
ผลกระทบจากการขยายพืน้ที่ปลกูยางพาราในจังหวัดพิษณุโลก 
เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ1 ณัฐวุฒิ ภาษยะวรรณ2 และ ปยะมาศ ทามี2 

บทคัดยอ 

ในป 2550 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยาง ประมาณ 14.5 ลานไร และอนาคตคาดวาจะมีพื้นที่ปลูกยาง
ประมาณ 16 ลานไร โดยพันธุยางพาราที่นิยมปลูกในประเทศคือ RRIM600 คิดเปน 95% อยางไรก็ตาม จากการ
สํารวจในหลายภูมิภาคของประเทศ พบการปลูกยางพันธุอื่น เชน RRIT251 แตมีจํานวนนอยราย สวนใหญเปนการ
ปลูกเพื่อการศึกษา 

กรมวิชาการเกษตรไดทําการศึกษาพื้นที่ศักยภาพในการผลิตยางของ จ.พิษณุโลก พบวา พื้นที่ที่มี
ศักยภาพมากที่สุดคือ อ.นครไทย โดยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพ 113,916 ไร ที่สามารถใหผลผลิต 200-250 กก./ไร/ป และ 
49,828 ไร ที่สามารถใหผลผลิต 250-400 กก./ไร/ป จากพื้นที่ศักยภาพรวมทั้งจังหวัด 586,953 ไร ที่ใหผลผลิต  
200-250 กก./ไร/ป และ 111,718 ไร ที่ใหผลผลิต 250-400 กก./ไร/ป โดยมีพื้นที่ไมเหมาะสมจาํนวน 5,392,377 ไร 

จากขอมูลของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จ.พิษณุโลก พบวา จ. พิษณุโลก มีพื้นที่ปลูก
ยางประมาณ 1 แสนไร ประกอบดวยเกษตรกรในโครงการจํานวน 2,000 ราย หรือประมาณ 20,000 ไร และ
เกษตรกรนอกโครงการ จํานวนประมาณ 5,000 ราย หรือประมาณ 80,000 ไร จ.พิษณุโลก มีเกษตรกรที่ปลูก
ยางพารานอกโครงการที่สํารวจได จํานวน 5,518 ราย คิดเปนพื้นที่ 19,379 ไร มีเกษตรกรที่กรีดยางแลว จํานวน 25 
ราย คิดเปน 758 ไร รวมทั้งหมด 1,112 ราย หรือ 25,679 ไร อําเภอตางๆ ใน จ.พิษณุโลก ที่ปลูกยางมากที่สุดคือ  
อ.วังทอง บริเวณบานกลาง บานวังนกแอน รองลงมาคือ อ.นครไทย ที่บานแยง และบานหนองกะทาว ตอมาคือที่  
อ.ชาติตระการ ที่บานดง และบานปาแดง มีเกษตรกรที่ปลูกยางพันธุ RRIT251 อยูที่ อ.บานกราง จํานวน 3 ราย 
โดยมีพื้นที่ปลูกยางพันธุดังกลาวประมาณ 20 ไร 

จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่กรีดยางไดแลวประมาณ 1,000 ไร คิดเปนผลผลิต 200 กก./ไร/ป (± 30 กก.) 
ตนทุนการผลิตตอไรของยางพาราใน จ.พิษณุโลก คือ 12,000 บาท/ไร ในระยะเวลาชวง 6-7 ป (± 2,000 บาท) 
ขึ้นอยูกับคาจางแรงงาน ที่ดิน ราคาปุย ปญหาของเกษตรกรที่พบคือ ขาดเงินทุน ขาดความรู ปญหาความแหงแลง 
ปญหาดานทีท่ํากิน เอกสารสิทธิ ์เพราะทําใหเขาถึงแหลงทุนไมได สวนปญหาโรคและแมลงมีไมมากนัก  
คําสําคัญ: ยางพารา, พื้นที่ศักยภาพ, กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

บทนํา 
ยางพารา (Heve  brasiliensis) เปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ 

ในป 2548 ทํารายไดใหกับประเทศประมาณ 272,736 ลานบาท มีบทบาทสําคัญตอชีวิตและความ
เปนอยูของเกษตรกรชาวสวนจํานวน 1,113,990 ราย พื้นที่ปลูกยางของประเทศ 12.56 ลานไร 
กลาวไดวา การปลูกยางเปนการสรางพื้นที่สีเขียวหรือการสรางสวนปาเศรษฐกิจของประเทศทําให
สภาพแวดลอมดีขึ้น เห็นไดจากการปลูกยางในภาคะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่ปลูกยางมีปริมาณ
น้ําฝนเพิ่มขึ้นจากเดิม 150-200 มม./ป และมีการกระจายของฝนดีขึ้น ยางพาราเปนพืชมีความเส่ียง
นอยกวาการปลูกพืชชนิดอื่น และมีอายุการใหผลผลิตประมาณ 20-25 ป ใหผลผลิตที่สมํ่าเสมอ

                                                 
1  ภาควิชาวิทยาศาสตรการเกษตร คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2  หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดลอม คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ตลอดป ดังนั้น เกษตรกรชาวสวนยาง จึงมีงานทําทุกวันถือเปนแรงงานภาคเกษตรที่ตรึงอยูในพื้นที่
อยางมั่นคง การเคลื่อนยายแรงงานไปสูภาคอื่นมีนอย การพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ไมวาจะเปน
ขนาดใหญหรือขนาดยอม จะกอใหเกิดรายไดทั้งทางตรงหรือทางออมตอเกษตรกรชาวสวนยาง 
ดังนั้น การเพิ่มปริมาณการใชยางในประเทศ และเพิ่มสัดสวนการใชยางธรรมชาติในผลิตภัณฑยาง
ตางๆ จะสงผลประโยชนตอเกษตรกรชาวสวนยางนับลานคน ซึ่งจะทําใหเกษตรกรชาวสวนยางมี
รายได และความมั่นคงในอาชีพการทาํสวนยางมากขึ้น (จิรากร, 2549) 

ในปจจุบันไทยเปนประเทศผูผลิตยางอันดับ 1 ของโลก ที่มีสัดสวนการผลิตรอยละ 34.4 
ของโลก ขณะที่อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีสัดสวนรอยละ 20.2 และ 9.7 ตามลําดับ และมีอัตราการ
ผลิตเพิ่มรอยละ 4.9 ตอป สูงกวาอินโดนีเซียที่มีอัตราเพิ่มรอยละ 1.50 ตอป ในขณะที่มาเลเซียมี
อัตราการขยายตัวลดลง ในป 2548 ไทยสามารถผลิตยางได 8.85 ลานตัน ปริมาณการผลิตสวน
ใหญประมาณ 2.63 ลานตัน หรือรอยละ 92 ผลิตเพื่อการสงออก ที่เหลือรอยละ 8 ใชใน
อุตสาหกรรมในประเทศ การสงออกในลักษณะสินคาขั้นปฐม ไดแก ยางแผนรมควัน ยางแทง น้ํา
ยางขน และอื่นๆ คิดเปนมูลคา 148,868 ลานบาท และมีการสงออกผลิตภัณฑยาง ไดแก ถุงมือยาง 
ยางยานพาหนะ ยางยืด ยางรัดของ ประเก็นยาง ซีลยาง ทอยาง และอื่นๆ คิดเปนมูลคา 94,385 
ลานบาท นอกจากนั้นยังมีการสงออกไมยางแปรรูปและเฟอรนิเจอรไมยางอีกประมาณปละ 29,483 
ลานบาท รวมมูลคาสงออกป 2548 จํานวน 272,736 ลานบาท (จิรากร, 2549) 

พื้นที่ปลูกยางพาราใน 24 ประเทศทั่วโลก ประกอบดวย 12 ประเทศในทวีปเอเซีย คือ ไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน อินเดีย เวียดนาม ศรีลังกา ฟลิปปนส กัมพูชา เมียนมาร ปาปวนิวกีนี และ
บังคลาเทศ 9 ประเทศ ในทวีฟอาฟริกา คือ คาเมรูน โคดดิวัวร กาบอง กานา กินี ไซบีเรีย 
สาธารณรัฐคองโก และสหภาพอาฟริกา และในทวีปอเมริกาใต คือ บราซิล กัวเตมาลา และเม็กซิโก 
อินโดนีเซียเปนประเทศที่มีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ทั้งส้ิน 20.56 ลานไร ไทยมีพื้นที่
ปลูกยางมากเปนอันดับสองของโลก 12.56 ลานไร และอันดับสาม คือ มาเลเซีย มีพื้นที่ปลูกยาง
ทั้งส้ิน 8.22 ลานไร ไทยยังมีศักยภาพขยายพื้นที่ปลูกไปในเขตปลูกยางใหมภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือและภาคเหนือนับสิบลานไร นอกจากนั้นรัฐบาลก็สนับสนุนใหมีการปลูกยางเพิ่มมากขึ้น
ให เปนไปตามความตองการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น โดยในป 2547-2549 สนับสนุนใหมีการปลูก
ยาง จํานวน 1 ลานไร แยกเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 700,000 ไร และภาคเหนือ 300,000 ไร 
เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตไดในอีก 7 ปขางหนา ในป 2556 ผลผลิตของประเทศจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 
250,000 ตัน จะทําใหประเทศไดมูลคาที่เพิ่มจากยางพาราจํานวนดังกลาวอีกประมาณ 20,000 
ลานบาท (จิรากร, 2549) 

โครงสรางการตลาดและการขนสงยางของภาคเหนือพบวา โครงสรางการตลาดยาง
โดยรวมเปนแบบแขงขันไมสมบูรณ ประเภทตลาดผูซื้อนอยราย (Oligopsony) ผูซื้อมีอิทธิพลตอการ
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กําหนดราคายางและไดรับกําไรสวนเกิน ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณผลผลิตของภาคเหนือมีไมมากนัก 
การแขงขันในการรับซื้อผลผลิตมีนอยประกอบกับมีความสัมพันธสวนตัวระหวางผูซื้อและผูขาย 
ผูรับซื้อรายใหมๆ จึงแขงขันไดยาก สําหรับวิถีการตลาดของเกษตรกรชาวสวนยางในภาคเหนือมี
ความไมซับซอน โดยวิถีการตลาดเริ่มจากเกษตรกรรวบรวมยางจากเกษตรกรกลุมเดียวกันใน
ทองถิ่นแลวแจงปริมาณยางที่รวบรวมไดใหกับผูรวบรวมยางระดับจังหวัด ซึ่งจะนํารถยนตบรรทุก
ตระเวนรับซื้อยางแผนดิบจากเกษตรกรและกลุมเกษตรกรที่มีขอตกลงกัน โดยใชราคาหนาโรงงาน
แปรรูปยางแผนดิบที่ จ.ระยอง เปนเกณฑในการรับซื้อและหักคาใชจายในการขนสงจากเกษตรกร 
แลวจึงนําผลผลิตจําหนายใหกับโรงงานแปรรูป ในภาคตะวันออก และภาคตะวันอกเฉียงเหนือ 
(จุมพฏ, 2547) 

วิธีการศึกษา/วิเคราะห 
เปนการระดมความคิดเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการเสริมสรางชุมชน

เขมแข็งดวยการแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ซึ่งมีการถายทอด
เทคโนโลยีและระดมความคิดเห็นครอบคลุม 8 ประเด็น นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ ตลอดจนรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารตางๆ 

ผลการศึกษา 
จากการจัดการประชุมระดมความคิดเห็น ในโครงการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดวยการ

แปรรูปผลิตภัณฑยางพารา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของเกษตรกรราย
ยอยใน จ.พิษณุโลก ซึ่งสามารถสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยแยกเปน 8 ประเด็น 
ดังนี้ 

กลุมที่ 1 วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 
กลุมที่ 2 วิเคราะห โอกาส อุปสรรค 
กลุมที่ 3 วิเคราะห คน (Man) 
กลุมที่ 4 วิเคราะหการจัดการ (Management) 
กลุมที่ 5 วิเคราะหเงิน (Money) 
กลุมที่ 6 วิเคราะหเครื่องจักร (Machine) 
กลุมที่ 7 วิเคราะหส่ิงแวดลอม (Environment) 
กลุมที่ 8 วิเคราะหอนาคต 
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จุดแข็ง และความตองการ  
จากการระดมความคิดเห็นจากเกษตรกรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทั้ง 8 กลุม ไดจัดลําดับ

ความสําคัญของปญหาตามลําดับ ดังตารางที่ 1 โดยพบวา เกษตรกรมีความเชื่อม่ันในอาชีพการ
ปลูกยางพาราวามีจุดแข็งคือใหผลตอบแทนสูง รายไดดี รอยละ 24.62 สามารถจัดหาที่ดินในการ
ปลูกยางพาราได รอยละ 16.93 และมีสถานที่จําหนายในจังหวัดใกลเคียง รอยละ 15.39 ทั้งนี้ความ
ตองการที่จะสนับสนุนจุดแข็งที่มีสวนใหญมีความเห็นวา ควรมีการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราเพื่อ
จัดประมูลยางในพื้นที่ ซึ่งจากการสัมภาษณผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการกองทุนสงเคราะหสวนยาง
จังหวัดพิษณุโลกทําใหทราบวา จ.พิษณุโลก กําลังจะจัดใหมีตลาดประมูลยางในแตละพื้นที่ใน
อนาคตอันใกลนี้ 

ตารางที่ 1 จุดแข็ง และความตองการในการทําสวนยางพารา ของเกษตรกรใน จ.พิษณุโลก  
จุดแขง็ รอยละ ความตองการ 

รายไดดี 24.62 การประกันราคา 

ขนสงใกล 15.39 ตลาดกลางสําหรับประมูลยาง 

มีที่ดินสําหรับการเพาะปลูก 16.93 เพิ่มการผลิต 

มีกองทุนสงเคราะห 12.31 เพิ่มการสนับสนุน 

ภาครัฐใหการสงเสริม 3.08 ใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

เก็บเกี่ยวไดนาน 4.62 ใหความรูเร่ืองการกรีดและการดูแลรักษา 

สามารถขายไดทั้งน้ํายางและไม 7.70 ตองการตลาดกลาง 

ผลผลิตเก็บไวไดนาน 4.62 ตองการตลาดกลาง 

ราคาสูงขึ้นตลอดเวลา 4.62 ตองการตลาดกลาง 

มีการรวมกลุม 6.16 พัฒนากลุมใหเขมแข็ง 

ที่มา: การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 
จุดออน และแนวทางแกไข  
จากการระดมความคิดเห็นของเกษตรกรผูปลูกยางพาราใน จ.พิษณุโลก ทําใหทราบวา

จุดออนของอาชีพการทําสวนยางคือ การขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากินคิดเปนรอยละ 52.38 การ
ขาดความรูในการกรีดยางและการแปรรูปยางพารา รอยละ 11.91 และปญหาการถูกจับกุมโดย
เจาหนาที่ของภาครัฐกรณีการบุกรุกเขตปาสงวนรอยละ 9.53 ทั้งนี้แนวทางแกไขปญหามีความ
หลากหลายตามประเด็นของปญหา โดยแนวทางแกไขที่ประชาชนตองการเปนอันดับแรกคือ การ
ไดรับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน อันจะโยงใยมาถึงสิทธิประโยชนอื่นๆ ที่พึงไดรับในอนาคต  
(ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 จุดออน และแนวทางแกไข ในการทําสวนยางพาราของเกษตรกรใน จ.พิษณุโลก 

จุดออน รอยละ แนวทางแกไข 

ไมมีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 52.38 ใหมีการออกเอกสารสิทธิ์ใหเกษตรกร 

เจาหนาที่ภาครัฐ (ปาไม) จับกุม 9.53 ใหเกษตรกรมีเอกสารสิทธิ์อยางถูกตอง 

ขาดแคลนแรงงาน 7.15 ประยุกตใชเครื่องจักรแทนแรงงาน 

ไมมีความรูเร่ืองการกรีดยางและการแปรรูป 11.91 จัดใหมีการฝกอบรม 

ขาดแคลนแหลงน้ํา 4.77 กอสรางระบบชลประทาน 

ขาดแหลงเงินทุน 2.38 ออกเอกสารสิทธิ์ใหเกษตรไปนําไปแปลทรัพยสินเปน

เงินทุน 

ตลาดรับซ้ือใหราคาไมเปนธรรม 3.58 รวมกลุมเกษตรกรเพื่อสรางกําลังการตอรอง 

ลงทุนสูง 1.19 ใหเงินกูดอกเบี้ยตํ่า 

การกําจัดวัชพืช 1.19 ปลูกพืชคลุมดินแทน 

เสนทางขนสงไมดี 5.96 กอสรางถนนลาดยาง 

การเกิดโรคในยางพารา - หาวิธีปองกันการเกิดโรค 

กลาพันธยางที่ไดรับการประกันคุณภาพสายพันธุ - ออกใบ รับประกันคุณภาพตนพันธุ 

 
อุปสรรค และโอกาส 
นอกจากนี้ จากการระดมความคิดเห็นของเกษตรกรผูปลูกยางใน จ.พิษณุโลก ทําใหทราบ

วาอุปสรรคที่เกษตรกรผูปลูกยางพบไดแก การขาดแคลนโรงงานแปรรูปยางพาราในพื้นที่ขางเคียง
หรือจังหวัดขางเคียง อาทิ โรงงานรมควันหรือโรงงานยางแทง หรือโรงงานแปรรูปประเภทอื่นๆ  
รอยละ 51.86 และปญหาความไมแนนอนของนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการปลูกและการ
ผลิตยางพาราในประเทศรอยละ 37.94 อยางไรก็ดี เกษตรกรผูปลูกยางพาราเชื่อวา การปลูก
ยางพาราใน จ.พิษณุโลก มีโอกาสคือ การตั้งอยูในพื้นที่ส่ีแยกอินโดจีนซึ่งจะเปนพื้นที่แหงการพัฒนา
ในอนาคตอันใกล รอยละ 45.77 ซึ่งจะทําใหมีการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา
ในจังหวัด รอยละ 18.65 และเชื่อวาจะมีการสรางตลาดกลางและศูนยกลางการผลิตยางพารา 
รอยละ 10.17 (ตารางที่ 3) 

ทรัพยากรมนษุย 
จากการระดมความคิดเห็นของเกษตรกรผูปลูกยางพาราใน จ.พิษณุโลก ทําใหทราบวา

ปญหาในประเด็นทรัพยากรมนุษยคือ ปญหาคาแรงงานที่มีความรูสูงโดยเฉลี่ย 150-200 บาท/วัน 
ซึ่งสวนใหญผูประกอบการรายใหญจะจางแรงงานเหลานี้ไปหมด รอยละ 38 หรือเกษตรกรผูมีความ
ประสงคจะกรีดยางเองขาดความรูและทักษะในการกรีดยาง รอยละ 26 และเกษตรกรขาดความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตยาง รอยละ 20 ทั้งนี้แนวทางแกไขที่เกษตรกรตองการคือการจัดใหมี
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การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสรางความรูและทักษะในการผลิตยางพารา และการบริหาร
แรงงานรอยละ 68.30 (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 3 อุปสรรค และโอกาสในการทําสวนยางพาราของเกษตรกรใน จ.พิษณุโลก 

อุปสรรค รอยละ โอกาส รอยละ 
ยังไมมีโรงงานแปรรูปใกลๆ 51.86 สี่แยกอินโดจีนใกลตลาด 45.77 

สงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูป 18.65 นโยบายของรัฐไมแนนอน มีการ

เปลี่ยนแปลงบอย 

37.94 

ตลาดกลางและการผลิต 10.17 
มีการคอรัปช่ันมาก 6.90 สิ่งแวดลอมดีขึ้น 8.48 
มีการกลั่นแกลงกัน 6.90 การปลูกพืชแซมประเภทซีลูเรียม 6.78 
  เปนพืชทดแทน สงเสริมรายได 6.78 
  สรางงาน 1.70 
  เปดหลักสูตรการแปรรูปยางพารา 1.70 

 

ตารางที่ 4 อุปสรรคดานทรัพยากรมนุษย และแนวทางแกไข ในการทําสวนยางพาราของเกษตรกรใน จ.พิษณุโลก 

คน (Man) รอยละ แนวทางแกไข รอยละ 

คาแรงงานสูง 150-200 บาทตอวัน 

ผูประกอบการรายใหญจางแรงงานไปหมด 

38.00 

ขาดความรู 26.00 

กําหนดมาตรฐานคาแรงงาน ใหรัฐ

จัดหาแรงงานหรือนําเขาแรงงาน

ตางประเทศ  

31.71 

ขาดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตในพื้นที ่ 20.00 

ขาดแคลนแรงานกรีดยาง ดูแลสวน กําจัด

วัชพืช 

16.00 

จัดการฝกอบรม ทั่วไป เชิง

ปฏิบัติการ คุณธรรมจริยธรรมและ

เสริมสรางความสัมพันธ 

68.30 

 
การบริการจัดการ 
จากการระดมความคิดเห็นของเกษตรกรผูปลูกยางพาราใน จ.พิษณุโลก ทําใหทราบวา

ปญหาดานการบริหารจัดการคือ ปญหาปจจัยการผลิตมีราคาแพงรอยละ 39.73 ขาดเงินทุน รอยละ 
15.07 และปญหาดานการจัดการแปรรูปและการตลาดรอยละ 13.70 (ตารางที่ 5) 

ทุน 
จากการระดมความคิดเห็นของเกษตรกรผูปลูกยางพาราใน จ.พิษณุโลก ทําใหทราบวา

ปญหาดานงบประมาณรอยละ 69.09 มาจากการขาดแหลงเงินทุนระยะยาวที่ไมมีดอกเบี้ยหรือ
ดอกเบี้ยต่ํา แนวทางแกไขที่เกษตรกรชี้วาเปนประเด็นที่สําคัญคือตองการใหรัฐปลอยเงินกูปลอด
ดอกเบี้ยรอยละ 46.56 ตองการใหรัฐควบคุมราคาปจจัยการผลิต เชน ปุย สารกําจัดวัชพืช รอยละ 
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27.59 และตองการใหสรางตลาดกลางยางพรราในพื้นที่เพื่อใหสามารถจําหนายยางพาราไดโดยไม
ผานพอคาคนกลางรอยละ 10.35 (ตารางที่ 6) 

ตารางที่ 5 ปญหาดานการจัดการ และแนวทางแกไข ในการทําสวนยางพาราของเกษตรกรใน จ.พิษณุโลก 

การจัดการ (Management) รอยละ แนวทางแกไข 

ปุยราคาแพง 39.73 รวมกลุมซ้ือยางผานสถาบันการเงิน ไดราคาที่ตํ่ากวา 

ขาดเงินทุน 15.07 ทําแบบพอเพียง 

การบริหารจัดการในการแปรรูปและการตลาด 13.70 รวมกลุมบริหารจัดการ 

การตรวจสอบกลายาง ไมมีการรับรอง 10.96 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของมาตรวจรับรอง 

ขาดแรงงาน แรงงานหายากและมีราคาแพง 8.22 แรงงงานตางประเทศที่ตองมีการควบคุมได 

ขาดความรู 1.37 จัดฝกอบรมในพื้นที่ 

ตนกลายางตายไมมีการซอม 10.96 ใหภาครัฐสนับสนุนตนกลายาง 

 

ตารางที่ 6 ปญหาดานทุน และแนวทางแกไข ในการทําสวนยางพาราของเกษตรกรใน จ.พิษณุโลก 

เงิน (Money) รอยละ แนวทางแกไข รอยละ 

ไมมีแหลงเงินทุนระยะยาว ที่ไมมีดอกเบี้ย 69.09 รัฐใหกูโดยปลอดดอกเบี้ย 46.56 

เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 14.55 รัฐใหการสนับสนุน 8.62 

ดอกเบี้ยเงินกูสูง 14.55 ธนาคารลดดอกเบี้ย 6.90 

พันธุยางมีราคาแพง 1.82 รัฐคบคุมราคาหรือแจกกลายางเพิ่ม - 

ตนทุนการผลิตสูง - รัฐควบคุมราคาปุย ยากําจัดวัชพืช 27.59 

พอคาคนกลางกดราคา - สรางตลาดกลาง ไมผานพอคาคนกลาง 10.35 

คาขนสงเบี้ยยางนอย - รัฐชวยคาขนสง - 

 
เทคโนโลยีการผลิต 
จากการระดมความคิดเห็นของเกษตรกรผูปลูกยางพาราใน จ.พิษณุโลก ทําใหทราบวาใน

ประเด็นเกี่ยวกับเครื่องจักรเกษตรกรขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีการกรีดยาง การทํายางแผนที่มี
คุณภาพ รอยละ 65.91 และขาดแคลนสารเคมีหรือปุยที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ รอยละ 20.46 ทั้งนี้
แนวทางแกไขที่เกษตรกรเสนอแนะคือ ตองการใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
ถายทอดเทคโนโลยี การอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานรอยละ 78.05 ตองการใหรัฐทดสอบ
คุณภาพของปุยที่เหมาะแกการปลูกยางพารานํามาถายทอดแกเกษตรกรรอยละ 12.20 และ
ตองการความตอเนื่องในการถายทอดเทคโนโลยีรอยละ 7.32 (ตารางที่ 7) 
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ตารางที่ 7 ปญหาดานเทคโนโลยีการผลิตและแนวทางแกไข ในการทําสวนยางพาราของเกษตรกรใน จ.พิษณุโลก 

เครื่องจักร (Machine) รอยละ แนวทางแกไข รอยละ 

ขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีการกรีดยาง 

การทําแผนยางที่มีคุณภาพ 

65.91 สกย. เปนผูถายทอดใหเกษตรกร

อยางสม่ําเสมอ 

7.32 

ขาดสารเคมี/ปุย ที่เหมาะสมในแตละพื้นที ่ 20.46 รัฐทดสอบปุยแลวนํามาถายทอด 12.20 

ขาดโรงงานเก็บยางที่ไดมาตรฐาน ราคา 

ไมแพงและไมเกิดความเสียหายแกแผนยาง 

6.82 ภาครัฐสงเสริม มีโรงงานเก็บยางที่

ราคาไมสูง สามารถลงทุนเองได 

2.44 

ขาดความรูเร่ืองเทคโนโลยีการดูแลสวนยาง 6.82 สกย.ถายทอดเทคโนโลยี อบรมเชิง

ปฏิบัติการ ดูงานตางพื้นที ่

78.05 

 
ส่ิงแวดลอม 
จากการระดมความคิดเห็นของเกษตรกรผูปลูกยางพาราใน จ.พิษณุโลก ทําใหทราบวาใน

ประเด็นดานสิ่งแวดลอมเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกยางไมมีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งบางพื้นที่เปน
พื้นที่ที่ขัดตอกฎหมายสิ่งแวดลอม รอยละ 65.22 ปญหาไฟปา รอยละ 17.40 และปญหาความแหง
แลงและขาดน้ํา รอยละ 8.70 ทั้งนี้แนวทางแกไขปญหาที่เกษตรกรตองการคือ การไดรับเอกสารสิทธิ์
ในที่ดิน รอยละ 71.43 ตองการใหภาครัฐตรวจสภาพดินและความเหมาะสมของดนิในการปลูก
ยางพารา รอยละ 20.41 ในกรณีที่ประสบปญหาภัยแลงตองการใหภาครัฐทําฝนหลวงรอยละ 4.09 
(ตารางที่ 8) 

ตารางที่ 8 ปญหาดานเทคโนโลยีการผลิตและแนวทางแกไข ในการทําสวนยางพาราของเกษตรกรใน จ.พิษณุโลก 

สิ่งแวดลอม (Environment) รอยละ แนวทางแกไข รอยละ 

พื้นที่ปลูกยางไมมีเอกสารสิทธิ์ บาง

พื้นที่ขัดตอกฎหมายสิ่งแวดลอม 

65.22 ออกเอกสารสิทธิ์ 71.43 

ปญหาไฟปา 17.40 งดการถางและเผาปา กําจัดวัชพืชกอนถึง

หนาแลง ทําแนวกันไฟ 

- 

ปญหาความแหงแลง 8.70 ทําฝนหลวง 4.09 

ดินไมอุดมสมบูรณ 2.18 ตรวจสภาพดิน ปรึกษาภาครัฐและปลูกพืช

คลุมดิน 

20.41 

ขาดแคลนน้ํา 2.18 ขุดสระเก็บกักน้ํา 2.04 

ปลวกและตุน 4.35 ใชยาฆาปลวก ปลูกพืชตระกูลถั่วใหปลวกกิน

แทน จับตุนมาขาย 

- 

ภูมิประเทศไมเอื้ออํานวยในการขนสง - ทําถนน - 

วัชพืช - ใชยากําจัดวัชพืช 2.04 
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ความตองการของเกษตรกร 
จากการระดมความคิดเห็นของเกษตรกรผูปลูกยางพาราใน จ.พิษณุโลก ทําใหทราบถึง

ความตองการของเกษตรกรในอนาคตวา เกษตรกรตองการที่ดินทํากินเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง โดย
มีเอกสารสิทธิ์รองรับรอยละ 38.97 ตองการให จ.พิษณุโลก เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมยางพารา 
รอยละ 16.89 และตองการใหมีการประกันราคายางพารารอยละ 14.29 (ตารางที่ 9) 

ตารางที่ 9 ความตองการในอนาคต ของเกษตรกรผูปลูกยางพาราใน จ.พิษณุโลก 

อนาคต รอยละ 

1. อยากมีที่ดินเปนของตนเอง มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน 38.97 

2. อยากใหพิษณุโลกเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมยางพารา 16.89 

3. มีการประกันราคา 14.29 

4. มีการรวมกลุมของผูปลูกยางพารา 9.09 

5. มีการประกันราคายางพารา - 

6. อยากไดรับความชวยเหลือจากรัฐดานวิชาการอยางตอเนื่อง 9.09 

7. อยากใหรัฐชวยดานเงินทุนสนับสนุน 5.20 

8. มีการกําหนดราคาหรือหาตลาดลวงหนา 6.50 
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