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บทคดัย่อ 

การศึกษาค้นคว้าอสิระคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของเกษตรกรชาวสวน

ยางต่อนโยบายแก้ปัญหาความเดือดร้อน เน่ืองจากราคายางพาราตกต ่า กรณีศึกษา ต าบลเขาต่อ 

อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เกษตรกรชาวสวนยางใน ต าบลเขาต่อ 

อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล

จ านวน 350 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

เชิงอนุมานใช้ Independent Sample T-Test, One Way ANOVA และ Pearson Chi-Square  

ผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรชาวสวนยางมีความคิดเห็นต่อนโยบายแก้ปัญหาความ

เดือดร้อน เน่ืองจากราคายางพาราตกต ่า อยู่ในระดับเหน็ด้วย ซ่ึงด้านที่เกษตรกรชาวสวนยางเหน็

ด้วยมากที่สุด คือ การจัดตั้งกองทุนรับซ้ือยาง เพ่ือยกระดับราคายางให้สูงขึ้นกิโลกรัมละ 60-70 

บาท ส่วนความคิดเหน็ของเกษตรกรชาวสวนยางต่อแนวทางการก าหนดนโยบายแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนเน่ืองจากราคายางพาราตกต ่า อยู่ในระดับเหน็ด้วย ซ่ึงด้านที่เกษตรกรชาวสวนยางเหน็

ด้วยมากที่สดุ คือ การสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพเสริม เช่น เล้ียงหมู เล้ียงไก่  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เกษตรกรชาวสวนยางที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา

แตกต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อนโยบายแก้ปัญหาความเดือดร้อน เน่ืองจากราคายางพาราตกต ่าไม่

แตกต่างกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรชาวสวนยางไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิง อายุ การศึกษาจะ

แตกต่างกนั ล้วนจ าเป็นต้องใช้แรงงานในการท าสวนยางเหมือนๆกัน ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางที่

มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเหน็แตกต่างกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากรายได้เป็นปัจจัยหลัก

ที่ท  าให้มีเงินมาจุนเจือครอบครัว ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันและเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เม่ือราคา

ยางพาราตกต ่าท าให้มีรายได้น้อยตามไปด้วย ย่อมท าให้เกษตรกรชาวสวนยา งได้รับความ

เดือดร้อน 
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1. บทน า 

  ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกจิและพืชอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศไทย และประเทศไทย

เป็นประเทศที่ผลิตยางพาราเป็นสินค้าส่งออกได้มากที่สุดในโลกมีผลผลิตยางพาราออกสู่

ตลาดโลกได้เกือบ 4 ล้านตันต่อปี ซ่ึงผลิตได้จากยางพาราทั่วทุกภมูิภาคมากกว่า 15 ล้านไร่ โดย

พบว่า 75 % ของผลผลิตทั้งหมดมาจากสวนยางพาราในภาคใต้ (ส านักเศรษฐกิจการเกษตร, 

2556 อ้างถึงใน ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557) ปัจจุบันตลาดของ

ยางพาราเร่ิมมีการแข่งขันกันความต้องการสินค้าเพ่ือใช้ในการแปรรูปก็มีเพ่ิมมากขึ้ น แต่

เกษตรกรชาวสวนยางมักประสบปัญหาที่มาจากสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่แน่นอน ประกอบกับราคา

ยางธรรมชาติในตลาดโลกมีความผันผวน ท าให้เกษตรกรชาวสวนยางไม่สามารถคาดการณ์ราคา

ยางพาราในอนาคตได้ถูกต้อง เกษตรกรชาวสวนยางจึงต้องอาศัยข้อมูลราคาในอดีตมาผลิต ท าให้

ปริมาณของยางพารามีมากเกินความต้องการของตลาด ส่งผลให้ราคายางพาราในปีน้ันๆตกต ่า 

สาเหตุที่ท  าให้ราคายางพาราตกต ่านอกจากจะข้ึนอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ความต้องการ

ยางพาราของผู้ผลิต ราคาน า้มันแล้วยังขึ้นอยู่กบัการบริหารจัดการการส่งออกยางพาราของรัฐบาล

ด้วย ซ่ึงในปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาราคายางพาราตกต ่าอย่างรุนแรง เน่ืองจาก

นโยบายของรัฐบาลที่ให้จ ากัดการส่งออกยางพารา ซ่ึงส่งผลให้มูลค่าการส่งออกยางพาราของ

ประเทศไทยลดลงกว่าร้อยละ 31 และในการประกาศใช้นโยบายให้มีการจ ากัดการส่งออกยางร้อย

ละ 10 เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 สร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมยางพาราของ

ประเทศไทย (ฐาปนีย์ ชัยพัฒน์, 2557, น.223) ประชากรจังหวัดกระบ่ีมีเกษตรกรชาวสวนยาง

อยู่เป็นจ านวนมากและต่างกไ็ด้รับความเดือดร้อนจากราคายางพาราตกต ่าและเมื่อประชากรได้รับ

ปัญหาเร่ืองราคายางพาราที่ตกต ่าอย่างต่อเน่ืองน้ี ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความ

เดือดร้อนเป็นอย่างหนัก สาเหตุเบ้ืองต้นเนื่องจากปัจจัยจ่างๆ เช่น เมื่อราคายางพาราตกต ่าพ่อค้า

คนกลางหยุดรับซ้ือยาง ยางพาราคงค้างในโกดังของเกษตรกรสูง ต้นทุนการผลิตสูงขึ้ น ราคา

สนิค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ราคาปุ๋ยสูงขึ้น ราคาน า้มันสูงขึ้น ค่าขนส่งสูงขึ้น เกษตรกรชาวสวนยาง

ขาดเงินทุนหมุนเวียน หน้ีสินและดอกเบ้ียเงินกู้เพ่ิม ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลเสียหายในวงกว้างต่อ

ความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง สถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่

เกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นอย่างย่ิง จึงเกิดการชุมนุมของเกษตรกรสวนยางพาราขึ้ นเพ่ือ

เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเรว็  ซ่ึงทางรัฐบาลเองเมื่อได้รับฟังความเดือดร้อน

ของเกษตรกรชาวสวนยางแล้วกไ็ด้มีนโยบายขึ้ นเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร

ชาวสวนยาง                                                                         

จากสถานการณ์ดังที่กล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัย

ความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางต่อนโยบายแก้ปัญหาความเดือดร้อน เน่ืองจากราคา

ยางพาราตกต ่า ในแง่ของเกษตรกรชาวสวนยางว่ามีความคิดเหน็อย่างไรต่อนโยบายการแก้ปัญหา

ความเดือดร้อน จากราคายางพาราตกต ่าที่รัฐบาลด าเนินการในการแก้ปัญหา  

509



2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังน้ี 

1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางต่อนโยบายแก้ปัญหาความ
เดือดร้อน เน่ืองจากราคายางพาราตกต ่า 

2) เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของนโยบายแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาราคา
ยางพาราตกต ่าของเกษตรกรชาวสวนยาง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

3. ระเบยีบวิธีวิจยั 

  3.1  ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือ เกษตรกรชาวสวนยาง ที่อยู่ในพ้ืนที่  ต าบลเขาต่อ                            

อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี ซ่ึงในต าบลเขาต่อมีประชากรทั้งสิ้น  7,453  คน  แยกเป็น

ชาย  3,721  คน  หญิง  3,732  คน รวมทั้งสิ้น 2,073 ครัวเรือน  

3.2  ตวัอย่าง 

การวิจัยคร้ังน้ีใช้ก ลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ                  

ทาโร่ ยามาเน่  (Yamane) ที่ระดับความคิดเห็นต่อนโยบายการแก้ปัญหาความเดือดร้อน 

เน่ืองจากราคายางพาราตกต ่า ที่จะถูกเลือกเป็นตัวแทนประชากรโดยใช้สูตร (Yamane) ได้ขนาด

กลุ่มตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 335 คน ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการไม่ตอบกลับหรือการให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ 

ผู้ศึกษาวิจัยจึงท าการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 350 ฉบับ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัย

ความน่าจะเป็น เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเกบ็กลุ่ม

ตัวอย่างที่ก  าหนดไว้แล้ว โดยน าแบบสอบถามไปแจกให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในต าบลเขาต่อ 

อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี เน่ืองจากประชาชนในต าบลเขาต่อส่วนใหญ่ล้วนเป็นเกษตรกร

ชาวสวนยางเกอืบทั้งสิ้น จึงท าให้สะดวกในการแจกแบบสอบถาม 

3.3 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงผู้วิจัยสร้างจาก

การศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซ่ึงประกอบด้วยค าถามความคิดเห็น                     

ต่อนโยบายการแก้ปัญหาความเดือดร้อน เน่ืองจากราคายางพาราตกต ่า  

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายได้โดยเฉล่ีย การประกอบอาชีพอื่นๆ 

ตอนที่ 2 ความคิดเหน็ของเกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีต่อนโยบายการแก้ปัญหาความ

เดือดร้อน เน่ืองจากราคายางพาราตกต ่า และความคิดเห็นต่อแนวทางการก าหนดนโยบาย                     
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แต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ ไม่เหน็ด้วยอย่างย่ิง ไม่เหน็ด้วย เหน็ด้วยปานกลาง 

เหน็ด้วย เหน็ด้วยอย่างย่ิง  

 

3.4 วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 

1) การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพ้ืนฐานคือ ค่าร้อย

ละ (Percentage) 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับความคิดเหน็ของ

เกษตรกรชาวสวนยาง ต่อนโยบายการแก้ปัญหาความเดือดร้อน เน่ืองจากราคายางพาราตกต ่า              

โดยใช้สถิติพรรณนา ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( Mean X ) และค่าความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) และ Pearson Chi-Square เพ่ืออธบิายข้อมูลที่ศึกษา 

3) การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์คือ ค่า  Independent Sample T-Test  

และ ค่า One Way Anova  F-Test และท าการเปรียบเทยีบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ LSD  

ก าหนดระดับส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

4.  สรุป  อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 4.1  สรุปผลวิจยั 

1) ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 350 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  (ร้อยละ  53.7  

และ 46.3 ตามล าดับ)  มีอายุตั้งแต่  40  ปีข้ึนไปมากที่สุด (ร้อยละ 41.4) รองลงมา คือ อายุ 

30-39ปี  (ร้อยละ  41.1) มีระดับการศึกษามัธยมศึกษามากที่สุด  (ร้อยละ 44.6) รองลงมา 

คือ ต ่ากว่ามัธยมศึกษา (ร้อยละ 40.9) มีรายได้โดยเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาทมากที่สุด 

(ร้อยละ 41.7)  รองลงมา คือ รายได้  10,001-20,000 บาท  (ร้อยละ 36.7) มีอาชีพอื่น

นอกเหนือจากการเกษตรกรชาวสวนยางหรือไม่เกษตรกรชาวสวนยางตอบว่า ไม่มี (ร้อยละ 

55.7)  และตอบว่า  มี  (ร้อยละ  44.3) 

2) ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ของเกษตรกรชาวสวนยางต่อนโยบายการแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนเน่ืองจากราคายางพาราตกต ่า  เกษตรกรชาวสวนยางมีความคิดเห็นต่อนโยบาย

แก้ปัญหาความเดือดร้อนเน่ืองจากราคายางพาราตกต ่า ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( ̅=  

3.66)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านด้านที่เกษตรกรชาวสวนยางเหน็ด้วยมากที่สุด คือ การจัดตั้ง

กองทุนรับซ้ือยาง เพ่ือยกระดับราคายางให้สงูขึ้นกโิลกรัมละ 60-70 บาท  ( ̅=  4.28)   ผลการ

วิเคราะห์ความคิดเหน็ของเกษตรกรชาวสวนยางต่อแนวทางการก าหนดนโยบาย แก้ปัญหาความ

เดือดร้อนเน่ืองจากราคายางพาราตกต ่า เกษตรกรชาวสวนยางมีความคิดเห็นต่อแนวทางการ

ก าหนดนโยบายแก้ปัญหาความเดือดร้อนเน่ืองจากราคายางพาราตกต ่า ภาพรวมอยู่ในระดับเหน็
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ด้วย ( ̅=3.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านด้านที่เกษตรกรชาวสวนยางเหน็ด้วยมากที่สุด คือ การ

สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพเสริม เช่น เล้ียงหมู เล้ียงไก่ ( ̅=  4.14)   

3)  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน เกษตรกรชาวสวนยางที่มีรายได้เฉล่ียแตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อนโยบาย

แก้ปัญหาความเดือดร้อน เน่ืองจากราคายางพาราตกต ่าแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เกษตรกรชาวสวนยางที่มีรายได้เฉล่ียแตกต่างกัน มี

ความคิดเหน็ต่อนโยบายแก้ปัญหาความเดือดร้อน เน่ืองจากราคายางพาราตกต ่าแตกต่างกนั 

4.2  การอภิปรายผล 

ผลการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญโดยน ามาอภิปรายผลดังน้ี จาก

การศึกษา พบว่า  เกษตรกรชาวสวนยางที่มีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีความ

คิดเหน็ต่อนโยบายแก้ปัญหาความเดือดร้อน เน่ืองจากราคายางพาราตกต ่าไม่แตกต่างกัน  ทั้งน้ี

เน่ืองจากเกษตรกรชาวสวนยางไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง  ช่วงอายุ หรือระดับการศึกษา

แตกต่าง  ล้วนจ าเป็นต้องใช้แรงงานในการท าสวนยางเหมือนๆ กัน  ไม่มีการแบ่งแยกตามช่วง

อายุหรือระดับการศึกษา  การจะให้ได้ผลผลิตมากหรือน้อยย่อมขึ้นกับภมูิอากาศ  การใส่ปุ๋ย  การ

ดูแลรักษาต้นยาง  ความขยันและความเอาใจใส่ในการกรีดยาง 

เกษตรกรชาวสวนยางราคายางที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็น

แตกต่างกันทั้งด้านนโยบาย  และแนวทางการก าหนดนโยบายแก้ปัญหาความเดือดร้อนเน่ืองจาก

ราคายางพาราตกต ่าแตกต่างกนั  ทั้งน้ีเน่ืองจากรายได้เป็นปัจจัยหลักที่ท  าให้มีเงินมาจุนเจือ  มาใช้

จ่ายในการด ารงชีวิต  เป็นการช้ีวัดถึงความสมดุล  และคุณภาพชีวิตที่ดี  เม่ือราคายางพาราตกต ่า

กท็  าให้มีรายได้ที่น้อยตามไปด้วย  หากแต่ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตยังมีมากเท่า

เดิม  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคต่างๆ หรืออาจจะมีมากย่ิงข้ึน  เช่น ในกรณีที่

ลูกก าลังโตข้ึน  ศึกษาในช้ันที่สูงข้ึนจากช้ันม.6  เล่ือนไปเข้ามหาวิทยาลัยกต้็องมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิม

มากกว่าเดิม  แต่รายได้ที่มาจากสวนยางกลับน้อยลง  ย่อมท าให้เกิดความเดือดร้อนทั้งเกษตรกร

เจ้าของสวนยาง  และลูกจ้างที่รับจ้างกรีดยาง  ที่รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  ส าหรับคนที่มี

สวนยางมากรายได้มากกอ็าจจะได้รับผลกระทบไม่มาก  แต่คนที่มีสวนยางน้อยๆ มีรายได้แค่สวน

ยางทางเดียวกจ็ะพบว่า ได้รับผลกระทบมากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ สงกรานต์  ราชธานี  

(2544)   ได้ศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกระจายอ านาจการก าหนดค่าจ้างข้ันต ่า 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ซ่ึงจากการวิจัย

พบว่า  การก าหนดค่าจ้างขั้นต ่าต้องค านึงถึงดัชนีค่าครองชีพอัตราเงินเฟ้อมาตรฐานการครองชีพ 

ความสามารถของธุรกจิ ผลิตภาพแรงงาน ฯลฯ การก าหนดค่าจ้างให้พิจารณาตามความเหมาะสม

ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม การก าหนดให้มีค่าจ้างขั้นต ่าและค่าจ้างขั้นต ่าพ้ืนฐาน การให้

คณะกรรมการค่าจ้างมีหน้าที่ในการก าหนดค่าจ้างข้ันพ้ืนฐาน และการให้คณะอนุกรรมการอัตรา
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ค่าจ้างขั้นต ่าประกอบด้วยตัวแทนของฝ่ายรัฐ นายจ้าง และลูกจ้างส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

นโยบายการกระจายอ านาจในการก าหนดค่าจ้างขั้นต ่า 

นโยบายแก้ปัญหาความเดือดร้อน เน่ืองจากราคายางพาราตกต ่าของรัฐบาลด้วยการ

ชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ1,000 บาท  รายละไม่เกิน15ไร่   เกษตรกรชาวสวน

ยางเหน็ด้วยกับนโยบายของรัฐบาล  แต่รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยน้อยเกินไป  เมื่อเปรียบเทียบกับ

เน้ือที่ที่มีเกษตรกรส่วนใหญ่มีสวนยางมากกว่า 15  ไร่  และการชดเชยจะให้เฉพาะคนที่มีโฉนด  

และ นส.3 เท่าน้ัน  ซ่ึงพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะไม่มีโฉนด  เช่น สปก.4-01  เขตป่าสงวน เป็นต้น กจ็ะ

ไม่ได้ค่าชดเชย  เกษตรกรจึงอยากให้ชดเชยที่ราคามากกว่า  เช่นต้ังราคาไว้ไม่ต ่ากว่า  40  บาท 

เพราะจะได้เกดิความเทา่เทยีมกนัพ้ืนที่จะมากหรือน้อยกจ็ะได้ชดเชยด้วยราคาที่เทา่กนั การชดเชย

รายได้แก่ลูกจ้างที่รับจ้างกรีดยางรายละ 600 บาท  การชดเชยน้อยเกินไป  มีความยุ่งยากในการ

ย่ืนเอกสาร  เน่ืองจากลูกจ้างส่วนมากเป็นต่างด้าว  ต้องเตรียมเอกสารในการย่ืนมากมาย  ต้องพา

ลูกจ้างไปถ่ายรูป ต้องเสียเงินและเวลา  บางคร้ังอาจเสียเงินมากกว่าเงินชดเชยที่ได้รับ เกษตรกร

ชาวสวนยางจึงอยากให้ปรับที่ราคายางมากกว่า  เพราะการจ่ายเงินลูกจ้าง ส่วนมากจะแบ่งเป็น

สัดส่วน 60 : 40 คือรายได้ 100  บาท เจ้าของสวนได้  60 บาท ลูกจ้างได้ 40  บาท  บางสวนก็

แบ่ง 50:50 ซ่ึงการปรับที่ราคายางจะท าให้ลูกจ้างได้เงินชดเชยมากกว่า  ส่วนจะการจัดให้มี

เงินทุนช่วยเหลือในการตัดโค่นต้นยางที่มีอายุเกิน 25 ปีเพ่ือปลูกยางใหม่หรือปลูกพืชอื่นทดแทน  

เกษตรกรชาวสวนยางเห็นด้วยเป็นอย่างย่ิงเพ่ือลดปริมาณยางพาราให้น้อยลง  ราคาจะได้เพ่ิม

สูงขึ้ น  ดังน้ัน  รัฐบาลจึงควรก าหนดนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง  เช่น  

ประกันราคายางพารา  หาตลาดใหม่ๆ เพ่ือระบายยางพารา  เป็นต้น  เน่ืองจากประเทศไทยเป็น

ประเทศที่พ่ึงพาการส่งออกเป็นหลักโดยส่งออกเป็นตัววัตถุดิบมากกว่าผลิตภัณฑ์  รัฐบาลจึงควร

หันมาส่งเสริมเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา  โดยจัดมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางของ

ประเทศ  พัฒนาเทคโนโลยีให้ได้ผลิตภัณฑย์างที่มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานสากล  เร่งรัดขบวนการ

รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางแก่ผู้ประกอบการ  ส่งเสริมให้เพ่ิมการลงทุนเพ่ือแปรรูปยางเป็น

ผลิตภัณฑ์  และมีงานบริการทดสอบคุณภาพยางตามมาตรฐานสากลก าหนด  ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของ  ทศพร ศิริสมัพันธ ์(2539 อ้างถึงในสมัฤทธิ์  ยศสมศักด์ิ และอนุรัตน์  อนันทนาธร, 

2555, น.111) ได้สรุปแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยว่า ในปัจจุบันโครงสร้างเศรษฐกิจของ

ประเทศเปล่ียนจากระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพาภาคเกษตรกรรมมาเน้นการพ่ึงพาภาคอุตสาหกรรม

และบริการ มีการเช่ือมโยงกบัต่างประเทศและแข่งขันทางการค้าในเวทโีลก ท าให้ประเทศไทยต้อง

สร้างศักยภาพในการแข่งขันการส่งออกให้ทดัเทยีมกบัประเทศผู้ส่งออกอื่นๆ 

แนวทางการก าหนดนโยบายแก้ปัญหาความเดือดร้อน เน่ืองจากราคายางตกต ่าของ

รัฐบาลด้วยการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเพ่ิมขึ้ น  เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูป  ที่นอน 

การสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ เช่น ยางรถ เพ่ือให้ยางพาราเป็นที่ต้องการ

ของตลาด  และท าให้ราคายางพาราสูงขึ้ น  เกษตรกรชาวสวนยางโดยส่วนใหญ่เห็นด้วย  แต่
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เกษตรกรบางคนเหน็ว่าผลิตภัณฑ์จะไม่เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป  เน่ืองจากส่วนมากจะใช้ที่

นอนใยสังเคราะห์ หรือผลิตภัณฑ์อื่นมากกว่า  จึงอยากให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์  จูงใจให้

ประชาชนหันมาใช้ผลิตภัณฑจ์ากยางพารามากย่ิงขึ้น   

ส่วนการสนับสนุนเงินทุน  การขอความร่วมมือกับธนาคารเพ่ือให้กู้ดอกเบ้ียต ่ า                       

เกษตรชาวสวนยางบางคนเหน็ด้วยในการกู้  เกษตรกรบางคนกเ็หน็ว่าการกู้เงินมีขั้นตอนยุ่งยาก  

และมีเอกสารในการกู้มาก  บางคนเกิดความเครียด  ความกังวลใจ กลัวกู้มาแล้วไม่ได้ผลผลิต

ตามที่ ต้ังเป้าไว้  แล้วไม่มีเงินไปช าระเงินที่ กู้มา  ดังน้ัน รัฐบาลจึงควรฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่  ลดจ านวนเอกสาร  ลดข้ันตอนกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อนลง  จัด

เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ค าแนะน า  ช้ีแจงให้แก่ประชาชน  จากน้ันน ามาก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน 

นอกจากน้ียังควรเร่งรัดประชาสมัพันธเ์พ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนด้วย   

      4.3  ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางการด าเนินการในเร่ือง

ดังต่อไปนี้  

 1) จากผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรชาวสวนยางที่มีรายได้ต้ังแต่ 20,000 บาทขึ้นไปมี

ระดับความคิดเห็นต่อทั้งนโยบายและแนวทางการก าหนดนโยบายแก้ปัญหาความเดือดร้อน 

เน่ืองจากราคายางพาราตกต ่าอยู่ในระดับต ่า เม่ือเปรียบเทยีบกับเกษตรกรชาวสวนยางที่มีรายได้

ไม่เกิน 10,000 – 20,000 บาท ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรชาวสวนยางที่มีรายได้ต้ังแต่ 20,000 

บาทขึ้นไปมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว เน่ืองจากเกษตรกรชาวสวน

ยางบางส่วนมีการประกอบอาชีพเสริมอื่นๆด้วย หรือบางส่วนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่มีพ้ืนที่

ปลูกยางหรือจ านวนยางพาราเป็นจ านวนมาก ปัญหาราคายางพาราตกต ่าจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ

เกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มน้ีมากนัก เพราะเมื่อราคายางตกต ่าส่งผลให้รายได้น้อยลงกจ็ริง แต่ยัง

สามารถสร้างรายได้จากช่องทางอื่นๆอกี ท าให้เกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มน้ีมีระดับความคิดเหน็ใน

ระดับที่ต ่า ดังน้ันรัฐบาลจึงต้องส่งเสริมหรือก าหนดนโยบายที่นอกเหนือจากการเพ่ิมรายได้ โดย

มุ่งเน้นไปที่การเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น การสร้างช่ือเสียง เช่น สร้างจัดต้ังสถาบันเพ่ือรองรับ

หรือการันตีคุณภาพยางพาราเพ่ือเป็นเคร่ืองหมายว่ายางพารามีคุณภาพสามารถแข่งกับตลาดโลก

ได้สร้างความน่าเช่ือถือเป็นที่ยอมรับให้กับสวนยางน้ันๆ หรือการเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวน

ยางได้มีโอกาสเป็นวิทยากร เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการท าสวนยางให้แก่บุคคลอื่นๆ เป็นการ

สร้างช่ือเสยีงเป็นที่ยอมรับแก่ตัวของเกษตรกรชาวสวนยางเองและสวนยางน้ันๆด้วย และอีกอย่าง

ที่มีความส าคัญต่อเกษตรกรชาวสวนยางมาก คือสภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ หากฝนตก

เกษตรกรชาวสวนยางกไ็ม่สามารถกรีดยางได้ รัฐบาลจึงต้องมีแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว

ด้วย เช่นการคิดค้นนวัตกรรมหรือวิธีการที่จะท าให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถกรีดยางได้ แม้

ฝนจะตกกต็ามโดยไม่ท าให้คุณภาพของน ้ายางที่ได้ไม่ลดคุณภาพลง หากรัฐบาลมีการก าหนด

นโยบายหรือแนวทางดังที่ได้กล่าวมาน้ีจะส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีรายได้ต้ังแต่ 20,000 
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บาทข้ึนไปมีระดับความคิดเห็นสูงหรือเท่าเทียมกับเกษตรกรชาวสวนยางที่ มีรายได้ไม่เกิน 

10,000 – 20,000 บาท  

2) การชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา  ควรเพ่ิมเงินชดเชยให้มากขึ้ น 

เป็นไร่ละ 2,500 ตามนโยบายของรัฐบาลชุดก่อน  คือสมัยนายก น.ส.ย่ิงลักษณ์  ชินวัตร  เพ่ือให้

เพียงพอกบัค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในปัจจุบันและให้กบัเจ้าของสวนเท่าเทยีมกันไม่ว่าจะมีโฉนด

ที่ดิน  มี นส.3  หรือไม่มีกต็ามเพียงแต่ขอให้มีสวนยางพาราจริง  โดยผ่านการรับรองจาก

ผู้ใหญ่บ้าน  ก านัน  หรือเกษตรอ าเภอ  ส าหรับที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทางราชการ  เช่น เขตป่า

สงวนที่ได้รับอนุญาตให้ท ากิน ส่วนการชดเชยรายได้ให้แก่ลูกจ้างที่กรีดยางพารา  ซ่ึงส่วนมากจะ

เป็นแรงงานต่างด้าว  ควรมีข้ันตอนที่กระชับ  ชัดเจน  เอกสารไม่ยุ่งยากซับซ้อน  หรือเพ่ือความ

โปร่งใสอาจมีการมอบอ านาจให้ผู้ใหญ่บ้านหรือก านันเป็นผู้ตรวจสอบก่อนเสนอขอรับเงินชดเชย  

เป็นการลดขั้นตอนของหน่วยงานราชการด้วย 

3) รัฐบาลต้องก าหนดโซนน่ิงในการปลูกยางพารา เพ่ือลดปริมาณยางพาราในตลาดลง 

4) การขอกู้เงินจากธนาคารดอกเบี้ ยต ่า ต้องท าเป็นโครงการเพ่ือขอกู้ เกษตรกรชาวสวน

ยางบางคนเขียนโครงการไม่เป็น ดังน้ัน ทางธนาคารควรมีตัวอย่างหรือสอนวิธีการเขียนโครงการ

ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง หรือควรจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเขียนและอ านวยความสะดวกแก่

เกษตรกรชาวสวนยาง 

5) การให้ความช่วยเหลือปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรชาวสวนยาง เช่น ปุ๋ย ยา ถ้วยรอง

น า้ยาง ควรให้ความช่วยเหลืออย่างเสมอภาคกัน ไม่ใช่ให้การช่วยเหลือเฉพาะคนที่เข้าโครงการ

ของ สกย. เทา่นั้น  หรือรัฐบาลอาจจะมีการน ามาจ าหน่ายในสหกรณ์ของแต่ละหมู่บ้านในราคาต ่า

กว่าทุนเพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางมีสทิธิ์ในการซ้ือเทา่เทยีมกนั 

6) รัฐบาลต้องจัดหาตลาดในการส่งออกยางพาราทั้งในและต่างประเทศ ลดขั้นตอนการ

ส่งออกและปฏิบัติงานได้สะดวกและถูกต้อง เพ่ือลดต้นทุนการส่งออกและเพ่ิมการแข่งขัน โดย

อาจมีการใช้บริการแบบ One Stop Service 

7) รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนการใช้ยางของภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช้ยางใน

ประเทศ เช่น  การใช้ยางธรรมชาติผสมยางมะตอยลาดถนน  ยางรองคอสะพาน ยางกันชนหรือ

ยางกันกระแทก  เขื่อน/ฝาย  ยางกันซึม  ลู่ว่ิง  ยางปูพ้ืน  พรมยางปูพ้ืน  ถุงมือยาง โดยความ

ต้องการของหน่วยงานภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน กรมพลศึกษา กรมทางหลวง และกรม

ชลประทาน  เป็นต้น  และหามาตรการสนับสนุนให้หน่วยงานเหล่าน้ีใช้ผลิตภัณฑ์ยางข้างต้นที่

ผลิตในประเทศ 

8) รัฐบาลต้องเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในการท าบัญชีรายรับรายจ่าย และ

การออมเงิน ประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีในการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย เกษตรกรชาวสวนยางจะได้

ตระหนักถึงรายรับรายจ่ายที่เกดิขึ้น 

515



9)  การรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรและสร้างโรงงาน ที่จะแปรรูปยางพารา 

ควรมีการจัดต้ังตามภมิูภาคหรือในเขตชุมชน ที่มีการปลูกยางเป็นจ านวนมาก   

10) รัฐบาลต้องจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา เพ่ือให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางการผลิตยางทุกชนิด โดยมีแบรนด์เป็นของประเทศไทยเอง โดยไม่ต้องส่งออกไปผลิต

ยังต่างประเทศ แล้วส่งเป็นผลิตภัณฑ์มาขายในประเทศไทยในราคาแพง สนับสนุนการจัดสร้าง

เป็น แบรนด์ของคนไทย สร้างให้เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามสากล   

 

4.4  ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศึกษาวิจยัครั้งต่อไป 

 1) ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรท าการวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน

ขึ้ น ว่าเกษตรกรชาวสวนยาง มีความคิดเห็นหรือต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ แก้ไข หรือ

ด าเนินการ อย่างไรเพ่ือให้ตรงกบัความต้องการของเกษตรกรชาวสวนยางมากที่สุด   

2) ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรเพ่ิมประชากรในการศึกษาให้มากขึ้ น เช่น เกษตรกร

ชาวสวนยางใน จังหวัดอื่นๆ หรือภาคอื่นๆ เพ่ือน ามาเปรียบเทยีบระดับความคิดเหน็ ว่ามีความ

เหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร 
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