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การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการจดัตัง้โรงงานผลิตยางแท่ง
ของเกษตรกรในจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกรและข้อมูล
การผลติยางพาราในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์
ในการจดัตัง้โรงงานผลติยางแทง่ของเกษตรกรในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูจากเกษตรกรชาวสวนยางพารา จ านวน 400 ชุด ใช้แบบ
สมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูจากผู้ประกอบการโรงงานยางแท่งของเอกชน
และของสหกรณ์ สถิติพืน้ฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน ใช้เกณฑ์การตดัสินใจ
แบบปรับค่าของเวลา และประเมินมูลค่าโครงการทางเศรษฐกิจโดยใช้ราคาเงา  
(Shadow Price) ด้วยดชันีชีว้ดัความคุ้มค่าในการลงทนุ คือ การหามลูค่าปัจจุบนัสทุธิ 
(NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(IRR) และระยะเวลาในการคืนทนุ  
 ผลการวิจยัข้อมลูทัว่ไปของเกษตรกรและข้อมลูการผลิตยางพาราในจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี พบวา่ สว่นใหญ่เป็นหญิง อาย ุ41 – 50 ปี สมรสแล้ว สมาชิกในครัวเรือน 4 
– 5 คน การศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนต้น รายได้เฉลี่ยจากอาชีพหลกั  27,7811 
บาท/เดือน มีพืน้ที่ปลกูยางพาราเฉลี่ย 25.21 ไร่ มีที่ดินเป็นของตนเองใช้ทนุสว่นตวัใน
การท าสวนยาง กรีดยางแบบสองวนัเว้นวนั ปริมาณยางพาราที่กรีดได้เฉลี่ย  103.41 
กิโลกรัม/ครัง้ จ าหนา่ยในรูปของน า้ยางสดด้วยตนเองให้แก่พอ่ค้าในท้องถ่ินหรือชมุชน  
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ผลการเลือกสถานที่จัดตัง้โรงงานยางแท่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 
อ าเภอทา่ฉางมีความเหมาะสม เพราะมีวตัถดุิบที่เป็นยางก้อนถ้วยมากที่สดุ และสภาพ
พืน้ที่เป็นที่ราบ ใกล้แหล่งน า้  การคมนาคมขนส่งสะดวก สามารถติดต่อกับแหล่ง
วตัถดุิบจากอ าเภอใกล้เคียงได้ ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการ
จดัตัง้โรงงานยางแทง่ในอ าเภอทา่ฉางของจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึ่งมีอายโุครงการ 20 ปี 
มีผลผลิตเป็นยางแท่ง STR 20 และมีวตัถดุิบที่ใช้ คือ ยางก้อนถ้วยเป็นโรงงานขนาด
เลก็ ขนาดก าลงัการผลติสงูสดุได้ไมเ่กิน 30,000 ตนัตอ่ปี ใช้เงินลงทนุทัง้หมด 235 ล้าน
บาท โดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 7 สรุปได้ว่า  ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจแบบปรับค่าของเวลา และประเมินมูลค่า
โครงการทางเศรษฐกิจโดยใช้ราคาเงา (Shadow Price) ด้วยดชันีชีว้ดัความคุ้มค่าใน
การลงทนุได้แก่ การหามลูค่าปัจจุบนัสทุธิ (Net Present Value : NPV) อตัราสว่น
ผลประโยชน์ต่อต้นทนุ (Benefit–Cost Ratio : BCR)อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(Internal Rate of Return : IRR)และระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) ผลที่ได้
พบวา่ โครงการจดัตัง้โรงงานแปรรูปยางแทง่ให้ความคุ้มคา่ในการลงทนุ โดยได้คา่ NPV 
เท่ากับ 3,332,769,371 บาท ค่า BCR เท่ากับ 1.08 ค่า IRR เท่ากบั 80% และมี
ระยะเวลาคืนทนุภายใน 2 ปี 

 
ค าส าคัญ : ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ การจดัตัง้โรงงานของเกษตรกร การผลิต
ยางแทง่ 
 
Abstract 
 
 This research aimed to study Para rubber production and 
characteristics of farmers in Suratthani province, and to analyze the economic 
possibility on establishing the standard Thai rubber factory for the farmers in 
Suratthani province. The questionnaires were employed to collect the data 
from 400 Para rubber farmers. Moreover, the researcher used an interview to 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 

 

64 

collect the data from the private enterprises and co-operatives. The basic 
statistics were used to analyze the data which  were  percentages, means, 
and standard deviation. The researcher analyzed the possibility of investing  a 
rubber factory by using an adjustment time decision criteria and using shadow 
prices to evaluate the economic project by the value of investment measures 
index, NPV, BCR, IRR and Pay Back Period. 
  The result of studying the Para rubber production in Surathani 
province found that most of the farmers were female, aged from 41-50 years 
old, married and had 4-5 people in family members. They obtained lower 
education than secondary school level. Their main career was Para rubber 
plantation farmers and cultivated other crops. The average income was  
27,781 THB / month. The area of Para rubber plantation was about 99.6727 
acres. They had their own and using their private fund. The rubber trees were 
tapped in every two days and skipped one day. The average quantity of 
rubber latex was 103.41 kg./time. They soldthe rubber latex to the dealers in 
the area.  
  The result of choosing the place for establishing a standard Thai 
rubber factory in Suratthani province found that Tha Chang district was 
appropriate because there are lots of cup lumps and the area is flat, near the 
river, and easy to transport material resources of the neighborhood. The 
analysis of economic possibilities on the block rubber factory established in 
Thachang district, Suratthani province was a 20 year project. The products is 
STR 20 block rubber which the material is cub lumps. It’s should be a small 
size factory, its maximum producing capacity of 30000 tons per year and the 
total investment is 235 million baht which having the rate of 7 percent. In 
conclusion, the establishment project of the block rubber factory provides 
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great value for investment by having NPV at 3,332,769,371 THB, BCR is at 
1.08 IRR is 80% and payback period within 2 years. 
 
Keywords : Economic Feasibility, Farmers’ Factory Establishment, Standard 
Thai Rubber Production 

 
บทน า 
 พืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย คือ 
ยางพารา ซึ่งปัจจุบันมีพืน้ที่ปลกูครอบคลุมแทบทุกภาคของประเทศ โดยในปี 2555 
ประเทศไทยมีพืน้ท่ีปลกูยางพาราประมาณ 19.27 ล้านไร่ ส าหรับภาคใต้จงัหวดัที่มีพืน้ท่ี
ปลกูยางมากเป็นอนัดบัแรก คือ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โดยในปี พ.ศ. 2557 มีพืน้ที่ปลกู
ยางจ านวน 2,633,892 ไร่ พืน้ท่ีให้ผลผลติเทา่กบั 2,550,312 ไร่ โดยมีผลผลิตประมาณ 
724,979 ตนั (ศนูย์สารสนเทศการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร , 2558)  ซึ่ง
เกษตรกรในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี สว่นใหญ่ผลิตยางในรูปของยางแห้งขัน้ปฐม เช่น ยาง
แผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย เศษยาง เป็นต้น และจ าหน่ายผลผลิตยางผ่านพ่อค้าคนกลาง
หลายทอด ทัง้พ่อค้าเร่ที่มารับซือ้ยางในหมู่บ้าน หรือพ่อค้ารับซือ้ยางในเมือง ซึ่งท าให้
ราคาที่เกษตรกรขายได้ต ่ากว่าการน ายางขัน้ปฐมมาแปรรูปขัน้ต้น โดยในปี 2556 
เกษตรกรขายยางแผ่นดิบในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 53 บาท และเศษยางราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 23 บาท ขณะที่ราคายางแท่งเฉลี่ยกิโลกรัมละ 77.56 บาท ดงันัน้การน า
ผลผลติยางมาแปรรูป โดยเฉพาะแปรรูปเป็นยางแทง่ เพื่อน าสง่ขายโรงงานผลิตสินค้าที่
ผลติจากยางโดยตรงหรือขายให้กบัผู้สง่ออก เกษตรกรจะขายผลผลิตยางได้ในราคาสงู
กวา่การขายในรูปของยางขัน้ปฐม และในปัจจบุนัท่ีประเทศไทยสามารถสง่ออกยางแทง่
ได้ในปริมาณที่มากกว่ายางแผ่นรมควนั จากข้อมลูของสถาบนัวิจยัยาง (2557) พบว่า 
ในปี 2557 ปริมาณส่งออกยางแท่งเท่ากับ 1,574,605 ตนั ขณะที่ปริมาณสง่ออกยาง
แผ่นรมควนัเท่ากบั 715,354 ตนั การแปรรูปผลผลิตยางในรูปของยางแท่งจึงเป็นการ
เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายยางเพิ่มขึน้ ดงันัน้การสง่เสริมให้เกษตรกร
ผลิตยางในรูปของยางก้อนถ้วย เพื่อเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตยางแท่งจึงเป็นเร่ือง
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ส าคัญ นอกจากนีก้ารสนับสนุนให้เกษตรกรได้จัดตัง้โรงงานแปรรูปยางแท่งของ
เกษตรกรเองก็เป็นเร่ืองที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากโรงงานผลิตยางแท่งในจังหวดัสุ
ราษฎร์ธานีท่ีมีอยูจ่ านวน 8 แหง่ ภาคเอกชนเป็นเจ้าของทัง้หมด ทัง้นีจ้ากการสมัภาษณ์
เบือ้งต้นเจ้าหน้าที่หนว่ยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกบัการเกษตรทราบว่า สว่นงานราชการ
ในท้องถ่ินเคยมีแนวคิดจะสง่เสริมการจดัตัง้โรงงานผลติยางของเกษตรกรเช่นกนั แต่ยงั
ไมไ่ด้ศกึษาแนวทางการจดัตัง้และความเป็นไปได้ท าให้เกษตรกรไมม่ัน่ใจในผลกระทบที่
จะเกิดขึน้จากการตัง้โรงงาน ดังนัน้จึงมีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาความเป็นไปได้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการจดัตัง้โรงงานผลติยางแทง่ของเกษตรกรในจงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้เลือกรูปแบบยางที่จะผลิตได้เหมาะสม ช่วยลด
ขัน้ตอนการจ าหน่ายผลผลิตยางจากเกษตรกรถึงผู้ซือ้ได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคน
กลางหลายขัน้ ซึ่งจะท าให้เกษตรกรขายผลผลิตยางพาราได้ในราคาที่สงูขึน้มีรายได้
เพิ่มขึน้ และพึง่พาตนเองได้มากขึน้  อนัจะเป็นผลดีตอ่สงัคมสรุาษฎร์ธานีโดยรวม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์ในการจดัตัง้โรงงานผลติยางแทง่ของเกษตรกรในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 
ทบทวนวรรณกรรมที่สอดคล้องกับเร่ืองที่ท าวิจัย 

พรรษา อดุลยธรรม และคณะ (2543) ศึกษาการผลิตวตัถดุิบส าหรับการ
ผลิตยางแท่ง การผลิตยางแท่งในประเทศไทย ใช้วตัถดุิบที่รวบรวมจากสวนยางขนาด
เล็ก ประกอบด้วยเศษยางคุณภาพต ่า ยางคตัติง้ (cutting) และยางแผ่นดิบ  ผลิตได้
ยางแท่ง STR 10 และ STR 20  นอกจากนี ้โรงงานยางแท่งต้องประสบปัญหาต้นทุน
การผลติสงู และยงัขาดแคลนวตัถดุิบค่อนข้างมาก สถาบนัวิจยัยางได้ก าหนดนโยบาย
สนับสนุนการเพิ่มก าลังผลิตเพื่อสนองความต้องการยางแท่งที่ขยายตัวเพิ่มขึน้ใน
ตลาดโลก จึงได้ก าหนดให้มีการศึกษาพฒันาวิธีการผลิตยางของเกษตรให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์โดยให้เกษตรกรผลิตวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าโรงงานผลิตยางแท่ง การ
ทดลองผลิตวตัถดุิบจากน า้ยาง  ประกอบด้วย  การผลิตยางแผ่นดิบ ยางเครพจากน า้
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ยางก้อน (coagulum) และยางถ้วย  พบว่าค่าสมบตัิยางดิบตามข้อก าหนดยางแท่ง 
STR ของยางที่ได้จากวตัถดุิบทัง้ 4 ชนิด สามารถผลิตเป็นยางแท่งในห้องปฏิบตัิการ
แล้วอยู่ในขีดจ ากดัของยางแท่งได้ทัง้ชัน้ STR 5, STR 10 และ STR 20 สมบตัิส าคญั
ของยางแท่ง ได้แก่ ความอ่อนตวัเร่ิมแรก (Po) ความหนืด (Mooney viscosity - VR) มี
ความสมัพนัธ์โดยตรงกับการเจือจางน า้ยาง โดยยางแผ่นมีการเจือจางมากท าให้ค่า
ดงักล่าวต ่าลงเทียบกับการไม่เจือจางน า้ยางในการผลิตยางด้วย ซึ่งจะมีค่า Po และ
ความหนืดมีค่าสงูกว่าวตัถดุิบที่เหมาะสมกบัการผลิตยางแท่งควรเป็นการผลิตจากน า้
ยางสดที่มีการรวบรวมน า้ยาง แล้วผลิตโดยเจือจางน า้ยางน้อยที่สดุ เพื่อให้สมบตัิอยู่ที่
คา่เร่ิมต้น และมีการรีดยางและผึง่ให้หมาดและแห้งได้ 

อเนก กุลณะสิริ และคณะ (2545ก)ศึกษาการผลิตยางแท่งชัน้  20  
ในโรงงานต้นแบบของสถาบนัวิจยัยางมีวตัถปุระสงค์เพื่อทราบต้นทนุการผลิตยางแท่ง
ในระดบัโรงงานและวตัถดุิบที่น ามาใช้ในการผลติโดยใช้ข้อมลูจากโรงงานยางแทง่ฉะลงุ
ซึง่บริษัทเอกชนได้เช่าโรงงานจากกรมวิชาการเกษตรจากการศึกษารวบรวมข้อมลูในปี 
2545 และ 2546 ต้นทุนการผลิตยางแท่งกิโลกรัมละ 4.05 บาทและ 3.75 บาท
ตามล าดับโดยเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตในระดับโรงงานไม่รวมค่าวตัถุดิบเพราะราคา
วตัถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ในแต่ละช่วงของฤดูกาลความต้องการ
ของตลาดและปริมาณวตัถุดิบที่ออกสูท้่องตลาดมีปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดก าลงั
การผลิตของโรงงานประมาณปีละ 30,000 ตนัในการเก็บข้อมลูครัง้นีโ้รงงานสามารถ
ผลิตได้ปีละ 21,000 – 23,000 ตนัการศึกษาแยกต้นทนุออกเป็นต้นทนุคงที่และต้นทนุ
ผนัแปรซึ่งปี 2545 จากต้นทนุทัง้หมดกิโลกรัมละ 4.05 บาทแยกออกเป็นต้นทนุคงที่
กิโลกรัมละ 1.53 บาทและต้นทนุผนัแปรกิโลกรัมละ 2.52 บาทสว่นในปี 2546 ต้นทนุ
การผลิตลดลงเหลือกิโลกรัมละ 3.75 บาทแยกออกเป็นต้นทุนคงที่กิโลกรัมละ 1.44 
บาทและต้นทนุผนัแปรกิโลกรัมละ 2.31 บาท 
 จากการศกึษาต้นทนุมีข้อเสนอแนะวา่ควรจดัท าเป็นรูปแบบจ าลองของต้นทนุ
ยางแท่งชัน้ 20 และขนาดก าลงัการผลิตเป็นตวัแปรที่ท าให้ต้นทุนเปลี่ยนแปลงควร
จดัท าแบ่งแยกออกเป็นขนาดเล็กก าลงัการผลิตปีละไม่เกิน 15,000 ตนัขนาดกลาง
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ก าลงัการผลติปีละ 30,000 ตนัและขนาดใหญ่ก าลงัการผลติมากกว่า 30,000 ตนัขึน้ไป
ทัง้นีเ้พราะขนาดของก าลงัการผลติจะท าให้ต้นทนุการผลิตเปลี่ยนแปลงปัจจยัการผลิต
การใช้แรงงานวตัถดุิบท าให้ควบคมุการผลติอยา่งมีประสทิธิภาพและการใช้แบบจ าลอง
ต้นทุนการผลิตยางแท่งจะสามารถประเมินต้นทุนการผลิตของโรงงานได้รวดเร็ว
สามารถสง่เสริมแนะน าและตอบค าถามตา่งๆได้รวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

อเนก กุลณะสิริ และคณะ (2545ข)ศึกษาต้นทนุการผลิตยางแท่งชัน้ 20 
(STR 20) มีวตัถปุระสงค์เพื่อหาค่าใช้จ่ายในการลงทนุของอตุสาหกรรมต่อหน่วยของ
การผลิตเพื่อดูสถานการณ์การผลิต ก าลงัการผลิต โอกาสลูท่างในการขยายก าลงัการ
ผลติเพื่อรองรับความต้องการยางแทง่ที่เพิ่มขึน้และเพื่อประเมินการด าเนินการและการ
สง่เสริมการลงทนุให้กบัผู้สนใจในอตุสาหกรรมชนิดนีผ้ลของการศกึษาในปี 2545/2546 
พบว่าจ านวนโรงงานยางแท่งของไทยมีจ านวน 50 โรงงานมีก าลงัการผลิตเดือนละ 
112,746 ตนัหรือปีละ 1.353 ล้านตนัโรงงานยางแทง่กระจายไปในจงัหวดัต่างๆจ านวน 
17 จงัหวดัแบง่เป็นอยู่ในเขตภาคใต้ 13 จงัหวดัจ านวน 40 โรงงานมีก าลงัการผลิตรวม 
1.165 ล้านตนัตอ่ปีและตัง้อยูใ่นเขตภาคตะวนัออก 4 จงัหวดัจ านวน 10 โรงงานมีก าลงั
การผลติรวม 0.188 ล้านตนัตอ่ปี ส าหรับคา่ใช้จ่ายในการผลติยางแทง่ได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากโรงงานยางแทง่ในภาคตะวนัออกจ านวน 6 โรงงานสว่นในเขตภาคใต้
ยงัไมไ่ด้รวบรวมข้อมลู โดยข้อมลูต้นทนุโรงงานยางแทง่ขนาดก าลงัการผลิตปีละ 6,000 
ตนัเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.11 บาทแบ่งเป็นต้นทุนคงที่ซึ่งมีค่าเช่า/ซือ้ที่ดินสิ่งก่อสร้างเพื่อ
การผลิตเคร่ืองจกัรเคร่ืองทุ่นแรงอปุกรณ์โรงงาน/ ผลิตสิ่งก่อสร้างและอปุกรณ์เพื่อการ
บริหารและบริการเฉลีย่กิโลกรัมละ 0.74 บาท(ร้อยละ 8.00 ของต้นทนุการผลติทัง้หมด)
สว่นต้นทุนผนัแปรซึ่งมีค่าจ้างแรงงานค่าบ ารุงรักษาและค่าพลงังานเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
2.77 บาท(ร้อยละ 67.40 ของต้นทุนการผลิตทัง้หมด)ต้นทุนค่าบริหารจัดการของ
ผู้จดัการระดบัตา่งๆเฉลีย่กิโลกรัมละ 0.25 บาท(ร้อยละ 6.08 ของต้นทนุทัง้หมด)ต้นทนุ
ดอกเบีย้เงินลงทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.31 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.55 ของต้นทุน
ทัง้หมดและต้นทนุคา่ใช้จ่ายอื่นๆคา่เสยีโอกาสเฉลีย่กิโลกรัมละ 0.04 บาท(ร้อยละ 0.97 
ของต้นทนุทัง้หมด) 
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อเนก กุณละสิริ และคณะ (2546) ศึกษาต้นทนุการผลิตยางประเภทต่างๆ 
ในระดบัโรงงานโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาคา่ใช้จ่ายการผลติในระดบัโรงงาน โดยการ
จดัท าในรูปของแบบจ าลองทางเศรษฐกิจของอตุสาหกรรมยางแต่ละชนิดที่มีการผลิต
จ านวนมาก ได้แก่ ยางแผ่นรมควนั ยางแท่งชัน้ 20 และน า้ยางข้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 
ไทยผลติยางทัง้หมด 2,615 ล้านตนั แยกออกเป็นยางแทง่รมควนั 1.1 ล้านตนั หรือร้อย
ละ 42.50 ของผลผลิตทัง้หมด ยางแท่ง 0.967 ล้านตนั หรือร้อยละ 36.96 ของผลผลิต
ทัง้หมด น า้ยางข้น จ านวน 0.471 ล้านตนั หรือร้อยละ 18 ของผลผลิตทัง้หมด ที่เหลือ
อีกร้อยละ 2.96 ของผลผลติทัง้หมดเป็นยางเครพและยางชนิดอื่นๆ จากการศกึษาครัง้นี ้
ได้เก็บข้อมูลตัวอย่างจากโรงงานต่างๆ ในภาคตะวันออก การผลิตยางแท่ง ชัน้ 20 
ขนาดของก าลงัการผลิต ปีละ 6,000 ตัน มีต้นทุนการผลิตทัง้หมด กิโลกรัมละ 4.11 
บาท แยกออกเป็นต้นทนุคงที่ ได้แก่ คา่เช่า/ซือ้ที่ดิน สิง่ก่อสร้างเพื่อการผลติ เคร่ืองจกัร/
เคร่ืองทุน่แรง อปุกรณ์โรงงาน/ผลติ สิง่ก่อสร้างอปุกรณ์เพื่อการบริหารและบริการ เฉลี่ย
ร้อยละ 18 ของต้นทนุทัง้หมด สว่นต้นทนุผนัแปร เฉลีย่ร้อยละ 67.40 ของต้นทนุทัง้หมด 
ต้นทุนด้านเงินเดือน ค่าบริหาร/จัดการ ร้อยละ 6.08 ของต้นทุนทัง้หมด ต้นทุนด้าน
ดอกเบีย้เงินลงทุน ร้อยละ 7.55 ของต้นทุนทัง้หมด และต้นทนุค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 
ร้อยละ 0.97 ของต้นทนุทัง้หมด 

ไพรัตน์ ถีรบุตร (2551) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทนุในอตุสาหกรรม
ยางแทง่มาตรฐานไทย ในจงัหวดัศรีสะเกษ มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน
การลงทนุในอตุสาหกรรมยางแท่งมาตรฐานไทย ในจงัหวดัศรีสะเกษ โดยศึกษาข้อมลู
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านวิศวกรรม ด้านการจดัการ และด้านการเงิน แล้ว
น ามาวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้หลกัการทฤษฎี ภายใต้ข้อสมมติฐานการยอมรับ
โครงการท่ีอตัราผลตอบแทนการลงทนุลดคา่มากกวา่ร้อยละ15  
 ผลการศึกษาพบว่า ด้านการตลาด ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกยาง
ธรรมชาติมากที่สดุในโลก ยางแทง่เป็นยางที่สง่ออกอนัดบัสองรองจากยางแผ่นรมควัน 
มีปริมาณการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 39 ของการส่งออกยางธรรมชาติของไทย ด้าน
วิศวกรรมพบวา่ กระบวนการผลติเป็นเทคโนโลยีที่ไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน วตัถดุิบที่ใช้ในการ
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ผลิต คือ ยางก้อนถ้วย สามารถจัดหาได้ในแหล่งท้องถ่ิน โรงงานตัง้อยู่ที่บริเวณต าบล 
กระแซง อ าเภอกัทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากเป็นท าเลที่มีการคมนาคม
สะดวก เป็นแหลง่ศูนย์กลางวตัถดุิบ ใกล้แหลง่น า้ธรรมชาติ ราคาที่ดินเหมาะสม ด้าน
การจัดการพบว่า โครงการมีการด าเนินงานในรูปของบริษัทจ ากัด โดยแบ่งการ
บริหารงานเป็น ฝ่ายบริหารจ านวน 9 คนและบุคลากรฝ่ายผลิต 14 คน ด้านการเงิน
พบวา่ต้องใช้เงินลงทนุจ านวน 28,331,531 บาท ประกอบด้วยสว่นของทนุ 20,331,531 
บาท สว่นของทนุกู้ยืม 8,000,000 บาท มีระยะเวลาคืนทนุ 5 ปี 118 วนั มลูค่าปัจจุบนั
สุทธิ ณ อัตราคิดลดร้อยละ 15 เท่ากับ 117,923,642 บาท โดยโครงการให้อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนลดค่าเท่ากับร้อยละ 37.7 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่ามี
ความเป็นไปได้ในการลงทนุโรงงานผลติยางแทง่มาตรฐานไทย ในจงัหวดัศรีสะเกษ 
 อริยา เผ่าเคร่ือง และธงชัน เตวิน (2555)  ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดตัง้โรงงานแปรรูปยางพาราของเกษตรในภาคเหนือ กรณีศึกษาต าบลทุ่งกล้วย 
จงัหวดัพะเยา โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินในการจดัตัง้
โรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควนั และศึกษาระบบโลจิสติกส์ และการตลาดยางพาราใน
ระดบัภาคเหนือ เพื่อสนบัสนนุผลผลติยางของต าบล ข้อมลูที่ใช้ในการศึกษาได้จากการ
สมัภาษณ์เกษตรกรต าบลทุ่งกล้วยทกุครัวเรือนที่มีพืน้ที่ปลกูยางพาราในปี พ.ศ. 2554 
จ านวน 839 ครัวเรือน ส าหรับเป็นฐานข้อมลูเพื่อประมาณก าลงัการผลติของต าบล และ
เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการเกษตร และส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง นอกจากนีไ้ด้เดินทางไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมจากโรงงาน
ต้นแบบในภาคตะวนัออกเพื่อสมัภาษณ์เชิงลกึ 
 ผลการศกึษาที่ได้พบวา่ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินในการจดัตัง้
โรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควนั ซึ่งมีอายโุครงการ 20 ปี ผลผลิตเป็นยางแผ่นรมควนัชัน้ 
3 และวตัถดุิบที่ใช้คือน า้ยางสด โดยสามารถประมาณก าลงัการผลิตของโรงงานในปี 
พ.ศ. 2556 เฉพาะของต าบลทุ่งกล้วย ได้ 5 ตนัต่อวนั ใช้เงินลงทนุทัง้หมด 19.71 ล้าน
บาท ซึง่โรงงานมีก าลงัการผลติสงูสดุ 15 ตนัตอ่วนั จากเกณฑ์ทางเศรษฐกิจที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โดยใช้อตัราคิดลดร้อยละ 7 สามารถสรุปได้ว่า โครงการจดัตัง้โรงงานแปรรูป
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ยางแผ่นรมควนัให้ความคุ้มค่าในการลงทนุมีมูลค่าปัจจุบนัสทุธิ เท่ากับ 43,928,291 
บาท อตัราส่วนผลได้ต่อทุน เท่ากับ 1.02 อตัราผลตอบแทนภายใน เท่ากับ 20.55% 
และมีระยะเวลาคืนทนุ 5 ปี 6 เดือน และเมื่อวิเคราะห์ความอ่อนไหว พบว่า ปริมาณ
ผลผลิตของโรงงานที่น้อยที่สุดที่โรงงานจะยังมีผลตอบแทนเป็นบวกคือ 2 ตันต่อวัน 
ส่วนราคายางแผ่นรมควนัและน า้ยางสดจะแตกต่างกันได้น้อยที่สดุคือ 5.08 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยระดบัราคายางไม่ว่าจะลดลงมากแค่ไหนก็ไม่มีผลต่อโรงงาน และอตัรา
ดอกเบีย้ที่ต ่าที่สดุที่ท าให้การลงทนุยงัคงคุ้มคา่คือ ร้อยละ 21.33 ตอ่ปี  
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจยัได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้
 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ เกษตรกรชาวสวนยางพาราในจงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณ
ตวัอยา่ง ท่ีไมท่ราบจ านวนประชากรของ William G. Cochran (อ้างในยทุธ  ไกยวรรณ์, 
2551) ได้จ านวนตวัอย่างขัน้ต ่า 384 ตวัอย่าง ผู้ วิจัยปรับเพิ่มเป็น 400 ตวัอย่าง และ
เลอืกกลุม่ตวัอยา่งจากเกษตรกรชาวสวนยางใน 6 อ าเภอ ที่มีพืน้ที่ยางที่ให้ผลผลิตแล้ว 
หรือเปิดกรีดยางได้แล้วมากเป็นล าดบัต้น ๆ (รายละเอียดตารางที่ 1) 
 วิธีสุ่มตวัอย่าง 
 ใช้วธีิเลอืกตวัอยา่งแบบบงัเอิญจากเกษตรกรชาวสวนยางในแตล่ะอ าเภอที่
ก าหนดไว้ 
 นอกจากกลุม่ตวัอย่างที่เป็นเกษตรกรแล้ว ยงัได้เลือกเก็บรวบรวมข้อมลูด้วย
วิธีสุม่แบบเจาะจง ใช้วิธีการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการโรงงานผลติยางแท่งของเอกชนใน
จังหวดัสรุาษฎร์ธานี อีก 3 โรงงาน แบ่งตามขนาดของโรงงาน ครอบคลมุทัง้โรงงาน
ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และได้ศึกษาข้อมลูการจดัตัง้โรงงาน ข้อมลูการ
ผลิตยางแท่ง จากโรงงานต้นแบบที่เป็นของกลุม่เกษตรกร คือ สหกรณ์ยางบ้านเขาซก 
ต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ได้ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
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ผลตอบแทนและความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการจดัตัง้โรงงานผลติยางแทง่
ของเกษตรกร 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการผลิตยางแท่ง ต้นทุน 
ผลตอบแทน แบง่เป็น แหลง่ข้อมลูปฐมภมูิ และทตุิยภมูิ 
 ข้อมูลปฐมภมิู เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามที่ผา่นการตรวจคณุภาพโดย
ผู้ เ ช่ียวชาญแล้วมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (I.O.C.) เท่ากับ 0.90 ซึ่งแสดงว่าเป็น
แบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรง สามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือการวิจยัได้ มาใช้สอบถาม
เกษตรกรชาวสวนยาง จ านวน 400 ราย และใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อสัมภาษณ์
ผู้ ประกอบการโรงงานยางแท่งของเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ราย ประธาน
โรงงานผลติยางแทง่ของสหกรณ์ในจงัหวดัชลบรีุ อีก 1 ราย 
 ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และต ารา 
ตลอดจนงานวิจยัที่เก่ียวข้องจากหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองยางพารา และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เช่น สถาบนัวิจยัยาง ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ส านกังานเกษตรจงัหวดั
สรุาษฎร์ธานี และส านกังานเกษตรอ าเภอในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เป็นต้น 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
 สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป และ
ข้อมลูการผลติยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 ค่าที่ใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ได้แก่ การหามูลค่า
ปัจจุบนัสทุธิ (Net Present Value ; NPV) การหาอตัราสว่นผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
(Benefit – Cost Raito ; BCR) และอตัราผลตอบแทนภายใน (Economic Internal 
Rate of Return ; EIRR) ทัง้นีป้ระเมินมลูคา่ของโครงการทางเศรษฐกิจโดยคิดจากราคา
เงา (Shadow Price) โดยในการวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่ว มีข้อสมมติดงัตอ่ไปนี ้
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ข้อสมมติในการวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการ  
1. ก าหนดให้ขนาดของที่ดินที่ใช้ในโครงการนี เ้ท่ากับ 35 ไร่ และจาก 

การสอบถามราคาที่ดินในอ าเภอท่าฉางจากเกษตรกร พบว่า ที่ดินว่างเปล่า (ถมดิน
แล้ว) ในอ าเภอทา่ฉางมีราคาซือ้ขายอยูท่ี่ไร่ละ 300,000 บาท 

2. สมมติให้การจดัตัง้โรงงานผลติยางแท่ง เกิดจากการรวมกลุม่ของเกษตรกร
ชาวสวนยางในอ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือ
สหกรณ์ 

3. แหลง่ที่มาของเงินทนุ มาจาก 2 แหลง่ ได้แก่ 
 3.1 การระดมทุนจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนยางใน

อ าเภอทา่ฉาง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 1 ล้านบาท 
 3.2 การกู้ ยืมสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยธนาคารได้ให้สินเช่ือแก่ผู้ ที่สนใจลงทุน ซึ่งเป็นลูกค้า
สถาบนั (สหกรณ์ กลุ่มเกษตร กลุม่บคุคล กองทนุหมู่บ้านหรือชุมชน และองค์กร) โดย
คิดอตัราดอกเบีย้กลุม่ลกูค้าที่เป็นสถาบนัชัน้ดี (Minimum Loan Rate : MLR) ร้อยละ 5 
ตอ่ปี และมีสว่นต่างสงูสดุที่จะใช้บวกกบั MLR (Highest Cap Over MLR) เท่ากบัร้อย
ละ 2 ตอ่ปี ดงันัน้ในที่นีจ้ะใช้อตัราดอกเบีย้เทา่กบัร้อยละ 7 ตอ่ปี 

4. โดยจะแบง่การกู้ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ 
 4.1 เงินลงทุนเร่ิมแรก เป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ที่ดินและลงทุนใน

สนิทรัพย์ถาวรของโครงการ จ านวน 134 ล้านบาท เป็นการกู้ ระยะยาว เป็นเวลา 20 ปี 
คิดอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 7 ต่อปี ตลอดอายุโครงการ โดยเร่ิมช าระคืนเงินต้นพร้อม
ดอกเบีย้งวดที่ 1 ในเดือนมกราคม 2558 

 4.2 เงินทนุหมนุเวียนในการซือ้วตัถดุิบ หรือ O/D จ านวน 100 ล้าน
บาท คิดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7 ตอ่ปี โดยต้องช าระดอกเบีย้ทกุเดือน 
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ดงันัน้ในการประมาณการต้นทนุของโครงการ จะประกอบด้วยต้นทนุในสว่น
ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. เงินลงทนุเร่ิมแรก 
 2. ต้นทนุในการซือ้วตัถดุิบ 
 3. ต้นทนุในการผลติยางแทง่ 
 4. ต้นทนุในการด าเนินงาน  

 
ผลการศึกษา 
 ผลการวิจยั ปรากฏผลดงันี ้
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพทัว่ไปของเกษตรกรและข้อมลูการผลิตยางพาราใน

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี พบวา่ เกษตรกรชาวสวนยางพาราสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ41-

50 ปี สมรสแล้ว จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4-5 คน ระดับการศึกษาต ่ากว่า

มธัยมศึกษาตอนต้น ท าสวนยางพาราเป็นอาชีพหลกั มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 27,781

บาท มีพืน้ที่ที่ปลกูยางพาราเฉลี่ย 25.21 ไร่ เป็นเจ้าของที่ดิน ใช้ทนุส่วนตวัในการท า

สวนยาง กรีดยางแบบสองวนัเว้นวนัเกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตในรูปน า้ยางสดให้กับ

พอ่ค้าในท้องถ่ิน มีรายได้จากการจ าหนา่ยผลผลติเฉลีย่เดือนละ 26,508 บาท  

 2. ผลจากการศึกษาดูงานโรงงานผลิตยางแท่ง ซึ่งเป็นโรงงานของเอกชน 3 
แห่งในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีกบัโรงงานของเกษตรกรที่รวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์อีก 1 
แหง่ในจงัหวดัชลบรีุ พบวา่ วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลิตยางแท่ง คือ ยางก้อนถ้วย เศษ
ยางและขีย้าง ซึง่รับซือ้จากพ่อค้าคนกลางหรือชาวสวนยางพาราทัว่ประเทศ โดยราคา
รับซือ้อิงกับตลาดสิงคโปร์และตลาดญ่ีปุ่ น โรงงานจะท าการผลิตยางแท่งตลอด 24 
ชั่วโมงและเว้นช่วงการผลิตระหว่างเวลา 18.30-21.30 น. การผลิตจะแบ่งเป็นกะใช้
แรงงานกะละ 35-130 คน ตามก าลงัการผลติของโรงงาน สถานที่ตัง้ของโรงงานควรอยู่
ในแหลง่ที่มีการคมนาคมสะดวก มีสาธารณปูโภคน า้และไฟฟา้อยา่งเพียงพอ ควรมีเนือ้
ที่ 100 ไร่ขึน้ไป เพราะจ าเป็นต้องมีบ่อบ าบดัน า้เสียหลายบ่อ และพืน้ที่ส าหรับปลูก
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ต้นไม้ที่จะช่วยปรับสภาพอากาศ ลดกลิ่นที่เกิดจากการผลิตยางแท่ง ผลผลิตยางแท่งที่
ผลติโดยโรงงานในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีเป็นชนิด STR 20ซึง่ผลติตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า
ที่สว่นใหญ่เป็นลกูค้าในต่างประเทศ ต้นทุนการผลิตสว่นใหญ่เป็นค่าวตัถดุิบ มีต้นทุน
ผนัแปรเป็นค่าไฟฟ้าและพลงังานเชือ้เพลิงประมาณร้อยละ 20 ค่าจ้างแรงงานและค่า
ซ่อมบ ารุงร้อยละ 15 ของต้นทุนผันแปรทัง้หมด ส่วนผลตอบแทนขึน้อยู่กับยอดการ
สัง่ซือ้และราคายางแทง่ในเวลาที่ซือ้ขายกนั 
 3. ส าหรับโรงงานผลติยางแทง่ของสหกรณ์ในจงัหวดัชลบรีุ ก่อตัง้ขึน้ในปีพ.ศ. 
2554 ด้วยความร่วมมือของสมาชิกกองทุนสวนยางเขาซก และการกู้ยืมเงินจากกรม
สง่เสริมสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วตัถดุิบที่ใช้ในการ
ผลิตคือ ยางก้อนถ้วยเท่านัน้ ผลผลิตเป็นยางแท่งชนิด STR 20 รับซือ้วตัถุดิบจาก
สมาชิกของสหกรณ์และบคุคลทัว่ไป ซึ่งปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิก 570 ราย ราคารับซือ้
วตัถดุิบอิงกบัตลาดสงิคโปร์และญ่ีปุ่ น ระยะเวลาการผลติวนัละ 1 กะ สถานท่ีตัง้โรงงาน
เป็นที่ดินซึ่งกรรมการสหกรณ์มอบให้โดยมีเนือ้ที่รวม 35 ไร่ การคมนาคมขนสง่สะดวก 
ทัง้สาธารณปูโภค ไฟฟ้า ประปาเพียงพอ มีล าคลองอยู่หลงัโรงงานที่สามารถน าน า้มา
ใช้ในการผลิตได้ มีบ่อบ าบัดน า้เสีย 5 บ่อ และบ่อกักเก็บน า้ไว้ใช้ในการผลิต 3 บ่อ 
แรงงานที่โรงงานจัดจ้างเป็นคนในพืน้ที่และแรงงานต่างด้าวอีกบางส่วน ผลผลิตยาง
แท่ง (ร้อยละ 80) จ าหน่ายในประเทศให้กับอุตสาหกรรมผลิตยางล้อรถยนต์ ส่วนที่
ส่งออกไปตลาดต่างประเทศจะผ่าน  โบรกเกอร์ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ต้นทุนการผลิตยางแท่งเป็นค่าวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนัน้ก็จะเป็นต้นทุนค่า
ไฟฟา้และเชือ้เพลงิ ร้อยละ 20  คา่ซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัร/อปุกรณ์ ร้อยละ 15 และค่าจ้าง
แรงงาน ร้อยละ 15 ของต้นทุนผนัแปร ส่วนผลตอบแทนขึน้อยู่กบัยอดการสัง่ซือ้ และ
ราคาจ าหนา่ยผลผลติยางแทง่ในเวลานัน้ 
 4. เมื่อน าผลการศึกษาจากโรงงานผลิตยางแท่งมาวิเคราะห์ เพื่อสรุปเลือก
สถานที่ตัง้โรงงานผลิตยางแท่งของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
โดยได้เลือกอ าเภอที่มีปริมาณการผลิตยางก้อนถ้วน เศษยางหรือขีย้างมากที่สุด 3 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพระแสง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ และอ าเภอท่าฉาง เพื่อพิจารณา
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เปรียบเทียบโดยวิธีการให้คะแนน (ผลการเปรียบเทียบดงัตารางที่ 2) พบว่า อ าเภอท่า
ฉางเหมาะสมมากที่สดุเพราะมีวตัถดุิบที่เป็นยางก้อนถ้วยมากที่สดุ และสภาพพืน้ทีส่ว่น
ใหญ่เป็นที่ราบ ใกล้แหล่งน า้ การคมนาคมขนส่งสะดวก  สามารถติดต่อกับแหล่ง
วตัถดุิบจากอ าเภอใกล้เคียงได้สะดวก อีกทัง้เกษตรกรในพืน้ที่ยงัเห็นด้วยกบัการจดัตัง้
โรงงานยางแท่งในพืน้ที่ของตน นอกจากนัน้ยังมีความพร้อมเร่ืองการรวมกลุ่ม 
โดยเฉพาะสหกรณ์ทา่แซะที่มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมด้านเงินทนุ  
 5. ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการจัดตัง้
โรงงานผลติยางแทง่ จะพิจารณาจากข้อมลูพืน้ที่ปลกูยาง พืน้ที่ให้ผลผลิต ปริมาณยาง
เฉลี่ยที่กรีดได้ และการเข้าร่วมกลุม่ของเกษตรกรเมื่อมีการจัดตัง้โรงงานผลิตยางแท่ง 
สรุปได้วา่ โครงการจดัตัง้โรงงานผลติยางแทง่ในพืน้ท่ีอ าเภอทา่ฉาง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
เป็นโรงงานขนาดเลก็ สามารถประมาณการขนาดก าลงัการผลติสงูสดุได้ไมเ่กิน 30,000 
ตนัตอ่ปี โดยคิดปริมาณยางก้อนถ้วยเพียงร้อยละ 30 ของปริมาณยางก้อนถ้วยในพืน้ที่
ทัง้หมด ก าหนดให้อายขุองโครงการเท่ากบั 20 ปี ตามอายกุารใช้งานของโรงงาน และ
ใช้เงินลงทนุทัง้หมด 235,000,000 บาท โดยได้มาจาก 2 แหลง่ ได้แก่  การระดมทนุจาก
การรวมกลุม่ของเกษตรกรชาวสวนยางในอ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 1 
ล้านบาท  ซึ่งใช้เป็นค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน และได้จากการกู้ ยืมจากสถาบัน
การเงินโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่ 1 เป็นเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของ
โครงการ จ านวน 134 ล้านบาท ส าหรับสว่นที่ 2 เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อซือ้วตัถดุิบ 
100 ล้านบาท โดยคิดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ทัง้สองสว่นร้อยละ 7 ต่อปี (อตัราดอกเบีย้ที่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคิดกบักลุม่ลกูค้าที่เป็นสถาบนัชัน้ดี เช่น 
สหกรณ์ กลุม่เกษตรกร เป็นต้น) และใช้ราคาจ าหน่ายยางแท่ง F.O.B เฉลี่ยย้อนหลงั 5 
ปี (พ.ศ. 2552-2556) ในการประมาณการยอดขายหรือรายได้จากการขายยางแท่งของ
โครงการ นัน่คือ 99.32 บาทต่อกิโลกรัม โดยก าหนดให้ก าลงัการผลิตในปีแรกถึงปีที่ 4 
เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ จาก 55% 65% 75%และ 85% ตามล าดบั และมีก าลงัการผลิตเต็มที่ 
100% ตัง้แตปี่ที่ 5 เป็นต้นไปจนกระทัง่ครบอายโุครงการ 20 ปี 
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 6. ส าหรับผลการวิเคราะห์ต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการจะแบง่ออกได้
เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ต้นทนุในสินทรัพย์ถาวรของโครงการ (เงินลงทนุเร่ิมแรก) 
ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนในการผลิต และต้นทุนในการด าเนินงานโดยคิดราคารับซือ้
วตัถดุิบเฉลีย่ย้อนหลงั 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) นัน่คือ 86.21 บาทตอ่กิโลกรัม  
 ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การตดัสินใจ
แบบปรับค่าของเวลา และประเมินมูลค่าโครงการทางเศรษฐกิจโดยใช้ร าคาเงา 
(Shadow Price) ด้วยดชันีชีว้ดัความคุ้มคา่ในการลงทนุได้แก่ การหามลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ 
(Net Present Value : NPV) อตัราสว่นผลประโยชน์ต่อต้นทนุ (Benefit–Cost Ratio : 
BCR)อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR)และ
ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) ผลที่ได้พบว่า โครงการจดัตัง้โรงงานแปรรูปยาง
แทง่ให้ความคุ้มคา่ในการลงทนุ โดยได้ค่า NPV เท่ากบั 3,332,769,371 บาท ค่า BCR 
เทา่กบั 1.08 คา่ IRR เทา่กบั 80% และมีระยะเวลาคืนทนุภายใน 2 ปี (ตารางที่ 3) และ
รายละเอียดข้อมลูที่ใช้ในการวิเคราะห์ แสดงด้วยตาราง ท่ี 4 – 6  
 อยา่งไรก็ตามเนื่องจากผลการวิจยัที่น าเสนอข้างต้น เป็นผลจากการใช้ข้อมลู
ราคายางก้อนถ้วยและราคาผลผลิตยางแท่งในช่วงเวลาที่ราคายางยังค่อนข้างสูง 
เพื่อให้เห็นภาพความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทนุจดัตัง้โรงงานผลติยางแทง่
ของเกษตรกรที่สอดคล้องกับภาวะราคาของยางในปัจจุบนั ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม โดยใช้
ราคาเฉลีย่ของยางก้อนถ้วนซึง่เป็นวตัถดุิบ และราคาผลผลติยางแท่งระหว่างปี 2557 – 
2559 (ปี 2559 ใช้ข้อมลูคร่ึงปีแรก) ราคาวตัถดุิบเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42 บาท และราคา
ยางแทง่เฉลีย่กิโลกรัมละ 47.50 บาท ใช้อตัราคิดลดร้อยละ 12 ซึ่งเป็นอตัราที่นิยมและ
เลือกใช้กนัโดยทัว่ไปของประเทศที่ก าลงัพฒันา (อตัราดอกเบีย้อยู่ระหว่างร้อยละ 8 – 
15) ผลการวิเคราะห์ปรากฏวา่ โครงการจดัตัง้โรงงานแปรรูปยางแท่งให้ความคุ้มค่าใน
การลงทนุโดยได้ค่า NPV เท่ากบั 2,432,546,182 บาท ค่า BCR เท่ากบั 1.13 ค่า IRR 
เทา่กบั 47% และมีระยะเวลาคืนทนุภายใน 3 ปี 
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สรุปและอภปิรายผล 
 จากการวิเคราะห์เลือกสถานที่ตัง้โรงงานผลิตยางแท่งของเกษตรกร สรุปว่า 
อ าเภอทา่ฉางมีความเหมาะสมที่จะตัง้โรงงานผลติยางแทง่ เนื่องจากมีวตัถดุิบมากที่สดุ 
พืน้ท่ีเป็นท่ีราบ ใกล้แหลง่น า้ และการคมนาคมขนสง่สะดวกสอดคล้องกบัแนวทางการ
ท าโซนนิ่งการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร ของประยงค์  เนตยารักษ์ 
(2558) ที่ได้เสนอแนะนโยบายและมาตรการสง่เสริมการแปรรูปสินค้าการเกษตร และ
แหลง่ที่ตัง้โรงงานไว้ว่า กรณีการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยใช้วตัถุดิบหรือสินค้าเกษตร
ขัน้ต้นภายในประเทศ ก็ควรตัง้โรงงานอยู่ใกล้แหล่งผลิตวัตถุดิบ และใช้แรงงานใน
ท้องถ่ินท่ีอยูใ่กล้โรงงาน สอดคล้องกบั ไพรัตน์  ถีรบตุร (2551) ศกึษาความเป็นไปได้ใน
การลงทุนในอุตสาหกรรมยางแท่งมาตรฐานไทยในจังหวดัศรีสะเกษ พบว่า มีความ
เป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตยางแท่งมาตรฐานไทยในจังหวดัศรีสะเกษ โดยค่า 
NPV เทา่กบั 117,923,642 บาท IRR เท่ากบั 37.7% ในการเลือกที่ตัง้โรงงานพิจารณา
จากปริมาณวตัถดุิบที่สามารถจดัหาได้ในท้องถ่ิน ท าเลที่ตัง้มีการคมนาคมสะดวก และ
ใกล้แหล่งน า้ธรรมชาติ  นอกจากนี  ้ยังสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ ประกอบการ 
โรงงานผลิตยางแท่งของเอกชนในจังหวัด สรุาษฎร์ธานี ที่ให้ความเห็นว่าสถานที่ตัง้
โรงงานควรมีการคมนาคมขนส่งสะดวก ที่ส าคัญต้องมีสาธารณปูโภค น า้ ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ และยงัสอดคล้องกบัข้อมลูจากผู้จัดการสหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านเขาซก 
จงัหวดัชลบุรี ที่ว่าที่ตัง้โรงงานควรมีการคมนาคมขนสง่สะดวก มีสาธารณูปโภคไฟฟ้า 
ประปา อยา่งเพียงพอ ส าหรับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจดัตัง้โรงงานยางแท่ง 
มีความคุ้มค่าสอดคล้องกับ อริยา  เผ่าเคร่ือง และธงชัย  เตวิน (2555) ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดตัง้โรงงานแปรรูปยางพาราของเกษตรกรในภาคเหนือ กรณีศึกษา
ต าบลทุง่กล้วย จงัหวดัพะเยาที่พบว่า โครงการจดัตัง้โรงงานดงักลา่วมีค่า  NPV เท่ากบั 
43,928,291 บาท BCR เท่ากบั 1.02% IRR เท่ากบั 20.55% และมีระยะเวลาคืนทนุ 5 
ปี 6 เดือน 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยั สามารถน ามาเสนอแนะในเชิงวิชาการและเสนอแนะเพื่อการ
ปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
      1.1 วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลิตยางแท่ง คือ ยางก้อนถ้วย เศษยางหรือขี ้
ยาง ดงันัน้เพื่อการเตรียมพร้อมตอ่การจดัตัง้โรงงานผลิตยางแท่ง หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กบัการสง่เสริมด้านการผลติและเทคโนโลยีในการผลติ เช่น ส านกังานเกษตรจงัหวดั จึง
ควรถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตยาง โดยให้ข้อมูลวิชาการเก่ียวกับความ
คุ้มค่าในการเลือกรูปแบบการผลิตยาง เพื่อให้เกษตรกรได้น าไปตัดสินใจเลือกผลิต
ยางพาราในรูปแบบท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง ตอ่ชมุชน และต่อสภาพแวดล้อมทัง้ใน
แง่ของการมีรายได้เพิ่มขึน้ และผลดีตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชน 
      1.2 ด้านการสง่เสริมการจดัตัง้กลุม่เกษตรกรรวมกลุม่หรือการเป็นสมาชิก
กลุม่เกษตรกร เพื่อการจดัตัง้โรงงานผลิตยางแท่งของเกษตรกร หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการรวมกลุม่ของเกษตรกร เช่น ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัหรือส านกังานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวดั จึงควรส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรอย่างจริงจัง โดยให้ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรถึงประโยชน์ที่จะได้รับการรวมกลุ่ม ตลอดจนสร้าง
ระบบติดตามผลการรวมกลุม่ของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุม่เกษตรกรรวมตวั
กนัด าเนินงานได้อยา่งยัง่ยืน 
      1.3 สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยในท้องถ่ิน ควรศึกษาวิจัย 
สงัเคราะห์ข้อมูลส าคัญต่อการเพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยางทัง้ด้านการผลิต การตลาด การใช้เทคโนโลยี และอื่น ๆ แล้วถ่ายทอดสู่
เกษตรกรเพื่อให้สามารถน าไปปฏิบตัิใช้ได้จริง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหลกัสตูรระยะสัน้ 
การสาธิต การประชมุเชิงปฏิบตัิการหรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมกบัเกษตรกรชาวสวนยางแต่
ละกลุม่ ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการลงทนุ การจดัซือ้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร
ในการจดัตัง้โรงงานผลติยางแทง่ของเกษตรกร 
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 2. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
      ผลการวิจยัที่เป็นประโยชน์ส าหรับน าไปพิจารณาเป็นแผนปฏิบตัิการเพื่อ
สง่เสริม สนบัสนนุให้เกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงความเป็นไปได้ในการจดัตัง้โรงงานผลิตยางแท่งของเกษตรกรจังหวดัสรุาษฎร์ธานี 
ผู้วิจยัขอน าเสนอด้วยตาราง ดงัต่อไปนี ้
 
ตาราง แผนปฏิบตัิการจากข้อเสนอแนะของการวิจยั 
 

แผนปฏิบัตกิาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แผนการจัดการความรู้เร่ือง
โรงงานผลิตยางแท่ง 
   1. โครงการเผยแพร่ความรู้เร่ืองการ
จดัตัง้โรงงานยางแทง่ 
   2. โครงการอบรม/สมัมนาเก่ียวกบัการ
แปรรูปยางพาราเป็นยางแทง่ 
   3. โครงการเรียนรู้กระบวนการผลติยาง
แทง่ 

 
    
- ส านกังานเกษตรจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
และสหกรณ์จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
    
- ส านกังานเกษตรจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
- ส านกังานเกษตรจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 
 1. ควรศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการจัดตัง้โรงงานผลิตยางแท่ง   
ในอ าเภอทา่ฉาง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 2. ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มจัดตัง้สหกรณ์ผลิตยางแท่ง        
ในอ าเภอทา่ฉาง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 3. ควรศึกษาโลจิสติกส์และการตลาดยางแท่ง ในอ าเภอท่าฉาง จังหวัด         
สรุาษฎร์ธานี 
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การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี น าผลการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์ในการจดัตัง้โรงงานผลติยางแทง่ของเกษตรกรในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ไป
ศกึษาเพิม่เตมิ และได้จดัตัง้โรงงานผลติยางแทง่ของกลุม่เกษตรกรทา่แซะ อ าเภอทา่
ฉาง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ในปี 2558 
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