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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการซื้อขายยางพาราในตลาดกลางยางพาราจังหวัดและวิเคราะห์
ปัญหากฎหมายทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจไม่เข้ามาซือ้ ขายยางพาราในตลาดกลางจังหวัด กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูซ้ อื้ และผู้
ขายในตลาดท้องถิน่ ถูกคัดเลือกจากจังหวัดทีม่ ตี ลาดกลางยางพาราจังหวัด จังหวัดละ 5 ตัวอย่าง รวมจ�านวนกลุม่ ตัวอย่าง 30 ตัวอย่าง
ซึ่งใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อให้ทราบมาตรการทางกฎหมายที่มีผลต่อ
การซื้อขายยางพาราในตลาดกลางยางพาราจังหวัดและใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า การซื้อขายยางพาราในตลาดกลางยางพาราจังหวัดปฏิบัติตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ซึ่งหลักเกณฑ์ตามระเบียบที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายยางพารา ดังต่อไปนี้
ประการที่หนึ่ง การสมัครสมาชิกตามที่กา� หนดในระเบียบข้อที่ 8(4) มีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับพื้นที่การซื้อขายยางพารา
ประการที่สอง ระยะเวลาการเป็นสมาชิกตามระเบียบข้อที่ 8(3) ก�าหนดระยะเวลาการเป็นสมาชิกน้อยเกินไป ประการทีส่ ามประเภท
ยางที่ซื้อขายตามระเบียบข้อที่ 9(1) ไม่มีการซื้อขายจริงในทุกตลาดท�าให้ผู้ซื้อผู้ขายต้องหาตลาดที่รองรับยางประเภทนั้น
ประการทีส่ ี่ วิธกี ารประมูลยางตามระเบียบข้อที่ 12(1) มีขน้ั ตอนทีท่ า� ให้ผซู้ อื้ ยางปริมาณทีน่ อ้ ยไม่สามารถเข้าประมูลในตลาดได้
า า ั มาตรการทางกฎหมาย การซื้อขายยางพารา ตลาดกลางยางพาราจังหวัด ยางพารา
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The purpose of this research was to study the law relating to the trading of rubber in the provincial
rubber market and to analyze the legal problems affecting the decision not to enter the para rubber market in
the provincial market. The sample group used in this research and sellers in local markets Selected from the
provinces with the provincial rubber market 5 samples per province, including 30 samples, as follows: farmers,
entrepreneurs, representatives of farmers’ groups Fund cooperatives using the method of selecting a specific
sample group The research instrument was a questionnaire to know the legal measures affecting the trading of
para rubber in the central rubber market of the province and using descriptive statistical analysis methods.
The results of the research revealed that Rubber trading in the provincial central rubber market complies with the Regulation of the Rubber Authority of Thailand on the Rubber Market of the Rubber Authority of
Thailand B.E. 2021. The rules according to the regulations affecting the trading of rubber are as follows:
1) Subscriptions as stipulated in Article 8(4) have restrictions on rubber trading areas.
2) Membership period according to Article 8(3), the membership period is too short.
3) The types of tires traded in accordance with Article 9(1) are not actually traded in all markets, forcing
buyers and sellers to find a market that supports that type of tire.
4) The tire auction method in Article 12(1) contains a stipulation that contains a procedure that prevents
buyers who wish to purchase small quantities of tires from entering the market for auction.
Legal Measures, Rubber Trading, Provincial Rubber Market, Rubber

บทนา

ยางพาราเป็นพืชที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอีกชนิดหนึง่ พบว่ามีเกษตรกรตลอดจนผูท้ ที่ า� ธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับยางพาราประมาณ 1 ล้านครอบครัว จ�านวนไม่
น้อยกว่า 6 ล้านคน แสดงว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความ
ส�าคัญต่อเศรษฐกิจของภาคใต้และของประเทศไทย โดยเฉพาะ
น�้ายาง (Latex) ซึ่งเป็นผลิตผลที่ได้จากท่อล�าเลียงอาหารในส่วน
เปลือกของต้นยางพารา(กลุม่ สารสนเทศการเกษตร, 2562) และ
ผลผลิตจากยางพาราถูกน�ามาขายในตลาด ซึง่ ระบบตลาดยางของ
ประเทศไทย มี 3 ระบบ คือ ระบบตลาดท้องถิน่ ระบบตลาดกลาง
ยางพารา และระบบตลาดซือ้ ขายล่วงหน้า ตลาดยางทีซ่ อื้ ขายโดย
มีการส่งมอบจริง (physical market) ระบบตลาดท้องถิน่ (Local
market) เป็นตลาดที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตของผู้ขายและมีการซื้อ
ขายแบบตกลงราคาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ซึ่งผู้ซื้อเป็นผู้ก�าหนด
ราคายาง ประเมินคุณภาพยาง และจ่ายเงินแก่ผู้ขาย ตลาดท้อง

ถิ่นประกอบด้วยหลายระดับ ได้แก่ ระดับหมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ
จังหวัด และโรงงานแปรรูปยาง ข้อดีของตลาดท้องถิ่น คือ ผู้ขาย
มีความสะดวกในการขนส่ง เนื่องจากผู้ซื้อรับซื้อใกล้แหล่งผลิต
และผู้ขายได้รับเงินสดทันที ส�าหรับข้อเสียของตลาดท้องถิ่น คือ
กฎระเบียบของการซือ้ ขายไม่แน่นอน และมาตรฐานคุณภาพยาง
ไม่ชัดเจน (อธิวีณ์ และอรอุมา, 2559) ผู้ขายที่เป็นเกษตรกรอาจ
ถูกเอาเปรียบจากผู้ซื้อ เนื่องจาก ผู้ซื้อที่มีอ�านาจต่อรองราคาได้
มากกว่าผู้ขาย ด้วยเหตุนี้การยางแห่งประเทศไทยจึงจัดตั้งตลาด
ซื้อขายยางพาราขึ้น
การยางแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึง ความส�าคัญ
ของการพัฒนาตลาดยางพาราของประเทศไทยให้มปี ระสิทธิภาพ
และยกระดับราคายางพาราให้มี เสถียรภาพ รวมทัง้ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
และผู้ประกอบกิจการ จึงได้จัดตั้งตลาดกลางยางพาราจังหวัด
ดังกล่าวเป็นเครื่องมือของการยางแห่งประเทศไทยที่ใช้ในการ
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ควบคุม และบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน�า้ กลาง
น�า้ และปลายน�า้ แต่ไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด ซึง่ ส่งผลให้เกษตรกร
ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผูป้ ระกอบกิจการ
ยาง แต่หากการซื้อขายยางในพื้นที่ที่ไม่มีตลาดกลางยางพารา
จั ง หวั ด ตั้ ง อยู ่ ผู ้ ข ายจ� า เป็ น ต้ อ งซื้ อ ขายยางพาราผ่ า นพ่ อ ค้ า
คนกลางในตลาดท้องถิ่นการซื้อขายยางพารามีรูปแบบของการ
ก�าหนดราคาและการควบคุมคุณภาพไม่ชัดเจน จนอาจก่อให้
เกิดความไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง
ตลาดกลางยางพาราจั ง หวั ด เป็ น ตลาดที่ มี ก ารซื้ อ
ขายยางพาราที่ด�าเนินการโดยส�านักงานตลาดกลางยางพารา
มีการซื้อขายแบบส่งมอบจริงและมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ�า
ให้บริการซื้อขายยางแบบเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอน เพื่อสร้างราคา
ที่เป็นแหล่งอ้างอิงราคาของประเทศและส่งเสริมให้เกษตรกร
ชาวสวนยาง พัฒนาคุณภาพยางให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับใน
ระดับประเทศ ในปัจจุบันตลาดกลางยางพาราจังหวัดมี 8 แห่ง
ได้แก่ ตลาดกลางยางพาราจังหวัด สงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดยะลา จังหวัดหนองคาย จังหวัด
บุรีรัมย์ จังหวัดระยอง และจังหวัดเชียงราย และตลาดเครือข่าย
ที่มีมากกว่า 200 แห่ง (กองพัฒนาตลาดยางพารา, 2563) การ
ให้บริการของตลาดกลางยางพาราจังหวัดอยู่ในรูปแบบตลาด
ปัจจุบัน (Current market) หรือตลาดส่งมอบจริง (Physical
market) ซึ่งเป็นตลาดที่มีการซื้อขายจริงและส่งมอบจริงตาม
ปริมาณและราคาที่ตกลงซื้อขาย การด�าเนินการซื้อขายตลาด
กลางยางพาราจั ง หวั ด มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บการยางแห่ ง
ประเทศไทยว่าด้วยตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2564 ในระเบียบจะก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสมัคร
สมาชิก ระยะเวลาการเป็นสมาชิก การคัดคุณภาพยางพารา วิธี
การซือ้ ขายยางพารา การซือ้ ขายยางพารามีระบบกว่าการซือ้ ขาย
ยางพาราในตลาดท้องถิน่ แต่จากการศึกษาเบือ้ งต้นชาวสวนยาง
ส่วนใหญ่นยิ มขายยางผ่านระบบตลาดท้องถิน่ ประมาณร้อยละ 94
ของปริมาณยางทั้งประเทศ การซื้อขายผ่านตลาดท้องถิ่น ได้แก่
ร้านค้ายาง กระจายอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ
ประกอบด้ ว ยพ่ อ ค้ า รั บ ซื้ อ ยางหลายระดั บ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
หมูบ่ า้ น/ต�าบล ระดับอ�าเภอและระดับจังหวัด โรงงานแปรรูปยาง
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ส่งออกยางด้วย โดยทั่วไปจะรับซื้อยางจาก

พ่อค้ารายใหญ่ระดับอ�าเภอหรือจังหวัด นอกจากนี้หลายจังหวัด
มีการรวมกลุ่มขายยางและจัดตั้งสหกรณ์ในบางจังหวัดทางภาค
ใต้ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพือ่ ผลิตยางแผ่น
รมควัน (การยางแห่งประเทศไทย, 2562) จึงจ�าเป็นที่ต้องศึกษา
ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยตลาดยางพาราของการ
ยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 มีหลักเกณฑ์ประเด็นใดที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บริการซือ้ ขายในตลาดกลางยางพาราจังหวัด เพือ่
หาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ผูซ้ อื้ ผูข้ ายในตลาด
ท้องถิ่นมาใช้บริการตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย

ั ถุป

า ิ ัย

1. เพื่อศึกษาระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564
2. วิ เ คราะห์ ห ลั ก เกณฑ์ ใ นระเบี ย บการยางแห่ ง
ประเทศไทยว่าด้วยตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2564 ที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่เข้ามาซื้อขายยางพาราใน
ตลาดกลางจังหวัด

ิ ี าเนิน า ิ ัย

การด�าเนินการวิจัยมีขั้นตอน รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. การก�าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ซื้อและผู้ขาย
ในตลาดท้องถิ่น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้วิธีการเลือก
กลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นจ�านวน 30 ตัวอย่าง โดยเลือกผู้ซื้อและผู้ขายใน
ตลาดท้องถิ่นที่มีความรู้ด้านกฎหมายและมีการซื้อขายยางอย่าง
น้อย 10 ปี จังหวัดที่มีสถานที่ตั้งตลาดกลางยางพาราจังหวัด
จังหวัดละ 5 ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม ผู้ซื้อ ผู้
ขายในตลาดท้องถิ่น เป็นแบบสอบถามเชิงปริมาณและคุณภาพ
เพือ่ ศึกษาปัจจัยทางด้านกฎหมายส่งผลต่อการตัดสินใจไม่ซอื้ ขาย
ยางพาราในตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย
โครงสร้างของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการตลาด
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการซื้อขายยางพารา
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกีย่ วกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่ซื้อขายยางพาราในตลาดกลาง
ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้วยปัจจัยด้าน
ต่าง ๆ ทัง้ หมด 10 ข้อ โดยใช้การประเมินแบบระดับความคิดเห็น
2 ระดับ คือเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย พร้อมระบุเหตุผล เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์หลักเกณฑ์ในกฎหมายที่ส่งผลให้ผู้ซื้อขายในตลาด
ท้องถิ่นไม่เข้ามาใช้บริการตลาดกลางยางพาราจังหวัด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูล ประกอบ
ด้วย ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุตยิ ภูมซิ งึ่ แสดงรายละเอียดดังต่อ
ไปนี้
1) ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary data) เป็ น ข้ อ มู ล ที่
ได้จากการตอบแบบสอบถาม ตามความสมัครใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เช่น ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อและผู้ขาย ปริมาณการ
ซื้อขาย มูลค่าการซื้อขาย จ�านวนของการท�าธุรกรรมในตลาด
และปัจจัยด้านกฎหมายที่มีผลต่อการซื้อขาย เป็นต้น งานวิจัยนี้
มุง่ เน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะตลาดกลางยางพาราจังหวัด
6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดยะลา จังหวัดหนองคาย และจังหวัด
บุรีรัมย์ยกเว้นตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง และจังหวัด
เชียงราย เนื่องจากเป็นตลาดที่การยางแห่งประเทศไทยได้จัดตั้ง
เมื่อปลายปี 2564 ผู้ขายในตลาดท้องถิ่น ถูกคัดเลือกจากจังหวัด
ทีม่ ตี ลาดกลางยางพาราจังหวัด จังหวัดละ 5 ตัวอย่าง รวมจ�านวน
กลุ่มตัวอย่าง 30 ตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายและประกอบการซือ้ ขายยางมาแล้วอย่าง
น้อย 10 ปีซึ่งใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.
2542, พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558,
ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยตลาดยางพาราของ
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ข้อมูลราคา ยางพารา
กระบวนการซือ้ ขายยางพาราในตลาดกลางยางพารา การซือ้ ขาย
ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า จากหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เชิ ง
พรรณนา (Descriptive statistics analysis) ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ (ร้อยละ) และการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง (ค่าเฉลี่ย)
เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลที่เก็บรวบรวม ซึ่งอยู่ในรูปตารางไขว้

(Cross-tabulation table) เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลที่เก็บ
รวบรวม โดยวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านกฎหมายที่ส่งผลต่อการ
ซื้อขายยางพาราในตลาดกลางยางพาราจังหวัดของการยางแห่ง
ประเทศไทย

า ิ ัย

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย สามารถ
สรุปผลได้ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั่วไป จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30
ราย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ขาย จ�านวน 16 ราย คิด
เป็นร้อยละ 50.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา
ได้แก่ ผู้ซื้อ จ�านวน 11 ราย คิดเป็นร้อย ละ 34.38 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด และพ่อค้าคนกลาง จ�านวน 3 ราย คิด
เป็นร้อยละ 15.62 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ตามล�าดับ
จาก 6 จังหวัดที่ท�าธุรกรรมผ่านตลาดท้องถิ่น ประกอบกิจการ
ประเภทบุคคลธรรมดา จ�านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.50
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ บริษัท จ�านวน
3 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.38 ของผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด และ
กลุ่มเกษตรกร จ�านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.13 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด ตามล�าดับ และส่วนใหญ่ประกอบกิจการ
มาแล้วกว่า 15 ปี ยกเว้นผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดกลางยางพารา
จังหวัดบุรีรัมย์ที่ประกอบกิจการมาแล้ว 6 ปี และมีผลประกอบ
การเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 40,000 บาท – 2,000,000 บาท
จากลักษณะของข้อมูลทั่วไปดังกล่าวข้างต้น พบว่าทั้งผู้ซื้อและผู้
ขายส่วนใหญ่ในตลาด ท้องถิน่ จะเป็นรายย่อย โดยมีลกั ษณะเป็น
จุดรับซื้อขนาดเล็กกระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งด�าเนินการโดย
บุคคลธรรมดา หรือจัดตั้งเป็นกิจการขนาดเล็กที่มีก�าลังการผลิต
ไม่มากนักและส่วนใหญ่เป็นการรับซือ้ จากเกษตรกร ชาวสวนยาง
เพื่อรวบรวมและส่งไปขายต่อยังโรงงานแปรรูปยางพารา
จากลักษณะของข้อมูลทั่วไปดังกล่าวข้างต้น พบว่า
ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายส่วนใหญ่ในตลาดท้องถิ่นจะเป็นรายย่อย โดย
มีลักษณะเป็นจุดรับซื้อขนาดเล็กกระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่ง
ด�าเนินการโดยบุคคลธรรมดา หรือจัดตั้งเป็นกิจการขนาดเล็ก
ที่มีก�าลังการผลิตไม่มากนัก และส่วนใหญ่เป็นการรับซื้อจาก
เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรวบรวมและส่งไปขายต่อยังโรงงาน
แปรรูปยางพารา
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2. ข้อมูลการซือ้ ขายยางพารา ตลาดท้องถิน่ ส่วนใหญ่มี
การซื้อขายยางก้อนถ้วยและน�้ายางสด ผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งรับ
ซื้อยางที่ตลาดท้องถิ่น หรือพื้นที่ปลูกยางของเกษตรกรชาวสวน
ยาง จ�านวนครั้งในการซื้อขายโดยเฉลี่ยที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ท�าธุรกรรมผ่านตลาด ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดหนองคาย มา กกว่า 9 ครัง้ ต่อเดือน
ส่วนจ�านวนครัง้ ในการซือ้ ขายโดยเฉลีย่ ทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ท�าธุรกรรมผ่านตลาดท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัด
ยะลา และจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ระหว่าง 1 - 3 ครั้งต่อเดือน และ
ปริมาณการซือ้ ขายโดยเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 400 – 8,000 กิโลกรัมต่อ
ครั้ง ปริมาณการซื้อขายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในตลาดท้องถิ่นจังหวัด
สุราษฎร์ธานีสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1
ข้อมูลการซื้อขายยางพาราในตลาดท้องถิ่น

3. ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ
ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจไม่ ซื้ อ ขายยางพาราในตลาด
กลางยางพาราจังหวัดของการยางแห่งประเทศไทยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ผู้ซื้อและผู้ขายรายย่อย
หรือผู้ซื้อและผู้ขายที่มีปริมาณการซื้อขายน้อยกว่าหรือเท่ากับ

5,000 กิโลกรัมจ�านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด และผู้ซื้อและผู้ขายรายใหญ่ หรือที่มี
ปริมาณการซื้อขายมากกว่า 5,000 กิโลกรัม จ�านวน 9 ราย คิด
เป็นร้อยละ 30 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 30
ราย ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2
ร้อยละของหลักเกณฑ์ในกฎหมายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่ซื้อขายยางพาราในตลาดกลางยางพาราจังหวัด
ของการยางแห่งประเทศไทย

ิป าย

า ิ ัย

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายที่มีผลต่อการซื้อ
ขายยางพาราในตลาดกลางจังหวัดและสามารถน�ามาอภิปราย
ได้ดังนี้
บุคคลใดเข้ามาใช้บริการในตลาดกลางยางพาราจังหวัด
ต้องปฏิบัติตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยตลาด
ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ซึ่งมาตรการ

ทางกฎหมายที่ส่งผลให้บุคคลที่ซื้อขายยางพาราในตลาดท้องถิ่น
ไม่เข้าเป็นสมาชิกในตลาดกลางยางพาราจังหวัด ดังต่อไปนี้
1. กระบวนการสมัครสมาชิก เดิมหลักเกณฑ์ขั้นตอน
การเป็นสมัครสมาชิกตามที่ก�าหนดในข้อที่ 8(4) มีข้อจ�ากัดเกี่ยว
กับพื้นที่การซื้อขายยางพารา ระเบียบการยางแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562
ก�าหนดให้ ผู้ซื้อ ผู้ขายซื้อขายในตลาดใดต้องสมัครสมาชิกใน
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ตลาดทีท่ า� การซือ้ ขายยาง แต่ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่า
ด้วยตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ข้อ
8(4) ก�าหนดให้ผใู้ ช้บริการสมัครเป็นสมาชิกในครัง้ เดียวทีส่ ามารถ
ซื้อขายได้หลายตลาด แต่ต้องได้รับอนุญาตเป็นรายกรณีไป เพื่อ
เป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบุคคลที่สมัครเป็นสมาชิก
ตลาด ซึ่งผู้ซื้อผู้ขายมีสิทธิซื้อขายในตลาดที่ต้องการใช้บริการ
ไม่ควรถูกจ�ากัดจากระเบียบฯ ที่ก�าหนดว่า “ซื้อและผู้ขายเมื่อ
สมัครเป็นสมาชิกของตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศ
ไทยให้มีสิทธิใช้บริการเฉพาะตลาดยางพารานั้น เว้นแต่ผู้อา� นวย
การฝ่ายเศรษฐกิจยางจะก�าหนดเป็นอย่างอื่น” การใช้ดุลพินิจ
ของผู้อ�านวยการฝ่ายเศรษฐกิจยางสามารถใช้สิทธิอนุญาตผู้ใช้
บริการเฉพาะรายที่สามารถใช้ได้ บริการได้ทุกตลาด ถือว่าเป็น
ข้อก�าหนดที่ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคเกี่ยวกับสิทธิระหว่าง
บุคคล ตามหลักการล�าดับศักดิ์ของกฎหมาย เป็นแนวความคิด
ทางกฎหมายของฝรั่งเศส ซึ่งก�าหนดล�าดับชั้นระหว่างกฎหมาย
ประเภทต่างๆ กฎหมายที่มีศักดิ์ต�่ากว่าซึ่งออกโดยอาศัยอ�านาจ
ของกฎหมายศักดิส์ งู กว่า จะออกมาโดยมีเนือ้ หาเกินกว่าขอบเขต
อ�านาจทีก่ ฎหมายศักดิส์ งู กว่าให้ไว้มไิ ด้ มิฉะนัน้ จะใช้บงั คับมิได้เลย
หากเนื้อหาของกฎหมายมีความขัดแย้งกัน ต้องใช้กฎหมายที่มี
ศักดิ์สูงกว่าบังคับ ไม่ว่ากฎหมายศักดิ์สูงกว่านั้นจะออกก่อนหรือ
หลังกฎหมายศักดิต์ า�่ กว่านัน้ ดังนัน้ ส่งผลให้ระเบียบการยางแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2564 ขัดกับพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2558 มาตรา 9 ก�าหนดให้การยางแห่งประเทศไทยมีอ�านาจ
กระท�ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา
8 การยางแห่งประเทศไทยท�าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน การ
ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตและระบบตลาดเพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง
กระบวนการขัน้ ตอนการสมัครเป็นสมาชิกตามระเบียบ
การยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยตลาดยางพาราของการยางแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2564 ตลาดมีการด�าเนินการการยื่นเอกสาร
ที่ล้าสมัย ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานล่าช้า และขาดสภาพคล่องใน
การซือ้ ขายในตลาด ส่งผลให้ผใู้ ช้บริการไม่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก
ในตลาด ดังนั้น การยางแห่งประเทศไทยต้องจัดท�าระบบการจัด
เก็บข้อมูลให้มฐี านข้อมูลเดียวกันทัง้ ระบบ เพือ่ ให้เกิดมาตรฐานที่
สูงขึ้น อีกทั้งลดภาระให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องยื่นเอกสารทุกครั้ง เมื่อ

ครบก�าหนดระยะเวลาตามระเบียบฯก�าหนด รวมทัง้ ผูใ้ ช้บริการไม่
ต้องสมัครเป็นสมาชิกทุกตลาดที่ต้องไปท�าการซื้อขาย เพราะทุก
ตลาดอยู่ภายใต้หน่วยงานเดียวกัน คือ การยางแห่งประเทศไทย
2. ระยะเวลาในการสมัครสมาชิกน้อยเกินไประยะ
เวลาการเป็นสมาชิกตามระเบียบข้อที่ 8(3) ก�าหนดระยะเวลา
การเป็นสมาชิกน้อยเกินไประเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่า
ด้วยตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ข้อ
8(3) ก�าหนดให้ผใู้ ช้บริการต้องสมัครใหม่ในทุกปี ซึง่ เหตุผลทีต่ ลาด
ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยให้ผใู้ ช้บริการสมัครใหม่ทกุ
ปี เนือ่ งจาก การสมัครมีสว่ นของเอกสารหลักฐานทีป่ ระกอบการ
สมัคร คือ ใบอนุญาตค้ายาง ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมยาง พ.ศ.
2542 กฎหมายก�าหนดให้มีอายุ 1 ปีเช่นกัน ส�าหรับผู้ขายที่ต้อง
ให้ต่ออายุทุกปี เนื่องจาก แต่เดิมตลาดให้สมัครสมาชิกก�าหนด
ผู้ขายสมัครครั้งเดียว แต่เมื่อตรวจสอบการซื้อยางที่ตลาดมีผู้ซื้อ
จ�านวนน้อยกว่าข้อมูลทีอ่ ยูร่ ะบบ การต่ออายุทกุ ปีเพือ่ ตรวจสอบ
ความสม�่าเสมอของผู้ขายด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส่งผลท�าให้
ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยตลาดยางพาราของการ
ยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ก�าหนดให้ผใู้ ช้บริการต้องสมัคร
ใหม่ทกุ ปีกอ่ ให้เกิดความยุง่ ยากแก่ผใู้ ช้บริการ และระยะเวลาการ
เป็นสมาชิกในระเบียบฯ น้อยเกิน อีกทัง้ ความเป็นสมาชิกสิน้ สุดไม่
ขัดกับพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 หากไม่ขยายระยะ
เวลาในการเป็นสมาชิก อาจน�าระบบการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ
ให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งพิจารณาจากผู้ใช้บริการมีการซื้อขายยาง
อย่างสม�า่ เสมอ
3. ประเภทยางที่ ซื้ อ ขายในตลาดกลางยางพารา
จังหวัด ตามระเบียบข้อที่ 9(1) ไม่มีการซื้อขายจริงในทุกตลาด
ท�าให้ผู้ซื้อผู้ขายต้องหาตลาดที่รองรับยางประเภทนั้น ประเภท
ของยางที่ซื้อขายในตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย
แต่ละพื้นที่ควรถูกก�าหนดมาจากปริมาณอุปสงค์และอุปทาน
ยางแต่ละประเภทในพื้นที่นั้น ๆ กล่าวคือ ขึ้นอยู่กับบริบทและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิตในพื้นที่ เช่น พื้นที่ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือผู้ผลิตมีความช�านาญในการผลิตยางก้อนถ้วยส่ง
ผลให้มีปริมาณอุปทานยางก้อนถ้วยในพื้นที่มาก ซึ่งตามหลัก
เศรษฐศาสตร์การผลิตในปริมาณมากท�าให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย
ลดลง ส่งผลให้เกิดความประหยัดจากขนาด (Economies of
Scale) ประกอบกับ เมือ่ ผูซ้ อื้ รับทราบข้อมูล ข่าวสารด้านคุณภาพ
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ปริมาณ และต้นทุนของยางก้อนถ้วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ย่อมท�าให้เกิดความต้องการซื้อหรืออุปสงค์ต่อยางก้อนถ้วยจาก
พื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น ดังนั้น ประเภทของยางที่จะท�าการซื้อขาย
ในตลาดยางของการยางแห่งประเทศไทยแต่ละพื้นที่จึงมีความ
แตกต่างกันออกไปตามอุปสงค์และอุปทานยางในพื้นที่นั้น ๆ อีก
ทัง้ การเปิดให้มกี ารซือ้ ขายยางประเภทอืน่ ทีม่ ปี ริมาณการผลิตใน
พื้นที่น้อยอาจไม่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหาร จัดการของ
ตลาด อย่างไรก็ตาม การมีประเภทยางที่ซื้อขายในตลาดมากขึ้น
อาจส่งผลดีต่อการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ซื้อ ผู้ขาย และอาจจูงใจ
ให้มกี ารท�าธุรกรรมการซือ้ ขายในตลาดมากขึน้ โดยต้องพิจารณา
ต้นทุนในการบริหารจัดการและความคุ้มค่าที่เกิดจากการท�า
ธุรกรรมการซื้อขายยางชนิดนั้นในตลาดประกอบด้วย
4. วิธีการประมูลยางส่งผลการใช้บริการตลาด ตลาด
ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยมีวธิ กี ารซือ้ ขาย ได้แก่ การ
ประมูล การตกลงราคา การจับ คูส่ ญ
ั ญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยวิธีการซื้อขายยางด้วยวิธีการประมูลเป็นวิธีการซื้อขายยางที่
ผู้ใช้บริการนิยม มากที่สุด เนื่องจาก การซื้อขายยางพาราด้วยวิธี
การประมูลช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย ผู้ซื้อสามารถเข้าร่วม
ประมูลได้ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดก็ตามและป้องกันการทุจริตใน
การซื้อขายยางระหว่างผู้ซื้อกับเจ้าหน้าที่ ระเบียบการยางแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วยตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2564 ข้อ 12(1) กระบวนการประมูลก�าหนดในเอกสาร
แนบท้ายระเบียบ ก�าหนดว่าการประมูลให้ประมูลตามจ�านวน
รอบและจ�านวนครั้งที่ประมูลในแต่ละรอบขึ้นอยู่กับปริมาณยาง
จากข้อก�าหนดแสดงว่า ผู้ซื้อต้องประมูลยางในปริมาณทั้งหมด
ที่ตลาดก�าหนด จากการลงพื้นที่พบว่า ปริมาณยางที่ซื้อขายใน
ตลาดแต่ละครั้งมีจา� นวนมาก ส่งผลให้ผู้ซื้อรายย่อยหรือผู้ซื้อที่มี
เงินทุนน้อยเข้าร่วมประมูลยางแต่ผซู้ อื้ รายย่อยไม่สามารถซือ้ ยาง
ในตลาดได้ทา� ให้ผซู้ อื้ ต้องไป ซือ้ ยางจากพ่อค้าคนกลาง แสดงได้วา่
ระบบการประมูลตามระเบียบฯเป็นการประมูลทีก่ า� หนดปริมาณ
ยางที่เข้าประมูลในแต่ละครั้งจ�านวนมากและใช้เงินจ�านวนมาก
ด้วย ซึง่ เป็นอุปสรรคส�าคัญของผูป้ ระกอบการรายย่อยไม่สามารถ
เข้าร่วมประมูลได้ก่อให้เกิดการแข่งขันกันในตลาดสูง ซึ่งถือว่า
เป็นการส่งเสริมตลาดที่แข่งขันสมบูรณ์
นอกจากนี้ ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ของผู ้ ซื้ อ ผู ้ ข าย
ยางพาราในตลาดท้องถิ่น พบว่า ผู้ซื้อต้องการให้ตลาดกลาง

ยางพาราจังหวัดเป็นเพียงศูนย์กลางในการรวบรวมยาง โดยให้
ราคายางเป็นไปตามกลไกตลาดจะท�าให้ราคายางสมเหตุสมผล
มากขึ้น เนื่องจากการแทรกแซงราคาของตลาดกลางยางพารา
จังหวัดท�าให้ บางครั้งราคายางในตลาดกลางยางพาราจังหวัด
ต�่ากว่าตลาดท้องถิ่น แม้ว่าผู้ซื้อจะได้ประโยชน์แต่ไม่ส่งผลดี
ต่อเกษตรกรและอาจท�าให้ปริมาณยางในตลาดกลางยางพารา
จังหวัดมีไม่มาก เพราะผูข้ ายจะตัดสินใจขายในตลาดท้องถิน่ แทน
รวมถึงตลาดกลางยางพาราจังหวัดควรลดความยุง่ ยากในการซือ้
ขาย และควรมีการให้ข้อมูลความรู้ที่ชัดเจนในการขายยางให้แก่
โรงงานหรือผู้ประกอบการรายใหญ่
ผู้ขายมีข้อเสนอแนะให้ตลาดกลางยางพาราจังหวัด
จัดการเวลาในการซือ้ ขายยางให้รวดเร็วขึน้ เจ้าหน้าทีต่ ลาดกลาง
ยางพาราจังหวัดควรให้ความรูใ้ นการซือ้ ขาย ให้คา� แนะน�าในการ
เข้าเป็นสมาชิกแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างทั่ว
ถึง อ�านวยความสะดวกในการขนส่งยางไปตลาดกลางยางพารา
จังหวัด ช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง ออกนโยบายที่ชัดเจนในเรื่อง
ของราคายาง รวมถึงระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายยางให้
รวดเร็วขึ้น และตลาดกลางยางพาราจังหวัดควรก�าหนดราคารับ
ซือ้ ทีส่ งู กว่าตลาดท้องถิน่ เสมอ ท�าให้ผขู้ ายต้องการน�ายางไปขาย
ที่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดมากขึ้น

ุป

า ิ ัย

เน น

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญต่อการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งภาครัฐได้บัญญัติ กฎหมาย
เพื่อควบคุม ก�ากับ ดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราให้
เป็นระบบครบวงจรตัง้ แต่การผลิต การค้า การแปรรูปยาง ตลอด
จนการตลาดให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และเกิดความ
เป็นธรรมต่อเกษตรกรและผู้ที่ เกี่ยวข้อง
การบริ ห ารตลาดยางพาราของการยางแห่ ง
ประเทศไทย เป็นไปตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่า
ด้วยตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564
เพื่อให้ตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยด�าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการยกระดับราคายางพาราให้
มีเสถียรภาพ รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรชาวสวน
ยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง
อย่างไรก็ตามมาตรการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลกระ
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ทบต่อผู้ใช้บริการในตลาด ดังนั้น เพื่อให้ผู้ซื้อผู้ขายในตลาดท้อง
ถิ่นเข้ามาใช้บริการตลาดกลางยางพาราจังหวัดจึงมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1. ปรับปรุงระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ข้อที่
8(3) ไม่ควรมีหลักเกณฑ์ในการก�าหนดระยะเวลาการเป็นสมาชิก
ของตลาดกลางยางพาราจังหวัด
2. ปรับปรุงระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ข้อที่ 8(4)

บ

ควรก�าหนดให้ผู้ซื้อผู้ขายยางพาราจังหวัดสมัครสมาชิกในครั้ง
เดียวและสามารถซื้อขายได้หลายตลาด
3. ปรับปรุงระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ข้อที่
9(1) ข้อก�าหนดให้ทุกตลาดรับซื้อยางทุกประเภท
4. ปรับปรุงระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ข้อที่
12(1) ก�าหนดวิธีการประมูลยางแบบขั้นบันไดตามปริมาณการ
ซื้อยาง
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