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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูผลิตยางชําถุงแบบเพาะเมล็ดในถุง
2) ศึกษาการจัดการในกระบวนการผลิตยางชําถุงแบบเพาะเมล็ดในถุง 3) ศึกษาการจัดการสวนประสมการตลาดของเกษตรกร
4) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตยางชําถุงแบบเพาะเมล็ดในถุง 5) พัฒนาการจัดการในกระบวนการผลิตและการตลาดยาง
ชําถุงแบบเพาะเมล็ดในถุงเปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรทุกรายที่ผลิตยางชําถุงแบบ
เพาะเมล็ดในถุง ในอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณเจาะลึก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก ความถี่ คาเฉลี่ย และรอยละ สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการ
วิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวาเกษตรกรอายุเฉลี่ย 47.09 ป ประสบการณในการผลิต เฉลี่ย 6.14 ป จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 4.26 คน การจัดการในกระบวนการผลิตพบวา รอยละ 89.66 มีการวางแผนโดยกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับปริมาณการผลิต
รวมลวงหนาในแตละป รอยละ 82.86 มีผลผลิตเพียงพอกับความตองการของตลาด และรอยละ 42.86 ของเกษตรกรมีปญหา
ดานตนทุนการผลิตสูงขึ้น กลยุทธดานผลิตภัณฑ รอยละ 60.00 ของเกษตรกรที่ผลิตภัณฑไดรับใบรับรองพันธุพืชจากกรมวิชาการ
เกษตร ทุกรายไมมีการรับคืน/เปลี่ยนสินคา กลยุทธดานราคา รอยละ 91.43 กําหนดราคาเทากับคูแขงขัน กลยุทธดานการจัดจําหนาย
รอยละ 85.71 ขายตรงใหกับเกษตรกรที่แปลงและสวนใหญมีบริการจัดสงสินคาใหผูซื้อ กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด พบวา
เกษตรกรสวนใหญไมทําการสงเสริมการตลาด มีเพียงสวนนอยที่ทําการโฆษณาสินคาและกระตุนการขายระยะสั้น ตนทุนการ
ผลิตยางชําถุงแบบเพาะเมล็ดในถุงของเกษตรกรเฉลี่ยเทากับ 12.95 บาทตอตน จําแนกเปนตนทุนผันแปร 12.79 บาทตอตนและ
ตนทุนคงที่ 0.16 บาทตอตน ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย 27.16 บาทตอตน กําไร 14.21 บาทตอตนแนวทางการพัฒนาการ
จัดการในกระบวนการผลิต ไดแก การใชเมล็ดพันธุยางที่มีคุณภาพ เลือกกิ่งตาที่สมบูรณ แนวทางการพัฒนาการตลาด เนน
ผลผลิตที่มีคุณภาพดี มาตรฐานเดียวกัน การรวมกลุมผูผลิต ควรมีการจัดการดานการซื้อวัตถุดิบและดานการตลาด
คําสําคัญ การจัดการการผลิต การจัดการสวนประสมการตลาด ยางชําถุงแบบเพาะเมล็ดในถุง

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the socio-economic conditions of farmers who produce bud-grafted
rubber tree seedlings on rootstock grown from seed in poly bags; 2) to study their production management process; 3) to study
their marketing mix management; 4) to study their costs and returns; and 5) to develop a more efficient production and
marketing management system for this business. This was both a quantitative and a qualitative research. Data were collected
from farmers who produce bud-grafted rubber tree seedlings on rootstock grown from seed in poly bags in Kaeng Hang Maeo
District, Chanthaburi Province. Data were collected using a questionnaire and in-depth interview form. Quantitative data were
analyzed by frequency, mean and percentage and qualitative data were analyzed by content analysis. The results showed that
the farmers were mean age 47.09, with an average of 6.14 years experience producing rubber tree seedlings. They had an
average household size of 4.26 persons. For production management, 89.66% of the farmers set production targets in advance
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each year; 82.86% were able to produce enough seedlings to meet demand; and 42.86% had problems of rising production
costs. As for marketing mix, 60.00% of the farmers sold seedlings that were certified by the Department 0f Agriculture. None
of them had a product exchange or return policy. For price strategy, 91.43% set their price the same as competitors’. For
distribution, 85.71% sold directly to farmers and most delivered the products to the buyers. As for promotion, the majority did
not have a promotion strategy and only a few used advertising or short-term sales promotions. The farmers’ average
production costs were 12.95 baht per seedling, consisting of 12.79 baht variable costs and 0.16 baht fixed costs. The average
price for each seedling was 27.16 baht, for a profit of 14.21 baht per seedling. Approaches for developing production
management are to use high-quality seeds, to select healthy, and to do the bud grafting carefully. Approaches for developing
marketing management are to emphasize product quality and consistency, and to form a producers group to jointly manage
the purchasing of raw materials and the marketing.
Keywords : Production management, Marketing mix management, Rubber tree seedlings in poly bags.

1. บทนํา
จากสถานการณราคาน้ํามันดิบที่สูงขึ้น สงผลใหราคายางสังเคราะหที่เปนผลพลอยไดจากการกลั่นน้ํามันมีราคาแพง
ประกอบกับความตองการยางในอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ ที่มีการขยายตัวอยางมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตนับเปน
แรงจูงใจใหหลายประเทศเรงขยายพื้นที่ปลูกยางโดยเฉพาะไทยเริ่มมีการขยายพื้นที่ปลูกยาง 1 ลานไร ในป 2546 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย,
2555) จากการขยายพื้นที่ปลูกยางสงผลทําใหตองใชปริมาณตนพันธุคอนขางมากตนพันธุที่มีอยูไมเพียงพอ (เจียนหงส และ
สมชาย, 2556) จังหวัดจันทบุรีอยูในภาคตะวันออก มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการผลิตยาง เคยเปนแหลงผลิตผลไมอัน
เลื่องชื่อของประเทศ ไมวาจะเปนทุเรียน เงาะ มังคุด แตในปจจุบันเกษตรกรนิยมหันมาปลูกยางพารา ทําใหมีเนื้อที่เพาะปลูกมาก
ที่สุดในจังหวัดในขณะนี้ โดยมีพื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 2,054,326 ไร คิดเปนรอยละ 51.86 ของพื้นที่ทั้งหมด รอยละ73 ของ
พื้นที่การเกษตรเปนพื้นที่ปลูกไมผลไมยืนตน โดยในป 2554 มีพื้นที่ปลูกยางรวม 760,416 ไร คิดเปนรอยละ 50.70 ของพื้นที่
ปลูก ไมผลไมยืนตน และยังเปนอีกจังหวัดที่มีศักยภาพและความพรอมในหลายดาน มีสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย มีปจจัยการ
ผลิตยางชําถุงทั้งพันธุยาง กิ่งตาและเมล็ดที่เพียงพอ ในอําเภอแกงหางแมวมีผูประกอบการแปลงขยายพันธุตนยางเพื่อการคา
จํานวน 4 ตําบล มีผูผลิต 35 ราย (สถาบันวิจัยยาง, 2555) แตการจัดการในกระบวนการผลิตตนพันธุที่มีคุณภาพและประสบผลสําเร็จนั้น
แมไมใชเรื่องยากแตก็ไมงาย เกษตรกรตองมีทักษะความชํานาญทั้งดานการจัดการการผลิตและการตลาด (บัญชา และคณะ, 2557)

2. วิธีการศึกษา
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง มี 2 กลุม คือ
2.1.1 เกษตรกร คือ เกษตรกรผูผลิตยางชําถุงแบบเพาะเมล็ด ในอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตามรายงานการ
สํารวจกําลังการผลิตกิ่งตาและพันธุยาง (เอกชน) ป 2555 ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร จํานวน 35 ราย ซึ่งเปน
ประชากรที่ใชศึกษาทั้งหมด
2.1.2 ผูที่เกี่ยวของ คือ ผูที่เกี่ยวของกับการผลิตยางชําถุงแบบเพาะเมล็ด ประกอบดวย ผูซื้อยางชําถุงแบบเพาะเมล็ด
เกษตรกรผูผลิตยางชําถุงแบบเพาะเมล็ด และนักวิชาการดานการเกษตร คัดเลือกแบบเจาะจงกลุมละ 2 ราย
2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 2 แบบ คือ
2.2.1 แบบสอบถามเกษตรกร แบงเนื้อหาออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
ตอนที่ 2 การจัดการในกระบวนการผลิตยางชําถุงแบบเพาะเมล็ด
ตอนที่ 3 การจัดการสวนประสมการตลาดของยางชําถุงแบบเพาะเมล็ด
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ตอนที่ 4 ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตยางชําถุงแบบเพาะเมล็ด
2.2.2 แบบสัมภาษณเชิงลึกผูที่เกี่ยวของกับการผลิตยางชําถุงแบบเพาะเมล็ด แบงเนื้อหาออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แนวทางการพัฒนาในการกระบวนการผลิตยางชําถุงแบบเพาะเมล็ด
ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาการตลาดยางชําถุงแบบเพาะเมล็ด
2.3 การเก็บรวมรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชประกอบการศึกษา แบงเปน 2 สวนคือ ขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ ดังนี้
2.3.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลที่ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่
ศึกษาและมีผูศึกษาไวแลว
2.3.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมจากภาคสนาม โดยการสอบถามจากประชากร
การวิจยั คือ เกษตรกรผูผลิตยางชําถุงแบบเพาะเมล็ดในอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี และจากการสัมภาษณเชิงลึก ไดแก ตัวแทน
ผูซื้อยางชําถุงแบบเพาะเมล็ด ตัวแทนเกษตรกรผูผลิตยางชําถุงแบบเพาะเมล็ด และตัวแทนนักวิชาการดานการเกษตร
2.4 การวิเคราะหขอมูล
2.4.1 ขอมูลเชิงปริมาณ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหขอมูลความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย
2.4.2 ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา โดยใชการจัดหมวดหมู และการอธิบาย

3. ผลการศึกษา
สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การวิจัยครั้งนี้ เพศชายและเพศหญิงที่เปนผูบริหารจัดการ มีสัดสวนใกลเคียงกันและ
เนื่องจากการผลิตยางชําถุงแบบเพาะเมล็ดเปนงานละเอียด แรงงานที่เปนเพศหญิงจะทําไดดี และเปนงานที่อาศัยการฝกฝน
เกษตรกรผูผลิตยางชําถุงสวนใหญอยูในวัยแรงงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในภาคการเกษตร ระดับการศึกษาของผูผลิตไมสูงนัก
โดยเลือกออกมาเก็บเกี่ยวประสบการฝกฝน จนเกิดความชํานาญ การศึกษาของเกษตรกร มีความสําคัญอยางมากตอการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร เนื่องจากปจจุบันการทําการเกษตรจําเปนตองพัฒนาตนเอง ใหทันตอสถานการณ ขาวสาร และวิทยาการ
สมัยใหม ซึ่งเกษตรกรผูผลิตยางชําถุงแบบเพาะเมล็ดสวนใหญ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย ทําใหการ
เขาถึงขอมูลขาวสารและวิทยาการตางๆ ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เกษตรผูผลิตยางชําถุง เริ่มเขาสูอาชีพยางชําถุงในชวง
ยางชําถุงขาดตลาด การผลิตไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค และสงผลใหสินคามีราคาสูง ทําใหเกษตรกรที่อยูใน
อาชีพอื่นสนใจลงทุนทําแปลงยางชําถุง ดังนั้นเกษตรกรผูผลิตยางชําถุงสวนใหญจึงเปนผูมีประสบการณนอยกวา 5 ป ลักษณะ
ครัวเรือนของเกษตรกร เปนครอบครัวเดี่ยว มีจํานวนสมาชิกเฉลี่ย 4.26 คนตอครัวเรือน ซึ่งประกอบดวย พอ แม และลูกหรือ
ญาติผูใหญ 2-3 คน และเกษตรกรผูผลิตยางชําถุงนิยมใชแรงงานในครัวเรือน สถานภาพสวนใหญจึงเปนผูที่สมรสแลว นอกนั้น
ที่เปนโสด ก็จะเปนลูกหรือหลาน รับชวงกิจการ
สภาพทางเศรษฐกิจ จะเห็นไดวาครึ่งหนึ่งของประชากรวิจัย ยึดอาชีพแปลงเพาะกลายางชําถุงเปนอาชีพหลัก นอกนั้น
เปน ผูที่อยูในอาชีพอื่น ปรับเปลี่ยนเขาสูอาชีพแปลงเพาะกลายาง ในชวงราคายางชําถุงมีราคาสูงทั้งนี้จึงเปนเหตุจูงใจให
เกษตรกรเลือกเปนอาชีพหลักและอาชีพรอง เกษตรกรสวนใหญมีพื้นที่ผลิตเปนของตนเอง สวนเกษตรกรผูผลิตยางชําถุงตองเชา
ที่ดินเนื่องจากตองการที่ริมถนน เพื่อสะดวกในการทําการคา และตองการแหลงน้ํา รายไดของกิจการ เฉลี่ย 1,080,587 บาทตอป
คาใชจายของครอบครัว เฉลี่ย 290,171 บาทตอป แหลงกูยืมเงินของเกษตรกรผูผลิตยางชําถุง พบวา การกูยืมเงินสามารถกูได
หลายวิธีขึ้นอยูกับความจําเปน และความแรงดวนของเกษตรกร รวมทั้งจํานวนเงินที่ตองการ ซึ่งสวนใหญของเกษตรกรใช
เงินทุนจากแหลงสินเชื่อของรัฐ ภาคเกษตรกรรมเปนภาคที่ประสบปญหาความยากจนและภาวะหนี้สินมาอยางยาวนานและ
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คอนขางรุนแรง เปนอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ สวนการกูยืมเงินนอกระบบสถาบันการเงินเปนการกูยืมจากญาติพี่นอง
เพื่อนบาน ซึ่งเปนจํานวนเงินไมมาก ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน ไมมีดอกเบี้ย ระยะเวลาการใชคืนก็แลวแตผูยืมจะสะดวกคืน
วัตถุประสงคของการกอหนี้ เพื่อผลิตยางชําถุง
3.2 การจัดการในกระบวนการผลิตยางชําถุงแบบเพาะเมล็ดในถุง
3.2.1 การวางแผนการผลิต เกษตรกรมีการวางแผนโดยกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับปริมาณการผลิตรวมลวงหนาใน
แตละป ดังนั้นการผลิตสินคาจึงเพียงควบคุมการผลิตใหไดตรงตอความตองการของตลาด อาทิเชน สายพันธุ ซึ่งเกษตรกรผูผลิต
ยางชําถุงในอําเภอแกงหางแมวตระหนักในเรื่องนี้ จึงเนนผลผลิตที่ไดตองมีปริมาณและคุณภาพเปนที่ยอมรับของเกษตรกรผู
ปลูกสรางสวนยาง โดยผลิตยางชําถุงออกมาในชวงฤดูการปลูกคือประมาณเดือนมิถุนายน และเกษตรกรวางแผนการผลิตโดย
ผลิตเฉพาะชวงกอนฤดูปลูกยาง เพื่อใหสามารถผลิตสินคาใหเพียงพอตอความตองการของตลาด และการจัดการสินคาคงคลังได
ดีการวางแผนการผลิตยางชําถุงในแตละปของเกษตรกรสวนใหญ วางแผนผลิตยางชําถุงในปริมาณมากในชวงกอนฤดูปลูกยาง
ประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมิถุนายน ทั้งนี้จะเปนการซื้อขายลวงหนา โดยมีการมัดจําสินคา การผลิตจึงผลิตมากในชวงแรก
โดยผลิตตามคําสั่งซื้อและผลิตเพื่อรอจําหนาย และผลิตลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากเมื่อถึงฤดูฝนเกษตรกรผูปลูกสรางสวนยางจะหา
ซื้อยางชําถุงในชวงเดียวกันมาก เพราะการปลูกยางพาราของเกษตรกรสวนใหญใชน้ําฝน ดังนั้นจึงมีเวลาปลูกยางพาราเพียงชวง
ฤดูฝนเทานั้น
3.2.2 การจัดการแรงงาน แรงงานที่ใชในการผลิตยางชําถุงแบบเพาะเมล็ด แบงออกเปน 2 ประเภท คือ แรงงานใน
ครัวเรือน และแรงงานรับจาง สวนใหญใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก ในการจัดการดูแล โดยใชแรงงานตัวเองและสมาชิกใน
ครัวเรือน พอ แม ลูก หลาน ในการจัดการดูแลองคการ เปนสวนใหญ สวนแรงงานในทองถิ่น เปนแรงงานในภาคเกษตร เชน
สวนยาง สวนผลไม เปนตน เมื่อวางก็จะมารับจางงานเหมา เชน บรรจุดิน นิยมจางเปนงานเหมา รอยละ 30-40 บาท แรงงาน
ตางดาวเปนแรงงานที่เกษตรกรจะจางประจําในการผลิตยางชําถุง
3.2.3 การเตรียมพื้นที่ เกษตรกรมีพื้นที่ถือครองในการทําแปลงเพาะยางชําถุงตอรายคอนขางนอย เนื่องจากพื้นที่
ที่เหมาะสมสําหรับทําแปลงเพาะกลายางชําถุง จะตองมีการคมนาคมสะดวก มีปริมาณน้ําที่เพียงพอ ซึ่งสวนใหญที่ที่เหมาะสม
จะมีราคาสูง ซึ่งสอดคลองกับการเลือกพื้นที่ทําแปลงกลายางที่แนะนําไวเกษตรกรมีการเตรียมพื้นที่แปลงยางชําถุง โดยการปรับ
พื้นที่ เกษตรกรใหความสําคัญกับการเลือกซื้อดินที่มีความเหมาะสมตอการผลิตยางชําถุง ซึ่งถาเลือกดินไดดีจะไมเกิดดินแตก
ในขณะขนยาย ไมมีการผสมวัสดุปรับปรุงดินเนื่องจากเปนดินที่มีแรธาตุดี เกษตรกรสวนใหญจึงไมผสมวัสดุปรับปรุงดิน แตถา
มีการใช วัสดุปรับปรุงดินที่เกษตรกรใช คือ ปุยอินทรีย การจัดเรียงรองยางชําถุงแถวละ 2 ถุง แตความยาวของแตละรอง จะเปนไปตาม
การจัดการของแตละบุคคล เกษตรกรมีอัตราการรอดของตนกลาเฉลี่ย 81.0% จากการสัมภาษณเกษตรกรอัตราการรอดของตนกลา
ขึ้นอยูกับความสดและความสมบูรณของเมล็ดยางเปนสําคัญเกษตรกรใชแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ํา ที่สรางเองหรือเชาแหลงน้ํา
เพื่อใชในการผลิต
3.2.4 การเตรียมเมล็ดยาง เกษตรกรซื้อเมล็ดยางจากเกษตรกรและจากคนกลาง ปจจุบันในประเทศไทยไมนิยม
ขยายพันธุดวยวิธีเพาะเมล็ดไปปลูกโดยตรง ทั้งนี้เพราะไมมีสวนยางสําหรับเก็บเมล็ด และเมล็ดยางที่นําไปปลูกมีการกลายพันธุ
มาก ดังนั้นจึงนิยมนําเมล็ดยางไปเพาะเปนตนกลา เพื่อใชในการทําเปนตนตอสําหรับติดตาตอไป เกษตรกรมีการคัดเลือกเมล็ด
ยางโดยพิจารณาคัดเลือกเมล็ดยางจากน้ําหนักของเมล็ด เพาะเมล็ดยางในแปลงที่เตรียมไว เมื่องอกจึงนําไปปลูก เกษตรกรบอก
วาเมล็ดยางมีระยะเวลาการงอก เฉลี่ย 13.14 วัน เกษตรกรผลิตตายางเอง โดยมีแปลงพันธุที่ไดรับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร
เกษตรกรในอําเภอแกงหางแมวใหความสําคัญกับการขอใบรับรองพันธุยางจากกรมวิชาการเกษตร เพราะเมื่อมีผูไปติดตอขอซื้อ
ยางชําถุงจากหนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่จะแนะนําใหซื้อกับแปลงเพาะกลายาง ที่จดทะเบียนใบรับรองพันธุยางกับกรมวิชาการ
เกษตรและมีการแจกพันธุยางที่คิดคนใหมใหกับเกษตรกรที่จดทะเบียน ในป 2554 เกษตรกรสวนใหญที่ผลิตจําหนายเพียงสาย
พันธุเดียวเลือกผลิตพันธุ RRIM600 เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด จากการสัมภาษณ เกษตรกรผูปลูกสรางสวนยางสวน
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ใหญ มีความเชื่อวาเปนพันธุยางที่ตนยางมีขนาดโตเร็ว ใหปริมาณน้ํายางสูง ทั้งนี้ไมมีการระบุในคําแนะนําพันธุยางที่ กรม
วิชาการประกาศ จะเปนการแนะนํากันเองของเกษตรกรผูปลูกสรางสวนยางใหเลือกยางพันธุดังกลาวนี้ ในป 2554 ผลิต คละ
พันธุจําหนาย โดยผลิตพันธุ RRIM600 และพันธุ RRIT251 จากการสัมภาษณ นอกจากยางพันธุ RRIM600 สายพันธุ RRIT 251
ปจจุบันเปนที่นิยมของเกษตรกรผูปลูกสรางสวนยาง เนื่องจากเปนยางที่ใหผลผลิตน้ํายางสูง เฉลี่ย 457 กิโลกรัมตอไรตอป สงผล
ใหการผลิตยางสายพันธ RRIT 251 ไมเพียงพอตอความตองการของตลาดและมีราคาสูง เกษตรกรจะเริ่มผลิตยางชําถุงในเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ เพื่อรอจําหนายในชวงตนฤดูฝน และเปนการผลิตตามคําสั่งซื้อลวงหนา จึงเนนการผลิตจํานวนมากในคราว
เดียว แลวขายตลอดปการผลิต เพื่อไมใหมีสินคาคงคลังเหลือ เกษตรกรจึงผลิตยางชําถุง 1 รุนตอป
3.2.5 การติดตา เกษตรกรพิจารณาตนตอที่จะติดตาจากขนาดเสนผานศูนยกลาง ไมต่ํากวา 1 เซนติเมตรที่ระดับ
ความสูง 10 เซนติเมตร และอายุ 6-8 เดือนของตนตอในการผลิต สอดคลองกับมาตรฐานยางชําถุงของกรมวิชาการเกษตรคือมี
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10-15 มิลลิเมตร ที่ระดับสูงจากพื้นดิน 10 เซนติเมตร มีความเจริญเติบโตสมบูรณ มีอายุประมาณ 6-8
เดือน ตามมาตรฐานตนกลายาง เนื่องจากการติดตายางใหประสบความสําเร็จสูง ขึ้นอยูกับปจจัยและสภาพแวดลอมหลายอยาง
เช น แรงงานติ ด ตาจะต อ งมี ฝ มื อ และมี ป ระสบการณ ใ นการติ ด ตา ฤดู ก าลต า งๆ ก็ เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ก ารติ ด ตายาง
ประสบความสําเร็จสูง ตลอดจนความชื้นสัมพัทธในอากาศก็เปนปจจัยที่สําคัญ ผลิตยางชําถุงจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น
ขึ้นอยูกับขั้นตอนการติดตาเปนปจจัยหลัก เพราะถาติดตายางไมประสบความสําเร็จ หรือประสบความสําเร็จนอย การผลิต
ยางชําถุงจะลมเหลวตามไปดวย ซึ่งนั่นหมายถึงกําไร-ขาดทุ นของเกษตรกรและกอ นที่จะติดตายาง เราตอ งเริ่มตนมาจาก
การบํารุงรักษาตนกลายางใหมีความสมบูรณแข็งแรง โตไดขนาด กอนที่จะทําการติดตา ประกอบกับแรงงานที่มีฝมือ ความรูและ
ประสบการณของผูประกอบการขยายพันธุยาง ซึ่งการติดตายางนิยมใชแบบเพลท การติดตายางถาเริ่มตนดี ปฏิบัติดูแลรักษา
ตนกลายางดี แรงงานมีฝมือ ติดตายางใหเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอม โอกาสที่จะประสบความสําเร็จ
ก็สูงตามไปดวย
3.2.6 การดูแลรักษากอนการติดตา เกษตรกรใหน้ํายางชําถุงแบบเพาะเมล็ดตอนเชาทุกวัน เกษตรกรใหปุยทุกเดือน
จนถึงเวลาติดตา ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (2555) ที่กลาววา การรดน้ํา ควรรดน้ําทุกวัน ทั้งเชาและ
เย็นเพื่อใหดินในถุงชุมอยูเสมอหากปลอยใหดินแหงตาที่กําลังผลิออกมาอาจจะชะงักการเจริญเติบโต และตายได สวนการใสปุยไม
สอดคลองควรใหใชปุยสูตร 15-15-15 หรือ 18-10-6 ในอัตรา 5 กรัมตอถุง ใสหลังจากตาผลิออกมาแลว 2-3 สัปดาห และตอไป
ใหใสทุกๆ 2-4 สัปดาห
3.2.7 การตรวจสอบการติดตา เกษตรกรมีการตรวจดูผล สีแผนตา หลังจากติดตาแลว 3 สัปดาห เกษตรกรนําตนตอ
ตาไปใช หลังจากกรีดพลาสติกออก ทิ้งไวประมาณ 1 สัปดาหกอนตัดยอด
3.2.8 การดูแลรักษาหลังการติดตา หลังจากครบกําหนดและเปดพลาสติกพันตาออกแลว ใหใสปุยไดตามปกติ และ
หลังจากนั้น 15-45 วัน ใหตัดตนเดิมทิ้ง ซึ่งเปนตนพันธุพื้นเมือง และใหรอยตัดเอียงไปดานหลังแผนตาพันธุดี จะตองถอนถุง
เพาะชํายางกอน เพื่อตัดรากแกวและรากแขนงที่ทะลุออกนอกถุง เปนการเตือนราก และเพื่อไมใหตนยางชําถุงพันธุดี เหี่ยวเฉาได
งาย ในขณะที่เกษตรกรขนยายไปปลูก รวมทั้งเปนการชะลอการเจริญเติบโตของตนยางพันธุดี ไมใหเจริญเติบโตเร็วจนเกินไป
ยางชําถุงพันธุดีที่เหมาะสมสําหรับปลูก ตองมีความสูง 1-2 ฉัตรใบเทานั้น เกษตรกรพบโรคในยางชําถุงแบบเพาะเมล็ดในถุง โรคที่
พบวาทําความเสียหายอยูเสมอ สวนใหญมีสาเหตุมาจากเชื้อรา เชน โรคใบรวง ลําตนเนา จากเชื้อรา Phytoptora spp. มากที่สุด ปญหา
เรื่องโรคยางเปนสาเหตุที่ทําใหการผลิตยางชําถุงประสบปญหาผลผลิตต่ํา
3.2.9 การจดบัน ทึกขอ มูลการผลิต แหลงขาวสาร และปญหาการผลิตเกษตรกรไมมีการจดบันทึกขอ มูลตา งๆ
เกี่ยวกับการผลิต เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับยางชําถุงจาก เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับยางชําถุงจาก
โทรทัศนซึ่งเปนสื่อที่เขาถึงผูบริโภคทั่วประเทศ มีผลผลิตเพียงพอกับความตองการของตลาด จากการศึกษาพบวา การผลิตยาง
ชําถุงตองใชเวลาในเรื่องการเตรียมแปลงเพาะ การเพาะชําจนกวาพรอมที่จะจําหนาย ซึ่งใชระยะเวลานาน ซึ่งผูผลิตยางชําถุงได
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ใชประสบการณในการผลิตเปนตัวชี้นํา การคาดการการผลิตแตละป เพื่อที่จะตอบสนองความตองการของเกษตรกรผูปลูกสราง
สวนยางไดอยางเพียงพอ เกษตรกรมีปญหาดานตนทุนการผลิตสูงขึ้น จากการศึกษาตนทุนการผลิตกลายางชําถุงทยอยปรับตัว
สูงขึ้น เชน คาจางติดตา จากเดิมที่มีตนทุนผลิตอยูที่ตนละ 2 บาท ก็ปรับขึ้นเปน 3-4 บาท ราคาปุย การลงทุนระบบน้ํารวมถึง
คาใชจายในการปรับที่ดิน เปนตน
3.3 การจัดการสวนประสมการตลาดของยางชําถุงแบบเพาะเมล็ดในถุง
เกษตรกรสวนใหญ ไมมีการกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด เนื่องจากเปนกิจการครอบครัว ทําจากรุนสูรุน และถือ
วาสินคาเปนที่ตองการของตลาด เกษตรกรสวนใหญกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑ ดานราคาเทากับคูแขงขัน มีการสอบถาม
ราคากัน และกําหนดราคาตลาดเปนราคาเดียวกัน เกษตรกรกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑดานคุณภาพเทากับคูแขงขัน ทั้งนี้การ
ผลิตของเกษตรกรสวนใหญจะเนนที่คุณภาพการผลิต ตั้งแตการเลือกใชวัสดุในการผลิต สายพันธุ เพื่อใหไดสินคาคุณภาพตรง
ตามความตองการของลูกคา
กลยุทธผลิตภัณฑดานคุณภาพของผลิตภัณฑ เกษตรกรเปนผูไดรับใบรับรองพันธุพืชจากกรมวิชาการเกษตร การทํา
การคาเปนของกลุมเครือญาติ แนะนําอาชีพใหแกกัน และรวมกันทํา เกษตรกรทั้งหมดไมมีการใชกลยุทธผลิตภัณฑ ดานการรับ
คืน/เปลี่ยนสินคา เนื่องจากเปนสินคาที่ลูกคาจะเลือกจนพอใจกอนการจัดสงสินคา และผูผลิตจะมีการชดเชยเผื่อการเสียหาย
ระหวางการขนสงอยูแลว
กลยุทธดานราคา เกษตรกรกําหนดราคา ราคาในทองตลาด/คูแขงขัน กลยุทธการจัดจําหนาย เกษตรกรสวนใหญมี
ชองทางการจัดจําหนายโดยการขายตรงใหกับเกษตรกรผูปลูกสรางสวนยางที่แปลงจําหนาย การหาตลาดของเกษตรกรจะอยูที่
การพยายามทําใหการขายแตกตัว ขยายวงออกไปกวางที่สุดและเร็วที่สุด ดวยการสรางความพอใจ ประทับใจใหกับลูกคา และ
ลูกคาจะเปนผูแนะนําลูกคารายใหมใหกับเกษตรกรผูผลิตยางชําถุง เกษตรกรไมมีการโฆษณาผานสื่อตางๆ เนื่องจากสินคาที่ผลิต
ไม เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการของตลาดอยู แ ล ว ผู ผ ลิ ต ยางชํ า ถุ ง ส ว นใหญ ใ ช ป า ยขนาดใหญ ติ ด ที่ ห น า แปลงขายกล า ยาง
มีวัตถุประสงคเพื่อใหลูกคาหาตําแหนงของเกษตรกรผูผลิตยางชําถุงไดอยางถูกตอง เมื่อไดรับการแนะนําใหมาซื้อ
3.4 ตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตยางชําถุงแบบเพาะเมล็ด
3.4.1 ตนทุนผันแปรคิดเฉพาะตนทุนที่เปนเงินสด ไดแก
1. คาเมล็ดยาง เฉลี่ย 1.44 บาทตอตน และคิดเปนรอยละ 11.12 ของตนทุนทั้งหมด
2. คาแรงงาน เฉลี่ย 7.12 บาทตอตนและคิดเปนรอยละ 54.98 ของตนทุนทั้งหมด
3. คาวัสดุปลูก เฉลี่ย 2.18 บาทตอตนและคิดเปนรอยละ 16.83 ของตนทุนทั้งหมด
4. คาสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและปุย เฉลี่ย 1.33 บาทตอตนและคิดเปนรอยละ 10.27 ของตนทุนทั้งหมด
5. คาใชจายอื่นๆ เฉลี่ย 0.72 บาทตอตนและคิดเปนรอยละ 5.56 ของตนทุนทั้งหมด
รวมตนทุนผันแปร เฉลี่ย 12.79 บาทตอตน และคิดเปนรอยละ 98.76 ของตนทุนทั้งหมด
3.4.2 ตนทุนคงที่
1. คาเชาที่ดินตอป คิดเฉพาะตนทุนที่เปนเงินสด เฉลี่ย 0.09 บาทตอตนและคิดเปนรอยละ 0.70 ของตนทุนทั้งหมด
2. คาเสื่อมราคา เฉลี่ย 0.07 บาทตอตน และคิดเปนรอยละ 0.54 ของตนทุนทั้งหมด
รวมตนทุนคงที่ เฉลี่ย 0.16 บาทตอตน และคิดเปนรอยละ 1.24 ของตนทุนทั้งหมด
ตนทุนรวม เฉลี่ย 12.95 บาทตอตน
3.4.3 ราคาที่เกษตรกรขายได เฉลี่ย 27.16 บาทตอตน
3.4.4 กําไร เฉลี่ย 14.21 บาทตอตน
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3.5 การพัฒนาการจัดการในกระบวนการผลิตและการตลาดยางชําถุงแบบเพาะเมล็ดในถุง
3.5.1 การพัฒนาการจัดการในกระบวนการผลิต
การเตรียมตนตอ แนวทางในการเตรียมตนตอใหมีคุณภาพ อัตราการรอดสูง และใชตนทุนต่ํา ดังตอไปนี้
1. การจัดหาเมล็ดที่มีคุณภาพมีน้ําหนัก เห็นลายชัด ไมตกคางหลายวัน
2. การจัดเตรียมแปลงเพาะใหเหมาะสม
3. การเก็บเมล็ดงอกหลังจากเพาะประมาณ 5 วัน หลังจากเพาะไปแลว 14 วันใหตัดทิ้งใหหมด
4. การปลูกในถุง ควรปลูกถุงละ 2-3 เมล็ด
5. การบํารุงรักษาแปลงกลายาง เชน การกําจัดวัชพืช และการปองกันโรคยาง
6. การใสปุย หลังจากที่กลายางตั้งตัวไดแลวจะตองใสปุยเปนระยะๆ
7. การคัดตนที่เลวทิ้ง เพราะตนเลวจะแยงอาหารตนกลายางที่สมบูรณ
8. การรดน้ํา การผลิตเพื่อจําหนายตองเรงใหตนกลายางเจริญเติบโตเร็ว ติดตาไดเร็วขึ้น มีผลผลิตออกสูตลาด
ในชวงที่ลูกคาตองการ
3.5.2 การพัฒนาการจัดการในกระบวนการตลาด
1. ผลิตยางชําถุงที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานเดียวกัน
2. มีการรวมกลุมผูผลิต เพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบ และการจําหนายผลผลิต
3. มีผูบริหารจัดการดานการซื้อวัตถุดิบ โดยกําหนดใหมีการคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิก
4. มีการแจงยอดการผลิตของสมาชิกเพื่อการจัดการสินคาคงคลังตอป
5. การกําหนดราคาขายที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
6. การแตงตั้งสมาชิกในกลุมเปนตัวแทนจําหนาย
7. การจัดจําหนายโดยการสรางเครือขายทั้งในจังหวัดและตางจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกยางใหม
8. การจัดสรางแปลงสาธิต เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับพันธุยาง
9. การสงเสริมการจําหนายโดยจัดใหมีบริการหลังการขาย เชน การจัดทําแปลงสาธิต เพื่อเปนศูนยการเรียนรู
ใหกับเกษตรกรการใหคําปรึกษาปญหาตางๆ เกี่ยวกับการปลูกยางพารา การแวะเยี่ยมลูกคา เปนตน
10. สงเสริมใหสมาชิกในกลุมขอจดทะเบียนรับรองพันธุยาง เพื่อสรางความเชื่อมั่นในตัวสินคา

4. สรุปผล
พบวา สภาพทางสงคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร มีสวนทําใหการจัดการในกระบวนการผลิตยางชําถุง ผูบริหาร
จัดการสวนใหญเปนเพศหญิง เนื่องจากเปนงานที่ตองอาศัยความละเอียด เปนกิจการที่ถายทอดจากรุนสูรุนจึงมีความชํานาญใน
การผลิต ดานการจัดการในกระบวนการผลิต เกษตรกรสวนใหญผลิตตามมาตรฐานการผลิตของกรมวิชาการเกษตร ดานสวน
ประสมการตลาดยางชําถุงแบบเพาะเมล็ดในถุงของเกษตรกรนั้น เนื่องจากยางชําถุงเปนสินคาที่เปนที่ตองการของตลาด ผลผลิต
มีไมเพียงพอ เกษตรกรจึงไมมีการนําสวนประสมการตลาดมาใชกับธุรกิจของตนเองมากนัก ดานตนทุนและผลตอบแทน
เกษตรกรประสบปญหาตนทุนสูงขึ้น ดานแนวทางการพัฒนาการจัดการในกระบวนการผลิต ไดแก การใชเมล็ดพันธุยางที่มี
คุณภาพ เลือกกิ่งตาที่สมบูรณ แนวทางการพัฒนาการตลาด เนนผลผลิตที่มีคุณภาพดี มาตรฐานเดียวกัน การรวมกลุมผูผลิต ควร
มีการจัดการดานการซื้อวัตถุดิบและดานการตลาด
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