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การขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพารา  
ความหวงใยและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

   รศ. ดร. สมบูรณ  เจริญจิระตระกูล 
คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ 

  
 

 ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่พระยารัษฎานุประดิษฐนําเขามาปลูกเปนครั้งแรกในประเทศ

ไทยที่อําเภอกันตัง จังหวัดตรังในป 2442  จากนั้นมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกจนยางพาราไดกลาย

มา เปนพื ช เศรษฐกิ จที่ สํ าคัญของชาวภาคใต  ภาคตะวันออก   และขยายไปสู ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศตามลําดับ ในอดีตราคายางธรรมชาติไมไดสูงมาก

เชนปจจุบัน เพียงป 2538 และ 2539 ราคายางธรรมชาติสูงเกิน 30 บาทตอกิโลกรัม(สถาบันวิจัย

ยาง, 2516-2548) หลังจากนั้นก็ลดลงต่ํากวา 30 บาทตอกิโลกรัมอีกครั้งหนึ่ง และจากป 2546 

เปนตนมา ราคายางธรรมชาติสูงเกิน 30 บาทมาตลอด และสูงขึ้นอยางตอเนื่องจนทะลุ 100 บาท

ตอกิโลกรัมในป 2553 (สถาบันวิจัยยาง, 2554) เปนเหตุใหมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราใน

ประเทศอยางตอเนื่องราวกับไมมีขอบเขต จนเรียกไดวาเปนกระแส “ต่ืนยาง”   การสังเคราะห

สถานการณ แนวโนม ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระแส “ต่ืนยาง”  ดังกลาวจึงมีความ

จําเปน     

งานสังเคราะหนี้แบงเปน 3 สวน สวนแรกผูเขียนฉายภาพใหเห็นถึงสถานการณยางพารา

และแนวโนม  ซึ่งประกอบดวยสถานการณการผลิตและการใชยางของโลก พื้นที่เพาะปลูก

ยางพาราของไทย และ บางประเทศ การผลิตยางธรรมชาติของประเทศของไทย และบางประเทศ 

การใชยางธรรมชาติภายในประเทศและการสงออกของไทย การเคลื่อนไหวของราคายางทั้งการ

เคลื่อนไหวแบบปกติ และแบบไมปกติ  และขอสังเกตสําหรับแผนพัฒนายางพาราของรัฐในชวงที่

ผานมา 

สวนที่สองไดนําเสนอถึงผลกระทบและความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขยาย

พื้นที่เพาะปลูกยางพาราอยางกวางขวาง   ซึ่งประกอบดวยปจจัยเสี่ยงและผลกระทบอันเกิดจาก

ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลกระทบดาน

อุทกภัย ผลกระทบจากกลายางขาดคุณภาพ และผลกระทบตอความมั่นคงดานอาหาร  ความเปน

ครอบครัว ความเอื้ออาทรในชุมชน และวัฒนธรรม  

สวนที่สาม จะนําเสนอบทสรุปที่เปนขอหวงใยจากสถานการณการขยายพื้นที่เพาะปลูก

ยางพาราแบบไมคอยมีขอบเขต และทดลองใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกเกษตรกร สังคมไทย

หนวยงานที่เกี่ยวของ และรัฐบาล ไดรวมพิจารณา รวมคิด รวมนําพาการพัฒนายางพาราของ

ประเทศไปสูความยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
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1. สถานการณยางพาราและแนวโนม 
    1.1 สถานการณการผลิตและการใชยางของโลก 
 แมยางสังเคาะหซึ่งเปนสินคาที่สามารถทดแทนยางธรรมชาติไดดีก็ตาม แตดวยคุณสมบัติ

บางประการที่ไมสามารถเทียบไดกับยางธรรมชาติ คือ คุณสมบัติดานความยืดหยุน เปนเหตุให

สัดสวนการใชยางสังเคราะหของโลกเมื่อเทียบกับปริมาณการใชยางรวมลดลงเปนลําดับ กลาวคือ

ในป 2520 สัดสวนการใชยางสังเคราะหของโลกอยูในระดับรอยละ70 ที่เหลือรอยละ 30 เปนยาง

ธรรมชาติ(Somboon Charernjiratragul, 1989)  ในป 2531 การใชยางธรรมชาติไดเพิ่มข้ึนเปน

รอยละ 34 และเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องเปนรอยละ 44 ในป 2553 ในขณะที่ในชวงเวลาดังกลาว

สัดสวนการใชยางสังเคราะหลดลงเหลือรอยละ 66 และ 56 ตามลําดับ   

หรือหากพิจารณาในเชิงปริมาณ จะพบวาในป 2531 การใชยางธรรมชาติของโลกอยูที่

ระดับ 5,020 พันตัน เพิ่มเปน 10,617 พันตัน ในป 2553 ในขณะที่การใชยางสังเคราะห อยูที่ระดับ 

9,930 พันตัน เพิ่มเปน 13,751 พันตัน ในป 2553  โดยที่ในระหวางป 2531-2553 อัตราเติบโต

(Growth Rate) ของการใชยางธรรมชาติของโลกอยูที่ระดับ 3.78 ตอป เมื่อเทียบกับอัตราเติบโต

ของการผลิตอยูที่ระดับ 3.59  (ตารางที่ 1) หรืออัตราการใชยางธรรมชาติสูงกวาอัตราการผลิตรอย

ละ 0.19 ตอป ในชวงเวลาเดียวกัน 

  

ตารางที่  1  การผลิตและการใชยางธรรมชาติและยางสังเคราะหของโลก ป 2531-2553 

หนวย : พนัตัน 

ป 
ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห สัดสวนการใช(%) 

การผลิต การใช การผลิต การใช ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห 

2531 5,020 5,020 10,160 9,930 34 66 

2543 6,762 7,381 10,818 10,764 41 59 

2553 10,291 10,671 14,002 13,751 44 56 

GR* (%/ป)2531-53 3.59 3.78 1.76 1.79 - - 
หมายเหตุ : * อัตราการเติบโตเปน % ตอป ระหวาง ป 2531-2553  ใชฐานขอมูลจากภาคผนวกที่ 1  ในการคํานวน  ผูเขียนคํานวณ 

                     โดยใชสมการ Logarithmic Exponential Curve หรือ สมาการ Y = abT 

 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางยางรถยนต (ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ใชยางธรรมชาติสูงถึง

ประมาณรอยละ 70) จากโครงสรางธรรมดา เปนโครงสรางเรเดียลเมื่อเกือบ 30 ป ที่แลว มีสวน

อยางสําคัญที่ทําใหสัดสวนการใชยางธรรมชาติของโลกสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่สัดสวนการ

ใชยางยางสังเคราะหมีสัดสวนการใชลดลง  (ภาพที่ 1)  ทั้งนี้เพราะในโครงสรางแบบเรเดียล ผูผลิต 
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ภาพที่  1   สัดสวนการใชยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห  ป 2531-2553 
ที่มา : วิเคราะหกราฟโดยใชขอมูลจากตารางที่ 1 

 
ตองใชวัตถุดิบยางธรรมชาติในสัดสวนที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหยางรถยนตมีคุณสมบัติดานความ

ยืดหยุนซึ่งจะกันกระแทกไดดีข้ึนนั่นเอง 

 สําหรับการใชยางธรรมชาติของประเทศสําคัญๆ พบวาประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนซึ่ง

เคยเปนชาติที่ใชยางธรรมชาติมากเปนอันดับ 1 และ 2 ของโลกตามลําดับ กลับมีแนวโนมการใช

ยางเพิ่มข้ึนในอัตราที่นอยมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ จีน และอินเดีย หากจําแนกการใชยาง

ธรรมชาติของประเทศสําคัญๆ ออกเปน 3  ชวง  ก็จะพบขอมูลที่นาสนใจดังนี้(ตารางที่ 2) 
 1) ชวง ป 2531-2553 
     ในป 2531 สหรัฐอเมริกาครองความเปนหนึ่งในฐานะชาติยักษใหญที่มีการใชยาง

ธรรมชาติสูงสุด ในระดับ 858 พันตัน และยังคงครองความเปนหนึ่งจนถึงป 2543  โดยมีการใชยาง

ธรรมชาติในระดับ 1,195 พันตัน แตการใชยางธรรมชาติกลับลดลงเหลือ 908 พันตัน ในป 2553 

ร้ังอันดับ 3 ของประเทศที่ใชยางธรรมชาติสูงสุด  ในขณะที่จีนครองอันดับ 2 ในฐานะชาติยักษใหญ

ที่มีการใชยางธรรมชาติสูงสุด โดยในป 2531 ใชยางธรรมชาติในระดับ 660 พันตัน และยังคงครอง

อันดับ 2  ในป 2543    แตไลตามสหรัฐอเมริกามาติดๆ    โดยมีการใชยางธรรมชาติในระดับ 1,150  

พันตนั  การใชยางธรรมชาติของจีนหลงัจากนั้นก็เพิม่สูงขึ้นเปนลําดบั ร้ังอันดับ 1 ของประเทศทีใ่ช

ยางธรรมชาตสูิงสุดตั้งแตป 2544 เปนตนมา(ดูภาคผนวกที่ 2 ประกอบ) จนถงึปในป 2553  จีนใช

ยางธรรมชาตสูิงถึง 3,634 พนัตัน หรือคิดเปนรอยละ 35 ของยางธรรมชาติทีโ่ลกใบนี้ผลิตได  

ปริมาณการใชยางธรรมชาติของจีนดังกลาว อยูในระดับใกลเคียงกบัปริมาณการใชของ 7 ประเทศ  

คือประเทศ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน  อินเดีย มาเลเซีย เกาหลี  ฝร่ังเศส และเยอรมน ีรวมกันเลยทเีดียว 
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ตารางที่ 2 การใชยางธรรมชาติของประเทศสําคัญๆ ป 2531-2553 และแนวโนม 

หนวย : พนัตัน 

ป สหรัฐฯ ญี่ปุน จีน อินเดีย มาเลเซีย เกาหลี ฝร่ังเศส เยอรมนี 

2531 858 623 660 311 103 235 181 204 

2543 1,195 752 1,150 638 364 332 270 250 

2553 908 739 3,634 944 458 384 136 289 

GR* (%/ป)2531-53 0.58 1.53 9.28 5.03 5.36 2.06 0.07 1.22 

GR*(%/ป)2531-43 3.21 1.69 3.49 6.73 10.98 2.75 1.88 0.65 

GR* (%/ป)2543-53 -2.87 0.15 12.90 4.28 2.09 1.16 -6.67 -0.42 

2563** 658 805 13,182 1,453 569 417 73 234 

หมายเหตุ : * อัตราการเติบโตเปน % ตอป ระหวาง ป 2531-2553  2531-2543  และ 2543-2553 ใชฐานขอมูลจากภาคผนวกที่ 2  

                      ในการคํานวน  ผูเขียนคํานวณโดยใชสมการ Logarithmic Exponential Curve หรือ สมาการ Y = abT 

   ** พยากรณจากฐานอัตราการเติบโตในชวงป 2543-2553 

 

ในชวง 22 ป ดังกลาว จีนมีอัตราเติบโตการใชยางธรรมชาติสูงสุด ที่ระดับรอยละ 9.28 ตอป 

ตามมาดวยมาเลเซีย และอินเดีย มีอัตราเติบโตการใชยางธรรมชาติ ที่ระดับรอยละ 5.36  และ  

5.03 ตอป ตามลําดับ สวนชาติอ่ืนที่เหลือ มีอัตราเติบโตการใชยางธรรมชาติในชวงดังกลาว ใน

ระดับรอยละ 2 ตอป หรือตํ่ากวา 
 2) ชวง ป 2531-2543 
   อัตราเติบโตการใชยางธรรมชาติในชวง 12 ป ระหวาง ป 2531-2543 ของประเทศ

มาเลเซียอยูในระดับสูงสุด ที่ระดับรอยละ 10.98 ตอป ตามมาดวยอินเดีย  จีน และ สหรัฐอเมริกา 

ซึ่งมี อัตราเติบโตการใชยางธรรมชาติในชวงดังกลาว ในระดับรอยละ  6.73  3.49 และ  3.21 

ตามลําดับ การที่ มาเลเซียมีอัตราเติบโตการใชยางธรรมชาติในชวงดังกลาวอยูในระดับสูง  เพราะ

รัฐบาลมีนโยบายควบคุมและลดพื้นที่การปลูกยางพารา  โดยหันไปใหความสําคัญกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับยางธรรมชาติไดมากกวา 
3) ชวง ป 2543-2553 
จากป 2543 หรือ ค.ศ. 2000 เปนตนมา   การใชยางธรรมชาติของจีนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง

ควบคูกันกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ขอไดเปรียบดานแรงงานราคาถูก  กลายเปนเสนหเชื้อเชิญ

ใหสหรัฐอเมริกา ยุโรป  และญี่ปุนเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางอยางตอเนื่อง สงผล

ใหอัตราเติบโตการใชยางธรรมชาติของจีนระหวาง ป 2543-2553 สูงถึงระดับรอยละ 12.90 ตอป 

ในขณะที่อินเดีย และมาเลเซียมีอัตราเติบโตการใชยางธรรมชาติในชวงดังกลาวลดลงจากชวงกอน
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หนา เหลือระดับรอยละ 4.28  และ 2.09 ตามลําดับ สวนสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส  และเยอรมนี มี

อัตราเติบโตการใชยางธรรมชาติติดลบ (ภาพที่ 2)  

 

 
ภาพที่ 2 อัตราเติบโตการใชยางธรรมชาติระหวางป 2543-2553   และพยากรณการใชในป 2563  

             ของประเทศผูใชที่สําคัญ 
ที่มา : วิเคราะหกราฟโดยใชขอมูลจากตารางที่ 2 

 

หากใชอัตราเติบโตการใชยางธรรมชาติระหวางป 2543-2553   เปนฐานในการวิเคราะห 

ก็จะพยากรณไดวา ในอีกประมาณ 10 ขางหนา หรือในป  2563 ปริมาณการใชยางธรรมชาติของ

จีนจะสูงถึง 13,128 พันตัน  คําถามคือแลวโลกใบนี้จะเอายางที่ไหนใหจีนใช และอาจดวยความ

เชื่อแบบนี้ก็เปนได  ที่ทําใหหลายชาติโดยเฉพาะประเทศไทย ไดใหน้ําหนักมากกับการขยายพื้นที่

เพาะปลูกยางพารากันอยางเอาการเอางาน  และขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  
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 1.2 พื้นที่เพาะปลูกยางพาราของไทย และ บางประเทศ 
 หากจําแนกประเทศที่เพาะปลูกยางพาราออกเปน 3 กลุมหลักๆ คือกลุมประเทศผู

เพาะปลูกยางพาราขนาดใหญ  ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในระหวาง ป 2547-2553 (ตามแต

ขอมูลที่มีใหวิเคราะห) ก็จะพบสิ่งที่นาสนใจดังนี้(ตารางที่ 3) 
 1) กลุมประเทศผูเพาะปลูกยางพาราขนาดใหญ 
     เปนกลุมประเทศผูปลูกยางรายดั้งเดิม ประกอบดวยอินโดนีเซีย  ไทย  และมาเลเซีย 

โดย อินโดนีเซียมีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุด  กลาวคือในป 2547 อินโดนีเซียมีพื้นที่ปลูก

ยางพารา 20.39 ลานไร เพิ่มข้ึนเล็กนอย เปน 21.47 ลานไร ในป 2552 หรือมีอัตราเติบโตระหวาง 

ป 2547-2552 ที่รอยละ 1.12 ตอป ในขณะที่ไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารามากเปนอันดับ 2   กลาวคือ

ในป 2547 ไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารา 12.95 ลานไร แตเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง เปน 17.96 ลานไร ใน

ป 2553 หรือมีอัตราเติบโตระหวาง ป 2547-2553 ที่รอยละ 5.91 ตอป สวนมาเลเซียมีพื้นที่ปลูก

ยางพารามากเปนอันดับ 3 ซึ่งเคยมีพื้นที่เพาะปลูกยางพารา 8.01 ลานไร ในป 2547 แตกลับลดลง

เปนลําดับเหลือเพียง 6.38 ลานไร ในป 2552 หรือมีอัตราเติบโตระหวาง ป 2547-2552 ที่รอยละ -

4.69 ตอป  

ขอสังเกตสําหรับกลุมนี้คือ ไทยซึ่งมีแนวโนมการขยายพื้นที่เพาะปลูกอยางตอเนื่อง ทั้ง

จากการสนับสนุนโดยนโยบายของรัฐ และการเพาะปลูกตามความสนใจสวนบุคคล และที่นากังวล

คือมีการขยายการเพาะปลูกยางพาราเขาไปในพื้นที่ปา  และพื้นที่นาเปนจํานวนมาก ซึ่งถือเปน

พื้นที่ที่ไมเหมาะสมอีกดวย  ในขณะที่อินโดนีเซียการขยายพื้นที่เพาะปลูกคอนขางจะอิ่มตัว  สวน

มาเลเซียคอนขางชัดเจนวามีนโยบายลดพื้นที่เพาะปลูกยางพาราลงโดยลําดับ แตกลับไปให

ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน ทั้งตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา 
 2) กลุมประเทศผูเพาะปลูกยางพาราขนาดกลาง 
 กลุมนี้ประกอบดวยจีน  อินเดีย   และเวียตนาม โดยจีนมีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดใน

กลุม กลาวคือในป 2547 จีนมีพื้นที่ปลูกยางพารา 3.86 ลานไร เพิ่มข้ึน เปน 5.83 ลานไร ในป 

2551 หรือมีอัตราเติบโตระหวาง ป 2547-2551 สูงถึงรอยละ 12.56 ตอป ในขณะที่อินเดียมีพื้นที่

ปลูกยางพารามากเปนอันดับ 2  ของกลุม กลาวคือในป 2547 อินเดียมีพื้นที่ปลูกยางพารา 3.61 

ลานไร เพิ่มข้ึนเปน 4.45 ลานไร ในป 2553 หรือมีอัตราเติบโตระหวาง ป 2547-2553 ที่รอยละ 

3.83 ตอป สวนเวียตนามมีพื้นที่ปลูกยางพารามากเปนอันดับ 3 ของกลุม คือมีพื้นที่เพาะปลูก

ยางพารา 2.82 ลานไร ในป 2547 เพิ่มข้ึนเปน 4.21 ลานไร ในป 2552 หรือมีอัตราเติบโตระหวาง 

ป 2547-2552 ที่รอยละ 9.16 ตอป ขอสังเกตสําหรับกลุมนี้ คือ ประเทศจีน  และเวียตนามมีอัตรา

เติบโตของพื้นที่เพาะปลูกยางพาราในชวงที่ผานมาในระดับที่คอนขางสูง         หากอัตราการ

ขยายตัวดานพื้นที่เพาะ 
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ตารางที่  3 พื้นที่เพาะปลูกยางพาราของประเทศสําคัญๆ ป 2547-2553 

หนวย : ลานไร 

ป อินโดฯ ไทย มาเลเซีย จีน อินเดีย เวียตนาม ศรีลังกา ฟลิปปนส 

2547 20.39 12.95 8.01 3.86 3.61 2.82 0.81 0.58 

2548 20.39 13.60 8.01 3.75 3.61 2.82 0.81 0.51 

2549 
20.68 14.34 7.66 4.85 3.84 3.19 0.75 0.51 

2550 20.94 15.36 7.23 5.38 4.00 3.53 0.76 0.64 

2551 21.21 16.72 6.81 5.83 4.15 3.87 0.77 0.77 

2552 21.47 17.23 6.38 - 4.30 4.21 0.78 - 

2553 - 17.96 - - 4.45 - - - 

GR*(%/ป) 1.12 5.91 -4.69 12.56 3.83 9.16 -0.97 8.45 
ที่มา: ขอมูลพื้นที่เพาะปลูกยางพารา ป 2547-2553 รวบรวมจาก สถาบันวิจัยยาง, 2554 และสํานักงาน เศรษฐกิจการเกษตร,2554 

หมายเหตุ : * อัตราการเติบโตเปน % ตอป ระหวาง ป 2547-2551/52/53  ขึ้นกับขอมูลที่มีใหวิเคราะห  ผูเขียนคํานวณโดยใช 

                    สมการ Logarithmic Exponential Curve หรือ สมาการ Y = abT 

  ขอมูลที่ขีดเสนใต  ผูเขียนคํานวณเอง  ทั้งนี้เนื่องจากขอมูลที่รวบรวมไดขาดความตอเนื่อง 

 
ปลูกของ 2 ประเทศดังกลาว ยังอยูในระดับเดิมอยางตอเนื่อง พื้นที่เพาะปลูกยางพาราของจีน และ

เวียตนาม จะเพิ่มข้ึนเปน 2 เทาของปจจุบัน ภายในระยะเวลา 6  และ 8  ป ตามลําดับ ผลผลิต

ยางพาราเมื่อรวมกับของประเทศในกลุมแรก  โดยเฉพาะของไทยก็จะเพิ่มข้ึนเปนอยางมากใน

อนาคต 
 3) กลุมประเทศผูเพาะปลูกยางพาราขนาดเล็ก 
     กลุมนี้ประกอบดวยศรีลังกา และ ฟลิปปนส  โดย ศรีลังกามีพื้นที่ปลูกยางพารา 0.81 

ลานไร ในป 2547 และ ลดลงเหลือ 0.78 ลานไร ในป 2552 หรือมีอัตราเติบโตระหวาง ป 2547-

2552 รอยละ -0.97 ตอป ในขณะที่ฟลิปปนสมีพื้นที่ปลูกยางพารา 0.58 ลานไร ในป 2547 และ 

เพิ่มเปน 0.77 ลานไร ในป 2551 หรือมีอัตราเติบโตระหวาง ป 2547-2551 สูงถึงรอยละ 8.45 ตอป 

ขอสังเกตสําหรับกลุมนี้ คือเปนผูผลิตยางรายเล็ก การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของพื้นที่เพาะปลูกจะ

สงผลตอระดับการผลิตยางธรรมชาติของโลกนอยมาก 
 
    1.3 การผลิตยางธรรมชาติของประเทศของไทย และบางประเทศ 
 กลาวโดยรวมนั้นปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของโลกก็สะทอนมาจากโครงสรางพื้นที่

เพาะปลูกของแตละประเทศนั่นเอง ขอมูลและผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา ไทยซึ่ง
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เปนประเทศที่มีปริมาณการผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดของโลกตั้งแตป 2534 ก็ยังครองความเปน

หนึ่งของโลกในดานปริมาณการผลิตในปจจุบัน โดยในป 2531 ไทยมีปริมาณการผลิต 979 พันตัน 

และเพิ่มข้ึนเปนลําดับ เปน 3,072 พันตัน ในป 2553  โดยมีอัตราเติบโตระหวางป 2531-2553 รอย

ละ 5.25 ตอป  ในขณะที่อินโดนีเซีย แมจะมีพื้นที่เพาะปลูกมากกวาไทยถึงกวา 4 ลานไร แตกลับมี

ผลผลิตต่ํากวาไทยเล็กนอย คือในป 2553 อินโดนีเซียมีปริมาณการผลิต 2,829 พันตัน โดยมีอัตรา

เติบโตระหวางป 2531-2553 รอยละ 4.02 ตอป ขณะที่มาเลเซียในป 2531 มีปริมาณการผลิต 

1,662 พันตัน และลดลงเปนลําดับ เหลือ 939 พันตัน ในป 2553 โดยมีอัตราเติบโตระหวางป 

2531-2553 รอยละ -1.30 ตอป สวนจีน และอินเดีย มีอัตราเติบโตดานการผลิตยางธรรมชาติ

ในชวงที่ผานมาที่นาสนใจ โดยมีอัตราเติบโตระหวางป 2531-2553 รอยละ 4.44 และ 5.36 ตอป 

ตามลําดับ(ตารางที่ 4) 

 

ตารางที่ 4 การผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทย และบางประเทศ ป 2531-2553 
หนวย : พันตัน 

ป ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย 

2531 979 1,662 1,235 240 255 

2543 2,346 928 1,501 445 629 

2553 3,072 939 2,829 650 851 

GR*(%/ป)2531-53 5.25 -1.30 4.02 4.44 5.36 
  หมายเหตุ : * อัตราการเติบโตเปน % ตอป ระหวาง ป 2531-2553  ใชฐานขอมูลจากภาคผนวกที่ 3  ในการคํานวน  ผูเขียน  

                      คํานวณ โดยใชสมการ Logarithmic Exponential Curve หรือ สมาการ Y = abT 

 
    1.4 การใชยางธรรมชาติภายในประเทศและการสงออกของไทย 
 แมไทยจะเปนผูผลิตยางธรรมชาติรายใหญที่สุดของโลก แตยางธรรมชาติที่ผลิตไดสวน

ใหญถูกสงออกไปในรูปของวัตถุดิบ เชน ยางแทง ยางแผนรมควัน น้ํายางขน เปนตน ใหกับ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางในตางประเทศ โดยในป 2536 ไทยสงออกวัตถุดิบยางดังกลาว 1,397 

พันตัน หรือรอยละ 90 ของปริมาณการผลิตรวม และเพิ่มเปน 2,726 พันตัน ในป 2552 หรือรอยละ 

86 โดยมีอัตราเติบโตระหวาง ป 2536-2552 รอยละ 4.36 ตอป  

 ในดานการใชยางธรรมชาติภายในประเทศ พบวาในป 2536 ไทยใชวัตถุดิบยางไปผลิต

ผลิตภัณฑยางภายในประเทศ 130 พันตัน หรือรอยละ 8 ของปริมาณการผลิตรวม และเพิ่มเปน 

399 พันตัน ในป 2552 หรือรอยละ 13 โดยมีอัตราเติบโตระหวาง ป 2536-2552 รอยละ 7.58 ตอป 

(ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5 การผลิต  การสงออก และการใชยางธรรมชาติของไทย ป 2536-2552 

หนวย : พนัตัน 

ป 
ปริมาณ

การผลิต 

ปริมาณการสงออก ใชในประเทศ 
จํานวนสต็อค 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2536 1,553 1,397 90 130 8 116 

2543 2,347 2,166 92 243 10 189 

2552 3,164 2,726 86 399 13 294 

GR* (%/ป)2536-52 - 4.36 - 7.58 - - 
  หมายเหตุ : * อัตราการเติบโตเปน % ตอป ระหวาง ป 2536-2552  ใชฐานขอมูลจากภาคผนวกที่ 4  ในการคํานวน  ผูเขียน 

                      คํานวณดยใชสมการ Logarithmic Exponential Curve หรือ สมาการ Y = abT 

  
 ขอสังเกตที่นาสนใจคือ แมยางธรรมชาติที่ผลิตไดของไทยสวนใหญจะถูกสงออกในรูป

วัตถุดิบยางก็จริง  แตสัดสวนการสงออกเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตรวม ก็คอยๆ ลดลง ในขณะ

ที่การใชภายในประเทศ แมจะมีสัดสวนไมมากเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตรวม แตอัตราการใช

ภายในประเทศก็มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และหากอัตราการใชภายในประเทศของไทยยัง

เติบโตในระดับรอยละ 7.58 ตอป ในขณะที่อัตราการใชภายในประเทศของมาเลเซียยังเติบโตใน

ระดับรอยละ 2.09  ตอป ปริมาณการใชภายในประเทศของไทยจะเทากับประเทศมาเลเซียภายใน 

5 ป ขางหนา 

 การใชภายในประเทศของไทยที่มีอัตราเติบโตดังกลาว ถือวาเปนแนวโนมที่ดีในแงการ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับวัตถุดิบยาง และเปนทิศทางการพัฒนาที่รัฐบาลควรจะใหความสําคัญ และ

ใหน้ําหนักมากขึ้น ผูเขียนขอยกตัวอยางเพื่อสนับสนุนแนวทางดังกลาวดวยขอมูลการสงออก

ยางพาราในรูปวัตถุดิบ และผลิตภัณฑยางโดยสังเขป ดังตารางที่ 6  และภาพที่ 3 กลาวคือ ในป 

2552  มูลคาการสงออกยางพาราในรูปวัตถุดิบของไทยอยูที่ 146,188 ลานบาท ในขณะที่ในป

เดียวกันไทยสงออกผลิตภัณฑยางพาราขั้นสุดทาย เชน ยางรถยนต ถุงมือยาง  ยางพื้นรองเทา 

ยางรัดของ เปนตน มีมูลคาสูงถึง 152,800 ลานบาท   ทั้งๆ   ที่ใชยางวัตถุดิบในการผลิตเพียง

ประมาณ 4 แสนตันเทานั้น แตกลับสรางมูลคาการสงออกไดมากกวาการสงออกยางพาราในรูป

วัตถุดิบ ซึ่งตองใชปริมาณการสงออกสูงถึง 2.7 ลานตัน หรือรอยละ 86 ของปริมาณการผลิต

ทั้งหมด 
 
   1.5 ความเคลื่อนไหวของราคายาง 
 โดยปกติหากไมมีอิทธิพลจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ  ภัยสงคราม  หรือภัยธรรมชาติอยาง

รุนแรง    ราคายางธรรมชาติก็เหมือนราคาสินคาเกษตรโดยทั่วไป   ที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง 
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ตารางที่ 6 มูลคาการสงออกยางพารา และผลิตภัณฑยาง ป 2550-2552 

หนวย : ลานบาท 
รายการ 2550 2551 2552 

ยางพาราในรูปวัตถุดิบ 194,339 223,628 146,188 

ผลิตภัณฑยาง 125,961 149,895 152,800 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย, 2554 

 

 

 
ภาพที่ 3 มูลคาการสงออกยางพารา และผลิตภัณฑยางของไทย ป 2550-2552 
 
ข้ึนๆ ลงๆ ไปตามฤดูกาล(Seasonal Variation) เพียงแตรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาจะมีความ

แตกตางกันไปตามชนิดของสินคา  

 จากการวิเคราะหดัชนีการเคลื่อนไหวของราคายางแผนรมควัน ชั้น 3 ณ ตลาดหาดใหญ 

ตามฤดูกาลรายเดือนโดยใชขอมูล 13 ป ระหวางป 2541-2553 ซึ่งใชวิธี Percentage Method ใน

การวิเคราะห (ภาพที่ 4)  พบวา ในชวง 1 ป นั้น  ราคาเปนบาทกิโลกรัมจะต่ําสุดในเดือนมกราคม 

โดยมีดัชนีฤดูกาล(Seasonal Index) ที่  90  จากนั้นราคาจะคอยๆ สูงขึ้นตามลําดับ ไปอยูที่

คาเฉลี่ยคือมีคาดัชนีฤดูกาลเทากับ 100 ในเดือนเมษายน  และจะขึ้นสูงสุดในเดือนมิถุนายน  โดย

มีดัชนีฤดูกาลที่ 108  จากนั้นราคาจะคอยลดต่ําลงเปนลําดับ และไปอยูที่คาเฉลี่ยในเดือน

พฤศจิกายน  จากนั้นจะลดลงต่ํากวาคาเฉลี่ยในเดือนธันวาคม และลดลงต่ําสุดในเดือนมกราคม

อีกครั้งหนึ่ง รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาตามฤดูกาลจะเปนเชนนี้เ ร่ือยไป รูปแบบการ

เคลื่อนไหวของราคาดังกลาวสืบเนื่องมาจากทั้งปจจัยทางอุปสงคหรือความตองการ (Demand) 
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และอุปทานหรือปริมาณผลผลิต(Supply) เกษตรกรจึงไมควรตื่นตระหนก หากพบวาราคาผลผลิต

ที่ตนเองไดรับเคลื่อนไหวอยูภายในขอบเขตดังกลาว 

  

 
ภาพที่  4  การเคลื่อนไหวของราคายางแผนรมควัน ชั้น 3  ณ ตลาดหาดใหญ ตามฤดูกาล   
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูลราคายางแผนรมควันรายเดือน ตลาดหาดใหญ ป 2541-2553 ในภาคผนวกที่ 5 

           คํานวณโดยวิธี Percentage Method 

 
แตหากการเคลื่อนไหวของราคาไมเปนไปตามรูปแบบที่วิเคราะหไวขางตน  ก็อาจเปนไป

ไดเมื่อมีเหตุการณผิดปกติทําใหเกิดราคาแกวงตัวขึ้นหรือลงอยางรุนแรง เชนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ

โลก ทําใหความตองการยางธรรมชาติลดลงอยางฮวบฮาบ  ราคาจะลวงลงอยางมากได หรือ

อาจจะเกิดจากปจจัยดานวิกฤติพลังงานจากฟอสซิล ที่ดึงใหราคายางสังเคราะหสูงขึ้น  และ

แนนอนยอมสงผลใหราคายางธรรมชาติสูงขึ้นตามไปดวย 

 อยางไรก็ตามยังมีปจจัยดานการเก็งกําไรของนักลงทุนในตลาดซื้อขายสินคาเกษตร

ลวงหนาที่อาจทําลายเสถียรภาพของราคายางธรรมชาติลงไดเชนเดียวกัน ตัวอยางเชน ความ

ผิดปกติของราคายางแผนรมควันชั้น 3 ณ ตลาดหาดใหญ เมื่อเปรียบเทียบกับ ตลาดสิงคโปร 

ระหวางวันที่ 22 กุมภาพันธ – 16   มีนาคม  2554   ดังภาพที่ 5  ทําใหพบขอสังเกตที่นาสนใจไม

นอย  กลาวคือโดยปกตินั้นความแตกตางของราคายางแผนรมควันชั้น 3 ระหวางตลาดหาดใหญ

กับตลาดสิงโปร จะหางกันเพียงประมาณ 5-10 บาทตอกิโลกรัม ดังเชนชวงระหวางวันที่ 14-21 

กุมภาพันธ และชวงระหวางวันที่  17-22 มีนาคม 2554 ในขณะที่ชวงระหวางวันที่ 22 กุมภาพันธ – 

16   มีนาคม  2554 ราคายางแผนรมควันชั้น 3  ณ  ตลาดหาดใหญ  ตํ่ากวาตลาดสิงคโปรกิโลกรัม  
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ภาพที่ 5 ความผิดปกติของราคายางแผนรมควันชั้น 3 ตลาดหาดใหญ เมื่อเปรียบเทียบกับ  

               ตลาดสิงคโปร ระหวางวันที่ 22 กุมภาพันธ – 16 มีนาคม 2554 
ที่มา : วิเคราะหกราฟโดยใชฐานขอมูลจากภาคผนวกที่ 6 

 

ละ 12-41 บาท  ราคายางแผนดิบที่เกษตรกรขายได ณ ตลาดหาดใหญ   ในวนัที่ 21  กมุภาพนัธ 

2554 อยูที่  183.64   บาท ตอกิโลกรัม  ลวงลงมาอยูที ่ 95 บาทตอกโิลกรัม ในวันที่ 14 มีนาคม 

2554 (ภาคผนวกที่ 6) คือลดลง 88.64 บาท (เหลือเพยีงครึ่งหนึง่ของที่เคยได) ภายในเวลาเพียง 

24 วันเทานัน้   

เหตุการณคร้ังนี้ทําใหเกษตรชาวสวนยางฝนสลาย  นักลงทุนผลิตยางแผนดิบรายยอย

บาดเจ็บกันทั้งแผนดิน ผูรูทั้งหลายตางลงความเห็นตรงกันวาเปนผลมาจากการเก็งกําไรของนัก

ลงทุนในตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา  
 
  1.6 ขอสังเกตสําหรับแผนพัฒนายางพาราของรัฐในชวงที่ผานมา 

ในระยะเวลากวา 10 ป ที่ผานมา ไทยเรามีแผนพัฒนาที่เกี่ยวกับยางพารา 4 ฉบับ คือ (1) 

ยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร (2542-2546) (2) ยุทธศาสตรการเปนศูนยกลาง

ยางพาราโลก ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2548 – 2551) กลุมสงขลา – สตูล  (3)การปรับ

โครงสรางยางและผลิตภัณฑยาง 2549-2551  และ(4) ยุทธศาสตรการพัฒนายาง พ.ศ. 2552-

2556  ผูเขียนมีขอสังเกตตอแผนพัฒนายางพาราของรัฐที่ผานมาโดยรวมดังนี้  

1) ในแผนพัฒนาทั้ง 4 แผนฯ  ไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาในระดับปลายน้ําเปน

หลักกลาวคือเนนการพัฒนาอุตสหกรรมผลิตภัณฑยางเพื่อเพิ่มมูลคา และลดการพึ่งพาการสงออก
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วัตถุดิบยาง ซึ่งถือวาเปนแนวทางที่ถูกตอง และก็ไดผลดีในระดับหนึ่ง ดังที่วิเคราะหไวแลวใน

ตอนตน 

2) แผนพัฒนาทั้ง 4 แผนฯ ไมปรากฏกลยุทธหรือแนวทางการพัฒนายางพาราในระดับตน

น้ํา  หรือในระดับพื้นที่ที่ต้ังสวนยาง ทั้งๆ ที่นาจะเปนประเด็นจําเปนเรงดวนที่ตองใหความสําคัญ 

และอาจจะเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหมีการขยายการเพาะปลูกยางไปในพื้นที่ที่ไมเหมาะสมเปน

จํานวนมากในปจจุบัน  

3) แผนพัฒนา 3 แผนฯ แรก ใหความสําคัญนอยมากกับการพัฒนายางพาราใน

ระดับกลางน้ํา ซึ่งในที่นี้หมายถึงงานปฏิบัติระดับสวนยาง(On-Farm Practice) ต้ังแตกลายาง การ

บํารุงสวนยาง การควบคุมวัชพืช ระบบกรีดที่ดี พืชรวมยาง เปนตน ทั้งๆ ที่เปนประเด็นสําคัญที่จะ

นําความยั่งยืนมาสูระบบการผลิตยางและสังคมชาวสวนยางในที่สุด 

4) แผนพัฒนา 3 แผนฯ แรก ไมปรากฏกลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาที่ตัวเกษตรกร

ชาวสวนยาง  ทั้งในมิติวิถีชีวิต ชุมชน และ สังคมชาวสวนยาง  

5) เฉพาะแผนพัฒนาที่ 4 หรือ ยุทธศาสตรการพัฒนายาง พ.ศ. 2552-2556  เทานั้นที่ดู

เหมือนจะใหความสําคัญหรือมีแนวทางการพัฒนายางพาราในระดับกลางน้ํา ตามกลยุทธที่ 1  

และ มีแนวทางการเสริมสรางรายได และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง ตามกลยุทธ

ที่ 7 (คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ, 2553) แตก็ตองติดตามกันตอไปวา จะปฏิบัติไดจริงแค

ไหน 

6) ทุกแผนพัฒนายางพาราที่ผานมา  สังเกตไดวารัฐบาลยังขาดความจริงจัง  และขาด

ความตอเนื่องในการพัฒนาดานตางๆ ที่กําหนดไวในแผนฯ งบประมาณที่ต้ังไวเพื่อนําแผนไปสูการ

ปฏิบัติไมเคยเปนจริง เชนยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางยางพาราโลก ที่ต้ังงบประมาณไวกวาหมื่น

ลานบาท  แตจัดสรรลงมาจริงเพียงหลักรอยลานบาทเทานั้น เหลานี้เปนตน 

7) ต้ังแตในอดีตที่ผานมา ชวงที่ราคายางธรรมชาติอยูในชวงขาขึ้น รัฐบาลจะไมคอย

กระตือรือรนในการกระตุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหนําแผนพัฒนาที่จัดทําไวไปสูการปฏิบัติ  หรือ

อาจกลาวไดวาไมมีนโยบายยางพาราในชวงราคายางอยูในชวงขาขึ้น ทั้งๆ ที่เปนชวงเวลาที่รัฐบาล

มีรายไดจากภาษีเงินสงเคราะหในการสงออกยางสูงมาก (ในชวงที่ราคายางอยูในระดับ 100 บาท

ตอกิโลกรัมข้ึนไปเชนในชวงปจจุบัน ภาษีเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บจากการสงออกยาง จะอยูที่ 5 

บาทตอกิโลกรัม หากไทยสงออกยาง 2.7 ลานตัน ก็จะมีรายไดเขารัฐสูงถึง 13,500 ลานบาท) 

โอกาสที่รัฐบาลจะทําอะไรใหกับอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบนาจะมีความเปนไปไดมาก  เพราะ

เปนการทําในภาวะที่ไมมีแรงกดดันแตอยางใด 

8) ในชวงราคายางอยูในชวงขาขึ้น รัฐบาลมักจะคิดไดเพียงโครงการขยายพื้นที่เพาะปลูก

ในพื้นที่แหงใหม  เชนโครงการขยายพื้นที่เพาะปลูกยาง 1,000,000 ไร ในป 2547 โดยสนับสนุนให
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ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

และโครงการขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราระยะที่ 3 (2554-56) จํานวน 800,000 ไร ดําเนินการ

โดยสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง สนับสนุนใหปลูกในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือเปน

หลัก และภาคอื่นๆ เปนสวนนอย  

9) ในทางตรงขามในชวงที่ราคายางอยูในชวงขาลง รัฐบาลกลับมีความขยันเปนพิเศษ 

เพราะกลัวเกษตรกรจะออกมาเดินขบวนประทวง การแกปญหาในชวงที่ราคายางอยูในชวงขาลง 

หนวยงานที่รับผิดชอบจะดําเนินงานโครงการในสภาวะที่ไมนิ่ง และมีแรงกดดันมาก ประสิทธิภาพ

ของโครงการก็จะต่ํา  เชน  โครงการแทรกแซงราคายางในชวงยางราคาตกต่ําในชวงประมาณป 

2536-2543 รัฐบาลดําเนินโครงการขาดทุน 10.50 ตอกิโลกรัม ในทุกๆ กิโลกรัมที่เขาแทรกแซง 

  
2. ผลกระทบและความเสี่ยงตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพารา    
   ตองยอมรับวาเหตุผลสําคัญของการขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราของไทยเกิดจากการ

สูงขึ้นของราคายางพารา  ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากความตองการยางธรรมชาติที่สูงขึ้น ในขณะที่

ผลผลิตมีใหไมเพียงพอ  สวนหนึ่งเกิดจากการเก็งกําไรของผูลงทุนในตลาดซื้อขายสินคาเกษตร

ลวงหนา และอีกสวนหนึ่งเกิดจากวิกฤติพลังงานจากฟอสซิล สงผลใหราคายางสังเคราะหสูงขึ้น 

ซึ่งกลายเปนตัวดึงใหราคายางธรรมชาติสูงขึ้นตามไปดวย  หลายปจจัยดังกลาวที่มีสวนทําใหราคา

ยางธรรมชาติสูงขึ้น ลวนตั้งอยูบนบริบทแหงความไมแนนอน ดังนั้นการขยายพื้นที่เพาะปลูก

ยางพาราของประเทศเสมือนหนึ่งไมมีขอบเขตในชวงที่ผานมาและในปจจุบัน ยอมมีความเสี่ยงที่

จะสรางผลกระทบตอมิติตางๆ ไดเสมอ เชนปจจัยเสี่ยงและผลกระทบอันเกิดจากความผันผวนทาง

เศรษฐกิจ ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลกระทบดานอุทกภัย และ

ผลกระทบจากกลายางที่ขาดคุณภาพ  โรคระบาด   ผลกระทบตอความมั่นคงดานอาหารของ

ครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน  

 
   2.1 ปจจัยเสี่ยงและผลกระทบอันเกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
 ประเด็นที่นําเสนอสําหรับหัวขอนี้มี 3 สวน (1) เปนปจจัยเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวน

ทางเศรษฐกิจ  (2) ปญหาผลผลิตยางลนตลาด และ (3) ผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ

ตออุตสาหกรรมยางทั้งระบบ 
 2.1.1 ปจจัยเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
 ปจจัยเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจในที่นี้หมายถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

ที่อาจสงผลกระทบตอราคายางธรรมชาติ โดยจะนําเสนอใน 3 ประเด็นสําคัญ 
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 1) วิกฤติเศรษฐกิจโลกโดยรวม 
 ภาวะเศรษฐกิจโลกจะเติบโต จะชะลอตัว หรือจะถดถอยอยางไร เปนเหตุการณที่ไมมีใคร

สามารถคาดการณไดอยางถูกตอง ทั้งนี้เนื่องจากความสมบูรณของขาวสารขอมูลในตลาดไมมีจริง

ในทางปฏิบัติ แตที่แนนอนคือความผันผวนทางเศรษฐกิจในระดับโลก เปนภาวะการณที่มักจะ

เกิดขึ้นไดเสมอ และมักจะเกิดขึ้นกับประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งกอน  และ

ขยายไปเปนวิกฤติเศรษฐกิจของโลกในที่สุด และเมื่อโลกเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ เศรษฐกิจโลก

อาจชะลอตัว  หรืออาจถดถอย ความตองการยางธรรมชาติก็จะนอยลง ราคายางก็ตกต่ําลงในที่สุด 

เชน วิกฤติเศรษฐกิจป 2540 หรือวิกฤติตมยํากุง ที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทย และลุกลามไปยัง

ภูมิภาคตางๆ ของโลก  วิกฤติเศรษฐกิจคร้ังนั้นสงผลใหราคายางแผนรมควันชั้น 3 ณ ตลาด

หาดใหญ ที่เคยสูงเกิน 30 บาทตอกิโลกรัม ปรับลดลงเหลือไมถึง 20 บาทตอกิโลกรัม ในชวงป 

2541-2542 (ภาคผนวกที่ 5)  

หรือวิกฤติเศรษฐกิจป 2551 หรือวิกฤติแฮมเบอรเกอร ที่เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

และสงผลกระทบไปยังภูมิภาคตางๆ ของโลก  วิกฤติเศรษฐกิจคร้ังนั้นสงผลใหราคายางแผน

รมควันชั้น 3 ณ ตลาดหาดใหญ ที่เคยสูงแตะระดับ 100 บาทตอกิโลกรัม เปนครั้งแรกในเดือน

กรกฎาคม 2551  ปรับลดลงเหลือ   36 บาทตอกิโลกรัม ในเดือนธันวาคมของปเดียวกัน

(ภาคผนวกที่ 5)  เหลานี้เปนตน 
 2) ความตองการยางธรรมชาติของจีน 
 ต้ังแต ป 2543 หรือ ค.ศ. 2000 เปนตนมา การใชยางธรรมชาติของจีนเพิ่มข้ึนอยาง

ตอเนื่อง คือระหวาง ป 2543-2553 หรือในชวง 10 ป การใชยางธรรมชาติของจีนเพิ่มข้ึนกวา 3 เทา 

กลาวคือในป 2543 ปริมาณการใชยางธรรมชาติของจีนอยูที่ 1,150 พันตน เพิ่มเปน 3,634 พันตัน 

ในป 2553    ปริมาณดังกลาวคิดเปนรอยละ 35 ของยางธรรมชาติที่โลกใบนี้ผลิตได หรืออยูใน

ระดับใกลเคียงกับปริมาณการใชของ 7 ประเทศ  คือประเทศ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน  อินเดีย 

มาเลเซีย เกาหลี  ฝร่ังเศส  และเยอรมนี รวมกันเลยทีเดียว  หากอิงฐานอัตราเติบโตการใชยางของ

จีน ระหวางป 2543-2553 คือที่ระดับรอยละ 12.90 ตอป จีนจะมีความตองการใชยางธรรมชาติสูง

ถึง 13,182 พันตัน ในป 2563  ซึ่งเปนเหตุผลหนึ่งที่หลายชาติในโลก โดยเฉพาะไทย รวมทั้ง

ประเทศจีนเอง ตางเรงขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพารากันเปนการใหญ 

คําถามคือ อัตราเติบโตการใชยางธรรมชาติของจีนจะทรงตัวอยูในระดับเดียวกับชวง

ระหวางป 2543-2553 คือที่ระดับรอยละ 12.90 ตอป อยางตอเนื่องในอนาคต 10 ขางหนาหรือไม  

ซึ่งเชื่อวาเปนคําถามที่ไมมีใครสามารถฟนธงได  ทั้งนี้เนื่องจาก ความตองการใชยางธรรมชาติของ

จีนนอกจากจะขึ้นอยูกับความตองการของโลก ซึ่งขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจโลกแลว ยังขึ้นอยูกับ

อัตราคาแรงของจีนวาจะยังคงจูงใจใหกับนักลงทุนตางชาติตอไปไดอีกนานแคไหนอีกดวย 
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 3) ความผันผวนของราคาอันเกิดจากนักเก็งกําไรในตลาดซ้ือขายสินคาเกษตร
ลวงหนา 
 นักเก็งกําไรในตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาในที่นี้ หมายถึงผูลงทุนที่แสวงหาผล

กําไรจากสวนตางราคา นักลงทุนประเภทนี้จะพิจารณาตลาดสินคาเกษตรลวงหนาเปนทางเลือก

ของการลงทุนโดยไมตองการสงมอบรับมอบสินคาในอนาคต ซึ่งจะเขามาทํากําไรระยะสั้นจากการ

เปลี่ยนแปลงของราคาสินคาเกษตร หรือทํากําไรจากสวนตางของราคาตลาดจริง (Cash Market) 

กับตลาดสินคาเกษตรลวงหนา(Future Market)  และจากการศึกษา เร่ืองผลกระทบของการซื้อ

ขายในตลาดสินคาเกษตรลวงหนาตอตลาดเงินสด : กรณีศึกษายางพารา ของ นงนุช ตันติสันติ

วงศ   (2544) พบวา หลังมีการซื้อขายยางพาราในตลาดซื้อขายลวงหนา ความผันผวนของราคา

ยางพาราในตลาดจริงเพิ่มข้ึน  

 การตัดสินใจทําคําสั่งซื้อหรือขายของนักเก็งกําไร (Speculators) ในตลาดซื้อขายสินคา

เกษตรลวงหนา มีข้ึนเพื่อหนีการขาดทุนหรือเพื่อแสวงหากําไรจากตลาด ทั้งนี้ข้ึนกับการคาดการณ

ปจจัยแวดลอมทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ เปนการซื้อหรือขายดวยกระดาษ ไมตองมีสินคาจริง 

บางครั้งการตัดสินใจซื้อหรือขายจึงทํากันเปนวันตอวัน  หรือชั่วโมงตอชั่วโมง  หรือนาทีตอนาที 

และยิ่งมีความไมชอบมาพากลในลักษณะการปนราคากันดวยแลว การสูงขึ้นหรือตํ่าลงอยาง

ผิดปกติของราคาสินคาก็จะปรากฏใหเห็น  ดังที่ไดวิเคราะหไวแลวในหัวขอ 1.5 วาในชวงเวลา

เพียง 24 วัน (21 กุมภาพันธ- 14 มีนาคม 2554) สามารถทําใหราคายางแผนดิบชั้น 3 ที่เกษตรกร

ขายได ณ ตลาดหาดใหญ ด่ิงตัวลงอยางรวดเร็ว จาก  183.64 มาอยูที่ 95.00 บาทตอกิโลกรัม  

ในขณะที่ในชวงระหวางวันที่ 22 กุมภาพันธ – 16   มีนาคม  2554 ราคายางแผนรมควันชั้น 3  ณ 

ตลาดหาดใหญ  ตํ่ากวาตลาดสิงคโปรกิโลกรัมละ 12-41 บาท ทั้งๆ ที่ควรจะอยูที่ ระหวาง 5-10 

บาท 

ที่นาสนใจมากกวานั้น คือหลังจาก นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ใหสัมภาษณในวันที่ 15 มีนาคม 2554 ถึงปญหา

ราคายางพาราตกต่ําวา “ตนคิดวาราคายางที่ตกต่ําลงเปนเรื่องผิดปกติ เพราะมีลักษณะเหมือน

การเก็งกําไรในตลาดหุนที่เซี่ยงไฮ และญี่ปุน พรอมไดตกลงกับพอคาวาตองตรึงราคาไวที่ 120 

บาทตอกิโลกรัมข้ึนไป” วันที่ 16 มีนาคม 2554 หนังสือพิมพหลายฉบับตางลงขาวการใหสัมภาษณ

ดังกลาวของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในวันที่ 17 มีนาคม 2554 ราคายางแผนดิบชั้น 3 ที่เกษตรกร

ขายได ณ ตลาดหาดใหญ ขยับข้ึนทันทีมาอยูที่ 121.38 บาทตอกิโลกรัม และสูงขึ้นเปนลําดับเปน 

169.00 บาทตอกิโลกรัม ในวันที่ 7 เมษายน 2554  ราคายางแผนรมควันชั้น 3 ระหวางตลาด

หาดใหญกับตลาดสิงคโปร กลับมาหางกันเพียงประมาณ  5-10 บาทตอกิโลกรัม ดังเดิม 

(ภาคผนวกที่ 6) 
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จากปรากฏการณดังกลาว แสดงใหเห็นวา มีปจจัยตางๆ มากมาย ทั้งปจจัยทางเศรษฐกิจ

(Economic Factors) และที่ไมใชปจจัยทางเศรษฐกิจ(Non Economic Factors)ที่มีผลกระทบตอ

ราคาสินคาในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา และสงผลกระทบตอราคาในตลาดจริง ปจจัยทั้ง 2 

ประเภท ดังกลาว ตางมีความสลับซับซอน ประกอบกับความไมสมบูรณของขาวสารขอมูล

(Asymmetry of Information)ในตลาด  จึงยากมากที่เกษตรกรชาวสวนยาง  หรือสังคมโดยทั่วไป

จะเขาใจหรือรูเทาทันในความผันผวนหรือความผิดปกติของราคาอันเกิดจากนักเก็งกําไรในตลาด

ซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา 
 
2.1.2 ปญหาผลผลิตยางลนตลาด 
ระหวางป 2541-2553 อาจจะเปนชวงที่เรียกวาเปนยุคทองของยางพารา กลาวคือราคา

ยางแผนรมควันชั้น 3 ที่ตลาดหาดใหญ เคยอยูที่ 25.7 บาทตอกิโลกรัม ในป 2541 วิกฤติเศรษฐกิจ

ป 2540 สงผลใหราคาลดลงมาอยูในระดับ 20.0 บาท ในป 2542 จากนั้นราคาแผนรมควันชั้น 3 ที่

ตลาดหาดใหญเพิ่มข้ึนเปนลําดับไปอยูที่ 79.8 บาทตอกิโลกรัม วิกฤติเศรษฐกิจปลายป 2551 

สงผลใหราคาดิ่งลงมาเหลือ 59.5  บาท ในป 2552 จากนั้นราคาขยับสูงขึ้นเปน 106.2 บาทตอ

กิโลกรัม ในป 2553 โดยอัตราเติบโตของราคายางแผนรมควันชั้น 3 ที่ตลาดหาดใหญระหวางป 

2541-2553 อยูที่รอยละ 14.39 ตอป (ภาพที่ 6)  

 

 
 ภาพที่ 6 การสูงขึ้นของราคายางแผนรมควันชั้น 3 ตลาดหาดใหญ ป 2541-2553 
 ที่มา: วิเคราะหกราฟโดยใชฐานขอมูลจากภาคผนวกที่ 5 

 หมายเหตุ : * อัตราการเติบโตเปน % ตอป ระหวาง ป 2541-2553  ใชฐานขอมูลจากภาคผนวกที่ 5  ในการคํานวน   

                                    ผูเขียนคํานวณโดยใชสมการ Logarithmic Exponential Curve หรือ สมาการ Y = abT 
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ดวยอัตราเพิ่มของราคายางพาราที่สูงมากดังกลาว เปนมูลเหตุจูงใจสําคัญใหรัฐบาลไทย

สง เสริมการเพาะปลูกยางในพื้นที่ป ลูกแห งใหมกัน เปนการใหญ  โดยเฉพาะในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศ ดังกลาวไวแลวในหัวขอ 1.6 รวมทั้งเกษตรกร

อาชีพตางๆ และปจเจกบุคคลโดยทั่วไป ตางๆ ก็หันมาปลูกยางพารากันอยางเปนล่ําเปนสัน โดย

ไมตองขอการสนับสนุนจากรัฐบาล เปนเหตุใหพื้นที่เพาะปลูกยางพาราที่เปนทางการของไทย

ขยายตัวสูงขึ้นไปอยูในระดับ 17.96 ลานไร ในป 2553 ดังกลาวไวแลวในหัวขอ 1.2 ที่นาสนใจคือ 

เจาหนาที่สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางทานหนึ่ง(สัมภาษณ 19 เมษายน 2554)  

คาดการณโดยประมาณวาพื้นที่เพาะปลูกยางพาราที่เปนจริงในปจจุบัน  อาจจะถึง 20 ลานไร เสีย

ดวยซ้ํา  

สําหรับประเทศผูผลิตยางรายสําคัญอื่นๆ  แมไมมีขอมูลที่เปนสถานการณพื้นที่เพาะปลูก

ที่เปนปจจุบันเหมือนของประเทศไทย  และที่พอจะหาไดก็เปนขอมูลที่ขาดความตอเนื่อง กลาวคือ

มีขอมูลใหเปนชวงๆ คือบางปมี  บางปไมมี อยางไรก็ตามเทาที่มีขอมูลใหวิเคราะห พบวากลุม

ประเทศผูผลิตยางพาราขนาดกลาง อยางประเทศจีน เวียตนาม และอินเดีย ในชวงระหวาง ป 

2547-2551/52/53  มีอัตราการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูก ที่ระดับ รอยละ 12.56   9.16 และ 

3.83 ตอป ตามลําดับ โดยเฉพาะจีนและเวียตนามถือวามีการขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราใน

อัตราที่สูงมาก และสูงกวาไทย ซึ่งในชวงระหวาง ป 2547-2553 มีอัตราการขยายตัวของพื้นที่

เพาะปลูก ที่ระดับ รอยละ 5.91 เทานั้น    

การขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกยางพาราของประเทศผูผลิตสําคัญๆ ดังกลาว อาจสงผล

ใหผลผลิตยางธรรมชาติของโลกลนเกินความตองการเมื่อยางที่ขยายการเพาะปลูกในปจจุบันให

ผลผลิตในวันขางหนาหรือไม คําตอบคงขึ้นอยูกับความตองการใชยางธรรมชาติของโลกโดยเฉพาะ

จากจีน โดยหากความตองการยางธรรมชาติของจีนยังขยายตัวในอัตรารอยละ 12.90 ตอป ตามที่

วิเคราะหไวในหัวขอ 1.1 ก็คงไมมีปญหาผลผลิตยางธรรมชาติลนเกินความตองการ(Over Supply) 

แมกระนั้นราคายางก็ยังคงแกวงตัว ทั้งจากการเคลื่อนไหวของราคาตามฤดูกาลที่เปนปกติ  และทั้ง

จากปจจัยอื่นๆ เชนปญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของราคายางที่เกิดจากนักเก็งกําไรใน

ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา แตนาจะเปนการแกวงตัวในระยะเวลาไมยาว  ในขณะที่หาก

สถานการณเปลี่ยนไปอีกดานหนึ่ง    แมจะมีแรงดึงจากราคายางสังเคราะหที่สูงขึ้นจากวิกฤติ

พลังงานจากฟอสซิล ราคายางพาราคงไมสูงเหมือนที่เปนอยูในปจจุบัน   

 
2.1.3 ผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจตออุตสาหกรรมยางทั้งระบบ 
ความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งสงผลกระทบตอราคายางธรรมชาติในตลาดโลกสราง

ผลกระทบตออุตสาหกรรมยางทั้งระบบ ต้ังแตระดับตนน้ํา กลางน้ํา  และปลายน้ํา  กระทบตอ
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เกษตรกร นักลงทุนรายยอย รวมทั้งรัฐบาล ผลกระทบดังกลาวจะเกิดไดไมวาราคายางพาราอยู

ชวงขาขึ้นหรือขาลง เพียงแตการสูงขึ้นหรือตํ่าลงของราคาดังกลาวมีระยะเวลาเขามาเกี่ยวของ 

หากการสูงขึ้นหรือตํ่าลงของราคาทอดระยะเวลายาวนาน ผลกระทบก็จะมีมากกวา   
1) ผลกระทบจากการสูงขึ้นของราคายางพารา 
การสูงขึ้นของราคายางธรรมชาติอยางตอเนื่องเชนในชวงหลายปที่ผานมา สงผลกระทบ

ทั้งทางบวกและทางลบโดยสรุปดังนี้(ภาพที่ 7) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 7 ผลกระทบจากการสูงขึ้นของราคายางพาราอยางตอเนื่อง ตออุตสาหกรรมยางทั้งระบบ  

              เกษตรกร และนักลงทุนรายยอย และรัฐบาล 

 

(1) ในระดับตนน้ํา การสูงขึ้นของราคายางอยางตอเนื่อง และราคายางทรงตัวอยูใน

ระดับสูงจูงใจใหชาวบานหันมาปลูกยางในพื้นที่ใหมกันมากขึ้น การขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพารา

อาจจะกลาวไดวามากจนยากตอการควบคุม โอกาสการขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราไปในพื้นที่

ผลกระทบจาก

การสูงขึ้นของ

ราคายางพารา   

อยางตอเนื่อง 

นักลงทุนรายยอย: เกิดนักสงทุนรายยอยจํานวนมาก ที่เขามาแสวงหาโอกาสจากการลงทุน เชนลงทุนรวบรวมน้ํา

ยางสดสงโรงงาน  ลงทุนแปรรูปน้ํายางสดเปนยางแผนดิบ  และลงทุนแปรรูปยางแผนดิบเปนยางแผนรมควัน เกิด

การจางงานเล็กๆ ในระดับพื้นที่  ซึ่งทุกรายจะตองแยงกันซื้อวัตถุดิบ ทําใหเกษตรกรไดราคาที่นาพอใจ  

เกษตรกรชาวสวนยาง:  เขาถึงสินคา

นอกปจจัย ส่ีไดมากขึ้น  สรางบานที่

แข็งแรงขึ้น ใชจายเงินสะดวกขึ้น  หาก

มองเพียงมิติเศรษฐกิจ  สวัสดิการสังคม

ในสวนนี้จะเพิ่มขึ้น 

ปลายน้ํา: ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑ

ยางและไมยางพาราสูงขึ้น  ภาระ

สุดทายตกแก ผูบ ริ โภค  หรือ ผู ใช

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ต อ ง จ า ย แ พ ง ขึ้ น 

สวัสดิการสังคมในสวนนี้จะลดลง 

กลางน้ํา: กลายางไมมีคุณภาพมีมากขึ้น เกษตรรายเล็ก เรงกรีดยางทั้งที่ลําตนยังเล็ก เพิ่มวันกรีดถี่ขึ้น ชวงยาง

ผลัดใบก็ไมหยุดกรีด ทั้งที่รูและไมรูวาจะสงผลกระทบตอตนยางอยางมาก รูปแบบการจางกรีดยางก็เปล่ียนจาก

ระบบแบงรายไดเปนระบบจางรายวันมากขึ้น ทําลายความเอื้ออาทรระหวางเจาของสวนและแรงงานกรีดยางลง   

ตนน้ํ า : การขยายพื้นที่ เพาะปลูก

ยางพารามากจนยากตอการควบคุม

โอกาสการขยายพื้ นที่ เพาะปลูก

ยางพาราไปในพื้นที่ที่ไมเหมาะสมมี

มาก ทั้งพื้นที่นาขาว  และพื้นที่ปา 

รัฐบาล: รายไดจากภาษีสงเคราะห

สูงขึ้น  เปนโอกาสที่ รัฐบาลนาจะ

ขับเคลื่อนนโยบายยางและอุตสาห

กรรมยางที่ ดี  ทั้ ง ในระดับตนน้ํ า

กลางน้ํา และปลายน้ํา รวมทั้งวิถี

ชีวิต ชุมชน และสังคมชาวสวนยาง  
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ที่ไมเหมาะสมมีมากขึ้น ทั้งพื้นที่นาขาวที่มีน้ําทํานาอยางอุดมสมบูรณ  และนาขาวที่เคยถูกทิ้งราง  

และพื้นที่ปา สงผลใหพื้นที่ปาไมของไทยซึ่งมีนอยอยูแลว  ยิ่งนอยลงไปอีก 

 (2) ในระดับกลางน้ํา จากความตองการกลายางมีมากขึ้นเพื่อไปขยายพื้นที่เพาะปลูก

สงผลใหผูผลิตกลายางจําหนาย เรงรีบทําการผลิตตอบสนองความตองการของตลาด ปญหากลา

ยางขาดคุณภาพจึงเปนขาวปรากฏไปทั่วตั้งแตป 2547 เปนตนมา  นอกจากนั้นการที่ราคายางทรง

ตัวอยูในระดับสูง สงผลใหเกษตรรายเล็ก เรงกรีดยางทั้งที่ลําตนยังเล็ก เพิ่มวันกรีดถี่ข้ึน ชวงยาง

ผลัดใบก็ไมหยุดกรีด ทั้งที่รูและไมรูวาจะสงผลกระทบตอตนยางและผลผลิตอยางมาก เขาทํานอง

น้ําขึ้นใหรีบตัก เพราะเกษตรกรไมมั่นใจวาในวันรุงขึ้นราคายางจะเปนอยางไร  

ยิ่งกวานั้นระบบการจางกรีดยางในหลายๆ พื้นที่ ยกตัวอยางเชน อําเภอรัตภูมิ จังหวัด

สงขลา อําเภอปาบอน เขาชัยสน ควนขนุน จังหวัดพัทลุง เปนตน ก็เปลี่ยนจากระบบแบงสัดสวน

รายได(Share Tapping)  เปนการจางรายวัน  เชน 300 บาท/คน/วัน มากขึ้น  ความเอื้ออาทรที่เคย

มีตอกันระหวางเจาของสวนและแรงงานกรีดก็จะคอยๆ จางหายไป 

(3) ในระดับปลายน้ํา การสูงขึ้นของราคายางธรรมชาติสงผลใหตนทุนการผลิตผลิตภัณฑ

ยางและผลิตภัณฑไมยางพาราสูงขึ้น(ชาวสวนยางจะตัดสินใจโคนยางชาลง เพื่อยืดระยะเวลากรีด

ใหยาวขึ้น ผลผลิตไมยางพาราจะมีนอย และตลาดเปนของผูขายคือชาวสวนยาง)   ภาระสุดทาย

ตกแกผูบริโภค   หรือผูใชผลิตภัณฑที่ตองจายแพงขึ้น   สวัสดิการสังคม(Social Welfare) ที่วัดจาก 

สวนเกินของผูบริโภค(Consumers’ Surplus) (Mankiw, 2004)จากการสูงขึ้นของราคายาง

ธรรมชาติจะลดลง 

(4) เกษตรกรชาวสวนยางเขาถึงสินคาปจจัยสี่ไดมากขึ้น ลงทุนปลูกสรางบานที่แข็งแรงขึ้น 

เขาถึงสินคาหรือสินทรัพยนอกปจจัยสี่ไดมากขึ้น  โดยเฉพาะรถจักรยานยนต  และรถยนตมากขึ้น  

ตัวอยางเชน หมูบานหนึ่งในตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา  อาชีพหลักคือทําสวนยาง 

พารา มีพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยเพียง 15 ไรตอครัวเรือน  แตกลับมีรถกระบะถึงรอยละ 80 ของ

ครัวเรือน ทั้งหมด(สมบูรณ เจริญจิระตระกูล และสิริรัตน  เกียรติปฐมชัย, 2554) สภาพเชนนี้เปน

ปรากฏ การณที่เกิดขึ้นสําหรับพื้นที่ปลูกยางพาราโดยทั่วไปในปจจุบัน ดังนั้นหากวิเคราะหตาม

หลักเศรษฐศาสตรที่พิจารณาเฉพาะผลทางเศรษฐกิจผานสวนเกินของผูผลิต(Producers’Surplus) 

(Mankiw, 2004) จะสรุปไดวาการสูงขึ้นของราคายางพาราในปจจุบันทําใหสวัสดิการสังคมสูงขึ้น    

               อนึ่ง  เจาหนาที่ระดับสูงของสถาบันวิจัยยาง(สัมภาษณวันที่ 5 เมษายน 2554) ใหขอมูล

วา  ตนทุนการผลิตยางพาราที่แทจริงในปจจุบันอยูที่  59 บาทตอกิโลกรัม (โดยคาจางแรงงานที่คิด

ใหคนกรีดยาง ซึ่งอาจจะเปนเจาของสวนกรีดเอง หรือจางแรงงานกรีด เปนคาจางรายวันที่ 400 

บาทตอวัน ซึ่งตีคาจางแรงงานกรีดยางใหสูงกวาคาแรงขั้นต่ําของกรรมกรประมาณ 2 เทา) 
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ในขณะที่อีกมุมมองหนึ่งที่ไดจากการสัมภาษณพนักงาน ธ.ก.ส. ระดับอาวุโสทานหนึ่งที่

ทํางานเกาะติดชาวบานในจังหวัดสตูล (22 เมษายน 2554) พบวา ปจจุบันพฤติกรรมความเปนอยู

ของสังคมชนบทสตูลเปลี่ยนไป สูความฟุงเฟอมากขึ้น การไปรับประทานอาหารนอกบานมีมากขึ้น

(เนื่องจากการมีรถยนตดังกลาวขางตน) รานคาราโอเกะและรานเกมผุดขึ้นมากในชวงที่ราคา

ยางพาราอยูในชวงขาขึ้น ปญหาเด็กสาววัยรุนทองกอนวัยอันควรมีมากข้ึน  ปญหาสังคมทั้งใน

ระดับครอบครัวและชุมชนมีมากขึ้น  ดังนั้นหากวิเคราะหตามหลักเศรษฐศาสตรที่พิจารณาทั้งผล

ทางเศรษฐกิจและผลทางสังคม  อาจสรุปไมไดอยางเต็มปากวาสวัสดิการสังคมของเกษตรกรจาก

การสูงขึ้นของราคายางพาราในปจจุบันจะสูงขึ้น 

 (5) เกิดนักสงทุนรายยอยจํานวนมาก ที่เขามาแสวงหาโอกาสจากการลงทุน   เชนลงทุน

รวบรวมน้ํายางสดสงโรงงาน  ลงทุนแปรรูปน้ํายางสดเปนยางแผนดิบ  และลงทุนแปรรูปยางแผน

ดิบเปนยางแผนรมควัน  เกิดการจางงานเล็กๆ ในระดับพื้นที่  ซึ่งทุกรายจะตองแยงซื้อวัตถุดิบ ทํา

ใหเกษตรกรไดราคาที่นาพอใจ อยางไรก็ตามนักลงทุนกลุมนี้คอนขางเสี่ยง เพราะบางชวงสวน

เหลื่อมระหวางราคาวัตถุดิบกับผลผลิตมีมาก  ในขณะที่บางชวงก็นอยจนไมมีกําไร  และบางชวงก็

ขาดทุนโดยเฉพาะชวงที่ราคาวัตถุดิบน้ํายางสดสูงกวาราคายางแผนดิบ เปนตน  

 (6) รัฐบาลมีรายไดจากภาษีเงินสงเคราะห(CESS)สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2553 เปนตนมา รัฐบาลไดปรับภาษีเงินสงเคราะหการสงออกยางจากเดิม 2 ระดับ จาก 

0.90 บาทตอกิโลกรัม เมื่อราคยางต่ํากวา 30 บาทตอกิโลกรัม และ 1.40 บาทตอกิโลกรัม เมื่อ

ราคา  30 บาทตอกิโลกรัมข้ึนไป  เปน 5 ระดับ คือเก็บภาษี 0.90 บาทตอกิโลกรัม เมื่อราคยางต่ํา

กวา 40 บาทตอกิโลกรัม  เก็บภาษี 1.40   2   3   5  บาทตอกิโลกรัม เมื่อราคายางอยูระหวาง 40-

60  60-80  80-100  และ มากกวา  100 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ   จึงนับเปนโอกาสดีที่รัฐบาล

นาจะขับเคลื่อนนโยบายยางและอุตสาหกรรมยางที่ดี ทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

รวมทั้งวิถีชีวิต ชุมชน และสังคมชาวสวนยาง 

 
2) ผลกระทบจากการทรงตัวของราคายางพาราในระดับตํ่า 

 การลดต่ําลงของราคายางธรรมชาติอยางตอเนื่อง  หรือการที่ราคายางธรรมชาติทรงตัวอยู

ในระดับตํ่าเชนในอดีตกอนป 2545 สงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบโดยสรุปไดดังนี้ 

 (1) ตนน้ํา การขยายพื้นที่เพาะปลูกยาง หยุดพักเปนการชั่วคราว  

 (2) กลางน้ํา  เกษตรรายเล็ก หันมาสนใจหารายไดเสริมจากการปลูกพืชรวมยาง   

 (3) ปลายน้ํา ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑยางและผลิตภัณฑไมยางพาราถูกลง ผูบริโภค 

หรือผูใชผลิตภัณฑยางและไมยางพาราจายเงินนอยลงในการไดมาซึ่งสินคา สวัสดิการสังคมใน

สวนนี้จะเพิ่มข้ึน 
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 (4) คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางอาจแยลง  ยิ่งหากในชวงราคายางอยูในชวงขา

ข้ึน ไดใชเงินไปกับสินคานอกปจจัยสี่ไวมาก โดยเฉพาะการซื้อดวยเงินเชื่อ  ปญหาหนี้สินจะมีมาก

ข้ึน  สวัสดิการสังคมในสวนนี้จะลดลง 

(5) รายไดจากภาษีสงเคราะหลดลง และตองมีภาระมากขึ้นในการจัดหางบประมาณไป

ทําโครงการแทรกแซงราคายาง  บทเรียนในอดีตชี้ชัดวาโครงการแทรกแซงราคายางไมมี

ประสิทธิภาพ ดังกลาวไวแลวในหัวขอ 1.6 

  

กลาวโดยสรุป หากพิจารณาผลกระทบในมิติเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว  หรือเรียกวา

พิจารณาผลกระทบแบบแยกสวน ผลลัพธจากสถานการณการขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราอยาง

ไมคอยมีขอบเขตในระยะหลายปที่ผานมา  อาจสรุปไดวาเปนเกมที่มีผลลัพธเปนศูนย (Zero-Sum  

Game) หรือเปนเกมที่ผลประโยชนของฝายที่ไดประโยชนมีจํานวนพอๆ กับตนทุนที่ฝายเสีย

ประโยชนตองจาย 

 
    2.2 ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สําหรับหัวขอนี้จะนําเสนอผลกระทบจากการเพาะปลูกยางพาราเขาไปในเขตปาเปน

สําคัญ ซึ่งแนนอนหากทรัพยากรปาไมลดลงจากการเพิ่มที่ทํากินโดยเฉพาะการปลูกยางพาราเขา

ไปในเขตปา จะสงผลตอปญหาสิ่งแวดลอมในที่สุด ทั้งนี้เพราะตนยางพารามีคุณสมบัติไมเทา

เทียมกับปานั้นเอง การรุกพื้นที่ปาเพื่อปลูกยางพาราไมไดมีข้ึนเฉพาะในประเทศไทย ในประเทศ

ลาวตอนเหนือ  จีนตอนใต และตะวันตกเฉียงใต เฉพาะในเมืองลุง เขตสิบสองปนนา ระหวางป 

1988-2003 หรือในชวง 15 ป พื้นที่เพาะปลูกยางพาราเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 324  การเพิ่มข้ึนของพื้นที่

เพาะปลูกยางพาราดังกลาวแลกดวยการสูญเสียพื้นที่ปาและการทําไรเลื่อนลอยนั่นเอง(Wenjun 

Liu et al, 2006)  

สําหรับของประเทศไทยนั้นโดยเฉพาะในภาคใต หากสังเกตดวยสายตาก็จะพบวามีการ

เพาะปลูกยางพาราในเขตปา  หรือบนภูเขาอยูทั่วไป  จนสงสัยวาทางการอนุญาติใหปลูกยาพารา

กันบนภูเขาดวยหรือ  หลายพื้นที่ในเขตปาเขาหรือปาตนน้ํา  ก็จะพบยางพารารุกขึ้นไปจนถึงระดับ

ที่มีความชันสูงมากจนไมสามารถรุกขึ้นไปปลูกไดอีกตอไปเทานั้น  จึงจะหยุดการรุกไวแคนั้น  หรือ

ยกตัวอยางในพื้นที่ อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  มีการบุกรุกปาในระดับที่มีความชันสูงมาก โดย

รุกขึ้นไปจนหางจาก “ทับซาไก” ไมถึง 50 เมตร  เปนเหตุใหที่อยูของสัตวปาและมันทราย ซึ่งเปน

อาหารหลักของซาไกถูกคุกคามอยางหนัก  จนซาไกตองอพยพเขาไปในปาที่สูงและลึกขึ้นเรื่อยๆ  

รูปธรรมเหลานี้เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงโดยทั่วไป 
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  ในขณะที่ขอมูลในเชิงสถิติการรุกพื้นที่ปาเพื่อปลูกยางพาราจากหนวยงานที่เกี่ยวของมี

จํากัดมาก แตเทาที่พบในระดับพื้นที่ ซึ่งพอจะทําใหเห็นภาพการรุกพื้นที่ปาไดโดยสังเขป  มี 4 

กรณี ดังนี้ 

1) อุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา ซึ่งเปนพื้นที่รอยตอจังหวัดพัทลุง  ตรัง  และ

นครศรีธรรมราช  มีพื้นที่ ประมาณ 433,750 ไร   แตชาวบานเขาไปปลูกยางพาราแลวถึง 122,587  

ไร  หรือคิดเปนรอยละ 28.26 ของพื้นที่อุทยานทั้งหมด  โดยเปนพื้นที่ปลูกยางพาราที่อยูในเขต

จังหวัดพัทลุง  54,448 ไร  ที่เหลืออยูในเขตจังหวัดตรัง  และนครศรีธรรมราช จํานวน 51,603 และ 

16,536 ไร ตามลําดับ (อุทยานแหงชาติเขาปู – เขายา,2554) 

(2) เขตหามลาพันธุสัตวปาเขาเหลง  ในอําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา  ก็เปนพื้นที่ที่เต็ม

ไปดวยสวนยางพาราของชาวบาน 

(3) การปลูกยางพาราในพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1 และ ชั้น 2  ของลุมน้ําคลองอูตะเภา 

 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2530  กําหนดใหพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A  1B 

(สวนใหญมีความชันโดยเฉลี่ยของพื้นที่ต้ังแต 60% ข้ึนไป) และชั้นที่ 2 (มีความชันของพื้นที่โดย

เฉลี่ยอยูระหวาง  35–50 % )เปนพื้นที่ตนน้ําลําธาร  ซึ่งหมายถึงพื้นที่ตอนบนของลุมน้ํา มีลักษณะ

เปนภูเขาสูงชัน มีการกัดเซาะพังทลายของดินไดงาย  ซึ่งตนน้ําลําธารตามนัยดังกลาว เปนที่ต้ัง

ของพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษในรูปแบบตาง ๆ ดวย  ปาตนน้ําก็ทํานองเดียวกัน เปนพื้นที่ปาที่

ครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A, 1B   ลุมน้ําชั้น 2 และพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษในรูปแบบเขตอุทยาน

แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา และวนอุทยาน เปนตน (เกษม  สนิทวงศ ณ 

อยุธยา, 2532)  

นั้นคือความสําคัญของลุมน้ําชั้น 1 และ 2  ที่ควรจะตองสงวนไวเปนตนน้ําลําธาร 

โดยเฉพาะ เพื่อประโยชนในการรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติ  ใชเปนที่ศึกษาหาความรู

ทางธรรมชาติวิทยา  ใหเปนพื้นที่คุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ 

เพื่อใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาโดยปลอดภัย  แตจากการสังเคราะหองคความรูที่เกี่ยวของกับสุข

ภาวะบริเวณลุมน้ําคลองอูตะเภา ซึ่งประกอบ ดวย อําเภอหาดใหญ สะเดา นาหมอม คลองหอย

โขง และรัตภูมิ ของ ชาคริต  โภชะเรือง และ เทพกิตต  กําเนิดไพรวัลย (มปป)  พบวาลุมน้ําชั้น 1 

ของลุมน้ําคลองอูตะเภาซึ่งมีพื้นที่  123,399 ไร แตถูกบุกรุกไปปลูกยางพาราแลว  37,389 ไร คิด

เปนรอยละ 30 ของพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1 ทั้งหมด ในขณะที่ลุมน้ําชั้น 2 ซึ่งมีพื้นที่  127,206  ไร แตถูก

บุกรุกไปปลูกยางพาราแลว 74,269 ไร คิดเปนรอยละ 58 ของพื้นที่ลุมน้ําชั้น 2 ทั้งหมด 

(4) การลดลงของพื้นที่ปาในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  

    ลุมน้ําทะเลสาบสงขลามีพื้นที่ปาไมปกคลุมอยูประมาณ 1,173,000 ไร ในป พ.ศ. 2528 

หรือคิดเปน 22.1% ของพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด ในขณะที่ป พ.ศ. 2545 พื้นที่ปาไมลดลงเหลือ 
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658,000 ไร หรือคิดเปน 12.4% ของพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด เทานั้น (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ,2547) ซึ่งถือวาเปนอัตราการลดลงที่สูงกวา

ของระดับประเทศมาก และแนนอนการลดลงของพื้นที่ปาดังกลาว สวนใหญนาจะถูกทดแทนดวย

พื้นที่เพาะปลูกยางพารานั่นเอง 

               การขยายการปลูกยางเขาไปในเขตปาโดยเฉพาะเขตพื้นที่ปาตนน้ํา ซึ่งมีความลาดชัน

ของพื้นที่คอนขางสูง  จะไมเปนการดีตอการรักษาหนาดิน  ความสามารถของดินในการอุมน้ํา  

รวมทั้งปญหาความหลากหลายทางชีวภาพ  ดังปราโมทย  แกววงศศรี(2554) ไดสรุปไววาความ

หลากหลายทางชีวภาพในปา หรือในปายางในอดีตจะมีมาก เราจะพบ ไผหนาม ไผตง ไผปา 

มะมุด มะปริง สะตอ บอนเตา ไฟสามกอง ทํามัง ขนุน กลวย สมแขก สมขาม สมจันกระ มะพูด ข้ี

คอน ปุดฉ็อง สมุย ทุเรียน ดาหลา ถอบแถบ กระพอ ฉ่ิง ปุด เห็ด ตําลงึ ข้ีพราไฟ บวบกลม ผักเสียน 

ผักกาดนกเขา ลําเท็ง ผักหนาม ผักเหมียง มันปู  รวมทั้งสัตวปกและสัตวเลื้อยคลานชนิดตางๆ ได

งาย แตหลังจากการสงเสริมการปลูกยางพาราแนวใหมตามระเบียบของ สกย. ความหลากหลาย

ของพืชพันธุ รวมทั้งสัตวตางๆ สูญหายไปหมด 

 หรือจากการศึกษาของพงษศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และพิณทิพย  ธิติโรจนะวัฒน (2552) 

พบวาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและการทํางานตามหนาที่จากระบบนิเวศปาตนน้ํา ไปเปนระบบ

นิเวศยางพารา ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลงจากระดับสูง โดยมีคาคะแนนความ

หลากหลายทางชีวภาพ 49.60  มาเปนระดับคอนขางต่ํา โดยมีคาคะแนนความหลากหลายทาง

ชีวภาพเพียง 19.71 เทานั้น 

สวนสาเหตุของการบุกรุกปาเพื่อที่ทํากิน  โดยเฉพาะเพื่อปลูกยางพารานั้น สมบูรณ เจริญ

จิระตระกูล และสุกําพล จงวิไลเกษม(2548) พบวามี 8 ประการดวยกันคือ  

   (1) ความยากจนของประชาชน  เปนสาเหตุที่กดดันใหชาวบานที่ไมมีที่จะไป และไม

อยากละทิ้งชุมชน  จําเปนตองบุกรุกปาเพื่อที่ทํากิน   

  (2) ปญหาการทําลาย/บุกรุกปาตนน้ํามีชานาน จึงมีสวนทําใหเจาหนาที่ทุกสวนที่

เกี่ยวของมีความรูสึกวาปญหานี้จะแกหรือไมแกก็ไมนาจะมีปญหา  ความกระตือรือรนในการ

จัดการกับผูบุกรุกจึงไมมี 

 (3) กระบวนการอนุรักษของชาวบานออนแอ และหลายพื้นที่ไมปรากฏวามีกลุมอนุรักษ

ปาจากภาคประชาชนแตอยางใด ดวยเหตุนี้การคอยกระตุนเตือนหรือการใหการศึกษาเรื่องปาจาก

ชาวบานสูชาวบานจึงไมคอยมี การบุกรุกของชาวบานจึงกระทําไดงายขึ้น 

 (4) รัฐขาดการสนับสนุนและสงเสริมใหภาคประชาชน มีสวนรวมในการอนุรักษปา         

ภาคประชาชนที่มีความโดดเดนในการอนุรักษปาในพื้นที่ปาตนน้ํา  ที่เร่ิมตนดวยชุมชนเอง เชน 
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กลุมประชาคมพิทักษปาผาดํา  อําเภอคลองหอยโขง เครือขายเยาวชนปาตนน้ําเขาบรรทัด  อําเภอ

กงหรา กลุมปาชุมชนเขาหัวชางและกลุมจัดการปาชุมชนน้ําตกทาชาง อําเภอตะโหมด  เปนตน 

 (5) ขาดการรณรงคเพื่อพิทักษปาขององคกรที่เกี่ยวของ การรณรงคเพื่อพิทักษปาใน

รูปแบบตาง ๆ ใหชาวบานมีสํานึกที่ดีตอผืนปาโดยเฉพาะปาตนน้ํา  เปนกิจกรรมที่มีความจําเปน  

โดยเฉพาะในสถานการณที่พื้นที่ปาตนน้ํารอยหรอลงเชนทุกวันนี้ แตพบวาแทบทุกองคกรที่

เกี่ยวของกับปา  ฝายปกครอง  อบต. ในเขตปาตนน้ํา  เปนตน  มิไดมีนโยบายหรือแผนกิจกรรม

เพื่อการรณรงคดังกลาวในเชิงรุกแตอยางใด 

 (6) ธรรมชาติของปาไมเปนทรัพยสินสวนรวม (Common Property) ดวยลักษณะของ

ความเปนทรัพยสินสวนรวมของปาดังกลาว  ทุกคนก็อยากเขาไปใชประโยชน และแนนอนวาหาก

เขาไปใชประโยชนโดยขาดการควบคุมหรือไมมีเงื่อนไข  พื้นที่ปาก็ยอมลดลงอยางรวดเร็วเปน

ธรรมดา 

 (7) การแบงโซนปาตนน้ําไมชัดเจน อาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ชาวบานมักนํามาเปน

ขออางในการบุกรุกปา  แตถึงแมจะมีการแบงโซนชัดเจน  การบุกรุกปาก็ยังเกิดขึ้นได  ดังเชนกรณี

การบุกรุกปาผาดําของผูมีอิทธิพลในเขตปาสิริกิต  อําเภอคลองหอยโขง  ซึ่งเปนปาในพระ

ปรมาภิไธย ก็ยังไมมีการละเวน 

 (8) การอะลุมอลวยของมติ ครม. วาดวยทีดิ่นทาํกนิ 

 

 จากสถานการณการรุกปาปลูกยางพาราดังกลาวขางตน  นาจะคาดเดาไดวาพัฒนาการ

เชิงตัวเลขพื้นที่ปาไมในระดับประเทศตองลดลงอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะชวงหลังป 2545 เปนตน

มา ซึ่งเปนชวงที่ราคายางธรรมชาติสูงเกิน 30 บาทตอกิโลกรัม เปนครั้งแรกในรอบหลายปกอนหนา 

จูงใจใหชาวบานขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพารากันมาขึ้น    แตผลการวิเคราะหดังภาพที่   8   กลับ

พบวา พัฒนาการของตัวเลขพื้นที่ปาไมของไทยหาไดเปนเชนนั้นไม กลาวคือในป 2516  ไทยมี

พื้นที่ปาไม 138.6  ลานไร คิดเปนรอยละ 43 ของพื้นที่ประเทศ  และลดลงอยางรวดเร็วเหลือเพียง  

86.4  ลานไร คิดเปนรอยละ 27 ของพื้นที่ประเทศ ในป  2541  โดยมีอัตราการลดลงระหวาง ป 

2516-2541 รอยละ  -4.01 ตอหนวยเวลา ในขณะที่ในป 2552 พื้นที่ปาไมของไทยกลับเพิ่มข้ึนเปน 

107.2 ลานไร คิดเปนรอยละ 33 ของพื้นที่ประเทศ  โดยมีอัตราเพิ่มระหวาง ป 2541-2552  รอยละ 

2.40 ตอหนอยเวลา   

 ซึ่งสวนทางกับการศึกษาของ พงษศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และพิณทิพย  ธิติโรจนะวัฒน 

(2552) เจาหนาที่สวนวิจัยตนน้ํา สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  

และพันธุพืช สรุปวาในอดีตที่ผานมาพื้นที่ปาไดถูกบุกรุกเพื่อใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร โดย

ยางพาราก็เปนพืชหนึ่งที่ใชประโยชนจากที่ดินดังกลาว พรอมทั้งประเมินคาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
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ภาพที่  8  พัฒนาการพื้นที่ปาไมของประเทศไทย ป 2516-2552 
หมายเหตุ : กราฟรูปนี้ผูเขียนวิเคราะหโดยใชฐานขอมูลจากภาคผนวกที่ 7 และ  GR* อัตราการเติบโตเปน % ตอหนวย 

                                     เวลา ระหวาง ป 2516-2541  และ 2541-2552 ก็ใชฐานขอมูลจากภาคผนวกเดียวกัน  โดยใชสมการ  

                                     Logarithmic  Exponential Curve หรือ   สมาการ Y = abT   ในการคํานวณ 

 
ปา  และพื้นที่ปลูกยางพาราโดยใชการแปลผลดวยภาพถายทางอากาศ และภาพถายทาง

ดาวเทียม พบวาในป 2552 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาเหลืออยูเพียง รอยละ 23.03 เทานั้น  

ดังนั้นการเพิ่มข้ึนของพื้นที่ปาไมของประเทศระหวาง ป 2541-2552 ถึง 20.78 ลานไร หรือ 

เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 6.5  ของพื้นที่ประเทศในชวงเวลา 11 ป โดยขาดเหตุผลสนับสนุนเปนเรื่องไม

ปกติ  โดยเฉพาะในชวงระยะจากป 2545 เปนตนมา  ราคายางไดขยับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง พื้นที่

ปาไมของประเทศควรจะลดลง และจากการสัมภาษณเจาหนาที่จากกรมปาไม สังกัดสํานักสํารวจ

วิเคราะหทรัพยากรปาไม 2 ทาน และสังกัดสํานักการกําหนดเขตปาไม 1 ทาน (วันที่ 1 และ 5   

เมษายน 2554) ไดรับคําตอบวา  “อาจจะเปนเพราะมีการปลูกปาเพิ่มข้ึนมาก และปาไมฟนตัวเร็ว

ในชวงดังกลาว”  ซึ่งเปนคําตอบที่ไมงายนักที่จะทําใหสังคมเชื่อไดวาเปนเหตุผลที่มีน้ําหนัก  
 
    2.3 ผลกระทบดานอุทกภัย 
 สืบเนื่องจากการรุกพื้นที่ปาเพื่อปลูกยางพารากันมากในชวงที่ผานมาดังกลาวในหัวขอ  

2.2 นั่นเอง เปนเหตุผลใหสุมเสี่ยงตอปญหาอุทกภัย ทั้งนี้เนื่องจากเปอรเซ็นตการปกคลุมพื้นที่โดย

เรือนยอดของระบบนิเวศปาตนน้ํา มีคาสูงกวาระบบนิเวศยางพารา ในอัตรา 75 : 50  จํานวนชั้น

เรือนยอดสูงกวาในอัตรา  4 : 1  ความลึกของหนาดินเปนเมตรสูงกวาในอัตรา 1.5 : 0.5  

นอกจากนั้นอัตราความเร็วในการระบายน้ําในระดับความลึกของดินชั้นตางๆ ก็ดีกวา กลาวคือ ที่

ระดับ 5-15  20-30  และ 40-50 เซ็นติเมตร อัตราความเร็วในการระบายน้ํา(ซม3/ซม2/นาที) ของ
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ระบบนิเวศปาตนน้ํา ก็ดีกวาระบบนิเวศยางพารา ในอัตรา  129.58 : 10.08 , 79.83 : 3.13 และ 

20.75 : 9.40  ตามลําดับ (พงษศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และพิณทิพย  ธิติโรจนะวัฒน ,2552) 

นอกจากนั้นจากบทความวิจัยของ พงษศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  และคณะ(2553) เร่ือง วิกฤติ

ปา-วิกฤติน้ํา ไดสรุปวาการเปลี่ยนแปลงสภาพปาตนน้ําที่จังหวัดระยองเปนสวนยางพารา  น้ําทา

ในลําธารจะมีปริมาณเพิ่มข้ึนจากรอยละ 16.17  เปน 22.44 ของปริมาณฝนที่ตกลงมาทั้งหมด  ใน

ขณะเดียวกันน้ําทาจะไหลรุนแรงมากขึ้นดวย  เนื่องจากปริมาณน้ําไหลบาหนาผิวดิน จะสูงขึ้นจาก 

รอยละ 0 เปน 54.07  น้ําที่ไหลใตดินลดจากรอยละ 40.08 เหลือ 20.41 และปริมาณน้ําใตดิน

ลดลงจากรอยละ 59.19  เหลือ 25.52  

จากเหตุผลทางวิชาการดังกลาว  ดังนั้นเมื่อพื้นที่ปาไม หรือปาตนน้ํา ถูกแปรสภาพเปน

สวนยางพารามากขึ้น และประกอบกับฝนตกลงมาในปริมาณที่มาก  โอกาสที่จะประสบกับปญหา

อุทกภัย หรือปญหาน้ําทวมไดโดยงาย (ภาพที่ 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9   ผลกระทบจากการปลูกยางพาราเขาไปในเขตปาอยางตอเนือ่งตอปญหาอทุกภัย 

 

ผลกระทบที่รุนแรงตอชาวใตทั้งในเขตชนบท และเขตเมือง จากอุทกภัยในชวงตนเดือน

พฤศจิกายน ป 2553 โดยเฉพาะที่อําเภอหาดใหญเปนพื้นที่สุดทายที่รองรับน้ําจากลุมน้ําคลองอู

ตะเภา  ขอมูลปริมาณน้ําฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่ 31 ตุลาคม 2553  พบวาลุมน้ําคลองอู

ตะเภาซึ่งมีพื้นที่ 1,600 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําฝน 25 เซ็นติเมตรเต็มพื้นที่ทั้งลุมน้ําในวันนั้น 

คิดเปนปริมาณน้ําฝน 400 ลานลูกบาศกเมตร ในขณะที่เทศบาลนครหาดใหญสามารถระบายน้ํา

ผานคลอง ร. 1 และคลองอูตะเภาไดสูงสุดเพียงวันละไมเกิน 200 ลานลูกบาศกเมตร ผลกระทบ

จากอุทกภัยที่รุนแรงดังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 จึงไมอาจหลีกเลี่ยงได  แตหากการใชที่ดินในลุม

น้ําคลองอูตะเภาโดยเฉพาะบนลุมน้ําชั้น 1 และ ชั้น 2 ไมถูกนําไปปลูกยางพาราในสัดสวนที่สูง

มากดังกลาวในหัวขอที่ 2.2 ผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนั้นอาจจะบรรเทาเบาบางลงไดมาก 

  

น้ํ า ท า ใ น ลํ า ธ า ร จ ะ มี

ปริมาณเพิ่มขึ้น น้ําทาจะ

ไหลรุนแรงมากขึ้น เพราะ

ปริมาณน้ําไหลบาหนาผิว

ดินจะสูงขึ้น น้ําที่ไหลใต

ดินลดลง ปริมาณน้ําใต

ดินลดลง 

เมื่อสภาพปาไม หรือปาตนน้ํา  

ถูกแปรเปลี่ยนไปเปน        

สวนยางพารา 

เปอรเซ็นตการปกคลุมพื้นที่

โดยเรือนยอดไมลดลง จํานวน

ชั้นเรือนยอดลดลง ความลึก

ของหนาดินเปนเมตรลดลง

อัตราความเร็วในการระบาย

น้ําในระดับความลึกของดิน

ชั้นตางๆ ลดลง 

ความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัย    

มีมากขึ้น  หากฝนตกลงมา    

ในปริมาณที่มาก 
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2.4 ผลกระทบจากกลายางขาดคุณภาพ 
 การขยายพันธุยางพาราแบบไมอาศัยเพศดวยการติดตาจะทําใหไดตนยางที่มคุีณลกัษณะ

ทางพันธุกรรมเหมือนกับพันธุยางที่นํามาติดตาทุกประการ (ไมมีการกลายพันธุเหมือนวิธีการ

ขยายพันธุแบบอาศัยเพศ)    ผูผลิตกลายางในสมัยแรกๆ ยังสามารถหาเมล็ดยางพันธุพื้นเมืองมา

เพาะเปนตนตอยาง  และติดตาดวยตายางพันธุลูกผสม  ซึ่งถือวาเปนกลายางที่แข็งแรงที่สุด (ภาพ

ที่ 10)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 ระดับความแข็งแรงของกลายางพันธุลูกผสม จําแนกตามพันธุตนตอ และตายาง 
ที่มา : จากการสัมภาษณนักวิชาการผูเช่ียวชาญ ศูนยวิจัยยางแหงหนึ่งในภาคใต, 30 มีนาคม 2554 

 
ดวยความรีบเรงในการจัดหาและจัดเตรียมกลายางใหมีปริมาณเพียงพอกับความตองการ

ของตลาด  ประกอบกับยางพันธุพื้นเมืองซึ่งเปนตนตอยางชั้นดีที่เคยมีมากในอดีตก็คอยๆ หายไป

พรอมกับการเกิดขึ้นของ สกย. ที่มีนโยบายสงเสริมการปลูกยางพันธุลูกผสมแทนยางพื้นเมือง  

เปนเหตุใหกลายางที่มีจําหนายในปจจุบันมีความแข็งแรงนอยลงเปนลําดับ เชน หากใชตายาง

พันธุลูกผสม RRIM 600 และตนตอยางเปนพันธุลูกผสมอื่นๆ  เชน  RRIT251  PB235  BPM24 

เปนตน ก็ยังไดกลายางที่ยังแข็งแรง แมจะแข็งแรงนอยกวาการใชตายางพันธุลูกผสมและตนตอ

ยางเปนพันธุพื้นเมือง ในขณะที่หากใชตายางพันธุลูกผสม RRIM 600 และตนตอยางเปนพันธุ

ลูกผสม RRIM 600 เชนเดียวกัน กลายางที่ไดจะแข็งแรงนอยที่สุด  และที่นาเปนหวงคือกลายาง

สวนใหญที่ผลิตกันในปจจุบันเปนรูปแบบนี้(ภาพที่ 10)   

ผูผลิตกลายางจําหนายในจังหวัดสตูลรายหนึ่ง (สัมภาษณวันที่ 24 มีนาคม  2554)  ให

ทัศนะที่นาสนใจตอกลายางที่มีการผลิตและจําหนายในปจจุบัน 2 ประการ คือ 

1) เมล็ดพันธุยางที่นํามาเพาะเปนตนตอ สวนใหญเปนยางพันธุ RRIM600  เนื่องจาก

สามารถหาไดงายจากการไปเก็บเอาตามสวนยางโดยทั่วไป หรือไปซ้ือจากตลาด  สวนตายางที่

นํามาติดก็เปนยางพันธุ RRIM600 เชนเดียวกัน 

ตนตอยาง

พันธุพื้นเมือง 

ตายาง 

พันธุลูกผสม

ตางๆ ตนตอยาง

พันธุลูกผสม

เดียวกัน 

ตายาง 

พันธุลูกผสม 

ตนตอยาง

พันธุลูกผสม 

ที่แตกตาง 

ตายาง 

พันธุลูกผสม 

ตนตอยางพันธุ 

RRIM 600 

ตายางพันธุ 

RRIM 600 

แข็งแรงมากที่สุด แข็งแรงนอยที่สุด แข็งแรง 

คือรูปแบบของ

กลายางสวน

ใหญที่ผลิตกัน

ในปจจุบัน 
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2) เกษตรกรมีความรูถึงขอดีของการนําเมล็ดพันธุพื้นเมืองมาเพาะเปนตนตอเมื่อ

เปรียบเทียบกับพันธุ RRIM600  แตเนื่องจากไมสามารถหาเมล็ดพันธุพื้นเมืองได  อีกทั้ง

สถานการณปจจุบันความตองการยางชําถุงมีมาก  ราคาที่ไดรับก็สูง ผูผลิตกลายางจึงยังไมเห็น

ความจําเปนในการใหความประณีตกับการคัดเลือกเมล็ดพันธุ เพราะเทาที่ผลิตอยูขณะนี้ก็

สามารถจําหนายไดดี และยังไมเพียงพอตอความตองการอีกดวย   

 นอกจากปญหากลายางที่มีตนตอและตายาง เปนพันธุเดียวกันแลว  การเตรียมยางชําถุง

ก็เปนอีกปญหาหนึ่งที่ทําใหไดกลายางที่ขาดคุณภาพ กลาวคือเพื่อความงายและรวดเร็วในการนํา

กลายางที่ติดตาเรียบรอยแลวไปบรรจุลงถุงชําขนาด 4 x15 นิ้ว ซึ่งบรรจุวัสดุปลูกเรียบรอยแลว 

ในทางปฏิบัติผูผลิตกลายางจะใชวิธีถอดตนกลา  พรอมตัดแตงรากแขนงใหงายตอการปลูกลงใน

ถุงชํา ที่นาสังเกตคือ รากแกวของกลายางที่ถูกถอนขึ้นมานั้นมักจะขาด  และรากแกวมีคุณสมบัติที่

ไมสามารถงอกขึ้นมาใหมเพื่อทดแทนสวนที่ขาดได  กลายางชําถุงที่ไดก็จะไมมีรากแกว หรือมีราก

แกวสั้น  ซึ่งจะขาดความแข็งแรง 

จึงสรุปไดวากลายางทีเ่กษตรกรนําไปปลูกในปจจุบันจึงเปนกลายางทีข่าดคุณภาพ และ

กลายางที่ขาดคุณภาพจะกอความเสยีหายแกเกษตรกร และประเทศชาติไดมาก (ดังภาพที่ 11)   

กลาวคือกลายางที่ขาดคุณภาพดวยเหตผุลดานตนตอยางและตายางเปนยางพนัธุเดียวกนั ซึ่งเปน

กลายางที่มีความแข็งแรงนอยที่สุด ดังนัน้หากมีปญหาโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อราชนิดตางๆ ทีพ่บ

ในประเทศไทย เชนโรคราแปง โรคใบจุดนูน โรคใบจุดกางปลา โรคใบจุดตานก โรคใบรวง โรคเสน

ดํา  โรคเปลอืกเนา โรคราสีชมพู โรครากแดง  โรครากสีน้าํตาล และโรครากขาว เปนตน(กรม

วิชาการเกษตร, 2547)  ก็จะเสี่ยงตอความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไดงายและมากกวา        

 

 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่  11 ผลกระทบจากกลายางที่ไมมีคุณภาพ ตอโรคยาง  และเมื่อเผชิญปญหาวาตภัย 

 

 โดยเฉพาะโรครากขาว  ซึ่งเมื่อเปนแลวจะสงผลใหตนยางสังเคราะหแสงไดนอยลง  และ

ตายไปในที่สุด  ผูเขียนไดมีโอกาสสัมภาษณนักวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัย 

เส่ียงตอการเกิดโรคยาง 

ชนิดตางๆ ไดงาย 
วัสดุปลูกโดยเฉพาะกลา

ยางไมมีคุณภาพ 

หากเกิดวาตภัย โอกาสที่

ยางจะโคนลมได ง าย 

เชนกรณีเหตุวาตภัยที่

พัดถลมจังหวัดสงขลา

เมื่อตนเดือนพฤศจิกายน 

2553 เปนตน 
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สงขลานครินทร  ซึ่งกําลังวิจัย เร่ือง การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรครากขาวใน

ยางพาราในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย(วันที่ 7 เมษายน 2554) พบวาในจังหวัดชุมพรพบโรคราก

ขาวมาก 2 อําเภอ พบปานกลาง 1 อําเภอ   จังหวัดสุราษฎรธานี  พบโรครากขาวมาก 2 อําเภอ 

พบปานกลาง 4 อําเภอ ในขณะที่จังหวัดระนอง พบปานกลาง 2 อําเภอ  นอกจากนั้นนักวิชาการ

ผูเชี่ยวชาญ จากศูนยวิจัยยางแหงหนึ่งในภาคใต (สัมภาษณวันที่ 30 มีนาคม 2554) ก็ใหขอมูลวา

ปจจุบันพบโรครากขาวมากในจังหวัด สุราษฎรธานี  พังงา และกระบี่   

และนักวิชาการทานนี้ยังใหขอมูลเพิ่มเติมอีกวา มีโรคยางพาราที่นาเปนหวงอีกโรคหนึ่ง 

คือ โรคยางใบไหมลาตินอเมริกัน(South American Leaf  Blight : SALB) ซึ่งเปนโรคยางพาราที่

สรางความเสียหายใหกับเกษตรกรชาวสวนยางในแถบประเทศละตินอเมริกา นับ 10 ประเทศ แม

ปจจุบันยังไมระบาดเขามาในประเทศไทย แตที่นากังวลคือ ยางพันธุ  RRIM600 ซึ่งชาวสวนยาง

ไทยกวารอยละ 80 ปลูกไมสามารถตานทานโรคนี้ได 

ในขณะที่กลายางที่ขาดคุณภาพดวยเหตุผลดานความไมประณีตในการเตรียมยางชําถุง 

ที่เกษตรกรสวนใหญใชอยูในปจจุบัน เปนกลายางที่ไมมีรากแกว  หรือรากแกวสั้น  ระบบรากของ

ตนยางที่ปลูกจะต้ืน ซึ่งจะเสี่ยงตอการโคนลมหากเกิดวาตภัย  เชนชวงตนเดือนพฤศจิกายน 2553 

ที่พบตนยางในจังหวัดสงขลาและพัทลุงโคนลมหลายหมื่นไร    

 ปญหากลายางขาดคุณภาพทั้ง 2 ประการดังกลาว เปนปญหาใหญที่นาเปนหวง เพราะใน

ปจจุบันก็ยังไมคอยเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับนโยบาย  และระดับปฏิบัติมีการตั้ง

ขอสังเกต เพื่อกําหนดมาตรการ หรือสรางกลไกกํากับการผลิตกลายางจําหนายใหมีคุณภาพไป

จําหนายใหเกษตรกรแตอยางใด  

 
    2.5 ผลกระทบตอความมั่นคงดานอาหาร  ความเปนครอบครัว ความเอื้ออาทรใน
ชุมชน และวัฒนธรรม 

หากขับรถผานถนนสายเอเซีย หรือถนนเพชรเกษมในภาคใตในปจจุบัน ก็จะพบเห็นพื้นที่

นาสองขางทางถูกเปลี่ยนไปปลูกยางพาราเปนระยะๆ ไมเวนแมกระทั่งพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต   แสดงใหเห็นวาการสูงขึ้นของราคายางสงผลใหชาวนาจํานวนมากตัดสินใจเปล่ียนจาก

พื้นที่นามาปลูกยางพารา   

จากการศึกษาเรื่องการประยุกตใชภาพถายจากดาวเทียม SPOT-5 เพื่อศึกษาการปลี่ยน

แปลงของพื้นที่นาขาวเปนพืชเศรษฐกิจ  ยางพารา  ปาลมน้ํามัน และไมผลผสม : กรณีศึกษา

อําเภอเมือง  เขาชัยสน  และบางแกว จังหวัดพัทลุง ของ อานันต คําภีระ และคณะ (2550) พบวา

จากป 2545-2549 มีการลดลงของพื้นที่นาขาวในพื้นที่ 3 อําเภอดังกลาว โดยเปลี่ยนไปปลูก

ยางพาราโดยวิธียกรองถึงรอยละ 31.66  
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และจากการสัมภาษณเกษตรตําบลทานหนึ่ง(29 เมษายน  2554)  พบวาเมื่อ 3 ป กอน

หนาเกษตรกรตําบลหารโพธิ์  อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ประกอบชีพทํานากันเปนสวนใหญ 

เนื่องจากมีระบบชลประทานคอนขางสมบูรณ  แตปจจุบันเกษตรกรเปลี่ยนพื้นที่นาโดยการยกรอง

ปลูกยางพารากันมากถึงรอยละ 50 ของคนที่เคยทํานาเลยทีเดียว  

 หากวากันตามประสาชาวบาน ก็จะพูดไดวาชาวนาไมเคยเห็นกรณีตัวอยางการทํานาแลว

รวย  แนนอนมุมมองดังกลาวเปนมุมมองตามแนวเศรษฐศาสตรกระแสหลัก (Main Stream 

Economics) ซึ่งใหความสําคัญที่เงินตราเปนหลัก  ยิ่งปจจุบันการดําเนินชีวิตของชาวนาพึ่งพา

ตลาดมากขึ้น ดังนั้นหากมีทางเลือกใดที่ทําใหตนเองมีความมั่งคั่งมากกวา  ชาวนาก็จะเลือก

ทางเลือกนั้น  และแนนอนพืชเศรษฐกิจอยางยางพาราก็เปนทางเลือกหนึ่งที่ชาวนาใหความสําคัญ

ในลําดับตนๆ 

การปลูกยางพาราในที่นาดวยการยกรองก็ใชวาจะใหผลดีเชนที่ดอนโดยทั่วไป ผูเขียนเคย

สัมภาษณหมอดินอาสาทานหนึ่ง ที่ตําบลปนแต อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (21 พฤศจิกายน 

2549)  พบวาหมอดินอาสาทานนี้ไดปลูกยางพาราในพื้นที่นาของตนเองโดยการยกรองเมื่อ  ป 

2539 บนพื้นที่ 4 ไร   ผลปรากฏวา ในปแรกที่กรีดได  ตนยางใหผลผลิต 1.5 กิโลกรัมตอไรตอวัน 

แตในปที่สอง ผลผลิตตอไรกลับลดลงมาเหลือเพียง 1 กิโลกรัมตอไร และในปที่สามกลับไมให

ผลผลิตเลย จนตองโคนสวนยางพาราดังกลาวทิ้งในที่สุด ขอสังเกตสําคัญอีกประการหนึ่งที่ไดจาก

การสัมภาษณในคร้ังนั้น คือ  ยางพาราที่ปลูกในพื้นที่นาโดยการยกรองนั้น ลําตนจะโตเปนปรกติ

เฉพาะใน 3 ป แรกเทานั้น หลังจากนั้นลําตนจะโตชามาก เมื่อถึงอายุที่จะกรีดไดจะมีขนาดลําตน

เล็กกวาปรกติมาก และแนนอนปญหาความไมสมบูรณของลําตน ยอมสงผลตอผลผลิตอยาง

แนนอน 

นอกจากนั้นจากการสัมภาษณนักวิชาการจากคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทรที่สนใจมิติเศรษฐกิจและสังคมของยางพาราทานหนึ่ง(22 เมษายน 2554) พบวาเกษตรกร

ชาวสวนยางตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งปลูกยางพาราในที่นา ก็ประสบ

ปญหา คลายๆ กัน คือ ตนยางที่เปดกรีดจะมีขนาดลําตนเล็ก  ผลผลิตที่ไดอยางมากก็เพียง 1 

กิโลกรัมตอไรตอวัน(ปรกติควรจะได 2 กิโลกรัมตอไรตอวัน) เกษตรกรเรียกสวนยางดังกลาววา 

“สวนยางทนกรีด” คือแมจะใหผลิตนอยมากแตเกษตรกรก็ยังตองจําทนกรีดตอไป 

หรือลาสุดจากงานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจปลูกยางในนาขาวของเกษตรกร

ใน อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง ของปยะนุช ธนพฤษณานันท และวิมลตรี  จันชูทอง(2554) ซึ่งได

ศึกษาประเด็นปญหาการเพาะปลูกยางในนาขาวดวย โดยพบวา เกษตรกรที่ปลูกยางในนาขาว

รอยละ 97.8 (ของจํานวนทั้งหมด 46 ราย) ตอบวาผลผลิตที่ไดไมเปนตามที่คาดหวัง รอยละ 91.3 
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ตอบวา ตนยางเจริญเติบโตชาและไมตานทานโรค ที่เหลือรอยละ 89.1 60.9 และ 52.2 ตอบวาตน

ยางเปดกรีดไดชา ตนยางยืนตายในชวงหนาแลง และตนยางเอนและลมงายเมื่อโดนลมแรง 

จากปญหาดานผลผลิตดังกลาว ก็ไมมีหลักประกันวาการปลูกยางพาราในที่นา จะทําให

เจาของมีความมั่งคั่งไดอยางที่หวังเสมอไป  สําหรับผลกระทบจากการรุกพื้นที่นาเพื่อปลูก

ยางพาราตอความมั่นคงดานอาหาร  ความเปนครอบครัว ความเอื้ออาทรในชุมชน และวัฒนธรรม  

จนสงผลใหการพึ่งตนเองไดของครัวเรือนและชุมชนมีนอยลงนั้น สมบูรณ  เจริญจิระตระกูล และ

คณะ(2551) ไดศึกษาเรื่อง ศักยภาพและขอจํากัดของการผลิตขาวเพื่อความมั่นคงของชาวนา

จังหวัดปตตานี สรุปไดดังนี้ (ภาพที่ 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 ผลกระทบการขยายการปลูกยางเขาไปในพื้นที่นาตอความมั่นคงดานอาหาร และการ 

               พึ่งตนเองของครัวเรือนและชุมชน 

 

1) ผลกระทบตอความมั่นคงดานอาหาร 

งานวิจัยดังกลาวมีผูใหขอมูลหลัก 3 ทานที่ใหทัศนะที่ดีตออาชีพทํานาในประเด็นความ

มั่นคงดานอาหาร เชน อับดุลเลาะห สาแม โตะอิหมาม ตําบลสาบัน อําเภอยะหริ่ง  ซึ่งเปดบาน

เปนรานขายของชํา และขายน้ําชากาแฟ  แตทานก็ยังตองทํานา และทํานาดวยตัวเองเสียดวย  

ทานไดใหขอสังเกตวา “ไมมีเงินเจ็ดวันไมรูสึก    แตอดขาววันเดียวรูสึกทันที”   ทั้งนี้ตัวโตะอิหมาม

เองมีความกังวลใจตอการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ เชนยางพารา หรือปาลม

น้ํามัน  หรือกรณีของ มะนา อิงสุ  แกนนําชาวนา อําเภอปะนาเระ ไดใหทัศนะตอการทํานาวา “การ

ทํานาทําใหครอบครัวมีความมั่นใจไดวาอยางนอยลูกๆ ทุกคนจะมีขาวกิน”  หรือกรณี มงคล     

สังขสร  ประธานสหกรณการเกษตรหนองจิกขณะนั้น  ไดใหทัศนะที่ดีตออาชีพทํานาวา “การทํานา

การพึ่งตนเองไดของครัวเรือน  และ

ชุมชนมีนอยลง 

วัฒนธรรมขาวที่งดงาม 

ในบางพื้นที่จะหายไป 

ความเอื้ออาทรของชุมชน 

ชาวนาจะหายไป 

ลักษณะความเปนครอบครัว

ของเกษตรกรจะหายไป 

เกษตรกรขาดความมั่นคง

ดานอาหาร 

การขยายการปลูกยางเขาไป 

ในพื้นที่นา 
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สามารถชวยลดรายจายในครัวเรือนไมตองซื้อขาวกิน มีเวลาวางก็ปลูกผักไวรับประทานเองได  ที่

เหลือก็ขาย”  

จาก 3 กรณีดังกลาว จึงสรุปไดวาการทํานาหรือการปลูกขาวมีความหมายตอชาวนาในแง

ของความมั่งคงทางอาหารนั่นเอง 

2) ผลกระทบตอความเปนครอบครัว 

อาชีพทํานากับความเปนครอบครัวมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด การที่ยังมีคนรุนพอ รุน

แมยึดที่นาเปนฐานในการผลิตอาหาร  จะสงผลทางออมใหความผูกพันกันระหวางสมาชิกใน

ครัวเรือนกับพอแมแนนแฟนมากขึ้น  ผูใหขอมูลหลักอยาง อารีย  ศักดิ์เมืองแกว  ปราชญชาวนา 

และครูใหญโรงเรียนทํานา ตําบลมะกรูด อําเภอโคกโพธิ์ ไดใหขอสังเกตไววา “หากพอแมยังทํานา

อยู  แมจะทําเพื่อบริโภคเปนหลัก  ในชวงปกดํา และชวงเก็บเกี่ยว พวกลูกๆ ที่ไปทํางานอยูตางถิ่น 

ก็มักจะกลับมาชวยพอแม ทํากิจกรรมดังกลาว” ความผูกพันกันระหวางสมาชิกในครัวเรือนกับพอ

แมผานกิจกรรมการทํานา จะใหความหมายที่ลึกซึ้งมากกวาการที่คนในครอบครัวไดเจอกันในชวง

เทศกาลโดยทั่วไป กลาวคือ การไดเจอกันในชวงเทศกาลโดยทั่วไปนั้น  คนที่เปนพอ แม หรือปูยา 

ตา ยาย อาจจะได สตางคหรือ ของฝาก จากลูกหลานที่ไปทํางานตางถิ่น และกลับมาเยี่ยมบาน   

ในขณะที่การกลับบานของสมาชิกในครัวเรือนเพื่อชวยพอแมปกดํา หรือเก็บเกี่ยวขาว ลูกๆ จะได

เห็นเหงื่อและความเหนื่อยยากของพอแมในการผลิตอาหาร  จะไดเห็นถึงความสําคัญของ

วัฒนธรรมการใชแรงงาน  และที่สําคัญคือจะไดเห็นวาการพึ่งตนเองดานความมั่งคงทางอาหารนั้น

มีความสําคัญ 

 3) ผลกระทบตอความเอื้ออาทรในชุมชน 

การเปลี่ยนที่นาไปปลูกยางพารานั้น นอกจากจะกระทบตอความเปนครอบครัวแลว ยัง

กระทบตอความเอื้ออาทรในชุมชนอีกดวย  อารีย  ศักดิ์เมืองแกว-อางแลว  ไดสะทอนใหเห็นภาพ

วา “ในชวงหนาน้ํานั้น ทุกครั้งที่ไปดูนา ก็จะมีปลาติดไมติดมือกลับบานมาดวย  หากไดปลามา

มากก็จะนํามาแบงปนใหกับเพื่อนบาน หากไดปลานอยก็จะนํามาแกงที่บาน จากนั้นจะแบงแกงให

เพื่อนบาน”  

ในบริบทของสังคมชาวนาไทย  จะพบกิจกรรมที่เรียกวา “แชรแรงงาน” ในการเก็บเกี่ยว

ขาวของกลุมชาวนาใหเห็นอยูบางในแทบทุกพื้นที่ คือ สมาชิกภายในกลุมจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

กันไปเก็บเกี่ยวขาวแตละแปลงของสมาชิกตามลําดับความสุกของขาวเปลือก ทีละแปลงๆ จนครบ 

กิจกรรม “แชรแรงงาน” ดังกลาว มีทั้งในชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม การเปลี่ยนที่นาไปปลูก

ยางพารานั้น  กิจกรรม “แชรแรงงาน” ดังกลาวซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งในวิถีการผลิตของชาวนาไทยที่

สะทอนถึงความเอื้ออาทรตอกันในชุมชนจะหายไป  
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4) ผลกระทบตอวัฒนธรรมขาว 

ตัวอยางเชน วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการทํานาของชาวนาในจังหวัดปตตานี ที่ยังมีใหเห็น

จนถึงปจจุบันมีมากมาย ต้ังแต พิธีแรกขาว พิธีเกี่ยวขาว พิธีลาซัง พิธีนําขาวขึ้นฉาง กลาวไดวา

ต้ังแตปลูก จนกระทั้งเก็บเกี่ยวไดเปนเมล็ดขาวเปลือก ชาวนาจะประกอบพิธีที่เกี่ยวของกับแตละ

กิจกรรม เปนระยะๆ  

(1) พิธีแรกขาว  

เมื่อจะเริ่มดํานาหรือเร่ิมปกดําตนกลา  ชาวนาจะกําหนดฤกษ โดยเลือกวันที่ดีเพื่อปกดํา

กลาแรก สัก 5  7  หรือ 9  กอ  ในบริเวณมุมใดมุมหนึ่งของแปลงนา หลังจากนั้นจึงปกดํากันจริง 

พิธีกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความสบายใจวา หลังจากปกดําไปแลวจะไมมีศัตรูขาว

มารบกวน  

(2) พิธีเกี่ยวขาว 

ในชวงเก็บเกี่ยวขาว เมื่อขาวเริ่มสุกแลวกอนเก็บเกี่ยวทั้งแปลง ชาวนาจะหาฤกษงามยาม

ดีวันดี โดยจะเริ่มไปนาประมาณตี 5 กอนรุงสาง เพื่อไปเก็บเกี่ยวขาวมากอนประมาณครึ่งกํามือ 

เก็บแลวจะนํามาไวในฉาง พิธีกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความสบายใจวาจะไมมีนก 

หนูมาทําลายขาว  

(3) พิธีลาซัง 

พิธีลาซัง(ขาว) จะทํากันที่แปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขอขมาตอแม

โพธิ์สพ ในกรณีที่มีการลวงเกินตอแปลงนา ตอตนขาว หรือตอเมล็ดขาว และเพื่อขอบคุณแมโพธิ์

สพ ที่ประทานขาวมาใหดวยการทํานาประสบผลสําเร็จ จะทํากันเฉพาะในหมูชาวไทยพุทธเปน

หลัก  

(4) พิธีนําขาวขึ้นฉาง 

พิธีนําขาวขึ้นฉาง หรือพิธีทําขวัญขาว จะทํากันที่ฉางรวมของหมูบาน จะทํากันกอนจะนํา

ขาวที่เก็บเกี่ยวแลวเขาเก็บไวในฉาง โดยจะทํากันทั้งพิธีทางพราหมณ พุทธ และอิสลาม พรอมๆ 

กัน ในจุดเดียว ในพิธีจะมีกิจกรรมตางๆ หลากหลาย เชน มีการตกแตงบายศรีขาว ทําพิธีการเลน

แตงงานของคูบาวสาว มีการตําครกสามสาก(มุงเนนความสามัคคีของคนในหมูบาน)  มีการนํา

ขาวมาประกวด เปนตน และที่สําคัญคือ จะมีการนําขาวของชาวบานที่นํามาในงานขึ้นเก็บที่ฉาง

รวมของหมูบาน ขาวในฉางดังกลาว เก็บไวในกรณีที่ใครในหมูบานเดือดรอนตองการนําไปเปน

พันธุปลูก ก็มานําไปใชได  

 

จากการขยายการเพาะปลูกยางพาราอยางไมคอยมีขอบเขตในระยะหลายปที่ผานมา  

โดยเฉพาะการขยายการเพาะปลูกเขาไปในเขตปาและในที่นานั้น หากพิจารณาผลกระทบแบบ
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องครวมครบทุกมิติ (โดยอิงหลักความเปนจริงที่วาสรรพสิ่งลวนเกี่ยวพันกันไมทางตรงก็ทางออม) 

ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จากผลกระทบจากการสูญเสียปาไม  ปาตนน้ํา ความหลาก

ลายทางชีวภาพ ผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย  รวมทั้งปญหาความมั่นคงทางอาหาร   อาจ

สรุปไดวาเปนเกมที่มีผลลัพธติดลบ (Negative Sum Game) หรือเปนเกมที่ผูเลนทุกฝายเสีย

ประโยชน (Lose-Lose Situation) ก็เปนได 
  
3. บทสรุปที่เปนขอหวงใย และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากบทสังเคราะหที่นําเสนอมาตั้งแตตน ทําใหเห็นวาการพัฒนายางพาราของไทยในบาง

แงมุมดําเนินไปแบบขาดฐานความรู  จนพบปญหาใหญๆ มากมายทั้งในระดับนโยบาย และใน

ระดับปฏบัติ เกินกวาที่จะวางใจไดวาอาชีพการทําสวนยางพาราเปนอาชีพที่จะนําความมั่นคงมาสู

ประเทศไทยโดยสวนรวมในระยะยาว   มีขอหวงใยหลายประการตลอดกระบวนการพัฒนา

ยางพาราทั้งระบบที่เกษตรกร สังคมไทย หนวยงานที่เกี่ยวของและรัฐบาลตองตระหนักรวมกันกอน

เปนการเบื้องตน และคอยๆ   รวมกันคลี่คลายขอหวงใยดังกลาว 

ผูเขียนเห็นวามีแตเกษตรกร  สังคมไทย หนวยงานที่เกี่ยวของและรัฐบาลตองเห็นปญหา

รวมกําหนดทางออก และตัดสินใจแกปญหารวมกันเทานั้น การพัฒนายางพาราทั้งระบบที่ผานมา 

112 ป  จึงจะถูกเปลี่ยนจากเกมที่มีผลลัพธเปนศูนย (Zero-Sum  Game) คือเปนเกมที่

ผลประโยชนของฝายที่ไดประโยชนมีจํานวนพอๆ กันตนทุนที่ฝายเสียประโยชนตองจาย หรือถูก

เปลี่ยนจากเกมที่มีผลลัพธติดลบ (Negative Sum Game) ไปเปนเกมที่มีผลลัพธเปนบวก

(Positive Sum Game) คือเปนเกมที่ทุกฝาย หรือทุกสวนของสังคมไดประโยชน  (“Win-Win”  

Situation)  ประเด็นขอหวงใยและขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด(All 

Stakeholders) ควรนําไปพิจารณาใครครวญ และคิดตอมีดังนี้ 

1) ดวยความเชื่อมั่นในความตองการใชยางธรรมชาติของจีนมากเกินไป วาปริมาณการใช

จะขยายตัวอยางตอเนื่องในอัตรารอยละ 12.90 ตอป  จนนํามาสูการตัดสินใจเชิงนโยบายของ

รัฐบาลชุดตางๆ ที่ผานมาขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่แหงใหมมากขึ้น ประกอบกับปจเจก

บุคคลทั้งเกษตรกร และผูสนใจโดยทั่วไปตางๆ หันมาปลูกยางในพื้นที่แหงใหมกันอยางตอเนื่อง

มากขึ้น  ผูเขียนเห็นวาอาจเปนปรากฏการณที่สุมเสี่ยงเกินไป  เพราะที่จริงนั้นเศรษฐกิจโลกมีความ

เปราะบาง  มีข้ึนและมีลงเปนธรรมชาติ เมื่อโลกเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจ  ยอมกระทบตอปริมาณการ

ใชยางธรรมชาติโดยรวมดวย 

ประกอบกับกลุมประเทศผูผลิตยางขนาดกลาง  อยางจีน  และเวียตนาม ก็มีการขยาย

พื้นที่เพาะปลูกยางพาราระหวาง ป 2547-2551/52 ในอัตราที่สูงถึงรอยละ 12.56 และ 9.16 ตอป 

ตามลําดับ  พื้นที่เพาะปลูกยางพาราของจีน และเวียตนาม จะเพิ่มข้ึนเปน 2 เทาของปจจุบัน 
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ภายในระยะเวลา 6  และ 8  ป ตามลําดับ  เมื่อรวมกับผลผลิตยางของประเทศผูผลิตขนาดใหญ

อยางอินโดนีเซีย  ไทย  และมาเลเซีย  โดยเฉพาะไทยที่ขยายพื้นที่เพาะปลูกแบบไมมีกลไกควบคุม 

ปญหาผลผลิตลนตลาด อาจเกิดขึ้นไดในระยะไมกี่ปขางหนา ราคาผลผลิตก็ตองลดต่ําลง  เปน

ภาระใหกับรัฐบาลในการจัดหางบประมาณมารักษาเสถียรภาพของราคา  และภาระดังกลาว

อาจจะหนักมากกวาในอดีต 

ขอเสนอแนะคือ ยุทธศาสตรวาดวยการเพาะปลูกพืชของประเทศควรเนนที่ความ

หลากหลายของชนิดพืชที่ปลูกเปนหลัก เพื่อลดความเสี่ยงในชวงที่ราคาผลผลิตตกต่ํา และ

ยุทธศาสตรวาดวยการเพาะปลูกพืชของประเทศ ตองเนนที่ความมั่นคงดานอาหารของเกษตรกร 

และของประชาชนไทยเปนหลัก โดยเฉพาะในภาวะที่โลกกําลังเผชิญกับปญหาโลกรอน  ความ

มั่นคงทางอาหารจึงกลายเปนประเด็นที่ถูกหยิบยกมาถกเถียงกันมากที่สุดประเด็นหนึ่งในเวลานี้ 

สําหรับยางพารานั้น รัฐบาลตองทบทวนยุทธศาสตรการขยายพื้นที่เพาะปลูก  และควรหันมาเนน

นโยบายเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑยางขั้นกลางดวยการสนับสนุนและสงเสริมการอุตสาหกรรม

การแปรรูปผลิตภัณฑยางขั้นสุดทาย  ซึ่งรัฐบาลกําลังดําเนินการอยู  และทําไดดีระดับหนึ่ง 

เพียงแตตองทําอยางจริงจังมากขึ้น 

2) การแกวงตัวของราคายางมี 2 แบบ คือแบบปกติ และแบบไมปกติ  โดยแบบปกตินั้น

หากไมมีอิทธิพลจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ  หรือภัยสงคราม  หรือภัยธรรมชาติอยางรุนแรง  หรือ

วิกฤติพลังงานจากฟอสซิล (ซึ่งอาจสงผลใหราคายางธรรมชาติแกวางตัวเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยาง

รุนแรงได)  ราคายางธรรมชาติก็เหมือนราคาสินคาเกษตรโดยทั่วไป   ที่มีการเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ ไปตามฤดูกาล(Seasonal Variation) ราคาจะแกวงตัวขึ้นหรือลงในชวง

แคบๆ  มีผลกระทบตอผูผลิตและผูใชยางนอยมาก   

 ในขณะที่แบบไมปกติ ซึ่งในที่นี้หมายถึงการแกวงตัวของราคาอยางรุนแรง เพราะปจจัย

ดานการเก็งกําไรของนักลงทุนในตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาที่อาจทําลายเสถียรภาพของ

ราคายางธรรมชาติลงได โดยเฉพาะการสรางสถานการณกดใหราคาดิ่งลงระหวางวันที่ 22 

กุมภาพันธ – 16 มีนาคม 2554 ราคายางแผนรมควันชั้น 3 ตลาดหาดใหญ  ตํ่ากวาตลาดสิงคโปร

กิโลกรัมละ 12-41 บาท (ทั้งๆ ที่ควรจะต่ํากวาเพียง 5-10 บาท)  สงผลใหเกษตรกรตางตกใจอยูใน

ภาวะไมนิ่ง นักลงทุนผลิตยางแผนดิบรายยอยบาดเจ็บดวยการขาดทุนกันทั่วหนา  แสดงใหเห็นวา

นอกจากปจจัยทางเศรษฐกิจ(Economic Factors) แลวยังมีปจจัยที่ไมใชทางเศรษฐกิจ(Non 

Economic Factors)ที่มีผลกระทบตอราคาสินคาในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา และสงผลกระทบ

ตอราคาในตลาดจริง ปจจัยทั้ง 2 ประเภท ดังกลาว ตางมีความสลับซับซอน ประกอบกับความไม

สมบูรณของขาวสารขอมูล(Asymmetry of Information)ในตลาด  จึงยากมากที่เกษตรกรชาวสวน
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ยาง  หรือสังคมโดยทั่วไปจะเขาใจหรือรูเทาทันในความผันผวนหรือความผิดปกติของราคาอันเกิด

จากนักเก็งกําไรในตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา 

ขอเสนอแนะคือ 

    2.1) ในระดับชาติ หนวยงานที่เกี่ยวของตองเรงสรางกลไกกํากับตลาดซื้อขายสินคา

เกษตรลวงหนา และกําหนดมาตรการปองกันไมใหปญหาดังกลาวเกิดขึ้นอีก  นอกจากนั้น

หนวยงานที่เกี่ยวของและสังคม ตองชวยกันตั้งคําถาม และชวยกันหาคําตอบวาใครหรือกลุม

บุคคลใดเปนผูอยูเบื้องหลัง และใครหรือกลุมบุคคลใดเปนผูไดประโยชนจากความผันผวนหรือ

ความผิดปกติของราคาดังกลาวใหกระจางดวย  ทั้งนี้เพื่อไมใหกลไกการกําหนดราคาในตลาด

ดําเนินไปอยางบิดเบือนโดยกลุมบุคคลที่เขามาแสวงหาประโยชนจากความเสียหายของผูอ่ืน 

         2.1) ระดับพื้นที่และทองถิ่น  ไมวาราคายางธรรมชาติจะอยูในชวงขาขึ้นหรือขาลงอยาง

ไร ตองยอมรับวาในวันนี้ยางพาราไดกลายเปนพืชเศรษฐกิจที่เปนความหวังของเกษตรกรทุก

ภูมิภาคของประเทศไปแลว  เกษตรกรควรหันมารวมกลุมทําธุรกิจในชุมชน  ตัวอยางเชน การ

รวมกลุมขายน้ํายางสด  และพัฒนาจากกลุมหลายๆ กลุมเปนเครือขายเพื่อสรางบอน้ํายางควบคู

กับการยกระดับเครือขายใหดําเนินธุรกิจในรูปสหกรณน้ํายางสด คาขายกับโรงงานตางๆ ที่รับซื้อ

ผลผลิตโดยตรง ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรหันมาเนนการทําน้ํายางสดคุณภาพ และไดรับราคาน้ํายาง

สดที่เปนธรรม เพราะมีอํานาจตอรองที่สูงขึ้น (โดยสามารถศึกษาดูงานจากกลุม เครือขาย และ

สหกรณที่มีพัฒนาการในการดําเนินงานที่ดีเปนแหลงเรียนรู เชน กลุม เครือขาย และสหกรณน้ํา

ยางสด ในจังหวัดสตูล เปนตน) และเมื่อรวมตัวเปนสหกรณไดแลว  ยังสามารถตอยอดเปนธุรกิจ

ชุมชนไดในแนวกวาง โดยเฉพาะธุรกิจการผลิตและจําหนายปุยอินทรีย  เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน และ

ลดตนทุนการผลิตในที่สุด 

3) ราคายางพาราที่สูงขึ้นในระยะเกือบ 10 ที่ผานมา สงผลใหเกษตรกร  และผูสนใจทั่วไป 

ตางหันมายึดอาชีพเพาะปลูกยางพารากันมากขึ้น แมตัวเลขที่เปนทางการสรุปวาในป 2553 ไทยมี

พื้นที่ปลูกยางพารา 17.96 ลานไร และเชื่อวาตัวเลขพื้นที่เพาะปลูกจริงอาจสูงถึง 20 ลานไร  ขอ

หวงใย คือมีการรุกพื้นที่ปาโดยเฉพาะปาลุมน้ําชั้น 1 และชั้น 2 ซึ่งเปนโซนปาตนน้ําเปนจํานวนมาก 

โดยสวนใหญเปนการปลูกยางเชิงเดี่ยว  ซึ่งสุมเสี่ยงตอปญหาผลกระทบที่รุนแรงจากอุทกภัยทั้งใน

ระดับตนน้ําคือที่ต้ังสวนยางเอง และระดับปลายน้ําคือเขตเมือง ทั้งนี้เนื่องจากเปอรเซ็นตการปก

คลุมพื้นที่โดยเรือนยอด ความลึกของหนาดินเปนเมตร และอัตราความเร็วในการระบายน้ําใน

ระดับความลึกของดินชั้นตางๆ ของระบบนิเวศปาตนน้ํา มีคาสูงกวาระบบนิเวศยางพารา ใน

ขณะเดียวกันน้ําทาจะไหลรุนแรงมากขึ้นดวย  เนื่องจากปริมาณน้ําไหลบาหนาผิวดิน จะสูงขึ้นจาก 

รอยละ 0 เปน 54.07  น้ําที่ไหลใตดินลดจากรอยละ 40.08 เหลือ 20.41 

ขอเสนอแนะคือ 
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    3.1) ตองสรางกลไกขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อหยุดการรุกพื้นที่ปาเพื่อการปลูกยางพารา

อยางเรงดวน ดวยการเสริมศักยภาพผูใหญบาน กํานัน อบต. ประชาชน ครู อาจารย และผูนํา

ศาสนา ในการกําหนดวิธีการพิทักษปาตนน้ําโดยชุมชน พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่เกี่ยวของกับปา

ตนน้ําในระดับโรงเรียน สนับสนุนการเรียนรูและการเรียนการสอนที่เนนการสรางจิตสํานึกในการ

ฟนฟูปาตนน้ํา ใหกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน  สรางแหลงเรียนรูดานคุณประโยชนของปาตนน้ํา 

เพื่อใหคนในชุมชนและประชาชนทั่วไปเห็นคุณประโยชนของทรัพยากรปาตนน้ํา  รวมทั้งสนับสนุน

ใหเกิดการเรียนรูผานคายเยาวชนอนุรักษปา  เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไดสัมผัสสถานการณทาง

ธรรมชาติที่เปนจริงของพื้นที่ปาตนน้ํา และเพื่อเปนเสริมสรางระบบคิดใหเยาวชนไดเขาใจ

ความสัมพันธระหวางกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนกับ

สถานการณของปาตนน้ํา 

    3.2) พื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราไปแลว (รวมทั้งพื้นที่เพาะปลูกยางโดยทั่วไป) 

ควรมีการออกแบบ และสรางกลไกขับเคลื่อนระบบการเพาะปลูกยางเสียใหม ดวยการเติมพื้นที่สี

เขียวใหกับสวนยาง เชนการปลูกพืชรวมยางใหมากขึ้น โดยตองดําเนินการอยางจริงจังและ

ตอเนื่อง  อยางไรก็ตามการเลือกพืชรวมยางตองกระทําโดยอาศัยบทเรียน และความรูจากการลอง

ผิดลองถูกมาอยางยาวนานกวา 20 ป ทั้งนี้เพื่อใหรูวาพืชชนิดใดปลูกไดและไดผลดี พืชชนิดใดปลูก

ไดแตใหผลไมดี และพืชชนิดใดปลูกไมได และเพื่อใหรูวาควรปลูกระยะหางจากตนยางแคไหน 

ปลูกบริเวณใดของสวนยาง เปนตน 

    3.3) ยกระดับสวนยางเชิงเดี่ยวทั้งสวนยางที่ปลูกโดยการบุกรุกปา และสวนยาง

โดยทั่วไป สูสวนยางแนวพุทธเกษตร ซึ่งผูเขียนเคยไปถอดความรูจากสวนยางพาราของคุณลุง

วิฑูรย  หนูแสง หมู 9 บานตะโหมด  ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 2 คร้ัง  สรุปไดวา 

การทําสวนยางแนวพุทธเกษตรตองใชหลักศีลธรรม คือจะเอาไมออกจากแปลงปลูกยางเทาที่

จําเปน  การจัดการสวนยางกอนใหผลผลิต และระหวางการใหผลผลิต ก็ไมใชสารและปุยเคมี ใช

หลัก ส่ี อ. Uเกษตรกรจะได อ. ตัวที่หนึ่ง U  หมายถึงอากาศที่ดี  อ ตัวที่สอง Uหมายถึงอาหาร  อาหาร

ที่วามี ๒ นัยยะ  นัยยะแรก พืชหลากหลายชนิดที่ข้ึนในสวนยางนั้น หลายชนิดเปนประเภทพืชกิน

ใบและยอด หลายชนิดเปนประเภทกินผล  นั่นหมายถึงเปนอาหารที่หาไดโดยตรงจากสวนยาง  

ในขณะที่อีกนัยยะหนึ่งเปนอาหารที่ไมมีในสวนยาง แตหาซื้อจากภายนอกดวยเงินรายไดจากการ

ขายยาง  นอกจากนั้นยังไมนับพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ข้ึนอยูในสวนยาง Uอ. ตัวที่สาม  หมายถึง
อารมณ เกษตรกรจะมีอารมณดี ใจเย็น มีความภาคภูมิใจที่มีสวนยางรูปแบบดังกลาว Uอ. ตัวที่ส่ี 

หมายถึงอายุ  กลาวคือเมื่อสวนยางใหอาหาร (โดยเฉพาะอาหารที่ไดจากสวนยางที่ไรสารพิษ) ให

อากาศที่ดี และใหอารมณที่ดี เปนองคประกอบที่จะทําใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นอายุก็

จะยืนยาวไปดวย  
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ผูทําสวนยางแนวพุทธเกษตรนอกจากจะใหนิยามสวนยางพาราในมิติเศรษฐกิจแลว ยัง

นิยามสวนยางพาราในมิติของชีวิตอีกดวย  นั่นคือสวนยางนอกจากจะใหผลในเชิงเศรษฐกิจ

เหมือนสวนยางทั่วๆ ไปแลว  สวนยางยังใหอาหารที่ไรสารพิษ ใหอากาศ  อารมณ และอายุ 

ดังกลาวขางตนอีกดวย  ซึ่งโดยรวมแลวเรียกวาใหชีวิตที่มีคุณภาพและความสุขนั่นเอง การให

นิยามกับสวนยางพาราที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจและมิติชีวิตดังกลาว เปนเหตุใหมีระบบกรีดที่

ไมถี่มาก แตจะใหความละเอียดในการกรีดยางเปนสําคัญ กรีดแบบไมใหตนยางบาดเจ็บมาก แผล

กรีดประณีต ตนยางจะโตดี  ใหผลผลิตดี สวนยางมีอายุกรีดที่ยาวนานกวาสวนยางทั่วไปถึง 2 เทา  
สุดทายหลักสังคมพืช  ซึ่งลุงวรรณ  ขุนจันทร ปราชญชาวบานแหงชุมชนตะโหมด ไดต้ัง

ขอสังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติของคน  พืชและสัตว ผานภูมิปญญาที่ส่ังสมมาชานานอยางนาสนใจ

ไววา  “หมูจะไมกินขี้หมู แตกินขี้คน คนจะไมกินขี้คนแตจะกินขี้หมู (ในที่นี้หมายถึงไสหมูซึ่ง

แนนอนยังคงมีกลิ่นขี้หมูติดอยู) หญาที่ข้ึนงดงามตามกองขี้วัว วัวตัวที่ข้ีก็จะไมกินหญาบริเวณนั้น 

ในทํานองเดียวกัน ตนยางพาราก็จะไมกินใบของมันที่รวงหลนใตโคนตน แตจะกินใบไมชนิดอื่นๆ 

ภายในสวนที่รวงหลนใตโคนตน ฉันใดก็ฉันนั้น” 
นั่นจึงเปนที่มาของสวนยางตามแนวพุทธเกษตร ที่ใหความสําคัญกับความหลากหลาย

ของสังคมพืชในสวนยางเปนสําคัญ  โดยที่ไมหรือพืชนานาพันธุที่พบในสวนยางของลุงวิฑูรย  

เกือบทั้งหมดเปนไมหรือพืชพันธุที่ข้ึนเองตามธรรมชาติ โดยสัตวตางๆ โดยเฉพาะนกเปนพาหะ

นํามา  และดวยความหลากหลายของพืชนานาชนิดดังกลาว  เปนเหตุใหการทําสวนยางแนวพุทธ

เกษตร ไมจําเปนตองใชปุยแตอยางใด  ไมใชทั้งปุยเคมี  ไมใชทั้งปุยอินทรีย  เพราะตนยางได

อาหารจากใบไมชนิดตางๆ ที่ลวงหลนใตโคนตน ตามกฎธรรมชาติที่วา “ตนยางพาราจะไมกินใบ

ของมันที่รวงหลนใตโคนตน แตจะกินใบไมชนิดอื่นๆ ภายในสวนที่รวงหลนใตโคนตน” ดังกลาว

ขางตนนั่นเอง  

 การทําสวนยางแนวพุทธเกษตร จึงเปนรูปแบบการทําสวนยางที่ใหความยั่งยืนทั้งในเชิง

เศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดลอม  และที่สําคัญคือไมวาราคายางพาราจะแกวงตัว ข้ึนลงอยางไร 

สวนยางแนวพุทธเกษตร ก็ยังใหความสุขกับเกษตรกรตลอดไป  
4) ความผิดปกติของธรรมชาติ  อุทกภัย และวาตภัยจะเกิดถี่ข้ึน  และรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจจะ

เนื่องมาจากปญหาโลกรอน ในขณะที่กลายางขาดคุณภาพ ทั้งประเด็นพันธุยางที่เพาะปลูกขาด

ความหลากหลาย กลาวคือ ทั้งตนตอและตายางมักจะเปนยางพันธุเดียวกัน คือ พันธุ RRIM600 

และประเด็นยางชําถุงขาดรากแกว หรือรากแกวสั้น  ความสามารถในการหาอาหารจะนอยลง  

ความออนแอตอโรคยางพาราชนิดตางๆ จะมีมากขึ้น และเมื่อเกิดวาตภัย ลมกระโชกแรง ตนยาง

จะหักโคนไดงาย 



 
 

40 
 

ขอเสนอแนะคือ ภาครัฐโดยหนวยงานที่เกี่ยวของตองสรางกลไกกํากับการผลิตยางชําถุงที่

มีระบบรากที่สมบูรณเทาที่ทําได รวมทั้งควบคุมการผลิตกลายางใหมีคุณภาพ เนนความ

หลากหลายของสายพันธุในกลายาง เชนผลักดันใหกลับไปใชตนตอยางพันธุพื้นเมือง และตายาง

พันธุลูกผสม หรือ ใชตนตอและตายางพันธุลูกผสม แตใหตางชนิดพันธุกัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความ

แข็งแรงในการหาอาหารของตนยาง  ปองกันการระบาดของโรคยาง รวมทั้งปองกันการโคนลมของ

ตนยางกรณีเกิดวาตภัย หรือลมกระโชคแรง  หรืออาจสงเสริมใหกลับไปเพาะเมล็ดตนตอยางและ

ติดตายางสายพันธุที่ตองการในแปลงปลูกก็นาสนใจไมนอย 

5) ขอมูลเชิงประจักษระบุชัดวามีการรุกพื้นที่ปาเพื่อปลูกยางพารากันเปนจํานวนมาก แต

ขอมูลของกรมปาไมกลับรายงานสวนทางกัน โดยรายงานวาพื้นที่ปาไมไทยเพิ่มสูงขึ้นจาก  86.4  

ลานไร คิดเปนรอยละ 27 ของพื้นที่ประเทศ ในป  2541 เปน 107.2 ลานไร  คิดเปนรอยละ 33 ของ

พื้นที่ประเทศ  ในป 2552  โดยมีอัตราเพิ่มระหวาง ป 2541-2552  รอยละ 2.40 ตอหนอยเวลา  

โดยไมมีการใหเหตุผลที่นาเชื่อถือ เทากับเปนการซ้ําเติมการรุกปาเพื่อปลูกยางพารากันมากขึ้นใน

อนาคต เพราะสังคมอาจเชื่อตัวเลขการพิ่มข้ึนของพื้นที่ปาของทางราชการวาเปนจริง อาจสงผลให

ความระมัดระวัง หรือการตรวจสอบจากสังคมประเด็นการรุกปาปลูกยางพาราเบาบางลงได  

ขอเสนอแนะคือ หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโดยเฉพาะกรมปาไม และกรมอุทยาน

แหงชาติฯ ควรมีนโยบาย มาตรการ และงบประมาณดานการรักษา และฟนฟูพื้นที่ปาที่เปน

รูปธรรมและมีความตอเนื่อง  รวมทั้งใหความสําคัญกับการจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ปาไมของประเทศ

ที่ถูกตองและเปนจริง ทั้งปาสงวน และปาอนุรักษ มีแตจะตองยอมรับความจริงเทานั้นที่จะทําให

สังคมมีสํานึกรวมกันในการเฝาระวัง และหาทางออกที่เหมาะสมในการแกวิกฤติปาไมไทย ซึ่งก็คือ

วิกฤติน้ํา ใหบรรเทาลงได 

6) ในชวงหลายปที่ผานมา มีการเปลี่ยนพื้นที่นาดวยการยกรองปลูกยางพาราเปนจํานวน

มาก และอยางกวางขวางโดยขาดความระมัดระวัง หรือขาดการใหความรูที่ถูกตองแกชาวนาใน

ประเด็นปญหาและผลกระทบตอตนยาง ตอผลผลิต  ตอความมั่นคงดานอาหาร ทั้งในระดับ

ครัวเรือนและความเอื้ออาทรกันของคนในชุมชน ตอวัฒนธรรมขาวอันงดงามที่จะคอยๆ จาง

หายไป และในที่สุดจะสงผลใหการพึ่งตนเองไดของครัวเรือนและชุมชนมีนอยลง 

ขอเสนอแนะคือ หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสถาบันวิจัยยาง  สกย. และกรมสงเสริม

การเกษตร ตองรวมกับองคกรภาคประชาชนที่เกี่ยวของจัดหาเจาหนาที่ไปใหความรูและบทเรียน

การยกรองปลูกยางพาราในที่นา และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแกชาวนาโดยเรงดวน  ทั้งนี้เพื่อเปด

โอกาสใหชาวนารายใหมไดนําความรูไปพิจารณาใครครวญดวยเหตุและผล กอนการตัดสินใจยก

รองปลูกยางพาราในที่นาของตนเอง  
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7) การที่ราคายางทรงตัวอยูในระดับสูงในระยะหลายปที่ผานมา สงผลใหเกษตรกรราย

เล็ก เรงกรีดยางทั้งที่ลําตนยังเล็ก เพิ่มวันกรีดถี่ข้ึน(รวมทั้งกรีดแบบเอาปริมาณ คือกรีดแผลลึก บาง

กรณีกรีดลึกถึงแกนลําตน) ชวงยางผลัดใบที่ตนยางตองการการพักตัวก็ไมหยุดกรีด ซึ่งสงผล

กระทบตอการเจริญเติบโตของตนยางและผลผลิตอยางมาก  

ขอเสนอแนะคือ  หนวยงานภาครัฐ โดยสถาบันวิจัยยาง และ สกย. ควรรวมกันรณรงคให

ความรูถึงผลดีจากการใชระบบกรีดที่เหมาะสม และผลกระทบเชิงลบจากการใชระบบกรีดที่ไม

เหมาะสม  ในประเด็นการเจริญเติบโตของตนยาง  การฟนตัวของเปลือกตนยางหลังกรีด  ปริมาณ

น้ํายางที่ไดรับ ความเขมขนของน้ํายางที่ได ความยาวของอายุกรีด และปญหาโรคยางที่อาจ

เกิดขึ้น เปนตน 

8) การที่ราคายางทรงตัวอยูในระดับสูงในระยะหลายปที่ผานมา พฤติกรรมความเปนอยู

ของชาวสวนยางในสังคมชนบทเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยมีวิถีชีวิตที่เรียบงายสูความฟุงเฟอและ

ใชจายสะดวกมือมากขึ้น การไปรับประทานอาหารนอกบานมีมากขึ้น  เขาเมืองมากขึ้นเนื่องจาก

ชาวสวนยางมีรถยนตมากขึ้น  รานคาราโอเกะและรานเกมผุดขึ้นมากในชวงที่ราคายางพาราอยู

ในชวงขาขึ้น ปญหาเด็กสาววัยรุนทองกอนวัยอันควรในบางพื้นที่มีมากขึ้น  ปญหาสังคมทั้งใน

ระดับครอบครัวและชุมชนมีมากขึ้น  หากราคายางพาราสวิงกลับอยูในชวงขาลง  ชาวสวนยาง

จํานวนหนึ่งอาจเดือดรอน 

ขอเสนอแนะคือ ในชวงราคายางพาราอยูในชวงขาขึ้น  เปนนาทีทองที่เกษตรกรชาวสวน

ยางควรเก็บออมเงินไวจํานวนหนึ่งนอกเหนือจากการออมเงินตามปกติ  โดยสวนหนึ่งเก็บไวดูแล

รักษาสวนยางที่ใหชีวิตและความสุขแกเกษตรกรมาโดยตลอด  ในรูปของการฟนฟูบํารุงสวนยาง 

สรางระบนิเวศสีเขียวใหสวนยาง สวนหนึ่งเก็บไวเปนคาใชจายในการแสวงหาความรูทั้งความรูใน

การทําการเกษตรที่ดี ทั้งความรูในการดํารงชีวิตที่ดี การแสวงหาความรูดังกลาว  อาจจะไดจาก

การหาซื้อหนังสือมาศึกษา หรือไปศึกษาหาความรูนอกพื้นที่ เปนตน เปนทุนแสวงหาความรูทั้งตัว

เกษตรกรเอง   และสมาชิกในครอบครัว  และสวนสุดทาย  คือกันไว เปนคาใชจายในการ

รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพยามเจ็บไขในวันขางหนา นอกเหนือจากการพึ่งพาหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนาแตเพียงอยางเดียว  

9) แผนพัฒนายางพาราของไทยที่ผานมาเนนเพียงการพัฒนาระดับปลายน้ําคือการ

พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางเปนหลัก ใหความสําคัญนอยมากกับการพัฒนายางพาราใน

ระดับตนน้ําคือแหลงที่ต้ังสวนยาง และระดับกลางน้ําคือระดับการจัดการสวนยางตั้งแตพันธุยาง

ถึงระบบกรีด  รวมทั้งแนวทางการพัฒนาที่ตัวเกษตรกรชาวสวนยาง  ทั้งในมิติวิถีชีวิต ชุมชน และ 

สังคมชาวสวนยาง (มีเพียงยุทธศาสตรการพัฒนายาง พ.ศ. 2552-2556 เทานั้นที่พูดถึงการ

แผนพัฒนายางพาราในระดับกลางน้ํา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรอยูบาง) และ
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มักเปนแผนพัฒนาที่ขาดงบประมาณสนับสนุน หรือเปนเพียงแผนพัฒนาบนแผนกระดาษเปน

สําคัญ 

ขอเสนอแนะคือ เพื่อใหแผนพัฒนายางพาราของชาติมีความสมบูรณ และเปนจริง รัฐบาล

ควรใหความสําคัญกับแผนพัฒนายางพาราในระดับตนน้ํา และกลางน้ํา รวมทั้งแผนพัฒนาที่ตัว

เกษตรกรชาวสวนยาง  ทั้งในมิติวิถีชีวิต ชุมชน และ สังคมชาวสวนยางใหมากขึ้น  และควรเปน

แผนพัฒนาที่เนนกระบวนการมีความรวมอยางทั่วถึงจากภาคประชาชน  และที่คัญคือรัฐบาลตอง

มีความจริงจัง ต้ังใจ และสนับสนุนเงินงบประมาณที่เพียงพอใหแผนพัฒนามีความตอเนื่องและ

เปนรูปธรรม 
 

………………… 
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ภาคผนวกที่ 1  การผลิตและการใชยางธรรมชาติและยางสังเคราะหของโลก ป 2531-2553 

หนวย : พันตัน 

ป 
ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห สัดสวนการใช(%) 

การผลิต การใช การผลิต การใช ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห 

2531 5,020 5,020 10,160 9,930 34 66 

2532 5,130 5,130 10,120 9,710 35 65 

2533 5,120 5,200 9,910 9,310 36 64 

2534 5,170 5,100 9,270 9,330 35 65 

2535 5,460 5,390 9,240 9,330 37 63 

2536 6,340 5,380 8,560 8,650 38 62 

2537 5,670 5,620 8,850 8,870 39 61 

2538 6,070 5,950 9,480 9,270 39 61 

2539 6,440 6,110 9,760 9,560 39 61 

2540 6,470 6,460 10,080 10,000 39 61 

2541 6,820 6,570 9,880 9,870 40 60 

2542 6,863 6,640 10,340 10,200 39 61 

2543 6,762 7,381 10,818 10,764 41 59 

2544 7,332 7,333 10,483 10,253 42 58 

2545 7,326 7,556 10,877 10,874 41 59 

2546 8,006 7,937 11,338 11,350 41 59 

2547 8,744 8,716 11,977 11,861 42 58 

2548 8,907 9,206 12,073 11,871 44 56 

2549 9,827 9,688 12,629 12,668 43 57 

2550 9,890 10,175 13,376 13,243 43 57 

2551 10,128 10,171 12,741 12,616 45 55 

2552 9,702 9,325 12,261 11,941 44 56 

2553 10,291 10,671 14,002 13,751 44 56 

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง, 2554 
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ภาคผนวกที่ 2  การใชยางธรรมชาติของประเทศสําคัญๆ ป 2531-2553 

หนวย : พันตัน 

ป สหรัฐฯ ญี่ปุน จีน อินเดีย มาเลเซีย เกาหลี ฝร่ังเศส เยอรมนี 

2531 858 623 660 311 103 235 181 204 

2532 867 657 675 333 122 232 184 221 

2533 808 677 600 358 184 255 179 209 

2534 756 690 610 375 216 264 183 211 

2535 910 385 640 405 249 276 179 213 

2536 967 631 650 444 269 271 169 175 

2537 1,002 640 725 473 292 290 180 186 

2538 1,004 692 780 517 327 300 176 212 

2539 1,002 715 810 558 357 300 182 193 

2540 1,044 713 910 572 327 302 192 212 

2541 1,157 707 839 580 334 282 223 247 

2542 1,116 734 852 619 344 333 240 226 

2543 1,195 752 1,150 638 364 332 270 250 

2544 974 729 1,330 631 401 332 282 246 

2545 1,111 749 1,395 680 408 326 226 247 

2546 1,079 784 1,538 717 421 333 214 258 

2547 1,144 815 2,000 745 403 352 226 242 

2548 1,159 857 2,266 789 387 370 226 259 

2549 1,003 874 2,743 815 383 364 216 269 

2550 1,018 887 2,812 851 446 377 220 282 

2551 1,041 878 2,940 881 469 358 200 247 

2552 687 636 3,467 905 470 330 109 171 

2553 908 739 3,634 944 458 384 136 289 

ที่มา: สถาบันวิจัยยาง, 2554 
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ภาคผนวกที่  3  การผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทยและบางประเทศ ป 2531-2553 

หนวย : พันตัน 

ป ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ศรีลังกา ไนจีเรีย 

2531 979 1,662 1,235 240 255 122 81 

2532 1,179 1,416 1,256 243 289 111 118 

2533 1,271 1,291 1,262 264 324 113 152 

2534 1,341 1,256 1,284 296 360 104 80 

2535 1,531 1,173 1,387 309 383 106 110 

2536 1,551 1,074 1,301 326 428 104 105 

2537 1,722 1,101 1,361 341 464 105 95 

2538 1,805 1,089 1,455 424 500 106 116 

2539 1,970 1,083 1,527 430 540 113 64 

2540 2,033 971 1,505 444 580 106 65 

2541 2,076 886 1,714 450 591 96 93 

2542 2,155 769 1,599 460 620 97 58 

2543 2,346 928 1,501 445 629 88 55 

2544 2,320 882 1,607 478 632 86 45 

2545 2,615 890 1,630 527 641 91 42 

2546 2,876 986 1,792 565 707 92 38 

2547 2,984 1,169 2,066 573 743 95 45 

2548 2,937 1,126 2,271 510 772 104 40 

2549 3,137 1,284 2,637 533 853 109 41 

2550 3,056 1,200 2,755 590 811 118 42 

2551 3,090 1,072 2,751 560 881 129 49 

2552 3,164 856 2,440 644 821 137 45 

2553 3,072 939 2,829 650 851 150 46 

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง, 2554 
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ภาคผนวกที่ 4 การผลิต  การสงออก และการใชยางธรรมชาติของไทย ป 2536-2552 

หนวย : ตัน 

ป ปริมาณการผลิต ปริมาณการสงออก ใชในประเทศ สต็อค 

2536 1,553,384 1,396,783 130,236 115,561 

2537 1,717,861 1,604,964 132,195 96,546 

2538 1,804,788 1,635,533 153,159 113,030 

2539 1,970,265 1,762,989 173,671 147,669 

2540 2,032,714 1,837,148 182,020 159,374 

2541 2,075,950 1,839,396 186,379 209,546 

2542 2,154,560 1,886,339 226,917 250,850 

2543 2,346,487 2,166,153 242,549 188,635 

2544 2,319,549 2,042,079 253,105 213,000 

2545 2,615,104 2,354,416 278,355 196,680 

2546 2,876,005 2,573,450 298,699 202,240 

2547 2,984,293 2,637,096 318,649 232,560 

2548 2,937,158 2,632,398 334,649 204,256 

2549 3,136,993 2,771,673 320,885 249,895 

2550 3,056,005 2,703,762 373,659 230,390 

2551 3,089,751 2,675,283 397,595 251,721 

2552 3,164,379 2,726,193 399,415 293,659 

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง, 2554 
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ภาคผนวกที่ 5 ราคายางแผนรมควันชั้น 3 รายเดือน ตลาดหาดใหญ  ป 2541-2553 

หนวย : บาท/กิโลกรัม 

ป ม.ก. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2541 28.0 30.9 26.5 26.6 27.0 27.4 27.2 24.2 24.7 24.9 22.0 19.1 

2542 20.8 19.8 19.0 18.3 19.3 19.4 20.0 16.8 19.6 21.7 24.5 21.2 

2543 21.2 24.1 22.5 23.5 23.7 23.0 22.3 23.8 24.2 25.1 24.1 23.5 

2544 23.4 23.1 22.4 24.1 25.5 25.6 23.9 22.7 21.1 20.9 20.0 20.0 

2545 21.8 24.0 25.6 26.0 26.9 32.5 30.8 32.3 34.1 31.9 32.0 32.0 

2546 34.6 37.3 41.1 39.0 38.4 39.1 37.4 39.3 40.4 46.5 45.2 38.0 

2547 43.0 44.1 47.3 49.1 50.5 52.1 47.6 46.3 46.4 47.3 44.9 41.6 

2548 40.3 43.9 46.2 47.7 50.1 56.1 66.7 60.7 64.2 64.5 60.0 63.8 

2549 68.9 73.4 75.3 77.7 88.4 97.6 85.2 73.2 59.5 60.5 51.0 55.0 

2550 67.5 75.0 72.2 75.4 76.6 72.4 63.8 66.4 67.9 73.3 78.5 76.2 

2551 80.2 83.7 81.8 83.7 91.4 100.6 101.0 92.4 91.9 61.4 53.2 36.6 

2552 46.3 46.4 46.5 51.6 54.5 52.1 54.1 63.4 66.8 71.3 76.8 83.7 

2553 93.0 96.0 101.4 112.5 105.9 109.8 99.4 99.0 102.7 106.6 117.4 131.0 

ที่มา : สํานักตลาดกลางยางพาราหาดใหญ, 2554 
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ภาคผนวกที่  6  ราคายางแผนรมควันและยางแผนดิบช้ัน 3 ตลาดกลางหาดใหญ และ 

                        ยางแผนรมควันชั้น 3 ตลาดสิงคโปร  วันที่ 4 กุมภาพันธ – 7 เมษายน 2554 

                                                                                                              หนวย : บาท/กิโลกรัม 

วันที่/เดือน/ป 
ตลาดกลางหาดใหญ ยางแผนรมควัน 

ตลาดสิงคโปร ยางแผนรมควันชั้น 3 ยางแผนดิบช้ัน 3 

4 ก.พ 54 177.64 168.31 178.84 

7 ก.พ 54 179.16 171.69 189.79 

8 ก.พ 54 179.69 172.70 185.64 

9 ก.พ 54 181.70 174.72 186.97 

10 ก.พ 54 184.95 178.57 189.30 

11 ก.พ 54 186.14 179.40 193.86 

14 ก.พ 54 187.28 180.79 193.85 

15 ก.พ 54 186.79 181.51 195.26 

16 ก.พ 54 185.79 180.79 196.08 

17 ก.พ 54 189.01 183.28 195.96 

21 ก.พ 54 189.74 183.64 198.03 

22 ก.พ 54 185.88 180.09 197.53 

23 ก.พ 54 178.75 177.30 195.94 

24 ก.พ 54 177.59 173.30 193.28 

25 ก.พ 54 176.00 171.62 191.16 

28 ก.พ 54 168.00 162.52 189.23 

1 มี.ค  54 165.00 166.40 183.11 

2 มี.ค  54 169.00 166.43 183.91 

3 มี.ค  54 169.99 166.85 183.37 

4 มี.ค  54 164.00 163.76 182.91 

7  มี.ค 54 162.50 161.16 181.20 

8  มี.ค 54 154.39 153.20 175.52 

9  มี.ค 54 146.59 138.27 165.19 

10  มี.ค 54 142.59 133.30 156.87 

11  มี.ค 54 129.00 123.00 157.36 

14 มี.ค 54 105.00 95.00 145.87 
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      ภาคผนวกที่ 6 (ตอ) 

วันที่/เดือน/ป 
ตลาดกลางหาดใหญ ยางแผนรมควัน 

ตลาดสิงคโปร ยางแผนรมควันชั้น 3 ยางแผนดิบช้ัน 3 

15 มี.ค 54 106.00 98.00 127.64 

16 มี.ค 54 115.45 102.37 130.83 

17 มี.ค 54 140.55 121.38 139.10 

18 มี.ค 54 151.09 134.55 151.52 

21 มี.ค 54 159.00 146.29 159.59 

22 มี.ค 54 165.00 151.91 168.49 

23 มี.ค 54 170.09 157.31 167.67 

24 มี.ค 54 172.59 160.59 174.04 

25 มี.ค 54 169.91 158.89 172.00 

28 มี.ค 54 166.41 157.17 171.13 

29 มี.ค 54 161.00 156.00 169.79 

30 มี.ค 54 164.00 158.21 171.42 

31 มี.ค 54 164.00 159.16 172.79 

1 เม.ย 54 164.21 159.99 171.35 

4 เม.ย 54 168.01 160.82 174.67 

5 เม.ย 54 171.80 165.26 179.20 

7 เม.ย 54 173.29 169.00 182.67 

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง, 2554 
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ภาคผนวกที่ 7   พื้นที่ปาไมของประเทศไทย ป 2516-2552 

หนวยพื้นที่ : ลานไร 

  
พ.ศ. 

ภาคเหนือ ภาคอีสาน ตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต รวม 

พื้นที่ % พื้นที่ % พื้นที่ % พื้นที่ % พื้นที่ % พื้นที่ % 

2516 71.0 67.0 31.7 30.0 9.4 41.2 15.0 35.6 11.5 26.1 138.6 43.2 

2519 64.0 60.3 25.9 24.6 7.9 34.6 13.6 32.4 12.6 28.5 124.0 38.6 

2521 59.3 56.0 19.5 18.5 6.9 30.2 12.8 30.3 11.0 24.9 109.5 34.1 

2525 54.8 51.7 16.2 15.3 5.0 21.9 11.6 27.5 10.3 23.3 97.9 30.5 

2528 52.6 49.6 16.0 15.2 5.0 21.9 11.1 26.2 9.7 21.9 94.3 29.4 

2531 50.3 47.4 14.8 14.0 10.8 25.6 10.8 25.6 9.1 20.7 95.8 29.8 

2532 50.1 47.3 14.7 14.0 10.8 25.6 10.8 25.6 9.1 20.7 95.5 29.8 

2534 48.2 45.5 13.6 12.9 10.4 24.7 10.4 24.7 8.4 19.0 91.0 28.4 

2536 47.0 44.4 13.4 12.7 10.3 24.3 10.3 24.3 8.0 18.1 89.0 27.7 

2538 46.2 43.6 13.3 12.6 10.2 24.2 10.2 24.2 7.8 17.6 87.6 27.3 

2541 45.7 43.1 13.1 12.4 10.0 23.8 10.0 23.8 7.6 17.2 86.4 26.9 

2543 60.2 56.8 16.6 15.7 5.3 23.1 13.4 31.8 10.9 24.6 106.3 33.1 

2547 57.5 54.3 17.6 16.6 5.2 22.6 13.3 31.5 11.2 25.4 104.7 32.6 

2548 55.9 47.3 15.8 15.0 5.0 21.7 12.9 30.7 11.0 25.0 100.6 31.3 

2549 55.2 52.1 15.3 14.5 4.9 21.6 12.8 30.5 10.8 24.5 99.2 30.9 

2552 59.4 56.0 17.2 16.3 5.0 21.0 12.6 29.8 13.0 27.0 107.2 33.4 
ที่มา : ดัดแปลงจาก กรมปาไม, 2554 


