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นโยบาย ราคายางพารา และทัศนคติของเกษตรกรที่มีผลต่อการปลูก
ยางพารา: กรณีศึกษาในจังหวัดพัทลุง
Rubber Policy, Rubber Price and Farmer’s Perception on Rubber
Cultivation: A Case Stud in Phatthalung Province

องอาจ ทองประดับ1,2 และ อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว1*

Ong-at Thongpradap and Uraiwan Tongkaemkaew1*

บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ยางพาราด้านนโยบาย ราคา และทัศนคติของเกษตรกรที่
มีผลต่อการปลูกยางพาราในจังหวัดพัทลุง โดยศึกษาในเขตนิเวศการปลูกยางพาราในพื้นที่สูง พื้นที่ดอนและพื้นที่ลุ่มใน
อ�ำเภอป่าพะยอม เก็บข้อมูลมือสองด้านนโยบายและราคายางพารา และใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้างกับประชากร
ตัวอย่างจ�ำนวน 162 ครัวเรือน จากการศึกษาพบว่า พื้นที่ปลูกยางพาราทั้ง 3 เขตนิเวศในจังหวัดพัทลุงเพิ่มขึ้นทั้งในช่วงที่
ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น (พ.ศ. 2549-2554) และช่วงที่ราคายางพาราปรับตัวลดลง (พ.ศ. 2555-2559) ส่วนนโยบาย
ยางพารา พบว่า ช่วงทีม่ กี ารส่งเสริมการปลูกยางพาราพันธุด์ แี ทนยางพาราพันธุพ์ นื้ เมือง และการส่งเสริมการปลูกยางพารา
ในพื้นที่ใหม่ มีอิทธิพลต่อการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดพัทลุง ขณะที่ทัศนคติของเกษตรกรต่อการปลูกยางพารา
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ตัดสินใจปลูกยางพาราต่อไปเพราะการมีความเหมาะสมของพื้นที่ จากการศึกษานี้ท�ำให้ทราบ
ว่าเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงมีความต้องการประกอบอาชีพยางพาราต่อไปถึงแม้ว่าราคายางพาราจะปรับตัวลดลงและ
การไม่ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต อย่างไรก็ตามการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราในอนาคตอาจจะชะลอตัว เนื่องจากภาวะ
ของราคายางพาราและพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมการปลูกยางพารามีจำ� กัด ดังนัน้ การเพิม่ ศักยภาพผลผลิตยางพาราต่อไร่ และการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพที่สร้างรายได้ที่มาจากหลากหลายแหล่งควรเป็นนโยบายเร่งด่วนแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
ค�ำส�ำคัญ: การส่งเสริมการปลูกยางพารา, ความหลากหลายของแหล่งรายได้, การขยายพื้นที่ปลูกยางพารา
ABSTRACT: The objective of this study was to analyze factors affecting rubber plantation in Phatthalung Province,
comprising of situation in rubber price, rubber policy and farmer’s perceptions. The study was conducted in the
highland, upland and lowland areas in Papayom district. Data was collected by using the second data about policy
and price of rubber and interviewing 162 farmers by using questionnaire. The results showed that the rubber growing
area of the three ecological zones in Phatthalung province increased during the period of rubber price increase
(2006-2011) and the period of rubber prices decreased (2012-2016). In terms of rubber policy, it found that the
promotion of replacing native rubber clones by improved clones and new planting area increased rubber plantation
in the province. A part of farmer’s perceptions towards rubber plantation, it was found that most farmers decided to
grow rubber because of holding land suitable for growing rubber. Results from this study indicated that, in spite of
low rubber price and lacking the support from government, farmers in Phatthalung province continue their rubber
business. However, the increase in rubber plantation areas in the future may be slow due to the low price of rubber
and lack of suitable areas. Therefore, the increases in rubber yield per area and the promotion of diversified source
of income should be the first priority policy for rubber growers in this area.
Keywords: rubber planting promotion, diversified source of income, rubber expansion
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บทน�ำ
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของโลก โดย
ในปี พ.ศ. 2558 มีพื้นที่ปลูกทั่วโลกประมาณ 77.60
ล้านไร่ และมีพนื้ ทีเ่ ปิดกรีดของโลกเพิม่ ขึน้ ทุกปี ส�ำหรับ
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับสอง
ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซีย การปลูกยางพารา
ในประเทศไทยภาครัฐมีนโยบายการส่งเสริมการปลูก
ทั่วทุกภูมิภาค โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตในพื้นที่
ปลู ก ใหม่ แ ละพื้ น ที่ ป ลู ก แทน (ส� ำ นั ก งานกองทุ น
สงเคราะห์การท�ำสวนยาง, มปป.) อย่างไรก็ตามถึงแม้
พื้ น ที่ ป ลู ก จะเพิ่ ม ขึ้ น แต่ ร าคายางพาราที่ เ กษตรกร
จ�ำหน่ายได้กลับมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะ
เห็นได้ในระหว่างปี พ.ศ. 2534-2554 ราคายางพารามี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น จากราคา 16.42 บาท เพิ่มขึ้นเป็น
129.94 บาท ถึงแม้วา่ จะมีบางช่วงมีราคาตกลงบ้างแต่
ก็อยู่ในสถานการณ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (พ.ศ. 2552
ราคายางพาราทีเ่ กษตรกรจ�ำหน่ายได้เฉลีย่ อยูท่ ่ี 57.75
บาท) และต่อมาในปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2559
ราคายางพาราที่เกษตรกรจ�ำหน่ายได้เริ่มลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ ง จากราคา 91.11 บาท ลดลงเหลือ 50.27 บาท
โดยมีชว่ งทีร่ าคาต�ำ่ สุดในปี พ.ศ. 2558 คือ 45.85 บาท
ขณะเดียวกันพื้นที่ปลูกยางพารากลับพบว่ามีการเพิ่ม
ขึน้ แบบก้าวกระโดด คือ ในปี พ.ศ. 2534-2554 คิดเป็น
พืน้ ทีป่ ลูกทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 35.33 (สังเคราะห์จากข้อมูล
สถิติการเกษตร พ.ศ. 2534-2559) จากข้อมูลแสดงให้
เห็นว่าการตัดสินใจปลูกยางพาราอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยด้านนโยบายและราคายางพาราทั้งอาจอยู่ภาย
ใต้เงือนไขอื่นๆ เช่น เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม
ทุนทางมนุษย์ (ธนาภรณ์, 2555) ซึง่ จากสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นไม่อาจทราบได้ว่าเป็นเพราะนโยบายภาครัฐ
หรือราคายางพาราหรืออาจเป็นผลมาจากเงือ่ นไขของ
ครัวเรือนของเกษตรกรเองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ปลูกยางพารา ดังนั้นในการศึกษานี้จึงท�ำการ
ศึ ก ษาผลของนโยบายภาครั ฐ ราคายางพาราและ

ทัศนคติของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูก
ยางพาราซึ่งใช้พื้นที่จังหวัดพัทลุงเป็นกรณีศึกษา ทั้งนี้
เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปปรับใช้ในการก�ำหนดนโยบายด้าน
ยางพาราและก�ำหนดแนวทางในการส่งเสริมการปลูก
ยางพาราให้เหมาะสมต่อไป
วิธีการศึกษา
การเลื อ กพื้ น ที่ ศึ ก ษา: เลื อ กพื้ น ที่ ศึ ก ษาใน
จังหวัดพัทลุงเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี
ประวัติการปลูกยางพารามาอย่างยาวนาน และเป็น
พืน้ ทีม่ พี นื้ ทีป่ ลูกยางพารา 3 เขตนิเวศตามความสูงของ
พื้นที่จากระดับน�้ำทะเล 3 ระดับ ได้แก่ 1) พื้นที่สูง คือ
ระดับความสูงของพื้นที่ 80-500 เมตร มีความลาดชัด
ของพื้นที่ มากกว่า 20 องศา ขึ้นไป 2) พื้นที่ดอน คือ
ระดับความสูงของพื้นที่ 20-80 เมตร มีความลาดชัด
ของพื้นที่ประมาณ 5-20 องศา และ 3) พื้นที่ลุ่ม คือ
ระดับความสูงของพืน้ ที่ 0-20 เมตร มีความลาดชัดของ
พื้นที่ประมาณ 0-5 องศา (กนกพร และคณะ, 2553)
ท�ำการเลือกอ�ำเภอป่าพะยอมซึง่ มีพนื้ ทีต่ ามลักษณะดัง
กล่าว และท�ำการเลือกต�ำบลและหมูบ่ า้ นตามเขตนิเวศ
ปลูกยางพาราแบบเจาะจงร่วมกับการใช้ข้อมูลพื้นที่
ปลูกยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
พัทลุง (กยท.) ได้พื้นที่ศึกษาคือ เขตนิเวศพื้นที่สูง คือ
ต�ำบลลานข่อย หมู่ 5 บ้านถ�้ำลา และหมู่ 8 บ้านหัวล�ำ
พึง เขตนิเวศพื้นที่ดอน คือ ต�ำบลบ้านพร้าว หมู่ 3 บ้าน
บางหล่อ และหมู่ 13 บ้านนา และเขตนิเวศพืน้ ทีล่ มุ่ คือ
ต�ำบลป่าพะยอม หมู่ 5 บ้านนาทราย หมู่ 1 บ้านสัง
แกระ และหมู่ 6 บ้านโคกกอ
ประชากรศึกษา: สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจาก
ประชากรครัวเรือนเกษตรกรผูท้ มี่ พี นื้ ทีป่ ลูกยางพาราใน
เขตพืน้ ทีศ่ กึ ษา ก�ำหนดขนาดตัวอย่างประชากรโดยใช้
วิธีประมาณจากจ�ำนวนประชากรทั้งหมดของ เพ็ญแข
(2541) คือ N ≤ 100 < 1000 ก�ำหนดให้ n = 15 - 30%
ของ N, N ≤ 1000 < 10,000 ก�ำหนดให้ n = 10 - 15%
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ของ N, N ≤ 10,000 < 100,000 ก�ำหนดให้ n = 5 10% ของ N และ N ≤ 100,000 < 1,000,000 ก�ำหนด
ให้ n = 1- 5% ของ N โดยให้ N = จ�ำนวนประชากร n =
จ�ำนวนตัวอย่าง ซึง่ พบว่า พืน้ ทีน่ เิ วศปลูกยางพาราทีส่ งู
มีประชากรทั้งหมด 148 ครัวเรือน ได้จ�ำนวนตัวอย่าง
45 ครั ว เรื อ น พื้ น ที่ นิ เ วศปลู ก ยางพาราที่ ด อน มี
ประชากรทัง้ หมด 229 ครัวเรือน ได้จำ� นวนตัวอย่าง 69
ครั ว เรื อ น และพื้ น ที่ นิ เ วศปลู ก ยางพาราที่ ลุ ่ ม มี
ประชากรทัง้ หมด 159 ครัวเรือน ได้จำ� นวนตัวอย่าง 48
ครัวเรือน รวมจ�ำนวนตัวอย่างศึกษา 162 ครัวเรือน
การเก็บข้อมูล: เก็บข้อมูลโดยใช้ข้อมูลมือสอง
ด้านนโยบายและราคายางพาราจากหน่วยงานการยาง
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใช้
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับสถานการณ์
ยางพาราที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร โดยมีประเด็นสัมภาษณ์
คือ สถานการณ์ของราคายางพารา สถานการณ์ของ
นโยบายภาครัฐในช่วงเวลาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้
ที่ดินครัวเรือน รวมถึงสอบถามทัศนคติของเกษตรกร
ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล: ข้อมูลทุตยิ ภูมดิ า้ นสถิตขิ อง
ราคายางพาราและช่วงเวลาของนโยบายภาครัฐด้าน
ยางพาราที่ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม มาสั ง เคราะห์ ร ่ ว มกั น
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัศนคติของเกษตรกรทีม่ ผี ลต่อการปลูก
ยางพาราหรือไม่ปลูกยางพารา และน�ำข้อมูลด้านราคา
ยางพาราและนโยบายทีไ่ ด้นำ� มาประมวลร่วมกับข้อมูล
จากการสัมภาษณ์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

แก่นเกษตร 46 ฉบับพิเศษ 1 : (2561).

ผลการศึกษาและวิจารณ์
1. ผลกระทบของนโยบายและราคายางพาราต่อ
การปลูกยางพารา
จากการวิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ป ลู ก
ยางพาราในจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ตามสถานการณ์ ข อง
นโยบายยางพารา สามารถจ�ำแนกเป็น 3 สถานการณ์
คือ สถานการณ์ที่ 1 : ส่งเสริมการปลูกยางในพืน้ ทีใ่ หม่
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2538-2547) สถานการณ์ที่ 2 : ส่งเสริม
การปลูกยางพาราในพื้นที่ใหม่ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 25402544) และสถานการณ์ที่ 3 : ส่งเสริมการปลูกยางใน
พืน้ ทีใ่ หม่ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2547-2549) ส่วนสถานการณ์
ราคายางพาราจ�ำแนกเป็น 3 คือ สถานการณ์ที่ 1 :
ราคายางพาราคงที่ (พ.ศ.2540-2547) สถานการณ์ที่
2 : ราคายางพาราปรับตัวสูงขึน้ (พ.ศ.2549-2554) และ
สถานการณ์ที่ 3 : ราคายางพาราปรับตัวต�่ำลง (พ.ศ.
2555-2559) พบว่า ในช่วงแรก (พ.ศ. 2546-2548)
พืน้ ทีป่ ลูกยังไม่มากนัก แต่มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ในช่วงที่ 2
(พ.ศ. 2549-2554) และช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ใน
ช่วงที่ 3 นี้ อาจเป็นผลสืบเนื่องจากราคายางพาราได้
ปรับตัวสูงขึน้ อย่างมากโดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 25522554 และพบว่าพื้นที่ปลูกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนถึงปี
พ.ศ. 2558 ทั้งนี้อาจรับอิทธิพลจากนโยบายภาครัฐทั้ง
3 สถานการณ์ (Figure 1) ซึ่งจากข้อมูลส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (2552) พบว่า พืน้ ทีป่ ลูกยางพารา
ในจั ง หวั ด พั ท ลุ ง สู ง ขึ้ น ขณะเดี ย วกั น พื้ น ที่ ป ลู ก พื ช
เศรษฐกิจอื่น เช่น นาข้าวปรับตัวลดลงอย่างมาก โดย
พบว่า ในปี พ.ศ. 2550 จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ปลูกข้าว
407,622 ไร่ และในปี พ.ศ.2559 มีพนื้ ทีป่ ลูกข้าวลดลง
เหลือเพียง 130,221 ไร่ ภายในระยะเวลา 9 ปี (พ.ศ.
2550-2559) พื้นที่ปลูกข้าวของจังหวัดพัทลุง ลดลงถึง
277,401 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 68.05 (ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ซึง่ พืน้ ทีท่ ำ� นาทีล่ ดลงบาง
ส่วนอาจถูกเปลีย่ นไปเป็นพืน้ ทีป่ ลูกยางพาราแทนก็ได้
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Rubber price trend III

Rubber policy phase II

Rubber policy phase III

Rubber policy phase I
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เปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ป ลู ก ยางพาราสู ง กว่ า (ร้ อ ยละ พืน้ ที่ แต่ละภูมภิ าคจะมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช
ที่ 3 ในเขตพื้นที่ลุ่มกลับมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปลูกไม่มากอาจเป็นเพราะพื้นที่มีความจากัดเนื่องจากส่วนใหญ่เป็น
62.47) เขตนิเวศที่ดอน (ร้อยละ 55.51) และเขตนิเวศ ทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ภาคใต้มคี วามเหมาะสมแก่การปลูก
พื้นที่ไม่เหมาะสม (Figure 2) อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้ ยังไม่ได้ระบุว่าเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มที่ตัดสินในปลูกยางพาราได้รับ
ที่สูง(ร้อยละ 43.11) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาครัฐมีการ ยางพารามากกว่าภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียง
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากภาครัฐ ซึ่ง การตัดสินในปลูกยางพาราอาจเป็นดั่ง Tongkaemkaew (2013) กล่าวว่า การ
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มีความจ�ำกัดเนือ่ งจากส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม
(Figure 2) อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้ยังไม่ได้ระบุ
ว่าเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มที่ตัดสินในปลูกยางพาราได้รับ

สาเหตุนี้อาจเป็นผลเนื่องจากเป็นพื้นที่มีความเหมาะ
สมต่อการปลูกยางพารานั้นเอง
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Figure 2 The relationship of rubber planted area with the rubber policies in 3 agro-ecosystems of Phatthalung
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ของพื้นที่ปลูกยางพารา พ บเพียงในเขตนิเวศปลูกยางพาราที่ลุ่มที่มีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น (Figure 3) การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูก
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกยางพาราค่อนข้างสูง ขณะ เกิดการชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจปรับ
ยางพาราในสถานการณ์ราคายางพาราที่ 2 และ 3 อาจเป็นผลมาจากสถานการณ์ราคายางพาราที่ 1 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคา
เดียวกันเขตนิเวศปลูกยางพาราทีส่ งู และทีด่ อนไม่มกี าร เปลี่ยนพื้นที่ของเกษตรกรอาจมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบ
ยางพารามีความเสถียรภาพค่อนข้างสูง เช่นเดียวกันคื อการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกยางพาราในสถานการณ์ราคายางพารา ที่ 3
เพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกยางพารา พบเพียงในเขตนิเวศ นอกเหนื อ จากปั จ จั ย ดั ง กล่ า ว ไม่ ว ่ า จะเป็ น การมี
ย่อมได้รับอิทธิพลมาจากสถานการณ์ราคายางพาราที่ 2 และ 3 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคายางพารามีความผันผวน อาจที่ส่งผลต่อการ
ปลูกยางพาราทีล่ มุ่ ทีม่ พี นื้ ทีป่ ลูกเพิม่ ขึน้ (Figure 3) การ ประสบการณ์ของเกษตรกรเอง ราคาพืชเศรษฐกิจอื่น
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกในอนาคตเกิดการชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเกษตรกรอาจมีปัจจัยอื่น
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province.
2. ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกยางพารา
จากการศึกษาทัศนคติของเกษตรกรต่อการปลูกยางพาราทั้ง

3 เขตนิเวศน์ พบว่า เกษตรกรมีการปลูกยางพารา
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2. ทัศนคติของเกษตรกรทีม่ ตี อ่ การปลูกยางพารา
จากการศึกษาทัศนคติของเกษตรกรต่อการปลูก
ยางพาราทั้ง 3 เขตนิเวศน์ พบว่า เกษตรกรมีการปลูก
ยางพาราเนือ่ งจากคิดว่าทีด่ นิ ของตนมีความเหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 60.36 โดยในเขตนิเวศน์ทสี่ งู มีเกษตรกร
ร้อยละ 71.43 มีทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินด้าน
ความเหมาะสมของพืน้ ทีม่ ากทีส่ ดุ รองลงมาคือทัศนคติ
ด้านทักษะความช�ำนาญของเกษตรกรมีความคิดเห็น
ร้อยละ 21.17 ซึ่งในเขตนิเวศน์พื้นที่สูงมีความคิดเห็น
ด้านนี้มากที่สุดร้อยละ 25.30 รองลงมาคือเขตนิเวศน์
ที่ลุ่มร้อยละ 20.29 ส่วนทัศนคติด้านราคายางพารา
ปรับตัวสูงขึ้นจึงท�ำให้เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกยางพารา พบว่า เกษตรกร
ในเขตนิเวศน์ที่ลุ่มมีความคิดเห็นด้านนี้มากที่สุด ร้อย
ละ 13.04 รองลงมาคือ เขตนิเวศน์พื้นที่ดอนร้อยละ
10.84 ส�ำหรับทัศนคติในด้านการรับการสนับสนุนจาก
นโยบายภาครัฐมีเกษตรกรเพียงร้อยละ 1.35 เท่านั้นที่
ให้ความคิดเห็นด้านนี้ แต่จากการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของนโยบายต่อการปลูกยางพาราพบว่า นโยบายมีผล
ต่อการเพิม่ พืน้ ทีป่ ลูกยางพารา ซึง่ ขัดแย้งกับข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เกษตรกร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพื้นที่ปลูก
ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับทุนสนับสนุน ซึ่ง

รัฐให้การสนับสนุนเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสมและต้อง
เป็นพืน้ ทีท่ มี่ เี อกสารสิทธิ์ นอกจากนัน้ ยังมีทศั นคติดา้ น
การปลูกยางพาราเนือ่ งจากการเห็นเพือ่ นบ้านปลูก การ
ได้รบั มรดกตกทอด และพืน้ ทีน่ าไม่มนี ำ�้ ในการท�ำนาจึง
เปลี่ยนมาปลูกยางพาราแทน (Table 1) จากข้อมูลดัง
กล่าวจะเห็นว่า เกษตรกรยังคงมีความต้องการปลูก
ยางพาราต่อไปเพราะคิดว่าการมีพื้นที่ที่เหมาะสมต่อ
การปลู ก ยางพารา การมี ป ระสบการณ์ ก ารปลู ก
ยางพารามาตัง้ แต่บรรพบุรษุ และการมีพนื้ ทีล่ มุ่ ทีม่ นี ำ�้
ไม่ พ อเพี ย งต่ อ การปลู ก พื ช อื่ น จึ ง เปลี่ ย นมาปลู ก
ยางพาราแทน อีกทั้งการเห็นเพื่อนบ้านปลูกยางพารา
ในพื้นที่ลุ่มได้จึงปลูกตาม แม้ว่าราคายางพาราจะลด
ต�่ำลงและไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจาก
ภาครัฐ เกษตรกรยังมีความต้องการปลูกยางพารา
ข้อมูลนี้สอดคล้องกับ ธนาภรณ์ (2555) กล่าวว่า การ
ตัดสินในของเกษตรกรมักอยู่ภายใต้เงื่อนไขของครัว
เรือน เช่น เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม ทุนทาง
มนุษย์ อันได้แก่ ระดับความรูแ้ ละความช�ำนาญ ตลอด
จนประสบการณ์ ซึ่งในการศึกษานี้ก็พบเช่นกันว่าการ
มีประสบการณ์การปลูกยางพาราท�ำให้มคี วามต้องการ
ปลูกยางพาราต่อไป

Table 1 Farmer’s perception on rubber cultivation in difference rubber zones in Phatthalung province.
Catalog*

High land
No.hh
%
1. Land suitability
50
71.43
2. Experience on rubber
12
17.14
3. Rubber price rising
4
5.71
4. Supporting from government
2
2.86
5. Growing follow neighborhood
2
2.86
6. Inheritance
0
0.00
7. No irrigation on paddy filed
0
0.00
Total
70
100.00

Up land
No.hh
%
41
49.40
21
25.30
9
10.84
0
0
0
0
11
13.25
1
1.20
83
100.00

Low land
No.hh
%
43
62.32
14
20.29
9
13.04
1
1.45
2
2.90
0
0.00
0
0.00
69
100.00

No.hh
134
47
22
3
4
11
1
222

Total

%
60.36
21.17
9.91
1.35
1.80
4.95
0.45
100.00

*Multiple choices

สรุปและข้อเสนอแนะ
สถานการณ์ยางพาราด้านนโยบายและราคาส่ง
ผลต่อการปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง

นั้นคือ เมื่อสถานการณ์ราคายางพาราปรับตัวลดลง
เกษตรกรในพื้นที่ที่เหมาะสม (พื้นที่สูงและพื้นที่ดอน)
จะชะลอการขยายพืน้ ทีป่ ลูกยางพารา เพราะเกษตรกร
ใช้พื้นที่ปลูกยางไปแล้วในที่ดอนในช่วงที่ผ่านมา จึง
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ท�ำให้มกี ารขยายพืน้ ทีป่ ลูกยางพาราในพืน้ ทีล่ มุ่ แทนซึง่
เป็นพืน้ ทีป่ ลูกข้าวทีป่ ระสบปัญหาภัยแล้งและเป็นพืน้ ที่
ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา และจากทัศนคติ
ของเกษตรกรในจั ง หวั ด พั ท ลุ ง พบว่ า แม้ ว ่ า ราคา
ยางพาราจะลดต�่ำลงและไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตจากภาครัฐ เกษตรกรยังมีความต้องการปลูก
ยางพารา เพราะคิดว่าตนมีพนื้ ทีท่ มี่ คี วามเหมาะสมต่อ
การปลูกยางพาราซึ่งมีเกษตรกรที่ให้ความคิดเห็นนี้
มากที่สุด ร้อยละ 60.36 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มพื้นที่
ปลู ก ยางพาราในอนาคตอาจจะชะลอตัวเนื่อ งจาก
ภาวะของราคายางพาราทีม่ คี วามผันผวนและข้อจ�ำกัด
ของพื้นที่ที่เหมาะสมการปลูกยางพารา ดังนั้นหน่วย
งานภาครั ฐ ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น เกษตรกรที่ ป ลู ก
ยางพาราเร่งด่วนโดยการเพิม่ ศักยภาพผลผลิตต่อไร่ใน
พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมและส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพ
ที่หลากหลายทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงด้านรายได้อัน
เนื่องจากความไม่แน่นอนของราคายางพารา
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