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บทที่ 1     

 
บทน า 

 
ความส าคัญของปัญหา 
 

ในปี 2556 สถำนกำรณ์รำคำยำงพำรำตกต่ ำกลำยเป็นประเด็นที่หลำยฝ่ำยให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก 
เนื่องจำกรำคำยำงพำรำ โดยเฉพำะยำงแผ่นรวมควันช้ัน 3 ที่มีเคยปรับข้ึนไปยืนสูงสดุที่ระดับรำคำเฉลีย่ในเดอืน
กุมภำพันธ์ ปี 2554 เท่ำกับ 180.53 บำทต่อกิโลกรัม ดังตำรำงที่ 1 ได้ปรับตัวลดลงมำตลอด โดยในเดือน
กันยำยน ปี 2556 รำคำยำงแผ่นรมควันช้ัน 3 มีรำคำเฉลี่ยเท่ำกับ 79.52 บำทต่อกิโลกรัม จนกระทั่งเกิดกำร
ชุมนุมของเกษตรกรสวนยำงพำรำเพื่อเรียกร้องให้รัฐบำลเร่งแก้ไขปัญหำดังกล่ำวโดยเร็ว  

 
ทั้งนี้หำกย้อนกลับไปพิจำรณำรำคำยำงพำรำในอดีตแล้วจะพบว่ำ รำคำอยู่ในระดับที่สูงกว่ำในปัจจุบัน

เป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะในช่วงปี 2554 ดังตำรำงที่ 1 ซึ่งมีรำคำเฉลี่ยรำยเดือนอยู่ระหว่ำง 93.77-108.53 บำท
ต่อกิโลกรัม ท ำให้เป็นช่วงสถำนกำรณ์ที่สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่เกษตรกรชำวสวนยำงพำรำเป็ นอย่ำงยิ่ง
เช่นเดียวกัน แต่ในปัจจุบันนี้สถำนกำรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้นกลับพลิกผันไปทำงตรงกันข้ำม เนื่องจำกนับตั้งแต่
ปลำยปี 2554 จนกระทั่งปี 2556 รำคำยำงพำรำก็ปรับตัวลดลง ส่งผลกระทบต่อรำยได้ของเกษตรกรชำวสวน
ยำง และท ำให้เศรษฐกิจซบเซำได้เช่นเดียวกันเนื่องจำกก ำลังซื้อของผู้บริโภคลดน้อยลง 

 
ควำมตกต่ ำของรำคำยำงพำรำน้ัน ส่วนหนึ่งเกิดจำกภำวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ท ำให้ควำมต้องกำร

ใช้ยำงน้อย ประกอบกับปริมำณสต็อกยำงพำรำของรัฐบำลยังมีอยู่ประมำณ 200,000 ตัน ท ำให้รัฐบำลชะลอ
โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรเพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำยำง  ขณะเดียวกันก็มีข้อเรียกร้องจำก
เกษตรกรชำวสวนยำงให้รัฐบำลรับซื้อยำงแผ่นรมควันช้ัน 3 ในรำคำกิโลกรัมละ 100 บำท ซึ่งเกษตรกรชำวสวน
ยำงประเมินว่ำ เป็นรำคำที่เกษตรกรสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ 
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ตารางที่ 1 รำคำยำงแผ่นรมควัน ชั้น 3 เฉลี่ยรำยเดือน ปี 2546- 2556 ณ ตลำดกลำงยำงพำรำ อ.หำดใหญ่  จ.สงขลำ 

เดือน ปี 46 ปี 47 ปี 48 ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55 ปี 56 

ม.ค. 35.95 44.00 41.76 71.13 69.89 83.01 48.50 96.31 160.86 105.33 89.89 

ก.พ. 39.00 45.69 45.46 76.07 77.01 85.96 48.63 99.59 180.53 114.87 86.42 

มี.ค. 43.08 48.76 47.91 77.80 74.75 84.12 48.95 105.84 152.75 112.31 83.13 

เม.ย. 40.79 50.57 49.28 75.38 77.42 86.70 53.42 118.07 164.71 111.63 78.77 

พ.ค. 40.29 52.46 52.13 92.30 79.31 93.79 56.70 112.24 149.36 108.69 87.12 

มิ.ย. 40.17 53.43 58.17 99.19 74.41 103.97 54.35 112.96 141.68 95.50 82.25 

ก.ค. 39.21 48.42 66.74 87.20 65.94 103.97 56.68 102.80 133.58 92.15 74.73 

ส.ค. 40.66 47.62 62.91 75.61 68.56 96.18 65.93 103.37 131.37 82.07 74.59 

ก.ย. 42.14 47.74 66.09 61.95 70.18 93.02 69.46 106.26 130.33 85.46 79.52 

ต.ค. 48.32 48.81 66.22 62.77 75.68 65.67 74.07 110.07 115.41 89.46 79.35  

พ.ย. 46.39 46.61 61.84 53.90 80.68 55.85 79.96 122.75 93.69 81.00 72.13  

ธ.ค. 44.79 42.94 66.36 57.20 79.10 38.99 87.03 136.13 93.77 85.00 73.51  

เฉลี่ย 41.73 48.09 57.07 74.21 74.41 82.60 61.97 110.53 137.34 96.96 81.82 

ที่มา: ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง (สกย.) 

 
ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำรำคำย่ำงแผ่นรมควันช้ัน 3 ตั้งแต่เดือน ปี 2546 ถึงปี 2556 จะเห็นว่ำรำคำเฉลี่ยแผน่

รมควันช้ัน 3 รำยเดือนต่ ำสุดอยู่ที่ 35.95 บำท และสูงสุดในเดือนกุมภำพันธ์ ปี 2556 โดยนับตั้งแต่เดือน
มกรำคม ปี 2546 รำคำยำงผ่ำนรมควันช้ัน 3 มีรำคำไม่เกิน 100 บำทต่อกิโลกรัม จนกระทั่งในเดือนมิถุนำยน 
และเดือนกรกฎำคม ปี 2551 รำคำเฉลี่ยยำงแผ่นรมควันช้ัน 3 จึงปรับตัวข้ึนไปอยู่ที่ระดับ 103.97 บำทต่อ
กิโลกรัม กำรเปลี่ยนแปลงรำคำยำงพำรำในช่วงเวลำดังกล่ำว มีลักษณะค่อนข้ำงค่อยเป็นค่อยไป ต่ำงกับกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำยำงพำรำในช่วง ปี 2551-2554 นั่นคือนับตั้งแต่เดือนธันวำคม ปี 2551 รำคำเฉลี่ยยำงแผ่น
รมควันช้ันมีรำคำที่ 38.99 บำทต่อกิโลกรัม ได้ปรับตัวสูงข้ึนทุกเดือน จนกระทั่งในเดือนกุมภำพันธ์ปี 2554 ยำง
แผ่นรมควันช้ันมีรำคำกิโลกรัมละ 180.53 บำท ซึ่งถือเป็นรำคำยำงแผ่นรมควันที่สูงสุดในประวัติศำสตร์ แต่
หลังจำกรำคำยำงพำรำก็ปรับตัวลดลงมำตลอด แม้ว่ำบำงช่วงเวลำจะปรับตัวสูงข้ึน แต่ก็เป็นกำรปรับตัวสูงข้ึน
ในระยะสั้น แต่ในระยะยำวรำคำยำงพำรำปรับตัวลดลงมำตลอด จนกระทั่งมีรำคำที่ 73.51 บำทต่อกิโลกรัมใน
เดือนธันวำคม ปี 2556   
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ควำมไม่มีเสถียรภำพของรำคำยำงพำรำดังกล่ำว สอดคล้องกับกำรผลิต ปริมำณกำรส่งออก และ
ปริมำณสต็อคยำงพำรำของไทยระหว่ำงปี 2545-2556 ดังตำรำงที่ 2 จะเห็นว่ำ นับตั้งแต่ปี 2545 ปริมำณกำร
ผลิตยำงพำรำของไทยเพิ่มข้ึนจำก 2,615,104 ตัน เพิ่มเป็น 3,778,010 ตัน ในปี 2555 กำรส่งออกในช่วงเวลำ
ดังกล่ำวเพิ่มข้ึนจำกจ ำนวน 2,354,416 ตัน เป็น 3,12,332 ตันในปี 2555 โดยในช่วงที่รำคำยำงแผ่นรมควัน
เฉลี่ยสูงสุดในปี 2554 ปริมำณกำรผลิตยำงพำรำมีมำกถึง 3,569,033 ตัน แต่เมื่อรำคำยำงพำรำปรับตัวลดลง 
ปริมำณสต็อกยำงพำรำปรับตัวเพิ่มข้ึนทันทีจำก 361,557 ตันในปี 2554 เป็น 516,675 ตันในปี 2555  

 
ตารางที่ 2 ผลผลิตยำงธรรมชำติของประเทศไทย ปี 2545 - 2556 (หน่วย (Unit) : ตัน (Tonnes)) 

  

ปี (Year) 
การผลิต 

(Production) 
การส่งออก (Export) 

ใช้ในประเทศ 

(Domestic 

consumption) 

สต๊อค (Stock)  (Import) 

2545 (2002) 2,615,104 2,354,416 278,355 196,680 1,347 

2546 (2003) 2,876,005 2,573,450 298,699 202,240 1,704 

2547 (2004) 2,984,293 2,637,096 318,649 232,560 1,772 

2548 (2005) 2,937,158 2,632,398 334,649 204,256 1,585 

2549 (2006) 3,136,993 2,771,673 320,885 249,895 1,204 

2550 (2007) 3,056,005 2,703,762 373,659 230,390 1,911 

2551 (2008) 3,089,751 2,675,283 397,595 251,721 4,458 

2552 (2009) 3,164,379 2,726,193 399,415 293,659 3,167 

2553 (2010) 3,252,135 2,866,447 458,637 227,252 6,542 

2554 (2011) 3,569,033 2,952,381 486,745 361,557 4,398 

2555 (2012) 3,778,010 3,121,332 505,052 516,675 3,492 

2556 (2013) ม.ค.-มี.ค. 1,673,483 1,510,881 254,000 2,951,287 0 
 

 

ที่มา: สมำคมยำงพำรำไทย 

 
ตำรำงที่ 3 แสดงให้เห็นว่ำ กำรส่งออกยำงพำรำคำของไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ นั่นคือ สัดส่วน

กำรส่งออกยำงแท่งมีมำกกว่ำยำงแผ่นรมควัน นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมำ ทั้งนี้ปริมำณกำรส่งออกยำงแผ่น
รมควันเริ่มลดลง จำกจ ำนวน 1,049,995 ตันในปี 2545 เหลือเพียง 642,241 ตันในปี 2555 แต่ปริมำณกำร
ส่งออกยำงแท่งกลับเพิ่มจำกจ ำนวน 828,561 ตันในปี 2545 เป็น  1,318,417 ตันในปี 2555 แสดงให้เห็นว่ำ 
อุตสำหกรรมยำงพำรำของไทยมีกำรพัฒนำในแง่กำรแปรรูปมำกขึ้น 
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ตารางที่ 3 ปริมำณกำรส่งออกยำงธรรมชำติ แยกตำมประเภทหลัก ปี 2545 - 2556  (หน่วย : ตัน) 

 

ปี ยางแผ่นรมควนั ยางแท่ง น  ายางข้น ยางผสม อื่นๆ  รวม 

2545 1,049,995 828,561 382,457 6,886 86,517 2,354,416 

2547 1,003,309 993,504 488,559 82,443 60,236 2,627,442 

2548 920,972 1,109,327 488,675 36,700 76,724 2,632,398 

2549 938,984 1,069,345 555,905 129,564 77,875 2,771,673 

2550 861,326 1,103,848 510,489 105,151 77,948 2,703,762 

2551 796,549 1,132,135 509,375 165,164 72,060 2,675,283 

2552 694,510 950,574 595,550 417,499 68,060 2,726,193 

2553 719,442 1,106,415 556,050 427,661 56,879 2,866,447 

2554 747,284 1,300,815 519,628 339,942 44,712 2,952,381 

2555 642,241 1,318,417 554,862 565,229 40,583 3,121,332 

2556 316,809 591,354 248,508 336,961 17,249 1,510,881 
 

 

ที่มา: สมำคมยำงพำรำไทย 

 
มูลค่ำยำงพำรำของไทย ระหว่ำงปี 2550 – 2556 มีมูลค่ำเพิ่มข้ึนตลอด ดังตำรำงที่ 4 ซึ่งแสดงให้เห็น

ควำมส ำคัญของตลำดยำงพำรำที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยมูลค่ำของยำงพำรำ ทั้งยำงแปรรูปมำตรฐำน ยำงผสม
สำรเคมี และผลิตภัณฑ์ยำง เพิ่มข้ึนจำก   320,550.52 ล้ำนบำทในปี 2550 เป็น  596,123.61 ล้ำนบำทในปี 
2555 โดยมำกกว่ำครึ่งหนึ่งเป็นมูลค่ำยำงพำรำที่มำจำกยำงแปรรูปมำตรฐำน นั่นหมำยควำมว่ำ อุตสำหกรรม
ยำงพำรำส่งผลต่อกำรผลิต กำรบริโภค กำรจ้ำงงำน และภำวะเศรษฐกิจโดยรวม สอดคล้องกับมูลค่ำกำรสง่ออก
ยำงธรรมชำติของไทยระหว่ำงปีระหว่ำงปี 2550-2555 โดยเฉพำะในปี 2554 มูลค่ำกำรส่งออกยำงพำรำมีมำก
ที่สุดถึง  397,079.7 ล้ำนบำท ดังตำรำงที่ 5 

 
ควำมส ำคัญของอุตสำหกรรมยำงพำรำ ท ำให้รัฐบำลด ำเนินกำรแทรกแซงรำคำยำง และให้ควำม

ช่วยเหลือแก่เกษตรชำวสวนยำงตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรนโยบำยยำงธรรมชำติหรือกนย. ภำยใต้
โครงกำรแก้ไขปัญหำยำงพำรำทั้งระบบ ปี 2557 ใน 4 ประเด็นส ำคัญ ได้แก่  

 
1. กำรปรับปรุงแนวทำงช่วยเหลือยำงพำรำระยะสั้นเร่งด่วน ที่ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข ในกำรประชุม 

กนย. เมื่อวันที่ 5 และ 9 กันยำยน 2556 โดยก ำหนดให้จ่ำยเงินชดเชยให้เกษตรกร ไร่ละ 2,520 บำท หรือ เมื่อ
ค ำนวณเป็นกิโลกรัม จะเท่ำกับ 12 บำท ต่อ ยำงพำรำ 1 กิโลกรัม ซึ่งจะท ำให้เกษตรกรจะมีรำยได้ ไม่ต่ ำกว่ำ 
91 บำท ต่อ ยำงพำรำหนึ่งกิโลกรัม ณ รำคำยำงพำรำในตลำดปี 2556 ที่กิโลกรัมละ 79 บำท และบนเงื่อนไข
ที่ว่ำเกษตรกรมีต้นทุนปลูกยำงประมำณ ไร่ละ 75 บำท โดยจ ำกัดควำมช่วยเหลือไม่เกิน 25 ไร่ และต้นยำงต้อง
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มีอำยุไม่เกิน 25 ปี โดยมำตรกำรช่วยเหลือมีระยะเวลำ 7 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย. 56 ถึง มี.ค. 57 และต้องเป็น
พื้นที่ที่มีเอกสำรสิทธิ 

2. อนุมัติวงเงินงบกลำง ฯ จ ำนวน 21,248.95 ล้ำนบำท เพื่อใช้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำระยะสั้น ซึ่งถือ
ว่ำเป็นกำรอนุมัติงบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีที่ฉุกเฉินหรือจ ำเป็น ซึ่งถือว่ำได้มีกำรอนุมัติวงเงิน
เพิ่มข้ึน 15,620.94 ล้ำนบำท จำกเดิมที่ครม.ได้อนุมัติไว้แล้ว จ ำนวน 5,628.01 บำท เมื่อ วันที่ 3 กันยำยน 
2556  

3. มอบหมำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ร่วม
หำรือเพื่อหำแนวทำงช่วยเหลือเกษตรกรชำวสวนยำงที่ไม่มีเอกสำรสิทธิ  

4. งดเรียกเก็บเงินสงเครำะห์ หรือ เงิน Cess ซึ่งเป็นค่ำธรรมเนียมที่ตำมปกติ จะมีกำรเรียกเก็บจำกผู้
ส่งออกยำงพำรำ แต่จะงดเรียกเก็บเปน็ เวลำ 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยำยน 2556 - 31 ธันวำคม 2556 ซึ่งจะ
ท ำให้เกษตรกรไม่ถูกพ่อค้ำยำงหักเงินรำยได้ในส่วนน้ีประมำณ 3 บำท ต่อยำงพำรำ 1 กิโลกรัม 

นอกจำกนี้ ภำครัฐยังใช้มำตรกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่เกษตรกรชำวสวนยำงโดยให้ธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเช่ือวงเงิน 5,000 ล้ำนบำท ให้เกษตรกรน ำไปลงทุนแปร
รูปยำงพำรำแผ่นดิบเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ำเพิ่มข้ึน และให้ธนำคำรออมสินปล่อยสินเช่ือให้ผู้ประกอบกำร
โรงงำน เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรอุตสำหกรรม วงเงิน 15,000 ล้ำนบำท  

 
ก่อนหน้ำนี้ภำครัฐได้ด ำเนิน โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรเพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำ

ยำงพำรำ ระยะเวลำของโครงกำร 1 ปี 3 เดือน (มกรำคม 2555 – มีนำคม 2556) เพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำ
ยำงพำรำ  โดยด ำเนินกำรชะลอกำรจ ำหน่ำยยำงพำรำออกสู่ตลำดในช่วง ที่รำคำยำงพำรำผันผวน  เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพสถำบันเกษตรกรในกำรรักษำเสถียรภำพรำคำยำงพำรำ โดยสนับสนุนวงเงินกู้ใช้รับซื้อน้ ำยำงสด หรือ
ยำงแผ่นดิบ หรือยำงก้อนถ้วย  มำแปรรูปหรือส่งขำยให้องค์กำรสวนยำง น ำไปแปรรูปเป็นน้ ำยำงข้น ยำงแผ่น
รมควัน  ยำงแท่งรมควันอัดก้อน ยำงแท่ง  ท ำให้สถำบันเกษตรกร และ หรือองค์กำรสวนยำง สำมำรถเก็บ
รักษำยำงพำรำไว้ได้เอง  รอจ ำหน่ำยเมื่อรำคำเหมำะสม  หรือเมื่อสิ้นสดุโครงกำร โดยมีเป้ำหมำยเพื่อลดอุปทำน
ยำงพำรำเพื่อให้มีรำคำรับซื้อที่เหมำะสมและยั่งยืนอยู่ที่ระดับประมำณ 120 บำทต่อกิโลกรัม  

 
อย่ำงไรก็ตำม แม้ภำครัฐจะเข้ำมำแทรกแซงกลไกรำคำยำงพำรำ แต่ก็ไม่สำมำรถท ำให้รำคำยำงพำรำ

ปรับตัวสูงข้ึนได้ในช่วงที่รำคำยำงพำรำตกต่ ำ ขณะเดียวกันแม้มีกำรจัดให้มีกำรซื้อขำยสัญญำล่วงหน้ำสัญญำ
ยำงแผ่นรมควันช้ัน 3 แต่กำรศึกษำเกี่ยวกับกระบวนกำรค้นพบรำคำ (Price Discovery) ตำมกลไกของรำคำที่
แท้จริงของเกษตรกรชำวสวนยำง ซึ่งสำมำรถทรำบถึงแนวโน้มของรำคำยำงพำรำสินค้ำที่จะเกิดข้ึนในอนำคต
นั้นยังมีน้อยมำก รวมทั้งกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรลดควำมผันผวนของรำคำยำงพำรำในช่วงที่ผ่ำนมำ 
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 ที่ส ำคัญยังไม่มีกำรศึกษำบ่งบอกว่ำ รัฐบำล ผู้ประกอบกำร และเกษตรกรได้เข้ำไปใช้กลไกกำรซื้อขำย

ล่วงหน้ำยำงพำรำในตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทยในกำรประกันควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ รวมทั้งกำร

ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรยำงพำรำต้ังแต่ผู้ผลิตถึงผูบ้รโิภค เช่น กำรวำงแผนกำรผลิตให้กับเกษตรกร 

กำรก ำหนดรำคำขำย กำรระบำยยำงพำรำในสต็อกของรัฐ และกำรเก็บสต็อกยำงพำรำ เป็นต้น 

 

 ดังนั้นในกำรวิจัยครั้งนี้จึงศึกษำต้นทุน รำคำขำย และก ำไรจำกยำงพำรำของไทยใน 2558 ตั้งแต่

ข้ันตอนเกษตรชำวสวนยำงพำรำ พ่อค้ำท้องถ่ิน โรงงำนแปรรูป และผู้ส่งออกยำงพำรำ ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลง

จำกอดีตอย่ำงมำก โดยเฉพำะหลังจำกรัฐบำลปรับข้ึนค่ำแรงข้ันต่ ำเป็น 300 บำทต่อวัน นอกจำกนั้นในปี พ.ศ. 

2554 และปี พ.ศ. 2555 มีกำรขยำยพื้นที่กำรปลูกยำงพำรำจ ำนวนมำกในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ท ำให้

ต้นทุนกำรผลิตทั้งในรูปตัวเงิน และในรูปที่ไม่ใช่ตัวเงินเกิดกำรเปลี่ยนแปลง  จนท ำให้เกิดกำรบิดเบือนตลำด 

(Market Distortion)  

 

  นอกจำกนี้ยังพัฒนำแบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำยำงพำรำของไทย โดยอำศัยแบบจ ำลองดุลยภำพ

ทั่วไปเชิงพลวัต (Dynamic Stochastic General Equilibrium Model) เพื่อก ำหนดรำคำยำงพำรำของไทย 

รวมทั้งศึกษำกำรส่งผ่ำนของรำคำยำงพำรำในตลำดโลกไปสู่รำคำในตลำดท้องถ่ิน และประสิทธิภำพของตลำด

สินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทยในกำรเป็นแหล่งข้อมูลข่ำวสำรและอ้ำงอิงรำคำในตลำดทันที  
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ตารางที่ 4 มูลค่ำยำงพำรำของไทย ช่วงปี 2550 - 2556 (หน่วย (Unit) : ล้ำนบำท (Million Baht))  

รายการ (Types) มูลค่า ในปี พ.ศ. (value) 

    2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 ม.ค.-มี.ค. 

ยางแปรรูปมาตรฐาน (Transformed rubber)               

  ยำงแผ่นรมควัน (RSS) 64,022.10 69,173.38 42,995.55 67,700.47 115,400.12 68,898.07 20,638.09 

  ยำงแทง่ (TSR) 73,061.49 87,500.02 50,146.11 97,737.08 171,762.30 129,912.47 34,034.69 

 น้ ำยำงข้น (Concentrated latex) 49,717.63 46,110.52 40,638.64 35,143.69 76,632.76 61,506.47 15,283.67 

  อ่ืนๆ (Other) 7,555.16 20,844.33 12,483.30 48,681.26 19,523.42 9,836.84 1,873.05 

  รวม (รวม) 194,356.38 223,628.25 146,263.60 249,262.50 383,318.60 270,153.85 71,829.50 

ยางผสมสารเคมี (Compound rubber) 11,865.31 17,685.55 28,795.91 47,117.53 57,571.44 66,150.00 NA 

ผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber roducts)        

  ยำงยำนพำหนะ (Tyre for Motorcars) 53,718.31 66,591.44 68,726.08 82,285.75 111,659.04 104,650.20 NA 

  ยำงยืด (Elastic) 6,406.10 6,513.54 7,645.66 9,746.07 11,056.31 10,733.20 NA 

  ถุงมือยำง (Glove) 25,274.01 28,017.27 28,623.33 30,445.53 34,382.14 36,456.70 NA 

  อ่ืนๆ (Other) 28,930.41 31,100.83 19,009.07 33,833.71 38,315.83 107,979.66 NA 

  รวม (รวม) 114,328.83 132,223.08 124,004.14 156,311.06 195,413.32 259,819.76 NA 

 รวมทั งหมด (รวม) 320,550.52 373,536.88 299,063.65 452,691.09 636,303.36 596,123.61  

ที่มา: สถิติยำงประเทศไทย, สถำบันวิจัยยำง 2554.           

Source: Thailand Rubber Statistics, Rubber Research Institute of Thailand 2011     
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ตารางที่ 5 ปรมิาณและมูลค่าการส่งออกยางธรรมชาติของไทยระหว่าง ปี 2550 - 2555    

ชนิดยาง

ธรรมชาติ 

(Item) 

2550/2009 2551/2008 2552/2009 2553/2010 2554/2011 
2555/2012 (ม.ค. - ธ.ค.)  

(Jan. - Dec. 2012) 

ปริมาณ (กก) / 

Quantity (kg) 

มูลค่า (บาท)/ 

Value (Baht) 

ปริมาณ (กก) / 

Quantity (kg) 

มูลค่า (บาท)/ 

Value (Baht) 

ปริมาณ (กก) / 

Quantity (kg) 

มูลค่า (บาท)/ 

Value (Baht) 

ปริมาณ (กก) / 

Quantity (kg) 

มูลค่า (บาท)/ 

Value (Baht) 

ปริมาณ (กก) / 

Quantity (kg) 

มูลค่า (บาท)/ 

Value (Baht) 

ปริมาณ (กก) / 

Quantity (kg) 

มูลค่า (บาท)/ 

Value (Baht) 

น้ ำยำง 887,441,844 43,668,337,953 836,404,372 46,163,943,352 1,007,537,232 40,621,488,109 898,453,578 59,406,496,607 876,382,199 76,632,762,871 949,102,990 61,506,466,968 

ยำงแผ่น

รมควัน 
876,681,820 64,013,373,149 768,850,826 69,174,063,291 687,625,157 42,966,185,688 692,355,661 72,929,821,833 753,862,620 129,161,273,763 660,661,625 68,898,061,352 

ยำงแท่ง 877,679,727 64,484,196,699 986,613,749 88,100,005,627 825,072,527 50,121,924,593 930,494,646 96,595,622,939 1,224,125,337 171,762,297,451 1,286,913,715 129,912,463,505 

ยำงแผ่น 323,261,057 22,123,728,963 240,113,097 20,187,172,714 218,004,584 12,464,966,108 211,977,533 20,318,469,968 142,609,173 19,518,469,489 102,107,644 9,825,376,068 

ยำง

ธรรมชำติ

อื่นๆ 

813,221 48,109,979 143,003 3,045,029 344,587 13,646,056 325,718 12,087,209 39,024 4,953,592 110,930 11,448,899 

รวม 

(รวม) 
2,965,877,669 194,337,746,743 2,832,125,047 223,628,230,013 2,738,584,087 146,188,210,554 2,733,607,136 249,262,498,556 2,997,018,353 397,079,757,166 2,998,896,904 270,153,816,792 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร 
  Source: Information and Communication Technology Center, Office of the Permanent Secretary Ministry of Commerce in association with Thai Customs Department 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
 

1. เพื่อศึกษำสภำพกำรผลิต ผลผลิต ต้นทุน รำคำขำย และก ำไรที่เกษตรกรได้รับจำกกำรปลูก

ยำงพำรำ 

 2. เพื่อศึกษำทดสอบควำมมีประสิทธิภำพของตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทยในกำรซื้อ

ขำยยำงพำรำและกำรส่งผ่ำนรำคำยำงพำรำจำกตลำดโลกไปสู่ตลำดท้องถ่ิน 

3. เพื่อศึกษำผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงรำคำยำงพำรำในตลำดโลกที่มีต่อรำยได้ของเกษตรกรที่

ปลูกยำงพำรำของประเทศไทย 

4. เพื่อพัฒนำแบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำยำงพำรำที่เหมำะสม 

 

 
ขอบเขตการวิจัย  
 
 กำรวิจัยครั้งนี้ได้ก ำหนดขอบเขตกำรวิจัย ดังนี้  
 1) ขอบเขตเนื้อหำกำรวิจัย โดยกำรวิจัยครั้งจะศึกษำต้นทุน รำคำขำย และก ำไรของยำงพำรำในปี 
พ.ศ.2558 และต้นทุน รำคำขำย และก ำไรของยำงพำรำในอดีตที่ผ่ำนมำ กำรพัฒนำแบบจ ำลองกำรก ำหนด
รำคำยำงพำรำเพื่ออธิบำยถึงกลไกรำคำในกำรจัดสรรรำยได้จำกยำงพำรำที่มีประสิทธิภำพในระบบเศรษฐกิจ  
รวมทั้งควำมมีประสิทธิภำพของตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทยในกำรซื้อขำยยำงพำรำ และกำร
ส่งผ่ำนรำคำยำงพำรำจำกตลำดโลกไปสู่ตลำดท้องถ่ิน และผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงรำคำยำงพำรำใน
ตลำดโลกที่มีต่อรำยได้ของเกษตรกรที่ปลูกยำงพำรำในภำคต่ำงๆของประเทศไทย 
  
 2) ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ในกำรศึกษำวิจัยจะด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลโครงสรำ้งรำคำยำงพำรำของประเทศ
ไทยในปี พ.ศ. 2558 ในพื้นที่เพำะปลูกส ำคัญในภำคตะวันออกเฉียงเหนือคือ บึงกำฬ ภำคตะวันออก คือ 
จันทบุรี และภำคใต้ คือ สงขลำ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทย และ
ข้อมูลอื่นๆจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ระหว่ำง พ.ศ. 2547 – 2558 เพื่ออธิบำยโครงสร้ำงรำคำยำงพำรำของประเทศ
ไทยในอดีตที่ผ่ำนมำทั้งในด้ำนต้นทุนและรำคำยำงตั้งแต่ผู้ผลิตจนกระทั่งถึงผู้ส่งออก รวมทั้งพัฒนำแบบจ ำลอง
กำรก ำหนดรำคำยำงพำรำของประเทศไทย กำรส่งผ่ำนรำคำยำงในตลำดโลกไปสู่รำคำยำงในตลำดท้องถ่ินและ
ประสิทธิภำพของตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทย  
  

3) ขอบเขตด้ำนตัวแปร ประกอบด้วยตัวแปรตำม และตัวแปรอิสระ โดยตัวแปรตำม คือ รำคำ
ยำงพำรำ เช่น รำคำหน้ำฟำร์ม รำคำขำยส่ง รำคำส่งออก (FOB) รำคำตลำดโลก ส่วนตัวแปรอิสระ 
ประกอบด้วย ปริมำณยำงพำรำในประเทศ รำยได้ของต่ำงประเทศ อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
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รำคำผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ 
 
กรอบแนวคิดการวจิัย  

 
 1. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำต้นทุน รำคำขำย และก ำไรของยำงพำรำ และกำรส่งผ่ำนรำคำยำงพำรำ

ในตลำดโลกมำสู่รำคำยำงพำรำท้องถ่ินมำจำกกระบวนกำรซื้อขำยยำงพำรำของผูผ้ลติ และผู้ประกอบกำรแตล่ะ
ข้ันตอน โดยผู้น ำเข้ำยำงพำรำของแต่ละประเทศจะติดต่อกับผู้ส่งออกไทย โดยพิจำรณำรำคำยำงพำรำในตลำด
ล่วงหน้ำโตเกียว ตลำดสินค้ำโภคภัณฑ์สิงคโปร์ และตลำดล่วงหน้ำเซียงไฮ้ ณ วันปัจจุบันเป็นรำคำอ้ำงอิงและ
ต่อรองรำคำเพื่อตกลงท ำกำรซื้อขำย โดยรำคำที่ตกลงซื้อจะเป็นรำคำ F.O.B. (Free on Board) ซึ่งผู้ส่งออกจะ
จัดหำยำงพำรำจำกกำรรับซื้อจำกโรงงำนแปรรูป โดยน ำรำคำ F.O.B. หักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรส่งออก และหักด้วยเงินสงเครำะห์ (CESS) ซึ่งเป็นค่ำธรรมเนียมที่เก็บจำกผูส้่งออกยำงพำรำ ส่วนโรงงำน
แปรรูปก็จะจัดหำวัตถุดิบจำกพ่อค้ำท้องถ่ินเพื่อน ำมำสร้ำงมูลเพิ่มให้ยำงพำรำ โดยก ำหนดรำคำรับซื้อยำงพำรำ
จำกรำคำที่ขำยได้ของโรงงำนแปรรูป หักด้วยต้นทุนกำรด ำเนินงำน และบวกด้วยก ำไร เช่นเดียวกับพ่อค้ำ
ท้องถ่ินก็จะรับซื้อยำงพำรำจำกเกษตรกรผูป้ลูกยำง โดยจำกรำคำที่จะขำย หักด้วยต้นทุน บวกด้วยก ำไรเช่นกัน 
ดังภำพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กำรก ำหนดรำคำยำงพำรำในประเทศ 
 

ที่มา: ปรับปรุงจำก กฤษณี พิสฐศุภกุล 2557. “เบื้องหลังตลำดและกำรก ำหนดรำคำยำงพำรำไทย”  ธนำคำรแห่งประเทศไทย      
        8 กันยำยน 2557.  

 
 2. กรอบแนวคิดในพัฒนาแบบจ าลอง  
 แนวควำมคิดที่น ำมำใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนำมำจำกแบบจ ำลองของ Arseneau and Leduc 

(2013) โดยพัฒนำมำจำกแบบจ ำลองกำรคำดกำรณ์คลังสินค้ำอย่ำงมีเหตุผล (Rational Expectations 

ราคา F.O.B. 

ราคาขายของโรงงาน         

(ตลาดกลางยางพารา) 

ราคาขายของพ่อค้าท้องถิ่น (ตลาด

กลางยางพารา) 

 

ราคาขายของเกษตรกรผู้ปลูก

ยางพารา (ตลาดยางท้องถิ่น) 

 น ้ายางสด 

 ยางแผ่นดิบ 

 ยางก้อน 

 

ตลาดซื อขายล่วงหน้า 
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Storage Model) และกรอบ คิดดุ ลยภำพทั่ ว ไปด้ ำน เศรษฐศำสตร์ มหภำค (General Equilibrium 

Macroeconomic Framework)    

 แบบจ ำลองดังกล่ำวประกอบด้วย ครัวเรือน และธุรกิจ  โดยสมมติให้ครัวเรือนขำยแรงงำนให้ภำค

ธุรกิจ และเก็บออมโดยกำรถือครองพันธบัตรเพียงช่วงเวลำเดียวเท่ำนั้น นอกจำกนี้ยังสมมติให้ครัวเรือนเก็บ

สินค้ำโภคภัณฑ์ไว้ด้วย (Primary Commodity) นั่นคือ กำรถือครองสินค้ำโภคภัณฑ์ไว้จะช่วยให้ครัวเรือน

สำมำรถท ำให้ขจัดปัญหำควำมไม่แน่นอนของสินค้ำโภคภัณฑ์ได ้

 ด้ำนกำรผลิตตำมแบบจ ำลองดังกล่ำวแบ่งออกเป็น 2 ภำคกำรผลิต ประกอบด้วยภำคกำรผลิตสินค้ำ

ข้ันสุดท้ำย (Final Goods Sector) และภำคกำรผลิตสินค้ำโภคภัณฑ์ (Primary Commodity Sector) ซึ่งเป็น

ปัจจัยกำรผลิตส ำหรับกำรผลิตสินค้ำข้ันสุดท้ำย  

 

 2.1 ครัวเรือน (Households) 

 ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของครัวเรือนเกิดจำกกำรบริโภคสินค้ำข้ันสุดท้ำย  tc  ช่ัวโมงกำรท ำงำน 

(Hours Worked: tn ) และครัวเรือนบริโภคสินค้ำโภคภัณฑ์  ,H tq  เช่น อำหำร สินค้ำเกษตรกรรม เป็นต้น 

ดังนั้นฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของครัวเรือน จึงสำมำรถเขียนในรูปสมกำร ดังต่อไปนี้ 

 

                     ,

0

log log 1 logt

t t t H t

t

U c n q




           (1) 

 

 สมมติให้ครัวเรือนสำมำรถซื้อพันธบัตรที่มีอำยุ 1 ช่วงเวลำ  1tb   และสำมำรถซื้อสินค้ำโภคภัณฑ์

เท่ำกับ ts  หน่วย เพื่อเก็บตุนไว้จนกระทั่งถึงเวลำในช่วงถัดไป ดังนั้นครัวเรือนจึงเลือกอนุกรมของ 

, 1, , , ,t t H t t tc n q s b    เพื่อ maximize สมกำร (1) ภำยใต้ข้อจ ำกัดของอนุกรมงบประมำณ และข้อจ ำกัดของกำร

กักเก็บสินค้ำ นั่นคือ  

 

, 1 1 , 1

F C

t b t t t H t t t t t t t t t t tc p b p q p s s w n b p s                     (2) 

    0ts                   (3) 

 

 โดยที่ , 1b tp   คือ รำคำของพันธบัตรที่แท้จริง 

    คือ  ต้นทุนของกำรกักเก็บสินค้ำซึ่งวัดในรูปของมวลรวมสินค้ำอุปโภคบริโภค 

 tw   คือ  ค่ำจ้ำงที่แท้จริง 

 tp  คือ  รำคำโดยเปรียบเทียบของสินค้ำโภคภัณฑ์ 
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 F

t   คือ  ก ำไรของผู้ผลิตสินค้ำข้ันสุดท้ำย 

 C

t   คือ  ก ำไรของผู้ผลิตสินค้ำโภคภัณฑ์ 

 2.2 การผลิต (Production) 

 ด้ำนกำรผลิตตำมแบบจ ำลองนี้ประกอบด้วย 2 ภำคกำรผลิต ได้แก่ ภำคกำรผลิตสินค้ำข้ันสุดท้ำย และ

ภำคกำรผลิตสินค้ำโภคภัณฑ์ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 ภำคกำรผลิตสินค้ำข้ันสุดท้ำยนั้น หน่วยธุรกิจจะถือครองทุนจ ำนวน tk  พร้อมกับใช้แรงงำน  tn   

และ สินค้ำโภคภัณฑ์ส ำหรับหน่วยธุรกิจ  ,I tq  ส ำหรับผลิตสินค้ำข้ันสุดท้ำย ตำมสมกำรกำรผลิตดังนี้ 

 

  
1

,1t t I ty n k q


    


         (3) 

 

 ภำคกำรผลิตสินค้ำโภคภัณฑ์ ถูกสมมติให้เป็น stochastic endowment economy ดังนั้นจะ

สำมำรถเขียนสมกำรกำรผลิตของสินค้ำโภคภัณฑ์ได้ว่ำ 

 

    1t th h v          (4) 

 

โดยที่  20,t v
iid

v N    

ก ำหนดให้ 

          h  คือ กำรผลิตที่วำงแผนไว้ (Planned production) 

 th     คือ กำรผลิตที่เกิดข้ึนจริง 

   tv     คือ ค่ำควำมคลำดเคลื่อนเชิงสุ่ม  

 

 แนวควำมคิดเบื้องต้นของกำรผลิตสินค้ำโภคภัณฑ์ก็คือ เมื่อเกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำวำงแผนกำรผลิต

ในปริมำณเท่ำเดิมเหมือนในอดีตที่ผ่ำนมำ แต่เมื่อปัจจัยต่ำงๆท ำให้ผลผลิตที่ผลิตออกมำค่อนข้ำงไม่ดี  เช่น 

อำกำศไม่เหมำะสม ขำดแคลนน้ ำ ส่งผลให้ผลผลิตที่เกิดข้ึนจริงต่ ำกว่ำผลผลิตที่วำงแผนไว้ นั่นหมำยควำมว่ำ 

หำกอำกำศค่อนข้ำงดี ไม่ขำดแคลนน้ ำ ก็จะท ำให้ผลผลิตที่เกิดข้ึนจริงสูงกว่ำผลผลิตที่วำงแผนไว้ ท ำให้อำกำศ 

และน้ ำจึงเป็นปัจจัยเชิงสุ่มของกำรผลิตสินค้ำโภคภัณฑ์  

 
 2.3 ดุลยภาพ (Equilibrium) 
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 กำรผลิตของหน่วยธุรกิจในกำรปลูกยำงพำรำนั้น อยู่เงื่อนไขกำรสร้ำงก ำไรสุงสุดของหน่วยธุรกิจ ซึ่ง
สำมำรถหำได้จำก 
  

   ( ).TR TC Area         (5) 
 
 ก ำหนดให้ 
   = ก ำไรของหน่วยธุรกิจ 
 TR  = รำยรับรวมของหน่วยธุรกิจ    
 TC  = รำยจ่ำยรวมของหน่วยธุรกิจ  
 Area  = พื้นที่ปลูกยำงพำรำ (ไร่)   
 

   ( . . ).P Q AC Q Area         (6) 
 

   ( ) .P AC Q Area          (7) 
   
 ในระยะสั้นน้ัน ต้นทุนเฉลี่ยของหน่วยธุรกิจ ปริมำณผลผลิต และจ ำนวนพื้นที่ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง จึง
ก ำหนดให้มีค่ำคงที่ในระยะสั้น จะได้ว่ำ  
 

   ( ) (P ). .E E AC Q Area         (8) 
  
ดังนั้น ก ำไรที่คำดกำรณ์ได้ของหน่วยธุรกิจ จึงเท่ำกับรำคำที่คำดกำรณ์ได้ของหน่วยธุรกิจดังนี้ 
 

     ( ) ( )E E P         (9) 
 
ทั้งนีร้ำคำที่คำดกำรณ์ ( eP ) สำมำรถเขียนให้อยู่ในรูปฟังก์ชันของรำคำสินค้ำในอดีต นั่นคือ 
 

    
1 2( , ,...)e

t tP f P P        (10) 
  
 นั่นแสดงให้เห็นว่ำ  เมื่อก ำหนดให้ต้นทุนเฉลี่ยของหน่วยธุรกิจ ปริมำณผลผลิต และจ ำนวนพื้นที่ คงที่
ในระยะสั้น จะพบว่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงก ำไรที่คำดกำรณ์ของหน่วยธุรกิจ และรำคำที่คำดกำรณ์ของหน่วย
ธุรกิจ ซึ่งข้ึนอยู่กับรำคำผลผลิตในอดีต 
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นิยามศัพท ์
1. ตลำดที่มีประสิทธิภำพ (Efficiency Market) หมำยถึง รำคำสินค้ำในตลำดนั้นๆสะท้อนข้อมูล

ข่ำวสำรทั้งหมดอย่ำงทันที  
 2. โครงสร้ำงรำคำประกอบด้วยต้นทุน ก ำไร และรำคำขำย ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะของข้ันตอนกำรผลิต

ต่ำงๆตั้งแต่เกษตรกรชำวสวนยำง พ่อค้ำท้องถ่ิน โรงงำนแปรรูป พ่อค้ำส่งออก  
 3.รำคำยุติ (Settlement Price) หมำยควำมว่ำ รำคำที่ตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทย

ก ำหนดในแต่ละวันเพื่อใชในกำรปรับฐำนะบัญชีเงินประกัน 
 4. ยำงแผนรมควันช้ัน 3 (RSS3) หมำยถึง   ยำงพำรำที่ไดท ำกำรกรีด และท ำกำรรวบรวมเปนแผน 

พร้อมกับกำรรมควัน โดยใหมีลักษณะตำมที่ตลำดซื้อขำยตองกำรในช้ันที่ 3  และเปนผลิตภัณฑที่ซื้อขำยกันใน
ตลำดลวงหนำและตลำดสงมอบทันที เนื่องจำกเปนสินคำที่สำมำรถเก็บรักษำไดเปนระยะเวลำนำน 

 5.รำคำยำงแผนรมควันช้ัน 3 ในตลำดสงมอบทันที หมำยถึง รำคำซ้ือขำย ณ ตลำดสินเกษตรที่
ส ำคัญ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ   
 
 1. ท ำให้ทรำบถึงต้นทุน รำคำขำย และก ำไรจำกยำงพำรำ และกำรเปลี่ยนแปลงของต้นทุน รำคำขำย 

และก ำไรจำกยำงพำรำของประเทศไทยในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต  

 2. ท ำให้ทรำบถึงประสิทธิภำพของรำคำยำงพำรำในตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทยและ

กำรส่งผ่ำนรำคำจำกตลำดโลกไปสู่ตลำดท้องถ่ิน  

      3. ท ำให้ทรำบถึงผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงรำคำยำงพำรำในตลำดโลกที่มีต่อรำยได้ของเกษตรกร

ที่ปลูกยำงพำรำในภำคต่ำงๆของประเทศไทย ซึ่งจะสำมำรถบอกถึงกำรบิดเบือนรำคำในตลำดได้ ส่งผลให้รัฐ

สำมำรถออกแบบมำตรกำรเพื่อให้เกษตรกรได้รับรำคำดีข้ึนได้  

     4. ท ำให้ได้รับแบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำยำงพำรำที่เหมำะสม 
 

 
 
 

 
  


