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บทคัดย่อ
จุดประสงค์หลักของการศึกษาในครั้งนี้ คือ การศึกษาการจัดการโซ่ อุปทานยางพาราและ
สถานการณ์การส่ งออกยางพาราที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ของพื้นที่ จังหวัด เชี ยงราย ถึงความสาคัญของ
รู ป แบบโซ่ อุป ทาน โดยการท าการสั ม ภาษณ์ และเก็ บ ข้อมู ล จากเกษตรกร พ่อค้า คนกลาง และ
ผูป้ ระกอบการ มาวิเคราะห์ ขอ้ มู ลในเชิ งพรรณนา โดยการใช้ทฤษฎี ของการจัดการโซ่ อุปทานมา
วิเคราะห์ผลการศึกษา
จากการศึกษา พบว่าโซ่อุปทานยางพาราเพื่อการส่ งออก มีจุดสาคัญในโครงสร้างทั้ง 3 ส่ วน
ด้วยกัน ทั้งต้นน้ า(เกษตรกร) กลางน้ า (พ่อค้าคนกลาง) และปลายน้ า (โรงงานแปรรู ป) ซึ่ งจากการ
วิเคราะห์ท้ งั 3ส่ วน จะพบได้วา่ ปั ญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดจะเป็ นในส่ วนของต้นน้ า โดยเกิดจากสภาพ
ภูมิประเทศ สภาพอากาศในพื้นที่ และการขาดความเข้าใจในการผลิ ตยางพาราจึงส่ งผลต่อปริ มาณ
น้ ายางที่ ผลิ ตได้ไ ม่เท่า กันในแต่ละพื้นที่ โดยอุ ตสาหกรรมยางพาราในจังหวัด เชี ยงราย ถื อเป็ น
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่มีการแปรรู ปยางพาราออกมาเป็ นโครงสร้างสุ ดท้ายเพื่อส่ งออก โดยการใช้
เส้นทางส่ งออก R3A เป็ นเส้นทางหลักในการขนส่ งยางพาราไปยังประเทศคู่คา้ อย่าง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และจีน (ตอนใต้) ปั จจุบนั สถานการณ์การส่ งออกยางพาราในเชี ยงราย
ยังมู ลค่ าการส่ งออกไม่มากและมี แนวโน้มลดลงเมื่ อเที ยบกับอัตราส่ วนของปริ ม าณการส่ งออก
ในช่วงปี 2555 จนถึง ปี 2557
คาสาคัญ: ยางพารา/การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน/R3A

Abstract
The objective of this research is to study the rubber supply chain management and the
current rubber export situation in Chiang Rai Province. The data were collected from farmers,
middlemen and business firms/entrepreneurs. The study used descriptive analysis based on supply
chain management concepts as analysis tool. .
The study found that the rubber export supply chain in Chiang Rai Province has 3 main
components: upstream (farmers); midstream (middlemen); and downstream (processing plants).
The findings indicate that most problems occur in the upstream segment due to the local
geography and lack of understanding about rubber production, thus causing latex yield to vary
from place to place. The rubber industry in Chiang Rai Province generally involves small-scaled
production and processed rubber still has to be exported for further conversion into final products.
R3A route serves as the main exporting route on transported to trade partner countries like Lao
People’s Democratic Republic and Southern China. The Chiang Rai’s rubber export value is
decreasing compared with the period from 2012 until 2014.
Keywords: Rubber/Logistics and Supply Chain Management/R3A
บทนา
ตามข้อมู ลของสานักงานกองทุ นสงเคราะห์ การทาสวนยางในกรุ งเทพมหานครกล่ าวว่า
ในช่วงระยะเวลาไม่นานเกษตรในภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย กาลัง
ให้ ค วามสนใจการท าสวนธุ รกิ จ ยางพาราได้ส ร้ า งโอกาสในการท างานให้แ ก่ ผู ใ้ ช้แรงงานใน
ระยะเวลามากว่า 1 ปี ที่ผ่านมาธุ รกิจยางพาราได้ลดจานวนผูอ้ พยพถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่ ตวั เมือง
อีกทั้งรัฐบาลไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายที่ส่งเสริ มพื้นที่เพาะปลูกยางและ
นาความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนายางให้เติบโตเพิม่ มากขึ้น
ตามข้อมูลของทางศูนย์สารสนเทศ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 ได้แสดงว่าพื้นที่
การปลูกยางพาราแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยมีการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ ปี 2556- 2558
โดยตามสัดส่ วนของพื้นที่ปลูกยางพาราแต่ละภูมิภาคมีอตั ราเพิ่มขึ้นอย่างใกล้เคียงกัน จากปริ มาณ
พื้นที่ของประเทศไทยที่มีปริ มาณมากที่สุดจะเป็ นภาคใต้ ตามมาด้วยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาค
กลาง และภาคเหนือ จากการแสดงภาพออกมา ยางพาราในภาคใต้เริ่ มมีแนวโน้มการปลูกที่ลดลง
สาเหตุ เนื่ อ งมาจากการเสื่ อ มสภาพของต้น ยางพาราที่ ไ ม่ ส ามารถให้ น้ า ยางได้อย่า งเหมาะสม

ประกอบกับ การผัน ผวนของสภาพอากาศท าให้ แ นวโน้ม การปลู ก ลดลง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือที่การปลูกยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง

พื้นทีป่ ลูกยางพาราในแต่ ละพื้นทีข่ องประเทศไทย
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ทีม่ า ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558)
ภาพที่ 1 การปลูกยางพาราในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ในปี 2556-2558
จากข้อมูลสถิติในปี 2557 อาเภอที่มีพ้ืนที่สวนยางที่สามารถให้ผลผลิตมากที่สุดคือ อาเภอ
เชียงของซึ่ งมีพ้นื ที่ 34,038.5ไร่ มีผลผลิต 7,636 ตันและมีมูลค่า 267.26 ล้านบาท ในขณะที่ราคารวม
ของผลิตภัณฑ์ยางในจังหวัดเชียงรายมีมูลค่า 1,664.67 ล้านบาท
ตามข้อมู ล ของส านัก งานส่ ง เสริ ม การค้า จัง หวัดเชี ย งราย รายงานว่า ส านัก งานกองทุ น
สงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดเชียงราย (2557) แสดงตัวเลขการนาเข้าและส่ งออกในปี พ.ศ. 2556
เป็ นมูลค่า35,977.62ล้านบาท (มูลค่าการส่ งออกเป็ นจานวน 34,313.37 ล้านบาทและ 4,073.62ล้าน
บาทเป็ นมูลค่าการนาเข้า) โดยคู่คา้ หลักคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียน
มา และสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ซึ่ งทาการขนส่ งสิ นค้าโดยรถบรรทุกและเรื อขนส่ ง
สิ นค้า ผลิ ตภัณฑ์ยางพาราที่ส่งออกทางเรื อขนส่ งสิ นค้าโดยผ่านทางท่าเรื อเชี ยงแสนแห่ งที่2 ซึ่ งมี
ผลิตภัณฑ์ยางพาราหลักคือแผ่นรมควันยาง(RSS3)

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.
ศึกษาการจัดการโซ่อุปทานยางพาราในพื้นที่จงั หวัด เชียงราย
2.
ศึ ก ษาสถานการณ์ ก ารส่ ง ออกยางพาราที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บ ัน ของพื้ น ที่ จัง หวัด
เชียงราย
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร เป็ นกลุ่มเกษตรกร ผูป้ ระกอบการ พ่อค้าคนกลาง ในพื้นที่ จังหวัด
เชียงราย
2. ขอบเขตทางด้านเนื้อหา เป็ นการศึกษาโซ่อุปทานยางพาราในพื้นที่จงั หวัด เชียงราย
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลัดการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1 การจัดการโซ่ อุปทาน (Supply Chain Management) เป็ นรู ปแบบการนากลยุทธ์
วิธีการ แนวปฏิบตั ิ หรื อทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ การส่ งต่อ วัตถุดิบ สิ นค้า หรื อบริ การ
จากหน่วยหนึ่งในโซ่อุปทาน (Supply Chain) ไปยังอีกหน่วยหนึ่งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราในภาคเหนือของประเทศไทย
ยางพาราถือเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักสาคัญให้กบั พื้นที่ จังหวัด เชี ยงราย ซึ่ ง
เริ่ มมีการปลู กเพิ่มมากขึ้น จากห่ วงโซ่ อุปทานยางของภาคเหนื อเริ่ มจากน้ ายางดิ บ, ยางก้อนถ้วย,
และเศษยาง ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบ หลักในอุตสาหกรรมยาง ผลิ ตภัณฑ์ยางดังกล่าวได้ทาการส่ งออกและ
ขนส่ ง ผ่านทางกรุ งเทพและท่าเรื อแหลมฉบัง หลังจากเปิ ดสะพานมิ ตรภาพไทย-ลาวแห่ งที่ สอง
เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือกับศูนย์กลางประเทศลาว
1.3 ยางในตลาดสากล
ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในฐานการผลิตยางที่สาคัญที่สุดของโลก เมื่อเร็ ว ๆ นี้ ประเทศ
ไทยมี พื้นที่ เพาะปลู ก ยางธรรมชาติ ครอบคลุ มพื้ นที่ 18.7 ล้า นไร่ (2,992,000 ไร่ ) ซึ่ งเป็ นพื้นที่
เพาะปลูก เต็มจานวน 13,810,000 ไร่ (2,209,600 ไร่ ) ในปี 2556 การส่ งออกยางประจาปี คาดว่าจะ
ถึง 3,860,000 ตัน ประมาณ 13% ของพื้นที่ ปลู กยางเป็ นการบริ โภคในประเทศ และอี ก 83% ถู ก
ส่ งออก ในรู ปแบบของผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งสร้ างรายได้กว่า 600 ล้านบาทไทยต่อปี จากการส่ งออก (ไทย
สมาคม ยางพารา, 2556)

2. ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
คานาย อภิปรัชญาสกุล (2546) กล่ าวว่า การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน หมายถึ ง กระบวน
การบูรณาการ การประสานงาน และควบคุมการเคลื่อนย้ายสิ นค้าคงคลังทั้งของวัตถุ ดิบและสิ นค้า
สาเร็ จรู ป และสารสนเทศไปยังผูบ้ ริ โภคเพื่อจัดการตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค (The Council of
logistics Management, 2002)
ทวีศ กั ดิ์ เทพพิท กั ษ์ (2552) การจัดการโซ่ อุป ทาน คื อ การจัดการความสั ม พันธ์ กบั ผูห้ า
สิ นค้าและลูกค้าเพื่อทาการส่ งสิ นค้าและบริ การที่มีคุณค่าที่เหนื อกว่าคู่แข่งโดยมีตน้ ทุนที่ต่ ากว่าใน
ทุกๆกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษางานวิจยั จากกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพาราใน พื้นที่
จังหวัดเชียงรายจานวน 50 คน ในพื้นที่อาเภอ เชียงแสน และกลุ่มผูป้ ระกอบการหรื อพ่อค้าคนกลาง
ในพื้นที่จานวน 2 รายมาวิเคราะห์การเรี ยบเรี ยงลาดับของโซ่อุปทานยางพารา
2. การเก็บข้อมูล/เครื่ องมือในการทาวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน ตาม
ประเภทของข้อมูล คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิ ง ลึ ก
(In-Depth Interview) ทั้งการสังเกตภาพรวมของยางพาราทั้งการเก็บเกี่ ยวผลผลิต, การแปรรู ปยาง
จากกลุ่มเกษตรกร, การรับซื้ อยางจากผูป้ ระกอบการ, การแปรรู ปยางตลอดการส่ งออกยาง และ
ข้อมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data) การรวบรวมการศึกษาจากงานวิจยั จากวิทยานิพนธ์, วารสาร,
บทความ, หนังสื อพิมพ์ต่างๆและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ทั้งหน่วยงานเอกชนต่างที่ได้มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้ เช่ น สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง, กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็ นต้น
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาข้อมูล ที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งวารสาร
นิตยาสารเกี่ยวกับยางพาราในพื้นที่ จังหวัด เชี ยงราย ซึ่ งผูศ้ ึกษาทาการศึกษาจากการลงพื้นที่ในการ
สัม ภาษณ์ แบบเชิ ง ลึ ก กับ กลุ่ ม เกษตรกรสวนยางในพื้นที่ ทั้ง การสั ง เกตจาการผลิ ตยาง ปั ญหาที่
เกิ ดขึ้ น ในระหว่า งขั้น และ การสอบถามจากเกษตรกรในพื้ นที่ อ.เชี ย งแสน ซึ่ งเป็ นพื้ นที่ ปลู ก
ยางพาราที่ใหญ่และให้ผลผลิตที่ดีในระดับหนึ่ ง นอกจากการสังเกต สอบถาม หรื อ เรี ยนรู ้จากกลุ่ม
เกษตรกรแล้วทางผูศ้ ึ กษาได้สอบถามข้อมู ล เจาะลึ กไปยังกลุ่ มผูป้ ระกอบการในพื้นที่ และ กลุ่ ม

สานักงานสงเคราะห์การทาสวนยางพาราพื้นที่ จังหวัด เชี ยงราย โดยจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
สัมภาษณ์จากกลุ่มเหล่านี้ ทาให้ทราบถึงปั ญหาที่แต่ละส่ วนในการดาเนิ นการส่ งออกยาง อีกทั้งการ
วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ ยางพาราในแต่ละปี จนถึ งแนวโน้มของยางพาราในปั จจุ บนั โดยจากการ
รวบรวมนี้ ผู ้ ศึ กษาได้ใช้รูปแบบของทฤษฎี โซ่ อุป ทาน (SCM) ซึ่ งเป็ นทฤษฎี ของโซ่ อุป ทานถู ก
นามาใช้เพื่อเป็ นการศึกษาโซ่อุปทานยางพาราในพื้นที่ จังหวัด เชียงราย
ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาและวิเ คราะห์ โซ่ อุป ทานยางพาราในพื้ นที่ ภาคเหนื อ พบว่า พื้ นที่ จงั หวัด
เชี ยงราย เป็ นพื้นที่ ที่ มีการเพาะปลู กยางพารามากที่ สุดในพื้นที่ ท้ งั 8 จังหวัดภาคเหนื อ ซึ่ งมีการ
เพาะปลูกยางพาราในพื้นที่ถึง 97,645.78 ไร่ ดว้ ยกัน รู ปแบบของโซ่ อุปทานยางพารา ประกอบด้วย
ส่ วนสาคัญ 3 ส่ วน คือ ต้นน้ า กลางน้ า และ ปลายน้ า เริ่ มจุดเริ่ มต้นของโซ่ อุปทานยางพาราจะเป็ น
ต้นน้ า(Up Stream) คือกลุ่มเกษตรกรสวนยาง โดยเกษตรกรจะทาการปลูกยางพารา ในการปลูก
ยางพารา เกษตรกรต้องใช้ความอดทนอย่างมาก เนื่ องจากในการปลูกยางพาราหากจะทาให้ได้ผล
ผลิ ตออกมาได้ดีจะต้องใช้เวลาในการเติบโตของงต้นยาง 4-5 ปี ด้วยกัน และส่ วนสาคัญของการ
ให้ผลผลิ ตที่ออกมาเป็ นคุณภาพที่ ดีที่สุดจะต้องขึ้นอยู่กบั พันธ์ยางที่ ใช้ปลู กด้วยเช่ นกัน โดยส่ วน
ใหญ่เกษตรกรจะใช้ พันธุ์ยาง PRIM600 ในการปลูก เนื่องจากเป็ นพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตออกมาได้ ดี
ที่สุดถึง 90% และจากผลผลิตที่ได้จากการปลูกยางพารา เกษตรกรจะทาการแปรรู ปยางออกมาใน
รู ปแบบของ ยางแผ่นดิบ น้ ายางสด และเศษยาง ส่ วนต้นน้ านี้ ถือเป็ นส่ วนสาคัญหลักของโซ่ อุปทาน
ยาง และก็จะพบได้อีกว่าส่ วนต้นน้ านี้ จะเป็ นส่ วนที่เกิดปั ญหามากที่สุดด้วยเช่นกัน เนื่ องจากปั ญหา
หลักๆที่เกิ ดขึ้นในส่ วนนี้ จะเกิ ดจากรู ปแบบของสภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศในพื้นที่ และการ
ขาดความเข้าใจในการผลิตยางพาราจึงส่ งผลต่อปริ มาณน้ ายางที่ผลิตได้แต่ละพื้นที่มกั จะได้ผลผลิต
ที่ เฉลี่ ย ออกมาไม่ เท่ า กัน ในส่ ว นต่ อไป คื อ กลางน้ า (Mid-Stream) ซึ่ ง เป็ นผูป้ ระกอบการ และ
สหกรณ์สวนยางโดยหน้าที่ของทั้งผูป้ ระกอบการและสหกรณ์สวนยางนั้นจะทาการตั้งจุดรับซื้ อยาง
หรื อ การเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กบั เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่ งเป็ น
การลดภาระด้านต้นทุ นในการขนส่ งที่ ทางเกษตรกรจะต้องเสี ยไปได้ดี อีกทั้งผูป้ ระกอบการและ
สหกรณ์ยงั เป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญที่สร้างความรู ้เพิ่มเติมให้แก่เกษตรในการสร้างผลผลิตจากยางพารา
เพิ่ ม เติ ม ขึ้ นด้ว ย ในส่ วนของโซ่ อุ ป ทานยางส่ วนสุ ดท้า ยเป็ น ส่ วนปลายน้ า (Downstream) หรื อ
ผูป้ ระกอบการส่ งออก หน้าที่หลักก่อนการดาเนิ นการส่ งออก คือรับซื้ อผลผลิตที่ได้มาแปรรู ปเป็ น
เป็ นผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อเพิ่มมูลค่าของยาง เช่น ยางก้อนถ้วยที่มาแปรรู ปเป็ นยางเครพ และน้ ายาง
สดที่มาแปรรู ปเป็ นยางแผ่นดิบ ในการส่ งออกยางพาราแปรรู ปนั้นผูป้ ระกอบการจะใช้เส้นทาง R3A

ในการส่ งออก โดยเส้นทางนี้ เป็ นเส้นทางเปิ ดใหม่และเป็ นเส้นทางหลักสาคัญในการส่ งออกไปยัง
ประเทศคู่คา้ ซึ่ งผูป้ ระกอบการจะต้องดาเนิ นการผ่านขั้นตอน ทั้งการตรวจสอบมาตรฐานระดับ
ความแห้ ง ของยางและ การตรวจสอบกฎระเบี ย บการส่ ง ออก ( สปป.ลาว และ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน) ทั้งภาษีการส่ งออกละนโยบายยางพาราที่สาคัญในแต่ละประเทศ
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ภาพที่ 5.2 รู ปแบบโซ่อุปทานยางพารา จังหวัด เชียงราย
อภิปรายผล
การวิเคราะห์ รูป แบบของโซ่ อุปทาน กรณี ศึ กษา จัง หวัดเชี ย งราย ได้ใช้รูป แบบของโซ่
อุปทาน ตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า และ ปลายน้ า มาการวิเคราะห์โซ่ อุปทานยาง โดยเกษตรกรชาวสวน
ยาง เป็ นส่ วนสาคัญที่สุดในการผลิตยางเพราะเป็ นจุดเริ่ มต้นของการผลิตและเป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้
ยางพาราเป็ น นอกจากเป็ นส่ วนสาคัญ ปั ญหาที่ พบในส่ วนนี้ ซ่ ึ งเกิ ดจากทั้ง ความแปรปรวนทาง
สภาพอากาศ และ ภู มิป ระเทศ โดยทั้ง 2 อย่า งนี้ จากการวิเคราะห์ ผ ลไม่ ส ามารถที่ จะแก้ไ ขได้
เนื่ องจากลักษณะของภูมิประเทศของเชี ยงราย เป็ นพื้นที่ราบสู ง และมีสภาพอากาศที่ท้ งั ฝน ร้ อน
หนาว จึงเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถควบคุมได้เลย แต่ปัญหาในส่ วนของต้นน้ ายางพาราอีกอย่าง คือ การ
ขาดความรู ้ และความเข้าในเพาะปลู กยางพารา เนื่ องจากยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิ จใหม่ในพื้นที่
จังหวัด เชี ยงราย เกษตรกรบางกลุ่มจึงไม่เข้าใจ และความชานาญการในการรักษาผลผลิต จึงทาให้
ในแต่ละพื้นที่ได้ผลผลิตยางที่ออกมาไม่เท่ากันและค่อนข้างที่จะไม่ได้มาตรฐาน และเกษตรสวน
ยางพื้นที่จงั หวัด เชี ยงราย ส่ วนใหญ่แล้วจะเป็ นเจ้าของเอง ซึ่ งภาครัฐได้เข้ามาช่ วย โดยการสร้าง

กลุ่ ม สหกรณ์ ส วนยางหรื อส านัก งานกองทุ นสงเคราะห์ ก ารท าสวนยางในการเข้ามามี บทบาท
สนับสนุนพื้นที่ปลูกยางพาราเพื่อลดช่องว่างระหว่างกันของเกษตรกรแต่ละรายและช่วยสร้างความ
เข้าใจ และความเชี่ยวชาญในการรักษาผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรมากขึ้น อีกทั้งการให้กลุ่ม
สหกรณ์สวนยางสร้างจุดรับซื้ อยางจากเกษตรเพื่อนามาแปรรู ปต่อเป็ นยางก้อนถ้วยและยางแผ่นดิบ
รมควัน นอกจากจะเป็ นกลุ่มสหกรณ์สวนยางแล้วยังมีพ่อค้าคนกลางและตลาดกลางยางพาราที่ เข้า
ไปสร้างจุดรับซื้ อยางจากพื้นที่การเพาะปลูกยาง เป็ นต้น ในโรงงานแปรรู ปยางพาราในพื้นที่จงั หวัด
เชี ยงราย ส่ วนใหญ่แล้วจะมี ไม่มากนัก ซึ่ งโรงงานเหล่ านี้ จะรั บซื้ อยางแปรรู ปต่อมาเป็ นยางเครพ
และ ยางแผ่นดิบรมควัน ซึ่งโรงงานแปรรู ปนี้จะไปสิ้ นสุ ดเลยที่ท่าเรื อแหลมฉบังเพื่อส่ งออก ต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกจากผูเ้ ล่นทั้งหมดในโซ่อุปทาน ตั้งแต่ตน้ น้ า กลางน้ า ไปถึงปลาย
น้ า เพื่อให้ขอ้ มูลที่ได้น้ นั มีความครอบคลุมในทุกกระบวนการ
2. ควรใช้ผูป้ ระกอบการทุ กส่ วนและกลุ่ ม ตัวอย่างในการเข้าถึ งข้อมู ลเชิ งลึ ก เพื่อความ
เที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้
3. ควรศึกษาด้านต้นทุนโอกาสและอุปสรรคของยางพาราและในส่ วนอื่ นๆเพื่อเข้าถึ ง
ข้อมูลที่ครอบคลุมได้หมดทุกส่ วน
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