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บทคัดย่อ 
การศึกษารูปแบบการปลูกพืชเสริมในสวนยางพารา มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและ

ผลตอบแทนของการปลูกพืชเสริมในสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยาง  และวิเคราะห์รูปแบบในการปลูก 
พืชเสริมในสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยาง ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลปฐมภูมิซึ่งได้จากแบบสอบถาม 
ด้านการผลิตและต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จำนวน 128 ราย และข้อมูลทุติยภูมิได้จาก 
เอกสารวิชาการจากหนังสือ วารสาร บทความ ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้ายางพารา 
แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
   ผลการศึกษาด้านต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรชาวสวนยาง พบว่า การปลูกยางพารา
เชิงเดี่ยว มีต้นทุนรวมไร่ละ 12,264.25 บาท รายได้ไร่ละ 10,835.76 บาท จะเห็นว่ารายได้ที่เกษตรกรได้รับ 
ต่ำกว่าต้นทุนจึงไม่มีกำไร สำหรับการปลูกสับปะรดแซมในสวนยาง มีต้นทุนรวมไร่ละ 7,999.47 บาท รายได้ไร่ละ 
8,528.90 บาท และกำไรสุทธิไร่ละ 529.43 บาท การปลูกกล้วยแซมในสวนยาง มีต้นทุนรวมไร่ละ 5,147.28 บาท 
รายได้ไร่ละ 16,777.63 บาท และกำไรสุทธิไร่ละ 11,630.35 บาท การปลูกเหลียงร่วมในสวนยาง มีต้นทุนรวม
ไร่ละ 12,951.82 บาท รายได้ไร่ละ 19,345.34 บาท และกำไรสุทธิไร่ละ 6,393.52 บาท และการปลูก 
ไม้เศรษฐกิจร่วมในสวนยาง ในปีที่ 20 (โค่นไม้เศรษฐกิจ) มีต้นทุนรวมไร่ละ 39,598.11 บาท รายได้ไร่ละ 
1,085,252.38 บาท และกำไรสุทธิไร่ละ 1,045,654.27 บาท 

   รูปแบบในการปลูกพืชเสริมในสวนยางพารา ในกรณีที่เกษตรกรปลูกสับปะรดและกล้วยแซมในสวนยาง
ในช่วงอายุต้นยางพารา 1-3  ปี พบว่าในช่วงอายุต้นยางพารา 1 ปี รายได้จากกล้วยและสับปะรดยังต่ำ 
เมื่อเทียบกับต้นทุนแต่เมื่อพิจารณาในช่วงอายุยางพารา 2 – 3 ปี จะเห็นว่าการปลูกกล้วยแซมในสวนยางพารา 
มีกำไร 11,630.35 บาทต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าการปลูกสับปะรดแซมในสวนยางพาราซึ่งมีกำไร 529.43 บาทต่อไร่  
ซึ่งการปลูกกล้วยแซมในสวนยางพาราจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกสับปะรดแซมในสวนยางพารา  
อย่างไรก็ตาม การปลูกพืชแซมในสวนยางเป็นการจัดการทรัพยากรที่ดินให้เกิดประโยชน์ ทำให้มีรายได้ช่วงที่
ยางยังไม่ให้ผลผลิต ประหยัดค่าใช้จ่ายในการควบคุมวัชพืชระหว่างร่องยาง และทำให้เกษตรกรมีเวลา 
ในการดูแลสวนยางมากข้ึน ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือกปลูกพืชแซมในสวนยางพาราต้องพิจารณาความเหมาะสม
ทั้งปัจจัยการผลิตและการตลาดในเชิงพ้ืนที่เพ่ิมเติม และสำหรับกรณีที่เกษตรกรปลูกพืชร่วมในสวนยางพารา 
พบว่า การปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมในสวนยางพาราในปีที่ 1 มีต้นทุนรวม 14,014.38 บาทต่อไร่ สำหรับในปีที่  
2 – 6 มีต้นทุนรวม 4,410.23 บาทต่อไร่ และในปีที่ 7 – 22 มีต้นทุนรวม 39,598.11 บาท ซึ่งจะมีต้นทุน 
ก่อนให้ผลผลิตของไม้เศรษฐกิจรวมอยู่ด้วยจำนวน 28,060.05 บาทต่อไร่ ซึ่งในระหว่างปีจะไม่มีรายได้  
จากไม้เศรษฐกิจ แต่เมื่อมีการโค่นต้นยางและไม้เศรษฐกิจในปีสุดท้ายจะมีรายได้จากการขายยางพาราและ  
การขายไม้เศรษฐกิจจำนวน 1,085,252.38 บาทต่อไร่ ทำให้มีกำไรจากการปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมยางจำนวน 
1,045,654.27 บาทต่อไร่ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในระยะยาวหากเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมในสวนยางพารา
จะทำให้มีผลตอบแทนที่สูงจากการขายต้นยางพาราและไม้เศรษฐกิจ และยังสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ 
ค้ำประกันได้ แต่การปลูกเหลียงร่วมในสวนยางพาราเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมตลอดทั้งปี 
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ลดความเสี่ยงจากราคายางพาราที่ผันผวนและเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางสามารถปลูก
ต้นเหลียงคู่ขนานไปกับการทำสวนยางพาราที่มีการปลูกไม้เศรษฐกิจได้เพราะเป็นพืชที่สามารถปลูกร่วมกันได้ 
  จากการศึกษามีข้อ เสนอแนะด้านการผลิต รัฐบาลควรส่งเสริมให้ เกษตรกรปลูกพืชเสริม 
ในสวนยางพาราโดยปลูกร่วมกับพืชอ่ืนเพ่ือเพ่ิมรายได้และควรให้หน่วยงานของรัฐหลายภาคส่วนร่วม 
บูรณาการเพ่ือให้การส่งเสริมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่คอยให้การสนับสนุนข้อมูล 
ทางด้านการผลิตและการแปรรูปพืชเสริมแก่เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรในการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ สำหรับข้อเสนอแนะทางด้านการตลาด รัฐบาลควรหาตลาดในการจำหน่ายผลผลิต
จากพืชเสริมให้เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือแปรรูปผลผลิตจากพืชเสริมและจัดหาตลาด  
และช่องทางการจัดจำหน่ายเพ่ิมเติม 

  
คำสำคัญ:     สวนยางยั่งยืน การปลูกพืชเสริมในสวนยาง การปลูกพืชแซมยาง การปลูกพืชร่วมยาง 
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Abstract 

A study of integrated farming patterns in rubber plantations. The objectives were  
to analyze the cost-return of integrated crops and the integrated patterns in rubber farmers’ 
plantations. The study relied on primary data gathered through questionnaires from 128 rubber 
farmers and secondary data can be obtained from academic documents, books, journals, 
articles, and statistical data from various sources related to natural rubber products, and then 
used that data for quantitative analysis. 

The results of the study on the cost-return of rubber farmers found that, in mono-
cropping of rubber farms, the cost of production ( COP)  was 12,264.25 baht per rai, and  
the income was 10,835.76 baht per rai. It could be seen that farmers’ income was lower than 
the cost. The inter-cropping rubber farm, (i) case of pineapple planting in rubber plantations, 
the COP per rai was 7,999.47 baht, the income was 8,528.90 baht per rai, and the net profit 
was 529.43 baht per rai, (ii) case of banana planting in rubber plantations, the COP per rai was 
5,147.28 baht, the income per rai was 16,777.63 baht, and the net profit was 11,630.35 baht 
per rai. In the mixed-cropping rubber farm, (i) case of Gnetum gnemon (locally called Leang) 
the COP was 12,951.82 baht per rai, the income was 19,345.34 baht per rai, and the net profit 
was 6,393.52 baht per rai. In the case of timber in rubber plantations, in the 20th year (the year 
of cutting down) COP was 39,598.11 baht per rai, an income was 1,085,252.38 baht per rai,  
and a net profit was 1,045,654.27 baht per rai. 

In the case of the inter-cropping, during the age of the rubber tree 1-3 years, it was 
discovered that the income from the bananas and pineapples was low when compared to  
the cost during the 1st year age of the rubber tree, but considering the period of the rubber 
age in 2-3 years, we found that inter-cropping with bananas in the rubber plantations was  
a good alternative. The profit from inter-cropping with bananas was 11,630.35 baht per rai, 
which was higher than the profit from inter-cropping with pineapples in the rubber plantation, 
which had a profit of 529.43 baht per rai. The yield of inter-cropping with bananas was higher 
than the inter-cropping with pineapples in rubber plantations. However, the inter-cropping in 
rubber plantations was beneficial in the management of land resources, and create additional 
income for non-productive rubber trees. Furthermore, farmers can get benefit from cost savings 
in weed control and increase the frequency of farm visiting. In deciding to plant the inter-
cropping in rubber plantations, it was necessary to consider the suitability of both production 
factors and additional spatial marketing.  
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In the case of mixed-cropping with timber in rubber plantations, it was found that COP 
in the first year was 14,014.38 baht per rai. During the 2 – 6 years, COP was 4,410.23 baht  
per rai, and in the 7 - 22 years, COP was 39,598.11 baht per rai. The COP of timber trees in  
1 – 22 years was 28,060.05 baht per rai, in the period before cutting down the timber  
there would be no income during the year from the wood. However, when the rubber trees 
and timber were cut down in the final year, there will be income from selling rubber and 
timber in the amount of 1,085,252.38 baht per rai. As a result, the profit from the rubber 
plantation totaled 1,045,654.27 baht per rai. Thus, in the long run, if farmers plant economic 
trees for mixed-cropping in rubber plants, they will receive high returns from selling rubber 
trees and economic trees. Moreover, timber and rubber tree can also be used as security  
for loans in the monetary institute. By the way, the alternative mixed-cropping with Gnetum 
gnemon in the rubber plantation was an alternative for farmers to earn an additional income 
throughout the year and reduces risks from the fluctuating rubber prices. Rubber farmers can 
plant Gnetum gnemon parallelly as an inter-cropping together with mixed plantation  
of economic trees and rubber. 

This study proposed the following recommendations: the government should 
encourage farmers to grow integrated crops by planting rubber together with other crops  
to increase income. In addition, the related government agencies should encourage the staff 
to provide supporting information on the production and processing of integrated farming  
and encourage farmers to exchange knowledge and experience for marketing suggestions.  
The government should provide distribution channels to sell the farmers’ products from inter-
cropping and mixed-cropping. 

Keywords: sustainable, rubber plantation, integrated farming, inter-cropping, mixed-cropping. 
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คำนำ 
   การศึกษารูปแบบการปลูกพืชเสริมในสวนยางพารา เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 
ของการปลูกพืชเสริมในสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยาง และวิเคราะห์รูปแบบในการปลูกพืชเสริมในสวนยาง 
ของเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำไปใช้เพ่ือให้เกษตรกรรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง 
ในการตัดสินใจเพ่ือวางแผนด้านการผลิตและการตลาด สามารถลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและรายได้ 
ที่ไม่แน่นอนจากการผันผวนของราคายางพารา และหน่วยงานภาครัฐ สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการกำหนดนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการยางพาราของประเทศ
และเป็นทางเลือกเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
   สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณเกษตรกร และหน่วยงาน
ภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัด พังงา สงขลา พัทลุง ตรัง และสุราษฎร์ธานี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ติดต่อประสานงาน 
ตลอดจนได้รับความร่วมมือและข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือชี้แนะแนวทางด้านวิชาการ จนทำให้เอกสารวิจัย
เล่มนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 

ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน 
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความสำคัญของการวิจัย 

  ยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถส่งออกยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก 
โดยในปี 2563 มีปริมาณส่งออก 3.74 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 181,934 ล้านบาท (กรมศุลกากร, 2564)  
ผลผลิตที่ส่งออกส่วนใหญ่ในรูปของวัตถุดิบขั้นต้นกว่าร้อยละ 78 ของผลผลิตทั้งหมด ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน  
ยางแท่ง น้ำยางข้น ยางคอมปาวด์ และยางผสม (mixture rubber) ซึ ่งมีมูลค่าเพิ ่มน้อย ก่อให้เกิดรายได้ 
เข้าประเทศไม่มากเท่าที่ควร ส่งผลต่อการยกระดับรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราประมาณ 1.83 ล้านราย (การยางแห่งประเทศไทย, 2563) ยางพาราจึงเป็นพืชที ่สร้างรายได้  
ให้เกษตรกรเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยางพารายังเป็นพืช
ที่ปลูกแล้วมีรายได้เกือบตลอดทั้งปี สามารถสร้างรายได้ที่แน่นอนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก  
  จากสถานการณ์ราคายางพาราผันผวนตั้งแต่ปี 2554 ราคายางแผ่นดิบที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
124.16 บาท หลังจากนั้นราคาปรับลดลงต่อเนื่อง โดยราคายางแผ่นดิบที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยปี 2563 กิโลกรัมละ 
44.85 บาท ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกยางพาราเชิงเดี่ยวพึ่งพารายได้
จากการทำสวนยางเพียงอย่างเดียว และมีความเสี่ยงสูงจากการผันผวนของราคา อีกทั้งทำให้สูญเสียโอกาส 
ในการสร้างรายได้เพิ่มจากการทำสวนยางพารา แม้ว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนของรัฐบาลแล้ว 
แต่การช่วยเหลือตนเองของเกษตรกรในการปลูกพืชเสริมรายได้และทำอาชีพเสริมอื่น ๆ ในสวนยาง จะช่วยให้
เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน เป็นการใช้พื้นที่ว่างเปล่าในสวนยางก่อให้เกิดรายได้เสริม โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
ที ่แตกต่างกันไปตามความสนใจ ศักยภาพความเหมาะสมของพื ้นที ่ การตลาด ตลอดจนประสบการณ์  
และองค์ความรู้ของเกษตรกร (วิทยา, 2563) นอกจากผลผลิตยางที่เกษตรกรได้รับ เกษตรกรสามารถลดต้นทุน 
การผลิตยางพาราจากการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการศัตรูพืชและการจัดการดินและปุ๋ยในสวนยาง ทำให้เกษตรกร 
มีงานทำตลอดทั้งปีลดการอพยพแรงงานเกษตรหรือย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่เมืองหลวงและเมืองใหญ่ เป็นแนวทาง 
ในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2558 การยางแห่งประเทศไทยได้เริ่มให้มีการสงเคราะห์ 
การปลูกยางแบบผสมผสาน (แบบ 5) โดยเริ่มการสงเคราะห์ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา 
  ประเทศไทยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ยางพารา พ.ศ. 2561 – 2580 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  
ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  
มีเป้าหมายให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น รวมทั้งคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ซี่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
กรรมการ ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยได้แต่งตั้งคณะทำงาน
ศึกษาการทำสวนยางอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม อีกท้ัง
ภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการปลูกยางพาราเชิงเดี่ยวให้เป็นการปลูกยางพารา
แบบผสมผสาน การใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างระหว่างแถวยาง เพื่อปลูกพืชแซมหรือพืชร่วมยางให้มีประสิทธิภาพ  
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มากขึ้น ซึ่งเกษตรกรจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการปลูกพืชเสริม 
ในสวนยาง โดยเฉพาะในส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนจากการปรับรูปแบบการทำสวนยาง  
  ดังนั ้น แนวทางการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรโดยปรับเปลี ่ยนวิถีการทำเกษตรให้สอดคล้อง  
กับสถานการณ์ราคายางพาราที่มีความผันผวนสูง เป็นการจัดการสวนยางพาราเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงทางด้านรายได้
ของเกษตรกร นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรชาวสวนยาง จึงจำเป็นต้องศึกษารูปแบบการปลูกพืชเสริม
ในสวนยาง การทำสวนยางแบบผสมผสาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการเกษตร ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.2.1 เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกพืชเสริมในสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยาง 
  1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบในการปลูกพืชเสริมในสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยาง 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
  1.3.1 ศึกษาข้อมูลจากเกษตรกรผู ้ปลูกยางพาราในภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการปลูกแทน
ยางพาราแบบผสมผสานของการปลูกพืชเสริมหลักในสวนยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย โดยมีจำนวน
ต้นยางตามที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดจำนวนไม่ต่ำกว่า 40 ต้นต่อไร่ และมีการดำเนินการแล้ว  
ในปัจจุบัน รวมทั้งเกษตรกรที่มีการปลูกยางเชิงเดี่ยวเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดพังงา สงขลา พัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
  1.3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูล ปี 2559 - 2563   
  1.3.3  ระยะเวลาของการศึกษา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1.4  นิยามศัพท ์
  สวนยางย่ังยืน หมายถึง การทำสวนยางที่ผสมผสานเกื้อกูลกันระหว่างสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 
โดยการปล ูกยางไม ่น ้อยกว ่า 40 ต ้นต ่อไร ่  ส ่งเสร ิมก ิจกรรมทางการเกษตรต ั ้ งแต ่  2 ชน ิดข ึ ้นไป  
เช่น การปลูกพืชแซมยาง การปลูกพืชร่วมยาง โดยส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  
หรือการทำสวนยางแบบผสมผสาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความสนใจ ศักยภาพ
ของพ้ืนที่ การตลาด ประสบการณ์และองค์ความรู้ของเกษตรกร 
  การปลูกพืชเสริมในสวนยาง หมายถึง การปลูกพืชในระหว่างแถวยางแล้วทำให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น แบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ การปลูกพืชแซมยาง และการปลูกพืชร่วมยาง 
  การปลูกพืชแซมยาง หมายถึง พืชไร่หรือพืชสวนอายุสั้นที่ชอบแสงแดด สามารถปลูกระหว่างแถวยางได้ 
ในขณะที่ต้นยางอายุไม่เกิน 3 ปี สามารถปลูกจนถึงต้นยางอายุไม่เกิน 4 ปี ก่อนที่ร่มเงาทรงพุ่มของต้นยาง  
ทึบเกินไป จึงหยุดปลูกพืชแซมยาง 
  การปลูกพืชร่วมยาง หมายถึง การปลูกพืชควบคู่กับการปลูกยางพาราเพื่อเสริมรายได้ โดยพืชที่ปลูก
ต้องสามารถเจริญเติบโตร่วมกับต้นยางพาราได้ เพื่อให้ผลผลิตพร้อม ๆ กับยางพารา ซึ่งจะเป็นพืชที่สามารถ  
ขึ้นได้ดีในสภาพร่มเงา 
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1.5  วิธีการวิจัย 
  1.5.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ในการวิจัยนี้มีกรอบการศึกษาที่จะเก็บรวบรวมเฉพาะในกลุ ่มตัวอย่างของ เกษตรกรผู ้ปลูก
ยางพาราที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการปลูกแทนยางพาราแบบผสมผสานของการปลูกพืชเสริมในสวนยางพารา
จากการยางแห่งประเทศไทย รวมถึงการสัมภาษณ์หรือรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี ดังนี้ 
    1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
     สำหรับการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลในประเด็นระบบการผลิต 
ระบบการจัดการ และต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร โดยมีวิธีการรวบรวมดังนี้ 
    1) การใช้แบบสอบถามเพื ่อสำรวจข้อมูลการผลิตและต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู ้ปลูก
ยางพาราในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากเป็นภาคที่มีผู้ได้รับการสนับสนุนให้มีการปลูกแทนยางพาราแบบผสมผสาน
จากการยางแห่งประเทศไทยประมาณร้อยละ 90 ของผู ้ได้รับการสนับสนุนให้มีการปลูกแทนยางพารา 
แบบผสมผสานทั้งประเทศ ซึ่งได้รับการสงเคราะห์ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2563 (ตารางที่ 1.1)  
โดยการกำหนดขนาดตัวอย่างจากจำนวนประชากรเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุนให้มี 
การปลูกแทนยางพาราแบบผสมผสานจากการยางแห่งประเทศไทยจำนวน 1,229 ราย โดยใช้เกณฑ์ Neuman 
(อ้างอิงใน พิชิต, 2548) โดยจำนวนประชากรไม่เกิน 10,000 คน จำนวนขนาดตัวอย่างร้อยละ 20 ได้จำนวนตัวอย่าง
รวมทั้งสิ้น 246 ราย และเพื่อให้การเก็บข้อมูลจากแต่ละจังหวัดเพื่อใช้วิเคราะห์ในการศึกษาที่จะต้องแบ่งรูปแบบ 
การปลูกเป็น 5 ร ูปแบบ ได้แก่ 1) การปลูกยางเช ิงเดี ่ยว 2) การปลูกยางแซมด้วยพืชปัจจัยการผลิตต่ำ 
ผลตอบแทนน้อย 3) การปลูกยางพาราแซมด้วยพืชปัจจัยการผลิตสูงผลตอบแทนมาก 4) การปลูกยางพารา
ร่วมกับพืชที่มีรายได้ตลอดปี และ 5) การปลูกยางพาราร่วมด้วยพืชเศรษฐกิจหลักที่ให้ผลตอบแทนในปีสุดท้าย 
และจะต้องแยกช่วงอายุสวนยางแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) สวนยางอายุ 1 ปี 2) สวนยางอายุ 2 – 6 ปี และ 3) 
สวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของจำนวนตัวอย่างในแต่ละจังหวัดจึงกำหนดขนาดตัวอย่างเป็น
จำนวน 270 ราย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถลงพื้นที่
จัดเก็บแบบสำรวจในทุกจังหวัดตามกรอบการเก็บตัวอย่างที่กำหนดได้ จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากการยาง 
แห่งประเทศไทยในการเก็บแบบสำรวจในพื ้นที่ โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ ่งในบางพื ้นที่ 
มีการควบคุมอย่างเข้มงวดส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลได้ จากการเก็บข้อมูลโดยคณะผู้ศึกษา  
และเจ้าหน้าที ่การยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่  สามารถเก็บตัวอย่างได้จำนวน 128 ราย โดยรายละเอียด 
แสดงในตารางที่ 1.2  
    2) การสำรวจข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทำสวนยาง
ร่วมกับการปลูกพืชเสริมรายได้ที่อยู่ในพ้ืนที่แหล่งปลูกหลักทางภาคใต้  
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ตารางที่ 1.1 จำนวนเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการปลูกแทนยางพาราแบบผสมผสาน 
จากการยางแห่งประเทศไทย ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2563  

หน่วย : ราย 

ภาค/จังหวัด 
ปี พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 
ภาคใต้ พังงา 66 94 61 40 22 2 285 

สงขลา 44 46 37 47 58 37 269 
พัทลุง 13 22 30 57 24 6 152 
ตรัง 17 13 14 26 35 11 116 
สุราษฎร์ธาน ี 6 17 6 21 41 8 99 
นราธิวาส 38 14 6 16 5 1 80 
นครศรีธรรมราช 16 8 7 18 13 7 69 

  

กระบี ่ 8 5 11 13 8 8 53 
ชุมพร 6 1 2 8 5 3 25 
ยะลา 5 3 

 
9 5 

 
22 

ปัตตาน ี 3 4 5 6 
 

3 21 
สตูล 5 3 3 3 3 2 19 
ระนอง 2 8 1 3 2 2 18 
ภูเก็ต 1 

     
1 

รวม 230 238 183 267 221 90 1,229 
ภาค

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กาฬสินธุ ์ 10 2 3 5 1 1 22 
หนองคาย 7 5 1 2 

  
15 

บึงกาฬ 1 4 2 1 
 

2 10 
บุรีรัมย ์ 1 6 1 

   
8 

ศรีสะเกษ 
 

2 4 
 

1 
 

7 
อุบลราชธาน ี 1 3 

  
1 1 6 

นครพนม 
  

2 3 
  

5 
สุรินทร ์

  
2 1 1 1 5 

นครราชสมีา 
   

1 
 

3 4 
ขอนแก่น 1 

 
2 

   
3 

เลย 1 
  

2 
  

3 
มุกดาหาร 

   
1 

 
1 2 

ร้อยเอ็ด 1 
    

1 2 
อำนาจเจรญิ 

 
1 

   
1 2 

ยโสธร 
 

1 
    

1 
รวม 23 24 17 16 4 11 95 
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ตารางที่ 1.1 จำนวนเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการปลูกแทนยางพาราแบบผสมผสาน 
จากการยางแห่งประเทศไทย ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2563 (ต่อ)  

หน่วย : ราย 

ภาค/จังหวัด 
ปี พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 
ภาคกลาง

และ
ตะวันออก 

ตราด 4 3 2 
 

3 5 17 
ระยอง 8 

  
5 

 
1 14 

ชลบุร ี 2 1 3 
 

1 
 

7 
ฉะเชิงเทรา 1 

  
1 

 
1 3 

จันทบุร ี
  

1 
   

1 
รวม 15 4 6 6 4 7 42 

ภาคเหนือ นครสวรรค ์
 

7 
    

7 
สุโขทัย 

 
2 

    
2 

กำแพงเพชร 
     

1 1 
รวม  9 

   
1 10 

รวมทุกภาค 268 275 206 289 229 109 1,376 

 

ตารางที่ 1.2  จำนวนตัวอย่างในจังหวัดเป้าหมาย จำแนกตามรูปแบบการปลูกและอายุสวนยางพารา 

                                                                                                                                  หน่วย : ราย 

จังหวัด 
ปลูกยางเชิงเด่ียว 

ชนิดพืชทีป่ลูกแซมยางพารา ชนิดพืชทีป่ลูกร่วมกับยางพาราพืช รวม 
สับปะรด กล้วย เหลียง ไม้เศรษฐกิจ 

 
1 ป ี 2 - 6 ป ี > 7 ป ี 1 ป ี 2 - 6 ป ี 1 ป ี 2 - 6 ป ี 2 - 6 ป ี > 7 ป ี 1 ป ี 2 - 6 ป ี > 7 ป ี

พังงา 3 6 5 4 2 1 -1 1 4 1 2 3 33 
สงขลา 4 6 3 - -1 2 1 - - - 1 3 21 
พัทลุง 3 5 4 2 2 3 5 1 4 2 2 2 35 
ตรัง 1 2 - - - 1 3 - - - - - 7 
สุราษฎร์ธาน ี 4 4 4 3 3 2 2 - 4 2 2 2 32 

รวม 15 23 16 9 8 9 12 2 12 5 7 10 128 

  
    2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลจากเอกสารวิชาการจากหนังสือ วารสาร บทความ 
เอกสารวิชาการ ข้อมูลสถิต ิต่าง ๆ ของหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องกับสินค้ายางพาราและจาก Web Site  
ที่เก่ียวข้องกับสินค้ายางพารา  
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  1.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistical Analysis) วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ได้รับการสนับสนุน 
ให้มีการปลูกแทนยางพาราแบบผสมผสานของการปลูกพืชเสริมในสวนยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย   
โดยแบ่งตามลักษณะการปลูก วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรโดยจะใช้เครื่องมือทางสถิติอย่างง่าย 
ในการอธิบายในรูปของการหาค่าสัดส่วน ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยของข้อมูล รวมถึงปัญหาและอุปสรรค 
ในด้านการผลิตและการตลาด 

1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.6.1 เกษตรกรรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีข้อมูลใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเพื่อวางแผนด้านการผลิต
และการตลาด สามารถลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและรายได้ที่ไม่แน่นอนจากการผันผวนของ  
ราคายางพารา 
  1.6.2 หน่วยงานภาครัฐ สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายสนับสนุน ส่งเสริม
เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยในการบริหารจัดการยางพาราของประเทศและเป็นทางเลือกเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 



บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

 
2.1 การตรวจเอกสาร 
  งานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกพืชเสริมและกิจกรรมเสริมรายได้ในสวนยางพารา 

การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกพืชเสริมและกิจกรรมเสริมรายได้ในสวนยางพาราที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2554) ได้ศึกษาการปลูกพืชร่วมแบบผสมผสานเพื่อเสริมรายได้  
และการมีกิจกรรมอื่น ๆ ในช่วงว่างงานระหว่างที่ต้นยางพารายังไม่ให้ผลผลิตในช่วงฤดูฝน ปี  2552 เพื่อศึกษา 
การปลูกพริกชี้ฟ้า ข้าวไร่ ถั่วลิสง และฟักทอง ปลูกแซมระหว่างแถวยางพาราอายุ 5 – 6 ปี และการเจริญเติบโต 
ของต้นยางพาราที่ปลูกในสภาพอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว และมีการให้น้ำในฤดูแล้ง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า  
ต้นยางพาราอายุ 1 - 4 ปี สามารถปลูกพืชแซมได้หลายชนิด เช่น ข้าวไร่ ข้าวโพดหวาน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และฟักทอง 
แต่ปีที่ 5 ปลูกพืชไร่แซมสวนยางพาราไม่ได้ผล เนื่องจากไม่สามารถทนร่มเงาได้ และการเจริญเติบโต (เส้นรอบวง) 
ในสวนยางพาราที่มีการให้น้ำในฤดูแล้งกับสวนยางพาราที่ไม่ให้น้ำในฤดูแล้ง (อาศัยน้ำฝน) 3 สวน โดยสุ่ม  
ต้นยางพาราวัดสวนละ 30 ต้น ปรากฏว่าสวนที่มีการให้น้ำ มีการขยายเส้นรอบวงอย่างต่อเนื่องในฤดูแล้ง 
ในขณะที่สวนที่อาศัยน้ำฟ้าอย่างเดียวไม่มีการขยายเส้นรอบวง แต่ในฤดูฝน 2552 (มิถุนายน - ธันวาคม 2552) 
เส้นรอบวงทุกสวนมีการขยายตัวในอัตราใกล้เคียงกัน แต่ในปี 2553 การเจริญเติบโต (เส้นรอบวง)  
ในสวนยางพาราที่มีการให้น้ำในฤดูแล้งกับสวนยางพาราที่ไม่ให้น้ำในฤดูแล้ง (อาศัยน้ำฟ้า) ต้นยางมีการเจริญเติบโต
ความแตกต่างกัน เม ื ่อนำข ้อมูลมาเปร ียบเท ียบค ่าเฉล ี ่ยการเจร ิญเต ิบโตโดยใช ้ T-test ปรากฏว่า 
สวนที่มีการให้น้ำในฤดูแล้งมีค่าเฉลี่ยเส้นรอบวงมากกว่าสวนที่อาศัยน้ำฟ้าที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2561) ได้ศึกษาการยอมรับการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรกรในอำเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ 
สภาพการผลิตยางพารา และความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรกร และการยอมรับการปลูกพืชร่วมยาง 
โดยการสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างจากเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 177 คน ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบผสานวิธี 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร ร้อยละ 52.50 เป็นเพศชาย 
มีอายุเฉลี่ยมีอายุเฉลี่ย 54.3 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 46.3 มีแรงงานครัวเรือนเฉลี่ย 
1 คน และแรงงานจ้างเฉลี่ย 2 คน มีรายได้และรายจ่ายเฉลี่ย 257 ,618.5 บาท และ 58,256.9 บาทต่อปี
ตามลำดับ เกษตรกรมีประสบการณ์การทำสวนยางพาราเฉลี่ย 15.1 ปี เกษตรกรมีแหล่งน้ำสำหรับปลูกพืชร่วมยาง 
ร้อยละ 41.2 มีพื้นที่ปลูกยางพาราเฉลี่ย 19.9 ไร่ต่อครัวเรือน ปริมาณผลผลิตยางพาราเฉลี่ย 279.6 กิโลกรัม 
ต่อไร่ต่อปี ซึ่งแบ่งผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของสวนยางพาราและแรงงานจ้างในสัดส่วน 50 : 50 เกษตรกร  
มีความรู้เกี ่ยวกับการปลูกพืชร่วมยางในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 12.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 
คะแนน เกษตรกรมีการยอมรับการปลูกพืชร่วมยางในขั้นรับรู้มากที่สุด รองลงมาคือขั้นสนใจ ขั้นประเมินค่า  
ขั้นลองทำ และข้ันยอมรับ ตามลำดับ 
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   การศึกษาการเสริมรายได้ในสวนยางของ การยางแห่งประเทศไทย (2562) โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบหลัก คือ
การปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยาง และการทำกิจกรรมเกษตรอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมรายได้ในสวนยาง เพ่ือให้เกษตรกร
ชาวสวนยางมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ร่วมกับการทำสวนยาง ผลการศึกษาพบว่าการปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยาง 
คือการปลูกพืชแซมยางและการปลูกพืชร่วมยาง โดยในส่วนของการปลูกพืชแซมยาง ชนิดและวิธีการปลูกพืช
แซมยางโดยมีพืชไร่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชแซมยาง เช่น ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าวไร่ 
แตงโม ข้าวฟ่าง ฝ้าย ถั่วแดง งา หม่อน เป็นต้น รวมถึงการปลูกพืชอาหารสัตว์ เป็นพืชแซมยาง เนื่องจาก 
ในเขตปลูกยางใหม่นิยมเลี้ยงสัตว์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถปลูกเป็นพืชแซมยางได้ เพื่อตัดนำไปเลี้ยงสตัว์  
หรือปล่อยสัตว์ชนิดที่ไม่ทำอันตรายต้นยาง พืชอาหารสัตว์ที่สามารถปลูกได้ เช่น หญ้ารูซี ถั่วฮามาตา หรือหญ้าไข่มุก 
ซึ่งจากการศึกษาพบว่าหญ้าอาหารสัตว์หลายชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพร่มเงาของต้นยาง และให้ผลผลิต
ในระดับปกติและจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อต้นยางมีขนาดโตขึ้น การปลูกหญ้าอาหารสัตว์ ควรห่างจากแถวยาง 
ไม่ต่ำกว่า 1 เมตร ถ้าหญ้าที่มีลำต้นสูงใหญ่ควรปลูกห่างจากแถวยาง 1.5 เมตร และเก็บเกี่ยวได้หลังจากปลูก  
3 เดือน สำหรับการปลูกพืชร่วมยาง คือพืชที่ปลูกพร้อมกับต้นยางหรือหลังปลูกยางพารา และอยู่ร่วมกับยางพาราเป็น
ระยะเวลายาวนาน สามารถปลูกภายในร่มเงาของต้นยางพาราได้ โดยพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้ร่มเงา
ของยาง เมื่อต้นยางมีอายุ 3 ปี ขึ้นไป เช่น ขิง ข่า ขมิ้น ผักพื้นบ้าน และพืชสมุนไพรบางชนิด โดยปลูกระหว่างแถว 
ห่างแถวยาง 1.5 เมตร และพืชร่วมที่ทนต่อสภาพร่มเงาของต้นยางเมื่อต้นยางมีอายุประมาณ 10 ปีขึ ้นไป  
ซึ่งมีแสงรำไรเพียงพอและมีฝนตกชุก จะเหมาะสมต่อการปลูกไม้ดอกสกุลหน้าวัว ไม้ดอกวงศ์ขิง เช่น ขิงแดง  
ดาหลา หงส์เหิน กระเจียวพังงาน กระเจียวส้ม และบัว ไม้ดอกสกุลเฮลิโกเนีย และไม้ประดับบางชนิด โดยปลูก
ระหว่างแถวยาง ห่างแถวยาง 1.5 – 1.7 เมตร และสำหรับพืชร่วมที่ทนต่อสภาพร่มเงาของต้นยางที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ได้แก่ พืชสกุลระกำ หวายตะค้าทอง กระวาน โดยปลูกกึ่งกลางแถวยาง และในการปลูกไม้ป่าในสวนยาง 
โดยปลูกผสมผสานกึ่งกลางระหว่างแถวยางและทดแทนการปลูกซ่อมต้นยาง ได้แก่ กระถินณรงค์ สะเดาทียม  
ทัง พะยอม มะฮอกกานี เคี่ยม ตะเคียนทอง ยางนา ยมหิน ตำเสา ส่วนกิจกรรมเกษตรอื่น ๆ เพื่อเสริมรายได้ 
ในสวนยาง เช่น การเลี้ยงสัตว์ในสวนยาง การเลี้ยงแมลงในสวนยาง เป็นต้น ทั้งนี้ มีข้อควรคำนึงในการเสริม
รายได้ในสวนยาง คือ ตลาดและเงินทุน สภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ แรงงาน และการปฏิบัติ 

 นอกจากนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563) ได้ศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตกาแฟโรบัสตา  
โดยวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกาแฟโรบัสตาของเกษตรกร เพื ่อวิเคราะห์ทางเลือก  
ที่เหมาะสมในการผลิตกาแฟโรบัสตา ผลการศึกษาพบว่ากรณีผลิตกาแฟอุตสาหกรรม 1) การปลูกสวนเดี่ยวกาแฟ 
เกษตรกรมีต้นทุนรวมไร่ละ 5,976.83 บาท ผลตอบแทนไร่ละ 11,995.28 บาทและกำไรสุทธิไร่ละ 6,018.45 บาท 
และ 2) การปลูกสวนผสมกาแฟร่วมกับทุเรียน เกษตรกรมีต้นทุนรวมของการผลิตกาแฟไร่ละ 2,304.90 บาท 
และต้นทุนรวมของการปลูกทุเรียนไร่ละ 11,574.51 บาท โดยผลตอบแทนจากการปลูกกาแฟร่วมกับทุเรียนรวม 
ไร่ละ 55,054.22 บาท และกำไรสุทธิไร่ละ 41,174.81 บาท ส่วนกรณีผลิตกาแฟคุณภาพ พบว่า 1) การปลูก
สวนเดี่ยวกาแฟ เกษตรกรมีต้นทุนรวมไร่ละ 6,969.77 บาท ผลตอบแทนรวมไร่ละ 16,426.00 บาท และกำไร
สุทธิไร่ละ 9,456.23 บาท และ 2) การปลูกสวนผสมกาแฟร่วมกับทุเรียน เกษตรกรมีต้นทุนรวมของการผลิต
กาแฟไร่ละ 2,689.60 บาท และต้นทุนรวมของการปลูกทุเรียนไร่ละ 11,574.51 บาท โดยผลตอบแทน 
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จากการปลูกกาแฟร่วมกับทุเรียนรวมไร่ละ 56,934.70 บาท และกำไรสุทธิไร่ละ 42,670.59 บาท ดังนั้น ทางเลือก 
ที่เหมาะสมในการผลิตกาแฟโรบัสตา คือ เกษตรกรผลิตกาแฟคุณภาพโดยปลูกร่วมกับทุเรียนและขายกาแฟ 
ในรูปของผลกาแฟสดคุณภาพ และสถาบันเกษตรกรซื ้อผลกาแฟสดคุณภาพเพื ่อแปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟคั่ว  
ซ่ึงทางเลือกดังกล่าวจะทำให้ได้รับกำไรสูงสุด 

2.2 แนวคิดและทฤษฎี 
  2.2.1 แนวคิดต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน 
    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหลักเกณฑ์แนวคิดในการจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิต คือ เป็นต้นทุน
ทางเศรษฐศาสตร์ เป็นต้นทุนการผลิตของผลผลิตของเกษตรกร และเป็นต้นทุนเฉลี่ย (ศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์, 2562) 
    1) ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง 
     1.1) ค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรมการผลิต ตั ้งแต่เตรียมดิน จนถึงเก็บเกี ่ยวผลผลิต มีรายการ  
ที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน 
     1.2) ค่าใช้จ่ายเฉพาะที่เกษตรกรได้ใช้จ่ายไปในช่วงระยะเวลาการผลิตพืชนั้น 
     1.3) ค่าใช ้จ ่ายทั ้งที ่จ ่ายไปเป็นเง ินสดและไม่เป็นเงินสด โดยค่าใช ้จ ่ายที ่เป ็นเง ินสด  
จากการจ้าง การซื้อ การเช่าทรัพย์สินและค่าเช่าดิน ส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน คิดจากการประเมินค่าใช้จ่าย
กรณีการใช้แรงงาน วัสดุปัจจัย เครื่องมือของตนเองหรือของครัวเรือน ที่ไม่ได้จ้าง ไม่ได้ซื้อ ไม่ได้เช่า 
     1.4) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน ซึ่งเป็นการประเมินโดยการคำนวณใส่ไว้ในโครงสร้างต้นทุน 
เป็นค่าใช้จ่ายไม่เป็นเงินสดด้วย 
     ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จะแตกต่างจากต้นทุนทางบัญชีตรงที่ต้นทุนทางบัญชีจะคิดเฉพาะ
รายการที่เป็นเงินสด 
    2) ต้นทุนการผลิต ของผลผลิตของเกษตรกร หมายถึง 
     2.1) ต้นทุนของผลผลิตพืชที่ยังอยู่ในมือของเกษตรกร ไม่ขายผลผลิตแบบตกเขียวไปก่อนแล้ว 
     2.2) ค่าใช้จ่ายที่นำมาคิดเป็นต้นทุนการผลิต จะคิดตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตตั้งแต่เตรียมดินจนถึง
เก็บเกี่ยวได้ผลผลิต หากใช้จ่ายลงทุนไปแล้วไม่ได้ผลผลิต หรือผลผลิตเสียหายก็จะไม่มีต้นทุนของผลผลิต  
จะมีแต่ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการผลิตเท่านั้น 
     2.3) เป็นต้นทุนค่าใช้จ่าย ณ ไร่นา ไม่รวมค่าขนส่งผลผลิตไปขาย 
    3) ต้นทุนเฉลี่ย หมายถึง 
     3.1) ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรทุกรายที่เป็นตัวอย่าง ไม่ใช่ของรายใดรายหนึ่ง 
     3.2) คำนวณต้นทุนด้วยวิธีเฉลี ่ยถ่วงน้ำหนักด้วยพื ้นที ่เพาะปลูก หรือนำเนื ้อที ่ปลูกของ 
แต่ละรายตัวอย่างมาพิจารณาด้วย 
    4) โครงสร้างต้นทุนการผลิตพืชไม้ยืนต้น 
     เนื่องจากไม้ผลไม้ยืนต้นเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวสามารถยืนต้น และให้ผลผลิตได้หลายปี  
การคิดต้นทุนเฉพาะปีที่ให้ผลผลิตอย่างเดียวจะทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เพราะก่อนที่มีผลผลิตให้เก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ เกษตรกรต้องลงทุนในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียมดิน การปลูก และการบำรุงรักษาจนกว่า 
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จะให้ผลผลิต ดังนั้น การคิดต้นทุนการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น จึงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต  
เป็นการนำค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีแรกจนถึง ปีก่อนให้ผลผลิต นำไปคิดเฉลี่ยตามหลักวิชาการ 
แล้วนำไปกระจายเป็นค่าใช้จ่ายต่อปีในทุกช่วงอายุที่ให้ผลผลิต และต้นทุนช่วงให้ผลผลิต เป็นการนำค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทุกกิจกรรมตั้งแต่ ปีที่เริ่มให้ผลผลิตจนถึงสิ้นอายุขัย ดังนั้นต้นทุนรวมต่อไร่ต่อปี ของไม้ผล  
ไม้ยืนต้น เท่ากับต้นทุนก่อนให้ผลผลิตต่อไร่บวกด้วยต้นทุนช่วงให้ผลผลิตต่อไร่ 
     จากแนวคิดต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ที่คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงเวลาของการผลิต  
ใช้เท่าไรก็คิดค่าใช้จ่ายเท่านั้น คิดทั้งที่จ่ายไปเป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด จากการจ้างแรงงาน  การซื้อหา
ปัจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ์ และการเช่าที ่ด ิน นอกนี ้ย ังคิดค่าเสียโอกาสเงินลงทุนไว้ด้วย ซึ ่งต้นทุน  
ทางเศรษฐศาสตร์ จะแตกต่างจากต้นทุนทางบัญชี คือ ต้นทุนทางบัญชีจะคิดเฉพาะรายการที่เป็นเงินสดเท่านั้น  
โดยโครงสร้างต้นทุนการผลิตพืชจะมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
     4.1) ต้นทุนผันแปร 
       (1) ค่าแรงงาน ได้จากค่าแรง ค่าจ้างท้ังแรงงานคน เครื่องจักร ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
        (1.1) ค่าเตรียมดิน ประกอบด้วย ค่าจ้างไถกลับหน้าดิน ไถระเบิดดินดาน ไถปั่น ไถแปร 
คราด ทาเทือก ชักร่อง ซึ่งกิจกรรมเตรียมดินจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการปลูกของแต่ละชนิดพืช และแต่ละพ้ืนที่ 
        (1.2) ค่าปลูก ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและชนิดพืชที่ปลูก คือ ค่าจ้าง ปัก ดำ หว่าน 
หยอด วางแนว ขุดหลุม นำต้นพันธุ์ลงปลูกในหลุมพร้อมกลบและปักไม้ค้ำ รวมทั้งปลูกพืชคลุมดิน 
        (1.3) ค่าดูแลรักษา ประกอบด้วย ค่าจ้างดายหญ้าตัดหญ้า พรวนดิน ให้น้ ำ ใส่ปุ๋ย 
ฉีดพ่นยาสารปราบวัชพืช/ศัตรูพืช รวมทั้งการตัดแต่งกิ่ง ใบ ทรงพุ่ม (ถ้ามี) 
        (1.4) ค ่าเก ็บเก ี ่ยว เป ็นค่าจ ้างในกิจกรรมเก็บเก ี ่ยวผลผลิต หมายรวมถึง  
ทุกกิจกรรมตั้งแต่ เก็บเกี่ยว ขุด หัก กรีด เก็บ มัด สี รวมรวม ขน ตาก แปรรูปอย่างง่าย การคิดค่าจ้างตามแต่
จะตกลงกัน คือ คิดเป็นค่าจ้างรายวัน (บาทต่อวัน) คิดต่อหน่วยผลผลิต (บาท/กก.) หรือคิดเป็นเนื้อที่ (บาทต่อไร่ หรือ 
บาทต่อต้น) โดยนำความสามารถของแรงงานมาพิจารณาด้วย 
       (2) ค่าวัสดุ ประกอบด้วย 
        (2.1) ค่าพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์ ท่อนพันธุ์ กิ่งพันธุ์ ต้นพันธุ์ กรณีไม้ผลไม้ยืนต้น
จะหมายรวมทั้งที่ปลูกในปีแรก และปลูกซ่อม 
        (2.2) ค่าปุ๋ย ที่เกษตรกรใช้ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยเคมี 
        (2.3) ค่าสารกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช เช่น สารป้องกันและฆ่าหญ้า สารป้องกันและ
ปราบโรคแมลงและศัตรูพืชอ่ืน ๆ 
        (2.4) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้า ที่ใช้กับเครื่องจักรเครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรม
การผลิตที่เกษตรกรมีไว้ใช้เอง ไม่ได้จ้างหรือจ้างเฉพาะค่าแรง 
        (2.5) ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอื่น ๆ ที่มีอายุใช้งานไม่เกิน 1 ปี อาทิ ถุงพลาสติก 
ถุงกระสอบ เชือก ตอก เข่ง ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้าบูท ที่เกษตรกรใช้ในกิจกรรมการผลิต 



11 
 

        (2.6) ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์และทรัพย์สิน เป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือ
ทรัพย์สินโรงเรือนที่เกษตรกรมีไว้ใช้เองในกิจกรรมการผลิต และเป็นอุปกรณ์ชุดเดียวกับที่คิด ค่าเสื่อมราคา 
       (3) ค่าเส ียโอกาสเงินลงทุนในต้นทุนผันแปร หมายถึง เงินลงทุนที ่เป ็นค่าใช ้จ ่าย 
ในการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต ที่เป็นปัจจัยผันแปรทั้งค่าแรง และค่าวัสดุ นำไปคิดเป็นค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  
มองได้ 2 กรณี คือ กรณีที่เกษตรกรใช้เงินทุนตนเองไม่ได้กู้ ก็เรียกว่าค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ซึ่งไม่เป็นเงินสด)  
ส่วนกรณี เกษตรกรรายที่กู ้มาลงทุน จะคิดเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ (เป็นเงินสด) ทั้งนี้จะคิดให้ตามอายุของพืชนั้น  
ซึ่งมีวิธีการคำนวณ ดังนี้ 

)(
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TVCOPC 







=  

   โดยที่   OPC   คือ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในต้นทุนผันแปร 
      TVC   คือ ต้นทุนผันแปรทั้งหมดต่อไร่ ทั้งท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด 
      M    คือ ช่วงเวลาการผลิต (เฉลี่ย 12 เดือน) ตั้งแต่เริ่มการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 
      i     คือ อัตราค่าเสียโอกาส ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. (ร้อยละ 6.625) 
 
     4.2) ต้นทุนคงท่ี 
       (1) ค่าเช่าที่ดิน หรือค่าใช้ที่ดิน กรณีไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ต้องเช่าที่ดินและมีการจ่าย
ค่าเช่าจริง (ทั้งที่เป็นเงินสด หรือผลผลิต) เรียกว่า ค่าเช่า ส่วนกรณีเป็นที่ดินของตนเอง ไม่ได้เช่า เรียกว่า ค่าใช้ที่ดิน 
ซึ่งไม่เป็นเงินสดโดยประเมินเทียบเคียงจากอัตราค่าเช่าในพ้ืนที่ 
       (2) ค่าเสื ่อมอุปกรณ์การเกษตร เป็นค่าใช้จ่ายที ่เกิดขึ ้นจากการกระจายมูลค่า 
ของทรัพย์สินที่ซื้อไว้ใช้งานในการผลิต หรือเป็นการปันส่วนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอด
อายุการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น โดยจะคิดประเมินเป็นมูลค่าต่อไร่ ไม่เป็นเงินสด ซึ่งมวีิธีการคำนวณ ดังนี้ 
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   โดยที่   D    คือ ค่าเสื่อมราคาต่อปีทรัพย์สิน 
      BV    คือ มูลค่าแรกซื้อหรือสร้างทรัพย์สิน 
      SV    คือ มูลค่าซากของทรัพย์สินเมื่อหมดอายุการใช้งาน 
      M    คือ ช่วงเวลาการผลิต (เฉลี่ย 12 เดือน) ตั้งแต่เริ่มการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 
      N    คือ อายุการใช้งานของทรัพย์สิน 
      U    คือ ร้อยละการใช้งานของทรัพย์สินในการผลิตยางพารา 
      A    คือ เนื้อท่ีเพาะปลูก 
       (3) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในอุปกรณ์การเกษตร คิดจากค่าใช้จ่ายที่ประเมินหรือ
คำนวณขึ้นจากแนวคิดค่าเสียโอกาสในเงินลงทุน ที่นำไปจัดซื้อจัดหาทรัพย์สินต่างๆ เช่น เครื่องมืออุปกรณ์
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การเกษตร โรงเรือน สิ่งก่อสร้าง เพื่อมาใช้ในกิจกรรมการผลิตสินค้าเกษตรนั้น มาคิดค่าเสียโอกาสที่จะได้รับ
ผลตอบแทนจากการนำทรัพยากรหรือเงินลงทุนนั ้นไปใช้ในกิจกรรมการผลิตอื ่น ซึ ่งอัตราค่าเสียโอกาส  
ที่ใช้ประเมินนั้นจะใช้ดอกเบี้ยเงินกู้ของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมวีิธีการคำนวณ ดังนี้ 
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   โดยที่   OPI   คือ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในทรัพย์สิน 
      BV    คือ มูลค่าแรกซื้อหรือสร้างทรัพย์สิน 
      EV    คือ มูลค่าซากของทรัพย์สินเมื่อหมดอายุการใช้งาน 
      M    คือ ช่วงเวลาการผลิต (เฉลี่ย 12 เดือน) ตั้งแต่เริ่มการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 
      i     คือ อัตราค่าเสียโอกาส ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. (ร้อยละ 6.625) 
      U    คือ ร้อยละการใช้งานของทรัพย์สินในการผลิตยางพารา 
      A    คือ เนื้อท่ีเพาะปลูก 
 
       (4) ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต คิดในโครงสร้างต้นทุนไม้ผลไม้ยืนต้น เป็นต้นทุนก่อนให้ผล
เฉลี่ยต่อไร่ ที่คำนวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่ปีแรกถึงปีก่อนให้ผลผลิต และนำไปปรับลดมูลค่า 
ด้วยวิธี Discount Factor : DF แล้วนำไปกระจายเป็นค่าใช้จ่ายต่อปีในทุกช่วงอายุที่ให้ผลผลิต ด้วย วิธี Cost 
Recovery Factor : CRF หรือคือ 

(ต้นทุนรวมต่อไร่ ปีที่ 1 + ผลรวม ต้นทุนรวมต่อไร่ ปีที่ 2 ถึงปีก่อนเก็บเก่ียว) * DF * CRF 
        (4.1) การหาค่า ตัวร่วมส่วนลด จากการคิดลด Discount Factor (DF) มาทอนค่า
ต้นทุนต่อไร่ที่เกิดขึ้นรวมทุกปีก่อนให้ผลผลิต ให้ไปเท่ากับจำนวนปีที่เก็บเกี่ยวได้แล้ว และใช้อัตราดอกเบี้ย 
ที่กำหนด โดย ค่า DF คำนวณได้จาก สูตร 
 

tr
DF

)1(

1

+
=  

 
        โดยที่   r   คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ ธ.ก.ส. (ร้อยละ 1.5) 
           t   คือ จำนวนปีคิดลด  
        (4.2) การหาค่า ตัวกอบกู ้ทุน เพื ่อนำต้นทุนก่อนให้ผลผลิต กระจายไปทุกปี  
ของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่ปีเริ่มต้นเก็บเกี่ยวจนหมดอายุขัยทางเศรษฐกิจของพืชนั้น โดยเทียบกับค่า CRF (Cost 
Recovery Factor) ที่ได้จาก สูตร ดังนี้ 
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        โดยที่   r   คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ ธ.ก.ส. (ร้อยละ 1.5) 
           k   คือ จำนวนปีอายุขัยที่เก็บเกี่ยว 
 
     4.3) ต้นทุนรวมต่อไร่ หรือ ต้นทุนต่อพื้นที่ (บาทต่อไร่) คำนวณได้จากการรวมค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดท่ีใช้ไปในการลงทุนการผลิตพืชนั้น ทั้งต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงท่ี 
     4.4) ต้นทุนต่อกิโลกรัม หรือ ต้นทุนต่อหน่วย (บาทต่อกิโลกรัม) คำนวณได้จาก ต้นทุนรวม
ต่อไร่หารด้วยผลผลิตต่อไร่ 
    5) แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน 
     ผลตอบแทน (Revenue) คือ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลผลิตที่ทำการผลิต การพิจารณา
ผลตอบแทนการผลิตจะมากหรือน้อยเพียงใด สามารถวิเคราะห์จากรายได้ทั ้งหมด ต้นทุนทั ้งหมด และ 
กำไรสุทธิ โดยคิดเฉลี่ยต่อพ้ืนที่เพาะปลูก 1 ไร่ ดังนี้ 

รายได้ทั้งหมด  = ราคาผลผลิต x จำนวนผลผลิต 

ต้นทุนทั้งหมด  = ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงท่ี 

กำไรสุทธิ  = รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนทั้งหมด 

2.2.2 แนวคิดเกษตรผสมผสาน 

เป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและการเลี ้ยงสัตว์ มีสัตว์หลายชนิดในพื้นที ่เดียวกัน  
โดยที่กิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดจะต้องสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในไร่นาอย่างเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลของสภาพแวดล้อม 
และเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยการทำการเกษตรหลากหลาย กิจกรรมนั่นต้องทำ  
ในพื้นที่และระยะเวลาเดียวกัน เกิดความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีปฏิสัมพันธ์ในทางเกื้อกูล  
ซึ ่งกันและกันของกิจกรรมการผลิต โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรที ่มีอยู ่ในไร่นา เช่น ดิน น้ำ แสงแดด  
และอากาศอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
    รูปแบบการเกษตรผสมผสานช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโดยลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของรายได้ 
เนื่องจากมีความหลากหลายในกิจกรรมการผลิต ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ทำให้รายได้ครัวเรือนมาจากหลาย
กิจกรรมและสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่ายลดลง รวมทั้งลดการพ่ึงพิงปัจจัยการผลิตภายนอก เกษตรกร
สั่งสมกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมการผลิตที่หลากหลาย สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกษตรกรจัดสรรพื้นที่  
ตรงความต้องการในครัวเรือน มีการปลูกข้าว ไม้ผล พืชผักสวนครัว ขุดบ่อเลี ้ยงปลา เลี ้ยงไก่ไว้บริโภค  
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ในครัวเรือนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของเหลือใช้ภายในพื้นที ่ เช่น วัชพืชใช้ทำปุ๋ยชีวภาพ รากไม้   
และก่ิงไม้ไว้ทำถ่าน 
    ทั้งนี้ เมื ่อเกิดผลผลิตจากกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย จึงทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันผลผลิตให้เพื่อนบ้าน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสามารถขยายเครือข่า ย
การทำการเกษตรดังกล่าวให้แพร่หลายไปสู่ระดับชุมชนได้ต่อไป (สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ 2559) เข้าถึงได้จาก https://www.moac.go.th/philosopher-sustainable_agri-preview-
382891791795 
    นอกจากนี ้ แหล่งรวบรวมข้อมูลการทำการเกษตรแนวพระราชดำริและเกษตรที ่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม เข้าถึงได้จาก http://agrifriends.weebly.com ได้กล่าวว่า การทำเกษตรแบบผสมผสาน เป็นวิธี
ทำการเกษตรที่มีการเพาะปลูกหรือเลี ้ยงสัตว์หลายๆชนิดอยู ่พื ้นที ่เดียวกัน   มีการนำเศษวัสดุเหลือใช้ 
จากการผลิตหนึ่งเพื่อใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร  โดยทั่วไปการผลิตแบบนี้มักเป็นรูปแบบการเกษตรประเภท  
ทำเพื่อพอกินพอใช้  ทำโดยสมาชิกในครัวเรือนพอมีเหลือจึงขายซึ่งการเกษตรแบบนี้จัดว่าเป็นการเกษตรแบบ
ดั้งเดิมที่เกษตรกรสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง แต่อาจไม่เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  เนื่องจาก
เกษตรกรจำเป็นต้องมีรายได้หลักเพื่อใช้จ่ายภายในครอบครัว  รวมทั้งเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน  ค่าใช้จ่าย
เพื ่อรักษาพยาบาลเมื ่อยามเจ็บป่วย  หลักการสำคัญของการผลิตแบบนี้คือการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
ลดการใช้สารเคมีการเกษตรหรือใช้แนวทางเลือกอื่นในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช   ซึ่งการเกษตรแบบนี้ถ้าได้รับ
การพัฒนาให้เหมาะสมจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรทำให้มีงานทำตลอดปี  มีรายได้พอเลี ้ยงครอบครัว 
และลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานจากส่วนภูมิภาคเข้าสู่ส่วนกลางได้ 

 หลักการและเงื่อนไขของเกษตรผสมผสาน มีหลักการที่สำคัญ 2 ประการคือ 
1. มีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป และกิจกรรมการเกษตรทั้งสองชนิดต้องทำในเวลา

และสถานที่เดียวกัน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าให้เกิดกำไรสูงสุด 
2. เกิดการเกื้อกูลกันอย่างต่อเนื่องระหว่างกิจกรรมเกื้อกูลกันระหว่างพืชกับพืช พืชกับปลา  

สัตว์กับปลา พืชกับสัตว์ สัตว์กับสัตว์ ซึ ่งลักษณะการเกื้อกูลกันของระบบเกษตรผสมผสานจึงทำให้ต้นทุน 
การผลิตลดลงหรือที่เรียกว่าเป็นการประหยัดทางขอบข่าย (Economy of Scope) และลดการพึ่งพิงปัจจัย 
จากภายนอกในที่สุด    

ในด้านเทคนิคและการจัดการไร่นานั้น เกษตรผสมผสานได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้าง
ความหลากหลายของพืช สัตว์ และทรัพยากรชีวภาพ การใช้ประโยชน์เกื้อกูลกันระหว่างกิจกรรม การใช้ปุ๋ยหมัก  
ปุ๋ยคอก การใช้วัสดุหรือพืชคลุมดิน การปลูกพืชหลายระดับ มีแหล่งน้ำในไร่นา สามารถปลูกพืชคลุมดิน   
ไถพรวนดินหรือปุ๋ยเคมีก็ได้ 
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การพัฒนารูปแบบการเกษตรผสมผสานในประเทศไทย 
 ในประเทศไทยมีการทำการเกษตรแบบผสมผสานมาช้านานแล้ว  จากรูปแบบการผลิตที่ง่าย ๆ 

เช่น การเลี้ยงปลาในนาข้าว และหลังจากที่หน่วยงานของรัฐเข้ามามีบทบาทในด้านการส่งเสริมและวิจัยมากขึ้น รูปแบบ
การผลิตจึงมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น มีการผสมผสานระหว่างพืช สัตว์และปลา เป็นต้น โดยทั่วไปรูปแบบ 
ของการผลิตซึ่งประกอบด้วยชนิดและขนาดของกิจกรรมการผลิตในไร่นาจะแตกต่างกันไปซึ่งปัจจัยที่กำหนด
รูปแบบการผลิตมี 3 ประการคือ  

1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ระดับความสูงต่ำ 
ของพ้ืนที ่แหล่งน้ำ สภาพลมฟ้าอากาศและอ่ืน ๆ  

2. สภาพแวดล้อมทางชีวภาพของพื้นที่ ได้แก่ ชนิดของพืช สัตว์และปลาที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
พ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม  

3. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ขนาดของพื ้นที ่ถ ือครอง จำนวนแรงงาน 
ในครัวเรือน เงินออม ตลาด พฤติกรรมการบริโภค  
    จุดเด่นของการเกษตรผสมผสาน  
    (1) การลดความเสี่ยง และความไม่แน่นอนของรายได้  
    (2) รายได้สม่ำเสมอ  
    (3) การประหยัดทางขอบข่าย ค่าใช้จ่ายในไร่นาลดลง มีรายได้สุทธิเพ่ิมมากขึ้น  
    (4) ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก  
    (5) ลดการว่างงานตามฤดูกาล มีงานทำทั้งป ีทำให้ลดการอพยพแรงงาน 
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บทที่ 3  
ข้อมูลทั่วไป 

 
3.1  สถานการณ์การผลิตยางพารา 
  3.1.1 ด้านการผลิต 
    1) เนื ้อที ่กรีด ปี 2559 – 2563 เนื ้อที ่กรีดมีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นจาก 18.47 ล้านไร่ ในปี 2559  
เป็น 20.58 ล้านไร่ ในปี 2563 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.89 ต่อปี (ตารางที่ 3.1) เนื่องจากในช่วงปี 2553 - 2554 
ราคายางพาราอยู่ในระดับสูงจูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งยางที่ปลูกในช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มกรีดได้ในปี 2559 เป็นต้นมา  
    2) ผลผลิต ปี 2559 – 2563 ผลผลิตยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 4.34 ล้านตัน (ยางดิบ)  
ในปี 2559 เป็น 4.70 ล้านตัน (ยางดิบ) ในปี 2563 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.35 ต่อปี เนื่องจากในช่วงปี 2553 - 2554 
ราคายางพาราอยู่ในระดับสูงจูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่งผลให้ยางที่ปลูกในปี 2553 และ 2554 เริ่มเปิดกรีดได้ในปี 2559 และ 2560 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันประเทศไทย
มีเนื ้อที ่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอินโดนีเซีย แต่ไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตยาง 
มากที่สุดของโลก 
    3) ผลผลิตต่อไร่ ปี 2559 – 2563 ผลผลิตต่อไร่มีแนวโน้มลดลงจาก 235 กิโลกรัมต่อไร่ (ยางดิบ)  
ในปี 2559 เหลือ 228 กิโลกรัมต่อไร่ (ยางดิบ) ในปี 2563 หรือลดลงร้อยละ 0.56 ต่อปี เนื่องจากมีพื ้นที่ 
เปิดกรีดใหม่จากการขยายพื้นที่ปลูกในปี 2553 - 2554 ส่งผลให้มีพื้นที่กรีดได้เพิ่มขึ ้น แต่ต้นยางที ่เริ่ม 
ให้ผลผลิตจะมีผลผลิตต่อไร่ต่ำตามช่วงอายุของยาง จึงทำให้ผลผลิตต่อไร่ในภาพรวมทั้งประเทศมีอัตราลดลง 
    4) ต้นทุนการผลิต ปี 2559 – 2563 ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบมีแนวโน้มลดลง จากกิโลกรัมละ 
60.50 บาท ในปี 2559 เหลือกิโลกรัมละ 57.60 บาท ในปี 2563 หรือลดลงร้อยละ 1.23 ต่อปี (ตารางท่ี 3.1)  

ตารางท่ี 3.1 เนื้อที่กรีด ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปี พ.ศ. 2559 – 2563 

ปี 
เนื้อที่กรีด 
(ล้านไร่) 

ผลผลิต (ล้านตัน) ผลผลิต/ไร่ 
(ยางดิบ) (กก.) 

ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบ 
(บาท/กก.) ยางดิบ ยางแห้ง 

2559 18.47 4.34 4.27 235 60.50 
2560 19.11 4.50 4.43 236 57.97 
2561 20.02 4.81 4.74 240 55.87 
2562 20.46 4.84 4.77 237 56.53 
2563 20.58 4.70 4.63 228 57.60 

อัตราเพ่ิม (ร้อยละ) 2.89 2.35 2.35 -0.56 -1.23 
หมายเหตุ : * ประมาณการ 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564 
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    5) แหล่งผลิตที่สำคัญ จากข้อมูลเนื้อที่กรีด ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ที่ประมาณการของปี 2563 
ประเทศไทยมีเนื้อที่กรีดทั้งสิ ้น 21.98 ล้านไร่ (ตารางที่ 3.2) ผลผลิตทั้งประเทศมี 4.86 ล้านตัน (ยางดิบ) 
ผลผลิตต่อไร่ต่อปีเฉลี่ย 221 กิโลกรัม (ยางดิบ) โดยภาคที่มีเนื้อที่กรีดมากที่สุดคือภาคใต้มีเนื้อที่กรีด 12. 49 
ล้านไร่ รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.85 ล้านไร่ ภาคกลาง 2.32 ล้านไร่ ภาคเหนือ 1.32 ล้านไร่  
คิดเป็นร้อยละ 56.84 ร้อยละ 26.60 ร้อยละ 10.54 และร้อยละ 6.01 สำหรับข้อมูลเนื้อที่กรีดในระดับจงัหวัด 
จังหวัดที่มีเนื้อที่กรีดสูงสุดคือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่กรีดจำนวน 2.11 ล้านไร่ รองลงมาคือ สงขลา 
นครศรีธรรมราช ตรัง และยะลา มีเนื้อที่กรีดจำนวน 1.87 ล้านไร่ 1.77 ล้านไร่ 1.18 ล้านไร่ และ 1.08 ล้านไร่ ตามลำดับ 

ตารางท่ี 3.2 เนื้อที่กรีด และปริมาณผลผลิต (ยางดิบ) รายภาคและจังหวัดที่สำคัญ ปี พ.ศ. 2563 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด เนื้อที่กรีด (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 
รวมท้ังประเทศ 21,984,446 4,859,666 221 
ภาคเหนือ 1,321,148 238,784 181 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,848,242 1,273,928 218 
ภาคกลาง 2,318,074 444,928 192 
ภาคใต้ 12,496,982 2,902,026 232 

สุราษฎร์ธาน ี 2,114,568 502,618 238 
สงขลา 1,872,299 437,226 234 
นครศรีธรรมราช 1,777,102 412,841 232 
ตรัง 1,185,411 287,114 242 
ยะลา 1,084,003 244,664 226 
บึงกาฬ 841,929 206,556 245 
พัทลุง 895,296 204,030 228 
เลย 817,491 186,257 228 
นราธิวาส 833,775 178,472 214 
กระบี ่ 559,380 133,651 239 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 

3.2  สถานการณ์การตลาดยางพารา 
  3.2.1 การส่งออก 
    ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2559 - 2563) การส่งออกยางพาราของไทยมีแนวโน้มลดลงจาก 3.894 ล้านตัน 
ในปี 2559 (ตารางที่ 3.3) เหลือ 3.802 ล้านตันในปี 2563 หรือลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.43 ต่อปี เนื่องจาก
ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว ่างประเทศจีนและสหรัฐอเมร ิกาที ่ย ืดเยื ้อ และการระบาดของ  
โรค COVID-19 ทำให้การส่งออกยางพาราลดลง สำหรับการส่งออกยางของไทยจำแนกตามชนิดผลิตภัณฑ์  
จากข้อมูลการส่งออกยางพาราของกรมวิชาการเกษตร พบว่า การส่งออกน้ำยางข้น และยางคอมปาวด์  
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.68 และร้อยละ 13.74 ต่อปีตามลำดับ เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางประเภทจุ่ม 
ที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำยางข้นเป็นวัตถุดิบ และกลุ่มอุตสาหกรรมยางล้อมีการขยายตัวต่อเนื่อง สำหรับ 
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การส่งออกยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางอื่น ๆ มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 12.58 ร้อยละ 8.96 และร้อยละ 
10.34 ต่อปี ตามลำดับ 

ตารางท่ี 3.3 ปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศไทย จำแนกตามชนิดยาง ปี 2559 - 2563  
หน่วย: ล้านตัน 

ปี ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น ยางคอมปาวด์ อ่ืน ๆ รวม 
2559 0.607 1.729 0.666 0.828 0.064 3.894 
2560 0.719 1.592 0.700 1.243 0.189 4.443 
2561 0.566 1.546 0.782 1.473 0.140 4.507 
2562 0.486 1.519 0.682 1.269 0.080 4.036 
2563 0.377 1.107 0.698 1.560 0.057 3.802 

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) -12.58 -8.96 0.68 13.74 -10.34 -1.43 
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, 2564 (สถิติยางประเทศไทย ปีท่ี 50 (2564) ฉบับท่ี 1) 

    สำหรับประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย (ตารางที่ 3.4 ) ได้แก ่
    1) จีน นำเข้ายางพาราจากไทยลดลงจาก 2.260 ล้านตัน ในปี 2559 เหลือ 2.349 ล้านตัน  
ในปี 2563 หรือลดลงร้อยละ 1.13 ต่อปี 
    2) มาเลเซีย นำเข้ายางพาราจากไทยเพิ่มขึ้นจาก 0.365 ล้านตัน ในปี 2559 เป็น 0.406 ล้านตัน  
ในปี 2563 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.92 ต่อปี 
    3) ญี่ปุ่น นำเข้ายางพาราจากไทยลดลงจาก 0.217 ล้านตัน ในปี 2559 เหลือ 0.151 ล้านตัน  
ในปี 2563 หรือลดลงร้อยละ 7.79 ต่อปี 
    4) สหร ั ฐอเมร ิกา  นำเข ้ ายางพาราจากไทย เพ ิ ่ มข ึ ้ นจากปร ิมาณ 0 .190 ล ้ านตัน 
ในปี 2559 เป็น 0.228 ล้านตันในปี 2562 และลดลงเหลือ 0.173 ล้านตัน ในปี 2563 โดยภาพรวมในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมามีแนวโน้มการนำเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.60 ต่อปี 

ตารางท่ี 3.4 ปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศไทย จำแนกตามประเทศคู่ค้า ปี 2559 - 2563  
หน่วย: ล้านตัน 

ปี จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อ่ืน ๆ รวม 
2559 2.260 0.365 0.217 0.190 0.862 3.894 
2560 2.789 0.407 0.219 0.178 0.85 4.443 
2561 2.736 0.434 0.214 0.198 0.925 4.507 
2562 2.305 0.398 0.201 0.228 0.904 4.036 
2563 2.349 0.406 0.151 0.173 0.722 3.801 

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) -1.13 1.92 -7.79 0.60 -2.89 -1.43 
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, 2564 (สถิติยางประเทศไทย ปีท่ี 50 (2564) ฉบับท่ี 1) 
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    สำหรับความเคลื่อนไหวของราคายางพาราในช่วงปี 2550 – 2562 ราคายางพาราในประเทศ 
มีการปรับตัวในทิศทางเดียวกับราคาซื้อขายยางในตลาดล่วงหน้า โดยราคายางพาราทุกชนิดมีการปรับตัวลดลง 
ทุกตลาด ซ่ึงมีปัจจัยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อราคายาง โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกจากอิทธิพล
จากข้อมูลข่าวสารทางการตลาดยางพารา ราคาซื้อขายยางในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ การเพิ่มขึ้นของผลผลิตยาง 
จากประเทศผู้ผลิตยางพารารายใหม่ (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม: CLMV) การดำเนินมาตรการตอบโต้ 
ทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้ยาง ส่งผลให้เป็นข้อจำกัด 
ในการยกระดับราคายางพาราในประเทศให้สูงขึ้น โดยได้แบ่งช่วงการผันผวนของราคายางแต่ละช่วงเวลา ดังนี้ (ภาพที่ 3.1) 
    ปี 2550 – 2554 ราคามีการปรับตัวลดลงในช่วงปี 2550 – 2552 เนื่องจากได้รับผลกระทบ 
จากวิกฤติเศรษฐกิจของโลกทำให้การลงทุนชะลอตัว ส่งผลให้ความต้องการใช้และราคายางพาราปรับตัวลดลง 
และเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในปี 2553 ต่อเนื่องไปถึงปี 2554 ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการใช้ยางพาราของโลก  
ที่เพ่ิมข้ึน และเศรษฐกิจโลกเริ่มฟ้ืนตัว การค้าการลงทุนเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ความต้องการใช้ยางเพ่ิมข้ึน 
    ปี 2555 – 2558 ราคายางพาราปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื ่อง เนื ่องจากเศรษฐกิจโลกได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจของสภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมทั้งจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ยางพารารายใหญ่ของโลก 
ส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการชะลอการใช้ยางพารา  
    ปี 2559 – 2562 ราคายางพาราเริ่มปรับตัวเพ่ิมขึ้นในปี 2559 และปรับตัวลดลงในปี 2560 และลดลง
ต่อเนื่องมาจนถึงปลายปี 2561 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่ยังคง
ยืดเยื้อ อีกทั้งการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้ยางหลัก โดยประเทศผู้นำเข้ายางพาราหลักจากประเทศไทย 
ได้แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ทำให้ปริมาณการผลิตยางล้อลดลง รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก การเมือง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา การปรับตัวของราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้ราคายางปรับตัวลงเช่นกัน 

ปี 2563  ราคายางพาราในไตรมาสที่ 1 ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและภาวะเศรษฐกิจโลก
ส่งผลให้นักลงทุนชะลอการซื้อขายยางถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 และโรงงานกลับเข้าสู่ภาวะปกติในไตรมาส 3  
แต่เนื่องจากมีฝนตกชุกในพ้ืนที่ประเทศผู้ปลูกยางพารา การขาดแคลนแรงงานในสวนยาง และจีนมีนโยบายอุดหนุน
อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ รวมถึงปริมาณสต็อกยางปรับตัวลดลง ทำให้ราคายางปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 ความเคลื่อนไหวของราคายางแผ่นดิบที่เกษตรกรขายได้ ช่วงปี 2550 – 2563 
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  3.2.2 ความต้องการใช้ยางพาราในประเทศ 
    1) ความต้องการใช้ยางพาราแยกตามชนิดของยาง 
     ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2559 – 2563) ความต้องการใช้ยางพาราของไทย ลดลงจาก 617,269 ตัน  
ในปี 2559 เหลือ 581,585 ตัน ในปี 2563 หรือลดลงร้อยละ 1.04 ต่อปี (ตารางที่ 3.5 ) โดยความต้องการใช้ยาง 
แยกตามชนิดได้ดังนี้ 
     1.1) ยางแผ่นรมควัน ใช้ในประเทศลดลงจาก 124,618 ตัน ในปี 2559 เหลือ 87,132 ตัน ในปี 
2563 หรือลดลงเฉลี่ยร้อยละ 17.06 ต่อปี  
     1.2) ยางแท่ง ใช้ในประเทศลดลงจาก 247,168 ตัน ในปี 2559 เหลือ 230,214 ตัน ในปี 2563 
หรือลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.50 ต่อปี  
     1.3) น้ำยางข้น ใช้ในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 182,884 ตัน ในปี 2559 เป็น 222,061 ตัน ในปี 2563 
หรือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 11.44 ต่อปี  
     1.4) ยางอื่น ๆ ใช้ในประเทศลดลงจาก 62,599 ตัน ในปี 2559 เหลือ 42,178 ตัน ในปี 2563 
หรือลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10.27 ต่อปี 

ตารางท่ี 3.5 ความต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศของไทย จำแนกตามชนิดยาง ปี 2559 - 2563  
หน่วย: ตัน 

ปี ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น อื่น ๆ รวม 
2559 124,618 247,168 182,884 62,599 617,269 
2560 151,420 277,106 178,293 46,424 653,243 
2561 125,490 274,373 188,241 43,531 631,635 
2562 47,686 223,602 357,181 34,614 663,084 
2563 87,132 230,214 222,061 42,178 581,585 

อัตราเพ่ิม (ร้อยละ) -17.06 -3.50 11.44 -10.27 -1.04 
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, 2564 (สถิติยางประเทศไทย ปีท่ี 50 (2564) ฉบับท่ี 1) 

    2) ความต้องการใช้ยางพาราแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 
     ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ความต้องการใช้ยางพาราของไทยแยกตามประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้ 
(ตารางท่ี 3.6) 
     2.1) อุตสาหกรรมยางล ้อ เป็นอุตสาหกรรมที ่ม ีความต้องการใช้ยางพารามากที ่สุด  
มีการใช้ยางพาราลดลงจาก 373,922 ตัน ในปี 2559 เหลือ 303,895 ตัน ในปี 2563 หรือลดลงร้อยละ 4.06 ต่อปี  
     2.2) อุตสาหกรรมถุงมือยาง มีการใช้ยางพาราเพิ ่มขึ ้นจาก 72,992 ตัน ในปี 2559  
เป็น 75,366 ตัน ในปี 2563 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.17 ต่อปี  
     2.3) อ ุตสาหกรรมยางย ืด ม ีการใช ้ยางพาราเพิ ่มข ึ ้นจาก 97,174 ต ัน ในปี 2559 
เป็น 114,530 ตัน ในปี 2563 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.34 ต่อปี  
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     2.4) อุตสาหกรรมยางรัดของ มีการใช้ยางพาราลดลงจาก 21,541 ตัน ในปี 2559 เหลือ 
3,764 ตัน ในปี 2563 หรือลดลงร้อยละ 37.20 ต่อปี  
     2.5) อุตสาหกรรมอื่น ๆ มีการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้นจาก 51,640 ตัน ในปี 2559 เป็น 84,030 ตัน  
ในปี 2563 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.20 ต่อปี  

ตารางท่ี 3.6 ความต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศ จำแนกตามผลิตภัณฑ์ยาง ปี พ.ศ. 2559 - 2563  
หน่วย: ตัน 

ปี ยางล้อ ถุงมือยาง ยางยืด ยางรัดของ อ่ืน ๆ รวม 
2559 373,922 72,992 97,174 21,541 51,640 617,269 
2560 412,801 55,367 111,500 27,546 46,029 653,243 
2561 416,049 51,537 113,850 4,723 45,476 631,635 
2562 413,019 64,378 111,471 8,605 65,611 663,084 
2563 303,895 75,366 114,530 3,764 84,030 581,585 

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) -4.06 2.17 3.34 -37.20 14.20 -1.04 
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, 2564 (สถิติยางประเทศไทย ปีท่ี 50 (2564) ฉบับท่ี 1) 

3.3  ข้อมูลทั่วไปจากการสอบถามเกษตรกรชาวสวนยาง 
  3.3.1 สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
    1) เพศ อายุ 
     จากข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 128 ราย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
เป็นเพศชายจำนวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.47 และเพศหญิงจำนวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.53  
ของจำนวนตัวอย่างทั้งหมด โดยจากการสำรวจแบ่งเป็นเกษตรกรที่ปลูกยางเชิงเดี่ยว จำนวน 54 ราย ปลูก
สับปะรดแซมในสวนยาง 17 ราย ปลูกกล้วยแซมในสวนยาง 21 ราย ปลูกเหลียงร่วมในสวนยาง 14 ราย  
และปลูกไม้เศรษฐกิจอื่นร่วมในสวนยาง 22 ราย จะเห็นได้ว่าเพศชายมีสัดส่วนการปลูกพืชเสริมในสวนยาง
มากกว่าเพศหญิง และปลูกยางเชิงเดี ่ยวน้อยกว่าเพศหญิง อาจเนื่องมาจากเพศชายมีเวลาในการทำงาน 
นอกบ้านมากกว่า 
     สำหรับอายุของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 
40.63 รองลงมาคือช่วงอายุ 51 - 60 ปี ช่วงอายุ 41 - 50 ปี และช่วงอายุ 31 - 40 ปี มีจำนวน 37 ราย  
31 ราย และ 8 ราย ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 28.91 ร้อยละ 24.22 และร้อยละ 6.25 ของจำนวนตัวอย่าง
ทั้งหมด ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าช่วงอายุมากกว่า 60 ปี มีสัดส่วนการปลูกยางเชิงเดี่ยวและปลูกพืชเสริม 
ในสวนยางมากกว ่าช ่วงอาย ุอ ื ่นๆ ซ ึ ่ งเกษตรกรที ่ม ีอาย ุมาก ม ีประสบการณ์ในการทำการเกษตร 
ทำให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการในการทำการเกษตรมาผสมผสาน (ตารางท่ี 3.7)  
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ตารางท่ี 3.7  เพศ อายุ ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 

รายการ 
ปลูกยางเชิงเดี่ยว 

ปลูกพืชเสริมในสวนยาง 
รวม 

พืชแซมยาง พืชร่วมยาง รวม 
จำนวน 
(ราย) 

สัดส่วน
(ร้อยละ) 

สับปะรด 
(ราย) 

กล้วย 
(ราย) 

เหลียง 
(ราย) 

ไม้เศรษฐกิจ 
(ราย) 

จำนวน 
(ราย) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ราย) 

สัดส่วน
(ร้อยละ) 

เพศ           
 - ชาย 25 46.30    12 12 6 16 46 62.16 71 55.47 
 - หญิง 29 53.70     5 9 8 6 28 37.84 57 44.53 

รวม 54 100    17 21 14 22 74 100 128 100 
อาย ุ           
 - 31 - 40 ปี 4 7.41    1 2 1 - 4 5.41 8 6.25 
 - 41 - 50 ปี 11 20.37    3   5 4 8 20 27.03 31 24.22 
 - 51 - 60 ปี 17 31.48    4 5 5 6 20 27.03 37 28.91 
 - มากกว่า 60 ปี 22 40.74    9 9 4 8 30 40.54 52 40.63 

รวม 54 100   17 21 14 22 74 100 128 100 
ที่มา : จากการสำรวจ 

    2) ระดับการศึกษา สมาชิกในครัวเรือน และแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน 
     ในส่วนของระดับการศึกษา เกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จำนวน  
55 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.97 และส่วนใหญ่มีทั ้งการปลูกสวนผสมและการปลูกสวนเดี ่ยว รองลงมาคือระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.28 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.63 และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจำนวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.84 ของจำนวนตัวอย่าง
ทั้งหมด ด้านสมาชิกในครัวเรือน ส่วนใหญ่เกษตรกรมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 3 - 4 คนต่อครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 54.69 รองลงมาคือจำนวน 1 - 2 คน คิดเป็นร้อยละ 32.03  ส่วนจำนวน 5 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 13.28  
และในแต่ละครัวเรือนส่วนใหญ่มีแรงงานภาคการเกษตรจำนวน 1 - 2 คนต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.94  
รองลงมาคือจำนวน 3 - 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.72 และจำนวน 5 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.34 ของจำนวน
ตัวอย่างทั้งหมด (ตารางที่ 3.8) แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาลงมา  
และในครัวเรือนของเกษตรกรมีแรงงานที่ทำการเกษตรเพียง 1 – 2 รายต่อครัวเรือน 
    3) อาชีพ 
     ในด้านอาชีพของเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร จำนวน 111 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 86.72  รองลงมาคืออาชีพราชการ และอาชีพค้าขาย มีจำนวน 6 ราย และ 4 รายตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 
4.69 และร้อยละ 3.13 ตามลำดับ (ตารางที่ 3.9) 
     อาชีพเกษตรกรปลูกยางเชิงเดี่ยวคิดเป็นร้อยละ 89 ของอาชีพทั้งหมด และปลูกพืชเสริมในสวนยาง
คิดเป็นร้อยละ 85 ของอาชีพทั้งหมด (ตารางที่ 3.9)  
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ตารางท่ี 3.8 ระดับการศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือน และแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน 

รายการ 
ปลูกยางเชิงเดี่ยว 

ปลูกพืชเสริมในสวนยาง รวม 

พืชแซมยาง พืชร่วมยาง รวม  
จำนวน 
(ราย) 

สัดส่วน
(ร้อยละ) 

สับปะรด 
(ราย) 

กล้วย 
(ราย) 

เหลียง 
(ราย) 

ไม้เศรษฐกิจ 
(ราย) 

จำนวน 
(ราย) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ราย) 

สัดส่วน
(ร้อยละ) 

ระดับการศึกษา           
ไม่ได้เรียนหนังสือ 4 7.41 - - - - - - 4 3.13 
ประถมศึกษา 24 44.44 8 9 7 7 31 41.89 55 42.97 
มัธยมศึกษาตอนต้น 10 18.52 3 1 2 1 7 9.46 17 13.28 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 11.11 3 5 2 4 14 18.92 20 15.63 
อนุปริญญา/ปวช./ปวส. 2 3.70 - 3 1 4 8 10.81 10 7.81 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 6 11.11 3 3 2 5 13 17.57 19 14.84 
สูงกว่าปริญญาตรี 2 3.70 - - - 1 1 1.35 3 2.34 

รวม 54 100 17 21 14 22 74 100 128 100 
สมาชิกในครัวเรือน           

 1 - 2 คน 18 33.33 5 6 8 4 23 31.08 41 32.03 
 3 - 4 คน 30 55.56 9 11 6 14 40 54.05 70 54.69 
 5 คนขึ้นไป 6 11.11 3 4 - 4 11 14.86 17 13.28 

รวม 54 100 17 21 14 22 74 100 128 100 
แรงงานภาคการเกษตรในครัวเรอืน           

 1 - 2 คน 48 88.89 12 17 12 21 62 83.78 110 85.94 
 3 - 4 คน 6 11.11 5 2 2 - 9 12.16 15 11.74 
 5 คนขึ้นไป - - - 2 0 1 3 4.05 3 2.34 

รวม 54 100 17 21 14 22 74 100 128 100 

ที่มา: จากการสำรวจ 

    4) การถือครองที่ดินของเกษตรกร 
     การถือครองที่ดินของเกษตรกร ส่วนใหญ่เกษตรกรถือครองที่ดินในรูปแบบมีเอกสารสิทธิ์ เช่น 
โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓) หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที ่ดิน 
ในที่ของรัฐ (สปก.) ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.) เป็นต้น (ตารางท่ี 3.10) 

  5) รายได้ของเกษตรกร 
     ด้านรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีรวม 912,257 บาท 
จากภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 35  ของรายได้เฉลี่ยทั้งหมด ประกอบด้วย รายได้จากการปลูกยางพารา 114,800 
บาทต่อปี รายได้จากการปลูกผลไม้ 53,769 บาทต่อปี รายได้จากไม้ยืนต้น 93,665 บาทต่อปี และรายได้ 
จากการรับจ้างด้านเกษตรอ่ืน 60,555 บาทต่อป ีสำหรับอาชีพนอกภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 65 ของรายได้
เฉลี่ยทั้งหมด ประกอบด้วย อาชีพค้าขายมีรายได้เฉลี่ย 211,705 บาทต่อปี รายได้ในรูปเงินเดือนของสมาชิก 
ในครอบครัว 302,720 บาทต่อปี และอาชีพรับจ้างด้านอ่ืน ๆ มีรายได้เฉลี่ย 75,043 บาทต่อปี (ตารางที่ 3.11) 
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ตารางท่ี 3.9 อาชีพของเกษตรกร   

รายการ 
ปลูกยางเชิงเดี่ยว 

ปลูกพืชเสริมในสวนยาง 
รวม 

 พืชแซมยาง   พืชร่วมยาง รวม 
จำนวน 
(ราย) 

สัดส่วน
(ร้อยละ) 

สับปะรด 
(ราย) 

กล้วย 
(ราย) 

เหลียง 
(ราย) 

ไม้เศรษฐกิจ 
(ราย) 

จำนวน 
(ราย) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ราย) 

สัดส่วน
(ร้อยละ) 

เกษตรกร 48 88.89 16 19 13 15 63 85.14 111 86.72 
ข้าราชการ - - - - 1 5 6 8.11 6 4.69 
ค้าขาย 1 1.85 1 2 - - 3 4.05 4 3.13 
ธุรกิจส่วนตัว 2 3.70 - - - - - - 2 1.56 
รับจ้าง 1 1.85 - - - 1 1 1.35 2 1.56 
แม่บา้น 1 1.85 - - - - - - 1 0.78 
ทนาย 1 1.85 - - - - - - 1 0.78 
พนักงานบริษัท - - - - - 1 1 1.35 1 0.78 

รวม 54 100 17 21 14 22 74 100 128 100 

ที่มา: จากการสำรวจ 

 

ตารางท่ี 3.10 การถือครองที่ดินของเกษตรกร 

รายการ 
พื้นที่ปลูกเฉลี่ย 
(ไร่/ครัวเรือน) 

ปลูกยางเชิงเดี่ยว 
ปลูกพืชเสริมในสวนยาง 

รวม 
พืชแซมยาง พืชร่วมยาง รวม 

จำนวน 
(ราย) 

สัดส่วน
(ร้อยละ) 

สับปะรด 
(ราย) 

กล้วย 
(ราย) 

เหลียง 
(ราย) 

ไม้เศรษฐกิจ 
(ราย) 

จำนวน 
(ราย) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ราย) 

สัดส่วน
(ร้อยละ) 

 มีเอกสารสิทธิ์1/ 9.65 47 87.04 17 21 14 21 73 98.65 120 93.75 
ไม่มีเอกสารสิทธิ์1/ 9.36 7 12.96 - - - 1 1 1.35 8 6.25 

  รวม 9.61 54 100 17 21 14 22 74 100 128 100 

ที่มา : จากการสำรวจ 
หมายเหตุ: 1/นิยามตามคู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
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ตารางท่ี 3.11 รายได้ของเกษตรกร 

รายการ 
รายได้เฉลี่ย  

(บาทต่อครัวเรือนต่อปี) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ภาคการเกษตร 322,789 35 
1) รายได้จากการปลูกยางพาราเชิงเดี่ยว 114,800  
2) รายได้จากไม้ผลอ่ืน ๆ 53,769  
3) รายได้จากไม้ยืนต้น 93,665  
4) รายได้จากการรับจ้างด้านการเกษตร 60,555  

นอกภาคการเกษตร 589,468 65 
1) รายได้จากการค้าขาย 211,705  
2) รายได้จากเงินเดือนของสมาชิกในครอบครัว 302,720  
3) รายได้จากการรับจ้างด้านอ่ืน ๆ 75,043  

รวม 912,257 100 
ที่มา: จากการสำรวจ 

  3.3.2  การผลิต 
    1) อายุต้นยางพารา จำนวนต้นต่อไร่  
     สำหรับอายุต้นยางพารา พบว่า ต้นยางพาราส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 2 - 6 ปี จำนวน 50 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 39.06 รองลงมาช่วงอายุ 7 - 22 ปี จำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.25 และ ช่วงอายุ 1 ปี 
จำนวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.69 และยังแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรปลูกพืชเสริมในสวนยางพาราในช่วงที่ 
ยางยังไม่ให้ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 68.75 ของจำนวนเกษตรกรทั้งหมดซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรในช่วงที่ 
ยังไม่มีรายได้จากการกรีดยาง และมีเกษตรกรจำนวน 2 รายที่มีการปลูกสับปะรดและกล้วยแซมในสวนยาง
ในช่วงที ่ยางอายุเกิน 7 ปีขึ ้นไป ซึ ่งโดยทั ่วไปเกษตรกรจะนิยมปลูกพืชแซมในช่วงก่อนยางให้ผลผลิต  
เพราะทรงพุ่มใบของต้นยางพารายังมีช่องว่างระหว่างต้น/แถวยางทำให้แสงแดดส่องถึงพืชแซมได้ 
     ในส่วนของจำนวนต้นต่อไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 70 ต้นขึ้นไป จำนวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 
74.22 รองลงมาคือ 61-70 ต้น จำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.97 และจำนวนต่ำกว่า 60 ต้น จำนวน 10 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 7.81 และจากข้อมูลยังพบว่า เกษตรกรมีแนวโน้มปลูกพืชเสริมในสวนยางมากขึ้นโดยมีสัดส่วนร้อยละ 
57.81 ของจำนวนเกษตรกรทั้งหมด (ตารางท่ี 3.12)  
     สำหรับจำนวนต้นยางพาราเฉลี่ยต่อไร่ ในกรณีปลูกสวนเดี่ยวเฉลี่ยจำนวน 75 ต้น ซึ่งให้ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ 201 กิโลกรัม และในกรณีปลูกยางพาราร่วมกับพืชอื่นมีจำนวนต้นยางพาราเฉลี่ย 71 ต้นต่อไร่  
ซึ ่งให้ผลผลิตเฉลี ่ยต่อไร่ 228 กิโลกรัม ทั ้งนี ้ ข้อมูลที ่สำรวจมีช่วงอายุของต้นยางที ่แตกต่างกัน รวมทั้ง  
สภาพอากาศและการดูแลสวนยางของเกษตรกรแต่ละรายที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้ข้อมูลที่ปรากฏไม่ชัดเจน 
(ตารางท่ี 3.13)   
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ตารางท่ี 3.12 อายุต้นยางพารา และจำนวนต้นต่อไร่ 

รายการ 
ปลูกยางเชิงเด่ียว 

ปลูกพืชเสริมในสวนยาง 
รวม 

พืชแซมยาง พืชร่วมยาง รวม 
จำนวน 
(ราย) 

สัดส่วน
(ร้อยละ) 

สับปะรด 
(ราย) 

กล้วย 
(ราย) 

เหลียง 
(ราย) 

ไม้เศรษฐกิจ 
(ราย) 

จำนวน 
(ราย) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ราย) 

สัดส่วน
(ร้อยละ) 

อายุต้นยางพารา           
1 ปี 15 27.78 9 9 - 5 23 31.08 38 29.69 

2 - 6 ปี 23 42.59 7 11 2 7 27 36.49 50 39.06 
7 - 22 ปี 16 29.63 1 1 12 10 24 32.43 40 31.25 

รวม 54 100 17 21 14 22 74 100 128 100 
จำนวนต้นต่อไร่           

35 – 50 ต้น - - - 2 1 4 7 9 7 5.47 
51 – 60 ต้น 1 2 - - - 2 2 3 3 2.34 
61 – 70 ต้น 5 9 3 5 6 4 18 24 23 17.97 
70 ต้นข้ึนไป 48 89 13 14 8 12 47 64 95 74.22 

รวม 54 100 17 21 14 22 74 100 128 100 
ที่มา : จากการสำรวจ 

ตารางท่ี 3.13 จำนวนต้น และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่  

รายการ การปลูกสวนเดี่ยว การปลูกร่วมกับพืชอื่น  

จำนวนต้นเฉลี่ย (ต้น/ไร่) 75 71 
ผลผลติเฉลี่ย (กก./ไร่) 201 228 

หมายเหตุ : ผลผลิตยางพารา หน่วยเป็นกิโลกรัมในรูปยางแผ่นดิบ 
ที่มา: จากการสำรวจ 

    2) ประสบการณ์ในการปลูก และแหล่งน้ำ 
     สำหรับประสบการณ์ในการปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 
มากกว่า 21 ปี จำนวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.72 รองลงมามีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 23 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 17.97 และมีประสบการณ์ 16-20 ปี จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.16 จะเห็นได้ว่า  
มีเกษตรกรเริ่มให้ความสนใจในการปลูกพืชเสริมในสวนยางมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 57.81 ของเกษตรกรทั้งหมด 
และเป็นเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการปลูกยางพารามากกว่า 21 ปีขึ้นไป 
     ในส่วนของแหล่งน้ำที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้น้ำฝนจำนวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.72 รองลงมาคือ 
แหล่งน้ำสาธารณะ 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.13 และสระน้ำส่วนตัว บ่อน้ำบาดาล และน้ำชลประทาน จำนวน 
13 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.16 (ตารางที่ 3.14) แสดงให้เห็นว่า เกษตรส่วนใหญ่ใช้น้ำฝนเพื่อใช้ในการเกษตร 
และแหล่งน้ำสาธารณะกว่าร้อยละ 90 
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ตารางท่ี 3.14 ประสบการณ์ในการปลูก และแหล่งน้ำที่ใช้  

รายการ 
ปลูกยางเชิงเดี่ยว 

ปลูกยางเชิงเดี่ยว 
รวม 

พืชแซมยาง พืชร่วมยาง ร้อยละ 
จำนวน 
(ราย) 

จำนวน 
(ราย) 

สับปะรด 
(ราย) 

กล้วย 
(ราย) 

เหลียง 
(ราย) 

ไม้เศรษฐกิจ 
(ราย) 

จำนวน 
(ราย) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ราย) 

สัดส่วน
(ร้อยละ) 

ประสบการณ ์           
น้อยกว่า 5 ป ี 12  22.22 5  6  - - 11 14.86 23 17.97 
6 - 10 ป ี 5  9.26 - 1  1  1  3 4.05 8 6.25 
11 - 15 ป ี 3  5.56 - - - 2  2 2.70 5 3.91 
16 - 20 ป ี 4  7.41 1  1  2  5  9 12.16 13 10.16 
21 ปี ขึ้นไป 30  55.56 11  13  11  14  49 66.22 79 61.72 

รวม 54  100 17  21  14  22  74 100 128 100 
แหล่งน้ำ 
    น้ำฝน 

 
37 

 
68.52 12 11 4 15 42 

 
56.76 79 

 
61.72 

แหล่งน้ำสาธารณะ 13 24.07 4 4 9 6 23 31.08 36 28.13 
   สระสว่นตัว 1 1.85 - 4 - 1 5 6.76 6 4.69 
   บอ่น้ำบาดาล 1 1.85 1 2 1 - 4 5.41 5 3.91 
   นำ้ชลประทาน 2 3.70 - - - - - - 2 1.56 

รวม 54  100 17  21  14  22  74 100 128 100 

ที่มา : จากการสำรวจ 

ตารางท่ี 3.15 เหตุผลในการปลูกพืชแซมยางหรือพืชร่วมยาง 
รายการ ร้อยละ 

 เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกในพื้นที ่ 46.09 
 มีที่ดินว่างสำหรับใช้ในการปลูก 39.06 
 ผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ 38.28 
 มีตลาดที่แน่นอน 16.41 
 ได้รับการสนับสนุนพันธุ ์ 8.59 
 มีความพร้อมเรื่องปัจจัยการผลิต 7.81 
 มีความพร้อมเรื่องแรงงาน 7.03 
 ได้รับราคาที่แน่นอน 4.69 
 ได้รับคำแนะนำด้านการปลูกและเทคโนโลยีการผลติ 3.91 

ที่มา: จากการสำรวจ 
หมายเหตุ : ตอบมากกว่า 1 ข้อ 
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    3) ทัศนคติของเกษตรกร 
     สำหรับเหตุผลในการปลูกพืชเสริมในสวนยางพารา ส่วนใหญ่เกษตรกรเลือกปลูกพืชเสริม
ยางพาราเนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกในพื้นที่  คิดเป็นร้อยละ 46.09 ของคำตอบที่ได้รับทั้งหมด 
รองลงมาคือ มีที่ดินว่างสำหรับใช้ในการปลูก คิดเป็นร้อยละ 39.06 และช่วยลดผลกระทบจากราคายางพารา
ตกต่ำ คิดเป็นร้อยละ 38.28 (ตารางที่ 3.15) แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการปลูก 
พืชเสริมในสวนยางพาราเพ่ือลดภาระความผันผวนของราคายางโดยปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งในพ้ืนที่ 
รวมถึงเป็นพืชที่ได้รับราคาท่ีแน่นอนและมีตลาดรองรับในการซื้อที่แน่นอน 
    4) การได้รับคำแนะนำของเกษตรกร 
     การได้รับคำแนะนำ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเรียนรู้ โดยได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
คิดเป็นร้อยละ 77.34 ของคำตอบที่ได้รับทั้งหมด รองลงมาคือ ได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่/ญาติพี่น้อง คิดเป็น
ร้อยละ 46.09 ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 27.34 และได้รับคำแนะนำจากสถาบันเกษตรกร 
คิดเป็นร้อยละ 13.28 (ตารางที่ 3.16) แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการให้ความรู้ 
ในการปลูกสร้างสวนยางของเกษตรกร รวมทั้งการสะสมประสบการณ์ในการปลูกของพ่อแม่/ญาติพี่น้อง 
ที่ส่งต่อกันมา 

ตารางท่ี 3.16 การได้รับคำแนะนำของเกษตรกร 
รายการ ร้อยละ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 77.34 
พ่อแม่/ญาติพ่ีน้อง 46.09 
เพ่ือนบ้าน 27.34 
สถาบันเกษตรกร 13.28 
ผู้ค้าหรือภาคเอกชน 3.91 
ต้องการปลูกเอง 2.34 

ที่มา: จากการสำรวจ 
หมายเหตุ : ตอบมากกว่า 1 ข้อ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 

4.1 ต้นทุนและผลตอบแทนยางพาราและการปลูกเสริมในสวนยางพารา 
   การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ได้วิเคราะห์ตามกระบวนการผลิต 
ของเกษตรกรตั้งแต่การปลูกจนถึงขั้นตอนการแปรรูปเพื่อนำผลผลิตไปขาย โดยเริ่มจากค่าใช้จ่ายช่วงก่อน 
ให้ผลผลิต ได้แก่ อายุ 1 ปี และอายุ 2 – 6 ปี และช่วงให้ผลผลิตอายุ 7 ปีขึ้นไป ซึ่งคำนวณจากค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ของจำนวนตัวอย่างเกษตรกรปลูกสวนเดี่ยว 54 ราย และเกษตรกรปลูกยางร่วมกับพืชเสริม 74 ราย โดยมีรายละเอียด 
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนที่แบ่งตามช่วงอายุการผลิต ดังนี้ 
 

 4.1.1 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราเชิงเดี่ยว  
  ในช่วงอายุยาง 1 ปี แสดงถึงต้นทุนก่อนให้ผลผลิตในช่วงเริ ่มปลูกมีต้นทุนการผลิตทั้งหมดไร่ละ 
11,649.31 บาท (ตารางที่ 4.1) แบ่งเป็น ต้นทุนผันแปรไร่ละ 10,318.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.57 ของต้นทุนรวม 
และต้นทุนคงที่ไร่ละ 1,331.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.43 ของต้นทุนรวม โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร พบว่า 
ค่าเตรียมดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 3,146.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.01 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือ ค่าพันธุ์
มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 2,406.17 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.66 ของต้นทุนรวม และในส่วนของต้นทุนคงที่ 
พบว่า ค่าเช่าที่ดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 1,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.73 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือ 
ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 61.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของต้นทุนรวม   
   ในช่วงอายุยาง 2 – 6 ปี แสดงถึงต้นทุนก่อนให้ผลผลิต ซึ่งมีต้นทุนการผลิตทั้งหมดไร่ละ 4,383.79 บาท 
แบ่งเป็นต้นทุนผันแปรไร่ละ 2,987.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.14 ของต้นทุนรวม และต้นทุนคงที่ไร่ละ 
1,396.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.86 ของต้นทุนรวม โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร พบว่า ค่าแรงในการดูแลรักษา 
(ใส่ปุ๋ย ฉีดยาฆ่าหญ้า ดายหญ้า ตัดแต่งกิ่ง) มีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 1,149.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.22 ของ
ต้นทุนรวม รองลงมาคือ ค่าปุ๋ยมีต้นทุนไร่ละ 1,043.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.81 ของต้นทุนรวม และในส่วนของ
ต้นทุนคงที่ พบว่า ค่าเช่าที่ดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 1,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.51 ของต้นทุนรวม 
รองลงมาคือค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 118 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.69 ของต้นทุนรวม อย่างไรก็ตาม 
ต้นทุนก่อนให้ผลในช่วงอายุ 2 – 3 ปี จะยังคงมีค่าพันธุ์และค่าแรงงานในการปลูก เนื่องจากเป็นการปลูก
ซ่อมแซมหรือทดแทนต้นยางพาราที่เสียหายในช่วงก่อนให้ผลผลิต 
   ในช่วงอายุยาง 7 ปีขึ้นไป แสดงถึงต้นทุนในช่วงให้ผลผลิต มีต้นทุนการผลิตทั้งหมดไร่ละ 12,264.25 บาท 
แบ่งเป็น ต้นทุนผันแปรไร่ละ 9,126.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.42 ของต้นทุนรวม และต้นทุนคงที่ไร่ละ 
3,137.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.58 ของต้นทุนรวม โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร พบว่า ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว 
(กรีด เก็บ ทำแผ่น) มีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 5,842.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.64 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือ 
ค่าแรงในการดูแลรักษาไร่ละ 897.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.31 ของต้นทุนรวม และในส่วนของต้นทุนคงที่ 
พบว่า ค่าต้นทุนก่อนให้ผลผลิตไร่ละ 1,645.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.41 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือ ค่าเช่า
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ที่ดินมีต้นทุนไร่ละ 1,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.19 ของต้นทุนรวม จะเห็นว่า ต้นทุนในช่วงให้ผลผลิต ในส่วนของ
ต้นทุนผันแปรจะมีค่าแรงในการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว เนื่องจากเมื่อต้นยางพาราให้ผลผลิตแล้ว
เกษตรกรจะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำไปแปรรูปเป็นยางพาราชนิดต่าง ๆ  และในส่วนของต้นทุนคงที่จะคิดรวม
ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต  

ตารางท่ี 4.1 ต้นทุนการผลิตยางพาราเชิงเดี่ยวแบ่งตามช่วงการผลิต 
หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 
อายุ 1 ปี ช่วงก่อนให้ผล (2-6 ปี) ช่วงให้ผล (7-22 ปี) 

ค่าใช้จ่าย ร้อยละ ค่าใช้จ่าย ร้อยละ ค่าใช้จ่าย ร้อยละ 
1.ต้นทุนผันแปร 10,318.05 88.57 2,987.03 68.14 9,126.70 74.42 

 1.1 ค่าแรงงาน 5,854.46 50.26 1,313.30 29.96 6,739.56 54.95 

  - เตรียมดิน 3,146.15 27.01 - - - - 

  - ปลูก 1,638.90 14.07 163.89 3.74 - - 

  - ดูแลรักษา  1,069.41 9.18 1,149.41 26.22 897.03 7.31 

  - เก็บเกี่ยว  - - - - 5,842.53 47.64 

 1.2 ค่าวัสดุ 3,833.85 32.91 1,491.42 34.02 1,830.11 14.92 

  - ค่าพันธุ ์ 2,406.17 20.66 240.62 5.49 - - 

  - ค่าปุ๋ย 870.70 7.47 1,043.97 23.81 1,252.59 10.21 

  - ค่ายาป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช 73.01 0.63 62.09 1.42 13.21 0.11 

          - ค่าสารเคมีอื่น ๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 210.71 1.81 11.12 0.25 8.54 0.07 

  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 41.30 0.35 40.26 0.92 90.92 0.74 

  - ค่าวสัดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง 216.17 1.86 73.61 1.68 448.32 3.66 

  - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 15.79 0.14 19.75 0.45 16.53 0.13 

 1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในต้นทุนผันแปร 629.74 5.41 182.31 4.16 557.03 4.54 

2. ต้นทุนคงที่ 1,331.26 11.43 1,396.76 31.86 3,137.55 25.58 

 2.1 ค่าเช่าที่ดิน 1,250.00 10.73 1,250.00 28.51 1,250.00 10.19 

 2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 61.33 0.53 118.00 2.69 204.08 1.66 

 2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 19.93 0.17 28.76 0.66 38.37 0.31 

 2.4 เฉลี่ยตน้ทุนก่อนให้ผลผลติ - - - - 1,645.10 13.41 

ต้นทุนรวมต่อไร่ 11,649.31   4,383.79   12,264.25   

ที่มา: จากการวิเคราะห์ 

 สำหรับการคำนวณต้นทุนก่อนให้ผลผลิต จะคำนวณจากต้นทุนก่อนให้ผลผลิตในช่วงอายุ 1 ปี 
และอายุ 2 – 6 ปี รวมกันแล้วนำไปปรับลดมูลค่าด้วยวิธี Discount Factor : DF แล้วนำไปกระจายเป็น
ค่าใช้จ่ายต่อปีในทุกช่วงอายุที่ให้ผลผลิต ด้วย วิธี Cost Recovery Factor : CRF ตามแนวคิดต้นทุนการผลิต
และผลตอบแทน ซึ ่งในการคำนวณจะใช้อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากของธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร้อยละ 0.25 เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. นอกจากนี้ ในส่วนของ 
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในต้นทุนผันแปร แสดงถึง เงินลงทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต  
ที่เป็นปัจจัยผันแปรทั้งค่าแรง และค่าวัสดุ นำไปคิดเป็นค่าเสียโอกาสเงินลงทุน และค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 
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ในอุปกรณ์การเกษตร แสดงถึง ค่าใช้จ่ายที่คำนวณข้ึนจากแนวคิดค่าเสียโอกาสในเงินลงทุน ที่นำไปจัดซื้อจัดหา
ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร โดยในการคำนวณจะใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ ธ.ก.ส.  
ร้อยละ 6.5     

 4.1.2 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา  
   พืชที่เกษตรกรเลือกปลูกแซมในสวนยางช่วงที ่อายุยางไม่เกิน 3 ปี  เป็นพืชที ่ให้ผลตอบแทนสูง 
และเหมาะแก่การปลูกแซม โดยจะเลือกปลูกสับปะรดและกล้วยแซมในสวนยาง โดยมีต้นทุนและผลตอบแทน 
ในแต่ละช่วงอายุยางมีรายละเอียด ดังนี้  

1) ปลูกยางพาราแซมด้วยสับปะรด  
1.1) ช่วงท่ีต้นยางมีอายุ 1 ปี 

      ในช่วงที่ต้นยางมีอายุ 1 ปี ยังไม่ให้ผลผลิต ต้นทุนการผลิตยางมีต้นทุนทั ้งหมดไร่ละ 
9,912.67 บาท แยกเป็นต้นทุนผันแปรไร่ละ 9,150.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.31 ของต้นทุนทั้งหมด และ
ต้นทุนคงที่ไร่ละ 762.05 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.69 ของต้นทุนรวม (ตารางที่ 4.2) โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร 
พบว่า ค่าเตรียมดินมีต้นทุนการผลิตมากที่สุดไร่ละ 2,898.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.24 ของต้นทุนรวม 
รองลงมาคือค่าพันธุ ์มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 2,049.24 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.67 ของต้นทุนรวม  
และในส่วนของต้นทุนคงที่ พบว่า ค่าเช่าที่ดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 625 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.31 ของต้นทุนรวม 
รองลงมาคือค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 128.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของต้นทุนรวม 
      สำหรับต้นทุนการผลิตของสับปะรดที่ปลูกแซมในสวนยางพารา มีต้นทุนการผลิตทั้งหมดไร่ละ 
11,918.36 บาท แยกเป็นต้นทุนผันแปรไร่ละ 11,265.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.53 ของต้นทุนทั้งหมด  
และต้นทุนคงที่ไร่ละ 652.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.47 ของต้นทุนรวม โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร พบว่า  
ค่าปลูกมีต้นทุนการผลิตมากที่สุดไร่ละ 1,731.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.53 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือ 
ค่าดูแลรักษาไร่ละ 1,356.44 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.38 ของต้นทุนรวม และในส่วนของต้นทุนคงท่ี พบว่า 
ค่าเช่าที่ดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 625 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.24 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือค่าเสื่อมอุปกรณ์
การเกษตรไร่ละ 26.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของต้นทุนรวม 

ตารางที่ 4.2 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราแซมด้วยสับปะรด ในช่วงยางอายุ 1 ปี 
หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 
ปลูกสับปะรดแซมยาง 

ยาง (ร้อยละ) สับปะรด (ร้อยละ) 
1.ต้นทุนผันแปร 9,150.62 92.31 11,265.86 94.53 

 1.1 ค่าแรงงาน 5,251.76 52.98 5,162.56 43.32 

  - เตรียมดิน 2,898.07 29.24 724.52 6.08 

  - ปลูก 1,372.14 13.84 1,731.60 14.53 

  - ดูแลรักษา (ใส่ปุ๋ย ฉีดยาฆา่หญ้า) 981.55 9.90 1,356.44 11.38 

  - เก็บเกีย่ว (กรีด/เก็บ/ทำแผ่น) - - 1,350.00 11.33 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์  
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ตารางที่ 4.2 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราแซมด้วยสับปะรด ในช่วงยางอายุ 1 ปี (ต่อ)  
หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 
ปลูกสับปะรดแซมยาง 

ยาง (ร้อยละ) สับปะรด (ร้อยละ) 
 1.2 ค่าวัสด ุ 3,340.37 33.70 5,415.71 45.44 

  - ค่าพันธุ ์ 2,049.24 20.67 3,432.64 28.80 

  - ค่าปุย๋ 889.49 8.97 1,271.49 10.67 

  - ค่ายาป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช 83.17 0.84 253.54 2.13 

          - ค่าสารเคมีอื่น ๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 37.25 0.38 379.21 3.18 

  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 28.43 0.29 38.92 0.33 

  - ค่าวัสดกุารเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 238.99 2.41 37.73 0.32 

  - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 13.80 0.14 2.18 0.02 

 1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในต้นทุนผันแปร 558.49 5.63 687.59 5.77 

2. ต้นทุนคงที ่ 762.05 7.69 652.50 5.47 

 2.1 ค่าเช่าที่ดิน 625.00 6.31 625.00 5.24 

 2.2 ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 128.20 1.29 26.10 0.22 

 2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 8.85 0.09 1.40 0.01 

 2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต - - - - 

3. ต้นทุนรวมต่อไร ่ 9,912.67   11,918.36   

4. ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) -  1,350.00  

5. ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) -  8.83  

6. ราคาที่เกษตรกรขายได ้(บาทต่อกิโลกรัม) -  10.34  

7. ผลตอบแทนต่อไร่ (บาทต่อไร่) -  13,959.00  

8. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาทต่อไร่) -  2,040.64  

9. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) -  1.51  

10. รายได้ (บาทต่อไร่) 13,959.00 

11. กำไร (บาทต่อไร่) -7,872.03 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์ 
 

1.2) ช่วงท่ีต้นยางมีอายุ 2 – 3 ป ี
     ในช่วงที่ต้นยางมีอายุ 2-3 ปี ยังไม่ให้ผลผลิต ต้นทุนการผลิตยางมีต้นทุนทั ้งหมดไร่ละ 
3,596.97 บาท แยกเป็นต้นทุนผันแปรไร่ละ 2,928.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.41 ของต้นทุนทั้งหมด (ตารางที่ 4.3) 
และต้นทุนคงที่ไร่ละ 668.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.59 ของต้นทุนรวม โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร พบว่า 
ค่าดูแลรักษา มีต้นทุนการผลิตมากที่สุดไร่ละ 1,095.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.44 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือ 
ค่าปุ๋ยมีต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,071.99 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.80 ของต้นทุนรวม และในส่วนของต้นทุนคงที่ 
พบว่า ค่าเช่าที่ดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 625 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.38 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือค่าเสื่อม
อุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 32.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.91 ของต้นทุนรวม 
     สำหรับต้นทุนการผลิตของสับปะรดที่ปลูกแซมในสวนยางพารา มีต้นทุนการผลิตทั้งหมดไร่ละ 
4,402.50 บาท แยกเป็นต้นทุนผันแปรไร่ละ 3,770.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.65 ของต้นทุนทั ้งหมด  
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และต้นทุนคงที่ไร่ละ 631.87 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.35 ของต้นทุนรวม โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร 
พบว่า ค่าปลูกมีต้นทุนค่าปุ๋ยมากที่สุดไร่ละ 1,273.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.93 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือ 
ค่าดูแลรักษา ไร่ละ 908.81 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.64 ของต้นทุนรวม และในส่วนของต้นทุนคงที่ พบว่า 
ค่าเช่าที่ดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 625 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.20 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือค่าเสื่อม
อุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 5.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของต้นทุนรวม 

ตารางท่ี 4.3 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราแซมด้วยสับปะรด ในช่วงยางอายุ 2-3 ป ี
หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 
ปลูกสับปะรดแซมยาง 

ยาง (ร้อยละ) สับปะรด (ร้อยละ) 
1.ต้นทุนผันแปร 2,928.47 81.41 3,770.63 85.65 

 1.1 ค่าแรงงาน 1,163.69 32.35 1,773.81 40.29 

  - เตรียมดิน - - - - 

  - ปลูก 68.61 1.91 - - 

  - ดูแลรักษา (ใส่ปุ๋ย ฉีดยาฆา่หญ้า) 1,095.08 30.44 908.81 20.64 

  - เก็บเกีย่ว (กรีด/เก็บ/ทำแผ่น) - - 865.00 19.65 

 1.2 ค่าวัสด ุ 1,586.05 44.09 1,776.69 40.36 

  - ค่าพันธุ ์ 102.46 2.85 - - 

  - ค่าปุย๋ 1,071.99 29.80 1,273.64 28.93 

  - ค่ายาป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช 103.15 2.87 236.39 5.37 

           - ค่าสารเคมีอื่น ๆ และวัสดุปรบัปรุงดิน 172.06 4.78 172.06 3.91 

  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 33.73 0.94 39.84 0.90 

  - ค่าวัสดกุารเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 86.29 2.40 37.63 0.85 

  - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 16.37 0.46 7.13 0.16 

 1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในต้นทุนผันแปร 178.73 4.97 230.13 5.23 

2. ต้นทุนคงที ่ 668.50 18.59 631.87 14.35 

 2.1 ค่าเช่าที่ดิน 625.00 17.38 625.00 14.20 

 2.2 ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 32.66 0.91 5.16 0.12 

 2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 10.84 0.30 1.71 0.04 

 2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต - - - - 

3. ต้นทุนรวมต่อไร ่ 3,596.97   4,402.50   

4. ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) -  865.00  

5. ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) -  5.06  

6. ราคาที่เกษตรกรขายได ้(บาทต่อกิโลกรัม) -  9.86  

7. ผลตอบแทนต่อไร่ (บาทต่อไร่) -  8,528.90  

8. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาทต่อไร่) -  4,126.40  

9. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) -  4.77  

10. รายได้ (บาทต่อไร่) 8,528.90 

11.กำไร (บาทต่อไร่) 529.43 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์ 
หมายเหตุ : * เป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ปีท่ี 2-3 
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2)  ปลูกยางพาราแซมด้วยกล้วย 
2.1)  ช่วงท่ีต้นยางมีอายุ 1 ปี 

   การปลูกกล้วยแซมในสวนยางพารา ซึ่งต้นยางมีอายุ 1 ปี ยังไม่ให้ผลผลิต ต้นทุนการผลิตยาง
มีต้นทุนทั้งหมดไร่ละ 7,264.87 บาท (ตารางที่ 4.4) แยกเป็นต้นทุนผันแปรไร่ละ 6,526.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 
89.83 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่ไร่ละ 738.51 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.17 ของต้นทุนรวม  
โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร พบว่า ค่าพันธุ์มีต้นทุนการผลิตมากที่สุดไร่ละ 2,052.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.52 
ของต้นทุนรวม รองลงมาคือ ค่าเตรียมดินมีต้นทุนการผลิตมากที่สุดไร่ละ 1,525.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 21 ของ
ต้นทุนรวม และในส่วนของต้นทุนคงที่ พบว่า ค่าเช่าที่ดินมีต้นทุนมากท่ีสุดไร่ละ 625 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.60 
ของต้นทุนรวม รองลงมาคือค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 105.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.45 ของต้นทุนรวม 
      ในด้านต้นทุนการผลิตของกล้วยที่ปลูกแซมในสวนยางพารา มีต้นทุนการผลิตทั้งหมดไร่ละ 
4,811.06 บาท แยกเป็นต้นทุนผันแปรไร่ละ 4,078.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.77 ของต้นทุนทั ้งหมด  
และต้นทุนคงที่ไร่ละ 732.92 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.23 ของต้นทุนรวม โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร 
พบว่า ค่าปลูกมีต้นทุนเตรียมดินมากที่สุดไร่ละ 1,525.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.72 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือ
ค่าปุ๋ยไร่ละ 720.42 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.97 ของต้นทุนรวม และในส่วนของต้นทุนคงที่ พบว่า ค่าเช่า
ที่ดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 625 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.99 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือค่าเสื่อมอุปกรณ์
การเกษตรไร่ละ 105.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.19 ของต้นทุนรวม 
 

ตารางท่ี 4.4 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราแซมด้วยกล้วย ในช่วงยางอายุ 1 ปี 
หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 
ปลูกกล้วยแซมยาง 

ยาง (ร้อยละ) กล้วย (ร้อยละ) 
1.ต้นทุนผันแปร 6,526.36 89.83 4,078.14 84.77 

 1.1 ค่าแรงงาน 2,894.30 39.84 2,413.18 50.16 

  - เตรียมดิน 1,525.86 21.00 1,525.86 31.72 

  - ปลูก 1,140.11 15.69 285.65 5.94 

  - ดูแลรักษา (ใส่ปุ๋ย ฉีดยาฆา่หญ้า) 228.33 3.14 268.34 5.58 

  - เก็บเกีย่ว (กรีด/เก็บ/ทำแผ่น) - - 333.33 6.93 

 1.2 ค่าวัสด ุ 3,233.74 44.51 1,416.06 29.43 

  - ค่าพันธุ ์ 2,052.10 28.25 570.29 11.85 

  - ค่าปุย๋ 853.33 11.75 720.42 14.97 

  - ค่ายาป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช 25.20 0.35 25.20 0.52 

          - ค่าสารเคมีอื่น ๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 54.87 0.76 11.57 0.24 

  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 22.06 0.30 22.06 0.46 

  - ค่าวัสดกุารเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 213.83 2.94 62.89 1.31 

  - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 12.35 0.17 3.63 0.08 

 1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในต้นทุนผันแปร 398.32 5.48 248.90 5.17 

ที่มา:  จากการวิเคราะห ์  
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ตารางท่ี 4.4 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราแซมด้วยกล้วย ในช่วงยางอายุ 1 ปี (ต่อ) 
หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 
ปลูกกล้วยแซมยาง 

ยาง (ร้อยละ) กล้วย (ร้อยละ) 
2. ต้นทุนคงที ่ 738.51 10.17 732.92 15.23 

 2.1 ค่าเช่าที่ดิน 625.00 8.60 625.00 12.99 

 2.2 ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 105.59 1.45 105.59 2.19 

 2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 7.92 0.11 2.33 0.05 

 2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต - - - - 

3. ต้นทุนรวมต่อไร ่ 7,264.87   4,811.06  

4. ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) -  742.85  

5. ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) -  6.48  

6. ราคาที่เกษตรกรขายได ้(บาทต่อกิโลกรัม) -  9.90  

7. ผลตอบแทนต่อไร่ (บาทต่อไร่) -  7,354.22  

8. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาทต่อไร่) -  2,543.16  

9. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) -  3.42  

10. รายได้ (บาทต่อไร่) 7,354.22 

11. กำไร (บาทต่อไร่) -4,721.72 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์ 
 

2.2) ช่วงท่ีต้นยางมีอายุ 2 – 3 ป ี
      การปลูกกล้วยแซมในสวนยางพารา ซึ่งต้นยางมีอายุ 2-3 ปี ยังไม่ให้ผลผลิต  ต้นทุนการผลิตยาง 
มีต้นทุนทั้งหมดไร่ละ 2,946.44 บาท (ตารางที่ 4.5) แยกเป็นต้นทุนผันแปรไร่ละ 2,282.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 
77.47 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่ไร่ละ 663.92 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.53 ของต้นทุนรวม โดยในส่วน
ของต้นทุนผันแปร พบว่า ค่าดูแลรักษามีต้นทุนการผลิตมากที่สุดไร่ละ 928.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.51  
ของต้นทุนรวม รองลงมาคือ ค่าปุ๋ยมีต้นทุนการผลิตไร่ละ 853.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.96 ของต้นทุนรวม  
และในส่วนของต้นทุนคงที่ พบว่า ค่าเช่าที่ดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 625 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.21 ของต้นทุนรวม 
รองลงมาคือค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 29.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.99 ของต้นทุนรวม 
     สำหรับต้นทุนการผลิตของกล้วยที ่ปลูกแซมในสวนยางพารา มีต้นทุนการผลิตทั ้งหมดไร่ละ 
2,200.84 บาท แยกเป็นต้นทุนผันแปรไร่ละ 1,564.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.08 ของต้นทุนทั ้งหมด  
และต้นทุนคงที่ไร่ละ 636.45 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.92 ของต้นทุนรวม โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร 
พบว่า ค่าปลูกมีต้นทุนปุ๋ยมากที่สุดไร่ละ 720.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.73 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือ 
ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 387.33 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.60 ของต้นทุนรวม และในส่วนของต้นทุนคงที่ พบว่า  
ค่าเช่าที่ดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 625 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.40 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือค่าเสื่อม
อุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 8.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของต้นทุนรวม 
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ตารางท่ี 4.5 ต้นทุนและผลตอบการปลูกยางพาราแซมด้วยกล้วย ในช่วงยางอายุ 2 – 3 ปี 
หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 
ปลูกกล้วยแซมยาง 

ยาง (ร้อยละ) กล้วย (ร้อยละ) 
1.ต้นทุนผันแปร 2,282.52 77.47 1,564.39 71.08 

 1.1 ค่าแรงงาน 985.34 33.44 655.67 29.79 

  - เตรียมดิน - - - - 

  - ปลูก 57.01 1.93 - - 

  - ดูแลรักษา (ใส่ปุ๋ย ฉีดยาฆา่หญ้า) 928.33 31.51 268.34 12.19 

  - เก็บเกีย่ว (กรีด/เก็บ/ทำแผ่น) - - 387.33 17.60 

 1.2 ค่าวัสด ุ 1,157.87 39.30 813.24 36.95 

  - ค่าพันธุ ์ 102.61 3.48 - - 

  - ค่าปุย๋ 853.33 28.96 720.42 32.73 

  - ค่ายาป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช 25.20 0.86 25.20 1.15 

           - ค่าสารเคมีอื่น ๆ และวัสดุปรบัปรุงดิน 59.54 2.02 18.33 0.83 

  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25.34 0.86 22.27 1.01 

  - ค่าวัสดกุารเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 77.21 2.62 22.71 1.03 

  - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 14.64 0.50 4.31 0.20 

 1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในต้นทุนผันแปร 139.31 4.73 95.48 4.34 

2. ต้นทุนคงที ่ 663.92 22.53 636.45 28.92 

 2.1 ค่าเช่าที่ดิน 625.00 21.21 625.00 28.40 

 2.2 ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 29.22 0.99 8.60 0.39 

 2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 9.70 0.33 2.85 0.13 

 2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต - - - - 

3. ต้นทุนรวมต่อไร ่ 2,946.44   2,200.84  

4. ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) -  1,747.67  

5. ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) -  1.25  

6. ราคาที่เกษตรกรขายได ้(บาทต่อกิโลกรัม) -  9.60  

7. ผลตอบแทนต่อไร่ (บาทต่อไร่) -  16,777.63  

8. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาทต่อไร่) -  14,576.79  

9. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) -  8.34  

10. รายได้ (บาทต่อไร่) 16,777.63 

11.กำไร (บาทต่อไร่) 11,630.35  

ที่มา:  จากการวิเคราะห์ 
หมายเหตุ : * เป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ปีท่ี 2-3 
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 4.1.3 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกพืชร่วมในสวนยางพารา  

   จากข้อมูลการสำรวจ พบว่า เกษตรกรจะปลูกพืชร่วมที่ให้รายได้ตลอดปีและเป็นพืชที่ให้รายได้สูง  
โดยเกษตรกรจะเลือกปลูกเหลียงซึ่งเป็นพืชที่สามารถเติบโตภายใต้ร่มเงาของต้นยางพาราได้และเหมาะกับ
สภาพอากาศในพื้นภาคใต้ และสำหรับไม้เศรษฐกิจที ่มีมูลค่าสูงซึ ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกไม้ตะเคียน 
และจะให้ผลตอบแทนจากการตัดไม้ขายพร้อมการโค่นต้นยางพาราในปีสุดท้ายที่อายุต้นยางครบ 22 ปี  
โดยมีต้นทุนและผลตอบแทนในแต่ละช่วงอายุยางมีรายละเอียด ดังนี้   

1) ปลูกเหลียงร่วมกับยางพารา 
1.1) ช่วงท่ีต้นยางมีอายุ 1 ปี 

      ในช่วงที่ต้นยางมีอายุ 1 ปี ต้นเหลียงยังไม่สามารถปลูกร่วมกับยางพาราได้ ซึ ่งจะปลูกได้ 
ในช่วงที่ต้นยางมีอายุ 4 ปีขึ้นไป เนื่องจากเหลียงเป็นพืชต้องการร่มเงา โดยในช่วงอายุยาง 1 ปียางยังไม่ให้ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิตยางมีต้นทุนทั้งหมดไร่ละ 11,638.27 บาท แยกเป็นต้นทุนผันแปรไร่ละ 10,278.44 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 88.32 ของต้นทุนทั้งหมด (ตารางที่ 4.6) และต้นทุนคงที่ไร่ละ 1,359.83 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.68  
ของต้นทุนรวม โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร พบว่า ค่าเตรียมดินมีต้นทุนการผลิตมากที่สุดไร่ละ 3,670 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.53 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือ ค่าพันธุ์มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,942.64 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.69 
ของต้นทุนรวม และในส่วนของต้นทุนคงที่ พบว่า ค่าเช่าที่ดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 1,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.74 
ของต้นทุนรวม รองลงมาคือ ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 91.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.78 ของต้นทุนรวม 

ตารางท่ี 4.6 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกเหลียงร่วมกับยางพารา ในช่วงยางอายุ 1 ปี 
หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 
ปลูกเหลียงร่วมยาง 

ยาง (ร้อยละ) เหลียง (ร้อยละ) 
1.ต้นทุนผันแปร 10,278.44 88.32 - - 

 1.1 ค่าแรงงาน 6,240.58 53.62 - - 

  - เตรียมดิน 3,670.00 31.53 - - 

  - ปลูก 1,594.05 13.70 - - 

  - ดูแลรักษา (ใส่ปุ๋ย ฉีดยาฆา่หญ้า        ดายหญ้า และตัดแต่ง
กิ่ง) 

976.53 8.39 - - 

  - เก็บเกีย่ว (กรีด/เก็บ/ทำแผ่น) - - - - 

 1.2 ค่าวัสด ุ 3,410.54 29.30 - - 

  - ค่าพันธุ ์ 1,942.64 16.69 - - 

  - ค่าปุย๋ 957.63 8.23 - - 

  - ค่ายาป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช 148.33 1.27 - - 

          - ค่าสารเคมีอื่น ๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 59.44 0.51 - - 

  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 49.71 0.43 - - 

  - ค่าวัสดกุารเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 238.99 2.05 - - 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์ 
หมายเหตุ : ต้นเหลียงจะเริ่มปลูกในสวนยางอายุ 4 ปี ขึ้นไป  
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ตารางท่ี 4.6 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกเหลียงร่วมกับยางพารา ในช่วงยางอายุ 1 ปี (ต่อ) 
หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 
ปลูกเหลียงร่วมยาง 

ยาง (ร้อยละ) เหลียง (ร้อยละ) 
  - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 13.80 0.12 - - 

 1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในต้นทุนผันแปร 627.32 5.39 - - 

2. ต้นทุนคงที ่ 1,359.83 11.68 - - 

 2.1 ค่าเช่าที่ดิน 1,250.00 10.74 - - 

 2.2 ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 91.12 0.78 - - 

 2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 18.71 0.16 - - 

 2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต - - - - 

3. ต้นทุนรวมต่อไร ่ 11,638.27   -  

4. ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) -  -  

5. ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) -  -  

6. ราคาที่เกษตรกรขายได ้(บาทต่อกิโลกรัม) -  -  

7. ผลตอบแทนต่อไร่ (บาทต่อไร่) -  -  

8. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาทต่อไร่) -  -  

9. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) -  -  

10. รายได้ (บาทต่อไร่) - 

11.กำไร (บาทต่อไร่) - 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์ 
หมายเหตุ : ต้นเหลียงจะเริ่มปลูกในสวนยางอายุ 4 ปี ขึ้นไป  
 

1.2)  ช่วงท่ีต้นยางมีอายุ 4 – 6 ป ี
     การปลูกเหลียงร่วมในสวนยางพารา ซึ่งต้นยางมีอายุ 4 – 6 ปี เป็นช่วงที่ยางยังไม่ให้ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิตยางมีต้นทุนทั้งหมดไร่ละ 3,124.28 บาท แยกเป็นต้นทุนผันแปรไร่ละ 2,456.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 
78.63 ของต้นทุนทั้งหมด (ตารางที่ 4.7) และต้นทุนคงที่ไร่ละ 667.78 บาท หรือคิดเป็นร้อย 21.37 ของต้นทุนรวม  
โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร พบว่า ค่าดูแลรักษามีต้นทุนการผลิตมากที่สุดไร่ละ 1,017.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 
32.57 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือค่าปุ๋ยมีต้นทุนการผลิตไร่ละ 699.63 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.39  
ของต้นทุนรวม และในส่วนของต้นทุนคงที ่ พบว่า ค่าเช่าที่ดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 625 บาท คิดเป็น  
ร้อยละ 20 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 32.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.03  
ของต้นทุนรวม 
     สำหรับต้นทุนการผลิตของเหลียงจะวิเคราะห์ในช่วงต้นยางพาราอายุ 4 - 6 ปี เนื่องจากต้นเหลียง
จะปลูกในสวนยางพาราที ่ม ีอายุ 4 ปีข ึ ้นไป เพราะเหลียงไม่ชอบแดดจ ัดต้องอาศัยร ่มเงาของยางพารา 
จึงจะเจริญเติบโตได้ดี โดยมีต้นทุนทั้งหมดไร่ละ 1,932.98 บาท แยกเป็นต้นทุนผันแปรไร่ละ 1,300.43 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 67.28 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่ไร่ละ 632.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.72 ของต้นทุนรวม  
โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร พบว่า ค่าพันธุ์มีต้นทุนการผลิตมากที่สุดไร่ละ 425 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.99  
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ของต้นทุนรวม รองลงมาคือค่าปุ๋ยมีต้นทุนการผลิตไร่ละ 287.47 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.87 ของต้นทุนรวม 
และในส่วนของต้นทุนคงที ่ พบว่า ค่าเช่าที ่ดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 625 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.33  
ของต้นทุนรวม รองลงมาคือค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 5.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของต้นทุนรวม 

ตารางที่ 4.7 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกเหลียงร่วมกับยางพารา ในช่วงอายุยางพารา 4 - 6 ปี 

หน่วย: บาท/ไร ่

รายการ 
ปลูกเหลียงร่วมยาง 

ยาง (ร้อยละ) เหลียง (ร้อยละ) 
1.ต้นทุนผันแปร 2,456.50 78.63 1,300.43 67.28 

 1.1 ค่าแรงงาน 1,097.33 35.12 396.64 20.52 

  - เตรียมดิน - - - - 

  - ปลูก 79.71 2.55 141.67 7.33 

  - ดูแลรักษา (ใส่ปุ๋ย ฉีดยาฆา่หญ้า) 1,017.62 32.57 86.97 4.50 

  - เก็บเกีย่ว (กรีด/เก็บ/ทำแผ่น) - - 168.00 8.69 

 1.2 ค่าวัสด ุ 1,209.24 38.70 824.42 42.65 

  - ค่าพันธุ ์ 97.13 3.11 425.00 21.99 

  - ค่าปุย๋ 699.63 22.39 287.47 14.87 

  - ค่ายาป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช 135.56 4.34 112.82 5.84 

          -  ค่าสารเคมีอื่น ๆ และวัสดุปรบัปรุงดิน 145.54 4.66 -32.46 -1.68 

  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30.34 0.97 13.76 0.71 

  - ค่าวัสดกุารเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 84.93 2.72 14.99 0.78 

  - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 16.11 0.52 2.84 0.15 

 1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในต้นทุนผันแปร 149.93 4.80 79.37 4.11 

2. ต้นทุนคงที ่ 667.78 21.37 632.55 32.72 

 2.1 ค่าเช่าที่ดิน 625.00 20.00 625.00 32.33 

 2.2 ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 32.15 1.03 5.67 0.29 

 2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 10.63 0.34 1.88 0.10 

 2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต - - - - 

3. ต้นทุนรวมต่อไร ่ 3,124.28   1,932.98   

4. ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) -  153.60  

5. ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) -  12.58  

6. ราคาที่เกษตรกรขายได ้(บาทต่อกิโลกรัม) -  61.67  

7. ผลตอบแทนต่อไร่ (บาทต่อไร่) -  9,472.51  

8. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาทต่อไร่) -  7,539.53  

9. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) -  49.09  

10. รายได้ (บาทต่อไร่) 9,472.51 

11. กำไร (บาทต่อไร่) 4,415.25 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์ 
หมายเหตุ : ต้นเหลียงจะเริ่มปลูกในสวนยางอายุ 4 ปี ขึ้นไป  
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1.3) ช่วงท่ีต้นยางมีอายุ 7 ปีขึ้นไป 
     การปลูกเหลียงร่วมในสวนยางพารา ในช่วงที่ต้นยางมีอายุ 7- 22 ปี เป็นช่วงที่ต้นยางพารา 
ให้ผลผลิต ในส่วนของต้นทุนการผลิตยาง มีต้นทุนทั้งหมดไร่ละ 11,763.02 บาท แยกเป็นต้นทุนผันแปรไร่ละ 
9,193.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.16 ของต้นทุนทั้งหมด (ตารางที่ 4.8) และต้นทุนคงที่ไร่ละ 2,569.59 บาท  
หรือคิดเป็นร้อย 21.84 ของต้นทุนรวม โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร พบว่า ค่าเก็บเกี่ยวมีต้นทุนการผลิตมากที่สุดไร่ละ 
6,133.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.14 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือค่าปุ๋ยมีต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,260.25 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.71 ของต้นทุนรวม และในส่วนของต้นทุนคงที่ พบว่า ค่าเช่าที่ดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 
625 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.31 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือต้นทุนก่อนให้ผลผลิตไร่ละ 1,714.28 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 14.57 ของต้นทุนรวม 
    สำหรับต้นทุนการผลิตของเหลียง โดยมีต้นทุนทั้งหมดไร่ละ 1,188.80 บาท แยกเป็นต้นทุนผันแปรไร่ละ 
513.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.18 ของต้นทุนทั ้งหมด และต้นทุนคงที ่ ไร ่ละ 675.46 บาท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 56.82 ของต้นทุนรวม โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร พบว่า ค่าเก็บเกี่ยวมีต้นทุนการผลิตมากที่สุดไร่ละ 
184.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.50 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือค่าปุ๋ยมีต้นทุนการผลิตไร่ละ 114.39 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 9.62 ของต้นทุนรวม และในส่วนของต้นทุนคงที่ พบว่า ค่าเช่าที่ดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 625 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 52.57 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 44.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.76 ของต้นทุนรวม 

ตารางที่ 4.8 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกเหลียงร่วมกับยางพารา ในช่วงอายุยางพารา 7 – 22 ป ี
 หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 
ปลูกเหลียงร่วมยาง 

ยาง (ร้อยละ) เหลียง (ร้อยละ) 
1.ต้นทุนผันแปร 9,193.43 78.16 513.34 43.18 

 1.1 ค่าแรงงาน 6,945.33 59.04 273.11 22.97 

  - เตรียมดิน - - - - 

  - ปลูก - - - - 

  - ดูแลรักษา (ใส่ปุ๋ย ฉีดยาฆา่หญ้า) 811.87 6.90 88.88 7.48 

  - เก็บเกีย่ว (กรีด/เก็บ/ทำแผ่น) 6,133.46 52.14 184.23 15.50 

 1.2 ค่าวัสด ุ 1,687.00 14.34 208.90 17.57 

  - ค่าพันธุ ์ - - - - 

  - ค่าปุย๋ 1,260.25 10.71 114.39 9.62 

  - ค่ายาป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช 11.57 0.10 1.76 0.15 

          - ค่าสารเคมีอื่น ๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 13.21 0.11 7.11 0.60 

  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 46.44 0.39 22.89 1.93 

  - ค่าวัสดกุารเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 342.35 2.91 60.42 5.08 

  - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 13.18 0.11 2.33 0.20 

 1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในต้นทุนผันแปร 561.10 4.77 31.33 2.64 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์ 
หมายเหตุ :  * ต้นเหลียงจะเริ่มปลูกในสวนยางอายุ 4 ปี ขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.8 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกเหลียงร่วมกับยางพารา ในช่วงอายุยางพารา 7 – 22 ป ี(ต่อ) 
 หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 
ปลูกเหลียงร่วมยาง 

ยาง (ร้อยละ) เหลียง (ร้อยละ) 
2. ต้นทุนคงที ่ 2,569.59 21.84 675.46 56.82 

 2.1 ค่าเช่าที่ดิน 625.00 5.31 625.00 52.57 

 2.2 ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 192.73 1.64 44.71 3.76 

 2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 37.58 0.32 5.75 0.48 

 2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 1,714.28 14.57 - - 

3. ต้นทุนรวมต่อไร ่ 11,763.02   1,188.80   

4. ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) 220.13  153.60  

5. ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) 53.44  7.74  

6. ราคาที่เกษตรกรขายได ้(บาทต่อกิโลกรัม) 44.85  61.67  

7. ผลตอบแทนต่อไร่ (บาทต่อไร่) 9,872.83  9,472.51  

8. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาทต่อไร่) -1,890.19  8,283.71  

9. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) -8.59  53.93  

10. รายได้ (บาทต่อไร่) 19,345.34 

11. กำไร (บาทต่อไร่) 6,393.52 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์ 
หมายเหตุ :  * ต้นเหลียงจะเริ่มปลูกในสวนยางอายุ 4 ปี ขึ้นไป 
 

      2) ปลูกยางร่วมกับไม้เศรษฐกิจ 
   ในการศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดให้ไม้เศรษฐกิจเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ให้ผลตอบแทนในปีสุดท้ายสำหรับ
การปลูกร่วมในสวนยางพารา โดยต้นทุนและผลตอบแทนในแต่ละช่วงอายุยางมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1) ช่วงท่ีต้นยางอายุ 1 ปี 
      การปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมในสวนยางพารา ในช่วงที่ต้นยางมีอายุ 1 ปี ยังไม่ให้ผลผลิต  
ต้นทุนการผลิตยางมีต้นทุนทั้งหมดไร่ละ 9,373.55 บาท (ตารางที่ 4.9) แยกเป็นต้นทุนผันแปรไร่ละ 8,485.50 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 90.53 ของต้นทุนทั ้งหมด และต้นทุนคงที ่ไร่ละ 888.05 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.47  
ของต้นทุนรวม โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร พบว่า ค่าเตรียมดินมีต้นทุนการผลิตมากที่สุดไร่ละ 3,240.45 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 34.57 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือ ค่าพันธุ์ไร่ละ 1,520.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.22 ของต้นทุนรวม  
และในส่วนของต้นทุนคงที่ พบว่า ค่าเช่าที่ดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 800 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.53 ของต้นทุนรวม 
รองลงมาคือค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 78.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.84 ของต้นทุนรวม 
     สำหรับต้นทุนการผลิตของไม้เศรษฐกิจที่ปลูกร่วมในสวนยางพารา ซึ ่งไม้เศรษฐกิจส่วนใหญ่  
กว่าร้อยละ 50 เกษตรกรจะปลูกไม้ตะเคียนทอง มีต้นทุนการผลิตทั้งหมดไร่ละ 4,640.83 บาท แยกเป็นต้นทุน 
ผันแปรไร่ละ 4,175.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.97 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่ไร่ละ 465.54 บาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 10.03 ของต้นทุนรวม โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร พบว่า มีต้นทุนเตรียมดินมากที่สุดไร่ละ 
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1,695.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.54 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือค่าพันธุ์ไร่ละ 1,061.37 บาท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 22.87 ของต้นทุนรวม และในส่วนของต้นทุนคงที่ พบว่า ค่าเช่าที่ดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 450 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 9.70 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 15.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.32 ของต้นทุนรวม 

ตารางท่ี 4.9 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราร่วมกับไม้เศรษฐกิจ ในช่วงยางอายุ 1 ปี 
หน่วย: บาท/ไร ่

รายการ 
ปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมยาง 

ยาง (ร้อยละ) ไม้ฯ (ร้อยละ) 
1.ต้นทุนผันแปร 8,485.50 90.53 4,175.29 89.97 

 1.1 ค่าแรงงาน 5,299.06 56.53 2,350.89 50.66 

  - เตรียมดิน 3,240.45 34.57 1,695.91 36.54 

  - ปลูก 1,260.51 13.45 459.44 9.90 

  - ดูแลรักษา (ใส่ปุ๋ย ฉีดยาฆา่หญ้า ดายหญ้า และตัดแต่งกิ่ง) 798.10 8.51 195.54 4.21 

  - เก็บเกีย่ว (กรีด/เก็บ/ทำแผ่น) - - - - 

 1.2 ค่าวัสด ุ 2,665.55 28.44 1,569.57 33.82 

  - ค่าพันธุ ์ 1,520.73 16.22 1,061.37 22.87 

  - ค่าปุย๋ 757.31 8.08 376.06 8.10 

  - ค่ายาป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช 59.68 0.64 13.12 0.28 

          - ค่าสารเคมีอื่น ๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 27.28 0.29 14.72 0.32 

  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 67.37 0.72 37.78 0.81 

  - ค่าวัสดกุารเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 213.83 2.28 62.89 1.36 

  - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 22.35 0.24 3.63 0.08 

 1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในต้นทุนผันแปร 517.89 5.53 254.83 5.49 

2. ต้นทุนคงที ่ 888.05 9.47 465.54 10.03 

 2.1 ค่าเช่าที่ดิน 800.00 8.53 450.00 9.70 

 2.2 ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 78.31 0.84 15.03 0.32 

 2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 9.74 0.10 0.51 0.01 

 2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต - - - - 

3. ต้นทุนรวมต่อไร ่ 9,373.55   4,640.83  

4. ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) -  -  

5. ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) -  -  

6. ราคาที่เกษตรกรขายได ้(บาทต่อกิโลกรัม) -  -  

7. ผลตอบแทนต่อไร่ (บาทต่อไร่) -  -  

8. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาทต่อไร่) -  -  

9. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) -  -  

10. รายได้ (บาทต่อไร่) - 

11. กำไร (บาทต่อไร่) - 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์ 
หมายเหตุ : ต้นเหลียงจะเริ่มปลูกในสวนยางอายุ 4 ปี ข้ึนไป  
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2.2) ช่วงท่ีต้นยางมีอายุ 2 - 6 ป ี
      การปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมในสวนยางพารา ซึ่งต้นยางมีอายุ 2 – 6 ปี ยังไม่ให้ผลผลิต ต้นทุน
การผลิตยางมีต้นทุนทั้งหมดไร่ละ 3,290.09 บาท (ตารางที่ 4.10) แยกเป็นต้นทุนผันแปรไร่ละ 2,442.24 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 74.23 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่ไร่ละ 847.85 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.77 ของต้นทุนรวม 
โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร พบว่า ค่าดูแลรักษามีต้นทุนการผลิตมากที่สุดไร่ละ 979.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.78 
ของต้นทุนรวม รองลงมาคือ ค่าปุ๋ยไร่ละ 838.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.48 ของต้นทุนรวม และในส่วนของ 
ต้นทุนคงที่ พบว่า ค่าเช่าที่ดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 800 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.32 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือ
ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 35.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของต้นทุนรวม 
     สำหรับต้นทุนการผลิตของไม้เศรษฐกิจที่ปลูกร่วมในสวนยางพารา ซึ่งไม้เศรษฐกิจส่วนใหญ่
กว่าร้อยละ 50 เกษตรกรจะปลูกไม้ตะเคียนทอง มีต้นทุนการผลิตทั้งหมดไร่ละ 1,120.14 บาท แยกเป็นต้นทุน
ผันแปรไร่ละ 657.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.71 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่ไร่ละ 462.52 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 41.29 ของต้นทุนรวม โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร พบว่า มีต้นทุนค่าปุ๋ยมากที่สุดไร่ละ 
414.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.01 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือค่าดูแลรักษาไร่ละ 95.47 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.52 ของต้นทุนรวม และในส่วนของต้นทุนคงที่ พบว่า ค่าเช่าที่ดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 450 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 40.17 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 11.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 
1.06 ของต้นทุนรวม 

ตารางท่ี 4.10 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราร่วมกับไม้เศรษฐกิจ ในช่วงอายุยางพารา 2 - 6 ป ี
หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 
ปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมยาง 

ยาง (ร้อยละ) ไม้ฯ (ร้อยละ) 
1.ต้นทุนผันแปร 2,442.24 74.23 657.62 58.71 

 1.1 ค่าแรงงาน 1,041.71 31.66 95.47 8.52 

  - เตรียมดิน - - - - 

  - ปลูก 63.03 1.92 - - 

  - ดูแลรักษา (ใส่ปุ๋ย ฉีดยาฆา่หญ้า) 979.68 29.78 95.47 8.52 

  - เก็บเกีย่ว (กรีด/เก็บ/ทำแผ่น) - - - - 

 1.2 ค่าวัสด ุ 1,250.47 38.01 552.01 49.28 

  - ค่าพันธุ ์ 76.04 2.31 - - 

  - ค่าปุย๋ 838.17 25.48 414.51 37.01 

  - ค่ายาป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช 57.69 1.75 17.96 1.60 

          -  ค่าสารเคมีอื่น ๆ และวัสดุปรบัปรุงดิน 139.75 4.25 61.23 5.47 

  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25.89 0.79 18.18 1.62 

  - ค่าวัสดกุารเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 94.92 2.89 5.00 0.45 

  - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 18.01 0.55 5.13 0.46 

 1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในต้นทุนผันแปร 149.06 4.53 40.14 3.58 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์ 
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ตารางที่ 4.10 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราร่วมกับไม้เศรษฐกิจ ในช่วงอายุยางพารา 2 - 6 ปี (ต่อ) 
หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 
ปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมยาง 

ยาง (ร้อยละ) ไม้ฯ (ร้อยละ) 
2. ต้นทุนคงที ่ 847.85 25.77 462.52 41.29 

 2.1 ค่าเช่าที่ดิน 800.00 24.32 450.00 40.17 

 2.2 ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 35.93 1.09 11.89 1.06 

 2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 11.92 0.36 0.63 0.06 

 2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต - - - - 

3. ต้นทุนรวมต่อไร ่ 3,290.09   1,120.14  

4. ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) -  -  

5. ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) -  -  

6. ราคาที่เกษตรกรขายได ้(บาทต่อกิโลกรัม) -  -  

7. ผลตอบแทนต่อไร่ (บาทต่อไร่) -  -  

8. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาทต่อไร่) -  -  

9. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) -  -  

10. รายได้ (บาทต่อไร่) - 

11. กำไร (บาทต่อไร่) - 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์ 
 

2.3) ช่วงท่ีต้นยางมีอายุ 7 – 22 ป ี
      การปล ูกไม ้ เศรษฐก ิจร ่วมในสวนยางพารา ในช ่วงที่ต ้นยางม ีอาย ุ  7-22 ป ี  เป ็นช ่วงที่  
ต้นยางพาราให้ผลผลิต ต้นทุนการผลิตยางมีต้นทุนทั้งหมดไร่ละ 11,538.06 บาท (ตารางที่ 4.11) แยกเป็นต้นทุนผันแปร 
ไร่ละ 8,838.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.61 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่ไร่ละ 2,699.32 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
23.39 ของต้นทุนรวม โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร พบว่า ค่าเก็บเกี่ยวมีต้นทุนการผลิตมากที่สุดไร่ละ 6,017.29 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 52.15 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือ ค่าปุ๋ยไร่ละ 1,079.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.36 ของต้นทุนรวม  
และในส่วนของต้นทุนคงที่ พบว่า ค่าเช่าที่ดินมีต้นทุนมากที่สุดไร่ละ 800 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.93 ของต้นทุนรวม 
รองลงมาคือค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 228.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของต้นทุนรวม 
     สำหรับต้นทุนการผลิตของไม้เศรษฐกิจที่ปลูกร่วมในสวนยางพารา ซึ่งไม้เศรษฐกิจส่วนใหญ่กว่า
ร้อยละ 50 เกษตรกรจะปลูกไม้ตะเคียนทอง มีต้นทุนการผลิตทั้งหมดไร่ละ 28,060.05 บาท โดยจะเป็นต้นทุน 
ในส่วนของต้นทุนก่อนให้ผล (โค่น) ถึงร้อยละ 95.18 เนื่องจากสามารถขายต้นไม้ได้ในช่วงอายุ 22 ปีพร้อมอายุของ
ต้นยางพารา แยกเป็นต้นทุนผันแปรไร่ละ 888.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.17 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่ไร่
ละ 27,171.37 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.83 ของต้นทุนรวม โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร พบว่า มีต้นทุน 
ค่าปุ๋ยมากที่สุดไร่ละ 600 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือค่าดูแลรักษาไร่ละ 176.49 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.63 ของต้นทุนรวม และในส่วนของต้นทุนคงที่ พบว่า ต้นทุนก่อนให้ผลผลิตไร่ละ 26,708.11 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 95.18 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือค่าเช่าที่ดินไร่ละ 450 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.60 ของต้นทุนรวม 
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ตารางท่ี 4.11 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราร่วมกับไม้เศรษฐกิจ ในช่วงอายุยางพารา 7 – 22 ป ี
 หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 
ปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมยาง 

ยาง (ร้อยละ) ไม้ฯ (ร้อยละ) 
1.ต้นทุนผันแปร 8,838.74 76.61 888.68 3.17 

 1.1 ค่าแรงงาน 6,762.51 58.61 176.49 0.63 

  - เตรียมดิน - - - - 

  - ปลูก - - - - 

  - ดูแลรักษา (ใส่ปุ๋ย ฉีดยาฆา่หญ้า) 745.22 6.46 176.49 0.63 

  - เก็บเกีย่ว (กรีด/เก็บ/ทำแผ่น) 6,017.29 52.15 - - 

 1.2 ค่าวัสด ุ 1,536.78 13.32 657.95 2.34 

  - ค่าพันธุ ์ - - - - 

  - ค่าปุย๋ 1,079.96 9.36 600.00 2.14 

  - ค่ายาป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช 17.46 0.15 9.59 0.03 

          - ค่าสารเคมีอื่น ๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 14.22 0.12 6.32 0.02 

  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27.78 0.24 21.12 0.08 

  - ค่าวัสดกุารเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 382.63 3.32 20.14 0.07 

  - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 14.73 0.13 0.78 0.00 

 1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในต้นทุนผันแปร 539.45 4.68 54.24 0.19 

2. ต้นทุนคงที ่ 2,699.32 23.39 27,171.37 96.83 

 2.1 ค่าเช่าที่ดิน 800.00 6.93 450.00 1.60 

 2.2 ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 228.87 1.98 11.34 0.04 

 2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 46.45 0.40 1.92 0.01 

 2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 1,624.00 14.08 26,708.11 95.18 

3. ต้นทุนรวมต่อไร ่ 11,538.06   28,060.05  

4. ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) 117.11  27 (ต้น) 

5. ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) 98.52  1,039.26 (ต่อต้น) 

6. ราคาที่เกษตรกรขายได ้(บาทต่อกิโลกรัม) 44.85  40,000.00 (ต่อต้น) 

7. ผลตอบแทนต่อไร่ (บาทต่อไร่) 5,252.38  1,080,000.00   

8. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาทต่อไร่) -6,285.68  1,051,939.95  

9. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม) -53.67  38,960.74 (ต่อต้น) 

10. รายได้ (บาทต่อไร่)   1,085,252.38  

11. กำไร (บาทต่อไร่)   1,073,714.32  

ที่มา:  จากการวิเคราะห์ 
หมายเหตุ :  * ไม้เศรษฐกิจเป็นต้นทุน ณ ปี ที่ 22 (ปีท่ีจะขายไม้)  
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4.2 การวิเคราะห์รูปแบบการปลูกพืชเสริมในสวนยางพารา 

 4.2.1 การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา 
  ข้อดี 
   1) เป็นการจัดการทรัพยากรที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกษตรกร
มีรายได้ในช่วงที่ยางยังไม่ให้ผลผลิต รวมทั้งสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนได้  
   2) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืชในร่องระหว่างแถวยาง 
    3) ทำให้เกษตรกรมีเวลาในการดูแลสวนยางมากและบ่อยครั้งข้ึน  

  ข้อจำกัด 
   1) ยังขาดข้อมูลรูปแบบให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกปลูกพืชแซม 
   2) เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการส่งเสริมการปลูกพืชแซมได้อย่างทั่วถึง   
   3) ภาครัฐขาดการส่งเสริมการปลูกพืชแซมในเชิงพ้ืนที่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด 
   4) ยังขาดองค์ความรู้ในการใส่ปุ๋ยบำรุงพืชแซมให้เหมาะสม เพื่อลดการแย่งธาตุอาหารของ 
ต้นยางพารา 
   5) เหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อยท่ีมีพ้ืนที่สวนยางไม่มากและต้องการรายได้เสริม 

 4.2.2 การปลูกพืชร่วมในสวนยางพารา 
  ข้อดี 
   1) การปลูกไม้เศรษฐกิจแม้ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในช่วงที่อายุยางให้ผลผลิต แต่ในระยะยาว 
จะมีผลตอบแทนสูงจากการขายไม้  
   2) การปลูกพืชร่วมที่สามารถให้ผลผลิตตลอดปี ทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมลดการพึ่งพา
รายได้ทางเดียว 
   3) สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผสมผสานสร้างความยั ่งยืน 
ในอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงที่ราคายางพาราผันผวน 
   4) การปลูกไม้เศรษฐกิจสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงินได้ 
   5) ทำให้เกษตรกรมีงานทำตลอดทั้งปีลดการอพยพแรงงานเกษตรหรือย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่
เมืองหลวงและเมืองใหญ่ 

  ข้อจำกัด 
   1) เกษตรกรต้องหาตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตของพืชร่วมเอง ทำให้เกษตรกรมีความกังวล 
ในการตัดสินใจเลือกปลูกพืชร่วม 

2) ภาครัฐขาดการส่งเสริมการปลูกพืชร่วมในเชิงพ้ืนที่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด 
    3) เกษตรกรขาดความม ั ่นใจในรายได ้ท ี ่จะได ้ร ับในอนาคต เน ื ่องจากไม ้เศรษฐกิจ  

จะให้ผลตอบแทนในปีสุดท้ายที่มีการโค่น 
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  อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเลือกปลูกพืชเสริมในสวนยางจะต้องพิจารณาความเหมาะสมทั้งปัจจัย
การผลิต และตลาดในเชิงพ้ืนที่  

4.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรชาวสวนยางท่ีปลูกพืชเสริมในสวนยางพารา 
  จากการสอบถามข้อมูลจากเกษตรกรเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำสวนยางในปัจจุบัน พบว่า 
เกษตรกรยังคงมีปัญหาในด้านการผลิตและการตลาด ดังนี้ 

 1) ด้านการผลิต  
  (1) การขาดแคลนแรงงาน และค่าจ้างแรงงานอยู่ในระดับสูง  
  (2) แรงงานต่างด้าวที่รับจ้างในสวนยางมีการใช้สารเร่งน้ำยางส่งผลให้ต้นยางอายุสั้น  
  (3) ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้ง และโรคใบร่วง ทำให้ต้นยางตาย และให้ผลผลิตได้ไม่เต็มที่ 
  (4) เกิดเชื้อราในช่วงที่ต้นยางอายุ 1 - 2 ปี ส่งผลให้ต้นยางตาย   
  (5) สภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ือต่อการปลูกพืชแซมยางพารา 
  (6) ขาดข้อมูลด้านการผลิตการปลูกพืชเสริมในสวนยาง 

 2) ด้านการตลาด 
  (1) พืชแซมยางที่ไม่ใช่พืชอุตสาหกรรมมีตลาดรับซื้อน้อย ไม่มีตลาดที่แน่นอน และขาดการประชาสัมพันธ์
ด้านการตลาด 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
  การศึกษาการปลูกพืชเสริมในสวนยางพารา มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูก
พืชเสริมในสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงวิเคราะห์รูปแบบในการปลูกพืชเสริมในสวนยางของเกษตรกร 
โดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรจำนวน 128 ราย ในพื้นที่ภาคใต้  
โดยมีผลการศึกษาสรุปได ้ดังนี้ 

  5.1.1 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพารา 
    ผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรชาวสวนยาง พบว่า  

1) การปลูกยางพาราเชิงเดี่ยว มีต้นทุนรวมไร่ละ 12,264.25 บาท รายได้ไร่ละ 10,835.76 บาท 
จะเห็นว่ารายได้ท่ีเกษตรกรได้รับต่ำกว่าต้นทุนจึงไม่มีกำไร 

2) การปลูกสับปะรดแซมในสวนยาง มีต้นทุนรวมไร่ละ 7,999.47 บาท รายได้ไร่ละ 8,528.90 บาท 
และกำไรสุทธิไร่ละ 529.43 บาท   

3) การปลูกกล้วยแซมในสวนยาง มีต้นทุนรวมไร่ละ 5,147.28 บาท รายได้ไร่ละ 16,777.63 บาท 
และกำไรสุทธิไร่ละ 11,630.35 บาท    

4) การปลูกเหลียงร่วมในสวนยาง มีต้นทุนรวมไร่ละ 12,951.82 บาท รายได้ไร่ละ 19,345.34 บาท 
และกำไรสุทธิไร่ละ 6,393.52 บาท   

5) การปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมในสวนยาง ในปีที ่ 22 (โค่นไม้เศรษฐกิจ) มีต้นทุนรวมไร่ละ 
39,598.11 บาท รายได้ไร่ละ 1,085,252.38 บาท และกำไรสุทธิไร่ละ 1,045,654.27 บาท   

  5.1.2 รูปแบบในการปลูกพืชเสริมในสวนยางพารา 
    การปลูกสับปะรดและกล้วยแซมในสวนยางพารา พบว่าในช่วงอายุต้นยางพารา 1 ปี รายได้จาก
กล้วยและสับปะรดยังต่ำเมื่อเทียบกับต้นทุน แต่เมื่อพิจารณาในช่วงอายุยางพารา 2 – 3 ปี จะเห็นว่าการปลูก
กล้วยแซมในสวนยางพารามีกำไร 11,630.35 บาทต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าการปลูกสับปะรดแซมในสวนยางพารา 
ซึ่งมีกำไร 529.43 บาทต่อไร่ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการปลูกกล้วยแซมในสวนยางพาราจะให้ผลตอบแทนสูงกว่า 
การปลูกสับปะรดแซมในสวนยางพารา อย่างไรก็ตาม การปลูกพืชแซมในสวนยาง เป็นการจัดการทรัพยากร
ที่ดินให้เกิดประโยชน์ ทำให้มีรายได้ช่วงที่ยางยังไม่ให้ผลผลิต ประหยัดค่าใช้จ่ายในการควบคุมวัชพืชระหว่าง
ร่องยาง และทำให้เกษตรกรมีเวลาในการดูแลสวนยางมากขึ ้น ทั ้งนี ้ ในการตัดสินใจเลือกปลูกพืชแซม  
ในสวนยางพาราต้องพิจารณาความเหมาะสมทั้งปัจจัยการผลิตและการตลาดในเชิงพ้ืนที่เพ่ิมเติม  
    สำหรับการปลูกพืชร่วมในสวนยางพารา พบว่า การปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมในสวนยางพาราในปีที่ 1 
มีต้นทุนรวม 14,014.38 บาทต่อไร่ สำหรับในปีที่ 2 – 6 มีต้นทุนรวม 4,410.23 บาทต่อไร่ และในปีที่ 7 – 22 
มีต้นทุนรวม 39,598.11 บาท ซึ่งจะมีต้นทุนก่อนให้ผลผลิตของไม้เศรษฐกิจรวมอยู่ ด้วยจำนวน 28,060.05 
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บาทต่อไร่ ซึ่งในระหว่างปีจะไม่มีรายได้จากไม้เศรษฐกิจ แต่เมื่อมีการโค่นต้นยางและไม้เศรษฐกิจในปีสุดท้าย  
จะมีรายได้จากการขายยางพาราและการขายไม้เศรษฐกิจจำนวน  1,085,252.38 บาทต่อไร่ ทำให้มีกำไร 
จากการปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมยางจำนวน 1,045,654.27 บาทต่อไร่  ดังนั ้น จะเห็นได้ว ่าในระยะยาว 
หากเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมในสวนยางพาราจะทำให้มีผลตอบแทนที่สูงจากการขายต้นยางพาราและ 
ไมเ้ศรษฐกิจและยังสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ แต่การปลูกเหลียงร่วมในสวนยางพาราเป็นทางเลือกหนึ่ง 
ที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมตลอดทั้งปี ลดความเสี่ยงจากราคายางพาราที่ผันผวนและเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร 
ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางสามารถปลูกต้นเหลียงคู่ขนานไปกับการทำสวนยางพาราที่มีการปลูกไม้เศรษฐกิจได้
เพราะเป็นพืชที่สามารถปลูกร่วมกันได้  

5.2 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
    1) ด้านการผลิต 
     จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกพืชเสริมในสวนยางของเกษตรกร พบว่า  
การปลูกพืชเสริมในสวนยางพาราทั ้งการปลูกพืชแซมและพืชร่วมยางช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ ่มและ 
ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำสวนยางเชิงเดี ่ยว และเพื ่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรกระจายความเสี่ยง 
จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและสามารถสร้างรายได้จากการใช้พื้นที่สวนยางที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
เป็นการลดภาระทางด้านงบประมาณของรัฐในการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ราคายางพารา
ตกต่ำหรือในการดำเนินมาตรการเพื่อยกระดับราคายางพารา จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
     1.1) ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเสริมในสวนยางพาราโดยปลูกร่วมกับพืชอ่ืน 
เนื่องจากการปลูกร่วมกับพืชอื่น ๆ จะทำให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นและลดความเสี่ยงด้านรายได้ของเกษตร  
ในการส่งเสริมควรให้หน่วยงานของรัฐหลายภาคส่วนมาร่วมบูรณาการเพื ่อให้การดำเนินการส่งเสริม  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     1.2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนข้อมูลให้คำแนะนำการปลูกพืชเสริมในสวนยาง  
     1.3) มีเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ที่สามารถแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาทั้งโรคพืชและข้อมูลด้านการผลิต 
     1.4) เกษตรกรมีการรวมกลุ ่มเพื ่อแลกเปลี ่ยนความรู ้และประสบการณ์ และเพิ ่มอำนาจ 
ในการต่อรองราคาปัจจัยการผลิตจากการร่วมกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปลูกยางพาราและ
พืชเสริมในสวนยาง เพ่ือช่วยในการลดต้นทุนการผลิตยางพาราและพืชเสริม 
    2) ด้านการตลาด 
     2.1) ภาครัฐควรช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหาตลาดสำหรับผลผลิตพืชเสริมในสวนยางพารา 
เพ่ือให้เกษตรกรมีแหล่งระบายผลผลิตและสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น 
     2.2) เกษตรกรควรรวมกลุ่มกันในการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า และร่วมกันในการจัดหา
ตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มเติม 
     2.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดหาแหล่งรับซื้อไม้ยางพาราและไม้เศรษฐกิจที่มีราคากลาง 
เพ่ือไม่ให้เกษตรกรถูกพ่อค้าเอาเปรียบด้านราคา  
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  5.2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
    เนื่องจากในการศึกษานี้มีข้อจำกัดในการเก็บข้อมูลซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลได้
เพราะได้ร ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยได้ขอความอนุเคราะห์จากการยาง 
แห่งประเทศไทยในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ซึ่งบางพื้นที่ยังมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
ที่เข้มงวดจึงทำให้การเก็บข้อมูลไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบตัวอย่างที่กำหนดไว้ ในการศึกษาครั้งต่อไป 
ควรมีการเก็บตัวอย่างให้ครอบคลุมทั้งในด้านจำนวนและรูปแบบทำสวนยางที่กำหนด รวมทั้งการศึกษา 
ในส่วนของการตลาดทั้งสินค้ายางพาราและพืชเสริมให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกทั้งด้านการผลิตและการตลาด  
เพ่ือให้ได้รับผลการศึกษาท่ีชัดเจนครบถ้วน 
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