ความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางต่อนโยบายแก้ปัญหาความ
เดือดร้อน เนือ่ งจากราคายางพาราตกตา่
กรณีศึกษา : ตาบลเขาต่อ อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
วิลาวรรณ มณีบุตร
รองศาสตราจารย์พพิ ฒ
ั น์ ไทยอารี

บทคัดย่อ
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวน
ยางต่อนโยบายแก้ ปัญหาความเดือดร้ อน เนื่องจากราคายางพาราตกต่า กรณีศึกษา ตาบลเขาต่อ
อาเภอปลายพระยา จั งหวั ดกระบี่ กลุ่ มตั ว อย่ า งได้ แ ก่ เกษตรกรชาวสวนยางใน ตาบลเขาต่ อ
อาเภอปลายพระยา จั งหวัดกระบี่ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมู ล
จานวน 350 คน สถิติท่ใี ช้ ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
เชิงอนุมานใช้ Independent Sample T-Test, One Way ANOVA และ Pearson Chi-Square
ผลการวิ จั ย พบว่ า เกษตรกรชาวสวนยางมี ค วามคิ ด เห็น ต่ อ นโยบายแก้ ปั ญ หาความ
เดือดร้ อน เนื่องจากราคายางพาราตกต่า อยู่ในระดับเห็นด้ วย ซึ่งด้ านที่เกษตรกรชาวสวนยางเห็น
ด้ วยมากที่สุด คือ การจัดตั้งกองทุนรับซื้อยาง เพื่อยกระดับราคายางให้ สูงขึ้นกิโลกรัมละ 60-70
บาท ส่วนความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางต่อแนวทางการกาหนดนโยบายแก้ ปัญหาความ
เดือดร้ อนเนื่องจากราคายางพาราตกต่า อยู่ในระดับเห็นด้ วย ซึ่งด้ านที่เกษตรกรชาวสวนยางเห็น
ด้ วยมากที่สดุ คือ การสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เกษตรกรชาวสวนยางที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายแก้ ปัญหาความเดือดร้ อน เนื่องจากราคายางพาราตกต่าไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางไม่ว่าจะเป็ นเพศชายหรือหญิง อายุ การศึกษาจะ
แตกต่างกัน ล้ วนจาเป็ นต้ องใช้ แรงงานในการทาสวนยางเหมือนๆกัน ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางที่
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากรายได้ เป็ นปั จจัยหลัก
ที่ทาให้ มีเงินมาจุ นเจื อครอบครั ว ใช้ จ่ายในชีวิตประจาวันและเพื่ อคุ ณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน เมื่อราคา
ยางพาราตกต่ า ท าให้ มี ร ายได้ น้ อ ยตามไปด้ ว ย ย่ อ มท าให้ เ กษตรกรชาวสวนยา งได้ รั บ ความ
เดือดร้ อน
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1. บทนา
ยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจและพืชอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศไทย และประเทศไทย
เป็ นประเทศที่ผ ลิ ต ยางพาราเป็ นสิ น ค้ า ส่ ง ออกได้ ม ากที่ สุ ด ในโลกมี ผ ลผลิ ต ยางพาราออกสู่
ตลาดโลกได้ เกือบ 4 ล้ านตันต่อปี ซึ่งผลิตได้ จากยางพาราทั่วทุกภูมิภาคมากกว่า 15 ล้ านไร่ โดย
พบว่า 75 % ของผลผลิตทั้งหมดมาจากสวนยางพาราในภาคใต้ (สานักเศรษฐกิจการเกษตร,
2556 อ้ างถึงใน สานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557) ปั จจุ บันตลาดของ
ยางพาราเริ่ ม มี ก ารแข่ ง ขั น กัน ความต้ อ งการสิ น ค้ า เพื่ อ ใช้ ใ นการแปรรู ป ก็มี เ พิ่ ม มากขึ้ น แต่
เกษตรกรชาวสวนยางมักประสบปัญหาที่มาจากสภาพดินฟ้ าอากาศที่ไม่แน่นอน ประกอบกับราคา
ยางธรรมชาติในตลาดโลกมีความผันผวน ทาให้ เกษตรกรชาวสวนยางไม่สามารถคาดการณ์ราคา
ยางพาราในอนาคตได้ ถูกต้ อง เกษตรกรชาวสวนยางจึงต้ องอาศัยข้ อมูลราคาในอดีตมาผลิต ทาให้
ปริมาณของยางพารามีมากเกิน ความต้ องการของตลาด ส่งผลให้ ราคายางพาราในปี นั้นๆตกต่า
สาเหตุ ท่ี ท าให้ ร าคายางพาราตกต่ า นอกจากจะขึ้ นอยู่ กั บ สภาพดิ น ฟ้ าอากาศ ความต้ อ งการ
ยางพาราของผู้ผลิต ราคานา้ มันแล้ วยังขึ้นอยู่กบั การบริหารจัดการการส่งออกยางพาราของรัฐบาล
ด้ วย ซึ่งในปั จจุ บันประเทศไทยกาลังประสบปั ญ หาราคายางพาราตกต่าอย่างรุนแรง เนื่องจาก
นโยบายของรั ฐบาลที่ให้ จ ากัดการส่งออกยางพารา ซึ่ งส่ งผลให้ มูลค่ า การส่ งออกยางพาราของ
ประเทศไทยลดลงกว่าร้ อยละ 31 และในการประกาศใช้ นโยบายให้ มีการจากัดการส่งออกยางร้ อย
ละ 10 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 สร้ างความเสียหายให้ กับ อุตสาหกรรมยางพาราของ
ประเทศไทย (ฐาปนีย์ ชัยพัฒน์, 2557, น.223) ประชากรจังหวัดกระบี่มีเกษตรกรชาวสวนยาง
อยู่เป็ นจานวนมากและต่างก็ได้ รับความเดือดร้ อนจากราคายางพาราตกต่าและเมื่อประชากรได้ รับ
ปั ญ หาเรื่ อ งราคายางพาราที่ตกต่ า อย่ า งต่ อ เนื่ องนี้ ส่ งผลให้ เ กษตรกรชาวสวนยางได้ รั บ ความ
เดือดร้ อนเป็ นอย่างหนัก สาเหตุเบื้องต้ นเนื่องจากปัจจัยจ่างๆ เช่น เมื่อราคายางพาราตกต่าพ่อค้ า
คนกลางหยุ ดรั บ ซื้อยาง ยางพาราคงค้ างในโกดังของเกษตรกรสูง ต้ นทุน การผลิตสูงขึ้น ราคา
สินค้ าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ราคาปุ๋ ยสูงขึ้น ราคานา้ มันสูงขึ้น ค่าขนส่งสูงขึ้น เกษตรกรชาวสวนยาง
ขาดเงินทุนหมุนเวียน หนี้สินและดอกเบี้ยเงินกู้ เพิ่ ม ปั ญหาเหล่ านี้ส่งผลเสียหายในวงกว้ างต่ อ
ความเป็ นอยู่ ข องเกษตรกรชาวสวนยาง สถานการณ์ ดั ง กล่ า วได้ ส ร้ า งความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่
เกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็ นอย่ างยิ่ง จึ งเกิดการชุ มนุ มของเกษตรกรสวนยางพาราขึ้น เพื่ อ
เรียกร้ องให้ รัฐบาลเร่งแก้ ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งทางรั ฐบาลเองเมื่อได้ รับฟังความเดือดร้ อน
ของเกษตรกรชาวสวนยางแล้ วก็ได้ มีนโยบายขึ้นเพื่ อแก้ ปัญหาความเดือดร้ อนให้ แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง
จากสถานการณ์ดังที่กล่ าวข้ างต้ น จึงทาให้ ผ้ ู วิจัยเกิดความสนใจที่จะทาการศึกษาวิจัย
ความคิดเห็น ของเกษตรกรชาวสวนยางต่ อนโยบายแก้ ปั ญ หาความเดือดร้ อน เนื่ องจากราคา
ยางพาราตกต่า ในแง่ของเกษตรกรชาวสวนยางว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อนโยบายการแก้ ปัญหา
ความเดือดร้ อน จากราคายางพาราตกต่าที่รัฐบาลดาเนินการในการแก้ ปัญหา
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้
1) เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็น ของเกษตรกรชาวสวนยางต่ อ นโยบายแก้ ปั ญ หาความ
เดือดร้ อน เนื่องจากราคายางพาราตกต่า
2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนโยบายแก้ ปัญหาความเดือดร้ อนจากปัญหาราคา
ยางพาราตกต่าของเกษตรกรชาวสวนยาง จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

3. ระเบียบวิธีวิจยั
3.1 ประชากร
ประชากรที่ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ อ ยู่ ใ นพื้ นที่ ต าบลเขาต่ อ
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งในตาบลเขาต่อมีประชากรทั้งสิ้น 7,453 คน แยกเป็ น
ชาย 3,721 คน หญิง 3,732 คน รวมทั้งสิ้น 2,073 ครัวเรือน
3.2 ตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ใช้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง ค านวณหาขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ สู ต รของ
ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane) ที่ ร ะดั บ ความคิ ด เห็น ต่ อ นโยบายการแก้ ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อน
เนื่องจากราคายางพาราตกต่า ที่จะถูกเลือกเป็ นตัวแทนประชากรโดยใช้ สูตร (Yamane) ได้ ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 335 คน ทั้งนี้เพื่อป้ องกันการไม่ตอบกลับหรือการให้ ข้อ มูลที่ไม่สมบูรณ์
ผู้ศึกษาวิจัยจึงทาการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 350 ฉบับ ผู้วิจัยได้ ทาการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัย
ความน่าจะเป็ น เป็ นการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็ นการเก็บกลุ่ม
ตัวอย่างที่กาหนดไว้ แล้ ว โดยนาแบบสอบถามไปแจกให้ กับเกษตรกรชาวสวนยางในตาบลเขาต่อ
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เนื่องจากประชาชนในตาบลเขาต่อส่วนใหญ่ ล้วนเป็ นเกษตรกร
ชาวสวนยางเกือบทั้งสิ้น จึงทาให้ สะดวกในการแจกแบบสอบถาม
3.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยสร้ างจาก
การศึ ก ษาแนวคิ ด เอกสารและงานวิ จั ยที่เ กี่ยวข้ อ งอื่น ๆ ซึ่ งประกอบด้ ว ยคาถามความคิดเห็น
ต่อนโยบายการแก้ ปัญหาความเดือดร้ อน เนื่องจากราคายางพาราตกต่า
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ โดยเฉลี่ย การประกอบอาชีพอื่นๆ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีต่อนโยบายการแก้ ปัญหาความ
เดือ ดร้ อ น เนื่ อ งจากราคายางพาราตกต่ า และความคิด เห็น ต่ อ แนวทางการกา หนดนโยบาย
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แต่ละคาถามมีคาตอบให้ เลือก 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้ วย เห็นด้ วยปานกลาง
เห็นด้ วย เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ สถิติพ้ ืนฐานคือ ค่าร้ อย
ละ (Percentage)
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้ นของแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับความคิดเห็นของ
เกษตรกรชาวสวนยาง ต่อนโยบายการแก้ ปัญหาความเดือดร้ อน เนื่องจากราคายางพาราตกต่า
โดยใช้ สถิติพรรณนา ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( Mean X ) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) และ Pearson Chi-Square เพื่ออธิบายข้ อมูลที่ศึกษา
3) การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์คือ ค่า Independent Sample T-Test
และ ค่า One Way Anova F-Test และทาการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีของ LSD
กาหนดระดับสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

4. สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลวิจยั
1) ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 350 คน เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้ อยละ 53.7
และ 46.3 ตามลาดับ) มีอายุต้ังแต่ 40 ปี ขึ้นไปมากที่สุด (ร้ อยละ 41.4) รองลงมา คือ อายุ
30-39ปี (ร้ อยละ 41.1) มีระดับการศึกษามัธยมศึกษามากที่สุด (ร้ อยละ 44.6) รองลงมา
คือ ต่ากว่ามัธยมศึกษา (ร้ อยละ 40.9) มีรายได้ โดยเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาทมากที่สุด
(ร้ อยละ 41.7) รองลงมา คือ รายได้ 10,001-20,000 บาท (ร้ อยละ 36.7) มีอาชีพอื่น
นอกเหนื อ จากการเกษตรกรชาวสวนยางหรื อไม่ เกษตรกรชาวสวนยางตอบว่ า ไม่ มี (ร้ อยละ
55.7) และตอบว่า มี (ร้ อยละ 44.3)
2) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางต่อนโยบายการแก้ ปัญหาความ
เดื อ ดร้ อนเนื่ อ งจากราคายางพาราตกต่ า เกษตรกรชาวสวนยางมี ค วามคิ ด เห็น ต่ อ นโยบาย
แก้ ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นเนื่ อ งจากราคายางพาราตกต่ า ภาพรวมอยู่ ในระดั บ เห็น ด้ วย ( ̅=
3.66) เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ านด้ านที่เกษตรกรชาวสวนยางเห็นด้ วยมากที่สุด คือ การจัดตั้ง
กองทุนรับซื้อยาง เพื่อยกระดับราคายางให้ สงู ขึ้นกิโลกรัมละ 60-70 บาท (̅= 4.28) ผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางต่อแนวทางการกาหนดนโยบาย แก้ ปัญหาความ
เดือดร้ อนเนื่องจากราคายางพาราตกต่า เกษตรกรชาวสวนยางมีความคิดเห็นต่อแนวทางการ
กาหนดนโยบายแก้ ปัญหาความเดือดร้ อนเนื่องจากราคายางพาราตกต่า ภาพรวมอยู่ในระดั บเห็น
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ด้ วย (̅=3.97) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านด้ านที่เกษตรกรชาวสวนยางเห็นด้ วยมากที่สุด คือ การ
สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ (̅= 4.14)
3) ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน เกษตรกรชาวสวนยางที่มีรายได้ เฉลี่ยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบาย
แก้ ปัญหาความเดือดร้ อน เนื่องจากราคายางพาราตกต่าแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า เกษตรกรชาวสวนยางที่มีรายได้ เฉลี่ ยแตกต่ างกัน มี
ความคิดเห็นต่อนโยบายแก้ ปัญหาความเดือดร้ อน เนื่องจากราคายางพาราตกต่าแตกต่างกัน
4.2 การอภิปรายผล
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย จะกล่ า วถึ ง ประเด็น ที่ ส าคั ญ โดยน ามาอภิ ป รายผลดั ง นี้ จาก
การศึกษา พบว่ า เกษตรกรชาวสวนยางที่มีเ พศ อายุ ระดับ การศึ ก ษาแตกต่ างกัน มีความ
คิดเห็นต่อนโยบายแก้ ปัญหาความเดือดร้ อน เนื่องจากราคายางพาราตกต่าไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางไม่ว่าจะเป็ นเพศชายหรือเพศหญิง ช่วงอายุ หรือระดับการศึกษา
แตกต่าง ล้ วนจาเป็ นต้ องใช้ แรงงานในการทาสวนยางเหมือนๆ กัน ไม่มีการแบ่งแยกตามช่วง
อายุหรือระดับการศึกษา การจะให้ ได้ ผลผลิตมากหรือน้ อยย่อมขึ้นกับภูมิอากาศ การใส่ปุ๋ย การ
ดูแลรักษาต้ นยาง ความขยันและความเอาใจใส่ในการกรีดยาง
เกษตรกรชาวสวนยางราคายางที่มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็น
แตกต่างกันทั้งด้ านนโยบาย และแนวทางการกาหนดนโยบายแก้ ปัญหาความเดือดร้ อนเนื่องจาก
ราคายางพาราตกต่าแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากรายได้ เป็ นปัจจัยหลักที่ทาให้ มีเงินมาจุ นเจือ มาใช้
จ่ายในการดารงชีวิต เป็ นการชี้วัดถึงความสมดุล และคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อราคายางพาราตกต่า
ก็ทาให้ มีรายได้ ท่นี ้ อยตามไปด้ วย หากแต่ค่าครองชีพและค่าใช้ จ่ายในการดารงชีวิตยังมีมากเท่า
เดิม เช่น ค่าใช้ จ่ายในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ หรืออาจจะมีมากยิ่งขึ้น เช่น ในกรณีท่ี
ลูกกาลังโตขึ้น ศึกษาในชั้นที่สูงขึ้นจากชั้นม.6 เลื่อนไปเข้ ามหาวิทยาลัยก็ต้องมีค่าใช้ จ่ายที่เพิ่ม
มากกว่าเดิม แต่รายได้ ท่มี าจากสวนยางกลับน้ อยลง ย่อมทาให้ เกิดความเดือดร้ อนทั้งเกษตรกร
เจ้ าของสวนยาง และลูกจ้ างที่รับจ้ างกรี ดยาง ที่รายได้ ไม่เพี ยงพอกับค่าใช้ จ่าย สาหรั บคนที่มี
สวนยางมากรายได้ มากก็อาจจะได้ รับผลกระทบไม่มาก แต่คนที่มีสวนยางน้ อยๆ มีรายได้ แค่สวน
ยางทางเดียวก็จะพบว่า ได้ รับผลกระทบมากกว่า ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สงกรานต์ ราชธานี
(2544) ได้ ศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกระจายอานาจการกาหนดค่ าจ้ างขั้นต่ า
ตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจากการวิจัย
พบว่า การกาหนดค่าจ้ างขั้นต่าต้ องคานึงถึงดัชนีค่าครองชีพอัตราเงินเฟ้ อมาตรฐานการครองชีพ
ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ฯลฯ การกาหนดค่าจ้ างให้ พิจารณาตามความเหมาะสม
ต่ อ สภาพเศรษฐกิจ และสัง คม การกาหนดให้ มี ค่า จ้ า งขั้ น ต่ า และค่ า จ้ า งขั้ น ต่ า พื้ นฐาน การให้
คณะกรรมการค่าจ้ างมีหน้ าที่ในการกาหนดค่าจ้ างขั้นพื้นฐาน และการให้ คณะอนุ กรรมการอัตรา
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ค่าจ้ างขั้นต่าประกอบด้ วยตัวแทนของฝ่ ายรัฐ นายจ้ าง และลูกจ้ างส่วนความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
นโยบายการกระจายอานาจในการกาหนดค่าจ้ างขั้นต่า
นโยบายแก้ ปั ญ หาความเดือดร้ อน เนื่ องจากราคายางพาราตกต่ า ของรั ฐบาลด้ วยการ
ชดเชยรายได้ แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ1,000 บาท รายละไม่เกิน15ไร่ เกษตรกรชาวสวน
ยางเห็นด้ วยกับนโยบายของรั ฐบาล แต่รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยน้ อยเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับ
เนื้อที่ท่มี ีเกษตรกรส่วนใหญ่มีสวนยางมากกว่า 15 ไร่ และการชดเชยจะให้ เฉพาะคนที่มีโฉนด
และ นส.3 เท่านั้น ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่จะไม่มีโฉนด เช่น สปก.4-01 เขตป่ าสงวน เป็ นต้ น ก็จะ
ไม่ได้ ค่าชดเชย เกษตรกรจึงอยากให้ ชดเชยที่ราคามากกว่า เช่นตั้งราคาไว้ ไม่ต่ากว่า 40 บาท
เพราะจะได้ เกิดความเท่าเทียมกันพื้นที่จะมากหรือน้ อยก็จะได้ ชดเชยด้ วยราคาที่เท่ากัน การชดเชย
รายได้ แก่ลูกจ้ างที่รับจ้ างกรีดยางรายละ 600 บาท การชดเชยน้ อยเกินไป มีความยุ่งยากในการ
ยื่นเอกสาร เนื่องจากลูกจ้ างส่วนมากเป็ นต่างด้ าว ต้ องเตรียมเอกสารในการยื่นมากมาย ต้ องพา
ลูกจ้ างไปถ่ายรูป ต้ องเสียเงินและเวลา บางครั้งอาจเสียเงินมากกว่าเงินชดเชยที่ได้ รับ เกษตรกร
ชาวสวนยางจึงอยากให้ ปรั บที่ราคายางมากกว่ า เพราะการจ่ ายเงินลู กจ้ าง ส่วนมากจะแบ่งเป็ น
สัดส่วน 60 : 40 คือรายได้ 100 บาท เจ้ าของสวนได้ 60 บาท ลูกจ้ างได้ 40 บาท บางสวนก็
แบ่ ง 50:50 ซึ่ งการปรั บที่ราคายางจะทาให้ ลูกจ้ างได้ เงินชดเชยมากกว่ า ส่วนจะการจัดให้ มี
เงินทุนช่วยเหลือในการตัดโค่นต้ นยางที่มีอายุเกิน 25 ปี เพื่อปลูกยางใหม่หรือปลูกพืชอื่นทดแทน
เกษตรกรชาวสวนยางเห็นด้ วยเป็ นอย่างยิ่งเพื่ อลดปริ มาณยางพาราให้ น้อยลง ราคาจะได้ เพิ่ ม
สูงขึ้น ดังนั้ น รั ฐบาลจึ ง ควรก าหนดนโยบายให้ ความช่ วยเหลื อเกษตรกรชาวสวนยาง เช่ น
ประกันราคายางพารา หาตลาดใหม่ๆ เพื่อระบายยางพารา เป็ นต้ น เนื่องจากประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่พ่ึงพาการส่งออกเป็ นหลักโดยส่งออกเป็ นตัววัตถุดิบมากกว่าผลิตภัณฑ์ รัฐบาลจึงควร
หันมาส่งเสริมเน้ นการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา โดยจัดมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางของ
ประเทศ พัฒนาเทคโนโลยีให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล เร่งรัดขบวนการ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางแก่ผ้ ูประกอบการ ส่งเสริมให้ เพิ่มการลงทุนเพื่อแปรรูปยางเป็ น
ผลิตภัณฑ์ และมีงานบริการทดสอบคุณภาพยางตามมาตรฐานสากลกาหนด ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ ทศพร ศิริสมั พันธ์ (2539 อ้ างถึงในสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และอนุ รัตน์ อนันทนาธร,
2555, น.111) ได้ สรุปแนวโน้ มเศรษฐกิจของประเทศไทยว่า ในปัจจุบันโครงสร้ างเศรษฐกิจของ
ประเทศเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจที่พ่ึ งพาภาคเกษตรกรรมมาเน้ นการพึ่ งพาภาคอุตสาหกรรม
และบริการ มีการเชื่อมโยงกับต่างประเทศและแข่งขันทางการค้ าในเวทีโลก ทาให้ ประเทศไทยต้ อง
สร้ างศักยภาพในการแข่งขันการส่งออกให้ ทดั เทียมกับประเทศผู้ส่งออกอื่นๆ
แนวทางการก าหนดนโยบายแก้ ปั ญ หาความเดือ ดร้ อน เนื่ องจากราคายางตกต่ า ของ
รัฐบาลด้ วยการส่งเสริมให้ มีการใช้ ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น เช่ น ผลิ ตภัณฑ์แปรรูป ที่นอน
การสนับสนุ นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ เช่น ยางรถ เพื่อให้ ยางพาราเป็ นที่ต้องการ
ของตลาด และทาให้ ร าคายางพาราสูงขึ้น เกษตรกรชาวสวนยางโดยส่วนใหญ่ เห็นด้ วย แต่
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เกษตรกรบางคนเห็นว่าผลิตภัณฑ์จะไม่เป็ นที่นิยมของประชาชนทั่วไป เนื่องจากส่วนมากจะใช้ ท่ี
นอนใยสังเคราะห์ หรือผลิตภัณฑ์อ่นื มากกว่า จึงอยากให้ มีการโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ จูงใจให้
ประชาชนหันมาใช้ ผลิตภัณฑ์จากยางพารามากยิ่งขึ้น
ส่ ว นการสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น การขอความร่ ว มมื อ กั บ ธนาคารเพื่ อ ให้ กู้ ด อกเบี้ ยต่ า
เกษตรชาวสวนยางบางคนเห็นด้ วยในการกู้ เกษตรกรบางคนก็เห็นว่าการกู้เงินมีข้ันตอนยุ่งยาก
และมีเอกสารในการกู้มาก บางคนเกิดความเครี ยด ความกังวลใจ กลัวกู้มาแล้ วไม่ได้ ผลผลิต
ตามที่ต้ั ง เป้ าไว้ แล้ ว ไม่ มี เ งิ น ไปช าระเงิ น ที่ก้ ู ม า ดั ง นั้ น รั ฐ บาลจึ ง ควรฟั ง ความคิ ด เห็น จาก
ประชาชนในแต่ละพื้นที่ ลดจานวนเอกสาร ลดขั้นตอนกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้ อนลง จัด
เจ้ าหน้ าที่เพื่ อให้ คาแนะนา ชี้ แจงให้ แก่ประชาชน จากนั้ นนามากาหนดเป็ นนโยบายที่ชัดเจน
นอกจากนี้ยังควรเร่งรัดประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างความเข้ าใจให้ แก่ประชาชนด้ วย
4.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ขอเสนอแนะแนวทางการด าเนิ น การในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
1) จากผลการวิจัยพบว่ าเกษตรกรชาวสวนยางที่มีรายได้ ต้ังแต่ 20,000 บาทขึ้นไปมี
ระดับ ความคิดเห็น ต่ อ ทั้งนโยบายและแนวทางการกาหนดนโยบายแก้ ปั ญ หาความเดือดร้ อน
เนื่องจากราคายางพาราตกต่าอยู่ในระดับต่า เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรชาวสวนยางที่มีรายได้
ไม่เกิน 10,000 – 20,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางที่มีรายได้ ต้ังแต่ 20,000
บาทขึ้นไปมีความรู้สึกว่าไม่ได้ รับความเดือดร้ อนจากปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเกษตรกรชาวสวน
ยางบางส่วนมีการประกอบอาชีพเสริมอื่นๆด้ วย หรือบางส่วนเป็ นเกษตรกรชาวสวนยางที่มีพ้ ืนที่
ปลูกยางหรือจานวนยางพาราเป็ นจานวนมาก ปั ญหาราคายางพาราตกต่าจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มนี้มากนัก เพราะเมื่อราคายางตกต่าส่งผลให้ รายได้ น้อยลงก็จริง แต่ยัง
สามารถสร้ างรายได้ จากช่องทางอื่นๆอีก ทาให้ เกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มนี้มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับที่ต่า ดังนั้นรัฐบาลจึงต้ องส่งเสริ มหรื อกาหนดนโยบายที่นอกเหนือจากการเพิ่ มรายได้ โดย
มุ่งเน้ นไปที่การเป็ นที่ยอมรั บของบุคคลอื่น การสร้ างชื่อเสียง เช่ น สร้ างจัดตั้งสถาบันเพื่ อรองรั บ
หรือการันตีคุณภาพยางพาราเพื่อเป็ นเครื่องหมายว่ายางพารามีคุณภาพสามารถแข่งกับตลาดโลก
ได้ สร้ างความน่าเชื่อถือเป็ นที่ยอมรับให้ กับสวนยางนั้นๆ หรือการเปิ ดโอกาสให้ เกษตรกรชาวสวน
ยางได้ มีโอกาสเป็ นวิทยากร เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทาสวนยางให้ แก่บุคคลอื่นๆ เป็ นการ
สร้ างชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับแก่ตัวของเกษตรกรชาวสวนยางเองและสวนยางนั้นๆด้ วย และอีกอย่าง
ที่มีความสาคัญต่อเกษตรกรชาวสวนยางมาก คือสภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ หากฝนตก
เกษตรกรชาวสวนยางก็ไม่สามารถกรีดยางได้ รัฐบาลจึงต้ องมีแนวทางในการแก้ ปัญหาดังกล่าว
ด้ วย เช่ นการคิดค้ นนวัตกรรมหรื อวิธีการที่จะทาให้ เกษตรกรชาวสวนยางสามารถกรี ดยางได้ แม้
ฝนจะตกก็ตามโดยไม่ ทาให้ คุณภาพของน้ายางที่ได้ ไม่ ลดคุ ณภาพลง หากรั ฐบาลมีการกาหนด
นโยบายหรือแนวทางดังที่ได้ กล่าวมานี้จะส่งผลให้ เกษตรกรชาวสวนยางที่มีรายได้ ต้ังแต่ 20,000
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บาทขึ้ นไปมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็น สู ง หรื อ เท่ า เทีย มกั บ เกษตรกรชาวสวนยางที่ มี ร ายได้ ไ ม่ เ กิ น
10,000 – 20,000 บาท
2) การชดเชยรายได้ ให้ แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ควรเพิ่มเงินชดเชยให้ มากขึ้น
เป็ นไร่ละ 2,500 ตามนโยบายของรัฐบาลชุดก่อน คือสมัยนายก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อให้
เพียงพอกับค่าใช้ จ่ายและค่าครองชีพในปัจจุบันและให้ กบั เจ้ าของสวนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีโฉนด
ที่ดิน มี นส.3
หรื อไม่มีกต็ ามเพี ยงแต่ขอให้ มีสวนยางพาราจริง โดยผ่านการรั บรองจาก
ผู้ใหญ่บ้าน กานั น หรือเกษตรอาเภอ สาหรั บที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทางราชการ เช่ น เขตป่ า
สงวนที่ได้ รับอนุ ญาตให้ ทากิน ส่วนการชดเชยรายได้ ให้ แก่ลูกจ้ างที่กรีดยางพารา ซึ่งส่วนมากจะ
เป็ นแรงงานต่างด้ าว ควรมีข้ันตอนที่กระชับ ชัดเจน เอกสารไม่ยุ่งยากซับซ้ อน หรือเพื่อความ
โปร่งใสอาจมีการมอบอานาจให้ ผ้ ูใหญ่บ้านหรือกานันเป็ นผู้ตรวจสอบก่อนเสนอขอรับเงินชดเชย
เป็ นการลดขั้นตอนของหน่วยงานราชการด้ วย
3) รัฐบาลต้ องกาหนดโซนนิ่งในการปลูกยางพารา เพื่อลดปริมาณยางพาราในตลาดลง
4) การขอกู้เงินจากธนาคารดอกเบี้ยต่า ต้ องทาเป็ นโครงการเพื่อขอกู้ เกษตรกรชาวสวน
ยางบางคนเขียนโครงการไม่เป็ น ดังนั้น ทางธนาคารควรมีตัวอย่างหรือสอนวิธีการเขียนโครงการ
ให้ แ ก่ เ กษตรกรชาวสวนยาง หรื อ ควรจั ดเจ้ า หน้ า ที่เ พื่ อ ช่ ว ยเขี ยนและอ านวยความสะดวกแก่
เกษตรกรชาวสวนยาง
5) การให้ ความช่วยเหลือปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรชาวสวนยาง เช่น ปุ๋ ย ยา ถ้ วยรอง
นา้ ยาง ควรให้ ความช่ วยเหลืออย่างเสมอภาคกัน ไม่ใช่ ให้ การช่ วยเหลือเฉพาะคนที่เข้ าโครงการ
ของ สกย. เท่านั้น หรือรัฐบาลอาจจะมีการนามาจาหน่ายในสหกรณ์ของแต่ละหมู่บ้านในราคาต่า
กว่าทุนเพื่อให้ เกษตรกรชาวสวนยางมีสทิ ธิ์ในการซื้อเท่าเทียมกัน
6) รัฐบาลต้ องจัดหาตลาดในการส่งออกยางพาราทั้งในและต่างประเทศ ลดขั้นตอนการ
ส่งออกและปฏิบัติงานได้ สะดวกและถูกต้ อง เพื่อลดต้ นทุนการส่งออกและเพิ่มการแข่งขัน โดย
อาจมีการใช้ บริการแบบ One Stop Service
7) รัฐบาลต้ องให้ การสนับสนุ นการใช้ ยางของภาครัฐ เพื่ อเพิ่มปริมาณการใช้ ยางใน
ประเทศ เช่ น การใช้ ยางธรรมชาติผสมยางมะตอยลาดถนน ยางรองคอสะพาน ยางกันชนหรือ
ยางกันกระแทก เขื่อน/ฝาย ยางกันซึม ลู่ว่ิง ยางปูพ้ ืน พรมยางปูพ้ ืน ถุงมือยาง โดยความ
ต้ องการของหน่วยงานภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน กรมพลศึกษา กรมทางหลวง และกรม
ชลประทาน เป็ นต้ น และหามาตรการสนับสนุ นให้ หน่ วยงานเหล่ านี้ใช้ ผลิ ตภัณฑ์ยางข้ างต้ นที่
ผลิตในประเทศ
8) รัฐบาลต้ องเร่งให้ ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในการทาบัญชีรายรับรายจ่าย และ
การออมเงิน ประชาสัมพันธ์ถึงข้ อดีในการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย เกษตรกรชาวสวนยางจะได้
ตระหนักถึงรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้น
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9) การรวมกลุ่มเป็ นสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรและสร้ างโรงงาน ที่จะแปรรูปยางพารา
ควรมีการจัดตั้งตามภูมิภาคหรือในเขตชุมชน ที่มีการปลูกยางเป็ นจานวนมาก
10) รัฐบาลต้ องจัดทาแผนพั ฒนาอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อให้ ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางการผลิตยางทุกชนิด โดยมีแบรนด์เป็ นของประเทศไทยเอง โดยไม่ต้องส่งออกไปผลิต
ยังต่างประเทศ แล้ วส่งเป็ นผลิตภัณฑ์มาขายในประเทศไทยในราคาแพง สนับสนุ นการจัดสร้ าง
เป็ น แบรนด์ของคนไทย สร้ างให้ เป็ นแบรนด์ท่มี ีคุณภาพและมีมาตรฐานตามสากล
4.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
1) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรทาการวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ชัดเจน
ขึ้ น ว่ า เกษตรกรชาวสวนยาง มี ค วามคิ ด เห็น หรื อ ต้ อ งการให้ รั ฐ บาลช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ข หรื อ
ดาเนินการ อย่างไรเพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของเกษตรกรชาวสวนยางมากที่สุด
2) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่ มประชากรในการศึกษาให้ มากขึ้น เช่น เกษตรกร
ชาวสวนยางใน จังหวัดอื่นๆ หรือภาคอื่นๆ เพื่อนามาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ว่ามีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
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