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     ในช่วงตน้ทศวรรษ 2550 ผลผลิตยางพาราไทยเพิ่มขึ้นโดย

ตลอดอันเป็นผลจากการเพิ่มสูงขึ้ นของระดับราคาและ

นโยบายการเพิ่มพื้นที่ปลูก  ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลใน

ปริมาณผลผลิต ความต้องการใช้ และสต็อก มีอุปทาน

มากกว่าอุปสงค์ในช่วงเกือบทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากน้ี

โครงสร้างส่งออกสินค้ายางมีลักษณะเป็นสินค้าแปรรูป 

เบื้องตน้ ราคาสินคา้ยางพาราจึงถูกกาํหนดมาจากตลาดผูซ้ื้อ

ในต่างประเทศสู่ตลาดภายในประเทศเป็นสาํคญั ราคาที่ลด

ตํ่าลงน้ีด้านหน่ึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นผลจากการขยายตวัของ

อุปทานผลผลิตยางพาราโลกที่มีเพิม่ขึ้น 

อนัเน่ืองจากการขยายพื้นท่ีปลูกของประเทศต่างๆ ในแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในอีกด้านหน่ึงเป็นผลจาก

เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตวัชา้ มีความตอ้งการลดลงจากประเทศผู ้

นาํเขา้รายใหญ่อย่างเช่นประเทศจีน และรวมถึงระดบัราคา

นํ้ ามันที่ลดลงส่งผลให้ยางสังเคราะห์ที่ เป็นวัสดุทดแทน

ยางพารามีระดบัราคาถูกกวา่ราคายางพารา  
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     ระดบัราคายางพาราส่งออกที่ตกตํ่าลงไดส่้งผลเป็นลูกโซ่

ไปยงัราคาท่ีเกษตรกรได้รับในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงได้ลดลง

มากวา่ 2 ใน 3 ส่วนของราคายางพาราที่เกษตรกรเคยไดรั้บมา

ก่อนหน้านั้น ทาํให้ระดบัรายไดท้ี่เกษตรกรเคยได้รับหดตวั

ลงและส่งผลต่อความยากลําบากในการดํารงชีพของ

เกษตรกรตามมา ถึงแมว้่าในช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลไดใ้ช้

ความพยายามในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกตํ่ าด้วย

มาตรการต่างๆ แต่ระดบัราคายางพาราก็ยงัอยูใ่นระดบัที่ต ํ่า

และยงัไม่เห็นแนวโนม้ที่จะปรับตวัไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

    บทความน้ีมีวตัถุประสงค์ที่จะนําเสนอนวตักรรมที่เป็น

แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเน้นไปที่ เร่ืองของการเพิ่ม

รายไดใ้หก้บัเกษตรกรชาวสวนยางมากกว่าการเน้นไปที่การ

แก้ปัญหาราคายางพาราที่ตกตํ่ า  ซ่ึงขึ้ นอยู่กับปัจจัยทาง

เศรษฐกิจโลกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของประเทศไทย 

นวตักรรมท่ีนําเสนอต่อไปน้ี ขอเรียกว่า“นวตักรรม Smart 

Para Rubber Industries” โดย ไดใ้ชฐ้านขอ้ความรู้ทั้งจากดา้น

เศรษฐศาสตร์ เกษตร ด้านธุรกิจการเกษตร ด้านนิเวศ

การเกษตร  และดา้นปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง มาเป็น

กรอบแนวคิด 

แนวคิดนวัตกรรม Smart Para Rubber Industries 

     “นวัตกรรม Smart Para Rubber Industries” ในที่น้ี

ไม่ไดเ้น้นไปที่มาตรการที่จะทาํให้เกษตรกรชาวสวนไดรั้บ

ราคาที่สูงขึ้ น แต่ได้เน้นไปที่การทาํให้เกษตรกรชาวสวน

ขนาดเล็กไดผ้ลประโยชน์สูงขึ้นจากการประกอบอาชีพสวน

ยางพารา ยกระดับมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้ น โดยใช้

หลกัการแบ่งปันกาํไร(Profit Sharing) จากการเป็นหุ้นส่วน

ในองค์กรทางธุรกิจการเกษตรที่จัดตั้งขึ้น ซ่ึงแตกต่างจาก

ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมนํ้ าตาล 

     แนวทางการดาํเนินการตามนวตักรรมน้ีตอ้งใชก้ารพฒันา

ที่เรียกว่า Area Base Development เป็นโครงการที่ใช้

มาตรการเกษตรแปลงใหญ่ จดัตั้งเป็นบริษทัประชารัฐ หรือ

องคก์รทางธุรกิจการเกษตรที่เหมาะสม มีเกษตรกรชาวสวน 

และภาคธุรกิจเอกชนเขา้มีส่วนร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ

กนั (Business Partnerships) เกิดส่ิงที่เรียกว่า Economy of 

Scope มีการนํา IT มาใช้ในการส่ือสาร การบริหารจดัการ

ภายในองค์กร และใช้การทาํธุรกิจแบบ Online เกษตรกร

ชาวสวนก็จะได้รับการยกระดับขึ้นมาเป็น Smart Farmer 

และบางส่วนเป็นเกษตรกร CEO มีภาครัฐเขา้มาสนับสนุน

ดา้นวชิาการ ขอ้มูลและความรู้ดา้นต่างๆ รวมถึงเร่ืองการเงิน

ในระยะเร่ิมแรก (อาจให้กูแ้บบปลอดดอกเบ้ีย หรือดอกเบี้ ย

ต ํ่า) กําหนดพื้นท่ีท่ีมีการทาํสวนยางพาราเป็นหลัก อยู่ใน

ขอบเขตพื้นที่ใกลเ้คียงกนัและมีขนาดพื้นที่ของโครงการที่มี

ขนาดพอเหมาะไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปเพื่อให้เกิดส่ิงที่

เรียกว่า Economy of Scale ยกตวัอยา่งให้มีพื้นที่ขององคก์ร 

(บริษัทประชารัฐ)  1 แสนไร่ มี เกษตรกรชาวสวนยาง

ประมาณ 5,000 คน มีผลผลิตยางพาราประมาณ 2.5 – 3.0 

พนัตนั/ปี (แต่ละแห่งไม่จาํเป็นตอ้งมีขนาดพื้นที่เท่ากนั มาก

หรือน้อยขึ้นอยูก่ ับความเหมาะสมของภูมินิเวศและปัจจยัที่

เก่ียวขอ้งอ่ืนๆที่ไม่ขอกล่าวถึงในที่น้ี) 

     การบริหารจดัการตอ้งดาํเนินธุรกิจในลกัษณะของการบูร

ณาการตามโซ่อุปทาน (Integrated Supply Chain) ตั้งแต่ตน้

นํ้ า กลางนํ้ า จนถึงปลายนํ้ า อย่างครบวงจร มีการบริหาร

จดัการเชิงระบบ ทั้ งน้ี ธุรกิจขององค์กรในระดับต้นนํ้ าจะ

เก่ียวขอ้งกับเกษตรกรชาวสวนยางในฐานะผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

ไดแ้ก่ยางแผ่นดิบ นํ้ ายางสด และยางกน้ถ้วย ท่ีจะป้อนไปสู่

ธุรกิจกลางนํ้ า ผ่านฝ่ายรวบรวม (อาจมีสหกรณ์การเกษตร

และพ่อค้าระดับท้องถ่ินในพื้นท่ีเข้ามาเป็นพนัธมิตรทาง

ธุรกิจดว้ย) มีฝ่ายวชิาการในการเขา้ไปช่วยเกษตรกรชาวสวน

ในการจดัการสวนให้ถูกหลกัและไดรั้บรองการจดัการสวน 

ซ่ึงปัจจุบนัเร่ิมมีการใหค้วามสาํคญักบัการจดัการสวนท่ีดีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มตาม “มาตรฐานการจดัการสวนป่าอยา่ง

ย ัง่ยนื” ท่ีในอนาคตอาจมีการหยบิยกเร่ืองน้ีในการกีดกนัทาง

การคา้ที่ไม่ใช่ภาษีดว้ย ซ่ึงจะช่วยให้เกษตรกรชาวส่วนที่เป็น

หุน้ส่วนขององคก์รมีผลผลิตท่ีสูงขึ้น ตน้ทุนต่อหน่วยตํ่าลง  

ที่มา: www.dynamiccio.com, http://www.eculture.rbru.ac.th/  



น้ี ต้องมีภูมิคุ ้มกัน ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง เป็นระบบธุรกิจ

การเกษตรก่ึงปิด (Semi-closed System) ดาํเนินการร่วมกัน

เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnerships) โดย

ออกแบบใหไ้ดรั้บผลกระทบจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะ

ตลาดโลก นอ้ยที่สุด หรือไม่ไดรั้บผลกระทบเลย  

     ธุรกิจขององค์กรในระดบักลางนํ้ าไดแ้ก่การแปรรูปยาง

ขั้นกลาง เช่น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และนํ้ ายางข้น 

(องค์กรแต่ละแห่งอาจเลือกแปรรูปอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

หลายอย่าง ตามความเหมาะสมของวัตถุดิบ และความ

ตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกบัการแปรรูเป็นผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยของ

องคก์ร) 

     นอกจากน้ียงัตอ้งมีองคป์ระกอบที่มีการทาํธุรกิจแปรรูป

ไมย้างพารา องคก์รบางแห่งอาจทาํธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ถา้มี

แรงงานมีฝีมือ ทั้งน้ีไมต้กเกรดและเศษไมย้างพาราสามารถ

นาํไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได ้

     ธุรกิจปลายนํ้ า นําวตัถุดิบแปรรูปขั้นกลางมาผลิตเป็น

ผลิตภณัฑข์ั้นสุดทา้ยตามความเหมาะสม เช่น ยางลอ้รถยนต์

และจักรยานยนต์ ถุงมือยาง รองเท้ายาง เคร่ืองมือและ

เคร่ืองใชต่้างๆ หรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น ที่นอนและหมอน

ยางพารา  โดยดาํเนินการเองภายในองคก์ร หรือดาํเนินการใน

ลกัษณะเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษทัยกัษใ์หญ่ที่ทาํธุรกิจ

ผลิตผลิตภณัฑข์ั้นสุดทา้ย 

     องคป์ระกอบที่สาํคญัและขาดไม่ไดใ้นธุรกิจปลายนํ้ า ก็คือ

โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนขององคก์รนั้นๆ ที่เป็นนโยบายของ

กระทรวงพลงังานอยู่แลว้ (เป็นการดาํเนินการที่สอดคล้อง

กับวัฏจักรคาร์บอร์น  และพลังงาน) โดยใช้เศษวัสดุไม้

ยางพารา เศษยาง และยางตกเกรด มาเป็นเช้ือเพลิง และอาจ

จาํเป็นตอ้งนาํยางพารามาใช้เป็นเช้ือเพลิง ในกรณีที่อุปทาน

ผลผลิตยางมีมากกว่าอุปสงค์ เพื่อรักษาสมดุลยข์องอุปสงค์

และอุปทาน ทั้งน้ีอาจนาํผลปาลม์สดทั้งทลายมาเป็นเช้ือเพลิง

ดว้ยก็ได ้เม่ืออุปทานปาลม์นํ้ ามนัมีมากกวา่อุปสงค ์เพื่อรักษา

สมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทานปาล์มนํ้ ามนั ทั้งน้ี ไฟฟ้าเป็น

สินคา้ท่ีมีความตอ้งการสูง ขายได้ราคาแน่นอน เกษตรกร

ชาวสวนยางที่เป็นหุ้นส่วน อาจซ้ือไฟฟ้าในราคาที่มีส่วนลด 

เป็นสวสัดิการแก่สมาชิก  

     นวตักรรมน้ีถา้สามารถดาํเนินการไดส้าํเร็จ เจา้หน้าที่การ

ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในพื้นท่ีของโครงการคงตอ้ง

เปล่ียนสถานะไปเป็นพนักงานของบริษัทประชารัฐ หรือ

องคก์รดงักล่าวน้ี เพราะเม่ือดาํเนินการไดส้าํเร็จ การปลูกยาง

ทดแทนก็สามารถดาํเนินการไดภ้ายใตอ้งคก์รน้ีโดยอิสระ มี

ระบบการจัดเก็บเงินไวเ้ป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการปลูก

ทดแทนเป็นของตนเอง และจะเกิดเส้ือตวัท่ี 6, 7, 8, 9, …… 

ไปเร่ือยๆ ในวงการธุรกิจยางพารา ลดการผูกขาด เพิ่มอาํนาจ

การต่อรองใหเ้กษตรกรชาวสวนยางพารา 

ที่มา: www.thansettakij.com 

     ผลกําไรที่ เกิดขึ้ นตั้ งแต่ต้นนํ้ า กลางนํ้ า และปลายนํ้ า 

จะต้องจัดการผ่านระบบ Profit Sharing ที่มีการจัดสรร

ผลประโยชน์ยอ้นกลบัมาจากปลายนํ้ าไปใหเ้กษตรกรสมาชิก

ที่ทาํธุรกิจตน้นํ้ าด้วย (ดังภาพที่ 1) หัวใจสําคญัที่เป็นปัจจยั

แห่งความสาํเร็จ ก็คือ การดาํเนินธุรกิจตาม Smart Industry 

ที่มา: www.businesstoday.co 



    นวตักรรม Smart Industries น้ี สามารถนําไปดัดแปลง

ใช้ได้กับพืชอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น ปาล์มนํ้ ามัน และพืช

ทางการเกษตรอ่ืนๆ เกือบทุกชนิด สามารถพฒันาเป็นองคก์ร

ทางธุรกิจการเกษตรลูกผสม (Hybrid) โดยบูรณาการธุรกิจ

ปาล์มนํ้ ามันเข้ามาร่วมกับธุรกิจยางพารา ทั้ งน้ี เม่ือมีการ

ดําเนินการจัดตั้ งองค์กรในลักษณะน้ีได้สําเร็จในหลายๆ 

พื้นที่แล้ว องค์กรแต่ละแห่งจะตอ้งมีการเช่ือมโยงกันเป็น

เครือข่ายอุตสาหกรรมยางพาราต่อไป 

ภาพที่ 1 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัสรรผลประโยชน์ในรูปของ Profit Sharing  

บทสงทาย 

    “นวตักรรม Smart Para Rubber Industries” ที่นาํเสนอน้ี

เป็นความทา้ทายในการแกไ้ขปัญหาความตกตํ่าของรายได้

เกษตรกรชาวสวนยาง การแก้ปัญหาความเส่ือมถอยของ

ธุรกิจยางพาราในประเทศไทย ด้วยการบูรณาการนโยบาย

และมาตรการต่างๆ ของภาครัฐดา้นการเกษตร เช่น “เกษตร

แปลงใหญ่”  “บริษัทประชารัฐ”  “หุ้น ส่วนทางธุรกิจ” 

“สมาร์ทฟาร์มเมอร์” และ “โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจ

ฐานราก” โดยใช้แนวคิดและความรู้ทางวิชาการด้าน

เศรษฐศาสตร์ เกษตร ด้านธุรกิจการเกษตร ด้านนิเวศ

การเกษตร  และดา้นปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะ

นาํมาซ่ึงการจดัตั้งองคก์รทางธุรกิจยางพาราแบบบูรณาการที่

เน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม และการแบ่งปัน

ผลประโยชน์ยอ้นกลบัจากปลายนํ้ า กลางนํ้ า มาถึงตน้นํ้ า 

     แน่นอนว่าการนํานวตักรรมน้ีมาใช้ ยอ่มจะมีปัญหาและ

อุปสรรคมากมาย จึงตอ้งมีการศึกษาในรายละเอียดต่อไป เรา

ตอ้งมีคติว่า “ปัญหามีไวใ้ห้แกไ้ข อุปสรรคมีไวใ้ห้ต่อสู้และ

ฝ่าฟัน” 

     การนํานวัตกรรมน้ีไปลงมือปฏิบัติ  ควรเ ร่ิมต้นโดย

คดัเลือกพื้นที่ที่มีความเป็นไปได ้มีความพร้อม โดยจดัทาํเป็น 

Pilot Project  1-2 แห่ง และท่ีสาํคญัตอ้งมีการทาํวิจยัใน

ลกัษณะที่เรียกวา่ “การวจิยัเชิงปฏิบติัการ” (Action Research) 

ไปพร้อมๆ กนัดว้ย 

ที่มา: www.thairath.co.th 
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