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บทคัดย่อ

การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางและอุตสาหกรรม
ยางพารา บทความนีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง (2) เพื่อศึกษา
ความเชื่อมโยงของโซ่อปุ ทานยางพารา และ (3) เพื่อศึกษาการรับรูผ้ ลกระทบและการปรับตัวของอุตสาหกรรมยางพาราจาก
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเลือกจังหวัดสงขลาหรือที่รูจ้ กั กันดีในนาม “เมืองใหญ่สองทะเล” เป็ นพืน้ ที่วิจยั
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรชาวสวนยางจานวน 400 ราย ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบผสานวิธี ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ ผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมยางพาราและตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจานวน 12 ราย การรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์เชิง
โครงสร้างและการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้คา่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และการวิเคราะห์เนือ้ หาที่ปรากฏ
ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรชาวสวนยางมีสวนยางพาราขนาดเล็ก โครงสร้างของโซ่อปุ ทานยางพารามีความเชื่อมโยงตัง้ แต่
โซ่อปุ ทานต้นนา้ คือ นา้ ยางสด ยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย เศษยาง ซึง่ ผลผลิตยางพาราเหล่านีจ้ ะถูกส่งไปยังโซ่อปุ ทานกลางนา้
เพื่อแปรรูปให้อยูใ่ นรูปวัตถุดิบสาหรับโซ่อปุ ทานปลายนา้ ได้แก่ นา้ ยางข้น ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยาง
ในรูปแบบอื่น อาทิ ยางผสมหรือยางคอมปาวด์ ส่วนโซ่อปุ ทานปลายนา้ จะทาการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา เช่น ถุงมือยาง
ท่อยางไฮโดลิก ราวจับบันไดเลื่อน เป็ นต้น ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพารามีการรับรูผ้ ลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนน้อย โดยผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพาราเห็นว่า อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยมีความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เมื่อเทียบกับประเทศผูส้ ่งออกยางพารารายอื่น อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย นอกจากนีผ้ ปู้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ยางพาราได้มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ มาเป็ นระยะเวลานานแล้ว หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้
ประกอบการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราต่อไป
คาสาคัญ: การปรับตัว เกษตรกรชาวสวนยาง โซ่อปุ ทาน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อุตสาหกรรมยางพารา

Abstract

The participation of Thailand in the ASEAN Economic Community (AEC) might have caused impacts on
Thai para-rubber farmers and industry. This article aimed (1) to study production condition of para-rubber farmers,
(2) to scrutinize the linkage of para-rubber supply chain, and (3) to investigate impact perceptions and adaptations
of para-rubber industry from the ASEAN Economic Community (AEC) participation. Songkhla province is known as
the large city of two sea, was selected as the research area. Primary data were collected using structured interviews
from a total sample of 400 para-rubber farmers, using the mixed methods sampling technique. In addition,
the in-depth interviews with 12 key informants, i.e., the entrepreneurs in para-rubber industry and relevant
government representatives. The data were analyzed using percentage, arithmetic mean and manifest content
analysis. The results show the para-rubber farmers are smallholdings. The supply chain structure of para-rubber
systematically links from the upstream supply chain, which is categorized into rubber latex, unsmoked sheet rubber,
cup lump rubber, and scrap. These upstream outputs will be transferred to the midstream supply chain in order to
be processed. The midstream outputs are concentrated latex, unsmoked sheet rubber, ribbed smoked sheet, block
rubber, and other types of para-rubber, such as rubber blend or compound rubber. These midstream outputs will
be transferred to the downstream rubber industry to produce para-rubber products, which are rubber gloves,
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hydraulic rubber pipes, and handrail for escalators. The para-rubber entrepreneurs perceive a low level of potential
impacts of the AEC participation. They view that Thai para-rubber industry gets comparative advantage, compared
to the other world para-rubber exporters: Malaysia and Indonesia. However, the para-rubber entrepreneurs have
adapted themselves in various practices for a long time. The related government agencies can benefit from the
application of these research findings to enable development planning for para-rubber industry.
Keywords: adaptation, para-rubber farmer, supply chain, ASEAN Economic Community (AEC), para-rubber industry

คานา

ในปั จจุบนั อาเซียนเป็ นภูมิภาคที่มีพนื ้ ที่กรีดยางพาราได้ การผลิต และการส่งออกยางพารามากที่สดุ ในโลก โดยในปี
พ.ศ. 2559 อินโดนีเซียเป็ นประเทศที่มีพนื ้ ที่กรีดยางพาราได้มากที่สดุ ในโลก 22.74 ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ 32.17 ของพืน้ ที่กรีด
ยางพาราได้ท่วั โลก รองลงมาคือไทยและมาเลเซีย มีพนื ้ ที่กรีดยางพาราได้ 18.47 และ 6.71 ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ 26.13 และ
9.49 ของพืน้ ที่กรีดยางพาราได้ท่วั โลก ในส่วนการผลิตยางพารา ไทยเป็ นประเทศที่มีปริมาณการผลิตยางพารามากที่สดุ ในโลก
4.34 ล้านตัน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของปริมาณการผลิตยางพาราทั่วโลก รองลงมาคืออินโดนีเซียและเวียดนาม มีปริมาณการ
ผลิตยางพารา 3.16 และ 1.04 ล้านตัน คิดเป็ นร้อยละ 24.27 และ 7.99 ของปริมาณการผลิตยางพาราทั่วโลก สาหรับการส่งออก
ไทยยังคงเป็ นประเทศที่มีปริมาณการส่งออกยางพารามากที่สดุ ในโลก 3.56 ล้านตัน คิดเป็ นร้อยละ 30.58 ของปริมาณ
การส่งออกยางพาราทั่วโลก รองลงมาคืออินโดนีเซียและเวียดนาม มีปริมาณการส่งออกยางพารา 3.31 และ 1.36 ล้านตัน
คิดเป็ นร้อยละ 28.44 และ 11.68 ของปริมาณการส่งออกยางพาราทั่วโลก (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) โดยประเทศ
ไทยมีการส่งออกยางแท่งมากที่สดุ รองลงมาคือยางแผ่นรมควัน ยางผสมสารเคมี นา้ ยางข้น และยางธรรมชาติในรูปแบบอื่น
ตามลาดับ (การยางแห่งประเทศไทย, 2559) ขณะที่อินโดนีเซียและมาเลเซียเน้นการส่งออกยางแท่ง ส่วนเวียดนามมีการส่งออก
ยางธรรมชาติในรูปแบบอื่น ทัง้ นีเ้ นื่องจากตลาดรองรับมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ไทยเน้นการส่งออกไปยังญี่ปนุ่ และจีน
ซึ่งมีการใช้ยางแผ่นรมควันของไทยเป็ นส่วนใหญ่ เพราะมีคณ
ุ ภาพดี ความยืดหยุ่นสูง และราคาที่เหมาะสม ส่วนยางแท่งของ
อินโดนีเซียและมาเลเซียส่งออกไปยังสภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ขณะที่เวียดนามส่งออกยางพาราที่มคี ณ
ุ ภาพดีและราคาถูก
ไปยังจีน (ญาณี ศรีมณี และทวีพล จันทนะสาโร, 2555) อย่างไรก็ตามมีหลายประเทศนอกภูมิภาคอาเซียนที่มีการปลูกยางพารา
เพิ่มมากขึน้ อาทิ จีน อินเดีย ไนจีเรีย โกตดิววั ร์ บราซิล ศรีลงั กา (การยางแห่งประเทศไทย, 2559)
หลังจากปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้เข้าสู่ขอ้ ตกลงระหว่างประเทศในนาม “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community หรือ AEC)” ซึ่งนาไปสู่การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน รวมทัง้ ก่อให้เกิดการไหลของสินค้า
บริการ การลงทุน ทุน และแรงงานมีฝีมือโดยเสรี (วิทยา สุจริตธนารักษ์, 2555) ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ
ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามมีนกั วิชาการ
หลายท่าน ได้แก่ ทวีศกั ดิ์ รูปสิงห์ (2554) จุฑา เทียนไทย (2555) ศุภจิต มโนพิโมกษ์ และวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ (2555) มธุภาณี
ไทยภักดี (2555) ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ (2557) เป็ นต้น ได้วเิ คราะห์ถึงผลกระทบที่เป็ นโอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยจาก
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ การมีขนาดของตลาดรองรับสินค้าที่ใหญ่ขนึ ้ การผลิตสินค้าได้ดว้ ยต้นทุนที่ต่าลง
จากการนาเข้าวัตถุดิบ/สินค้าขัน้ กลางที่ใช้ในการผลิตได้ในราคาที่ต่าลง ส่วนเกินผูผ้ ลิตเพิ่มขึน้ จากราคาสินค้าส่งออกที่สงู ขึน้
ส่วนเกินผูบ้ ริโภคเพิ่มขึน้ จากราคาสินค้านาเข้าที่ต่าลง การแข่งขันในตลาดสินค้ามีความรุนแรงขึน้ การสูญเสียส่วนแบ่งทาง
การตลาดจากการเพิม่ ขึน้ ของจานวนคู่แข่งขัน ปั ญหาการว่างงานของแรงงานไทย การมีสินค้าด้อยมาตรฐานเข้ามาวางขายใน
ประเทศไทยมากขึน้ ในกรณีท่ไี ม่มีมาตรการควบคุม นอกจากนี ้ ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ และอัจฉราภรณ์ นันตาเวียง (2559)
ได้รายงานว่า การเปิ ดเสรีทางการค้าอาเซียนส่งผลให้ปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศไทยลดลง แต่ไม่มีผลกระทบต่อ
ราคายางพาราภายในประเทศ
ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจึงมีคาถามการวิจยั ว่า ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพารามีการรับรูถ้ งึ
ผลกระทบและปรับตัวจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือไม่ อย่างไร ทัง้ นี ้ มธุภาณี ไทยภักดี (2555) ได้กล่าวถึงผล
การสารวจของหลายหน่วยงานที่ได้รายงานในทานองเดียวกันว่าสังคมไทยขาดความตื่นตัวเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แม้วา่ หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐได้ให้ขอ้ มูลเรื่องในดังกล่าวผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต
ในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม โดยประชาชนและผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ยงั ขาดความตระหนักถึงความสาคัญ ผลกระทบ และความ
จาเป็ นในการเตรียมความพร้อม ซึ่งการขาดความรูแ้ ละความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวนัน้ อาจทาให้ผปู้ ระกอบการไทยไม่สามารถ
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ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ รวมทัง้ สูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นอกจากนีง้ านวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพาราในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีค่อนข้างน้อย ได้แก่ ศุภโชค
สมพงษ์ และวรพจน์ ศรีวงษ์คล (2556) นวพร สังวร และสุดาพร สาวม่วง (2557) ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ และอัจฉราภรณ์
นันตาเวียง (2559) เป็ นต้น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็ นประเด็นสาคัญที่ได้รบั ความสนใจเพิ่มมากขึน้ ในภาคเกษตรกรรม อันเป็ นผลสืบเนื่อง
มาจากการคาดการณ์ถงึ ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางลบ ซึ่งผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพาราที่
สามารถปรับตัวได้ดีจะสามารถดาเนินการผลิตต่อไปได้ ขณะที่ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพาราที่ไม่สามารถปรับตัวได้หรือ
มีความสามารถในการปรับตัวค่อนข้างต่าอาจจะได้รบั ความเดือดร้อนและจาเป็ นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด การวิจยั ครัง้ นี ้
จึงได้ทาการสารวจแบบภาคตัดขวางในจังหวัดสงขลา หรือที่รูจ้ กั กันดีในนาม “เมืองใหญ่สองทะเล” ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของคาขวัญ
ประจาจังหวัด โดยมีท่มี าจากเอกลักษณ์เฉพาะของที่ตงั้ จังหวัด กล่าวคือ สงขลาเป็ นจังหวัดที่มีพนื ้ ที่ติดกับทะเล 2 ด้าน ได้แก่
ทะเลอ่าวไทยด้านทิศตะวันออก และทะเลสาบสงขลาด้านทิศตะวันตก จังหวัดสงขลาเป็ นแหล่งปลูกยางพาราดัง้ เดิมที่สาคัญ
ของประเทศไทย โดยมีพนื ้ ที่ปลูกยางพารา 1.97 ล้านไร่ พืน้ ที่เปิ ดกรีดยางพารา 1.68 ล้านไร่ และผลผลิตยางพารา 4.50
แสนตัน มากเป็ นอันดับที่ 2 ของภาคใต้และของประเทศ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืน้ ที่ปลูกยางพารา 2.57 ล้านไร่ พืน้ ที่เปิ ด
กรีดยางพารา 2.27 ล้านไร่ และผลผลิตยางพารา 5.72 แสนตัน) (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2561) รวมทัง้ มีพนื ้ ที่ติดต่อ
กับประเทศมาเลเซียผ่านด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ จึงถูกกาหนดให้เป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในการรองรับการเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาสภาพการผลิตยางพาราของ
เกษตรกรชาวสวนยาง (2) เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของโซ่อปุ ทานยางพารา และ (3) เพื่อศึกษาการรับรูผ้ ลกระทบและการปรับตัวของอุตสาหกรรมยางพาราจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจยั ที่ได้จะเป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด เป็ นต้น สาหรับนาไปใช้
ประกอบการวางแผนหรือกาหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ยางพาราในพืน้ ที่วจิ ยั และพืน้ ที่อนื่ ที่มีบริบทแวดล้อมใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกันต่อไป

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรชาวสวนยางจานวน 400 ราย (1 ครัวเรือนต่อตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง 1 ราย) ซึง่ ได้
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สตู รของ Yamane (1967) จากจานวนครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางที่ขนึ ้ ทะเบียนกับ
สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา จานวน 89,795 ครัวเรือน โดยยอมให้คา่ ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างเกิดขึน้ ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 5 การสุ่มตัวอย่างได้ใช้วธิ ีการแบบผสานวิธี (สุชาติ ประสิทธิ์รฐั สินธุ,์ 2550) โดยเริ่มจากการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีเกณฑ์
ในการเลือก คือ เป็ นอาเภอที่มีจานวนครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางมากที่สดุ ของจังหวัด และในอันดับรองลงมา ตามลาดับ ซึ่ง
ผลรวมของจานวนครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในอาเภอที่เลือกไว้มีสดั ส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของจานวนครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางทัง้ หมดในจังหวัด ต่อมาได้ทาการสุ่มแบบแบ่งชัน้ ตามจานวนอาเภอที่เลือกไว้ โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ในแต่ละอาเภอตามสัดส่วนของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในอาเภอนัน้ ประกอบด้วย (1) อาเภอรัตภูมิ 75 ราย (2) อาเภอ
หาดใหญ่ 54 ราย (3) อาเภอเทพา 53 ราย (4) อาเภอนาทวี 51 ราย (5) อาเภอสะเดา 50 ราย (6) อาเภอจะนะ 48 ราย (7) อาเภอ
สะบ้าย้อย 45 ราย และ (8) อาเภอควนเนียง 24 ราย หลังจากนัน้ ในแต่ละอาเภอได้ใช้วิธีการสุ่มแบบเป็ นระบบตามลาดับที่ของ
เกษตรกรชาวสวนยางในทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ ตัวแทนขององค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพาราจานวน 12 ราย
ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กยท. เขตภาคใต้ตอนล่าง สานักงานตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) บริษัท ท๊อปโกลฟ
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด บริษัท นิยมรับเบอร์ จากัด บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จากัด และบริษัท ไทฮัว้ ยางพารา จากัด
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยและการทดสอบเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างที่ผ่านการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.อารี วิบลู ย์พงศ์ (2) ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สขุ และ
(3) ดร.กันยา อัครอารีย ์ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละข้อคาถามมากกว่า 0.60 ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นระดับดี (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสทุ ธิ์, 2549) สาหรับการรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยมี
แนวคาถามโดยสังเขปเกี่ยวกับโซ่อปุ ทานยางพาราในจังหวัดสงขลา ณ ปั จจุบนั ผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การปรับตัวของอุตสาหกรรมยางพาราอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดตัง้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาในพืน้ ที่อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจยางพาราของไทยและ
จังหวัดสงขลา
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณใช้ค่าร้อยละและค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
เนือ้ หาที่ปรากฏ

ผลการศึกษาและวิจารณ์

สภาพการผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในพืน้ ทีว่ ิจัย
เกษตรกรชาวสวนยางเกินครึง่ ประกอบอาชีพการทาสวนยางพารามาตัง้ แต่บรรพบุรุษ มีประสบการณ์การทาสวนยางพาราสูงเฉลี่ย 27.62 ปี มีพนื ้ ที่ทาการเกษตรเฉลี่ย 23.47 ไร่ และมีพนื ้ ที่ปลูกยางพาราเฉลี่ย 17.01 ไร่ ซึ่งถือเป็ นสวนยางพารา
ขนาดเล็ก ทัง้ นีเ้ กษตรกรชาวสวนยางบางรายได้มกี ารปลูกผักและไม้ผลเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและเพื่อจาหน่าย เกษตรกร
ชาวสวนยางเกือบทัง้ หมดปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM 600 เนื่องจากเป็ นพันธุท์ ่สี ามารถปรับตัวและให้ผลผลิตได้ดีเกือบทุกสภาพ
พืน้ ที่ รวมทัง้ มีความทนทานต่อการกรีดถี่ได้มากกว่าพันธุเ์ ก่าหรือพันธุพ์ นื ้ เมือง ตลอดจนมีโอกาสที่จะเกิดอาการเปลือกแห้งน้อย
โดยใช้ระยะปลูก 7×3 เมตร เกษตรกรชาวสวนยางมีแรงงานครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน เป็ นแรงงานคู่สามี-ภรรยาหรือเกษตรกร
ผูเ้ ป็ นเจ้าของสวนยางพาราและคูส่ มรส ซึ่งถือว่ามีแรงงานครัวเรือนเพียงพอสาหรับการทาสวนยางพาราเนื่องจากมีพนื ้ ที่ปลูก
ยางพาราขนาดเล็ก ตามที่บญ
ั ชา (2554 อ้างโดยบัญชา สมบูรณ์สขุ และคณะ, 2558) ได้รายงานว่า แรงงานครัวเรือน 1 คน
สามารถปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ปลูกยางพาราที่มีขนาดเฉลี่ย 14.20 ไร่ นอกจากนีเ้ กษตรกรชาวสวนยางบางส่วนได้มีการจ้าง
แรงงานจากภายนอกร่วมด้วย ทัง้ การจ้างประจาและชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปฏิบตั ิงานในกิจกรรมกรีดยางพารา ซึง่
Somboonsuke and Wettayaprasit (2013) ได้กล่าวว่า ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในการทาสวนยางพารา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งแรงงานกรีดยางพารา ถือเป็ นปั ญหาสาคัญในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทัง้ นีแ้ รงงานจ้างมีท่มี าหลากหลาย ทัง้ แรงงาน
ในเครือญาติ แรงงานในหมู่บา้ น แรงงานต่างอาเภอหรือต่างจังหวัดในภาคใต้ และแรงงานข้ามชาติ สัญญาการจ้างกรีด (สัดส่วน
การแบ่งผลผลิตยางพาราระหว่างเจ้าของสวนยางพาราและแรงงานจ้าง) ที่พบ ได้แก่ 70:30, 60:40, 55:45 และ 50:50
เกษตรกรชาวสวนยางมีการใส่ปยเคมี
ุ๋
อย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี โดยมีปริมาณการใส่ปยเคมี
ุ๋
เฉลี่ย 52.61 กิโลกรัมต่อไร่ต่อ
ครัง้ และปุ๋ ยเคมี (ไม่เจาะจงสูตร) มีราคาเฉลี่ย 837.55 บาทต่อกระสอบ (กระสอบละ 50 กิโลกรัม) เกษตรกรชาวสวนยางเพียง
ส่วนหนึ่งเท่านัน้ ที่ใส่ปยอิ
ุ๋ นทรีย ์ โดยใส่ 1-2 ครัง้ ต่อปี มีปริมาณการใส่ปยอิ
ุ๋ นทรียเ์ ฉลี่ย 47.34 กิโลกรัมต่อไร่ต่อครัง้ และปุ๋ ยอินทรีย ์
(ไม่เจาะจงชนิด) มีราคาเฉลี่ย 494.97 บาทต่อกระสอบ นอกจากนีเ้ กษตรกรชาวสวนยางบางส่วนมีการใส่ปยเคมี
ุ๋
อินทรีย ์ โดยใส่
1-2 ครัง้ ต่อปี มีปริมาณการใส่ปยเคมี
ุ๋
อินทรียเ์ ฉลี่ย 48.71 กิโลกรัมต่อไร่ต่อครัง้ และปุ๋ ยเคมีอินทรีย ์ (ไม่เจาะจงชนิด) มีราคาเฉลี่ย
636.40 บาทต่อกระสอบ เกษตรกรชาวสวนยางมีการกาจัดวัชพืชด้วยเครื่องตัดหญ้า รถไถ สารเคมี อย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี โดยมี
ค่าใช้จา่ ยในการกาจัดวัชพืชเฉลี่ย 1,697.44 บาทต่อครัง้ ระบบกรีดยางพาราที่เกษตรกรชาวสวนยางใช้มีความหลากหลาย
ได้แก่ ครึง่ ลาต้น สามวันเว้นวัน (1/2s 3d/4) ครึง่ ลาต้น สองวันเว้นวัน (1/2s 2d/3) หนึ่งในสามของลาต้น สองวันเว้นวัน
(1/3s 2d/3) หนึ่งในสามของลาต้น วันเว้นวัน (1/3s d/2) ครึง่ ลาต้น วันเว้นวัน (1/2s d/2) ซึ่งระบบกรีดยางพาราที่เกษตรกร
ชาวสวนยางใช้มากที่สดุ คือ หนึง่ ในสามของลาต้น สามวันเว้นวัน (1/3s 3d/4) เห็นได้ว่า มีเกษตรกรชาวสวนยางเพียงบางส่วน
เท่านัน้ ที่ใช้ระบบกรีดยางพาราแนะนาตามที่พิชิต สพโชค และคณะ (2550) ได้กล่าวไว้ อาจเป็ นเพราะความคุน้ ชินกับการปฏิบตั ิ
ในแบบเดิมหรือที่ปฏิบตั ิมาตัง้ แต่ในอดีต
เกษตรกรชาวสวนยางมีจานวนวันกรีดยางพาราเฉลี่ย 142.24 วันต่อปี ทัง้ นีจ้ านวนวันกรีดยางพาราของเกษตรกร
ชาวสวนยางขึน้ อยู่กบั 2 ปั จจัยสาคัญ นั่นคือ ระบบกรีดยางพาราที่ใช้ และสภาพอากาศ กล่าวคือ หากเกษตรกรชาวสวนยาง
ใช้ระบบกรีดยางพาราที่มีความถี่สงู จะทาให้เกษตรกรชาวสวนยางมีจานวนวันกรีดยางพาราสูงตามไปด้วย และหากพืน้ ที่ มี
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ฝนตกชุก จะทาให้จานวนวันกรีดยางพาราลดลง เกษตรกรชาวสวนยางมีจานวนชั่วโมงทางานในการทาสวนยางพาราเฉลี่ย
4.64 ชั่วโมงต่อวัน ปั ญหาด้านการผลิตที่สาคัญ ได้แก่ วัชพืช ภัยธรรมชาติ โรคพืช สุขภาพของเกษตรกรชาวสวนยางในฐานะ
เป็ นแรงงาน เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้จากการทาสวนยางพาราเฉลี่ย 130,362.24 บาทต่อปี โดยเกษตรกรชาวสวนยาง
ส่วนใหญ่ได้รบั ผลกระทบจากราคายางพาราที่มีความผันผวน และมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็ นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
รายได้จากการทาสวนยางพารา ทัง้ นีเ้ กษตรกรชาวสวนยางได้มีการจัดการปั ญหาดังกล่าวในระยะสัน้ ด้วยการลดค่าใช้จา่ ยที่
ไม่จาเป็ น การกูเ้ งินจากสถาบันทางการเงินเพื่อนามาใช้ในการทาสวนยางพารา และการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
เกษตรกรชาวสวนยางส่วนมากมีความพึงพอใจในอาชีพการทาสวนยางพารา และต้องการให้บตุ รหรือทายาทสืบทอดอาชีพการ
ทาสวนยางพารา แต่เกษตรกรชาวสวนยางมากกว่าครึง่ กล่าวว่า บุตรหรือทายาทของตนไม่ตอ้ งการสืบทอดอาชีพการทาสวน
ยางพารา เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ได้แก่ อาชีพการทาสวนยางพาราในปั จจุบนั ไม่สามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ให้กบั ครัวเรือนได้ เพราะปั ญหาราคายางพาราตกต่าจนทาให้ประสบกับภาวะขาดทุน รายได้จากการทาสวนยางพาราเพียง
อย่างเดียวไม่เพียงพอสาหรับการใช้จา่ ยของครัวเรือน ความต้องการที่จะทางานหรือประกอบอาชีพซึง่ ตรงตามวุฒิการศึกษา
ที่จบมา หรือที่ตนเองมีความถนัด หรือมีใจรัก
ความเชือ่ มโยงของโซ่อปุ ทานยางพาราในพืน้ ทีว่ ิจัย
โซ่อปุ ทานต้นนา้ ยางพาราเริ่มต้นจากเกษตรกรชาวสวนยาง โดยในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลามีเกษตรกรชาวสวนยางที่ขนึ ้ ทะเบียนจานวน 105,724 ครัวเรือน ซึ่งอยูใ่ นอาเภอรัตภูมมิ ากที่สดุ 23,204 ครัวเรือน คิดเป็ นร้อยละ 21.95 ของจานวน
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางทัง้ หมดในจังหวัด อาเภอที่มีพนื ้ ที่ปลูกยางพารามากที่สดุ คือ สะเดา 574,407 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ
26.19 ของพืน้ ที่ปลูกยางพาราทัง้ หมดในจังหวัด ทานองเดียวกัน อาเภอที่มีพนื ้ ที่กรีดยางพาราได้มากที่สดุ คือ สะเดา 504,819
ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 27.19 ของพืน้ ที่กรีดยางพาราได้ทงั้ หมดในจังหวัด สาหรับอาเภอที่มีปริมาณผลผลิตยางพารามากที่สดุ
คือ เทพา 86.76 ล้านกิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 40.97 ของปริมาณผลผลิตยางพาราทัง้ หมดในจังหวัด โดยเฉพาะผลผลิตในรูป
นา้ ยางสด ซึง่ ถือเป็ นวัตถุดิบที่มีความสาคัญสาหรับโซ่อปุ ทานต้นนา้ (Figure 1)
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Figure 1 Para-rubber supply chain in Songkhla province.
เกษตรกรชาวสวนยางที่เป็ นเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่มีการขายผลผลิตในรูปนา้ ยางสดให้แก่พ่อค้าคนกลางในพืน้ ที่
เนื่องจากได้รบั เงินสดภายในวันที่มีการขายผลผลิต ซึ่งเกษตรกรสามารถนาเงินไปใช้จา่ ยได้ในทันที และยังมีเวลาว่างที่สามารถ
ใช้ประกอบอาชีพอื่น ทากิจกรรมอื่น หรือพักผ่อนได้ อีกทัง้ ส่วนต่างระหว่างราคานา้ ยางสดและราคายางแผ่นดิบค่อนข้างน้อย
จึงไม่จงู ใจให้เกษตรกรชาวสวนยางนานา้ ยางสดไปแปรรูปเป็ นยางแผ่นดิบ โดยพ่อค้าคนกลางรายย่อยจะนานา้ ยางสดไปขาย
ต่อให้กบั พ่อค้าคนกลางรายใหญ่ หรือท่านา้ ยาง ซึ่งตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่ตาบลปริก อาเภอสะเดา พืน้ ที่อาเภอจะนะ และพืน้ ที่ตาบล
ท่าข้าม อาเภอหาดใหญ่ ทัง้ นีพ้ ่อค้าคนกลางรายย่อยบางรายจะมีบริการขนส่งนา้ ยางสดจากสวนยางพาราไปยังแหล่งรับซือ้
ขณะที่เกษตรกรชาวสวนยางบางรายมีการขายนา้ ยางสดให้แก่กลุม่ เกษตรกรในพืน้ ที่ หรือสหกรณ์กองทุนสวนยางที่ตนเองเป็ น
สมาชิกอยู่ นอกจากนีย้ งั มีกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่ท่ที าการรวบรวมนา้ ยางสดจากกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก แล้วนาไปส่งขาย
ให้กบั โรงงานแปรรูปโดยตรง ซึ่งการขายนา้ ยางสดผ่านกลุ่มเกษตรกรนีท้ าให้อานาจในการต่อรองราคากับโรงงานแปรรูปเพิ่มขึน้
ในส่วนสหกรณ์กองทุนสวนยางจะนานา้ ยางสดมาดาเนินการแปรรูปเป็ นยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชัน้ 3 (RSS3) ตาม
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นโยบายของรัฐบาลที่มกี ารจัดตัง้ สหกรณ์กองทุนสวนยางขึน้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของนา้ ยางสด ทัง้ นีก้ ารที่สหกรณ์กองทุนสวนยาง
จะเลือกผลิตยางแผ่นดิบหรือยางแผ่นรมควันนัน้ ขึน้ อยู่กับส่วนต่างระหว่างราคายางแผ่นดิบและราคายางแผ่นรวมควัน หากมี
ส่วนต่างไม่มากพอ สหกรณ์กองทุนสวนยางจะผลิตยางแผ่นดิบแล้วขาย เนื่องจากการผลิตยางแผ่นรมควันมีตน้ ทุนเชือ้ เพลิง
และต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึน้
เกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยางพาราขนาดใหญ่มกี ารนานา้ ยางสดไปแปรรูปขัน้ ต้นเป็ นยางแผ่นดิบ เนื่องจากมี
แรงงานเพียงพอในการแปรรูปนา้ ยางสดเป็ นยางแผ่นดิบ โดยยางแผ่นดิบที่ผลิตได้นนั้ เกษตรกรชาวสวนยางจะรวบรวมไว้ให้มี
ปริมาณมากในระดับหนึ่งก่อนที่จะส่งไปขาย ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้ปริมาณยางแผ่นดิบที่ขายได้คมุ้ ค่ากับค่าขนส่งและ
ค่าดาเนินการอื่น ๆ ที่เสียไป นอกจากนีเ้ กษตรกรชาวสวนยางในกลุ่มนี ้ มีการขายยางก้อนถ้วย เศษยางหรือขีย้ าง ซึง่ เป็ นผลผลิต
พลอยได้ แต่ราคาที่ขายได้นนั้ ต่ากว่าราคานา้ ยางสดและราคายางแผ่นดิบ
ปริมาณวัตถุดิบยางพาราของจังหวัดสงขลาและอาเภอใกล้เคียงเพียงพอต่อความต้องการใช้ของโรงงานแปรรูปขัน้ ต้น
หรือโซ่อปุ ทานกลางนา้ แม้ว่าโรงงานแปรรูปขัน้ ต้นจะไม่ได้ผลิตตามกาลังการผลิตสูงสุด อันเนื่องมาจากปริมาณการผลิตขึน้ อยู่
กับคาสั่งซือ้ ของลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศ เหตุผลสาคัญที่จงั หวัดสงขลามีปริมาณวัตถุดิบยางพาราเพียงพอ เพราะเป็ นพืน้ ที่ท่ี
เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา เกษตรกรชาวสวนยางมีองค์ความรูด้ า้ นการจัดการสวนยางพาราที่สะสมกันมาตัง้ แต่บรรพบุรุษ
อีกทัง้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ทาหน้าที่วิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับยางพารา และสนับสนุนเงินทุน อย่างไรก็ตามเกษตรกรชาวสวนยางยังขาดการบริหารจัดการฟาร์มสมัยใหม่ท่อี าศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
นอกจากนีจ้ ะเห็นได้ว่า พ่อค้าคนกลางมีบทบาทสาคัญในการเคลื่อนย้ายผลผลิตยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง
ไปยังโรงงานแปรรูปขัน้ ต้น ตลอดจนการรวบรวม การเก็บรักษา การคัดแยก และการตรวจสอบคุณภาพ อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดการ
จ้างงานในพืน้ ที่ อย่างไรก็ตามพ่อค้าคนกลางยังไม่มีมาตรฐานการรับซือ้ ผลผลิตยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยางที่ชดั เจน
ซึ่งแตกต่างกับสหกรณ์การเกษตรหรือสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรกาหนด
มาตรฐานการรับซือ้ ผลผลิตที่ชดั เจน เพื่อสร้างความเป็ นธรรมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
ผลผลิตยางพาราที่พ่อค้าคนกลางระดับหมู่บา้ นและระดับอาเภอ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ตลาดกลางยางพารารวบรวมได้ จะถูกนาเข้าสู่โซ่อปุ ทานกลางนา้ ซึ่งเป็ นโรงงานแปรรูปขัน้ ต้น โดยโรงงานจะทาการแปรรูปผลผลิตยางพารา
จากโซ่อปุ ทานต้นนา้ ทัง้ นา้ ยางสด ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน และยางก้อนถ้วย เป็ นผลผลิตยางพาราแปรรูป ซึ่งแบ่งออกเป็ น
4 ประเภท ได้แก่ นา้ ยางข้น ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง และยางในรูปแบบอื่น อาทิ ยางเครป ยางสกิม ยางคอมปาวด์
หรือยางผสม ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพารากลางนา้ มีทงั้ ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมยางพาราขนาดกลางจะทาการผลิตสินค้าขัน้ กลาง สาหรับใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมยางพารา
ปลายนา้ ได้แก่ นา้ ยางข้น ยางแท่ง (Standard Thai Rubber หรือ STR) ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางคอมปาวด์ เป็ นต้น
ส่วนผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพาราขนาดใหญ่จะทาการผลิตสินค้าขัน้ กลางเพื่อขาย และนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางพาราสาหรับอุตสาหกรรมยางพาราปลายนา้ ของตนเอง ทัง้ นีบ้ ริษัทแปรรูปยางพาราบางแห่งในพืน้ ที่มีสวนยางพาราเป็ นของตนเอง เพื่อนาผลผลิตยางพาราที่ผลิตได้เข้าสู่โรงงานแปรรูปโดยตรง
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพาราชาวต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียที่เข้ามาลงทุนตัง้ โรงงานแปรรูปยางพารา
ขัน้ ต้น เพื่อขายผลผลิตยางพาราแปรรูปให้กบั อุตสาหกรรมยางพาราปลายนา้ ของบริษัทในเครือและบริษัทอื่น ซึ่งการลงทุนได้รบั
สิทธิประโยชน์จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand หรือ BOI) ตัวอย่างเช่น
โรงงานนา้ ยางข้นของมาเลเซียที่ตงั้ อยูใ่ นพืน้ ที่อาเภอนาทวีและสะเดา ซึง่ มาเลเซียเป็ นประเทศที่สง่ ออกถุงมือยางและถุงมือทาง
การแพทย์มากเป็ นอันดับหนึ่งของโลก รวมทัง้ รัฐบาลมาเลเซียได้ให้ความสาคัญกับอุตสาหกรรมถุงมือยาง โดยจัดตัง้ สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกี่ยวกับถุงมือยาง เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการผลิตถุงมือยางอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศมาเลเซียมีความ
ต้องการนา้ ยางข้นเพื่อใช้ผลิตถุงมือยางเป็ นจานวนมาก นอกจากนีย้ งั มีบริษัทจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปนุ่ ที่มีการ
รวบรวมยางแผ่นดิบเพื่อนาไปแปรรูปเป็ นยางแท่ง และส่งต่อไปเป็ นวัตถุดิบสาหรับการผลิตล้อยาง
โซ่อปุ ทางกลางนา้ ไม่ได้ประสบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ แต่เผชิญกับปั ญหาคุณภาพของวัตถุดิบ เนื่องมาจาก
เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรรายย่อย จึงยากที่จะควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ คุณภาพของวัตถุดิบเป็ นสิง่ ที่
โรงงานแปรรูปยางพาราต้องให้ความสาคัญ เพราะหากวัตถุดิบที่นาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปด้อยคุณภาพ ย่อมส่งผลให้ผลผลิต
ที่แปรรูปได้ดอ้ ยคุณภาพไปด้วย รวมทัง้ ยังไม่ผ่านตามมาตรฐานที่ลกู ค้าต้องการ ดังนัน้ บางโรงงานจึงทาข้อตกลงร่วมกับกลุ่ม
เกษตรกรหรือสหกรณ์ตา่ ง ๆ ในเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบโดยใช้การจูงใจด้านราคา และหากตรวจสอบว่าคุณภาพไม่เป็ นไปตาม
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ข้อตกลง กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์นนั้ จะต้องชาระค่าปรับ ซึ่งหากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาแก้ไขปั ญหา
เกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิบได้ จะส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางและโรงงานแปรรูปตลอดทัง้ โซ่อปุ ทาน
ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ผลิตได้แบ่งเป็ น 2 ประเภทจาแนกตามชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต คือ (1) ผลิตภัณฑ์
ยางพาราที่ใช้นา้ ยางข้นเป็ นวัตถุดิบในการผลิต ได้แก่ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย สายสวน สายนา้ เกลือ ถุงนา้ แข็ง ถุงนา้ ร้อน
หัวนมเลีย้ งทารก ท่อยาง เส้นด้าย ยางยืด กาว ลูกโป่ ง ที่นอนฟองนา้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ พืน้ รองเท้า ยางรัดของ จุกขวด
พลาสติกยา และผ้าก๊อซ ซึง่ ประมาณร้อยละ 90 จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เช่น จีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย
และ (2) ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ใช้ยางแห้งเป็ นวัตถุดิบในการผลิต ยางแห้งที่กล่าวถึง คือ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางใน
รูปแบบอื่น ซึ่งจะนาไปผลิตผลิตภัณฑ์ยานพาหนะและชิน้ ส่วนยางอุตสาหกรรม เช่น ยางล้อยานยนต์ ยางล้อตัน ยางใน ยางหล่อ
ดอก สายพานลาเลียง หลอด ท่อยาง ยางรัดของ พืน้ รองเท้า ผลิตภัณฑ์กีฬา ประเก็นยาง และของเล่น ซึ่ง ประมาณร้อยละ 55
จะขายภายในประเทศ ส่วนที่เหลือจะส่งออกไปขายยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตามจะเห็นได้วา่ โซ่อปุ ทานยางพารายังขาดสมดุล
เนื่องจากโซ่อปุ ทานปลายนา้ ซึง่ เป็ นส่วนที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กบั ยางพาราได้สงู แต่มีกาลังการผลิตหรือความสามารถในการ
รองรับผลผลิตยางพาราจากโซ่อปุ ทานกลางนา้ ได้นอ้ ยกว่าที่ควรจะเป็ น จึงส่งผลให้ประเทศไทยมีสดั ส่วนการส่งออกยางพารา
ที่เป็ นสินค้าขัน้ กลางไปยังต่างประเทศมากกว่าการใช้ภายในประเทศ ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพิ่มมากขึน้ อาทิ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยางล้อรถยนต์ อันจะส่งผลให้อปุ สงค์ยางพารา
ภายในประเทศเพิม่ สูงขึน้ และยังเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ยางพาราอีกด้วย
การรับรู้ผลกระทบและการปรับตัวของอุตสาหกรรมยางพาราจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพืน้ ที่
วิจัย
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพารามีการรับรูผ้ ลกระทบที่อาจส่งผลต่อธุรกิจจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้อย อันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมยางพารามีความเข้มแข็งในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
1. ประเทศไทยมีการผลิตและการส่งออกยางพารามากเป็ นอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความ
สามารถในการแข่งขันด้านยางพารา โดยมีงานวิจยั หลายเรื่องที่รายงานถึงค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ
(Revealed Comparative Advantage หรือ RCA) ในการส่งออกยางพาราของประเทศไทยไปยังตลาดต่างประเทศ ได้แก่ วราลี
ศรีสมบัติ (2544) อุดมศรี ชวานิสากุล (2544) ทรงพล ขัติยศ (2550) วัชรินทร์ กือเย็น (2551) ปราปต์ปกรณ์ ธนูรตั น์ (2553)
พรรณจิรา จันทร์ผลึก (2553) วลัยพร บวรกุลวัฒนร์ (2554) อิศรา ชูบารุง (2554) ปฐมาวดี ฉายรักษา (2557) สุธี อินทรสกุล
และคณะ (2560) และ Poramacom (2002) เป็ นต้น นอกจากนีเ้ กษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้มกี ารประกอบอาชีพการทา
สวนยางพารามาตัง้ แต่บรรพบุรุษ จึงมีองค์ความรูใ้ นการจัดการสวนยางพารา รวมทัง้ ยังได้รบั การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กยท. ในส่วนของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางและสถาบันวิจยั ยาง สหกรณ์กองทุนสวนยาง
เป็ นต้น อีกทัง้ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพาราได้มกี ารติดต่อและทาธุรกรรมต่าง ๆ กับต่างประเทศมาเป็ นระยะเวลานาน
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพาราจึงเห็นว่า การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยไม่น่าจะส่ง
ผลกระทบทางลบต่ออุตสาหกรรมยางพารามาก อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพาราในพืน้ ที่ได้มกี ารปรับตัวมา
โดยตลอด โดยเฉพาะการติดต่อเพื่อทาการซือ้ ขายในตลาดใหม่ ๆ
2. ยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มกี ารควบคุมโดยพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็ นพืชเศรษฐกิจ
ชนิดเดียวที่มีการคุม้ ครองทัง้ ระบบ โดย พ.ร.บ. นีจ้ ะควบคุมดูแลทัง้ ระบบที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ตัง้ แต่ผผู้ ลิตพันธุย์ างพารา
ผูท้ าสวนยางพารา (เกษตรกรชาวสวนยาง) ผูค้ า้ ยางพารา (พ่อค้าคนกลาง) โรงงานยางพารา (ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ยางพารา) การควบคุมมาตรฐานยางพารา การนาเข้ายางพาราจากประเทศสมาชิกมาใช้ภายในประเทศ หรือการส่งออก
ยางพาราไปขายยังต่างประเทศจะต้องได้รบั การอนุญาตเสียก่อน และหากไม่ปฏิบตั ิตามจะได้รบั โทษทัง้ จาและปรับ ดังนัน้ แม้ว่า
ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว แต่การนาเข้ายางพาราและการส่งออกยางพารายังคงมี พ.ร.บ.
ฉบับนีค้ วบคุมดูแลอยู่ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพาราจึงเห็นว่า การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย
ส่งผลกระทบทางลบค่อนข้างน้อยต่ออุตสาหกรรมยางพารา
3. ไม่มีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากภาคใต้เป็ นแหล่งผลิตยางพาราที่สาคัญของประเทศ และมี
ความเชื่อมโยงของโซ่อปุ ทานยางพาราตัง้ แต่ตน้ นา้ กลางนา้ และปลายนา้ อีกทัง้ ยังมีตลาดกลางยางพาราเป็ นกลไกสาคัญที่ทา
ให้โรงงานแปรรูปมีวตั ถุดิบอย่างเพียงพอ ในตลาดกลางยางพาราจะมีผขู้ าย ซึ่งเป็ นสหกรณ์กองทุนสวนยาง หรือกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยาง หรือพ่อค้าคนกลางรายใหญ่ท่รี วบรวมยางแผ่นดิบจากเกษตรกรชาวสวนยาง แล้วนามาเสนอขายในตลาด และมี
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ผูซ้ ือ้ ที่ตอ้ งการผลผลิตดังกล่าวเป็ นผูป้ ระมูล โดยผูป้ ระมูลที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็ นผูช้ นะการประมูล ทัง้ นีห้ ากผูข้ ายไม่พอใจ
ในราคาประมูล ผูข้ ายสามารถตัดสินใจที่จะไม่ขาย แล้วนากลับไปหรือฝากไว้เพื่อรอประมูลในวันถัดไปได้ ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่
ราคาที่เกิดจากการประมูลเป็ นราคาดุลยภาพ ณ ช่วงเวลาที่มีการตกลงซือ้ ขายกันระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ื อ้
4. ความไม่ชดั เจนของการดาเนินงานตามข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็ นรูปธรรม กล่าวคือ แม้วา่
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ได้เข้าสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่การ
ดาเนินงานตามแผนงานยังไม่เป็ นรูปธรรมตามที่ควรจะเป็ น ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพาราจึงเห็นว่า ผลกระทบทางลบ
จากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยน่าจะมีนอ้ ย อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพารา
ได้มองถึงผลดีของข้อตกลงดังกล่าว นั่นคือ การเคลื่อนย้ายแรงงานสามารถดาเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึน้ ซึ่ง
อุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดสงขลามีความต้องการแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในกิจกรรมการผลิตเป็ นจานวนมาก อันมี
สาเหตุหลักมาจากแรงงานมีจานวนไม่เพียงพอ เนื่องจากประชากรในพืน้ ที่ไม่ตอ้ งการประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงจากสารเคมี
โดยเฉพาะโรงงานผลิตนา้ ยางข้นที่มีการใช้สารเคมีผสม (แอมโมเนีย)
แม้วา่ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพาราเห็นว่า ผลกระทบทางลบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน่าจะ
มีนอ้ ย แต่ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพาราได้มีการปรับตัวมาก่อนหน้านีอ้ ย่างต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั ทัง้ ผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมยางพาราขนาดกลางและใหญ่ เนื่องจากประเทศไทยมีการส่งออกยางพาราไปขายยังต่างประเทศเป็ นระยะเวลา
นาน ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพารามีความเชี่ยวชาญในการผลิตและการตลาด เห็นได้จากการจัดตัง้ สมาคม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมยางพาราไทย สมาคมนา้ ยางข้นไทย เป็ นการรวมตัวของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพารา
ในจังหวัดสงขลาและภาคใต้ อีกทัง้ ต้องยอมรับว่า อุตสาหกรรมยางพาราเป็ นภาคเอกชนที่มคี วามแข็งแกร่งในการดาเนินธุรกิจ
โดยผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพาราเห็นว่า การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยถือเป็ นโอกาสที่ดีท่ี
อุตสาหกรรมยางพาราไทยจะเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันให้สงู ขึน้ นอกจากนีผ้ ปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพาราในพืน้ ที่ได้มี
การปรับตัว โดยการตัง้ โรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับผลผลิตจากพืน้ ที่ปลูกยางพาราใหม่ อันเนื่องมาจาก
นโยบายของรัฐบาล
นอกจากนีย้ งั พบประเด็นอื่น ๆ นอกเหนือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราใน
จังหวัดสงขลา ดังนี ้
1. อุปสงค์ยางพาราของประเทศจีนเป็ นปั จจัยหลักในการกาหนดราคายางพาราของประเทศไทย เนื่องจากประเทศจีน
เป็ นตลาดที่ใหญ่ท่สี ดุ ในการส่งออกผลผลิตยางพารา โดยเฉพาะยางคอมปาวด์หรือยางผสม แต่ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลจีน
ได้มีการกาหนดมาตรฐานยางคอมปาวด์ใหม่ โดยเพิม่ สัดส่วนของการใช้ยางพาราจากร้อยละ 5 เป็ นร้อยละ 12 ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อผูป้ ระกอบการยางคอมปาวด์ไทยที่ยงั ขาดความพร้อมในการผลิตยางคอมปาวด์ตามมาตรฐานใหม่ของประเทศจีน เนื่องจาก
ผูป้ ระกอบการยางคอมปาวด์ตอ้ งเปลี่ยนเครื่องจักร เป็ นไปได้วา่ อาจเป็ นการกีดกันทางการค้าจากประเทศผูน้ าเข้ารายใหญ่
ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพาราแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางอีกด้วย
2. โครงสร้างพืน้ ฐานและท่าเรือ จังหวัดสงขลามีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ เนื่องจากเป็ นพืน้ ที่ท่สี ามารถส่งออก
สินค้ายางพาราแปรรูปทางเรือได้ทงั้ 2 ฝั่ง คือ ฝั่งท่าเรือนา้ ลึกจังหวัดสงขลา และท่าเรือปี นงั ประเทศมาเลเซีย โดยผ่านฝั่งอาเภอ
สะเดา แต่ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพารานิยมใช้บริการท่าเรือปี นงั มากกว่าท่าเรือนา้ ลึกจังหวัดสงขลา โดยการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ยางพาราผ่านท่าเรือสงขลามีปริมาณในหลักแสนตันต่อปี ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราผ่านท่าเรือปี นังมี
ปริมาณในหลักล้านตันต่อปี ทัง้ นีเ้ นื่องจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราผ่านท่าเรือปี นงั มีคา่ ขนส่งต่ากว่า และสามารถขนส่ง
ได้ในปริมาณที่มากกว่า ส่งผลให้ประเทศไทยได้รบั ผลประโยชน์นอ้ ยกว่าที่ควรจะเป็ น ทัง้ นีห้ ากมีการพัฒนาท่าเรือนา้ ลึก จังหวัด
สงขลา ให้มีศกั ยภาพในการรองรับการขนส่งทางเรือได้มากขึน้ น่าจะดึงดูดให้ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัด
สงขลาและจังหวัดใกล้เคียงหันมาใช้บริการของท่าเรือนา้ ลึก จังหวัดสงขลาเพิ่มมากขึน้
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่งของจังหวัดสงขลามีความหลากหลาย ทัง้ ทางถนน (รถยนต์) ทางราง (รถไฟ)
และทางนา้ (เรือ) แต่ไม่ได้มีการพัฒนามาเป็ นระยะเวลานาน โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าสู่ท่าเรือ จังหวัดสงขลา และไม่ได้มกี าร
สร้างถนนเส้นใหม่เพื่อรองรับการขนส่งสินค้ามาเป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ดังนัน้ หากมีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
โลจิสติกส์อย่างเป็ นระบบ ทัง้ 3 ทางดังที่กล่าวไปแล้ว จะส่งผลให้การขนส่งสินค้ามีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึน้
โดยจะช่วยลดค่าขนส่งให้กบั ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพาราได้
3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา การจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 ตามประกาศของ สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครัง้ ที่ 1/2558 กาหนดให้พนื ้ ที่ตาบลสะเดา ตาบลสานักขาม ตาบล
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สานักแต้ว และตาบลปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โดยมีการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็ นหน่วยงานในการดาเนินการพัฒนาพืน้ ที่ สิทธิประโยชน์ท่ธี ุรกิจจะได้รบั จากกรมศุลกากรเมื่อมี
การจัดตัง้ เขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน ได้แก่ การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก
การยกเว้นอากรการกาจัดหรือทาลายเศษวัสดุ
การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ สาหรับวัตถุดิบนาเข้าที่ใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก
การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิ่มสาหรับสินค้านาเข้า/ส่งออก การไม่กาหนดระยะเวลาเก็บสินค้า ซึ่งการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษนี ้
จะช่วยเพิม่ มูลค่าการค้าชายแดนให้สงู ขึน้ ได้
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพารา คาดว่า การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาจะส่งผลดีต่อผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ท่สี นใจจะลงทุนในอุตสาหกรรมยางพารา หรือผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยางพารารายเดิมที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสงขลา และต้องการขยายกาลังการผลิตในพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา เพราะจะได้รบั สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว นอกจากนีก้ ารจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาน่าจะส่งผลดีต่อบริษทั และวิสาหกิจ ทัง้ ขนาดเล็ก
และกลาง สหกรณ์กองทุนสวนยางที่มกี ารแปรรูปยางพาราขัน้ ต้นเพื่อส่งออก อาทิ ยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามมาตรฐาน Good
Manufacturing Practice (GMP) หมอนยางพารา รวมทัง้ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูปยางพารา
ขัน้ ต้นเป็ นผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปและสาเร็จรูป อาทิ แผ่นยางปูสนามฟุตซอล อุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงมือผ้าเคลือบยาง
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คงปฏิเสธไม่ได้วา่ บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ต่ออุตสาหกรรมเกษตรของไทย
รวมไปถึงอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งทาให้ผทู้ ่อี ยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าวจาเป็ นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ มี
ความสาคัญ ผลการวิจยั สามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรชาวสวนยางในพืน้ ที่วิจยั โดยภาพรวมเป็ นเกษตรกรรายย่อยที่มีสวนยางพาราขนาดเล็ก จึงมีแรงงานเพียงพอสาหรับการทาสวนยางพารา อีกทัง้ เกษตรกรชาวสวนยางยังมีประสบการณ์การทาสวน
ยางพาราสูง ทาให้สามารถจัดการสวนยางพาราได้ดี แต่ยงั ขาดการบริหารจัดการสวนยางพาราสมัยใหม่ โซ่อปุ ทานยางพารา
ในพืน้ ที่วิจยั มีทงั้ ระดับต้นนา้ กลางนา้ และปลายนา้ ส่วนที่สาคัญของโซ่อปุ ทานต้นนา้ คือ เกษตรกรชาวสวนยาง ซึง่ ส่วนใหญ่ทา
การผลิตและขายนา้ ยางสด โดยเกษตรกรชาวสวนยางจะขายผลผลิตยางพาราให้กบั พ่อค้าคนกลางในพืน้ ที่ กลุ่มเกษตรกร หรือ
สหกรณ์กองทุนสวนยางที่ตนเองเป็ นสมาชิกอยู่ ซึ่งควรมีการกาหนดมาตรฐานการรับซือ้ ผลผลิตยางพาราที่ชดั เจนและเป็ นธรรม
ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง โซ่อปุ ทานกลางนา้ เป็ นการแปรรูปนา้ ยางสด ผลผลิตจากอุตสาหกรรมกลางนา้ แบ่งได้เป็ น 4 ประเภท
ได้แก่ นา้ ยางข้น ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง และยางในรูปแบบอื่น อาทิ ยางสกิม ยางเครป และยางคอมปาวด์หรือยาง
ผสม สาหรับบริษัทขนาดกลางในพืน้ ที่จะทาการผลิตสินค้าขัน้ กลาง เพื่อขายให้แก่อตุ สาหกรรมปลายนา้ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ อาทิ นา้ ยางข้น ยางแท่ง ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางคอมปาวด์ ขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ ทัง้ ผูป้ ระกอบการไทยและ
ผูป้ ระกอบการชาวต่างชาติ จะทาการผลิตสินค้าขัน้ กลาง เพื่อขายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเช่นเดียวกัน นอกจากนีผ้ ลผลิต
ที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งจะนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราของบริษัทเอง โดยเฉพาะถุงมือยาง ซึ่งใช้นา้ ยางข้นเป็ น
วัตถุดิบหลักในการผลิต โซ่อปุ ทานปลายนา้ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง ซึง่ มีทงั้ ผูป้ ระกอบการไทยและผูป้ ระกอบการชาวมาเลเซีย และมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิ ยางรัดของ สายยางไฮโดรลิก ราวจับบันไดเลื่อน ขณะที่ผปู้ ระกอบการผลิตถุงมือยางไทยยังต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถุงมือยางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ยางพาราในพืน้ ที่วจิ ยั มีการรับรูผ้ ลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยน้อย เนื่องมาจาก (1)
ประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและความสามารถทางการแข่งขันในสินค้ายางพารามากกว่าประเทศอื่นในอาเซียน
(2) พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็ น พ.ร.บ. ที่มีความสาคัญในการควบคุมยางพารา ตัง้ แต่ผผู้ ลิตพันธุย์ างพารา
ผูท้ าสวนยาง ผูค้ า้ ยางพารา โรงงานยางพารา การควบคุมมาตรฐานยางพารา การนาเข้ายางพารามาใช้ภายในประเทศ หรือ
ส่งออกยางพาราไปขายยังต่างประเทศ (3) ความไม่ชดั เจนของการดาเนินงานตามข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่าง
เป็ นรูปธรรม (4) ตลาดยางพารามีลกั ษณะใกล้เคียงกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และ (5) ปั จจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์ยางพาราของ
ประเทศจีน
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว มีขอ้ เสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดังนี ้
1. มาตรการสร้างความสมดุลของโซ่อปุ ทานยางพารา กล่าวคือ จากผลการวิจยั ในส่วนความเชื่อมโยงของโซ่อปุ ทาน
ยางพารา พบว่า โซ่อปุ ทานต้นนา้ และกลางนา้ มีขนาดใหญ่กว่าโซ่อปุ ทานปลายนา้ ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมี
มาตรการเพิม่ การใช้ยางพาราในโซ่อปุ ทานปลายนา้ ภายในประเทศ โดยการส่งเสริมให้มกี ารนาผลผลิตยางพาราจากโซ่อปุ ทาน
ต้นนา้ และกลางนา้ ไปเพิม่ มูลค่าเป็ นผลิตภัณฑ์ยางพารามากขึน้ ซึ่งผลผลิตยางพาราจากโซ่อปุ ทานปลายนา้ จะเป็ นสินค้าขัน้
สุดท้ายที่มมี ลู ค่าสูงกว่าผลผลิตยางพาราจากโซ่อปุ ทานต้นนา้ และกลางนา้ โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีความเป็ นไปได้
ทางการตลาด ซึง่ ส่วนใหญ่ถกู รวบรวมไว้โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ รวมทัง้ การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางพาราให้แก่ผปู้ ระกอบการที่อยูใ่ นโซ่อปุ ทานปลายนา้ อาทิ ผูป้ ระกอบการถุงมือยาง ล้อยางรถยนต์ เพื่อ เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราไทย
2. มาตรการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่งและท่าเรือ กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการใน
โซ่อปุ ทานกลางนา้ ยังคงเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยางพาราของจังหวัดสงขลา ซึง่ ผูป้ ระกอบการในกลุ่มนีม้ กี าร
ส่งออกสินค้าขัน้ กลางไปขายยังต่างประเทศ แต่โครงสร้างพืน้ ฐาน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทัง้ ทางถนน ทางราง และ
ทางนา้ ของจังหวัดสงขลาไม่ได้รบั การพัฒนามาเป็ นระยะเวลานาน ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและราชการส่วนท้องถิ่น
ควรร่วมกันวางแผนพัฒนาและสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงโครงสร้างพืน้ ฐานในการขนส่งสินค้า ทัง้ 3 ทางดังกล่าว เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราไทย
3. มาตรการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศผูผ้ ลิตยางพาราที่สาคัญอย่างจริงจัง ยั่งยืน และเป็ นรูปธรรม กล่าวคือ
ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซียเป็ นประเทศผูผ้ ลิตยางพารารายใหญ่ของโลก หากมีความร่วมมือกันในการจัดการ
ด้านผลผลิตยางพารา ย่อมส่งผลให้มีอานาจในการต่อรองราคามากยิง่ ขึน้ ถึงแม้วา่ ที่ผ่านมาจะเคยดาเนินการมาแล้วก็ตาม
แต่เกิดขึน้ เฉพาะในช่วงเวลาที่ราคายางพาราตกต่าเท่านัน้ โดยไม่มีการกาหนดมาตรการในระยะยาวที่ชดั เจนและเป็ นรูปธรรม
ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศผูผ้ ลิตยางพารารายใหญ่ เพื่อร่วมกัน
กาหนดนโยบายด้านการผลิตและการตลาดยางพารา โดยเฉพาะการสร้างเสถียรภาพราคายางพารา อาทิ การกาหนดอุปทาน
ยางพาราอย่างเป็ นระบบ เพื่อลดผลกระทบจากปั ญหาราคายางพาราตกต่า ซึง่ หากราคายางพารามีเสถียรภาพ ย่อมทาให้
เกษตรกรชาวสวนยางมีความเป็ นอยู่ท่ดี ีขึน้ และสามารถวางแผนจัดการการผลิตและต้นทุนการผลิตได้ง่ายขึน้
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