาง และภาคตะวนัตกจาํนวน 1,312, 1,266, 577, 218, 39 และ 

31 ราย ตามลาํดบั ดงันี้ 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ประกอบดว้ย จงัหวดับงึกาฬ (125 ราย) เลย (111 ราย) 

อุบลราชธานี (100 ราย) สกลนคร (87 ราย) อุดรธานี (85 ราย) นครพนม (82 ราย) บุรรีมัย ์(82 

ราย) สุรนิทร ์(79 ราย) ศรสีะเกษ (72 ราย) หนองคาย (64 ราย) นครราชสมีา (54 ราย) กาฬสนิธุ ์ 

(51 ราย) ชยัภมู ิ(49 ราย) หนองบวัลาํภ ู(46 ราย) ยโสธร (45 ราย) มกุดาหาร (39 ราย) รอ้ยเอด็ 

(38 ราย) ขอนแก่น (35 ราย) อํานาจเจรญิ (35 ราย) และมหาสารคาม (33 ราย)  

ภาคใต้ ประกอบด้วย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (133 ราย) สงขลาเขต 2 (114 ราย)  

ยะลา (100 ราย) พทัลุง (98 ราย) ตรงั (94 ราย) สตูล (88 ราย) นครศรธีรรมราชเขต 1 (81 ราย) 

ชุมพร (80 ราย) นครศรีธรรมราชเขต 2 (73 ราย) ปตัตานี (71 ราย) นราธิวาส (63 ราย)  

กระบี ่(53 ราย) ระนอง (50 ราย) พงังา (48 ราย) ภูเกต็ (45 ราย) สงขลาเขต 1 (45 ราย) และ

อําเภอเบตง (30 ราย) 

ภาคเหนือ ประกอบดว้ย จงัหวดัน่าน (79 ราย) เชยีงราย (73 ราย) พะเยา (49 ราย) 

ลําปาง (41 ราย) อุตรดติถ์ (39 ราย) พจิติร (33 ราย) แม่ฮ่องสอน (33 ราย) กําแพงเพชร (31 

ราย) พษิณุโลก (30 ราย) แพร่ (30 ราย) ลําพูน (30 ราย) ตาก (28 ราย) เชยีงใหม่ (27 ราย) 

เพชรบรูณ์ (27 ราย) และสุโขทยั (27 ราย) 

ภาคตะวนัออก ประกอบด้วย จังหวดัจนัทบุรี (51 ราย) ฉะเชิงเทรา (47 ราย)  

ตราด (39 ราย) ปราจนีบุร ี(31 ราย) สระแกว้ (28 ราย) และระยอง (22 ราย) 
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ภาคกลาง ประกอบดว้ย จงัหวดัอุทยัธานี (20 ราย) และนครสวรรค ์(19 ราย)  

ภาคตะวนัตก ประกอบดว้ย จงัหวดักาญจนบุร ี(31 ราย) 

นอกจากนี้ไดท้าํการรวบรวมขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูหลกั ประกอบดว้ยประธานสหกรณ์

การเกษตร เจา้หน้าทีข่องการยางแห่งประเทศไทยในส่วนของสาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทํา

สวนยางเดมิ ตวัแทนเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราทีอ่ยู่ในความดแูลของการยางแห่งประเทศไทยใน

แต่ละจงัหวดัและเขต ผูป้ระกอบการโรงงานผลติยางแผ่นรมควนั ผูป้ระกอบการโรงงานผลติยางแท่ง 

ผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ํายางข้น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยางพารา รวม

ทัง้หมด 26 ราย การคดัเลอืกผู้ให้ขอ้มูลหลกัใช้การเลอืกแบบเจาะจง ซึ่งมเีกณฑ์ในการเลอืก คือ 

เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความเขา้ใจในอุตสาหกรรมยางพารา มปีระสบการณ์การทํางานทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อุตสาหกรรมยางพารามาอย่างยาวนาน หรอืมากกว่า 10 ปี และสามารถใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัการ

พฒันาอุตสาหกรรมยางพาราไทยในอนาคตภายใตก้รอบประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนไดเ้ป็นอย่างด ี

 2. การรวบรวมข้อมลู 

การวจิยัครัง้นี้ใชข้อ้มลู 2 ประเภท ดงันี้ 

2.1 ขอ้มูลปฐมภูม ิม ี2 ส่วน คอื (2.1.1) ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เกษตรกรผู้

ปลูกยางพาราดว้ยแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง ไดแ้ก่ ขอ้มลูสภาพเศรษฐสงัคมและการผลติ 

รวมทัง้ปญัหาและอุปสรรคในการผลติยางพาราของเกษตรกรผูป้ลกูยางพารา และ (2.1.2) ขอ้มลู

ทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่มกบัผู้ใหข้อ้มลูหลกั ไดแ้ก่ ขอ้มลูปญัหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม

ยางพาราไทย และ 

2.2 ขอ้มูลทุติยภูม ิเป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายปีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 

2556 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 10 ปี ไดแ้ก่ มลูค่าการส่งออกยางพาราตามพกิดัศุลกากรระบบฮารโ์ม

ไนซ์และสนิคา้ทัง้หมดของโลก ประเทศไทย และประเทศคู่แข่งขนัทีเ่ป็นผูส้่งออกยางพาราหลกั

ในภูมภิาคอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และลาว ซึ่งรวบรวมจากระบบ

ฐานขอ้มลูของ International Trade Centre (ITC) ในส่วนการวเิคราะหต์ลาดและการวจิยั 

3. การวิเคราะหข้์อมลู 

ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้มที ัง้ขอ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ ซึ่งการวเิคราะห์

ขอ้มลูจาํแนกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

3.1 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เกษตรกรผูป้ลกูยางพารา

ดว้ยสถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ และค่ามชัฌมิเลขคณติ  

3.2 การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกยางพาราของ

ประเทศไทย เปรยีบเทยีบกบัประเทศคู่แข่งขนัทีเ่ป็นผูส้่งออกยางพาราหลกัในภูมภิาคอาเซยีน 

โดยใช้ดชันีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ ซึ่งคิดค้นโดย Balassa (1965) ดชันีนี้

สามารถใช้เป็นเครื่องมือประเมินความสามารถในการแข่งขนัของประเทศที่พิจารณา เช่น 

- 85 - 



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่8 ฉบบัพเิศษธนัวาคม 2560 อาเซยีน แรงงานกบัการพฒันา 

ประเทศไทย ในตลาดเป้าหมาย เช่น ตลาดโลก ว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบโดย

เปรยีบเทยีบในการส่งออกสนิค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น ยางพารา ไปยงัตลาดโลกหรอืไม่ ซึ่งมี

สตูรการคาํนวณดงันี้ (Balassa and Noland, 1989) 
/
/

ijk ij
ijk

wjk wj

X X
RCA

X X
=

 

โดยที ่RCAijk หมายถงึ ดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในการส่งออกสนิคา้ k 

ของประเทศ i ไปยังประเทศ j Xijk หมายถึง มูลค่าการส่งออกสินค้า k ของประเทศ i ไปยัง

ประเทศ j (พนัดอลลาร์สหรฐั) Xij หมายถงึ มลูค่าการส่งออกสนิคา้ทัง้หมดของประเทศ i ไปยงั

ประเทศ j (พนัดอลลาร์สหรฐั) Xwjk หมายถึง มูลค่าการส่งออกสินค้า k ของโลก (w) ไปยัง

ประเทศ j (พนัดอลลาร์สหรฐั) Xwj หมายถงึ มูลค่าการส่งออกสนิค้าทัง้หมดของโลก (w) ไปยงั

ประเทศ j (พันดอลลาร์สหรัฐ) k หมายถึง สินค้าเป้าหมายที่พิจารณา คือ ยางพารา i       

หมายถึง ประเทศผู้ส่งออกที่พจิารณา ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เวยีดนาม มาเลเซีย และลาว j       

หมายถงึ ตลาดทีพ่จิารณา ไดแ้ก่ ตลาดโลก และตลาดอาเซยีน 

ดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏนี้ จะแสดงใหเ้หน็ถงึภาพรวมของการ

ส่งออกยางพาราของประเทศไทยและประเทศคู่แข่งขนั รวมทัง้ทําใหท้ราบถงึแนวโน้มของการ

เปลีย่นแปลงในความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศไทยและประเทศคู่แข่งขนัว่า มคีวาม

ไดเ้ปรยีบ หรอืสญูเสยีความไดเ้ปรยีบ เกณฑใ์นการประเมนิดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ

ทีป่รากฏ คอื ถ้าค่าดงักล่าวมากกว่า 1 แสดงว่า ประเทศผูส้่งออกทีพ่จิารณามคีวามไดเ้ปรยีบ

โดยเปรยีบเทยีบในการส่งออกยางพาราไปยงัตลาดเป้าหมาย ในทางตรงกนัขา้มถา้ค่าทีไ่ดน้้อย

กว่า 1 แสดงว่า ประเทศผูส้่งออกทีพ่จิารณาเสยีเปรยีบ หรอืไมม่คีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ

ในการส่งออกยางพาราไปยงัตลาดเป้าหมาย และถ้าค่าทีไ่ดเ้ท่ากบั 1 แสดงว่า ประเทศผูส้่งออก

ทีพ่จิารณาอยู่ในฐานะทีไ่ม่ไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบและไม่เสยีเปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในการ

ส่งออกยางพาราไปยงัตลาดเป้าหมาย และ 

3.3 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพทีไ่ดจ้ากผูใ้หข้อ้มลูหลกัดว้ยการวเิคราะหเ์นื้อหาที่

ปรากฏ 
 

ผลการวิจยัและอภิปรายผลการวิจยั 

สภาพเศรษฐสงัคมและการผลิตของเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราในประเทศไทย 

เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในประเทศไทยโดยภาพรวมมอีายุเฉลี่ยค่อนขา้งมาก 

ประมาณ 47 ปี (ตารางที ่1) และมปีระสบการณ์การทาํการเกษตรค่อนขา้งสงู เฉลีย่ประมาณ 20 

ปี สอดคล้องกบังานวจิยัของนิตยา รกัศีล (2550) ที่รายงานว่า เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราใน

อําเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราชมอีายุค่อนขา้งมาก เฉลีย่ประมาณ 51 ปี และมปีระสบการณ์

การทาํสวนยางพาราค่อนขา้งสงู เฉลีย่ประมาณ 30 ปี ในขณะทีง่านวจิยัของสนัตพิงศ์ ปานพนิิจ 
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(2551) ไดร้ายงานวา่ เกษตรกรผูป้ลกูยางพาราในจงัหวดัลําปางมอีายุค่อนขา้งมากเช่นกนั เฉลีย่

ประมาณ 48 ปี แต่มปีระสบการณ์การทําสวนยางพาราน้อยกว่า เฉลีย่ประมาณ 10 ปี เนื่องจาก

พื้นที่ว ิจยัเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราใหม่ ในส่วนของรายได้พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทัง้

ประเทศมรีายไดต่้อครวัเรอืนเฉลีย่ 252,933.05 บาทต่อปี ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากภาคการเกษตร

เฉลีย่ 215,334.17 บาทต่อปี ในจาํนวนนี้เป็นรายไดจ้ากการทาํสวนยางพาราเฉลีย่ 182,925.84 บาท

ต่อปี และเป็นรายไดจ้ากนอกภาคการเกษตรเฉลีย่ 37,598.89 บาทต่อปี ในส่วนของรายจ่ายพบว่า 

เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราทัง้ประเทศมรีายจ่ายต่อครวัเรอืนเฉลีย่ 189,912.39 บาทต่อปี ส่วนใหญ่

เป็นรายจ่ายจากนอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 130,898.92 บาทต่อปี ในขณะที่รายจ่ายในภาค

การเกษตรเฉลี่ย 59,011.80 บาทต่อปี ในจํานวนนี้เป็นรายจ่ายจากการทําสวนยางพาราเฉลี่ย 

39,125.76 บาทต่อปี ในส่วนของเงนิออมพบว่า เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราทัง้ประเทศมเีงนิออมต่อ

ครวัเรอืนน้อยมาก เฉลีย่ 35,946.20 บาทต่อปี  

เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยทีม่พี ื้นทีถ่อื

ครองต่อครวัเรอืนไม่เกนิ 50 ไร่ โดยใชเ้ป็นพืน้ทีท่ําการเกษตรเป็นหลกั เฉลีย่ 28.81 ไร่ ในจาํนวนนี้

เป็นพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุด เฉลี่ย 13.54 ไร่ รองลงมาคอืพื้นที่ปลูกผลไม ้พื้นที่นาขา้ว และ

พืน้ทีป่ลกูปาลม์น้ํามนั เฉลีย่ 7.26, 6.93 และ 6.50 ไร่ ตามลาํดบั ทัง้นี้รอ้ยละ 75.52 ของเกษตรกร

ผู้ปลูกยางพาราทัง้ประเทศให้ความเห็นว่า พื้นที่ถือครองต่อครวัเรือนมเีพยีงพอสําหรบัการ

ประกอบอาชพีทางการเกษตร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิตยา รกัศลี (2550) และ สนัตพิงศ ์ปาน

พนิิจ (2551) ทีพ่บว่า เกษตรกรผูป้ลกูยางพาราในพืน้ทีว่จิยัมพีืน้ทีถ่อืครองต่อครวัเรอืน พืน้ทีท่ํา

การเกษตร และพืน้ทีป่ลกูยางพาราเฉลีย่น้อยกว่า 50 ไร่ สาํหรบัสมาชกิในครวัเรอืนของเกษตรกร

ผูป้ลกูยางพาราทัง้ประเทศมจีาํนวนเฉลีย่ประมาณ 5 คน โดยจาํนวนสมาชกิในครวัเรอืนมากกว่า

ครึง่หนึ่ง หรอืประมาณ 4 คน เป็นแรงงานในการทาํการเกษตร ซึ่งเกษตรกรผูป้ลกูยางพารารอ้ย

ละ 88.91 ของทัง้ประเทศใหค้วามเหน็ว่า แรงงานครวัเรอืนมเีพยีงพอต่อการประกอบอาชพีการ

ทาํสวนยางพารา อย่างไรกต็ามเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราไดม้กีารจา้งแรงงานจากภายนอกเฉลีย่

ประมาณ 2 คน ทัง้แรงงานจา้งประจาํ แรงงานจา้งชัว่คราว และแรงงานขา้มชาต ิโดยค่าจา้งของ

แรงงานจา้งประจําเป็นไปตามค่าจา้งข ัน้ตํ่า เฉลีย่ 301.288 บาทต่อวนั ซึ่งสูงกว่าค่าจา้งของแรงงาน

จา้งชัว่คราวและแรงงานขา้มชาตทิีม่กีารจา้งเป็นรายกจิกรรม   
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ตารางท่ี 1 สภาพเศรษฐสงัคมและการผลติของเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราในประเทศไทย 

สภาพเศรษฐสงัคมและการผลิต 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(n = 1,312) 

ภาคใต้ 

(n = 1,266) 

ภาคเหนือ 

(n = 577) 

ภาคตะวนัออก 

(n = 218) 

ภาคกลาง 

(n = 39) 

ภาคตะวนัตก 

(n = 31) 

ทัง้ประเทศ  

(n = 3,443) 

อาย ุ(ปี)        51.26        45.18        53.11       46.48        40.76        43.65       46.74 

ประสบการณ์การทําการเกษตร (ปี)        25.91        22.47        20.32       19.45        14.31        16.51       19.83 

รายไดต่้อครวัเรอืน (บาท/ปี) 260,547.78 298,854.45 231,743.75 305,146.04 240,635.29 180,671.00 252,933.05 

รายไดจ้ากภาคการเกษตร (บาท/ปี) 239,886.53 266,829.74 203,412.16 275,314.33 147,314.00 159,248.23 215,334.17 

รายไดจ้ากการทําสวนยางพารา (บาท/ปี) 210,874.25 248,211.77 153,421.55 250,371.67 108,564.49 126,111.31 182,925.84 

รายไดจ้ากนอกภาคการเกษตร (บาท/ปี)  20,661.25   32,024.71   28,331.59   29,831.71   93,321.29   21,422.77   37,598.89 

รายจ่ายต่อครวัเรอิน (บาท/ปี) 158,629.21 175,706.62 194,106.92 246,344.97 184,146.02 180,540.57 189,912.39 

รายจ่ายในภาคการเกษตร (บาท/ปี)  66,316.87   55,314.11   58,674.93   85,921.56   50,724.31   37,119.01   59,011.80 

รายจ่ายจากการทาํสวนยางพารา (บาท/ปี)  50,771.32   49,427.12   32,111.39   49,225.57   33,101.71   20,117.42   39,125.76 

รายจ่ายจากนอกภาคการเกษตร (บาท/ปี)  92,302.34 120,392.51 135,431.99 160,423.41 133,421.71 143,421.56 130,898.92 

เงนิออมต่อครวัเรอืน (บาท/ปี)  41,350.20   63,422.55   30,221.11   41,998.34   19,342.50   19,342.50   35,946.20 

พืน้ที่ถอืครองต่อครวัเรอืน (ไร่)       34.52        30.11        29.35         37.63         29.34        29.28         31.71 

พืน้ที่ทําการเกษตร (ไร่)       31.07        29.24        25.68         34.55         27.31        25.00         28.81 

พืน้ที่ปลูกยางพารา (ไร่)       12.24       17.80           8.45         24.24          8.25        12.25         13.54 

พืน้ที่ปลูกผลไม ้(ไร่)         4.82         3.83          7.33            7.66          9.11        10.78          7.26 

พืน้ที่ปลูกปาลม์น้ํามนั (ไร่)          NA         6.50           NA            NA           NA           NA          6.50 

พืน้ที่นาขา้ว (ไร่)       14.01         1.11          9.90           2.65          9.95          1.97          6.93 

สมาชกิในครวัเรอืน (คน)        5.43         4.81          4.75           4.22          5.01          4.34          4.76 

แรงงานครวัเรอืน (คน)        3.98         2.61          2.87           3.62          4.59          3.86          3.59 

แรงงานจา้งประจํา (คน)        1.98         1.62          1.14           2.10          1.03          2.16          1.68 

แรงงานจา้งชัว่คราว (คน)        1.45         1.78          1.12           1.21          1.82          1.61          1.50 

แรงงานขา้มชาต ิ(คน)        1.11         1.29          2.04           2.19          0.85          1.97          1.58 

ค่าจา้งของแรงงานจา้งประจํา (บาท/วนั)     300.98      301.71      324.00        320.00       301.00       260.00       301.28 

ค่าจา้งแรงงานจา้งชัว่คราว (บาท/วนั)     270.16      300.33      354.00        282.00       302.25       298.00       301.12 

ค่าจา้งแรงงานขา้มชาต ิ(บาท/วนั)     274.32      310.21       300.21        324.25       298.25       277.36       297.43 

น้ํายางสด (กโิลกรมั/ปี)          NA    5,953,729.56           NA 1,530,825.58           NA           NA 3,742,277.57 

ยางแผน่ดบิ (กโิลกรมั/ปี)            297,618.21    1,650,477.60 126,250.46   374,967.40           NA           NA 612,328.42 

ยางกอ้นถว้ย (กโิลกรมั/ปี)          2,636,094.97       875,833.00 866,245.62   224,483.54   76,978.38 124,153.18 800,631.45 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ 
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เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราทัง้ประเทศมผีลผลติน้ํายางสดเฉลีย่ 3,742,277.57  กโิลกรมั

ต่อปี โดยส่วนใหญ่มีการผลิตในภาคใต้และภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราดัง้เดิม 

5,953,729.56 และ 1,530,825.58 กโิลกรมัต่อปี ตามลาํดบั เนื่องจากในพื้นทีม่แีหล่งรบัซื้อน้ํายางสด

เป็นจํานวนมาก ส่วนการผลติยางแผ่นดบิพบว่า เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราทัง้ประเทศมผีลผลติยาง

แผ่นดิบเฉลี่ย 612,328.42 กิโลกรัมต่อปี โดยภาคใต้มผีลผลิตยางแผ่นดบิสูงที่สุด 1,650,477.60 

กโิลกรมัต่อปี รองลงมาคอืภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ มผีลผลติยาง

แผ่นดบิ 374,967.40, 297,618.21 และ 126,250.46 กิโลกรมัต่อปี ตามลําดบั สําหรบัการผลติยาง

กอ้นถว้ยพบว่า เกษตรกรผูป้ลกูยางพาราทัง้ประเทศมกีารผลติยางกอ้นถ้วยในทุกภมูภิาค ทัง้ทีเ่ป็น

พืน้ทีป่ลกูยางพาราดัง้เดมิและพืน้ทีป่ลกูยางพาราใหม ่เฉลีย่ 800,631.45 กโิลกรมัต่อปี โดยเฉพาะใน

ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมกีารผลติยางกอ้นถว้นเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากตลาดมคีวาม

ต้องการยางก้อนถ้วยสูง และในพื้นที่มีโรงงานรับซื้อยางก้อนถ้วยเป็นจํานวนมาก ภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือมผีลผลติยางกอ้นถ้วยสงูทีสุ่ด 2,636,094.97 กโิลกรมัต่อปี รองลงมาคอืภาคใต้ 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลาง มีผลผลิตยางก้อนถ้วย 875,833.00, 

866,245.62, 224,483.54, 124,153.18 และ 76,978.38 กโิลกรมัต่อปี ตามลาํดบั ทัง้นี้น้ํายางสด ยาง

แผ่นดบิ และยางกอ้นถ้วยที่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทัง้ประเทศขายไดม้รีาคาเฉลีย่ 47.09, 53.17 

และ 24.08 บาทต่อกโิลกรมั ตามลาํดบั 

ความสามารถทางการแข่งขนั ปัญหาและอปุสรรคของอตุสาหกรรมยางพาราไทย  

1. ความสามารถทางการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมยางพาราไทย 

ดชันีความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2556) 

ในการส่งออกยางพาราไปยงัตลาดโลกของประเทศไทย อนิโดนีเซยี มาเลเซยี เวยีดนาม และลาวมี

ค่ามากกว่า 1 (ตารางที ่2) แสดงว่า ทุกประเทศมคีวามได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในการส่งออก

ยางพาราไปยงัตลาดโลก ประเทศอนิโดนีเซยีมคี่าดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏเฉลี่ย

สูงที่สุด รองลงมาคือไทย เวียดนาม มาเลเซีย และลาว ตามลําดับ ประเทศไทยมคี่าดชันีความ

ไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏเฉลีย่ 29.00 ซึ่งค่าดงักล่าวมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยมอีตัราการเตบิโตลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 5.54 ต่อปี หมายความว่า ประเทศ

ไทยมแีนวโน้มของความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทียบในการส่งออกยางพาราไปยงัตลาดโลกลดลง 

แสดงใหเ้หน็ว่า ประเทศไทยไดสู้ญเสยีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในการส่งออกยางพาราไปยงั

ตลาดโลกให้กบัประเทศคู่แข่งขนั เช่น อินโดนีเซีย ซึ่งทางรฐับาลอินโดนีเซียได้มกีารส่งเสรมิการ

ขยายพื้นที่ปลูกยางพาราภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง (Weerathamrongsak and Wongsurawat, 

2013) และต้นทุนการผลติยางพาราของอินโดนีเซยีตํ่ากว่าของไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของ

ค่าจ้างแรงงาน (ชญาณินทร์ อกัษรสทิธิ,์ 2552) นอกจากนี้สนธยา สําเภาทอง (2558) ได้กล่าวว่า 
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นอกจากประเทศอนิโดนีเซยีที่เป็นคู่แข่งขนัสําคญัในการส่งออกยางพาราของประเทศไทยแล้ว ใน

ปจัจุบนักลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กมัพูชา ลาว เมยีนมาร์ และเวยีดนาม ถือเป็นประเทศผู้ผลิต

ยางพารารายใหม่ที่มกีารส่งออกยางพาราเพิม่มากขึ้น เนื่องจากรฐับาลของประเทศเหล่านี้ให้การ

สนับสนุนและส่งเสรมิการผลติยางพาราภายในประเทศ อกีทัง้ประเทศในกลุ่มนี้ยงัมตี้นทุนการผลติ

ยางพาราและค่าขนส่งตํ่ากว่าของประเทศไทย ทําใหส้ามารถขายผลผลติยางพาราในราคาทีต่ํ่ากว่า

ของประเทศไทยได ้ซึง่ประเทศทีม่คีวามโดดเด่นมากทีสุ่ด คอื เวยีดนาม เพราะมพีฒันาการทางการ

ผลติยางพาราทีด่ขี ึน้อย่างต่อเนื่อง   

ประเทศอินโดนีเซียมคี่าดชันีความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบที่ปรากฏเฉลี่ยสูงกว่า

ประเทศไทย คอื 29.85 ซึ่งค่าดงักล่าวไดเ้พิม่ขึ้นเรื่อยๆ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 

2551 ค่าดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏเริม่ลดลง โดยมอีตัราการเตบิโตลดลงเฉลีย่รอ้ย

ละ 3.92 ต่อปี อย่างไรกต็ามในช่วงปี พ.ศ. 2553 ถงึ ปี พ.ศ. 2556 ประเทศอนิโดนีเซยียงัคงมคี่าดชันี

ความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏสงูกว่าของประเทศไทย เนื่องจากอนิโดนีเซยีเป็นประเทศทีม่ ี

พื้นทีป่ลูกยางพารามากทีสุ่ดในโลก รวมทัง้รฐับาลอินโดนีเซียมกีารพฒันาอุตสาหกรรมยางพารา

ภายในประเทศมาอยา่งต่อเนื่อง เช่น การจดัสรรสนิเชื่อใหแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูกยางพารารายย่อย เพื่อ

ใชใ้นการขยายพื้นทีป่ลูกยางพาราและการปลูกทดแทน การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยกีารปลูก

และการกรดียางพาราแก่เกษตรกรผูป้ลูกยางพารา และในปจัจุบนัรฐับาลอนิโดนีเซียได้ดําเนินการ

ภายใตแ้ผนแมบ่ทเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิทีม่ชี ือ่ว่า “Master Plan for Acceleration and Expansion 

of Indonesia Economic Development 2011-2025” นอกจากนี้อินโดนีเซียไม่มีการจัดเก็บภาษี

ส่งออกยางพาราเหมอืนอย่างไทยและมาเลเซีย ทําให้มตี้นทุนการส่งออกยางพาราตํ่ากว่า อีกทัง้

อนิโดนีเซยีมแีรงงานภายในประเทศเป็นจาํนวนมาก ซึง่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานทีไ่รฝี้มอื ทาํใหม้คี่าจา้ง

แรงงานตํ่ากว่าของไทยและมาเลเซยี เช่น ค่าจา้งในการกรดียางพารา ค่าจา้งในโรงงานอุตสาหกรรม

ยางพาราแปรรูป ส่งผลใหอ้นิโดนีเซยีสามารถขายยางพาราไดใ้นราคาทีต่ํ่ากว่า และสามารถแข่งขนั

ทางราคาได้ จงึมคีวามเป็นไปได้สูงที่อินโดนีเซียจะเขา้มาแย่งชงิส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาด

ยางพาราโลกจากประเทศคู่แขง่ขนัรายอื่น รวมถงึประเทศไทย (กฤษณ ีพสิฐิศภุกุล, 2557) ทัง้นี้ราคา

เปรียบเทียบ (relative price) จะเป็นปจัจยัสําคญัที่ผู้ประกอบการของประเทศผู้นําเข้ายางพารา 

โดยเฉพาะผูป้ระกอบการทีใ่หค้วามสําคญักบัการลดตน้ทุนการผลติ เพื่อเพิม่ความสามารถทางการ

แข่งขนั นํามาใชป้ระกอบการพจิารณาก่อนทีจ่ะตดัสนิใจนําเขา้ยางพาราจากประเทศนัน้ ในขณะที่

ประเทศเวยีดนามมคี่าดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏเฉลีย่ 17.82 และมอีตัราการเตบิโต

ลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 8.53 ต่อปี ส่วนประเทศมาเลเซยีมคี่าดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏ

เฉลีย่ 9.15 และมอีตัราการเตบิโตลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 6.49 ต่อปี หมายความว่า ประเทศอนิโดนีเซีย 

เวยีดนาม และมาเลเซยีมแีนวโน้มของความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในการส่งออกยางพาราไปยงั
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ตลาดโลกลดลง สําหรบัประเทศลาวมคี่าดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏเฉลีย่ 8.90 และ

เป็นเพยีงประเทศเดยีวทีม่อีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 8.95 ต่อปี หมายความว่า ประเทศ

ลาวมแีนวโน้มของความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในการส่งออกยางพาราไปยงัตลาดโลกเพิม่ขึน้  
 

ตารางท่ี 2  ดชันีความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบที่ปรากฏในการส่งออกยางพาราของประเทศไทยไปยงั

ตลาดโลก เปรยีบเทยีบกบัประเทศคู่แขง่ขนัในชว่งปี พ.ศ. 2547 ถงึ ปี พ.ศ. 2556 

ประเทศ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 เฉลี่ย 

อตัราการ

เติบโต  

(ร้อยละ/ปี) 

ไทย 36.90 34.94 32.94 31.02 30.67 29.32 24.65 22.76 18.92 27.84 29.00 -5.54 

อนิโดนีเซยี 31.69 31.41 33.96 36.05 35.49 28.89 28.32 22.86 20.56 29.26 29.85 -3.92 

เวยีดนาม 18.88 22.93 22.62 22.82 20.01 20.15 17.64 12.19 10.83 10.13 17.82 -8.53 

มาเลเซยี 11.26 11.24 11.08 10.25  9.82  8.36  8.78  7.56  5.56  7.55  9.15 -6.49 

ลาว  3.62  7.22  8.94  9.55  7.17 10.55  6.99  4.80 10.20 19.99 8.90  8.95 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 

ดชันีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในช่วงเวลาเดียวกนัในการส่งออก

ยางพาราไปยงัตลาดอาเซยีนของประเทศไทย อนิโดนีเซยี (ส่วนใหญ่) และเวยีดนาม (ส่วนใหญ่) มี

ค่ามากกว่า 1 (ตารางที ่3) แสดงว่า ทัง้ 3 ประเทศมคีวามได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในการส่งออก

ยางพาราไปยงัตลาดอาเซียน ประเทศไทยมคี่าดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏเฉลีย่สูง

ทีสุ่ด รองลงมาคอืเวยีดนาม อินโดนีเซยี ลาว และมาเลเซยี ตามลําดบั ประเทศไทยมคี่าดชันีความ

ไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏเฉลีย่ 3.99 แต่เป็นค่าทีม่แีนวโน้มลดลงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้น

มา โดยมอีตัราการเติบโตลดลงเฉลีย่ร้อยละ 4.74 ต่อปี หมายความว่า ประเทศไทยมแีนวโน้มของ

ความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในการส่งออกยางพาราไปยงัตลาดอาเซยีนลดลง เนื่องจากประเทศ

มาเลเซยีซึ่งเป็นตลาดหลกัของไทยในภูมภิาคอาเซยีน มแีนวโน้มการนําเขา้ยางพาราจากประเทศ

ไทยลดลง ในขณะทีป่ระเทศเวยีดนามมคี่าดชันีความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏเฉลี่ย 1.65 

และมอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 21.55 ต่อปี หมายความว่า ประเทศเวยีดนามมแีนวโน้ม

ของความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในการส่งออกยางพาราไปยงัตลาดอาเซียนเพิม่ขึ้น เนื่องจาก

ประเทศมาเลเซยีซึ่งเป็นตลาดหลกัของเวยีดนามในภูมภิาคอาเซยีน มแีนวโน้มการนําเขา้ยางพารา

จากประเทศเวยีดนามเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง  
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ตารางท่ี 3  ค่าดชันีความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏในการส่งออกยางพาราของประเทศไทยไปยงั

ตลาดอาเซยีน เปรยีบเทยีบกบัประเทศคู่แขง่ขนัในชว่งปี พ.ศ. 2547 ถงึ ปี พ.ศ. 2556 

ประเทศ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 เฉลี่ย 
อตัราการเติบโต 

(ร้อยละ/ปี) 

ไทย 4.69 4.65 4.73 4.14 4.11 4.05 3.74 3.50 3.02 3.30 3.99 -4.74 

อนิโดนีเซยี 1.30 1.65 2.17 2.13 2.08 1.50 1.42 1.29 0.73 0.35 1.46 -12.27 

เวยีดนาม 1.57 0.59 0.36 0.48 1.12 1.01 0.73 1.43 3.76 5.47 1.65  21.55 

มาเลเซยี 0.17 0.09 0.08 0.04 0.03 0.03 0.03 0.06 0.02 0.02 0.06 -18.61 

ลาว 0.03 0.02 0.01 0.002 0.001 0.001 0.000 0.27 1.05 0.01 0.14  17.85 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 

ประเทศอินโดนีเซียมคี่าดชันีความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบที่ปรากฏเฉลี่ย 1.46 

และมอีตัราการเตบิโตลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 12.27 ต่อปี หมายความว่า ประเทศอนิโดนีเซยีมแีนวโน้ม

ของความได้เปรียบโดยเปรยีบเทยีบในการส่งออกยางพาราไปยงัตลาดอาเซียนลดลง เนื่องจาก

ประเทศสงิคโปรซ์ึ่งเป็นตลาดหลกัของอนิโดนีเซยีในภมูภิาคอาเซยีน มแีนวโน้มการนําเขา้ยางพารา

จากประเทศอนิโดนีเซยีลดลง ส่วนประเทศลาวและมาเลเซยีมคี่าดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ

ที่ปรากฏในทุกปีและเฉลี่ยน้อยกว่า 1 แสดงว่า 2 ประเทศนี้ไม่ได้พึ่งพารายได้จากการส่งออก

ยางพาราเป็นหลกั โดยประเทศลาวมคี่าดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏเฉลีย่ 0.14 และ

มอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 17.85 ต่อปี หมายความว่า ประเทศลาวมแีนวโน้มของความ

ไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในการส่งออกยางพาราไปยงัตลาดอาเซยีนเพิม่ขึน้ เนื่องจากประเทศลาวมี

แนวโน้มการส่งออกยางพาราไปยงัประเทศไทย อนิโดนีเซยี และมาเลเซียเพิม่ขึ้น สําหรบัประเทศ

มาเลเซียมคี่าดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบที่ปรากฏเฉลี่ย 0.06 และมอีตัราการเติบโตลดลง

เฉลี่ยร้อยละ 18.61 ต่อปี หมายความว่า ประเทศมาเลเซียมีแนวโน้มของความได้เปรียบโดย

เปรยีบเทยีบในการส่งออกยางพาราไปยงัตลาดอาเซยีนลดลง เนื่องจากประเทศไทยและสงิคโปร์ซึ่ง

เป็นตลาดหลกัของมาเลเซยีในภมูภิาคอาเซยีน มแีนวโน้มการนําเขา้ยางพาราจากประเทศมาเลเซยี

ลดลง  

2. ปญัหาและอุปสรรคของของเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราในประเทศไทย 

จากการสมัภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในทุกภูมภิาคของประเทศไทยพบปญัหา

และอุปสรรคดงันี้ 

2.2.1 การรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราไม่มคีวามเขม้แขง็ ร้อยละ 83.27 

ของเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราทัง้ประเทศเผชญิกบัปญัหานี้ จําแนกเป็นเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราใน

ภาคใต้ ภาคตะวนัออก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คดิเป็น

ร้อยละ 91.23, 89.45, 84.61, 79.38, 77.42 และ 76.37 ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทัง้หมดใน

ภมูภิาคนัน้ ตามลาํดบั (ตารางที ่4) การรวมกลุ่มของเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราโดยส่วนใหญ่เป็นเพยีง
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การช่วยเหลอืกนัในเรื่องการตลาดเท่านัน้ เช่น การสร้างอํานาจการต่อรองราคาผลผลติ ซึ่งการ

รวมกลุ่มทีไ่มเ่ขม้แขง็มผีลทาํใหก้ลุ่มมอีํานาจการต่อรองราคาผลผลติตํ่า รวมถงึเงนิทุนหมนุเวยีนของ

กลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราในบางกลุ่มมไีมเ่พยีงพอ ทําใหไ้ม่สามารถสํารองจ่ายเงนิรบัซื้อผลผลติ

ยางพาราใหก้บัเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราทีเ่ป็นสมาชกิได ้ในกรณีทีผู่ป้ระมลูยางพาราจ่ายเงนิชา้กว่า

กําหนด และการกําหนดมาตรฐานผลผลติยางพาราทีร่บัซื้อของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา เช่น 

การกาํหนดมดี (มดี หมายถงึ จาํนวนวนักรดี) ของยางกอ้นถ้วยจาํนวน 6 มดี เพือ่ใหไ้ดย้างกอ้นถว้ย

ทีม่เีนื้อแน่นและไม่นิ่ม เนื่องจากตลาดกลางยางพาราไม่มกีารซื้อขายยางก้อนถ้วย ทําให้ไม่มรีาคา

กลางทีใ่ชอ้้างองิในการซื้อขายยางกอ้นถ้วย รวมถงึยงัไม่มกีารกาํหนดมาตรฐานของยางกอ้นถ้วยที่

ชดัเจน ซึ่งเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราบางรายจะนํายางก้อนถ้วยทีก่รดีไม่ครบมดีมาขาย ทําให้ราคา

ยางก้อนถ้วยที่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราขายได้ตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น ในขณะที่เกษตรกรผู้ปลูก

ยางพาราอกีส่วนหนึ่งตดัสนิใจเปลีย่นไปขายยางกอ้นถว้ยใหก้บัพ่อคา้คนกลางในพื้นที ่ซึง่ไดร้บัเงนิ

ในทนัท ีหรอืรวดเรว็กว่า 

2.2 ราคายางพาราตกตํ่าและไม่แน่นอน ร้อยละ 60.06 ของเกษตรกรผู้ปลูก

ยางพาราทัง้ประเทศเผชิญกับปญัหานี้  จําแนกเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคใต้  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวนัตก คดิเป็นร้อยละ 

72.20, 65.09, 44.50, 35.90, 31.54 และ 22.58 ของเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราทัง้หมดในภูมภิาคนัน้ 

ตามลําดบั ตลาดยางพาราในท้องถิ่นมเีกษตรกรผู้ปลูกยางพาราซึ่งเป็นผู้ขายผลผลติยางพาราใน

จํานวนมาก ส่วนผู้รบัซื้อผลผลติยางพารา หรอืพ่อค้าคนกลางมจีํานวนน้อยราย ในขณะเดยีวกนั

เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราได้รบัขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดที่เชื่อมโยงขอ้มลูตัง้แต่ระดบัต้นน้ําไป

จนถงึระดบัปลายน้ํา รวมทัง้ระหว่างตลาดกลางยางพาราและตลาดยางพาราในทอ้งถิน่น้อยมากและ

ไม่ชดัเจน ทาํใหเ้กษตรกรผูป้ลกูยางพาราถูกเอาเปรยีบจากพ่อคา้คนกลางอยู่เสมอ ซึง่ส่งผลใหร้าคา

ผลผลติยางพาราทีเ่กษตรกรผูป้ลูกยางพาราขายไดต้ํ่ากว่าทีค่วรจะเป็น โดยพ่อคา้คนกลางจะมกีาร

อ้างถงึต้นทุนทางการตลาดของตนเอง เช่น ค่าขนส่ง ค่าแรงงานในการดําเนินการ และมกีารฮัว้ใน

การแบ่งพื้นทีร่บัซื้อผลผลติยางพาราจากเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา เพื่อทีจ่ะรบัซื้อผลผลติยางพารา

ในราคาทีไ่ม่เป็นธรรม นอกจากนี้ประเทศผูนํ้าเขา้ยางพารารายใหญ่ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่จนี 

ได้ประสบกบัปญัหาเศรษฐกจิชะลอตวั รวมทัง้เศรษฐกจิของโลกยงัขาดเสถียรภาพ ส่งผลใหร้าคา

ยางพารามคีวามผนัผวน ในขณะที่ประเทศไทยไม่มบีทบาทในการชี้นําราคายางพาราในตลาดโลก 

เนื่องจากไม่มตีลาดกลางยางพาราทีเ่ป็นสากล ทําใหร้าคายางพาราในตลาดกลางยางพาราของโลกที่

สาํคญั เช่น ตลาดล่วงหน้าโตเกยีว ตลาดล่วงหน้าสงิคโปร ์ตลาดล่วงหน้าเซีย่งไฮ ้มอีทิธพิลสงูต่อการ

กําหนดราคายางพาราในประเทศไทย ซึ่งไม่สะท้อนราคายางพาราที่แท้จรงิของไทย ทัง้นี้กฤษณี 

พสิฐิศุภกุล (2557); ตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวถงึปจัจยักาํหนด
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ราคายางพาราไทยสามารถสรุปไดว้่า ประกอบด้วย 3 ปจัจยัหลกั คอื (1) ปจัจยัดา้นอุปสงค์ ได้แก่ 

เศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้ยางพารา การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตภณัฑ์

ยางพารา ปรมิาณคงคลงัยางพาราของประเทศผูใ้ชย้างพารา และความตอ้งการใชย้างสงัเคราะห์ซึ่ง

เป็นสนิค้าทดแทน (2) ปจัจยัดา้นอุปทาน ไดแ้ก่ พื้นทีป่ลูกยางพารา ฤดูกาลและความผดิปกติของ

สภาพภูมอิากาศ และนโยบายการผลติและการส่งออกยางพาราของประเทศผู้ผลติยางพาราหลกั  

และ (3) ปจัจยัทางเทคนิค ไดแ้ก่ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ การเกง็กาํไรในตลาดซื้อ

ขายล่วงหน้า และราคาน้ํามนัดบิ 
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ตารางท่ี 4 ปญัหาและอปุสรรคของของเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราในประเทศไทย 

 

ปัญหาและอปุสรรค 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(n = 1,312) 

ภาคใต้ 

(n = 1,266) 

ภาคเหนือ 

(n = 577) 

ภาคตะวนัออก 

(n = 218) 

ภาคกลาง 

(n = 39) 

ภาคตะวนัตก 

(n = 31) 

ทัง้ประเทศ  

(n = 3,443) 

การรวมกลุ่มของเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราไม่มคีวามเขม้แขง็ 
1,002  

(76.37%) 

1,155  

(91.23%) 

458  

(79.38%) 

195  

(89.45%) 

33  

(84.61%) 

24  

(77.42%) 

2,867  

(83.27%) 

ราคายางพาราตกตํ่าและไม่แน่นอน 
854  

(65.09%) 

914  

(72.20%) 

182  

(31.54%) 

97  

(44.50%) 

14  

(35.90%) 

7  

(22.58%) 

2,068  

(60.06%) 

ปญัหาทางสขุภาพของเกษตรกรผูป้ลกูยางพารา 
777  

(59.22%) 

453  

(35.78%) 

521  

(90.29%) 

100  

(45.87%) 

33  

(84.61%) 

24  

(77.42%) 

1,908  

(55.42%) 

แรงงานทีป่ฏบิตังิานในกจิกรรมการกรดียางพาราไม่มคีวามชาํนาญ 
519  

(39.56%) 

918  

(72.51%) 

204  

(35.36%) 

149  

(68.35%) 

5  

(12.82%) 

6  

(19.35%) 

1,801  

(52.31%) 

เกษตรกรผูป้ลกูยางพาราไม่ไดต้ระหนกัถงึการดาํรงชพีตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
453  

(34.53%) 

558  

(44.08%) 

399  

(69.15%) 

56  

(25.69%) 

24  

(61.54%) 

21  

(67.74%) 

1,511  

(43.89%) 

ปญัหาโรคยางพารา 
684  

(52.13%) 

267  

(21.09%) 

335  

(58.06%) 

53  

(24.31%) 

24  

(61.54%) 

19  

(61.29%) 

1,382  

(40.14%) 

ปจัจยัการผลติมรีาคาสงู 
507  

(38.64%) 

598  

(47.24%) 

170  

(29.46%) 

87  

(39.91%) 

5  

(12.82%) 

5  

(16.13%) 

1,372  

(39.85%) 

การขยายพืน้ทีป่ลกูยางพาราในพืน้ทีท่ ีไ่ม่เหมาะสมโดยไม่มกีารควบคุม 
541  

(41.23%) 

501  

(39.58%) 

145  

(25.13%) 

122  

(55.96%) 

13  

(33.33%) 

7  

(22.58%) 

1,329  

(38.60%) 

การใชเ้ทคโนโลยกีารผลติยางพาราทีไ่มถู่กตอ้งและไม่เป็นไปตามคาํแนะนําของสถาบนัวจิยัยาง 
333  

(25.38%) 

775  

(61.22%) 

65  

(11.27%) 

77  

(35.32%) 

4  

(10.26%) 

4  

(12.90%) 

1,258  

(36.54%) 

การขาดแคลนแรงงานครวัเรอืน 
408  

(31.10%) 

547  

(43.21%) 

186  

(32.24%) 

96  

(44.04%) 

8  

(20.51%) 

4  

(12.90%) 

1,249  

(36.28%) 

การใชร้ะบบกรดียางพาราทีไ่มถู่กตอ้ง 
348  

(26.52%) 

647  

(51.11%) 

107  

(18.54%) 

101  

(46.33%) 

3  

(7.69%) 

9  

(29.03%) 

1,215  

(35.29%) 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ 
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2.3 ปญัหาทางสุขภาพของเกษตรกรผูป้ลกูยางพารา รอ้ยละ 55.42 ของเกษตรกรผู้

ปลูกยางพาราทัง้ประเทศเผชญิกบัปญัหานี้ จําแนกเป็นเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราในภาคเหนือ ภาค

กลาง ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคใต้ คดิเป็นรอ้ยละ 90.29, 

84.61, 77.42, 59.22, 45.87 และ 35.78 ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทัง้หมดในภูมิภาคนั ้น 

ตามลําดบั การเปลีย่นแปลงรูปแบบการดาํเนินชวีติประจาํวนัจากการปฏบิตังิานในกจิกรรมการกรดี

ยางพารา กล่าวคอื เกษตรกรผูป้ลกูยางพาราบางรายจะตื่นขึน้มากรดียางพาราตัง้แต่เทีย่งคนื เพราะ

เป็นช่วงที่มอุีณหภูมติํ่า ทําให้ระยะเวลาการไหลของน้ํายางสดยาวนาน ส่งผลให้ได้น้ํายางสดใน

ปรมิาณมาก ในขณะทีเ่กษตรกรผู้ปลูกยางพาราอีกกลุ่มหนึ่งจะเริม่กรดียางพาราในช่วงหวัรุ่ง หรอื

เชา้ตรู่ ซึ่งไดป้รมิาณน้ํายางสดน้อยกว่ากลุ่มแรกเพยีงเล็กน้อย ส่งผลใหเ้กษตรกรผูป้ลูกยางพารามี

เวลาพกัผ่อนในช่วงกลางวนัและกลางคนืน้อย ประมาณ 3-4 ชัว่โมงต่อช่วง หรอืในบางวนัเกษตรกรผู้

ปลูกยางพาราอาจไม่ได้พกัผ่อนอย่างเต็มที ่ซึ่งส่งผลใหเ้กษตรกรผู้ปลูกยางพารามสีุขภาพอ่อนแอ 

และเกดิโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั เช่น โรคหวัใจ โรคความดนัโลหติสูง (ศริจิติ ทุ่งหว้า และคณะ, 2553) 

รวมถึงการปฏิบตัิงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการใช้สารเคมทีางการเกษตร เช่น กรดฟอร์มคิ 

สารเคมีกําจัดโรคพืชและศัตรูพืช เป็นระยะเวลานาน ก็ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสุขภาพของ

เกษตรกรผูป้ลกูยางพาราเช่นเดยีวกนั (ณรงค ์เบญ็สอาด, 2545; ฮาฟีซา เมาะมงิ, 2551) 

2.4 แรงงานที่ปฏิบตัิงานในกจิกรรมการกรดียางพาราไม่มคีวามชํานาญ ร้อยละ 

52.31 ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทัง้ประเทศเผชิญกบัปญัหานี้  จําแนกเป็นเกษตรกรผู้ปลูก

ยางพาราในภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และ 

ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 72.51, 68.35, 39.56, 35.36, 19.35 และ 12.82 ของเกษตรกรผู้ปลูก

ยางพาราทัง้หมดในภูมภิาคนัน้ ตามลําดบั ปญัหาดงักล่าวมสีาเหตุมาจากการที่เกษตรกรผู้ปลูก

ยางพารา โดยเฉพาะในพื้นทีป่ลูกยางพาราใหม่ เป็นเกษตรกรผูป้ลูกยางพารารายใหม่และ/หรอืรุ่น

ใหม่โดยส่วนใหญ่ รวมถึงแรงงานครวัเรอืนและแรงงานจ้างไม่ใช่แรงงานที่มฝีีมอื อย่างไรกต็ามมี

แรงงานจ้างบางส่วนทีม่ปีระสบการณ์การกรดียางพารา เช่น เคยรบัจา้งกรดียางพาราในภาคใต้มา

ก่อน และในปจัจุบนัไดก้ลบัมาทําสวนยางพารา หรอืรบัจา้งกรดียางพาราในภมูลิําเนาเดมิของตนเอง 

แต่แรงงานเหล่านี้กไ็มไ่ดส้่งเสรมิใหแ้รงงานใหมม่กีารเรยีนรูร้่วมกนั 

2.5 เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราไม่ไดต้ระหนักถงึการดํารงชพีตามปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียง ร้อยละ 43.89 ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทัง้ประเทศเผชิญกบัปญัหานี้  จําแนกเป็น

เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราในภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และภาคตะวนัออก คดิเป็นรอ้ยละ 69.15, 67.74, 61.54, 44.08, 34.53 และ 25.69 ของเกษตรกรผู้

ปลูกยางพาราทัง้หมดในภูมภิาคนัน้ ตามลําดบั ครวัเรอืนเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราส่วนใหญ่มกีาร

ปรบัตวัน้อย รวมทัง้มกีารนําปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใชใ้นการดาํเนินชวีติน้อยกว่าทีค่วรจะ
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เป็น อนัเนื่องมาจากขอ้จาํกดัของทรพัยากรครวัเรอืน เช่น ทีด่นิ ความรู ้เงนิทุน สนิทรพัยป์ระเภททุน ทํา

ใหบ้างครวัเรอืนมกีารดาํรงชพีในรปูแบบเดมิภายใตก้ารครอบงาํของแนวคดิทุนนิยม เช่น การมุ่งเน้น

การผลติในเชงิพาณชิย ์หรอืผลติเพือ่ขายเป็นหลกั โดยนําผลผลติทีผ่ลติไดไ้ปขายในตลาด เพื่อทีจ่ะ

ไดเ้งนิมาซื้อปจัจยัในการดาํรงชวีติและสิง่อํานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างไรกต็ามในการขายผลผลติ

ในตลาดนัน้ เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเหล่านี้ ไม่มอีํานาจใด ๆ ในการกําหนดกฎเกณฑ์และราคา

ผลผลติ ซึ่งโดยทัว่ไปเกษตรกรจะตกเป็นฝา่ยเสยีเปรยีบพ่อคา้คนกลางและนายทุนเสมอ นอกจากนี้

เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราส่วนใหญ่ไม่ค่อยมกีารวางแผนเพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพของชนิด

พชืทีป่ลูก หรอืผลผลติเท่าทีค่วร ตลอดจนมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะพฒันาการทําสวนยางพาราน้อย

กว่าที่ควรจะเป็น และไม่มกีระบวนการวิเคราะห์และประเมนิผลการทําสวนยางพาราของตนเอง  

สิง่ทีต่ามมา คอื รายจ่ายในครวัเรอืนเพิม่สงูขึน้ ในขณะทีร่าคาผลผลติมคีวามผนัผวนอยู่เสมอ 

2.2.6 ปญัหาโรคยางพารา รอ้ยละ 40.14 ของเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราทัง้ประเทศ

เผชิญกบัปญัหานี้  จําแนกเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคกลาง ภาคตะวนัตก ภาคเหนือ  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคใต้ คดิเป็นร้อยละ 61.54, 61.29, 58.06, 52.13, 

24.31และ 21.09 ของเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราทัง้หมดในภมูภิาคนัน้ ตามลาํดบั ในปจัจุบนัเกษตรกร

ผูป้ลูกยางพาราเป็นจํานวนมากต้องเผชญิกบัปญัหาโรคยางพารา เช่น โรครากขาว โรครากน้ําตาล 

โรครากแดง นอกจากนี้ในพื้นที่ปลูกยางพาราใหม่ยงัพบโรคในต้นยางพาราที่เปิดกรดีแล้ว เช่น โรค

หน้ายางตาย โรคเชือ้ราสชีมพู โรคเสน้ดํา โรคเปลอืกเน่า ซึ่งพบมากในช่วงฤดูฝน ส่วนยางพาราทีย่งัไม่

เปิดกรดีพบการระบาดของเพลีย้หอย 

2.2.7 ปจัจยัการผลิตมรีาคาสูง ร้อยละ 39.85 ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทัง้

ประเทศเผชิญกับปญัหานี้  จําแนกเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคใต้ ภาคตะวันออก 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก และภาคกลาง คดิเป็นร้อยละ 47.24, 39.91, 

38.64,29.46, 16.13 และ 12.82 ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทัง้หมดในภูมภิาคนัน้ ตามลําดับ 

ต้นทุนการผลติของเกษตรผู้ปลูกยางพาราไทยค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะค่าจา้งแรงงานทีม่สีดัส่วนสูง

ทีสุ่ดในโครงสรา้งต้นทุนการผลติยางพารา ซึ่งงานวจิยัของจุมพฏ สุขเกื้อ และ พชัรนิทร ์ศรวีารนิทร์ 

(2551) ได้รายงานว่า สัดส่วนของค่าจ้างแรงงานในโครงสร้างต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบของ

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยทัง้ประเทศสูงเกอืบร้อยละ 60 ส่วนกนกพร ภาคฉีาย และคณะ 

(2556) พบว่า การผลิตยางพาราของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในตําบลท่าชะมวง อําเภอรตัภูม ิ

จงัหวดัสงขลา มสีดัส่วนของค่าจา้งแรงงานสูงกว่ารอ้ยละ 70 ทัง้ในพื้นทีร่าบลุ่ม พื้นทีร่าบสูงลูกคลื่น

ลอนลาด และพื้นทีสู่ง ในขณะทีบ่ญัชา สมบูรณ์สุข (Website) และคณะ ไดก้ล่าวไวว้่า การผลติยาง

แผ่นดบิของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทัง้ประเทศมสีดัส่วนของค่าจ้างแรงงานสูงถงึรอ้ยละ 65 ของ

ตน้ทุนการผลติทัง้หมด ส่วนตน้ทุนปจัจยัการผลติอื่นๆ มสีดัส่วนเพยีงรอ้ยละ 35 ของตน้ทุนการผลติ
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ทัง้หมด ในปจัจุบนัพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกยางพารามตี้นทุนการผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น แต่ราคา

ยางพารายงัคงตกตํ่า จงึส่งผลใหเ้กษตรกรผูป้ลกูยางพารามรีายไดน้้อยและไมเ่พยีงพอกบัรายจ่ายใน

ครวัเรอืนและรายจ่ายในการทาํสวนยางพารา โดยเฉพาะอย่างยิง่เกษตรกรผูป้ลกูยางพารารายย่อยที่

มสีวนยางพาราขนาดเลก็ 

2.2.8 การขยายพืน้ทีป่ลกูยางพาราในพื้นทีท่ีไ่มเ่หมาะสมโดยไม่มกีารควบคมุ รอ้ย

ละ 38.60 ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทัง้ประเทศเผชญิกบัปญัหานี้ จาํแนกเป็นเกษตรกรผูป้ลูก

ยางพาราในภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ภาคใต ้ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวนัตก 

คดิเป็นรอ้ยละ 55.96, 41.23, 39.58, 33.33, 25.13 และ 22.58 ของเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราทัง้หมด

ในภูมิภาคนัน้ ตามลําดับ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารามกีารขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่สูง  

โดยการบุกรุกป่าที่ไม่มเีอกสารสิทธิด์งัแสดงในงานวจิยัของอิสรยิาภรณ์ จุลภกัดิ ์(2550) นฤนาท 

พยคัฆา และ แสงดาว วงคส์าย (2555) ชฎารตัน์ เครือ่งสนุก และ สนัต ิสุขสอาด (2557) รวมถงึพืน้ที่

ราบลุ่มน้ําท่วมขงั ซึ่งภาครฐัไม่ได้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ปลูกยางพาราในพื้นที่เหล่านี้  ส่งผลให้

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารามกีารใช้เทคโนโลยกีารผลติที่ไม่เหมาะสม มตี้นทุนการผลติยางพาราสูง 

และผลผลติยางพาราทีไ่ดร้บัตํ่ากว่าในเขตนิเวศยางพาราอื่น ซึ่งงานวจิยัของกนกพร ภาคฉีาย และ

คณะ (2556) พบว่า การทําสวนยางพาราในพื้นทีร่าบมปีรมิาณผลผลติยางพาราเฉลีย่และกําไรสุทธิ

ตํ่ากว่าพืน้ทีส่งูและพืน้ทีล่กูคลืน่ลอนลาด 

2.2.9 การใชเ้ทคโนโลยกีารผลติยางพาราทีไ่ม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามคําแนะนํา

ของสถาบนัวิจยัยาง ร้อยละ 36.54 ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทัง้ประเทศเผชิญกบัปญัหานี้  

จําแนกเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคใต้ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาค

ตะวนัตก ภาคเหนือ และภาคกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 61.22, 35.32, 25.38, 12.90, 11.27 และ 10.26 

ของเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราทัง้หมดในภูมภิาคนัน้ ตามลําดบั ปญัหาดงักล่าวมสีาเหตุมาจากการ

เขา้ถึงเทคโนโลยกีารผลติที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารายงัอยู่ในวงจํากดั โดยเฉพาะ

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยที่อาศยัอยู่ในเขตชนบทอันห่างไกลเส้นทางคมนาคมและเขต

ทุรกนัดาร เนื่องดว้ยขอ้จาํกดัของเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราในเรื่องเงนิทุนทีใ่ชใ้นการจดัหาเทคโนโลย ี

รวมทัง้ขอ้จํากดัของหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งงบประมาณและกาํลงัคน ทาํใหก้ารถ่ายทอด

เทคโนโลยยีงัไมท่ัว่ถงึในบางพืน้ที ่นอกจากนี้เกษตรกรผูป้ลกูยางพารายงัมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจไม่

เพยีงพอในเรื่องการจดัการสวนยางพารา เช่น การเลอืกใชพ้นัธุ์ยางพาราทีเ่หมาะสมกบัสภาพพื้นที ่

การเลือกสูตรปุ๋ ยเคมแีละการใส่ปุ๋ ยที่ถูกต้อง การปลูกยางพารา การจดัการและดูแลรกัษาสวน

ยางพารา การวเิคราะหด์นิ ทาํใหก้ารทาํสวนยางพาราของเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราโดยภาพรวมของ

ประเทศ มปีระสทิธภิาพการผลติและคุณภาพของผลผลติยางพาราทีผ่ลติไดต้ํ่ากว่าทีค่วรจะเป็น  
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2.10 การขาดแคลนแรงงานครวัเรอืน รอ้ยละ 36.28 ของเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา

ทัง้ประเทศเผชิญกบัปญัหานี้  จําแนกเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคตะวันออก ภาคใต้ 

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัตก คดิเป็นร้อยละ 44.04, 43.21, 

32.24, 31.10, 20.51 และ 12.90 ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทัง้หมดในภูมภิาคนัน้ ตามลําดบั 

จาํนวนแรงงานครวัเรอืนในระบบการผลติยางพารามแีนวโน้มลดลง และถูกทดแทนดว้ยแรงงานจา้ง

มากขึ้น (บญัชา สมบูรณ์สุข และคณะ, 2558) ส่งผลใหต้้นทุนการผลติยางพาราสูงขึน้ นอกจากนี้มี

ความเป็นไปไดส้งูทีแ่รงงานครวัเรอืนจะมกีารเคลือ่นยา้ยเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ หลงัจากเขา้สู่

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมกีารไหลของแรงงานต่างชาติเข้ามาในระบบการผลิต

ยางพาราไทยมากขึน้ จากขอ้มลูสถติคินต่างดา้ว (เมยีนมาร์ ลาว และกมัพชูา) ในกจิการเกษตรและ

ปศุสตัว ์ณ เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2559 มจีาํนวนทัง้สิน้ 131,882 คน (กลุ่มงานจดัระบบองคก์ารเอกชน 

การเคลื่อนย้ายบุคคลตามขอ้ตกลงการค้าเสร ีและสารสนเทศ, Website) ในขณะเดยีวกนัแรงงาน

กรดียางพาราทีม่ทีกัษะ หรอืมฝีีมอื และมปีระสบการณ์การกรดียางพาราสูงมแีนวโน้มลดลง ทําให้

เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราทีป่ระสบกบัปญัหาการขาดแคลนแรงงานครวัเรอืนอยู่แลว้ จําเป็นต้องจา้ง

แรงงานกรดียางพาราจากภายนอก แมว้่าแรงงานทีจ่า้งนัน้จะเป็นแรงงานกรดียางพาราทีไ่ม่มฝีีมอืก็

ตาม อนัเป็นสาเหตุใหแ้รงงานกรดียางพาราในกลุ่มนี้ มจีาํนวนมากขึน้ในระบบการผลติยางพารา ซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อผลติภาพการผลติยางพารา และการเกดิโรคหน้ายางมากขึน้ และ 

2.11 การใช้ระบบกรดียางพาราที่ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 35.29 ของเกษตรกรผูป้ลูก

ยางพาราทัง้ประเทศเผชญิกบัปญัหานี้ จาํแนกเป็นเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราในภาคใต ้ภาคตะวนัออก 

ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง คดิเป็นร้อยละ 51.11, 46.33, 

29.03, 26.52, 18.54 และ 7.69 ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทัง้หมดในภูมิภาคนัน้ ตามลําดับ 

ปญัหาดงักล่าวเป็นผลสบืเนื่องมาจากการทีเ่กษตรกรผูป้ลูกยางพาราไม่มคีวามรูเ้พยีงพอเกี่ยวกบั

การกรีดยางพาราที่ถูกวิธี เนื่องด้วยข้อจํากดัของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไม่ถึงเกษตรกรผู้ปลูก

ยางพารา และเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราบางรายยงัไม่เขา้ถึงการส่งเสรมิการเกษตรของหน่วยงาน

ภาครฐั จงึมกัพบเห็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเป็นจํานวนมากมวีธิกีารกรดียางพาราทีไ่ม่ถูกต้อง 

โดยใช้ระบบกรดียางพาราทีม่คีวามถี่สูง ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่สถาบนัวจิยัยางกําหนด ทัง้นี้แมว้่า

วิธีการดงักล่าวจะทําให้มจีํานวนวนักรีดยางพารามาก แต่ผลผลิตน้ํายางสดที่ได้ต่อครัง้กรีดนัน้

ค่อนขา้งน้อย เมือ่เทยีบกบัการใชร้ะบบกรดียางพาราทีม่คีวามถีต่ํ่า ส่งผลใหต้น้ทุนการผลติยางพารา

สงูขึน้ รวมทัง้อายุการใหผ้ลผลติในเชงิเศรษฐกจิของตน้ยางพาราสัน้ลง และโอกาสในการเกดิโรคมสีงู 

นอกจากนี้ยงัพบเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราเป็นจาํนวนมากทีเ่ริม่เปิดกรดียางพารา ทัง้ทีต่้นยางพารา

ยงัมขีนาดเลก็ หรอืไม่ได้ขนาด ซึ่งส่งผลต่อปรมิาณน้ํายางสดและต้นยางพาราในระยะยาว พศิมยั  

จนัทุมา (2551); พริฐั สุทธโิยค และ ศกัดิศ์ลิป์ โชตสิกุล (Website) ไดร้ายงานว่า การกรดียางพาราที่
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ไมถู่กวธิจีะทาํใหต้น้ยางพาราเจรญิเตบิโตชา้และมอีายุการใหผ้ลผลติในเชงิเศรษฐกจิไมถ่งึ 25 ปี การ

ให้ผลผลติน้ํายางสดลดลงร้อยละ 30-60 การสูญเสยีผลผลติเนื้อยางแห้งมากถึงปีละ 1,170-1,760 

กโิลกรมัต่อไร่ และเกดิโรคหน้ายางตาย 

นอกจากนี้จากการสนทนากลุ่มพบปญัหาและอุปสรรคในประเดน็เพิม่เตมิจากการ

สมัภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกยางพารา คอื (1) ในพื้นทีป่่าบางแห่งมกีารปลูกยางพารา ซึ่งอายุของต้น

ยางพาราอยู่ในช่วงที่สามารถเปิดกรีดได้ แต่ภาครัฐยงัไม่ได้น้อมนําหลกัการจดัการในลกัษณะ  

“คนอยู่กบัป่า” มาใช ้ทําใหผ้ลผลติต่อไร่ต่อปีของเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราตํ่ากว่าทีค่วรจะเป็น และ 

(2) ผลผลติยางพาราของเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด กล่าวคอื 

ที่ผ่านมาภาครฐัได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราผลิตยางพาราที่เป็นวตัถุดิบของโรงงาน

อุตสาหกรรม และไม่ไดส้นับสนุนใหผ้นัตนเองไปสู่อุตสาหกรรมยางพาราระดบัปลายน้ําอย่างจรงิจงั 

ทาํใหเ้กษตรกรผูป้ลกูยางพาราส่วนใหญ่ยงัคงทาํการผลติและขายผลผลติยางพาราขัน้พื้นฐาน ไดแ้ก่ 

น้ํายางสด ยางแผ่นดบิ และยางกอ้นถว้ย  

3. ปญัหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมยางพาราไทย 

 จากการสนทนากลุ่มพบปญัหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมยางพาราไทยดงันี้  

3.1 ตลาดกลางยางพารายงัมไีม่ครอบคลุมทุกพืน้ที ่และไมม่รีะบบทีเ่ชือ่มโยงถงึกนั

ระหว่างตลาดกลางยางพาราทีอ่ยู่ในแต่ละจงัหวดั  

3.2 ปริมาณการผลติยางพาราภายในประเทศมากกว่าปริมาณการใชย้างพารา

ภายในประเทศ ทําให้ราคายางพารามกีารปรบัตวัลดลง เนื่องจากประเทศในภูมภิาคอาเซยีน โดย 

เฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV รวมถงึประเทศผูใ้ชแ้ละนําเขา้ยางพารารายใหญ่ของโลกอย่างจนี เริม่มี

การปลูกยางพารากนัมากขึ้น ทําให้ปรมิาณยางพาราในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการ

แขง่ขนัในตลาดมคีวามรุนแรงมากขึน้ 

3.3 สนิคา้ทีส่ามารถใชท้ดแทนยางธรรมชาตไิด ้คอื ยางสงัเคราะห ์ซึง่มคีุณลกัษณะ

ทีค่ลา้ยคลงึกบัยางธรรมชาตมิาก ในกรณทีีย่างธรรมชาตมิรีาคาสงู ผูป้ระกอบการจะเปลีย่นไปใชย้าง

สงัเคราะหท์ีม่รีาคาถูกกว่าแทน 

3.4 การจดัการอุตสาหกรรมยางพาราไทยในปจัจุบนัเป็นไปอย่างไม่มรีะบบ ไม่มี

ทศิทางและนโยบายทีช่ดัเจน และขาดเสถยีรภาพ นอกจากนี้แมว้่าการผลติและการคา้ยางพาราจะมี

กฎหมายกาํกบัดูแล แต่ยงัขาดกลไกของกฎหมายทีเ่อื้ออํานวยต่อการแกไ้ขและพฒันา ซึ่งในขณะนี้

พระราชบญัญัติการยางแห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว แต่อาจจะต้องใช้

ระยะเวลาในการปรบัตวั ทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และเกษตรกรผูป้ลกูยางพารา 
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3.5 การพฒันาอุตสาหกรรมยางพาราไทยเน้นการสนบัสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ซึง่ส่วนมากเป็นการลงทุนร่วมระหว่างประเทศ รวมทัง้ขาดการเชื่อมโยงกบัวถิกีารผลติของเกษตรกร

ผูป้ลกูยางพาราทีจ่ะนําไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรมชุมชน 

3.6 การบรหิารจดัการองค์กรดา้นยางพาราของไทยทีผ่่านมาไม่ประสานกนัและไม่

เป็นระบบ และส่วนใหญ่เป็นองคก์รทีพ่ฒันาอุตสาหกรรมยางพาราในระดบัตน้น้ํา  

3.7 อุตสาหกรรมยางพาราในระดบัปลายน้ํา หรอือุตสาหกรรมต่อเนื่องยงัไม่ไดร้บั

การส่งเสรมิอย่างเป็นรูปธรรม รวมถงึผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมยางพาราใน

ระดบัปลายน้ํายงัไมไ่ดนํ้าไปพฒันา หรอืใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณชิยเ์ท่าทีค่วร  

3.8 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยางพาราในระดบัปลายน้ําของไทยยงัขาดบุคลากร

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติผลติภณัฑ์ยางพาราทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะ

ในอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างพาราของภาครฐั ในขณะทีภ่าคเอกชนมบุีคลากรทีม่คีณุสมบตัดิงักล่าว

มากกว่า ทําใหก้ารขบัเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมยางพาราในระดบัปลายน้ําของไทยยงัไม่พฒันา

อย่างมปีระสทิธภิาพเทา่ทีค่วร และ 

3.9 ผูป้ระกอบการชาวต่างชาตทิีต่ ัง้ฐานการผลติในประเทศไทย เช่น ผูป้ระกอบการ

ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ มแีนวโน้มทีจ่ะยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศอื่นในภูมภิาคอาเซยีน 

เพื่อแสวงหาความได้เปรยีบทางต้นทุน โดยเฉพาะในเรื่องค่าจ้างแรงงานและค่าวตัถุดบิที่ตํ่ากว่า

ประเทศไทย 
 

แนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมยางพาราไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

จากผลการวจิยัสามารถเสนอแนะแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมยางพาราไทยสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีนได ้3 ดา้น ดงันี้ 

1. ดา้นการผลติ มดีงันี้  

1.1 การควบคุมการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม และการใช้

กฎหมายป้องกนัการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกยางพารา รวมถึงการให้คําแนะนําแก่เกษตรกรผู้ปลูก

ยางพาราในพืน้ทีท่ีไ่มเ่หมาะสม  

1.2 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยกีารผลติยางพาราที่เหมาะสมแก่เกษตรกรผู้

ปลูกยางพาราและแรงงานครวัเรอืนผ่านกระบวนการครูยาง เช่น การจดัการสวนยางพารา การปลกูแทน

ดว้ยยางพาราพนัธุ์ดแีละเหมาะสมกบัสภาพพื้นที ่หรอืไมผ้ล หรอืไมย้นืต้นชนิดอื่น การกรดียางพาราที่

ถูกวธิ ีการแปรรปูยางพาราขัน้ต้น การประยุกต์ใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการทําสวนยางพารา การ

ทาํการเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพชืคลุมดนิ พชืแซมยางพารา และพชืร่วมยางพารา การเลี้ยงสตัว์

ในสวนยางพารา การบรหิารจดัการการตลาด  

- 101 - 



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่8 ฉบบัพเิศษตุลาคม 2560 อาเซยีน: แรงงานกบัการพฒันา 

1.3 การส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทําบญัชีครัวเรือนเกี่ยวกับการผลิต

ยางพารา  

1.4 การส่งเสริมการสร้างกระบวนการกลุ่มและการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูก

ยางพาราในการแปรรปูยางพาราและผลติผลติภณัฑย์างพาราใหม้คีวามเขม้แขง็  

1.5 การสนับสนุนสนิเชื่อแก่กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราทีม่กีารแปรรปูยางพาราและ

ผลติผลติภณัฑย์างพารา เพือ่ใชใ้นการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ และ 

1.6 การสนับสนุนงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งกบัการเพิม่ศกัยภาพและความสามารถในการ

ผลติยางพาราของเกษตรกรผูป้ลกูยางพารา แรงงานครวัเรอืน และแรงงานจา้ง 

2. ดา้นการตลาด มดีงันี้  

2.1 การจัดตัง้ตลาดน้ํายางสด โดยการขายผลผลิตผ่านตลาดยางพารา

อเิลก็ทรอนิกสแ์ละตลาดกลางยางพารา  

2.2 การส่งเสรมิใหห้น่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง สถาบนัเกษตรกร และเกษตรกรผู้

ปลูกยางพารามบีทบาทสาํคญัในห่วงโซ่อุปทาน โดยการพฒันาการเชื่อมโยงทัง้ระบบการเงนิ ระบบ

ขอ้มลูบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์และระบบความปลอดภยัเขา้ดว้ยกนั  

2.3 การจัดตัง้ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับตลาดซื้อขาย

ยางพาราแบบส่งมอบจรงิ เพือ่สะทอ้นราคายางพาราทีแ่ทจ้รงิจากตลาดประเทศผูผ้ลติยางพารา แทนการ

อ้างอิงราคายางพาราจากตลาดล่วงหน้าโตเกยีวและสงิคโปร์ และพฒันาไปสู่การซื้อขายยางพาราจาก

ตลาดเดยีวทีส่ามารถใชอ้า้งองิราคายางพาราในตลาดโลกได ้และ  

2.4 การจดัหาตลาดใหม่เพือ่ส่งออกยางพารา 

3. ดา้นอุตสาหกรรม มดีงันี้  

3.1 การสนับสนุนสนิเชื่อแก่ผู้ประกอบการผลติภณัฑ์ยางพารา เพื่อปรบัปรุงการ

ผลติให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น และเน้นการผลติเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มกีาร

เปลีย่นแปลงไปตามบรบิททางเศรษฐกจิสงัคมอย่างเป็นพลวตั (mass customization)  

3.2 การจดัตัง้สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อใหม้หีน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

เกีย่วกบัอุตสาหกรรมยางพาราโดยเฉพาะ และสามารถเชื่อมโยงกบัหน่วยงานทีท่ําการวจิยัเกีย่วกบั

ยางพารา เช่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) สํานักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร 

(สวก.) สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) สมาคมวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม

แห่งประเทศไทย (สวทน.) สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) รวมทัง้

การเชื่อมโยงกับบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยางพาราจากสถาบันการศึกษาทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ  
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3.3 การส่งเสรมินักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม

ยางพาราในประเทศไทย และ  

3.4 การจดัตัง้ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศไทยเป็น

ผู้นําด้านการทดสอบและรับรองผลิตภณัฑ์ยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทัง้เป็นศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ของภูมภิาคอาเซียน ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุน

ชาวต่างชาตเิขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากขึน้ อกีทัง้ยงัส่งผลใหก้ารใชย้างพาราภายในประเทศมี

ปรมิาณเพิม่มากขึน้ และสรา้งเสถยีรภาพใหอุ้ตสาหกรรมยางพาราไทยสามารถเจรญิเตบิโตไดอ้ย่าง

ยัง่ยนื 
 

สรปุและข้อเสนอแนะ 

การทําสวนยางพาราในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ และเป็นสวนยางพาราขนาดเล็ก 

(ไม่เกนิ 50 ไร่) เกษตรกรผูป้ลูกยางพารามอีายุค่อนขา้งมาก การใชแ้รงงานในระบบการผลติยางพารามี

ทัง้แรงงานครวัเรอืนและแรงงานจา้ง ดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบแสดงใหเ้หน็ว่า ในช่วงปี พ.ศ. 

2547 ถึง ปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมคีวามได้เปรยีบโดยเปรยีบเทียบในการส่งออกยางพาราไปยงั

ตลาดโลกและตลาดอาเซียน รวมถึงสามารถแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งขนัที่สําคญัในอุษาคเนย์ได้ แต่

ความสามารถในการแขง่ขนักลบัมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศคู่แขง่ขนัอย่างเวยีดนาม

และลาวมคีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในตลาดยางพาราเพิม่มากขึน้ เกษตรกรผูป้ลกูยางพาราไทยยงั

ประสบกบัปญัหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น การรวมกลุ่มของเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราไม่มคีวาม

เขม้แขง็ ราคายางพาราตกตํ่าและไมแ่น่นอน แมว้่าไทยจะเป็นผูส้่งออกยางพารารายใหญ่ของโลก แต่

ราคายางพาราถูกกําหนดโดยผู้ซื้อน้อยราย เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราส่วนใหญ่มตี้นทุนการผลิต

ยางพาราค่อนขา้งสงู โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของค่าจา้งแรงงาน การขาดความพรอ้มดา้นบุคลากร

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติผลติภณัฑย์างพาราทีเ่หมาะสม  

หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารส่งเสรมิเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราและผูป้ระกอบการ

ในอุตสาหกรรมยางพาราในรปูแบบต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมอย่าง

ทัว่ถงึ โดยเฉพาะการกรดียางพาราทีถู่กตอ้ง และการเพิม่มลูค่า หรอืการแปรรปูยางพาราเป็นสนิคา้ 

การใหค้วามรูแ้ก่แรงงานกรดียางพาราทีไ่มใ่ช่แรงงานทีม่ฝีีมอื การส่งเสรมิการสรา้งกระบวนการกลุ่ม

และการรวมกลุ่มใหม้คีวามเขม้แขง็ การสนบัสนุนสนิเชื่อ ในขณะเดยีวกนัเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา

และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพาราควรมกีารปรบัตัวอย่างเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขและ

ข้อจํากัดที่เผชิญอยู่  เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การวิจัยครัง้ต่อไปควร

ทาํการศกึษาถงึผลกระทบของการเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่ออุตสาหกรรมยางพาราไทย 
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เสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมยางพาราไทยต่อไป 
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