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ทำไมต้องยำง ?

ฉบับที่ 8/2562

ส่วนเศรษฐกิจภำคใต้

สุตาภัทร ม่วงนา

สถำนกำรณ์กแต่
รำคำยำงตก
ำรปลู
เกษตรกรยั
กยำงพำรำไทย
งปลูกยำง
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กฤตยา สังข์เกษม
ผลตอบแทนสุทธิในกำร
ปลูกยำงพำรำ (บำท/ไร่)

พืนทีปลูกและรำคำยำงพำรำ
174.4

ไทย เป็นผู้ปลูกรำยใหญ่ มีผลผลิตมำกเป็นอันดับ 1 ของโลก (35%)

10,833

พืนทีปลูกยำงพำรำ

พืนทีปลูกส่วนใหญ่อยู่ในภำคใต้ของไทย โดยเฉพำะ จ.สุรำษฎร์รำนี สงขลำ นครศรีฯ
รำคำ
รำคำยำงทีสูงขึนมำกในปี 2554 ทำให้พืนทีปลูกเพิมขึนอย่ำงรวดเร็ว
ยำงพำรำ
เมือรำคำตำลง พืนทีปลูกไม่ได้ลดลง กลับเพิมขึนในภำคอีสำน
รูปส่นงออกโต
39.5
ในอดีตชำวสวนยำงมีกำไรจำกกำรปลูกยำง แต่ในช่วง 5 ปีล่ำสุด กลับประสบผลขำดทุ
ปริ2551
มาณส่
ออกอาหารทะเลฯ
2548 2549 2550
2552ง2553
2554 2555 2556 2557 ของไทย
2558 2559 2560 2561
ทัง ๆ ทีผลตอบแทนขำดทุน รำคำยำงตกตำ แล้วทำไมเกษตรกรยังคงปลูกยำง ? ทีมำ : สศก. กยท.

6,599

-1,616 -3,142
ปี 46-50 51-55 56-60 61
หมำยเหตุ : ต้นทุนคำนวณจำกกำร
บำรุงรักษำตำมปกติ ทีมำ : สศก.

สำเหตุทีเกษตรกรยังคงยึดติดอยู่กับยำงพำรำ
1
1.1

ไม่รู้ว่ำจะปลูกอะไรทีดี เทียบเท่ำ ยำงพำรำ เพรำะ
รำยได้สมำเสมอ
สร้ำงรำยได้รำยวัน เนืองจำกกรีดได้เกือบทุกวัน
เป็นสินค้ำอุตสำหกรรม มีตลำดรองรับ 100%
มีเงินบำเหน็จจำกกำรขำยไม้ยำงเมือโค่นยำง
ทนทำนต่อกำรเปลียนแปลงของสภำพอำกำศ

1.2

1.3

ต้นทุนตำและมีควำมยืดหยุน่ สูง

ในช่วงทีรำคำตกตำไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ย
ใช้เวลำทำงำนน้อย เพียง 4-5 ชัวโมง/วัน และ 15-20 วัน/เดือน

Positive Expectation

ยำงพำรำ
ปำล์มนำมัน
ข้ำว

รำยได้

นำท่วม/ภัยแล้ง

รำคำขึน

รำคำตก

เกือบทุกวัน
+ ขำยไม้ยำง

ไม่เสียหำย

กรีดเพิม

หยุดกรีด

เดือนละ 2 ครัง

ไม่เสียหำย

ขำยทันที

ขำยทันที

ปีละ 2 ครัง

เสียหำย

ขำยทันที

ขำยทันที*

หมำยเหตุ : คำว่ำ “เสียหำย” หมำยถึง กำรทีต้นพืชตำย หรือ ไม่อำจให้ผลผลิตได้, *ยกเว้นมีกำรอบและเก็บเข้ำยุ้งฉำง
ทีมำ : รวบรวมโดย ธปท.

0 – 1,000 บำท/ไร่

15-20

ต้นทุนกำรบำรุงรักษำต้นยำงต่อปี ระยะเวลำทำงำนต่อวันน้อย จำนวนวันทำงำนต่อเดือน
10

เป็นพืชกำรเมือง รัฐบำลช่วยเหลือเสมอถ้ำเกิดปัญหำ
คำดหวังว่ำรำคำยำงจะปรับตัวสูงขึนดังเช่นอดีต

2 ชำวสวนยำง 46% มีรำยได้หลักจำกนอกภำคเกษตร
3 Switching Cost สูง
มีระยะเวลำรอผลผลิต 7 ปี
สำมำรถให้ผลผลิตได้นำนจนกระทังต้นยำงอำยุ 25 ปี

จำนวนมำตรกำรรัฐ
ทีเกียวข้องกับยำงพำรำ 0
2551

สัดส่วนอำชีพของ
เกษตรกรชำวสวนยำง

ตังแต่ขันตอนกำรปลูกจนถึง
และหำกเกษตรกรปลูกนอก zoning จะไม่ได้
กำรตลำดและกำรแปรรูป
รับกำรช่วยเหลือ
กลุ่มเกษตรกรทีควรจะเปลียน...
เปลียนอย่ำงไร?...
ปลูกพืชหลำกหลำยเพือกระจำยควำมเสียง
1 กลุ่มเกษตรกรทีมีควำมเสียงจำก
สวนทีมีตน้ ยำงแก่ หลังโค่นควรแบ่งพืนทีไป
รำคำยำงทีผันผวน
ปลูกพืชอืนทดแทนยำง
อำทิ ผู้ปลูกยำงเชิงเดียว
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2
อำทิ กลุ่มทีมี switching cost ตำ
รำยได้

Key Success

มำเลเซียมีควำมชัดเจนกว่ำไทย วำงแผนจำกต้นนำจนถึงปลำยนำ

46%
ยำง+รำยได้อืน

คลิกดู 

ไร่นำสวนผสม
คลิกดู 

กล้วยหอมทอง
คลิกดู 

มัลเบอร์รี
หมำยเหตุ : คลิปวิดีโอนีจะมีช่วงต้นทีเหมือนกันประมำณ 40 วินำที

ทำไมนโยบำยลดกำรปลูกยำงของมำเลเซียจึงสำเร็จ?

ควำมชัดเจนในกำรเลือกพืชทดแทน คือ ปำล์มนำมัน ซึงในขณะนัน
ให้ผลตอบแทนดีกว่ำและเหมำะสมกับพืนทีมำกกว่ำยำงพำรำ
รัฐบำลจริงจัง สนับสนุน facility มีหน่วยงำนกลำง ทังเพือควบคุมดูแล
เน้นกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร และเพือวิจัยพัฒนำเน้นเพิม yield

25%
ยำง+พืชอืน

ทีมำ : รวบรวมโดย ธปท.

ตัวอย่ำง กำรปรับตัวของเกษตรกรชำวสวนยำง

ในสถำนกำรณ์ทรำคำยำงตกต
ี
ำ เกษตรกรยังยึดติด มีทำงออกใดบ้ำงให้เกษตรกรมีรำยได้เพิมขึน
แนะน
ำพื
ช
ที
ควรปลูกทดแทนยำง 2 ให้ข้อมูล zoning ทีเหมำะสมแก่กำรปลูกยำง
1

เกษตรกร

29%
ยำงเชิงเดียว

2561

หมำยเหตุ : ยำงเชิงเดียว = มีรำยได้หลักจำกกำรเกษตรและมีพืนทีปลูกยำง > 50%, ยำง+พืชอืน = มีรำยได้หลักจำก
กำรเกษตรและมีพืนทีปลูกยำง < 50%, ยำง+รำยได้อืน = มีรำยได้หลักจำกนอกภำคเกษตร
ทีมำ : แบบสอบถำมภำวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนและแรงงำนเกษตร ปี 2558/2559, สศก. ประมวลผลโดย ธปท.

ชวนคิด ทำงออกสำหรับชำวสวนยำง?

รัฐบำล

2556

Pain Point

ขำดแคลนแรงงำนกรีดยำงและค่ำจ้ำงสูง ต้องพึงพำแรงงำนต่ำงด้ำวจำก
CLMV
Productivity ตำกว่ำคูแ่ ข่ง จำกสภำพอำกำศบำงพืนทีไม่เหมำะสม
มีควำมเสียงจำกกำรพึงพำยำงเป็นหลักเพียงอย่ำงเดียว
Pain Point คล้ำยไทย แต่มำเลเซียมีควำมรุนแรงกว่ำ

