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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา สภาพการผลิต สมการการผลิตและประสิทธิภาพของการใช
ปจจัยการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี โดยการศึกษา
ครั้งนี้ใชขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกยางพาราในจังหวัดสุราษฏรธานี จํานวน 399 ราย แบงเปน
เกษตรกรผูปลูกยางพาราพื้นที่นอยกวา 10 ไร จํานวน 133 ราย เกษตรกรผูปลูกยางพาราพื้นที่ระหวาง
10 -20 ไร จํานวน 133 ราย และ เกษตรกรผูปลูกยางพาราพื้นที่มากกวา 20 ไร จํานวน 133 ราย
มีผลการศึกษาโดยสรุปดังนี้ ผลการวิเคราะหสมการการผลิตพื้นที่ปลูกยางพารานอยกวา 10 ไร มี
ปจจัยที่สงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตยางพาราอยางมีนัยสําคัญประกอบดวย 4 ปจจัยดวยกัน คือ การใช
ปุยอินทรีย จํานวนเดือนที่กรีดยาง การใชยาปราบศัตรูพืช และการใชยาควบคุมโรค การผลิตยางพาราอยู
ในระยะผลตอบแทนตอขนาดลดลง สมการการผลิตพื้นที่ปลูกยางพาราระหวาง 10 -20 ไร มีปจจัยที่
สงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตยางพาราอยางมีนัยสําคัญประกอบดวย 2 ปจจัยดวยกัน คือ จํานวนเดือนที่
กรีดยาง และจํานวนแรงงาน การผลิตยางพาราอยูในระยะผลตอบแทนตอขนาดเพิ่มขึ้น สมการการผลิต
พื้นที่ปลูกยางพารามากกวา 20 ไร มีปจจัยที่สงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตยางพาราอยางมีนัยสําคัญ 1
ปจจัย คือ ปริมาณน้ําฝน การผลิตยางพารา อยูในระยะผลตอบแทนตอขนาดลดลง การวัดประสิทธิภาพ
ของการใชปจจัยการผลิต ผลผลิตเพิ่มของปจจัยการผลิตพื้นที่ปลูกยางพาราระหวาง 10 – 20 ไร อยูในระยะ
ผลตอบแทนตอขนาดเพิ่มขึ้น สวนพื้นที่ปลูกยางพารานอยกวา 10 ไร และมากกวา 20 ไร อยูในระยะ
ผลตอบแทนตอขนาดลดลง ดานการวิเคราะหประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ พบวา เกษตรกรผูปลูกยางพารา
ทั้ง 3 กลุม เพิ่มปริมาณ ปจจัยการผลิต เพื่อทําใหการใชปจจัยการผลิตยางพารา อยูในระดับที่เหมาะสมทาง

เศรษฐกิจ มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ ของเกษตรกรพื้นที่ปลูกยางพารานอยกวา
10 ไร มีคาเทากับ 309,290 บาท เกษตรกรพื้นที่ปลูกยางพาราระหวาง 10 – 20 ไร มีคาเทากับ 309,368 บาท
และเกษตรกรพื้นที่ปลูกยางพารามากกวา 20 ไร มีคาเทากับ 322,432 บาท
สําหรับอัตราผลประโยชนตอตนทุน (BCR)เกษตรกรพื้นที่ปลูกยางพารานอยกวา 10 ไร มีคา
เทากับ 3.04 เกษตรกรพื้นที่ปลูกยางพาราระหวาง 10 -20 ไร มีคาเทากับ 3.04 และเกษตรกรพื้นที่ปลูก
ยางพารามากกวา 20 ไรมีคาเทากับ 3.12 สวนอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ พื้นที่ปลูกยางพารานอย
กวา 10 ไร เทากับ 23.83% พื้นที่ปลูกยางพาราระหวาง 10 -20 ไร เทากับ 23.84% และพื้นที่ปลูกยางพารา
มากกวา 20 ไร เทากับ 24.00%
คําสําคัญ : สมการการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต ยางพารา ตนทุนและผลตอบแทน
ABSTRACT
The objective of this research was to study the production function, Efficiency of Heava
Brasilionsis Farming Investment including establishment of database with regard to agriculturist in
Suratthani Province. Collection of data is executed via questionnaires from 399 agriculturists; Collection
of data is obtained from three parts as follows: 1. 133 Heava Brasilionsis agriculturist with area less than
10 rai, 2. 133 Heava Brasilionsis agriculturist areas between 10 - 20 rai and 133 Heava Brasilionsis
agriculturist areas 20 rai upwards
The outcome of study can be concluded as follow: The analysis of Cobb- Douglas’s product
function with area less than 10 rais revealed that factors significantly affecting Heava Brasilionsis
production were number of Oganic fertilizer number of harvest anticeptic and Heava Brasilionsis tree
Economic of scale Heava Brasilionsis production function is diminishing return to scale. The analysis
of Cobb- Douglas’s product function with area between 10 - 20 rais revealed that factors significantly
affecting Heava Brasilionsis production were number of harvest and labor and Economic of scale
Heava Brasilionsis production function is increasing return to scale and The analysis of Cobb- Douglas’s
product function with area 20 rais upwards revealed that factors significantly affecting Heava
Brasilionsis production was rain water Economic of scale Heava Brasilionsis production function is
diminishing return to scale. The results of the study suggest that agriculturist should added factor of

production . it brings to suitable economic efficiency .Moreover The analysis of net present value areas
less than 10 rai was 309,290 baht , areas between 10 - 20 rais was 309,368 baht and areas 20 rai
upwards was 322,432 baht. The analysis of Benefit cost Ratio areas less than 10 rai was 3.04 , areas
between 10 - 20 rais was 3.04 and areas 20 rai upwards was 3.12 and Internal rate of return areas less
than 10 rai was 23.83 % , areas between 10 - 20 rais was 23.84 % and areas 20 rai upwards was 24.00
%
Keyword: Production function Efficiency of production Para rubber Cost and Return
คํานํา
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากยางพาราสามารถ
นําไปใชประโยชนไดทุกสวนและนําไปแปรรูปเปนสินคาไดหลายชนิด ยางพาราจึงเปนพืชที่นิยมปลูกใน
ปจจุบันดังจะเห็นไดจากประชากรมากกวา 6 ลานคน หรือรอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ
ประกอบอาชีพทําสวนยางพาราซึ่งในปจจุบัน ประเทศไทยเปนผูผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดในโลก จาก
แนวโนมการสงออกยางธรรมชาติที่มีปริมาณสูงขึ้นเนื่องจากตางประเทศมีความตองการยางพาราสูงขึ้น
ทําใหมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา เพิ่มสูงขึ้นและมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไรสูงขึ้น โดยในป พ.ศ. 2548
ไทยมีเนื้อที่กรีดยางพาราทั้งสิ้น 10,595,000 ไร และเพิ่มเปน 10,893,000 ไร และ 11,052,000 ไร ในป
พ.ศ. 2549 และ 2550 ตามลําดับ ดานผลผลิตตอไรพบวา ในป พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิต
ยางพาราเฉลี่ยตอไร 282 กิโลกรัม และป พ.ศ. 2549 และ 2550 มีผลผลิตเฉลี่ยตอไร 282 กิโลกรัม และ
273 กิโลกรัม ตามลําดับ ยางพารายังมีศักยภาพในการแขงขันเนื่องจากความตองการใชยางพาราทั้งน้ํายาง
และไมยางพารามีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อนําไปผลิตเปนสินคาอุปโภคเปนจํานวนมาก ประกอบกับใน
ปจจุบันมีประเทศตางๆปลูกยางพาราเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเปนประเทศที่มีความไดเปรียบประเทศไทยในเรื่อง
ตนทุนในการบริหารจัดการ ดวยระบบการคาเสรีในปจจุบันเกษตรกรไทยอาจประสบปญหาเนื่องจากไทย
ยังไมส ามารถแขงขันทางดานตนทุนการผลิตกับประเทศในกลุม เอเชียได โดยเฉพาะอยางยิ่งจีน
อินโดนีเซีย และเวียดนาม ดังนั้นเกษตรกรไทยจะตองพัฒนาประสิทธิภาพทางดานการผลิตและนํา
เทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการผลิตและเพื่อลดตนทุนการผลิตเพื่อรองรับการแขงขัน
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพการผลิต สมการการผลิตและประสิทธิภาพของการใชปจจัยการผลิต ของ
ยางพาราในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี
2. เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดสุราษฏรธานี

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เกษตรกรสามารถนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางวิเคราะหถึงปญหา และกําหนดแนวทาง
แกไขปญหาของธุรกิจและเพื่อใหผูประกอบธุรกิจสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการแขงขันได
2. เกษตรกรผูปลูกยางพาราสามารถนําผลวิจัยทางดานสมการการผลิตและประสิทธิภาพของ
การใชปจจัยการผลิตเพื่อนําไปผลิตใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางดานการผลิตได
3. เกษตรกรสามารถนําผลการวิจัยทางดานตนทุนผลตอบแทนจากการลงทุนไปวิเคราะห
แนวโนมในการลงทุนและการปรับตัวของธุรกิจรวมทั้งสามารถนําปญหาและอุปสรรคไปกําหนดแนว
ทางแกไข
เครื่องมือและวิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Methods Research) ระหวางการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามโดยเลือกกลุมตัวอยางจากเกษตรกรผูปลูก
ยางพาราในจังหวัดสุราษฏรธานีและการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณแบบมีโครงสรางโดยเลือกกลุม
ตัวอยางจากผูมีสวนเกี่ยวของในการปลูกยางพาราในจังหวัดสุราษฏรธานี
ระเบียบและวิธีวิจัย
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ คือเกษตรกรผูปลูกยางพาราในจังหวัดสุราษฏรธานีมีประชากรผู
ปลูกยางพาราจํานวน 78,969 ราย (สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฏรธานี, 2552)
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือเกษตรกรผูปลูกยางพาราในจังหวัดสุราษฏรธานีจํานวน 399
ราย โดยแบงทําการศึกษาดังนี้
1.2.1. เกษตรกรผูปลูกยางพาราพื้นที่นอยกวา 10 ไร จํานวน 133 ราย
1.2.2. เกษตรกรผูปลูกยางพาราพื้นที่ระหวาง 10-20 ไร จํานวน 133 ราย
1.2.3. เกษตรกรผูปลูกยางพาราพื้นที่มากกวา 20 ไร จํานวน 133 ราย
2. เทคนิคการสุมตัวอยาง
ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางโดยใชเทคนิคการสุมแบบอาศัยความนาจะเปนใชวิธีการสุม
แบบแบงกลุม(Cluster Random Sampling) โดยการแบงประชากรออกเปน 3 กลุมแตทางผูวิจัย
ไมทราบกลุมประชากรแตละกลุมจึงเก็บตัวอยางจากกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมเทากันและทําการสุม
ตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปนใชการสุมตัวอยางแบบลูกโซหิมะ (Snowball)

3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําการศึกษาสมการการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราของเกษตรกร
จังหวัดสุราษฎรธานีทําการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณโดยการใชแบบสอบถามจํานวน 399 ชุด เพื่อ
ศึกษาสภาพการผลิต ประสิทธิภาพจากการใชปจจัยการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพารา
และทําการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพื่อสอบถามผูมีสวน
เกี่ยวของกับการปลูกยางพาราในจังหวัดสุราษฏรธานีจํานวน 30 ราย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการศึกษาประกอบดวย ขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิดังตอไปนี้
(1). ขอมูลปฐมภูมิ รวบรวมขอมูลโดยทําการสัมภาษณนักวิชาการ เกษตรกรผูปลูกยางพารา
แปลงเพาะพันธุยางพารา แบบเจาะลึก(In depth Interview ) สุมตัวอยางแบบ Snowball และออกแบบ
สอบถามเพื่อสอบถามเกษตรกรผูปลูกยางพาราในจังหวัดสุราษฏรธานีสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster
Random Sampling)
(2). ขอ มูลทุติ ย ภูมิ รวบรวมข อ มูล จากบทความ งานวิจัย และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวข อ งจาก
หนวยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน
5.การวิเคราะหขอมูล ใชเครื่องมือตางๆดังนี้คือ
การวิเคราะหขอมูลการผลิต การใชปจจัยการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนเพื่อจัดทํา
แบบสอบถามจากการสัมภาษณแบบมีโครงสรางใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา(Content Analysis)
การวิเคราะหสมการการผลิตใชรูปแบบสมการแบบ Cobb-Douglas Production Function ซึ่ง
เปนแบบจําลองสมการถดถอยสําหรับตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Model)
การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฏรธานีโดยใชการวิเคราะห
ผลิตภาพของการใชปจจัยผันแปรตางๆซึ่งพิจารณาจากผลิตภาพเพิ่ม (Marginal Physical Product หรือ
MPP)
การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฏรธานีโดยใชการ
วิเคราะหการวิเคราะหมูลคาของผลผลิตเพิ่มจากการใชปจจัยการผลิตแตละชนิด (Value of Marginal
Product หรือ VMP)
การวิเคราะหความคุมคาในของโครงการปลูกยางพารา (Indicators of project worth)ใชการ
วิเคราะหดังนี้ มูลคาปจจุบันสุทธิ (net present value : NPV) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (benefitcost ratio : BCR)และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (internal rate of return : IRR)

(1). การวิเคราะหเชิงพรรณนา ประกอบดวยตารางและใชสถิติอยางงายไดแก รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาพิสัย คามัชฌิมเรขาคณิต เพื่ออธิบายผล
(2). การวิเคราะหสมการการผลิตใชรูปแบบสมการดังนี้
Y
=
f (X1, X2, X3, X4,X5,X6,X7,X8)
กําหนดให
Y
=
ผลผลิตของยางพารา (กิโลกรัมตอไร)
X1
=
ปริมาณตนพันธุยางพารา (ตนตอไร)
X2
=
ปริมาณการใชปุยเคมี (กิโลกรัมตอไร)
X3
=
ปริมาณการใชปุยอินทรีย (กิโลกรัมตอไร)
X4
=
ปริมาณน้ําฝน (มิลลิเมตร)
X5
=
จํานวนเดือนที่กรีดยางพารา (เดือน)
X6
=
จํานวนแรงงาน (คน)
X7
=
การใชสารเคมี/ยาปราบศัตรูพืช
X8
=
การใชยาควบคุมโรคพืช

กรอบแนวคิดของการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะหโครงการการศึกษาสมการการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนจากการ
ปลูกยางพาราในจังหวัดสุราษฏรธานี
ผลการศึกษา
การศึกษาสมการการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราในจังหวัดสุราษฎรธานี
ใชขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกยางพาราในจังหวัดสุราษฏรธานี จํานวน 399 ราย แบงเปนเก
ษตรกรผูปลูกยางพาราพื้นที่นอยกวา 10 ไร จํานวน 133 ราย เกษตรกรผูปลูกยางพาราพื้นที่ระหวาง 10 20 ไร จํานวน 133 ราย และ เกษตรกรผูปลูกยางพาราพื้นที่มากกวา 20 ไร จํานวน 133 ราย และทําการ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางเกษตรกรและผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อระดมความคิดเห็นจํานวน 30 คน
1. ขอมูลดานสภาพการผลิต
ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาของเกษตรกรสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือ
ต่ํากวา คิดเปนรอยละ 41.3 เกษตรกรปลูกยางพาราเปนอาชีพรองรอยละ 84 เกษตรกรสวนใหญปลูก
ยางพาราโดยใชเงินทุนตัวเองคิดเปนรอยละ 98.25 ปญหาดานการผลิตจากปจจัยภายนอกสวนใหญเปน

ปญหาที่มีความรุนแรงคอนขางมาก ไดแก ปญหาดานราคาปุยเคมี ปญหาดานราคาปุยอินทรีย ปญหาดาน
ราคาผลผลิต และปญหาดานปริมาณน้ํา สวนปญหาดานแรงงาน เปนปญหาที่มีความรุนแรงคอนขางนอย
และปญหาดานสถานที่ขายผลผลิตเปนปญหาที่มีไมมีความรุนแรง สวนปญหาการผลิตจากปจจัยภายใน
สวนใหญเปนปญหาที่ไมมีความรุนแรงไดแก ปญหาดานโรคพืช และโรคแมลง สวนปญหาดานเงินทุน
เปนปญหาที่มีความรุนแรงคอนขางมาก ดานการจําหนายผลผลิตพบวาเกษตรกรสวนใหญจําหนายผลผลิต
ในรูปแบบของยางแผนดิบคิดเปนรอยละ 72.75 รองลงมาขายน้ํายางสด คิดเปนรอยละ 19.95 และขายเศษ
ยางรอยละ 7.30 ตามลําดับ(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงผลผลิตที่เกษตรกรจําหนาย
รายการ
ขายยางแผน
ขายน้ํายาง
ขายเศษยาง
ที่มา : จากการศึกษา

จํานวน(399)
291
98
11

รอยละ
72.75
19.95
7.30

ดานชองทางการกระจายผลผลิตของยางพาราพบวาเกษตรกรสวนใหญนําผลผลิตไปขายกับผูรับ
ซื้อรายใหญคิดเปนรอยละ 68 รองลงมาขายผานสหกรณรอยละ 14.50 และ ขายผานพอคาคนกลางใน
ชุมชนคิดเปนรอยละ 14 และมีผูประกอบการมารับซื้อในสวนคิดเปนรอยละ 3.50 ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ชองทางการกระจายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฏรธานี
รายการ
มารับซื้อในสวน
ขายผานพอคาคนกลางในชุมชน
นําไปขายผูรับซื้อรายใหญ
ขายผานสหกรณ
ที่มา : จากการศึกษา

จํานวน(399)
14
56
272
58

รอยละ
3.50
14.00
68.00
14.50

2. ขอมูลดานสมการการผลิตยางพาราของเกษตรกร
การวิเคราะหสมการการผลิตของเกษตรกรผูปลูกยางพาราในจังหวัดสุราษฏรธานี มีการแบง
พื้นที่การศึกษาออกเปน 3 กลุมจําแนกตามขนาดพื้นที่การปลูกยางพาราเพื่อทําการเปรียบเทียบผลผลิต
ยางพาราที่ตางกันดังนี้
2.1 สมการการผลิตพื้นที่ปลูกยางพารานอยกวา 10 ไร
In Y
=
4.956 + 0.086lnX3 + 0.813lnX5 + 0.20lnX7 – 0.277lnX8
(t-test)
(2.179)** (2.920)*** (1.809)* (-2.174)**
R – square
=
0.115
F – statistic
=
4.189***
*** มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมันรอยละ 99
** มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมันรอยละ 95
* มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมันรอยละ 90
ผลการวิเคราะหสมการการผลิตพื้นที่ปลูกนอยกวา 10 ไร มีปจจัยที่สงผลกระทบตอปริมาณ
ผลผลิตยางพาราอยางมีนัยสําคัญประกอบดวย 4 ปจจัยดวยกัน คือ การใชปุยอินทรีย (X3) จํานวนเดือนที่
กรีดยาง (X5) การใชยาปราบศัตรูพืช (X6) และการใชยาควบคุมโรค(X7) ซึ่งไดคา Coefficient of
Determination (R2)¥ sÐ˜Ð0oÐIP × ƒT³Ðƒ#T@ Ð@sÐÀ€R° @•$ÀPPà`P0• àµ³9@QÐ¡

เฉลี่ย 60 กิโลกรัมตอไรตอป สามารถขายผลผลิตไดในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30 บาท ทําใหมีรายไดจาก
การขายเศษยางตอไรตอป 1,800 บาท รวมรายไดตอป 57,960 บาท นอกจากนี้ในปที่ 25 เกษตรกรสามารถ
ขายไมยางพาราไดในราคาไรละ 50,000 บาท รวมรายไดตลอดอายุการปลูกยางพารา 1,499,000บาท
5.2 ผลตอบแทนพื้นที่ปลูกยางพาราระหวาง 10-20 ไร
พบวาเกษตรกรสามารถผลิตยางพาราแผนดิบตอไรวันละ 4 แผนมีน้ําหนักเฉลี่ยแผนละ 1.2
กิโลกรัม สามารถขายไดในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 65 บาท โดยมีจํานวนวันที่สามารถกรีดยางพาราได 180
วันตอป ทําใหมีผลตอบแทนจากการขายยางแผนดิบตอป 56,160 บาท และมีผลผลิตในรูปของเศษยาง
เฉลี่ย 60 กิโลกรัมตอไรตอป สามารถขายผลผลิตไดในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30 บาท ทําใหมีรายไดจาก
การขายเศษยางตอไรตอป 1,800 บาท รวมรายไดตอป 57,960 บาท นอกจากนี้ในปที่ 25 เกษตรกรสามารถ
ขายไมยางพาราไดในราคาไรละ 50,000 บาท รวมรายไดตลอดอายุการปลูกยางพารา 1,499,000บาท
5.3 ผลตอบแทนพื้นที่ปลูกยางพารามากกวา20 ไร
พบวาเกษตรกรสามารถผลิตยางพาราแผนดิบตอไรวันละ 4 แผนมี น้ําหนักเฉลี่ยแผนละ 1.2
กิโลกรัม สามารถขายไดในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 67 บาท โดยมีจํานวนวันที่สามารถกรีดยางพาราได 180
วันตอป ทําใหมีผลตอบแทนจากการขายยางแผนดิบตอป 57,888 บาท และมีผลผลิตในรูปของเศษยาง
เฉลี่ย 60 กิโลกรัมตอไรตอป สามารถขายผลผลิตไดในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30 บาท ทําใหมีรายไดจาก
การขายเศษยางตอไรตอป 1,800 บาท รวมรายไดตอป 59,688 บาท นอกจากนี้ในปที่ 25 เกษตรกรสามารถ
ขายไมยางพาราไดในราคาไรละ 50,000 บาท รวมรายไดตลอดอายุการปลูกยางพารา 1,542,200บาท
(ตารางที่ 6 )
ตารางที่ 6 แสดงผลตอบแทนจากการปลุกยางพาราตอไรจําแนกตามพื้นที่การปลูก
รายการ

พื้นทีป่ ลูกยางพารา
นอยกวา 10 ไร

ผลตอบแทนจากการขายยางแผนดิบ(บาท)
ผลตอบแทนจากการขายเศษยางพารา(บาท)
ผลตอบแทนจากการขายไมยางพารา(บาท)
ผลตอบแทนรวม(บาท)

1,404,000
45,000
50,000
1,499,000

ที่มา : จากการศึกษา

พื้นทีป่ ลูก
ยางพาราระหวาง
10 – 20 ไร
1,404,000
45,000
50,000
1,499,000

พื้นทีป่ ลูก
ยางพารามากกวา
20 ไร
1,447,200
45,000
50,000
1,542,200

6. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุนจากการปลูกยางพารา
ในการวิเคราะหความคุมคาในการลงทุนจากการลูกยางพาราผูวิจัยจําแนกการศึกษาออกเปน 3 สวนคือ
6.1 การวิเคราะหผลตอบแทนสุทธิของโครงการ
พบวาผลตอบแทนสุทธิของการปลูกยางพาราของเกษตรกรพื้นที่ปลูกยางพารานอยกวา 10 ไร มี
คาเทากับ 309,290 บาท เกษตรกรพื้นที่ปลูกยางพาราระหวาง 10 – 20 ไร มีผลตอบแทนสุทธิของโครงการ
เทากับ 309,368 บาท และผลตอบแทนสุทธิของการปลูกยางพาราของเกษตรกรพื้นที่มากกวา 20 ไร เทากับ
322,432 บาท ซึ่งทั้ง 3 กลุมมีคามากกวา 0 แสดงวาการลงทุนปลูกยางพาราทั้ง 3 กลุม ใหผลตอบแทนที่
คุมคาและควรลงทุน หรืออธิบายไดวา การลงทุนทําสวนยางพาราของเกษตรกรทั้ง 3 กลุม เมื่อลงทุนแลว
สามารถใหผลตอบแทนแกเกษตรกรคิดเปนมูลคาปจจุบันแลวสูงกวามูลคาปจจุบันของคาใชจายที่เกิดขึ้น
ตลอดอายุของโครงการ จึงทําใหผูลงทุนไดกําไร
6.2 การวิเคราะหอัตราผลประโยชนตอตนทุน
อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุนเกษตรกรพื้นที่ปลูกยางพารานอยกวา 10 ไร มีคาเทากับ
3.04 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเกษตรกรพื้นที่ปลูกยางพาราระหวาง 10 -20 ไร มีคาเทากับ 3.04
และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเกษตรกรพื้นที่ปลูกยางพารามากกวา 20 ไรมีคาเทากับ 3.12 ซึ่งอัตรา
ผลตอบแทนตอการลงทุนของการปลูกยางพาราของเกษตรกรทั้ง 3 กลุมมีคามากวา 1 นั้นแสดงวา
ผลตอบแทนที่ไดรับคุมคากับการลงทุน หรืออธิบายไดวา การลงทุนทําสวนยางพารา 1 บาท ของเกษตรกร
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 จะไดผลตอบแทนเทากับ 3.04 บาท 3.04 บาท และ 3.12 บาท ตามลําดับ ซึ่ง
มีกําไรจึงคุมคาแกการลงทุน
6.3 การวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนภายในโครงการ
สวนอัตราผลตอบแทนภายในโครงการพื้นที่ปลูกยางพารานอยกวา 10 ไร เทากับ 23.83% พื้นที่
ปลูกยางพาราระหวาง 10 -20 ไร เทากับ 23.84% และพื้นที่ปลูกยางพารามากกวา 20 ไร เทากับ 24.00% ซึ่ง
หมายความว า อั ตราผลตอบแทนที่ทําใหมูลคาปจ จุบันของรายไดที่ไดรับจากการลงทุนสูงกวามูลค า
ปจจุบันของคาใชจาย และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับอัตราคิดลดที่เทากับรอยละ 6.75 จะเห็นไดวาอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการจากการลงทุนปลูกยางพาราสูงกวาอัตราคิดลด

สรุปและขอเสนอแนะ
สรุป
การศึกษาสมการการผลิตยางพารา ตนทุนแผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราของเกษตรกรใน
จังหวัดสุราษฏรธานี พบวาประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิตดานเทคนิคพื้นที่ปลูกยางพารานอยกวา 10
ไร และพื้นที่ปลูกยางพารามากกวา 20 ไร อยูในระยะผลตอบแทนลดลงสวนพื้นที่ปลูกยางพาราระหวาง
10-20 ไร อยูในระยะผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ดานการวิเคราะหประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจพบวาทั้ง 3 กลุม
ควรเพิ่มปริมาณการใชปจจัยการผลิตเพื่อใหการใชปจจัยการผลิตอยูในระดับที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจ
ด า นการวิ เ คราะห ค วามคุ ม ค า ในการลงทุ น ปลู ก ยางพารา การลงทุ น ทํ า สวนยางพาราของ
เกษตรกรทั้ง 3 กลุม เมื่อลงทุนแลวสามารถใหผลตอบแทนแกเกษตรกรคิดเปนมูลคาปจจุบันแลวสูงกวา
มูลคาปจจุบันของคาใชจายที่เกิดขึ้นตลอดอายุของโครงการ จึงทําใหผูลงทุนไดกําไร ผลตอบแทนตอการ
ลงทุนของการปลูกยางพาราของเกษตรกรทั้ง 3 กลุมมีคามากวา 1 นั้นแสดงวาผลตอบแทนที่ไดรับคุมคา
กับการลงทุน
ขอเสนอแนะ
การศึกษาสมการการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราของเกษตรกร ในจังหวัด
สุราษฎรธานี ไดนํามาสูขอเสนอแนะบางประการ เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการผลิตยางพารา
ของเกษตรกรเพื่อความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ ดังนี้
1. จากการศึกษาปญหาดานการผลิตและการตลาด เนื่องจากราคายางพารามีความผันผวนไม
แนนอนและราคาปจจัยการผลิตสูงไมมีการควบคุมราคาขายและคุณภาพของปุย ดังนั้นแนวทางการแกไข
ของเกษตรกรคือจัดตั้งกลุมความรวมมือเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรอง จากการที่เกษตรกรไมสามารถกําหนด
ราคาขายผลผลิตไดราคาขายถูกกําหนดโดยผูรับซื้อ เกษตรกรควรมีการรวมกลุมเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรอง
ราคากับผูรับซื้อทําใหลดความเสี่ยงทางการตลาด รวมทั้งเกษตรกรควรมีการรวมกลุมซื้อปจจัยการผลิตเพื่อ
ตอรองราคาปจจัยการผลิตเพื่อใหมีราคาถูกลงและมีอํานาจการตอรองเพิ่มมากขึ้น การรวมกลุมเกษตรกรที่
สามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพควรอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจไววางใจและซื่อสัตย
โดยมีผูทําหนาที่ประสานระหวางเกษตรกรกับผูรับซื้อ เพื่อใหแผนการผลิตสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด รวมทั้งใหขอมูลขาวสารทางการผลิต การตลาด และชวยเหลือในการถายทอดเทคโนโลยีใน
กลุม
2. จากการศึกษาปญหาดานการผลิตพบวาเกษตรกรมีกระบวนการกรีดยางพาราที่ทําลายตน
ยางพาราทําใหอายุการใหผลผลิตของยางพาราลดลงรวมทั้งปริมาณน้ํายางพาราลดลง ดังนั้นแนวทางการ

แกไขปญหาของเกษตรกรคือหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูดานการพัฒนากระบวนการกรีดยางพารา
ที่ทําลายตนยางพารานอยลงทําใหยืดระยะเวลาการใหผลผลิต รวมทั้งทําใหปริมาณน้ํายางพาราสม่ําเสมอ
3. จากการศึกษาปญหาดานการกระจายผลผลิตพบวาผลผลิตสวนใหญขายใหกับพอคาคนกลาง
ทําใหราคาผลผลิตที่เกษตรกรไดรับนอยกวาราคาตลาดดังนั้นจึงควรใหความรูความเขาใจแกเกษตรกรเรื่อง
ตลาดกลางยางพาราเพื่อใหเกษตรกรสามารถลดชองทางการตลาดทําใหขายผลผลิตไดในราคาที่เพิ่มสูงขึ้น
4. จากการศึกษาดานผลผลิตพบวาสวนใหญเปนการขายผลผลิตที่เปนการแปรรูปเบื้องตนโดยไม
เนนเทคโนโลยีทําใหราคาที่เกษตรกรไดรับขึ้นอยูกับตลาดดังนั้นควรมีการใหความรูดานเทคโนโลยีการ
แปรรูปเบื้องตนเพื่อใหสินคาคุณภาพมากขึ้นทําใหเกษตรกรสามารถขายสินคาไดในราคาที่สูงขึ้น รวมทั้ง
เกษตรกรควรมีการมูลคาเพิ่มของสินคาโดยการแปรรูปเบื้องตนหรือผลิตภัณฑที่ไมซับซอน
กิตติกรรมประกาศ
โครงการการศึกษาสมการการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราของเกษตรกร
ในจังหวัดสุราษฎรธานี เปนโครงการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นตามปณิธานของ
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