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บทสังเคราะห์ปัญหายางพาราไทย  
และ ข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง 

 
ทุกครัง้ท่ีราคายางพาราตกต ่า กลุ่มท่ีรับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมหนักท่ีสุดก็คือ 

เกษตรกรชาวสวนยาง โดยเฉพาะชาวสวนยางรายเล็กซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ             
การจดัการผลกระทบจากปัญหาราคายางตกต ่ามีทางออกหลายทาง แตห่นึ่งในหลายทางออกคือการ
ปลกูพืชร่วมยาง (Rubber-Based Intercrop) ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีรายได้จากพืชอ่ืนๆ ท่ีปลกูร่วมใน
สวนยางนอกจากรายได้จากยางเพียงแหล่งเดียว ทัง้นีก้ารขบัเคล่ือนการปลกูพืชร่วมยางโดยภาคส่วน
ตา่งๆ ไมใ่ชส่ิ่งใหมใ่นภาคใต้ การเคล่ือนไหวให้มีการปลกูพืชร่วมยางอย่างไม่เป็นทางการมีมาเกือบ 30 
ปีมาแล้ว และก็มีการต่ืนตวัมาเป็นระยะๆ เพียงแต่ขาดความต่อเน่ือง พืชร่วมยางจะถูกกล่าวถึงมาก
ในช่วงท่ีราคายางตกต ่าแล้วก็จะเงียบไปในช่วงท่ีราคายางกระเตือ้งขึน้ เป็นวงจรเช่นนีเ้ร่ือยมา           
โดยตลอด สง่ผลให้พืน้ท่ีปลกูพืชร่วมยางขยายตวัอยูใ่นขอบเขตจ ากดั  

บทสงัเคราะห์นีป้ระกอบด้วย 6 ส่วน (1) สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากระบบการท า
สวนยางพาราของประเทศไทย (2) สาเหตขุองปัญหา (3) การจดัการปัญหายางพาราโดยนโยบายรัฐมี
อะไร อย่างไรบ้าง (4) แนวคิดทฤษฎีการขบัเคล่ือนการปลูกพืชร่วมยาง (5) ปัจจยัเอือ้ / ปัจจยัท่ีเป็น
อปุสรรคตอ่การส่งเสริมการปลกูพืชร่วมยาง และ (6) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมการปลูกพืช
ร่วมยาง 
 
1. สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากระบบการท าสวนยางพาราของประเทศไทย  
 ส่วนแรกของบทสังเคราะห์ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ (1) สถานการณ์การขยายพืน้ท่ี
เพาะปลูกยางพารา (2) การขยายพืน้ท่ีเพาะปลูกยางพารากับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (3) การขยายพืน้ท่ีเพาะปลูกยางพาราเข้าไปในเขตป่ากบัผลกระทบด้านอุทกภยั (4) การ
ขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูยางพาราในนาข้าวกบัผลกระทบตอ่ความมัน่คงด้านอาหาร  และ (5) ระบบสวน
ยางพาราท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 
 

1.1 สถานการณ์การขยายพืน้ท่ีเพาะปลูกยางพารา 
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีพระยารัษฎานปุระดิษฐ์น าเข้ามาปลกูเป็นครัง้แรกในประเทศไทย

ท่ีอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ในปี พ.ศ. 2442 หลงัจากนัน้มีการขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูจนยางพาราได้กลาย
มาเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของชาวภาคใต้ ภาคตะวนัออก และขยายไปสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคเหนือของประเทศ ตามล าดับ ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจ
การเกษตรของประเทศมากขึน้ โดยในปี พ.ศ. 2503 ประเทศไทยมีพืน้ท่ีปลูกยางพารา 3.01 ล้านไร่ 
เพิ่มเป็น 10.77 ล้านไร่ในปี พ.ศ. 2530 (Charernjiratragul S., 1991)  
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ด้วยเหตุผลการสูงขึน้ของราคายางพาราอย่างต่อเน่ืองเป็นประวตัิการณ์ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2554 
โดยในปี พ.ศ. 2542 ราคายางแผ่นดิบชัน้คณุภาพดี ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา อยู่ท่ี 19.85 บาท
ตอ่กิโลกรัม สงูขึน้เป็นล าดบัไปอยู่ท่ี 127.76 บาทต่อกิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2554 (ภาพท่ี 1) โดยมีอตัรา
เติบโตของราคาในช่วงเวลาดงักล่าวสูงถึง 16.03 % ต่อปี ส่งผลให้พืน้ท่ีเพาะปลูกยางพาราของไทย
ขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง จาก 14.36 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2549 

 

 
ภาพท่ี 1 ราคายางแผน่ดบิชัน้คณุภาพดี ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา ปี 2542-2559 
 
 
เป็น 22.18 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2556 (สถาบันวิจัยยาง, 2559) โดยมีอัตราเติบโตต่อปี ระหว่างปี             
พ.ศ. 2549-2556 สูงถึงร้อยละ 5.52 ต่อปี ในขณะท่ีอินโดนีเซียและมาเลเซียมีอตัราเติบโตของพืน้ท่ี
เพาะปลกูในชว่งเวลาเดียวกนัท่ีร้อยละ 0.51 และ -3.14 ตอ่ปี ตามล าดบั 

ปัจจัยขับเคล่ือนการขยายพืน้ท่ีเพาะปลูกยางของประเทศไทยมาจากทัง้การสนับสนุนโดย
นโยบายรัฐ และการลงทุนปลูกสวนยางเองของส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามการขยายพืน้ท่ีเพาะปลูก
ดงักล่าวกลายเป็นสิ่งท่ีน่ากังวล เม่ือพืน้ท่ีปลูกยางใหม่ได้ขยายเข้าไปในพืน้ท่ีป่า และพืน้ท่ีนาเป็น
จ านวนมาก ซึ่งถือเป็นพืน้ท่ีท่ีไม่เหมาะสมอีกด้วย ในขณะท่ีอินโดนีเซียมีการขยายพืน้ท่ีเพาะปลูก
คอ่นข้างจะอ่ิมตวั ส่วนมาเลเซียคอ่นข้างชดัเจนว่ามีนโยบายลดพืน้ท่ีเพาะปลกูยางพาราลงโดยล าดบั 
แตก่ลบัไปให้ความส าคญักบัการพฒันาอตุสาหกรรมปาล์มน า้มนั ทัง้ต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้  
 สว่นกลุม่ประเทศผู้ผลิตยางรายใหม ่เชน่ จีน อินเดีย และเวียดนาม ตา่งให้ความส าคญักบัการ
ขยายพืน้ท่ีเพาะปลูกยางพารากันอย่างเป็นรูปธรรมเช่นเดียวกัน โดยมีอัตราการเติบโตของพืน้ท่ี

ท่ีมา: วิเคราะห์กราฟโดยใช้ฐานข้อมลูราคายางแผ่นดบิชัน้คณุภาพดี ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา ปี 2542-2559 (ม.ค.-ก.ค.) (สถาบนัวิจยัยาง, 2559) 
หมายเหต ุ: * อตัราการเตบิโตเป็น % ตอ่ปี ระหว่าง ปี 2542-2559  ค านวณโดยใช้สมการ Logarithmic Exponential Curve หรือ สมการ Y = ab 
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เพาะปลูกต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2556 สูงถึงร้อยละ 5.34, 3.45 และ 9.17 ต่อปี ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 พืน้ท่ีเพาะปลกูยางพาราของประเทศผู้ผลิตท่ีส าคญั ปี 2549-2556 

หนว่ย : ล้านไร่ 
ปี อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย จีน อินเดีย เวียดนาม ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ 

2549 20.91 14.36 7.90 4.85 3.84 3.26 0.74 0.59 

2550 21.34 15.36 7.80 5.47 3.97 3.48 0.75 0.69 

2551 21.40 16.72 7.79 5.83 4.14 3.95 0.76 0.77 

2552 21.47 17.26 6.43 6.07 4.29 4.24 0.78 0.80 

2553 21.53 17.96 6.38 6.38 4.45 4.68 0.78 0.87 

2554 21.60 18.461 6.42 6.69 4.59 5.21 0.81 1.01 

2555 21.78 19.271 6.51 6.94 4.74 5.69 0.82 1.12 

2556 21.83 22.181 6.67 7.15 4.89 5.75 0.85 1.23 

GR* (%/ปี) 0.51 5.52 -3.14 5.34 3.54 9.17 1.93 10.26 
ท่ีมา: ข้อมลูพืน้ท่ีเพาะปลกูยางพารา ปี 2549-2556 รวบรวมจาก  ANRPC, 2013 และ สถาบนัวิจยัยาง, 2559 
หมายเหต ุ: * อตัราการเตบิโตเป็น % ตอ่ปี ระหว่าง ปี 2549-2556  ผู้ เขียนค านวณโดยใช้  สมการ Logarithmic Exponential Curve หรือ สมการ Y = abT 

 

อยา่งไรก็ตาม ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ราคายางแผ่นดิบลดลงเป็นล าดบั จนอยู่ในระดบั
เฉล่ีย 75.45 และ 45.76 บาทต่อกิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2556 และ 2558 ตามล าดบั และขยับตวัสูงขึน้
เล็กน้อยมาอยู่ท่ีเฉล่ีย 49.17 บาทต่อกิโลกรัม ในช่วง 7 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559 (สถาบนัวิจยัยาง, 
2559) ความผนัผวนของราคายางดงักล่าวเป็นมาตลอดมีขึน้มีลงตามปัจจยัทางเศรษฐกิจ และไม่ใช่
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล, 2557) โดยไม่มีใครหรือองค์กรใดสามารถก ากับให้
ราคายางเป็นไปในระดบัท่ีต้องการได้ (Daily Mirror, 2015)  
 

1.2 การขยายพืน้ท่ีเพาะปลูกยางพารากับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ส าหรับหัวข้อนีจ้ะน าเสนอผลกระทบจากการเพาะปลูกยางพาราเข้าไปในเขตป่าเป็นส าคญั   
ซึ่งแน่นอนหากทรัพยากรป่าไม้ลดลงจากการขยายพืน้ท่ีท ากินโดยเฉพาะการปลูกยางพาราเข้าไปใน
เขตป่า จะส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในท่ีสุด แม้ข้อมูลในเชิงสถิติการรุกพืน้ท่ีป่าเพ่ือปลูกยางพารา
จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องของไทยมีจ ากดั แตเ่ทา่ท่ีพบในระดบัพืน้ท่ี ซึง่พอจะท าให้เห็นภาพการรุกพืน้ท่ี
ป่าเพ่ือการปลกูยางพาราได้โดยสงัเขป มี 3 กรณี ดงันี ้
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1) อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า ซึ่งเป็นพืน้ท่ีรอยต่อจงัหวดัพทัลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช     
มีพืน้ท่ีประมาณ 433,750 ไร่ แตช่าวบ้านเข้าไปปลกูยางพาราแล้วถึง 122,587 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
28.26 ของพืน้ท่ีอุทยานทัง้หมด โดยเป็นพืน้ท่ีปลูกยางพาราท่ีอยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง 54,448 ไร่            
ท่ีเหลืออยูใ่นเขตจงัหวดัตรัง และนครศรีธรรมราช จ านวน 51,603 และ 16,536 ไร่ ตามล าดบั (อทุยาน
แหง่ชาตเิขาปู่  - เขายา่, 2554) 

2) พืน้ท่ีลุ่มน า้ชัน้ 1 (ความชนั 60% ขึน้ไป) และชัน้ 2 (ความชนัของพืน้ท่ีโดยเฉล่ียอยู่ระหว่าง 
35-50%) ซึ่งหมายถึงพืน้ท่ีตอนบนของลุ่มน า้ มีลกัษณะเป็นภูเขาสงูชนั มีการกดัเซาะพงัทลายของดิน
ได้ง่าย เป็นพืน้ท่ีท่ีต้องกันไว้เป็นป่าต้นน า้ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี  2 มิถุนายน พ.ศ. 2530    
(เกษม สนิทวงศ์ ณ อยธุยา และคณะ, 2532) แตก่ลบัพบว่าลุ่มน า้ชัน้ 1 ของลุ่มน า้คลองอู่ตะเภาซึ่งมี
พืน้ท่ี 123,399 ไร่ แตถ่กูบกุรุกไปปลกูยางพาราแล้ว 37,389 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30 ของพืน้ท่ีลุ่มน า้ชัน้ 1 
ทัง้หมด ในขณะท่ีลุ่มน า้ชัน้ 2 ซึ่งมีพืน้ท่ี 127,206 ไร่ ก็ถูกบุกรุกไปปลูกยางพาราแล้ว 74,269 ไร่       
คิดเป็นร้อยละ 58 ของพืน้ท่ีลุ่มน า้ชัน้ 2 ทัง้หมด (ชาคริต โภชะเรือง และเทพกิตต์ ก าเนิดไพรวลัย์, 
มปป)  

3) การลดลงของพืน้ท่ีป่าในลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา  
ลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลามีพืน้ท่ีป่าไม้ปกคลุมอยู่ประมาณ 1,173,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 2528 หรือ

คดิเป็น 22.1% ของพืน้ท่ีลุม่น า้ทัง้หมด ในขณะท่ีปี พ.ศ. 2545 พืน้ท่ีป่าไม้ลดลงเหลือ 658,000 ไร่ หรือ
คดิเป็น 12.4% ของพืน้ท่ีลุม่น า้ทัง้หมดเทา่นัน้ (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2547) ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการลดลงท่ีสูงกว่าของระดับประเทศมาก        
และแน่นอนการลดลงของพืน้ท่ีป่าดงักล่าว ส่วนใหญ่น่าจะถูกทดแทนด้วยพืน้ท่ีเพาะปลูกยางพารา
นัน่เอง 
 

1.3 การขยายพืน้ท่ีเพาะปลูกยางพาราเข้าไปในเขตป่ากับผลกระทบด้านอุทกภัย 
 สืบเน่ืองจากการรุกพืน้ท่ีป่าเพ่ือปลูกยางพารากันมากในช่วงท่ีผ่านมาดงักล่าวในหัวข้อ 1.2 
นัน่เอง เป็นเหตผุลให้สุ่มเส่ียงต่อปัญหาอุทกภัย ทัง้นีเ้น่ืองจากเปอร์เซ็นต์การปกคลุมพืน้ท่ีโดยเรือน
ยอดของระบบนิเวศป่าต้นน า้ มีคา่สงูกวา่ระบบนิเวศยางพารา ในอตัรา 75 : 50 จ านวนชัน้เรือนยอดสงู
กว่าในอตัรา 4 : 1 ความลึกของหน้าดินเป็นเมตรสงูกว่าในอตัรา 1.5 : 0.5 นอกจากนัน้อตัราความเร็ว
ในการระบายน า้ในระดบัความลึกของดินชัน้ตา่งๆ ก็ดีกว่า กล่าวคือ ท่ีระดบั 5-15, 20-30 และ 40-50 
เซนติเมตร อัตราความเร็วในการระบายน า้ (ซม.3/ซม.2/นาที) ของระบบนิเวศป่าต้นน า้ก็ดีกว่า         
ระบบนิเวศยางพาราในอตัรา 129.58 : 10.08, 79.83 : 3.13 และ 20.75 : 9.40 ตามล าดบั                             
(พงษ์ศกัดิ ์วิทวสัชตุกิลุ และพิณทิพย์ ธิตโิรจนะวฒัน์, 2552) 
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นอกจากนัน้จากบทความวิจัยของ พงษ์ศกัดิ์ วิทวสัชตุิกุล และคณะ (2553) เร่ือง วิกฤติป่า-
วิกฤตนิ า้ ได้สรุปวา่การเปล่ียนแปลงสภาพป่าต้นน า้ท่ีจงัหวดัระยองเป็นสวนยางพารา  น า้ท่าในล าธาร
จะมีปริมาณเพิ่มขึน้จากร้อยละ 16.17 เป็น 22.44 ของปริมาณฝนท่ีตกลงมาทัง้หมด ในขณะเดียวกัน
น า้ท่าจะไหลรุนแรงมากขึน้ด้วย เน่ืองจากปริมาณน า้ไหลบา่หน้าผิวดินจะสงูขึน้จาก ร้อยละศนูย์ เป็น
54.07 น า้ท่ีไหลใต้ดินลดจากร้อยละ 40.08 เหลือ 20.41 และปริมาณน า้ใต้ดินลดลงจากร้อยละ 59.19 
เหลือร้อยละ 25.52  

จากเหตุผลทางวิชาการดงักล่าว ดงันัน้เม่ือพืน้ท่ีป่าไม้หรือป่าต้นน า้ ถูกแปรสภาพเป็นสวน
ยางพารามากขึน้ และประกอบกบัฝนตกลงมาในปริมาณท่ีมาก โอกาสท่ีจะประสบกบัปัญหาอทุกภัย 
หรือปัญหาน า้ทว่มได้โดยง่ายและมีความรุนแรงเพิ่มขึน้ (ภาพท่ี 2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ผลกระทบจากการปลกูยางพาราเข้าไปในเขตป่าอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ปัญหาอทุกภยั 
 

1.4 การขยายพืน้ท่ีเพาะปลูกยางพาราในนาข้าวกับผลกระทบต่อความม่ันคงด้าน
อาหาร   

จากการศึกษาเ ร่ืองการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม SPOT-5 เ พ่ือศึกษา                    
การเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ีนาข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ ยางพารา ปาล์มน า้มนั และไม้ผลผสม : กรณีศกึษา
อ าเภอเมือง เขาชยัสน และบางแก้ว จงัหวดัพทัลงุ ของ อานนัต์ ค าภีระ และคณะ (2550) พบว่า จากปี 
พ.ศ. 2545 - 2549 มีการลดลงของพืน้ท่ีนาข้าวในพืน้ท่ี 3 อ าเภอดงักล่าว โดยเปล่ียนไปปลกูยางพารา
โดยวิธียกร่องถึงร้อยละ 31.66  

สอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหานโพธ์ิ (28 มกราคม 
2559) พบว่าตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ท่ีนาในท้องท่ีต าบลหานโพธ์ิ อ าเภอเขาชัยสน จังหวัด
พทัลงุ ท่ีอยู่ในเขตชลประทานจ านวน 6,000 ไร่ คอ่ย ๆ ถกูปรับเปล่ียนมายกร่องปลูกยางพารากนัมาก
ขึน้เป็นล าดบั ปัจจบุนัเหลือพืน้ท่ีปลกูข้าวเพียงประมาณ 1,200 ไร่ หรือร้อยละ 20 เทา่นัน้ 

น า้ทา่ในล าธารจะมีปริมาณ
เพิ่มขึน้ น า้ท่าจะไหลรุนแรง
มากขึน้ เพราะปริมาณน า้
ไหลบ่าหน้าผิวดินจะสงูขึน้ 
น ้า ที่ ไ ห ล ใ ต้ ดิ น ล ด ล ง 
ปริมาณน า้ใต้ดินลดลง 

เมื่อสภาพป่าไม้ หรือป่าต้นน า้     
ถกูแปรเปลีย่นไปเป็น 

สวนยางพารา 

เปอร์เซ็นต์การปกคลมุพืน้ท่ี   
โดยเรือนยอดไม้ลดลง จ านวน
ชัน้เรือนยอดลดลง ความลกึของ
หน้าดินเป็นเมตรลดลง อตัรา
ความเร็วในการระบายน า้ใน
ระดบัความลกึของดินชัน้ตา่ง ๆ 
ลดลง 

ความเสีย่งที่จะเกิดอทุกภยั 

มีมากขึน้ หากฝนตกลงมา 

ในปริมาณทีม่าก 
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 การปลกูยางพาราในท่ีนาด้วยการยกร่องก็ใช่ว่าจะให้ผลดีเช่นท่ีดอนโดยทัว่ไป จากการศกึษา
ของ สมบรูณ์ เจริญจิระตระกลู และคณะ (2551) พบว่า หมอดินอาสาท่านหนึ่งในต าบลปันแต อ าเภอ
ควนขนุน จงัหวดัพทัลุง ได้ปลูกยางพาราในพืน้ท่ีนาของตนเองจ านวน 4 ไร่ โดยวิธีการยกร่องเม่ือปี 
2539 ผลปรากฏว่า ในปีแรกท่ีกรีดยางได้ ต้นยางให้ผลผลิต 1.5 กิโลกรัมต่อไร่ต่อวนั แตใ่นปีท่ีสอง 
ผลผลิตตอ่ไร่กลบัลดลงมาเหลือเพียง 1 กิโลกรัมตอ่ไร่ตอ่วนั และในปีท่ีสามต้นยางกลบัไม่ให้ผลผลิต
เลย จนต้องตดัสินใจโค่นสวนยางพาราดงักล่าวทิง้ในท่ีสุด และล่าสดุจากการสมัภาษณ์ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหานโพธ์ิ (28 มกราคม 2559) พบว่าปัจจุบันเกษตรกรในต าบลหานโพธ์ิ         
ท่ีปลกูยางพาราในท่ีนาท่ีลุ่มมากได้ผลผลิตยางต ่ามาก จึงเร่ิมตดัสินใจโค่นยางพาราและปลกูทดแทน
ด้วยปาล์มน า้มนั นอกจากนัน้ยงัพบว่า การเปล่ียนท่ีนาไปปลูกยางพารายงัก่อให้เกิดปัญหาต่อเน่ือง   
แกช่าวนาท่ียงัคงยืนหยดัท านาอีกด้วย เน่ืองจากหลงัจากสวนยางพาราเข้ามาในพืน้ท่ีท านากลบัส่งผล
ตอ่ความรุนแรงของศตัรูข้าว เช่น หนนูาและแมลงสิง (ดดูน า้นมข้าวในช่วงข้าวตัง้ท้อง) เข้ามาท าลาย
ผลผลิตข้าวมากขึน้ ประกอบกบัผลกระทบจากการตกต ่าของราคายาง จึงสรุปได้ว่าการปลกูยางพารา
ในท่ีนาก็ไมมี่หลกัประกนัวา่ จะท าให้เจ้าของมีความมัง่คัง่ได้อยา่งท่ีหวงัเสมอไป แตจ่ะส่งผลกระทบตอ่
ความมัน่คงด้านอาหาร ความเป็นครอบครัว ความเอือ้อาทรในชุมชน และวฒันธรรม จนส่งผลให้การ
พึง่ตนเองได้ของครัวเรือนและชมุชนมีน้อยลงอีกด้วย (ภาพท่ี 3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  3 ผลกระทบการขยายการปลูกยางเข้าไปในพืน้ท่ีนาต่อความมั่นคงด้านอาหาร และการ  
               พึง่ตนเองของครัวเรือนและชมุชน 
ที่มา: สมบรูณ์ เจริญจิระตระกลู และคณะ, 2551 

 
 
 
 

การพึง่ตนเองได้ของครัวเรือน   
และชมุชนมีน้อยลง 

 

วฒันธรรมข้าวทีง่ดงาม 
ในบางพืน้ท่ีจะหายไป 

ความเอือ้อาทรของชมุชน 
ชาวนาจะหายไป 

 
 

ลกัษณะความเป็นครอบครัว 
ของเกษตรกรจะหายไป 

 
 

เกษตรกรขาดความมัน่คง
ด้านอาหาร 

 

การขยายการปลกูยางเข้าไป 
ในพืน้ท่ีนา (ที่ลุม่) 
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1.5 ระบบสวนยางพาราท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
การท าสวนยางแต่เดิมนัน้ พันธุ์ ยางท่ีเกษตรกรปลูกกันจะเป็นพันธุ์ พื น้เมืองเป็นหลัก             

สวนยางพาราจะมีพืชร่วมยางขึน้เองตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ป่าประจ าถ่ิน หรือผลไม้พืน้เมือง 
แตใ่นระยะ 25 - 30 ปี ท่ีผ่านมาสวนยางพาราท่ีถึงอายตุดัโคน่จะถกูปลกูทดแทนด้วยยางพนัธุ์ดีโดยการ
ขอทุนสงเคราะห์จากส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) ซึ่งระเบียบของ สกย.            
แต่เดิมนัน้ก าหนดให้เกษตรกรผู้ รับทุนสงเคราะห์ต้องตัดโค่นต้นยางพารารวมทัง้ไม้อ่ืน ๆ ทุกชนิด       
ออกจากแปลงท่ีขอรับทนุสงเคราะห์ให้หมด เกษตรกรท่ีขอทนุสงเคราะห์ปลกูแทน จึงนิยมตดัโคน่เผาจน
เกลีย้ง หรือไมก็่ใช้รถแทรกเตอร์ดนัต้นยางและต้นไม้ชนิดอ่ืน ๆ ทัง้หมดไม่ว่าต้นเล็กหรือต้นใหญ่แบบขดุ
รากถอนโคน พืชร่วมยางชนิดต่าง ๆ ท่ีเคยมีในสวนยางของเกษตรกรจึงค่อย ๆ หายไป นอกจากนัน้     
การใช้สารเคมีปราบวชัพืชระหวา่งร่องยางในระหวา่งท่ีสวนยางยงัไม่พ้นสงเคราะห์ (สวนยางอ่อน) ก็เป็น
เหตผุลซ า้เติมให้ต้นไม้ชนิดอ่ืน ๆ ท่ีเติบโตเองตามธรรมชาติในสวนยางพาราพลอยตายเพราะสารเคมี   
ไปด้วย 
 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภาคประชาชนต่อระเบียบของ สกย. 
ดงักล่าวค่อย ๆ ดงัขึน้ ประกอบกับทางสถาบนัวิจัยยางผลิตผลงานวิจัยเก่ียวกับพืชร่วมยางออกมา    
มากขึน้ ผลประเมินโดยสงัเขป ชีใ้ห้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะปลูกพืชร่วมในสวนยางพาราเพ่ือเสริม
รายได้ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงท่ียางพาราราคาตกต ่า ส่งผลให้ตัง้แตปี่ 2540 เป็นต้นมา สกย. 
ได้ผอ่นปรนระเบียบวา่ด้วยการขอทนุสงเคราะห์ปลกูทดแทน โดยอนญุาตให้เกษตรกรท่ีขอทนุสงเคราะห์
ปลกูทดแทนเว้นไม้ชนิดอ่ืนในสวนยางพาราได้ไมเ่กิน 15 ต้นตอ่ไร่ อย่างไรก็ตาม แม้กฎระเบียบจะเอือ้ให้
เกษตรกรสามารถปลูกพืชอ่ืนให้อยู่ร่วมกับยางพาราได้ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ว่าแปลงปลูกจะอยู่ท่ี
ราบหรือท่ีเนินเขาก็ไม่สนใจท่ีจะปลกูพืชร่วมในสวนยางแตอ่ย่างใด  สวนยางท่ีถึงอายุตดัโคน่เพ่ือขอทุน
สงเคราะห์ปลกูทดแทนแม้จะมีไม้ป่าหลงเหลืออยู่ในสวนยาง  พ่อค้าท่ีเข้ามารับซือ้ไม้ยางพาราถึงสวนก็
มกัจะขอซือ้ไม้ป่าท่ีมีล าต้นได้ขนาดจากเกษตรกรด้วย  และส่วนใหญ่เกษตรกรจะขายให้ หลงัจากนัน้
เกษตรกรก็ไมค่ดิจะปลกูไม้ป่าร่วมยางทดแทนอีกเลย 
 กล่าวโดยสรุป ในสถานการณ์ปัจจุบนัระบบเกษตรสวนยางพาราเป็นสวนยางเชิงเด่ียว แม้ใน
พืน้ท่ีต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ต าบลตะโหมด อ าเภอ
ตะโหมด และต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการปลกูพืชร่วมยางอย่างเป็น
รูปธรรมท่ีสุดของพืน้ท่ีภาคใต้ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยังท าสวนยางพารา เชิงเด่ียวเป็นหลัก 
นอกเหนือจาก 4 พืน้ท่ีดังกล่าวเกษตรกรเกือบทัง้หมดท าสวนยางพาราเชิงเด่ียวอย่างไม่ต้องสงสัย 
(สมบรูณ์ เจริญจิระตระกลู และคณะ, 2557ก) ในขณะท่ีภาครัฐเองก็ให้ความส าคญักบัการปลกูพืชร่วม
ยางมากขึน้จะเห็นได้จาก ในปี พ.ศ. 2558 -2559 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ปรับระเบียบว่า
ด้วยการสงเคราะห์ปลูกแทนโดยเพิ่มเติมแบบ 5 คือ เกษตรกรสามารถโค่นยางพาราปลูกแทนด้วย
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การเกษตรแบบผสมผสาน (ยางพารา 40 ต้นตอ่ไร่ ปลูกไม้ผล หรือไม้ป่าในสวนยาง หรือเลีย้งสตัว์ใน
สวนยางได้ด้วย) แต่กลับพบว่าเกษตรกรให้ความสนใจน้อยมาก โดยในปีงบประมาณ 2559                  
มีเกษตรกรชาวสวนยางทัง้ประเทศขอทุนสงเคราะห์ปลูกแทนรวม 34,895 ราย เป็นการขอทุน
สงเคราะห์ในรูปแบบ 5 เพียง 953 ราย หรือร้อยละ 2.73 เท่านัน้ และหากพิจารณาเชิงพืน้ท่ี พบว่ามี
เกษตรกรชาวสวนยางทัง้ประเทศขอทนุสงเคราะห์ปลกูแทนรวม 361,536 ไร่ เป็นการขอทนุสงเคราะห์
ในรูปแบบ 5 เพียง 9,885 ไร่ หรือเพียงร้อยละ 2.73 เชน่เดียวกนั (การยางแหง่ประเทศไทย, 2559) 
 
2. สาเหตุของปัญหา 
 ปัญหาการปลูกพืชร่วมยางขยายตัวช้า มีเกษตรกรสัดส่วนน้อยมากท่ีท าสวนยางพารา         
แบบมีพืชร่วม หรือมีเกษตรกรสดัส่วนน้อยมากท่ีสนใจปลูกพืชร่วมยางอย่างแท้จริง ในขณะท่ีเกษตรกร
สว่นใหญ่ยงัคงท าสวนยางเชิงเด่ียวเป็นหลกั มีสาเหตหุลกั ๆ 6 ประการ (ภาพท่ี 4) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4 ปัญหาการปลกูพืชร่วมยางของชาวสวนยางไทยขยายตวัช้า ในขณะท่ีเกษตรกรยงัคงท าสวน 
              ยางเชิงเด่ียวเป็นหลกั 

 
  2.1 ขาดความชัดเจนของนโยบายในภาพรวม 

กว่าคร่ึงศตวรรษหลงัการจดัตัง้ส านกังานกองทนุสงเคราะห์การท าสวนยางในปี 2503 กล่าวได้
ว่ารัฐบาลไม่มีความชดัเจนของเป้าหมายเชิงพืน้ท่ี ว่าประเทศไทยควรมีพืน้ท่ีเพาะปลูกยางเท่าไร และ
ปลอ่ยเสรีในการปลกูยางโดยไมค่อ่ยเข้มงวดเร่ืองท่ีตัง้สวนยาง ใครจะปลกูในพืน้ท่ีแบบใดก็ได้ ไม่มีกลไก
ควบคุมหรือให้ความรู้แก่เกษตรกร สิ่งท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญดูเหมือนจะเป็นราคายางมากกว่า        
โดยช่วงไหนท่ีราคายางพาราสงูก็ส่งเสริมหรือขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูยางใหม่ และก็จะเพราลงในช่วงยาง

ขาดความชดัเจนของนโยบายในภาพรวม 
 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องขาดบทบาทน าในนโยบายสง่เสริมการปลกูพืชร่วมยาง 

ชว่งราคายางอยูใ่นชว่งขาขึน้มกัไมมี่นโยบายยาง จะมีเพียงการขยายพืน้ท่ีเพาะปลกู 

ในชว่งท่ีราคายางอยูใ่นช่วงขาลง รัฐบาลกลบัมีนโยบายหรือมาตรการแก้ปัญหาให้เกษตรกร
มากเป็นพิเศษ แตเ่น้นการแก้ปัญหาราคาเป็นหลกั 

สถาบนัวิจยัยางขาดความตอ่เน่ืองในงานวิจยัพืชร่วมยางในมิตติา่ง ๆ 

ปัญหาท่ีเกิดจากตวัเกษตรกรท่ีเลือกท าสวนยางเชิงเดี่ยว 
ในขณะท่ีรอคอยความชว่ยเหลือจากรัฐในกรณีท่ีราคายางตกต ่า 
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ราคาตกต ่า เป็นเชน่นีเ้ร่ือยมา จนพืน้ท่ีเพาะปลกูยางพาราไทยเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วจาก 3.01 ล้านไร่ ในปี 
2503 (Charernjiratragul S., 1991) เป็น 22.18 ล้านไร่ ในปี 2556 ดงักลา่วไว้แล้วในสว่นท่ี 1  

ส าหรับนโยบายยางพาราในภาพรวมท่ีผ่าน ๆ มา โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาท่ีเก่ียวกับ
ยางพารา 4 ฉบบั ระหวา่งปี 2542-2556 คือ (1) ยทุธศาสตร์การพฒันายางพาราครบวงจรปี 2542-2546 
(2) ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางยางพาราโลก ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2548 - 2551)               
กลุ่มสงขลา - สตลู (3) การปรับโครงสร้างยางและผลิตภัณฑ์ยางปี 2549-2551 และ (4) ยุทธศาสตร์   
การพฒันายางปี 2552-2556 ซึ่งแผนพฒันาทัง้ส่ีก็มิได้แสดงบทบาทชีน้ า หรือให้ทางเลือกเชิงนโยบาย    
ท่ีจะสร้างภมูิคุ้มกนัให้แก่เกษตรกรเทา่ท่ีควร 
  ข้อสงัเกตตอ่แผนพฒันาทัง้ส่ีแผนฯ นัน้พบวา่  

1) รัฐบาลโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาในระดับปลายน า้ คือ
อตุสาหกรรมยางท่ีเป็นผลผลิตภณัฑ์ยางขัน้สดุท้ายเป็นหลกั   

2) แผนพฒันาทัง้ 4 แผนฯ ไม่ปรากฏกลยุทธ์หรือแนวทางการพฒันายางพาราในระดบัต้นน า้ 
หรือในระดบัพืน้ท่ีท่ีตัง้สวนยาง รวมทัง้ไม่ปรากฏแผนพัฒนาการปลูกพืชร่วมยาง ซึ่งส่งผลให้สวน
ยางพาราไทยกระจายไปทัว่ทัง้ประเทศ ทกุสภาพพืน้ท่ี และเป็นสวนยางเชิงเด่ียว 

3) แผนพฒันา 3 แผนฯ แรก ให้ความส าคญัน้อยมากกบัการพฒันายางพาราในระดบักลางน า้ 
ซึ่งในท่ีนีห้มายถึงงานปฏิบตัิระดบัสวนยาง เช่น พนัธุ์ยาง วสัดปุลูก ปุ๋ ย พืชคลมุดิน ระบบกรีด ทัง้ ๆ ท่ี
เป็นประเด็นส าคญัท่ีจะน าความยัง่ยืนมาสู่ระบบการผลิตยางและสงัคมชาวสวนยางในท่ีสดุ ส่งผลให้
ตัง้แต่ปี 2546 เป็นต้นมา ผลผลิตต่อไร่ของยางพาราไทยตกต ่าลงเป็นล าดับ จาก 286 ก.ก./ไร่ ในปี 
2546 เหลือเพียง 227 ก.ก./ไร่ ในปี 2559 ดงัจะกล่าวต่อไปในส่วนท่ี 3 ในขณะของประเทศเวียดนาม 
ผลผลิตตอ่ไร่ของยางพาราเพิ่มขึน้เป็นล าดบั จาก 249 ก.ก./ไร่ ในปี 2549  เพิ่มเป็น 279 ก.ก./ไร่ ในปี 
2556 (ANRPC, 2013) 

 4) แผนพฒันา 3 แผนฯ แรก ไม่ปรากฏกลยทุธ์หรือแนวทางการพฒันาท่ีตวัเกษตรกรชาวสวน
ยางทัง้ในมิติวิถีชีวิต ชมุชน และสงัคมชาวสวนยาง เฉพาะแผนพฒันาท่ี 4 หรือ ยทุธศาสตร์การพฒันา
ยาง พ.ศ. 2552-2556 เท่านัน้ ท่ีดูเหมือนจะให้ความส าคัญหรือมีแนวทางการพัฒนายางพาราใน
ระดบักลางน า้ตามกลยุทธ์ท่ี 1 และมีแนวทางการเสริมสร้างรายได้ และยกระดบัคณุภาพชีวิตเกษตรกร
ชาวสวนยางตามกลยทุธ์ท่ี 7 (คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ, 2553) แตก็่ยงัไม่มีการปฏิบตัิจริงแต่
อยา่งใด 

 
   2.2 หน่วยงานที่เก่ียวข้องขาดบทบาทน าในนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยาง 
 ส าหรับการปลูกพืชร่วมยางในประเทศไทยนัน้ กล่าวได้ว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น 
สกย. หรือ สถาบนัวิจัยยาง (เดิม) ขาดการแสดงบทบาทน า ขาดความชัดเจน และความต่อเน่ืองใน
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นโยบาย หากจะมีนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยางก็มักจะเป็นนโยบายกระแสรองเพียงเพ่ือลด
กระแสเรียกร้องจากภาคประชาชนจ านวนหนึ่งเสียมากกว่า เป็นเหตใุห้นโยบายส่งเสริมการปลกูพืชร่วม
ยางท่ีผา่นมามกัไมเ่ป็นผล ในท่ีนีข้อยกตวัอยา่ง 3 กรณี 

1) ประมาณปี 2529 ซึ่งยางพาราราคาต ่ามาก โดยราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 อยู่ในระดับ 
16.44 บาท/ กก. ในขณะท่ียางแผ่นดิบในระดับหมู่ บ้านต ่ า เ พียง  13-14 บาท/ กก. เท่านั น้ 
(Charernjiratragul S., 1989) จึงมีกระแสเรียกร้องจากภาคประชาชนน าโดยกลุ่ม/ เครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้อย่างต่อเน่ือง ให้ สกย. ผ่อนปรนระเบียบการขอทุนสงเคราะห์ปลูกแทน   
ในท่ีสดุประมาณปี 2540 สกย. ได้ผอ่นปรนระเบียบวา่ด้วยการขอทนุสงเคราะห์ปลกูแทน โดยอนญุาตให้
เกษตรกรท่ีขอทุนสงเคราะห์ปลูกแทนเว้นไม้ชนิดอ่ืนในสวนยางพาราได้ไม่เกิน 15 ต้นต่อไร่ จากเดิม
เกษตรกรต้องโคนไม้ชนิดอ่ืนออกหมดก่อนปลกูแทน แตเ่กษตรกรส่วนใหญ่หรือเกือบทัง้หมดก็มิได้สนใจ
เว้นชนิดอ่ืนในสวนยางพารา หรือปลูกพืชร่วม 15 ต้นต่อไร่ ในสวนยางท่ีขอทุนสงเคราะห์ปลูกแทน       
แตอ่ยา่งใด 

2) เม่ือเกษตรกรเผชิญกับวิกฤตราคายางพาราตกต ่ามาตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นมา และไม่มี
สญัญาณใดๆ ท่ีจะท าให้ราคายางสงูขึน้ถึงระดบั 100 บาท/ กก. เช่นในช่วงปี 2554 อีกตอ่ไป ประกอบ
กับความพยายามของภาคประชาชน และสภาเกษตรกร ท่ีร่วมกันเรียกร้องมาระยะหนึ่งก่อนหน้า        
ให้รัฐบาลเปิดชอ่งทางให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอทนุสงเคราะห์ปลกูแทนด้วยการปลกูพืชร่วม
ในสวนยาง ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2558 กยท. เร่ิมให้ทุนสงเคราะห์ปลกูทดแทนแบบท่ี 5 (ปลกูแทนแบบ
เกษตรผสมผสาน) ซึง่เอือ้ตอ่การปลกูพืชร่วมในสวนยางนัน่เอง 

กยท. รายงานวา่ ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีเกษตรกรท่ีผา่นการอนมุตัิให้ปลกูทดแทนแบบท่ี 
5 จ านวน 953 ราย พืน้ท่ี 9,885.30 เทียบกับพืน้ท่ีปลูกทดแทนจ านวนทัง้หมด 34,895 ราย พืน้ท่ี 
361,536.8 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนพียงร้อยละ 2.73 ของพืน้ท่ีท่ีของรับการสงเคราะห์ปลูกทดแทนใน
ปีงบประมาณ 2559 เทา่นัน้ ดงักลา่วไว้แล้วในสว่นท่ี 1 
 3) ในปี พ.ศ. 2556 สกย. ส่วนกลางจดัท าโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ (Corporate 
Social Responsibility: CSR) เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสร้างป่าในสวนยาง โดยตัง้งบประมาณไว้ 
1,500,000 บาทต่อปี ให้กับ สกย. 6 จังหวัดท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการไปจัดหา (ซือ้) กล้าไม้ป่าร่วมยาง และ
ประชาสมัพันธ์ให้เกษตรกรมารับกล้าไม้ (ฟรี) ไปปลูกร่วมในสวนยางของตนเอง โครงการดงักล่าวนับเป็น
โครงการท่ีดีในการสง่เสริมการปลกูพืชร่วมยางให้กบัเกษตรกร แตพ่บวา่งบประมาณตอ่ปีท่ีตัง้ไว้น้อยมาก และ
โครงการได้ยตุลิงในปี 2558 
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2.3 ช่วงราคายางอยู่ในช่วงขาขึน้มักไม่มีนโยบายยาง จะมีเพียงการขยายพืน้ที่
เพาะปลูก  
 วฏัจักรราคายางจะมีสูงมีต ่าขึน้ ๆ ลง ๆ ไม่แน่นอนตามกลไกตลาด ในขณะท่ีตัง้แต่ในอดีตท่ี
ผ่านมา ช่วงท่ีราคายางโดยเปรียบเทียบอยู่ในระดบัสงู รัฐบาลจะไม่คอ่ยกระตือรือร้นในการกระตุ้นให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้น าแผนพัฒนาท่ีจัดท าไว้ไปสู่การปฏิบัติ หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีนโยบาย
ยางพาราในชว่งราคายางอยู่ในช่วงขาขึน้ ทัง้ ๆ ท่ีรัฐบาลควรเร่งพฒันาอตุสาหกรรมยางพาราทัง้ระบบ
ได้อย่างมาก เพราะเป็นการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิในภาวะท่ีไม่มีแรงกดดนัแตอ่ย่างใด โดยเฉพาะ
ไม่มีแรงกดดนัจากเกษตรกร แต่รัฐบาลมักจะคิดได้เพียงอย่างเดียว คือการส่งเสริมการขยายพืน้ท่ี
เพาะปลูกยางพารา รวมทัง้ในพืน้ท่ีปลูกยางแห่งใหม่ โดยไม่สนใจเลยว่าผลผลิตยาง (อุปทาน) ใน
อนาคตจะเป็นอยา่งไร 
 ในขณะท่ียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีให้ผลตอบแทนต่อหน่วยพืน้ท่ีเชิงเปรียบเทียบจูงใจแก่
เกษตรกรมากกว่า โดยเฉพาะในช่วงยางราคาสูงเกษตรกรจะลืมค าว่า “พืชร่วมยาง” กันเลยทีเดียว        
จงึกลา่วได้วา่ราคายางท่ีสงูเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การขยายตวัของการปลกูพืชร่วมยางนัน่เอง 
 

  2.4 ในช่วงท่ีราคายางอยู่ในช่วงขาลง รัฐบาลกลับมีนโยบายหรือมาตรการแก้ปัญหาให้
เกษตรกรมากเป็นพเิศษ แต่เน้นการแก้ปัญหาราคาเป็นหลัก 

เน่ืองจากไม่มีนโยบายยางพาราในช่วงราคายางอยู่ในช่วงขาขึน้ โดยเฉพาะการเตรียมความ
พร้อมในระดบัสวนยางและระดบัครัวเรือนเกษตรกร ดงันัน้เม่ือเข้าสู่ช่วงท่ีราคายางตกต ่า ย่อมส่งผล
กระทบตอ่เศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกรชาวสวนยางอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ในขณะเดียวกนัรัฐบาล
ต้องเผชิญกับปัญหาแรงกดดนัจากเกษตรกรท่ีออกมาเดินขบวนประท้วงให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายาง
ตกต ่ารวมทัง้แรงกดดนัทางการเมือง รัฐบาลก็มกัจะมีเพียงนโยบายแทรกแซงตลาด ประกาศราคาชีน้ า 
เพ่ือลดแรงกดดนัจากเกษตรกรเฉพาะหน้า นโยบายแทรกแซงตลาดดงักล่าวมกัจะด าเนินงานในสภาวะท่ี
ไม่นิ่ง มีความเร่งรีบ และขาดความโปร่งใส ส่งผลให้การด าเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ ประกอบกับ
การทุจริตในโครงการแทรกแซงตลาด ส่งผลให้รัฐบาลขาดทุนจากนโยบายการแทรกแซงราคายาง   
อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่จะกลา่วตอ่ไปในสว่นท่ี 3  

ตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั รัฐบาลเร่ิมเข้าใจชดัขึน้ว่าราคายางพาราจะสูงหรือต ่า
ขึน้อยูก่บักลไกตลาดเป็นหลกั การแทรกแซงตลาดไม่สามารถท าให้ราคายางสงูขึน้ได้ รัฐบาลจึงหนัมาใช้
นโยบายชดเชยค่าปัจจัยการผลิตหรือรายได้เกษตรกรเป็นหลัก ซึ่งแม้เกษตรกรจะไม่ค่อยพอใจ            
ตอ่นโยบายดงักลา่ว แตน่โยบายนีท้ าให้รัฐบาลประหยดังบประมาณได้มาก  

ส าหรับการปลูกพืชร่วมยาง แม้ในเชิงหลกัการสามารถเป็นทางออกจากปัญหาผลกระทบจาก
ราคายางตกต ่าให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน แต่ในช่วงราคายางตกต ่าเกษตรกรมักต้องการ           
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ความช่วยเหลือจากรัฐบาลแบบเร่งด่วน ซึ่งเป็น “งานร้อน” มากกว่า ในขณะท่ี “พืชร่วมยาง” ซึ่งเป็น
ทางออกท่ีต้องอาศยัระยะเวลา ซึ่งเป็น “งานเย็น” ดงันัน้ในช่วงยางราคาตกต ่า แม้สงัคมจะการพดูเร่ือง
พืชร่วมยางกันมาก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ไม่สนใจท่ีจะปลูกพืชร่วมยางกันอย่างจริงจัง นั่นเป็น
ข้อเท็จจริงของวงจรอปุสรรคแหง่การขบัเคล่ือนการปลกูพืชร่วมยาง 
 
   2.5 สถาบันวิจัยยางขาดความต่อเน่ืองในงานวิจัยพืชร่วมยางในมิตต่ิางๆ 
  อาจกลา่วได้วา่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัยางพาราให้ความส าคญักบัการขบัเคล่ือนการปลกูพืช
ร่วมยางกนัน้อยมาก เช่น สถาบนัวิจยัยางเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีท าหน้าท่ีผลิตผลงานวิชาการเก่ียวกับ
ยางพารา ผลงานวิจยัท่ีได้ในระดบัสวนยางจ านวนหนึ่งจะถกูส่งตอ่ให้ สกย. น าไปส่งเสริมและแนะน าให้
เกษตรกรปฏิบัติ ส าหรับงานวิจัยเก่ียวกับพืชร่วมยาง พบว่าระหว่างปี 2535-2545 งานวิจัยส่วนใหญ่     
จะเป็นพืชร่วมประเภทดาหลา กระวาน หวาย เป็นต้น อย่างไรก็ตามตัง้แตปี่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา กลบัไม่
พบงานวิจยัเก่ียวกับพืชร่วมยางท่ีผลิตออกมาจากสถาบนัวิจยัยางอีกเลย ซึ่งอาจเป็นเพราะสถาบนัวิจยั
ยางหรือกรมวิชาการเกษตรไม่มีนโยบายส่งเสริมการวิจยัด้านพืชร่วมยางตัง้แตน่ัน้มาก็เป็นได้ ในขณะท่ี
ยงัมีโจทย์วิจยัเก่ียวกบัพืชร่วมยางในอีกหลายมิตท่ีิสงัคมยงัคงต้องการค าตอบ โดยเฉพาะพืชร่วมยางท่ี
เป็นไม้ป่า และไม้ผล 
 นอกจากนัน้ ยังพบว่านักวิชาการ รุ่นใหญ่ของสถาบันวิจัยยางท่ีสนใจท าวิจัยเก่ียวกับ               
พืชร่วมยางอย่าง สมพงศ์  คงสีพนัธ์ และไววิทย์ บรูณธรรม ก็เกษียณอายุราชการกันไปแล้ว ในขณะท่ี
นักวิชาการรุ่นหลังก็ไม่ให้ความส าคัญกับพืชร่วมยาง ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีท าให้ขาดแคลนความรู้
เก่ียวกบัพืชร่วมยางจากภาคราชการไปอยา่งนา่เสียดาย 
 
  2.6 ปัญหาที่เกิดจากตัวเกษตรกรที่ เลือกท าสวนยางเชิงเดี่ยว ในขณะที่รอคอยความ
ช่วยเหลือจากรัฐในกรณีที่ราคายางตกต ่า 
 ในทัศนะของเกษตรกร เม่ือยางราคาสูงการท าสวนยางเชิงเด่ียวยังไงก็ให้ผลตอบแทนเชิง
เปรียบเทียบดีกว่าพืชเศรษฐกิจตวัอ่ืน ๆ ในขณะท่ีช่วงยางราคาตกต ่า เกษตรกรเรียนรู้จากประสบการณ์
ในอดีตว่ายังไงก็มีรัฐบาลเข้ามาอุ้มชูด้วยนโยบายการแทรกแซงตลาด เช่น แทรกแซงตลาดระหว่าง                    
ปี พ.ศ. 2534 - 2545 และ 2555 - 2556 ผลการแทรกแซงตลาดของรัฐบาลท่ีผ่านมาส่งผลตอ่การถ่าย
โอนการจดัการความเส่ียงออกจากเกษตรกรได้อย่างชดัเจน แตก่ลบัส่งผลให้ความสามารถปรับตวัใน
ระดบัสวนยางของเกษตรกรลดลง กล่าวคือแม้ว่าการปลูกพืชร่วมยางเป็นกลยุทธ์การด ารงชีพเพ่ือ
รับมือจากผลกระทบของความผนัผวนราคายางและสร้างความหลากหลายของรายได้ให้แก่เกษตรกร
ได้เป็นอยา่งดี แตเ่กษตรกรกลบัเลือกใช้กลยทุธ์การปลกูพืชร่วมยางในสดัสว่นท่ีน้อยมาก  
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3. การจัดการปัญหายางพาราโดยนโยบายรัฐ 
 ทกุรัฐบาลท่ีผ่านมาเม่ือพืชผลเกษตรมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาราคาผลผลิต หรือปัญหาภยั
ธรรมชาติ รัฐบาลก็จะเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือการจัดการปัญหาด้วยนโยบายหรือมาตรการต่าง  ๆ      
การจัดการปัญหายางพาราโดยนโยบายรัฐ ท่ีจะน าเสนอในท่ีนีจ้ าแนกออกเป็น 4 ช่วงเวลา คือ             
(1) ช่วงท่ีหนึ่ง พ.ศ. 2503-2533 (2) ช่วงท่ีสอง พ.ศ. 2534-2545 (3) ช่วงท่ีสาม พ.ศ. 2546-2554      
และ (4) ช่วงท่ีส่ี พ.ศ. 2555-2559 โดยมีรายละเอียดของนโยบาย มาตรการ รวมทัง้เหตกุารณ์ส าคญั
และผลกระทบ ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 พฒันาการนโยบายยางพารา เหตกุารณ์ส าคญั และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ จ าแนกตามชว่งเวลา 

นโยบาย/ มาตรการ เหตุการณ์ส าคัญ/ผลกระทบที่เกิดขึน้ 
ปี 2503 - 2533 

- นโยบายสง่เสริมการขยายพืน้ท่ีปลกูยางในพืน้ท่ี
ใหม ่และเพิ่มปริมาณผลผลติ 

- นโยบายสง่เสริมการปลกูทดแทนด้วยยางพนัธุ์ดี  

 

- จดัตัง้ส านกังานกองทนุสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 
2503 

- โครงการเร่งปลกูทดแทนด้วยยางพนัธุ์ดีปี 2520-2533 

- การขยายตวัของพืน้ท่ีปลกูยางในภาคใต้อยา่งรวดเร็วสว่น
หนึง่โดยการสนบัสนนุเงินกู้จากธนาคารโลก 

- การปลูกยางพาราในพืน้ที่ใหม่ ระยะที่หนึ่ง ตาม พ.ร.บ.
กองทนุสงเคราะห์การท าสวนยางมาตรา 21 ทวิ ปี 2532-
2535 จ านวน 200,000 ไร่ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- ผลผลติตอ่ไร่ของยางพาราไทยยงัต ่า คือเพิ่มขึน้จาก 74 
กก./ไร่ ในปี 2504 เป็น 88 กก./ไร่ ในปี 2528 แตก็่ขยบัขึน้
เป็น 162 กก./ไร่ ในปี 2533 

ปี 2534-2545 

- นโยบายแก้ไขปัญหาราคายางตกต ่าโดยจดัตัง้โรง
อบ/ รมยาง 

- นโยบายควบคมุพืน้ท่ียางปี 2540-2544 

- นโยบายสง่เสริมการขยายพืน้ท่ีปลกูยางในพืน้ท่ี
ใหม ่

- นโยบายสง่เสริมการปลกูทดแทนด้วยยางพนัธุ์ดี 

- นโยบายพฒันาตลาดยางพารา 

- นโยบายแทรกแซงราคา (Price intervention) 

- นโยบายแผนพฒันาอตุสาหกรรมยาง
ภายในประเทศ 

 

- จัดตัง้โรงอบ/ รมยาง ภายใต้การด าเนินงานของสหกรณ์ 
สกย. ตัง้ขึ น้ในช่วงปี   2536 ประมาณ 670 สหกรณ์          
(1 อ าเภอ 1 สหกรณ์) แต่ก็มีสว่นแบ่งการตลาดไม่ถึง ร้อย
ละ 10 ของผลผลติรวม 

- จดัตัง้ศนูย์รวมยางชุมชน ในปี 2540 เพื่อรวบรวมยางจาก
สหกรณ์ สกย. เพื่อน ามาอัดก้อนและส่งออกยางเอง       
โดยตดัพ่อค้าคนกลาง รวม 104 ศนูย์ แต่น่าเสียดายที่ทุก
ศนูย์กลายเป็นศนูย์ร้าง 
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ตารางท่ี 2 (ตอ่) 
นโยบาย/ มาตรการ เหตุการณ์ส าคัญ/ผลกระทบที่เกิดขึน้ 

 - สกย. ผ่อนคลายระเบียบการขอทุนสงเคราะห์ปลูกแทน
โดยให้เว้นไม้ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ยางพาราได้ไม่เกิน 15 ต้นต่อ
ไร่ 

- ควบคมุพืน้ท่ีปลกูยางในระดบั 12.5 ล้านไร่ 

- การปลกูยางพาราในพืน้ท่ีใหมร่ะยะที่สอง ตาม พ.ร.บ.
กองทนุสงเคราะห์การท าสวนยางมาตรา 21 ทวิ ปี 2540-
2543 จ านวน 200,000 ไร่ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

- เร่งรัดการโคน่ยางปลกูทดแทนสวนยางแก่ 
จดัตัง้ตลาดกลางยางพารา (หาดใหญ่) 

- จดัตัง้ตลาดประมลูท้องถ่ิน 

- โครงการแทรกแซงราคายาง (ราคาชีน้ าตลาด) ปี 2535 - 
2545 แตโ่ครงการนีท้ ารัฐขาดทนุ 10.5     บาท/ กก. ที่เข้า
แทรกแซง 

- การจัดตัง้บริษัทร่วมทนุยางพาราระหว่างประเทศ (ไทย-
มาเลเซีย-อินโดนีเซีย) เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคายาง 
แตก็่ไมม่ีผลที่เป็นรูปธรรม   

- ผลผลิตต่อไร่ของยางพาราไทยเพิ่มขึน้ชัดเจนจาก 170 
กก./ไร่ ในปี 2534 เป็น 271 กก./ไร่ ในปี 2545 

ปี 2546-2554 

- นโยบายสง่เสริมการขยายพืน้ท่ีปลกูยางใหม ่
(new planting) และเพิ่มปริมาณผลผลติ 

- นโยบายสง่เสริมการปลกูทดแทนในเขตป่าสงวน 

- นโยบายพฒันาตลาด 

- นโยบายสง่เสริมการลงทนุอตุสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑ์ยางพารา 

 

 

- โครงการขยายพืน้ที่ปลกูยางพืน้ที่ใหม่ 1 ล้านไร่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในปี 2547-2549    
โดยมีกระทรวงเกษตรเป็นแมง่าน ผลคือมีเกษตรกรสนใจ
เกินเป้า 

- โครงการยางเอือ้อาทรในเขตป่าสงวน 1 ล้านไร่ (โครงการ
แปลงสินทรัพย์เป็นทุน) ระหว่างปี 2547-2553 ผลคือมี
กระแสไมพ่อใจจากเกษตรกรในวิธีการค่อนข้างมาก และ
ถกูวิจารณ์จากสงัคมคอ่นข้างมาก  โครงการดงักลา่วเลย
ยตุิไป 

- โครงการปลูกยางในพืน้ที่แห่งใหม่ระยะที่สาม  ตาม 
พ.ร.บ.กองทนุสงเคราะห์การท าสวนยาง มาตรา 21 ทวิ 
ในปี 2553 จ านวน 1 ล้านไร่  
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ตารางท่ี 2 (ตอ่) 
นโยบาย/ มาตรการ เหตุการณ์ส าคัญ/ผลกระทบที่เกิดขึน้ 

 ในทกุภาคของประเทศ แต่ท าได้เพียงหลกัหมื่นไร่เท่านัน้ 
เนื่องจากรัฐบาลขณะนัน้เผชิญวิกฤตการณ์ทางการเมือง
ที่รุนแรง 

- จัดตัง้และพฒันาตลาดกลางยาง ตลาดประมูลท้องถ่ิน
ของ สกย. และสร้างความเข้มแข็งทางการตลาดของ
สหกรณ์/ กลุม่เกษตรกร 

- สง่เสริมการลงทนุอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง 

- ผลผลติตอ่ไร่ของยางพาราไทยตกต ่าลงเป็นล าดบัจาก 
286 กก./ไร่ ในปี 2546 เหลอืเพียง 262 กก./ไร่ ในปี 2554 

ปี 2555 – 2559 

- นโยบายแก้ปัญหายางพาราทัง้ระบบ ปี 2556 
และปี 2557-2559 

- นโยบายควบคมุและลดพืน้ท่ีปลกูยาง 

- น โ ยบ า ยส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ปลู ก ทด แทน  ( The 
replanting scheme) รูปแบบใหม ่ๆ 

- นโยบายแทรกแซงตลาด 

- นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑ์ยางพารา 

- นโยบายจดัตัง้การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) 
 

 

- ควบคุมและลดพื น้ที่ปลูกยางอย่างถาวรเป้าหมาย 
700,000 ไร่ 

- สง่เสริมการโคน่ปลกูทดแทน เป้าหมายปีละ 400,000 ไร่ 

- ได้ พรบ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งน่าจะ
ส่งผลให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนด ตัดสินใจ      
และรับผลประโยชน์จากนโยบายมากขึน้ 

- กยท. ประกาศระเบียบใหม่ในการปลูกแทนที่เอือ้ต่อ     
การปลกูพืชร่วมยางมากขึน้ 

- มีโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบนัเกษตรกร เพื่อรักษา
เสถียรภาพราคา และมลูภณัฑ์กนัชน แตไ่ด้ผลน้อยมาก 

- ให้เงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร 2,520 บาท/
ไร่ ไม่เกินรายละ 25 ไร่ ในปี 2556 และชดเชยรายได้
เกษตรกร 1,500 บาท/ ไร่ ไม่เกินรายละ 15 ไร่/ ครัวเรือน 
ในปี 2558 

-  สนบัสนุนเงินกู้ดอกเบีย้ถูกแก่สหกรณ์ 5,000 ล้านบาท   
ไปแปรรูปยาง 

-  สนับสนุนเงินกู้ ดอกเบีย้ถูกแก่ผู้ ประกอบการรายใหญ่ 
15,000 ล้านบาท ไปปรับเปลีย่นเคร่ืองจกัรการผลติ  

- สง่เสริมการลงทนุอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง 

- ผลผลิตต่อไร่ของยางพาราไทยตกต ่าลงเป็นล าดับจาก 
251 กก./ไร่ ในปี 2557 เหลอืเพียง 227 กก./ไร่ ในปี 2559 

ที่มา: ดดัแปลงจาก Kongmanee C., 2015; การยางแหง่ประเทศไทย, 2559 
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3.1 ช่วงที่หน่ึง พ.ศ. 2503-2533   
  หลังการจัดตัง้ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  ตามพระราชบัญญัติกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2503 รัฐบาลด าเนินสองนโยบายท่ีส าคญัคือ นโยบายส่งเสริมการ
ขยายพืน้ท่ีปลูกยาง และนโยบายการปลูกทดแทนด้วยยางพันธุ์ ดี ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ได้ก าหนดเป้าหมายผลผลิตยางของประเทศไทยเพิ่มขึน้จาก 210,000 ตนั              
ในแผนพฒัน์ ฉบบัท่ี 1 (2504-2509) เพิ่มขึน้เป็น 466,000 ตนั ในแผนพฒัน์ ฉบบัท่ี 4 (2520 - 2524) 
นโยบายส่งเสริมการขยายพืน้ท่ีปลูกยางในพืน้ท่ีดินจบัจองใหม่ร่วมกับการพฒันาโครงสร้างคมนาคม
อย่างรวดเร็วในภาคใต้ส่งผลให้พืน้ท่ีสวนยางเพิ่มขึน้จาก 6.182 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2502 เพิ่มขึน้เป็น 
10.779 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2533 และระหว่างปี 2532-2535 ยังมีการปลูกยางพาราในพืน้ท่ีใหม ่      
ตาม พ.ร.บ.กองทนุสงเคราะห์การท าสวนยาง มาตรา 21 ทวิ ระยะท่ี 1 จ านวน 200,000 ไร่ อีกด้วย 

ในขณะท่ีนโยบายสง่เสริมการปลกูทดแทนด้วยยางพนัธุ์ดีมีส านกังานกองทนุสงเคราะห์การท า
สวนยาง (สกย.) เป็นหนว่ยงานหลกัในการสง่เสริมการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีสวนยางและใช้ยางพนัธุ์ดี 
กลา่วคือ สง่เสริมปลกูสร้างสวนยางสมยัใหมท่ี่ใช้ยางพนัธุ์ดีทดแทนสวนยางแบบป่ายางหรือสวนสมรม
ท่ีใช้ยางพนัธุ์พืน้เมือง โดย สกย. ให้การสนบัสนนุปัจจยัการผลิต ยางพนัธุ์ดี อบรมให้ความรู้เทคโนโลยี
สวนยางสมัยใหม่แก่เกษตรกร เป็นต้น ชุดเทคโนโลยีสวนยางสมัยใหม่ท่ีเป็นระบบการผลิตสวนยาง
เชิงเด่ียว (Mono specific plantation) ท่ีมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตต่อไร่ และใช้ทุน         
อย่างเข้มข้น เกษตรกรท่ีขอรับการสงเคราะห์ปลูกทดแทนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สกย .                 
อย่างเคร่งครัด ในช่วงปี พ.ศ. 2504 - 2514 สกย. มีอตัราการสงเคราะห์ปลูกทดแทนค่อนข้างต ่า 
เน่ืองจากข้อจ ากัดทางทรัพยากรมนุษย์และงบประมาณจากเงิน Cess ท่ีมีอย่างจ ากัด ในระหว่างปี 
พ.ศ. 2520 - 2533 รัฐบาลได้ส่งเสริมโครงการเร่งรัดการปลูกทดแทนโดยใช้เงินกู้ จากธนาคารโลก 
นโยบายส่งเสริมการปลูกทดแทนยางพนัธุ์ดีภายใต้ความรับผิดชอบของ สกย. เป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผล
ตอ่การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มปริมาณผลผลิตยาง แตผ่ลผลิตตอ่ไร่ของยางพารา
ไทยยงัต ่า คือเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยจาก 74 กก./ไร่ ในปี 2504 เป็น 88 กก./ไร่ ในปี 2528 แตก็่ขยบัขึน้
เป็น 162 กก./ไร่ ในปี 2533 

 
3.2 ช่วงที่สอง พ.ศ. 2534-2545 
ในช่วงปี พ.ศ. 2534 - 2543 เน่ืองจากผลกระทบจากราคายางตกต ่าและการขาดการพฒันา

ตลาดยางมาอย่างยาวนาน รัฐบาลจึงด าเนินนโยบายทัง้การควบคมุอปุทานยางและการพฒันาตลาด
ยาง ราคายางตกต ่าส่งผลกระทบเป็นความเดือนร้อนของชาวสวนยางในวงกว้างและแรงกดดนัทาง
การเมืองท่ีเพิ่มขึน้ รัฐบาลใช้นโยบายแทรกแซงราคายาง (Price intervention) เป็นช่วง ๆ จ านวน          
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6 ครัง้ ระหว่างปี พ.ศ. 2535 - 2545 โดยใช้งบประมาณกว่า 18,826 ล้านบาท โดยโครงการแทรกแซง
ราคายางดงักลา่วท ารัฐขาดทนุ 10.5 บาท ตอ่ทกุ 1 กิโลกรัม ท่ีเข้าแทรกแซง 

ส าหรับโครงการพฒันาตลาดยางพารานัน้ รัฐบาลได้จดัตัง้ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่เป็น
ตลาดกลางยางพาราแห่งแรก ในปี 2534 เพ่ือใช้เป็นตลาดกลางประมูลยางพาราและส่งเสริมการ
พฒันาตลาดยางพาราในระดบัท้องถ่ิน ผลส าเร็จจากตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ รัฐบาลได้ขยาย
ตลาดกลางไปสู่พืน้ท่ีปลูกยางอย่างหนาแน่น ได้แก่ ตลาดกลางสุราษฎ์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา 
บรีุรัมย์ ตามล าดบั นอกจากนัน้ สกย. ได้พฒันาตลาดประมลูยางพาราท้องถ่ินจ านวนไม่น้อยกว่า 290 
แหง่ เพื่อสง่เสริมให้เกษตรกรมีอ านาจทางการตลาดเพิ่มขึน้และใช้เป็นเคร่ืองมือประมลูยางในโครงการ
แทรกแซงราคายางของรัฐบาล  

 ในขณะเดียวกัน ในช่วงปี 2536 รัฐบาลได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตวัจัดตัง้โรงอบ/ รมยาง 
ภายใต้การด าเนินงานของสหกรณ์ สกย. ตัง้ขึน้ ประมาณ 670 สหกรณ์ (1 อ าเภอ 1 สหกรณ์) แต่ก็มี
สว่นแบง่การผลิตและตลาดไมถ่ึง ร้อยละ 10 ของผลผลิตรวมทัง้ประเทศ และจดัตัง้ศนูย์รวมยางชมุชน 
ในปี 2540 เพ่ือรวบรวมยางจากสหกรณ์ สกย. เพ่ือน ามาอัดก้อน  และส่งออกยางเองโดยตดัพ่อค้า    
คนกลาง รวม 104 ศูนย์  แต่น่าเสียดายท่ีทุกศูนย์กลายเป็นศูนย์ร้าง นอกจากนัน้ประมาณปี 2545        
มีการจดัตัง้บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ (ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย) เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ของราคายาง แตก็่ไมมี่ผลท่ีเป็นรูปธรรม  

 เน่ืองจากประเทศไทยพึ่งพาตลาดต่างประเทศด้วยการส่งออกยางวัตถุดิบ รัฐบาลจึงเร่ิมให้
ความส าคัญกับการขยายตัวและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง โดยเร่ิมจัดท า
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ในปี พ.ศ. 2541 แม้ว่าเชิงปฏิบตัิอาจมีความจริงจังน าไปสู่   
การปฏิบตัคิอ่นข้างน้อย   
  ช่วงปี 2540-2543 รัฐบาลด าเนินโครงการปลกูยางพาราในพืน้ท่ีใหม่ระยะท่ีสอง ตาม พ.ร.บ.
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง มาตรา 21 ทวิ จ านวน 200,000 ไร่ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ     
ในขณะเดียวกันนับเป็นครัง้แรกท่ีรัฐบาลได้ออกนโยบายควบคุมพืน้ท่ีสวนยางให้อยู่ในระดบั 12.50     
ล้านไร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2544 และเร่งรัดโค่นปลูกทดแทนยางเพ่ือลดอุปทานยางพารา เพ่ือให้
ปริมาณผลผลิตในระดบัต ่ากวา่ 2.0 ล้านตนั ซึง่นา่จะสอดคล้องกบัความต้องการใช้ยางในตลาดโลกใน
ขณะนัน้ สว่นผลผลิตตอ่ไร่ของยางพาราไทยนัน้ พบว่าเพิ่มขึน้อย่างชดัเจนจาก 170 กก./ไร่ ในปี 2534 
เป็น 271 กก./ไร่ ในปี 2545 
  ในช่วงเวลาเดียวกัน ผลกระทบเชิงลบจากราคายางตกต ่าและรูปแบบเทคโนโลยีสวนยาง
เชิงเดี่ยวน าไปสูข้่อถกเถียงและประเดน็ค าถามตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคมและความมัน่คง
ทางอาหารของเกษตรกรท่ีลดลง รวมทัง้ความหลากหลายของระบบการผลิตในสวนยางท่ีหายไป 
จนกระทัง่ประมาณปี พ.ศ. 2540 สกย. ผ่อนคลายระเบียบการขอทนุสงเคราะห์ปลกูแทน โดยอนญุาต
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ให้เว้นไม้ชนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่ยางพาราได้ไม่เกิน 15 ต้น/ไร่ การปรับเปล่ียนระเบียบการปลูกทดแทนของ 
สกย. ถือว่าเป็นจดุเร่ิมต้นของการขยายพืน้ท่ีปลกูพืชร่วมยางโดยภาคประชาชน แตภ่าครัฐไม่ได้มีแนว
ปฏิบตัิเชิงนโยบายท่ีชดัเจน ประกอบกับเกษตรกรเองก็ไม่ค่อยสนใจการปรับระเบียบใหม่ว่าด้วยการ
ปลกูแทนดงักลา่ว สง่ผลให้การขยายตวัของการปลกูพืชร่วมยางไมค่อ่ยเป็นมรรคเป็นผล 
 

  3.3 ช่วงที่สาม พ.ศ. 2546-2554  
ผลจากโครงการเร่งรัดปลกูทดแทนดงักลา่วประกอบกบัการท างานอย่างทุ่มเทของ สกย. ส่งผล

ให้มีสวนยางท่ีปลกูยางพืน้เมืองเหลือเพียงร้อยละ 1.9 และสวนยางพนัธุ์ดีร้อยละ 98.1 ในปี พ.ศ. 2546 
และ ในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลได้ยกเลิกนโยบายการควบคมุและลดพืน้ท่ีปลูกยางพาราท่ีใช้มาตัง้แต่ปี 
2542 และหนักลบัมาใช้นโยบายการสง่เสริมการขยายพืน้ท่ีปลกูยางโดยเฉพาะการขยายพืน้ท่ีปลกูยาง
ในพืน้ท่ีปลกูยางใหมใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ทัง้นีเ้น่ืองจากตัง้แตปี่ 2546 เป็นต้นมา
ราคายางเพิ่มขึน้โดยล าดบั ดงักลา่วไว้แล้วในสว่นท่ี 1  
  โครงการสง่เสริมการปลกูยางพาราในชว่งนีไ้ด้แก่  (1) โครงการขยายพืน้ท่ีปลกูยางพืน้ท่ีใหม่ 1 
ล้านไร่  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในปี 2547-2549 โดยมีกระทรวงเกษตรเป็นแม่งาน 
ผลคือมีเกษตรกรสนใจเกินเป้า (2) โครงการยางเอือ้อาทรในเขตป่าสงวน 1 ล้านไร่ (โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นทุน) ระหว่างปี 2547-2553 ผลคือมีกระแสไม่พอใจจากเกษตรกรในวิธีการคอ่นข้างมาก 
และถูกวิจารณ์จากสงัคมคอ่นข้างมาก โครงการดงักล่าวเลยยตุิไป และ (3) โครงการปลกูยางในพืน้ท่ี
แห่งใหม่ระยะท่ีสาม  ตาม พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง มาตรา 21 ทวิ  ในปี 2553  
จ านวน 1 ล้านไร่ ในทกุภาคของประเทศ ซึง่มีเกษตรกรให้ความสนใจกนัเป็นจ านวนมาก แตท่ าได้เพียง
หลกัหม่ืนไร่เทา่นัน้ เน่ืองจากรัฐบาลขณะนัน้เผชิญวิกฤตการณ์ทางการเมืองท่ีรุนแรง ในขณะท่ีผลผลิต
ต่อไร่ของยางพาราไทยตกต ่าลงเป็นล าดบัจาก 286 กก./ไร่ ในปี 2546 เหลือเพียง 262 กก./ไร่ ในปี 
2554 

นอกจากนัน้รัฐบาลยังคงด าเนินนโยบายการพัฒนาตลาดยางพาราทัง้ในตลาดกลางยาง 
ตลาดประมลูท้องถ่ินของ สกย. ตลาดท้องถ่ิน และนโยบายสง่เสริมการลงทนุในอตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์
ยางพาราเชน่เดียวกบัชว่งท่ีสอง 
 

3.4 ช่วงที่ ส่ี พ.ศ. 2555-2559 
  หลงัปี 2555 ราคายางในตลาดโลกตกต ่าลงเป็นล าดบัประกอบกับแรงกดดนัทางการเมืองท่ี
เพิ่มขึน้  รัฐบาลตอบสนองด้วยการใช้นโยบายแก้ปัญหายางพาราทัง้ระบบ ปี 2556 และปี 2557-2559 
และจากสถานการณ์วิกฤตราคายางยังคงกดดันอย่างต่อเน่ือง   ส่งผลให้ในปี 2556 รัฐบาลได้ใช้
มาตรการให้เงินช่วยเหลือปัจจยัการผลิตแก่เกษตรกร 2,520 บาท/ไร่ ไม่เกินรายละ 25 ไร่/ ครัวเรือน 
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และในปี 2558 รัฐบาลได้ใช้มาตรการชดเชยรายได้เกษตร 1,500 บาท/ ไร่ ไม่เกินรายละ 15 ไร่/ 
ครัวเรือน สนบัสนนุเงินกู้ดอกเบีย้ถกูแก่สหกรณ์ 5,000 ล้านบาท ไปแปรรูปยาง สนบัสนนุเงินกู้ดอกเบีย้
ถกูแก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ 15,000 ล้านบาท ไปปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรการผลิต  

ส าหรับพืน้ท่ีเพาะปลกูนัน้ รัฐบาลหยุดโครงการสนบัสนุนการขยายพืน้ท่ีปลกูยางในพืน้ท่ีใหม่
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 และด าเนินนโยบายลดพืน้ท่ีปลูกยางพารา โดยควบคุมพืน้ท่ีปลูกยางนับตัง้แต ่
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2564 ด้วยการสนับสนุนการโค่นปลูกทดแทนปีละ 400,000 ไร่ และ
เปล่ียนไปปลกูพืชอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนสงูกว่ายางพาราปีละ 100,000 ไร่ ระยะเวลา 7 ปี คาดว่าจะลด
พืน้ท่ีปลกูยางแบบถาวรลงได้ 700,000 ไร่ และลดอปุทานยางได้ลง 1.01 แสนตนัตอ่ปี ในขณะเดียวกนั
ส่งเสริมการลงทุนการแปรรูป การใช้ยางภายในประเทศ และการแทรกแซงตลาดผ่านโครงการสร้าง    
มลูภณัฑ์กนัชน เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง  
  จุดเปล่ียนทางนโยบายยางพาราท่ีส าคัญเกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2558 เ ม่ือรัฐบาลได้ผ่าน
พระราชบญัญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งส่งผลให้องค์กรด้านยางพาราท่ีส าคญัของ
ประเทศไทย ได้แก่ ส านกังานกองทนุสงเคราะห์การท าสวนยาง สถาบนัวิจยัยาง และองค์การสวนยาง 
รวมกนัเป็น “การยางแห่งประเทศไทย” นบัได้ว่าเป็นการปรับรือ้โครงสร้างองค์กรยางของประเทศไทย
เพ่ือให้มีองค์กรกลางรับผิดชอบบริหารจดัการยางพาราของประเทศทัง้ระบบอย่างครบวงจร ซึ่งน่าจะ
สง่ผลให้เกษตรกรมีสว่นร่วมในการก าหนด ตดัสินใจ และรับผลประโยชน์จากนโยบายมากขึน้ 
  การบ้านสองประการของ กยท. ส าหรับช่วงท่ีส่ีนี ้คือ ประการท่ีหนึ่ง การถดถอยลงอย่าง
ตอ่เน่ืองของผลผลิตตอ่ไร่ของยางพาราไทย  โดยผลผลิตตอ่ไร่ของยางพาราไทยตกต ่าลงเป็นล าดบัจาก 
251 ก.ก./ไร่ ในปี 2557 เหลือเพียง 227 ก.ก./ไร่ ในปี 2559 ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขัน     
ด้านงานสวนลดต ่าลง ประการท่ีสอง ในปี 2558 กยท. ออกประกาศระเบียบใหม่ในการปลูกแทน
โดยเฉพาะระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์ปลูกแทนรูปแบบ 5 ท่ีเอือ้ตอ่การปลกูพืชร่วมยางและเอือ้ต่อ
ความมัน่คงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรมากขึน้ กล่าวคือรูปแบบ 5 ดงักล่าว เกษตรกรสามารถ
โคน่ยางพาราปลกูแทนด้วยการเกษตรแบบผสมผสาน (ปลกูยาพารา 40 ต้นตอ่ไร่ ปลกูไม้ผล หรือไม้ป่า
ในสวนยาง หรือเลีย้งสตัว์ในสวนยางได้ด้วย) แม้ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์ปลกูแทนรูปแบบ 5 เป็น
ผลจากความพยายามของภาคประชาชน สภาเกษตรกรและกรรมการ กยท. ร่วมกันผลกัดนั แต่ก็มี
เกษตรกรสนใจปลกูแทนด้วยรูปแบบดงักลา่วน้อยมากดงักลา่วไว้แล้วในสว่นท่ีหนึง่ของรายงาน  
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4. แนวคิดทฤษฎีการขับเคล่ือนการปลูกพืชร่วมยาง 
  แนวคิดทฤษฎีการขบัเคล่ือนการปลูกพืชร่วมยางท่ีจะน าเสนอในท่ีนีมี้ 3 ส่วน (1) ทฤษฎีการ
ด ารงชีพอย่างยั่งยืนเพ่ือการขับเคล่ือนการปลูกพืชร่วมยาง (2) การประยุกต์ใช้แนวคิดการด ารงชีพ
อย่างยั่งยืนส าหรับการขบัเคล่ือนการปลูกพืชร่วมยาง  และ (3) แนวคิดองค์ประกอบของรายได้สุทธิ
ของครัวเรือน 
 
  4.1 ทฤษฎีการด ารงชีพอย่างย่ังยืนเพ่ือการขับเคล่ือนการปลูกพืชร่วมยาง 

กรอบแนวคิดการด ารงชีพในชนบทอย่างยัง่ยืน (Sustainable Rural Livelihood Framework, 
SRL) เป็นทฤษฎีท่ีช่วยให้มีความเข้าใจถึงความส าคญัของการขบัเคล่ือนเพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชร่วม
ยาง โดยเฉพาะการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรสวนยางขนาดเล็ก ใจความหลกัของทฤษฎีกล่าวว่า            
การด ารงชีพ (livelihood) ประกอบด้วย สินทรัพย์ (assets) ความสามารถ (capabilities) และกิจกรรม 
(activities required) ท่ีจ าเป็นส าหรับใช้เพ่ือการมีชีวิตอยู่ของครัวเรือนเกษตรกร การด ารงชีวิตของ
ครัวเรือนเกษตกรจะมีความอย่างยั่งยืนเม่ือระบบการด ารงชีพสามารถรับมือ (coping) และฟื้นคืน 
(recovery) จากแรงกดดนั (pressure) และเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึง (shock) นอกจากนีร้ะบบ            
การด ารงชีพจะต้องสามารถด ารงอยู่ได้หรือมีการเติบโตของความสามารถ สินทรัพย์ และกิจกรรมการ
ผลิตทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต โดยไม่ท าลายฐานทรัพยากรธรรมชาติ (Scoones I.,1998; DFID, 
1999; Haidar M., 2009) 

ในท่ีนีเ้น้นการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรสวนยางขนาดเล็ก กล่าวคือ ภายใต้บริบทการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกและพลวตัของการพฒันา การด ารงชีพอย่างยัง่ยืนขึน้อยู่กบัการเข้าถึง
ทรัพยากรเพ่ือการด ารงชีพ เรียกว่า ทุนการด ารงชีพ ซึ่งต้องใช้ร่วมกับกลยุทธ์การด ารงชีพเพ่ือให้
บรรลผุลส าเร็จของผลลพัธ์การด ารงชีพท่ีครัวเรือนเกษตรกรต้องการ และใช้เพ่ือลดความเปราะบางท่ี
เกิดจากปัจจยัความเป็นฤดกูาล (seasonality) แนวโน้ม (trends) และเหตกุารณ์คาดไม่ถึง (shocks) 
ในขณะท่ีนโยบายรัฐและปัจจยัเชิงสถาบนั (policies and institutions) เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ      
การเข้าถึง ขนาดและความสามารถใช้ของทนุการด ารงชีพ ทางเลือกของกลยทุธ์ด ารงชีพ และยงัส่งผล
ตอ่การเพิ่มขึน้หรือลดลงของความเปราะบาง องค์ประกอบแตล่ะด้านมีรายละเอียดดงันี ้(ภาพท่ี 5) 

1) บริบทความเปราะบาง (vulnerability context) ประกอบด้วย ความไม่แน่นอน ความเส่ียง 
และความไม่มั่นคงของการด ารงชีพในระดับบุคคล ครัวเรือน  และชุมชน เม่ือต้องเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก แหล่งก าเนิดของความเปราะบางท่ีส าคญัของครัวเรือน
เกษตรกรสวนยาง ได้แก่ (1) ช็อค (shocks) เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้แล้วส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและ
สร้างความเสียหายอย่างมาก เช่น น า้ท่วม ภัยแล้ง พายุลมแรง วิกฤตราคายาง โรคระบาดในต้นยาง 
เป็นต้น (2) แนวโน้มท่ีเป็นวิกฤต (critical trends) เป็นการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกท่ีอาจจะมี
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ความรุนแรงน้อยกว่าช็อค เน่ืองจากสามารถพยากรณ์แนวโน้มและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ เช่น 
การขาดแคลนแรงงานกรีดยาง แรงงานฟาร์มรุ่นใหม่มีจ ากัด เกษตรกรมีอายุสงูวยั ความถดถอยของ
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น และ (3) การเปล่ียนแปลงของความเป็นฤดกูาล 
(seasonality) ได้แก่ ความผนัผวนของราคายาง การเปล่ียนแปลงของปริมาณยางพาราท่ีออกสู่ตลาด
ในแต่ละเดือน เป็นต้น ความเปราะบางท่ีเกิดจากแนวโน้ม ฤดกูาล และช็อค เป็นปัจจยัภายนอกท่ีไม่
สามารถควบคุมได้ อีกส่วนมาจากปัจจัยภายในครัวเรือนเกษตรกรเองท่ีเกิดจากความไม่สามารถ
ปกป้องตนเอง ขาดความสามารถ และไมมี่วิธีการรับมือ เช่น ความไม่รู้ ขาดทกัษะและความเช่ียวชาญ 
ขาดความพร้อม และมีคา่นิยมท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น ความเปราะบางส่งผลกระทบเชิงลบโดยตรงต่อ
ทุนการด ารงชีพและทางเลือกท่ีเป็นไปได้ของกลยุทธ์การด ารงชีพ ทัง้นีน้โยบายรัฐและสถาบันท่ี
เก่ียวข้องต้องท าหน้าท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมให้ครัวเรือนเกษตรมีความยืดหยุ่นและสามารถรับมือกับ
ผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดขึน้จากความเปราะบาง  

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 กรอบการด ารงชีพอยา่งยัง่ยืน (Sustainable livelihoods framework) 
ที่มา: ดดัแปลงจาก DFID, 1999 

 

ความเปราะบางอย่างเดียวกันอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อครัวเรือนเกษตรกรแตกต่างกัน ดงัเช่น 
วิกฤตราคายางในปี 2555 – 2559 ส่งผลโดยตรงต่อความถดถอยของความเป็นอยู่ท่ีดีของเกษตรกร
สวนยางแตอ่าจจะมีผลกระทบน้อยกว่าตอ่ชาวสวนทเุรียนท่ีขายผลผลิตในตลาดท้องถ่ิน ในขณะท่ีน า้
ท่วมสามารถสร้างความเสียหายต่อกิจกรรมการท าเกษตรมากกว่าธุรกิจค้าขายในตวัเมือง เป็นต้น 
ดงันัน้เกษตรกรต้องมีความรู้และความเข้าใจบริบทความเปราะบางในทกุมิติ เพ่ือระบแุหล่งก าเนิดและ
ขนาดของผลกระทบเชิงลบท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมถึงแนวทางจดัการเพ่ือลด บรรเทา รับมือ และเผชิญกบั
ผลกระทบเชิงลบท่ีอาจจะเกิดขึน้ ซึ่งจะช่วยให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความสามารถอยู่รอดและความ
ยืดหยุน่ในการด ารงชีพ 

ความเปราะบาง 

- ช็อค 
- แนวโน้ม 
- ความเป็น
ฤดกูาล 

นโยบายรัฐ/สถาบัน 

กลยุทธ์ 
การด ารง

ชีพ 

ผลลัพธ์ 
การด ารงชีพ 

 
โครงสร้างองค์กร 

นโยบายรัฐ/
สถาบนั 

- รายได้เพิ่ม 
- ความเป็นอยูท่ี่ดี 
- ลดความเปราะบาง 
- ความมัน่คงด้าน
อาหาร 

- ความยัง่ยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทุนการด ารงชีพ 

ทนุมนษุย์ 

ทนุการเงิน 
ทนุกายภาพ 

ทนุธรรมชาติ 
ทนุสงัคม 
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2) ทนุการด ารงชีพ (livelihoods assets) ตวัเกษตรกรเองและความสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ 
(ทุน) เป็นจุดศูนย์กลางของการด ารงชีพ ครัวเรือนจ าเป็นต้องมีสินทรัพย์ (ทุน) อย่างเพียงพอและมี
ความสามารถใช้งานทนุนัน้เพ่ือให้บรรลผุลส าเร็จของผลลพัธ์การด ารงชีพท่ีต้องการ ระดบัการด ารงชีพ
ท่ีแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัสินทรัพย์ (ทนุ) ท่ีบคุคลนัน้ครอบครองหรือมีสิทธ์ิในการใช้และมีเง่ือนไขจ าเป็นท่ี
ครัวเรือนเกษตรกรต้องแสวงหาวิธีการเพิ่มพูนและสะสมสินทรัพย์ (ทุน) เพิ่มขึน้ เพ่ือให้แน่ใจว่า 
ครัวเรือนมีความสามารถอยู่รอดได้ตอ่ไป โดยทัว่ไปแล้วพบว่า ครัวเรือนเกษตรกรสวนยางขนาดเล็กมี
ข้อจ ากัดในการเข้าถึง ความเพียงพอ และความสามารถใช้งานของสินทรัพย์ (ทุน) นอกจากนีก้าร
เข้าถึงและขนาดของสินทรัพย์ (ทุน) ยังได้รับอิทธิพลโดยตรงจากความเปราะบาง และนโยบายรัฐ     
โดยทนุการด ารงชีพแบง่ออกเป็น 5 ประเภท มีรายละเอียดดงันี ้

2.1) ทนุมนุษย์ (human capital) หมายถึง ตวัเกษตรกรเองและสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีภาวะ
สขุภาพปกต ิมีทกัษะและความเช่ียวชาญ มีความรู้และการศกึษา ความสามารถท างาน และศกัยภาพ
การเป็นผู้น า ตลอดจนมีคณุธรรมจริยธรรมบนพืน้ฐานคณุคา่ศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม นบัได้ว่า
เป็นทนุมนษุย์ท่ีส าคญั กลา่วคือ เกษตรกรท่ีมีความรู้ความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการปลกูพืช
ร่วมยาง มีทักษะและความเช่ียวชาญในการท าเกษตร ความขยันขันแข็ง  หัวก้าวหน้า และ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองสงูมกัเลือกตดัสินใจปลกูพืชร่วมยางหรือปรับเปล่ียนระบบสวน
ยางเชิงเด่ียวมาเป็นระบบการผลิตท่ีมีพืชร่วมยาง เกษตรกรดงักล่าวมกัมีความเป็นผู้น าสงูและแกนน า
ในการขบัเคล่ือนการปลกูพืชร่วมยางในชมุชน  

2.2) ทุนธรรมชาติ (natural capital) หมายถึง ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
(ดิน แหล่งน า้ อากาศ ป่าไม้ และระบบนิเวศ เป็นต้น) เป็นปัจจยัการผลิตท่ีถกูน ามาใช้ในการผลิตและ
การด ารงชีพ เกษตรกรถือครองท่ีดินขนาดพอเหมาะ ดินมีความสมบรูณ์ มีความเพียงพอของแหล่งน า้ 
และสภาพภูมิอากาศเหมาะสมย่อมส่งผลตอ่การตดัสินใจขยายพืน้ท่ีปลูกพืชร่วมยาง ในทางตรงข้าม
ความเส่ือมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตท่ีเพิ่มขึน้และความ
ถดถอยของการด ารงชีพ  

2.3) ทนุเศรษฐกิจหรือการเงิน (economic or financial capital) หมายถึง ทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและการเงินท่ีใช้ในการผลิตและการด ารงชีพ รวมทัง้ความเป็นไปได้ของทางเลือกกลยุทธ์  
การด ารงชีพ เชน่ รายได้ กระแสเงินสด เงินออม หนีส้ิน และสินทรัพย์สภาพคล่องสงู เป็นต้น เกษตรกร
ขนาดเล็กมกัจะมีความจ ากดัของทนุทางการเงินซึง่จะสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกกลยทุธ์การด ารงชีพท่ี
มีข้อจ ากดัเพิ่มขึน้ ความต้องการเพิ่มระดบัรายได้และมีแหล่งสร้างรายได้เพิ่มขึน้แทนการพึ่งพิงรายได้
จากสวนยางอยา่งเดียวสง่ผลตอ่การตดัสินใจปลกูพืชร่วมยาง ในขณะเดียวกนัข้อจ ากดัของเงินลงทนุก็
ยอ่มสง่ผลตอ่การตดัสินใจไมป่ลกูพืชร่วมยางเชน่กนั  
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2.4) ทนุกายภาพ (physical capital) หมายถึง โครงสร้างพืน้ฐาน เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์การ
ผลิต และสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งเกษตรกรสวนยางสามารถน ามาใช้เพ่ือการผลิตและการด ารงชีพ 
เช่น ถนน ไฟฟ้า ระบบชลประทาน เครือข่ายการส่ือสาร สาธารณูปโภคตา่งๆ เป็นต้น การเข้าถึงและ
ความพร้อมใช้ของทุนกายภาพโดยเฉพาะโครงสร้างพืน้ฐาน (ถนน ชลประทาน ไฟฟ้า ฯลฯ) และ
เคร่ืองจักรทางการเกษตร (รถไถ เคร่ืองตัดหญ้า ฯลฯ) ช่วยให้ต้นทุนการผลิตลดลงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรท่ีมีท่ีตัง้สวนยางติดถนนสายหลกัหรือใกล้ตลาดท้องถ่ินย่อมส่งผลต่อ
การปลกูพืชร่วมยางเพิ่มขึน้ เน่ืองจากผลผลิตจากพืชร่วมยางสามารถส่งขายตลาดท้องถ่ินด้วยต้นทนุท่ี
ต ่าและมีความสามารถกระจายสินค้าไปสูผู่้บริโภคเพิ่มขึน้   

2.5) ทุนสังคม (social capital) หมายถึง เกษตรกรมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทัง้ในระดับ       
เครือญาติ เ พ่ือนบ้าน ชุมชน ภูมิภาค และประเทศ โดยเฉพาะการเป็นสมาชิกและมีกิจกรรม            
ทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันในรูปของกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายสังคม ประชาสังคม องค์กรหรือ
สมาคมและสถาบนัทางสงัคมตา่ง ๆ เป็นต้น ซึง่ทนุทางสงัคมดงักล่าวสามารถให้ผลประโยชน์ทัง้ในเชิง
เศรษฐกิจและการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร โดยความเข้มแข็งของทุนทางสังคมช่วยเสริม
ประสิทธิภาพของการผลิต เพิ่มความสุขและปรับปรุงความเป็นอยู่ในครัวเรือน เป็นข้อน่าสังเกตว่า 
ชมุชนท่ีมีทนุทางสงัคมเข้มแข็งมีการปลกูพืชร่วมยางกระจายโดยทัว่ไป เช่น ชมุชนตะโหมด และชมุชน
บ้านเขาพระ เป็นต้น 

ทนุการด ารงชีพทัง้ 5 ด้าน มีความสมัพนัธ์กนัในทนุ 5 เหล่ียม (the asset pentagon) และ
ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน และบ่อยครัง้ท่ีทุน 5 เหล่ียมไม่มีความสมมาตร แสดงดงัภาพท่ี 5 ดงันัน้   
การปรับปรุงการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรต้องให้ความส าคัญกับการเข้าถึง ขนาด การใช้       
และการควบคุมสินทรัพย์ (ทุน) เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ดอกเบีย้ต ่าและมีจ านวนเงินทุนอย่าง
เพียงพอ รวมถึงตัวเกษตรกรเองท่ีมีความรู้และทักษะท าการเกษตรย่อมส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ของ
แรงจูงใจในการปรับใช้ระบบสวนยางท่ีมีพืชร่วมยาง โดยทัว่ไปครัวเรือนเกษตรกรขนาดเล็กท่ีมีความ
แข็งแรงของทุนมนุษย์ ทุนธรรมชาติ และทุนเศรษฐกิจมีแนวโน้มยอมรับการปลูกพืชร่วมยางเพิ่มขึน้ 
ทัง้นีค้วามเปราะบาง (เช่น ภัยธรรมชาติ วิกฤตราคายาง ) สามารถลดหรือท าลายทุนการด ารงชีพ 
ในขณะท่ีนโยบายรัฐและปัจจยัเชิงสถาบนัสามารถสง่เสริมหรือบัน่ทอนการเข้าถึง ขนาด ความสามารถ
ใช้งาน สิทธ์ิการครอบครอง อัตราการสะสมของสินทรัพย์ (ทุน) ของครัวเรือนเกษตรกร โดยปกต ิ      
การขยายตวัของสินทรัพย์ (ทนุ) จะช่วยเพิ่มจ านวนโอกาสทางเลือกและความสามารถปรับใช้กลยทุธ์
การด ารงชีพ ในท่ีนีคื้อ การขยายตวัของพืน้ท่ีพืชร่วมยางจึงขึน้อยู่กบัความแข็งแรงของทนุการด ารงชีพ
ในครัวเรือนเกษตรกรสวนยางนัน้เอง 

3) นโยบายรัฐและปัจจัยเชิงสถาบนัสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการขับเคล่ือนการ
ปลูกพืชร่วมยางทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทัง้นีน้โยบายรัฐและปัจจัยเชิงสถาบนัเป็นปัจจัยท่ีก าหนด     
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(1) การเข้าถึงทนุการด ารงชีพ (2) ทางเลือกกลยทุธ์การด ารงชีพอ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปได้และการตดัสินใจเลือก
ปลกูพืชร่วมยาง (3) เง่ือนไขของความเปราะบาง และ (4) ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ 
นัน้คือ นโยบายรัฐและปัจจยัเชิงสถาบนัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบโดยตรงตอ่การขยายตวัของพืน้ท่ีปลกู
พืชร่วมยาง นโยบายรัฐ และปัจจยัเชิงสถาบนัประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 

3.1) โครงสร้างและองค์กร (structure and organization) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสงัคม และผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการยางแหง่ประเทศไทยเป็นหน่วยงานท่ีมี
อ านาจ บทบาทและหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการตดัสินใจเชิงนโยบายและปฏิบตัิตามนโยบาย
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและการปรับปรุงความเป็นอยู่ท่ีดีของครัวเรือน
เกษตรกรสวนยาง ดเูหมือนว่าการยางแห่งประเทศไทยมีความพร้อมของโครงสร้างองค์กร บุคลากร 
และงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชร่วมยางค่อนข้างสูง ทัง้นีก้ารส่งเสริมและ
สนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรภาคเอกชนยังคงเป็นเง่ือนไขจ าเป็นในการ
ขบัเคล่ือนการปลกูพืชร่วมยาง 

3.2) นโยบายรัฐและสถาบนั (policies and institutions) ประกอบด้วย นโยบายรัฐ กฎหมาย 
ค่านิยม ความเช่ือทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น นโยบายรัฐและปัจจัยเชิงสถาบนัเป็นปัจจัยท่ี
ก าหนดการตัดสินใจ กิจกรรมการผลิต และพฤติกรรมเกษตรกรรวมทัง้ก าหนดแนวทางท างาน             
วิธีปฏิบตัิและความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรและเกษตรกร ตวัอย่างเช่น นโยบายการปลูกทดแทนด้วย
ยางพันธุ์ ดีของกองทุนสงเคราะห์การปลูกทดแทนยางพาราในช่วงปี 2504 – 2558 นับได้ว่าเป็น
อุปสรรคต่อการขยายพืน้ท่ีปลูกพืชร่วมยาง หลังปี 2559 การยางแห่งประเทศไทยได้ปรับเปล่ียน
นโยบายปลูกทดแทนยางพาราให้มีรูปแบบ 5 การปลูกแทนแบบผสมผสานซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อการ
ขยายพืน้ท่ีปลกูพืชร่วมยางในอนาคต อย่างไรก็ตาม ความไม่สอดคล้องกันระหว่างปัจจยัเชิงสถาบนั 
โครงสร้าง และนโยบายรัฐมกัจะน าไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพของการปฏิบตัิตามนโยบายรัฐ และมี
ความเป็นไปได้ท่ีครัวเรือนเกษตรกรสวนยางมกัถูกกรอบด้วยปัจจัยเชิงสถาบนัท่ีเป็นข้อจ ากัดต่อการ
ตดัสินใจเลือกระบบการผลิตสวนยางท่ีมีพืชร่วมยาง  

นอกจากนี ้นโยบายรัฐสามารถส่งผลตอ่การลดลงหรือเพิ่มขึน้ของความเปราะบางในครัวเรือน
เกษตรกร ตวัอย่างท่ีชดัเจนคือ นโยบายการขยายพืน้ท่ีปลูกยางใหม่ในช่วงปี 2547 – 2554 กลายเป็น
ความเส่ียงท่ีเกษตรกรสวนยางต้องเผชิญในเวลาตอ่มา เม่ืออปุทานยางท่ีเพิ่มขึน้เป็นแรงกดดนัตอ่ราคา
ยาง หรืออย่างในช่วงปี 2555- 2558 นโยบายแทรกแซงตลาดช่วยบรรเทาผลกระทบเชิงลบจากราคา
ยางตกต ่าได้ในระยะสัน้ แต่กลับส่งผลกระทบต่อการลดลงของประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว    
ความมุ่งมั่นและจริงจงัของนโยบายรัฐและองค์กรภาครัฐนบัได้ว่าเป็นปัจจัยส าคญัในการขบัเคล่ือน
นโยบายปลกูพืชร่วมยาง 
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4) กลยทุธ์การด ารงชีพ (livelihoods strategies) เป็นทางเลือกของการด ารงชีพซึ่งเป็นผลรวม
ของกิจกรรมการผลิตและผลการปรับใช้ทางเลือกการด ารงชีพของเกษตรกรสวนยางเพ่ือให้บรรลุผล
ส าเร็จของผลลพัธ์การด ารงชีพ (livelihood outcomes) ทัง้นีก้ารปรับปรุงความเป็นอยู่ท่ีดีของครัวเรือน
เกษตรกรสวนยางต้องให้ความส าคัญกับการเพิ่มจ านวนทางเลือกกลยุทธ์  การตอบสนอง               
และความเป็นไปได้ของโอกาสส าเร็จของกลยทุธ์การด ารงชีพ อนัจะส่งผลให้ครัวเรือนมีความสามารถ
รับมือหรือปรับตวัต่อช็อคและแรงกดดนัจากความเปราะบาง ส าหรับเกษตรกรขนาดเล็กมีทางเลือก   
กลยทุธ์การด ารงชีพท่ีสามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภทหลกั คือ (1) การท าเกษตรเชิงเด่ียวแบบเข้มข้น 
(mono-crop intensification) เช่น สวนยางเชิงเด่ียว สวนปาล์ม เป็นต้น (2) ความหลากหลายของการ
ด ารงชีพ (livelihood diversification) เช่น การปลูกพืชร่วมยาง และการท าเกษตรแบบผสมผสาน    
เป็นต้น (3) การอพยพออกจากภาคเกษตร (migration) เช่น การท างานรับจ้างในโรงงาน การค้าขาย 
และการเป็นผู้ ประกอบการอิสระ เป็นต้น ในท่ีนีก้ารปลูกพืชร่วมยาง เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์        
ความหลากหลายของการด ารงชีพซึ่งเกษตรกรควรมีกิจกรรมการผลิตมากกว่าหนึ่งกิจกรรม เพ่ือเพิ่ม
จ านวนแหล่งสร้างรายได้ เพิ่มระดบัรายได้ และตอบสนองความจ าเป็นของครัวเรือนในการบรรลุผล
ส าเร็จของความเป็นอยู่ท่ีดี อีกทัง้ช่วยให้เกษตรกรมีระบบการผลิตท่ีมีความยืดหยุ่นและความสามารถ
จดัการความเส่ียงท่ีเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้ได้ ท้ายท่ีสุดกลยุทธ์การปลูกพืชร่วมยางช่วยให้ความ
เปราะบางลดลง เร่งอตัราการสะสมสินทรัพย์ (ทนุ) และลดแรงกดดนัตอ่ฐานทรัพยากรธรรมชาติในการ
ท าสวนยาง เป็นต้น ทัง้นีก้ารตดัสินใจเลือกระบบการผลิตแบบสวนยางเชิงเด่ียวหรือสวนยางแบบพืช
ร่วมยางขึน้อยูก่บั (1) การเข้าถึงขนาดและความพร้อมใช้ของสินทรัพย์ (ทนุ) (2) นโยบายรัฐและปัจจยั
เชิงสถาบนัดงักล่าวแล้วข้างต้น (ข้อ 3) และ (3) ความเปราะบางและการรับรู้ความเส่ียงของเกษตรกร 
ทกุทางเลือกกลยทุธ์มีความเส่ียงท่ีเกษตรกรต้องแบกรับและเกษตรกรมกัหลีกเล่ียงความเส่ียงมากกว่า
ใช้การจดัการความเส่ียง การปลกูพืชร่วมยางนบัได้ว่าเป็นเคร่ืองมือการจดัการความเส่ียงท่ีเกษตรกร
สามารถใช้เพ่ือลดและรับมือกบัความเส่ียงจากการผลิต และความเส่ียงตลาดและราคา   

5) ผลลพัธ์การด ารงชีพ (livelihood outcomes) หมายถึง ผลส าเร็จของผลลพัธ์การด ารงชีพท่ี
เกษตรกรคาดหวังหรือตัง้เป้าหมาย ตัวชีว้ัดผลลัพธ์การด ารงชีพท่ีส าคัญ ได้แก่ รายได้เพิ่มขึน้        
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ ความมั่นคงด้านอาหารเพิ่มขึน้ การปรับตวัและความยืดหยุ่นในการด ารงชีพ
เพิ่มขึน้ ความเปราะบางลดลง และมีความยัง่ยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรแต่ละรายมี
เป้าหมายของการด ารงชีพท่ีแตกต่างกัน ทัง้นีผ้ลลพัธ์การด ารงชีพส่งผลกระทบย้อนกลบัต่อศกัยภาพ
การเพิ่มขึน้หรือลดลงของสินทรัพย์ (ทุน) ผลการศึกษาของ สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และคณะ 
(2557) และไชยยะ คงมณี และคณะ (2559) ชีใ้ห้เห็นว่า การปลกูพืชร่วมยางให้ผลลพัธ์การด ารงชีพท่ี
ดี โดยเฉพาะครัวเ รือนท่ีปลูกพืช ร่วมยาง มีรายได้ เพิ่มขึ น้  ความมั่นคงด้านอาหารเพิ่มขึ น้                  
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ความเปราะบางลดลง และความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ โดยเปรียบเทียบกบัครัวเรือนเกษตรขนาดใกล้เคียงกัน  
ท่ีท าสวนยางเชิงเด่ียว ดงัรายละเอียดในหวัข้อถดัไป  

 
4.2 การประยุกต์ใช้แนวคิดการด ารงชีพอย่างย่ังยืนส าหรับการขับเคล่ือนการปลูกพืช

ร่วมยาง 
หลงัปี 2555 วิกฤตริาคายางตกต ่าและการเพิ่มขึน้ของราคาปัจจยัการผลิตเป็นความเส่ียงหลกั 

ท่ีส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ของความเปราะบางของครัวเรือนเกษตรกร การขาดแคลนแรงงานกรีดเป็น   
ความเส่ียงท่ีต้องเฝ้าระวังส าหรับเจ้าของท่ีดินสวนยางท่ีต้องใช้แรงงานจ้างกรีดยาง และยังได้รับ
ผลกระทบเชิงลบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเ ส่ือมโทรมของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิตารางท่ี 3 แสดงระบบการด ารงชีพจ าแนกตามประเภทครัวเรือนเกษตรกรสวนยาง 
ในภาพรวมของพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลาและพทัลงุ เกษตรกรท่ีปรับใช้ระบบเกษตรสวนยางแบบปลกูพืชร่วม
ยางมีเพียงร้อยละ 9.3 และอีกร้อยละ 90.7 เลือกระบบสวนยางเชิงเด่ียว ฟาร์มสวนยางท่ีมีการปลกูพืช
ร่วมยางมีความแข็งแรงของทุนด ารงชีพ (ทุนมนุษย์ ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ ทุนการเงิน และทุน
สงัคม) ท่ีดีกว่าฟาร์มสวนยางขนาดเล็กมากและฟาร์มสวนยางขนาดเล็ก ยกเว้นฟาร์มธุรกิจสวนยาง
ขนาดกลางซึ่งมีความเพียงพอและพร้อมใช้ของทุนธรรมชาติและทุนทางการเงินค่อนข้างสูง อาจจะ
กล่าวได้ว่า ฟาร์มสวนยางขนาดเล็กมากและฟาร์มสวนยางขนาดเล็กมีความอ่อนแอของทนุด ารงชีพ
มากกวา่ฟาร์มประเภทอ่ืน ๆ  

หลงัเกิดวิกฤตราคายางในปี พ.ศ. 2555 ครัวเรือนสวนยางรับรู้ถึงความเส่ียงราคายางตกต ่า
และความไม่แน่นอนของรายได้ ฟาร์มทัง้หมดเลือกใช้กลยุทธ์ด ารงชีพใกล้เคียงกัน คือ การประหยัด
และลดคา่ใช้จา่ยท่ีไมจ่ าเป็น การลดต้นทนุการผลิต เพิ่มรายได้จากการท างานนอกภาคเกษตร และรับ
เงินโอนช่วยเหลือจากรัฐบาล มีเฉพาะฟาร์มสวนยางท่ีมีการปลูกพืชร่วมยางเท่านัน้ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์
การขยายพืน้ท่ีปลูกพืชร่วมยาง ส าหรับฟาร์มสวนยางขนาดเล็กและฟาร์มสวนยางขนาดเล็กมาก         
มีการปรับใช้กลยุทธ์การปลูกพืชร่วมยางมีอย่างจ ากัด เน่ืองจากความอ่อนแอของทุนการด ารงชีพ    
ขาดความมุง่มัน่ของนโยบายรัฐ และตดิกบัดกักรอบของปัจจยัเชิงสถาบนั 
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ตารางท่ี 3 ระบบการด ารงชีพจ าแนกตามประเภทครัวเรือนเกษตรกรสวนยาง 

รายการ 
ฟาร์มสวน
ยางขนาด
เล็กมาก 

ฟาร์มสวนยาง
ขนาดเล็ก 

ฟาร์มสวนยาง
ที่มีการปลูก
พืชร่วมยาง 

ฟาร์มเจ้าของ
ที่ดินสวนยาง
ขนาดเล็ก 

ฟาร์มธุรกิจ
สวนยาง

ขนาดกลาง 
ระบบเกษตรสวนยาง สวนยาง 

เชิงเดี่ยว 
สวนยาง 

เชิงเดี่ยว 
สวนยางแบบ 

ปลกูพืชร่วมยาง 
สวนยาง 

เชิงเดี่ยว 
สวนยาง 

เชิงเดี่ยว 

ทุนการด ารงชีพ      
ทุนมนุษย์      

- อายขุองหวัหน้าครัวเรือน (ปี) 49.9 54.4 57.7 59.8 59.5 
- จ านวนปีการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน (ปี) 8.5 9.3 9.3 10.1  11.2 
- ประสบการณ์ท าสวนยางของหวัหน้าครัวเรือน (ปี) 19.55 21.2 27.1 24.5 30.1 
- สดัสว่นของหวัหน้าครัวเรือนที่มีโรคประจ าตวั (%) 12.5 11.0 11.4 26.0 36.7 
- จ านวนแรงงานทัง้หมด (คน) 2.6 2.5 3.0 1.9 2.4 
ทุนธรรมชาติ      
- สดัสว่นที่ดินที่ไมมี่เอกสารสิทธ์ิ (%)  4.2 0.6 0 3.0 0 
- สดัสว่นครัวเรือนที่ใช้แหลง่น า้ที่สร้างโดยมนษุย์(%) 47.9 33.1 45.9 37.0 56.7 
- ขนาดทีด่ิน  (ไร่) 7.4 11.9 18.8 15.5 49.0 
- ทุนทางการเงนิ      
- รายได้ทัง้หมด (บาท/ปี) 277,691.7 226,680.6 468,177.0 456,025.0 777,246.7 
- รายได้จากสวนยาง (บาท/ปี) 94,979.2 154,863.4 184,878.4 134,897.0 501,566.7 
- สดัสว่นรายได้จากสวนยาง (%) 36.8 68.5 48.7 45.3 70.5 
- เงินออม (บาท) 64,000.0 82,250.0 140,500.0 190,487.5 396,666.7 
ทุนทางกายภาพ      
- บ้าน (%) 98.0 99.4 100 100 100 
- รถยนต์ (%) 37.5 62.9 73.0 74.0 100 
- รถจกัรยานยนต์ (%) 96.0 87.8 94.6 94.0 96.7 
- เคร่ืองตดัหญ้า (%) 29.8 29.8 37.8 31.0 40.0 
- รถแทรกเตอร์ (%) 0.0 0.6 0.0 2.0 0.0 
ทุนทางสังคม      
- การเป็นสมาชิกกลุม่ทางสงัคม (%) 60.4 48.6 73 49.0 66.7 
- สดัสว่นครัวเรือนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ (%) 52.1 37.6 67.5 43.0 56.6 
- ระดบัผลประโยชน์ของกลุม่ทางสงัคม (คา่เฉลี่ย) 3.34 3.42 3.4 3.24 3.58 
การมีส่วนร่วมกับนโยบายรัฐ      
- การได้รับความชว่ยเหลือจากหน่วยงานรัฐ (%) 35.4 26.0 40.5 34.0 56.7 
- การเข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รับความชว่ยเหลือจาก
องค์กรเอกชน/ สถาบนัทางสงัคมอ่ืน ๆ (%) 

21.3 8.8 10.8 9.1 20.0 

ความเปราะบาง      
- ระดบัผลกระทบของภยัธรรมชาติ 2.89 2.96 2.9 3.05 3.47 
- ระดบัผลกระทบของราคายางพาราตกต ่า 
- ระดบัผลกระทบของราคาปัจจยัการผลติเพิ่มขึน้ 
- ระดบัผลกระทบของการขาดแคลนแรงงาน 

4.56 
4.09 
2.74 

4.53 
4.06 
2.51 

4.07 
3.81 
2.73 

4.59 
4.29 
3.10 

4.67 
4.43 
3.93 
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ตารางท่ี 3 (ตอ่) 

รายการ 
ฟาร์มสวน

ยางขนาดเล็ก
มาก 

ฟาร์มสวน
ยางขนาดเล็ก 

ฟาร์มสวน
ยางที่มีการ
ปลูกพืชร่วม

ยาง 

ฟาร์มเจ้าของ
ที่ดินสวนยาง
ขนาดเล็ก 

ฟาร์มธุรกิจ
สวนยาง

ขนาดกลาง 

- ระดบัความไมแ่น่นอนของฝนตก 3.33 3.56 3.33 3.51 3.58 
- ระดบัผลกระทบของความเสื่อมโทรมของดิน 3.32 3.15 3.09 3.16 3.14 
- ระดบัผลกระทบของท างานนอกภาคเกษตร
เพ่ิมขึน้ 

3.00 2.72 3.12 2.97 3.00 

กลยุทธ์การด ารงชีพหลัก 
 

- ประหยดั
และ 

ลดค่าใช้จ่ายท่ี 
ไมจ่ าเป็น 

- ลดต้นทนุการ 
ผลิต 

- เพิ่มการใช้
แรงงาน
ท างานรับจ้าง
ภาคเกษตร 

- เพิ่มการใช้
แรงงาน
ท างานนอก
ภาคเกษตร 

- รับความ
ช่วยเหลือจาก
หน่วยงานรัฐ 

- ประหยดัและ
ลดค่าใช้จ่ายท่ี
ไมจ่ าเป็น 

- ลดต้นทนุการ
ผลิต 

- ใช้แรงงาน
ท างานนอก
ภาคเกษตร 

- รับความ
ช่วยเหลือจาก
หน่วยงานรัฐ 

- ประหยดัและ
ลดค่าใช้จ่ายท่ี
ไมจ่ าเป็น 

- เพิ่มความ
หลาก                 
หลายของระบบ
ผลิต 

- ลดต้นทนุการ
ผลิต 

- ใช้แรงงานท างาน
นอกภาคเกษตร 

- รับความ
ช่วยเหลือจาก
หน่วยงานรัฐ 

- ประหยดั
และลด
ค่าใช้จ่าย
ท่ีไม่
จ าเป็น 

- ลดต้นทนุ
การผลิต 

- ปรับ
เทคนิค
การผลิต 

- เพิ่มงาน
นอกภาค
เกษตร 

- ประหยดัและ
ลดค่าใช้จ่าย
ท่ีไมจ่ าเป็น 

- เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิต 

- ปรับเทคนิค
การผลิต 

- ขยายการ
ผลิต 

- เพิ่มงานนอก
ภาคเกษตร 

ผลลัพธ์การด ารงชีพ      

- ระดบัความเพียงพอของรายได้ 2.56 2.67 2.92 2.73 2.90 

- ระดบัความเพียงพอของเงินออม 3.67 3.3 3.41 3.26 3.33 

- ระดบัความเพียงพอของอาหารบริโภค 3.29 3.59 3.62 3.51 3.73 

- ระดบัความเพียงพอของเสือ้ผ้า 3.35 3.59 3.62 3.53 3.73 

- ระดบัความเพียงพอของขนาดที่ดิน 2.79 3.15 3.38 3.31 3.67 

- ระดบัความเพียงพอของทรัพย์สิน 2.98 3.74 3.57 3.48 3.67 

- ภาวะสขุภาพของสมาชิกครัวเรือน 3.83 3.92 3.76 3.56 3.53 

- ระดบัความเพียงพอของการได้รับบริการ
สาธารณสขุ 

3.27 3.40 3.44 3.46 3.67 

- ระดบัความสมบรูณ์ของดิน 3.35 3.10 3.30 3.25 3.20 

- ระดบัความเพียงพอของน า้ 2.71 2.78 2.65 2.70 2.77 

- ระดบัความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครัวเรือน 4.23 4.28 4.24 4.20 4.27 

- ระดบัความสมัพนัธ์กบัสมาชิกในชมุชน 4.02 3.99 4.14 4.07 4.13 

- ระดบัการมีเครือข่ายสงัคม 3.02 3.25 3.49 3.18 3.63 

- ภาพรวมความเป็นอยูข่องครัวเรือน 3.40 3.14 3.16 3.37 3.00 

ที่มา: ดดัแปลงจาก ไชยยะ คงมณี และคณะ, 2559 
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ในปี 2559 แม้ว่าเกษตรกรทกุประเภทมีความเป็นอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางเท่านัน้
แต่มีความเพียงพอในระดบัมากด้านอาหาร เสือ้ผ้า สินทรัพย์ ภาวะสขุภาพ ความสมัพนัธ์กบัสมาชิก 
ในครัวเรือน และความสมัพนัธ์ทางสงัคม ยกเว้นฟาร์มสวนยางขนาดเล็กมากท่ีมีความไม่เพียงพอของ
ขนาดท่ีดิน อย่างไรก็ตามฟาร์มสวนยางท่ีมีการปลกูพืชร่วมยางมีความเพียงพอของขนาดท่ีดิน รายได้ 
เงินออม และทุนสงัคมท่ีดีกว่าฟาร์มประเภทอ่ืนโดยเปรียบเทียบ ผลการศกึษาชีใ้ห้เห็นว่า วิกฤตราคา
ยางส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกรทุกประเภทมีความเป็นอยู่ลดลงจากระดบัดีเป็นระดบัปานกลาง แต่
ฟาร์มสวนยางท่ีมีการปลูกพืชร่วมยางมีความสามารถรับมือและมีความยืดหยุ่นของการด ารงชีพ
เพิ่มขึน้โดยเปรียบเทียบ นบัได้วา่การปลกูพืชร่วมยางเป็นเคร่ืองมือจดัการความเส่ียงท่ีควรส่งเสริมให้มี
การปรับใช้โดยทั่วไปส าหรับเกษตรกรสวนยางขนาดเล็กและยังส่งผลต่อการปรับปรุงความมั่นคง
ทางด้านอาหาร ความเปราะบางลดลง และความยัง่ยืนของการใช้ทรัพยกรธรรมชาติ 
 

4.3 แนวคิดองค์ประกอบของรายได้สุทธิของครัวเรือน 
การตกต ่าของราคายางพาราจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งส่วนใหญ่เป็น

เกษตรกรรายเล็กอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แนวคิดองค์ประกอบของรายได้สุทธิของครัวเรือนท่ีน าเสนอนี ้
เปรียบเสมือนตวัแบบการแก้ปัญหาการตกต ่าของราคายางพาราท่ีอิงแนวคิดการพึ่งพาตนเองของ
เกษตรกรเป็นหลกั ซึ่งพฒันาโดย สมบรูณ์ เจริญจิระตระกลู (2558) แนวคิดนีชี้ใ้ห้เห็นว่าการแก้ปัญหา
สิ่งใดก็ตามให้แก้ท่ีสาเหตขุองปัญหา การแก้รายได้สทุธิของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางท่ีตกต ่าลง
จากการตกต ่าลงของราคายางพาราก็เช่นเดียวกนั ก็ต้องแก้ท่ีสาเหตขุองปัญหาดงัแสดงไว้ในสมการท่ี 
(1) (2) และ (3) โดยสมการท่ี (3) เป็นการเสนอทางเลือกและทางรอดในการปรับตวัของเกษตรกร
โดยเฉพาะเกษตรกรรายเล็กภายใต้วิกฤตริาคายาง ผา่นตวัแบบรายได้สทุธิของครัวเรือนเกษตรกรดงันี ้
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ก านดให้  

NHI หมายถึง รายได้สทุธิของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง (Net Household Income)
 FI หมายถึง  รายได้จากฟาร์ม (Farm Income) 

OI หมายถึง  รายได้นอกฟาร์ม (Off-Farm Income) 
PC หมายถึง  ต้นทนุการผลิตยางพารา (Production Cost) 
HE หมายถึง  คา่ใช้จา่ยในครัวเรือน (Household Expense) 
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P หมายถึง  ราคายางพารา (Rubber Price) 
Y หมายถึง  ผลผลิตท่ีได้จากสวนยางพารา (Rubber Production) 
S หมายถึง  พืน้ท่ีเพาะปลกูยางพารา (Rubber Land) 
Y/S หมายถึง  ผลิตภาพของท่ีดนิ (Land Productivity) 
 
จากสมการท่ี (3) จะเห็นได้ว่ารายได้สทุธิของครัวเรือนเกษตรกร (ซึ่งเป็นปัญหาของเกษตรกร

ในภาวะราคายางตกต ่า) จะมากหรือน้อย จะเป็นบวกหรือลบ ขึน้กับปัจจยัท่ีเป็นต้นเหตุถึง 6 ปัจจัย 
บางปัจจยัอยู่นอกเหนือการควบคมุของเกษตรกร ในขณะท่ีบางปัจจยัเกษตรกรสามารถควบคมุให้อยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสมได้ แตล่ะปัจจยัมีข้อสรุปเป็นทางเลือกและทางรอดแก่เกษตรกรได้ดงันี ้

ปัจจัยที่หน่ึง: ราคายางพารา (P) ราคายางพาราจะสงูหรือต ่านอกจากจะขึน้กบักลไกตลาด
ปกติ คือปริมาณการผลิตและการใช้ยางของโลกเป็นหลกัแล้ว ยงัขึน้กับการเก็งก าไรในตลาดซือ้ขาย
สินค้าล่วงหน้าซึ่งมีความสลบัซบัซ้อนอีกด้วย  ในระยะสัน้ไม่มีกลไกทางการตลาดใดสามารถก าหนด
ราคายางพาราให้อยู่ในระดบัท่ีต้องการได้ ในอดีตหลายต่อหลายรัฐบาลพยายามแทรกแซงตลาด
เพ่ือให้ราคายางพาราอยู่ในระดับท่ีก าหนด แต่ไม่เคยประสบความส าเร็จ ผู้ ได้ประโยชน์กลับไม่ใช่
เกษตรกรส่วนใหญ่ อีกทัง้เป็นการสร้างภาระทางการคลงัให้กบัประเทศอยู่เสมอ ดงันัน้เพ่ือให้มีรายได้
สทุธิของครัวเรือนสูงขึน้เกษตรกรจึงไม่ควรเทความหวงัทัง้หมดให้กับปัจจยัด้านราคา แตท่ี่ควรปฏิบตัิ
คือควร (ต้อง) ท าคณุภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานผ่านกลุ่มหรือสถาบนัท่ีตนเองสงักดัเพ่ือยกระดบั
ราคาให้สงูขึน้ 

ปัจจัยที่สอง: ผลิตภาพของที่ดิน (Y/S) ผลิตภาพของท่ีดินเป็นปัจจยัท่ีเกษตรกรต้องหนัมา
ให้ความสนใจเป็นพิเศษ และต้องท าให้ดีขึน้ การเพิ่มผลิตภาพของท่ีดินมีสองวิธี วิธีแรกท าได้โดยการ
ฟืน้ฟูบ ารุงสวนยางให้เหมาะสม ทัง้เร่ืองของพืชคลุมดิน การบ ารุงดิน ระบบกรีด และความประณีตใน
การกรีด สิ่งเหลา่นีท้ าให้ผลผลิตตอ่ไร่สงูขึน้ได้ ปัจจบุนัมีสวนยางจ านวนมากท่ีปลกูในวฏัจกัรท่ีสองหรือ
สาม ดงันัน้การฟืน้ฟบู ารุงสวนยางจงึเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องปฏิบตัิ วิธีท่ีสองท าได้โดยการปลกูพืช
ร่วมยาง คือพืชท่ีปลูกร่วมกบัต้นยางและอยู่ร่วมกบัต้นยางจนกระทัง่ต้นยางถกูตดัโค่น โดยการศกึษา
ของ สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และคณะ (2557) พบว่าการปลูกพืชร่วมยางมีความเป็นไปได้เชิง
เศรษฐกิจ สวนยางท่ีมีพืชร่วมให้ผลตอบแทนสงูกวา่สวนยางเชิงเด่ียวอย่างชดัเจน ซึ่งได้ให้รายละเอียดไว้
แล้วในสว่นท่ี 5  

ปัจจัยท่ีสาม: พืน้ท่ีเพาะปลูกยางพารา (S) ขนาดพืน้ท่ีเพาะปลกูเป็นข้อจ ากดัของเกษตรกร
ชาวสวนยางของประเทศ ทัง้นีเ้น่ืองจากส่วนใหญ่ของเกษตรกรเป็นชาวสวนยางรายเล็ก ทางออกเดียว
ท่ีเป็นไปได้คือ ต้องตัง้ค าถามว่าภายใต้พืน้ท่ีขนาดเล็กนัน้ เราจะท ากิจกรรมเสริมอะไรได้บ้างเพ่ือเพิ่ม
รายได้ให้กบัครัวเรือนนอกจากรายได้จากยางพารา 
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ปัจจัยท่ีส่ี: รายได้นอกฟาร์ม (OI) รายได้นอกฟาร์มจากการเกษตรและไม่ใช่เกษตรอาจเป็น
แหล่งรายได้ท่ีจ าเป็นของครัวเรือน แต่เกษตรกรต้องปรับระบบการกรีดยาง จัดระเบียบแรงงานใน
ครัวเรือนเสียใหม่ เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการท างานนอกฟาร์ม กรณีท่ีเกษตรกรใช้ระบบกรีดความถ่ี
สงู อาจจะต้องปรับทศันะเสียใหม่ และหนัมาใช้ระบบกรีดวนัเว้นวนั ทัง้นีเ้น่ืองจากการกรีดถ่ีไม่ได้ท า
ให้ผลผลิตสูงขึน้ ดงัผลการศึกษาของ ศุภกร เวชศาสตร์ (2557) ได้รวบรวมข้อมูลผลผลิตจริงของ
เกษตรกรชาวสวนยางจากสหกรณ์กองทนุสงเคราะห์การท าสวนยางท่ีเกษตรกรแตล่ะคนน ามาขายใน
หนึง่ปี และน าข้อมลูดงักล่าวมาวิเคราะห์พบว่าสวนยางท่ีกรีดด้วยระบบวนัเว้นวนัให้ผลผลิตตอ่ไร่ตอ่ปี
เฉล่ีย 272.9 กิโลกรัม ในขณะท่ีสวนยางท่ีกรีดด้วยระบบความถ่ีสูงให้ผลผลิตต่อไร่ต่อปีเฉล่ีย 272.9 
กิโลกรัม การกรีดด้วยระบบท่ีแตกตา่งกนัทัง้สองดงักลา่วให้ผลผลิตไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (P = 0.911) จึงสรุปได้ว่าการกรีดยางด้วยระบบวนัเว้นวนันัน้ นอกจากผลผลิตท่ีได้ไม่ลดลงและ
เหน่ือยน้อยลงแล้ว เกษตรกรจะมีเวลาวา่งมากขึน้ในแตล่ะเดือนหรือแตล่ะปี และสามารถจดัสรรเวลาท่ี
วา่งมากขึน้ดงักล่าวไปท ากิจกรรมนอกฟาร์มสร้างรายได้เสริมให้กบัครัวเรือนได้อย่างไม่กระทบตอ่การ
ท าสวนยางพาราอีกด้วย 

ปัจจัยท่ีห้า: ต้นทุนการผลิตยางพารา (PC) เกษตรกรต้องพยายามลดต้นทนุการผลิตท่ีเป็น
เงินสด ใช้แรงงานครัวเรือนเป็นหลกัในการจดัการกิจกรรมตา่ง ๆ ในสวนยาง เน้นการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ใน
สวนยาง หรือท าปุ๋ ยอินทรีย์พืน้ฐานใช้เอง เป็นต้น 

ปัจจัยท่ีหก: ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (HE) เกษตรกรต้องลดรายจ่ายภายในครัวเรือนเท่าท่ีจะ
ท าได้และลดรายจา่ยท่ีไมจ่ าเป็น  เชน่ ท าน า้ยาอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือนหรือซือ้น า้ยาอเนกประสงค์
จากวิสาหกิจชมุชนในพืน้ท่ี และพึ่งพาอาหารสดจ าพวกพืช ผกั ผลไม้ รวมทัง้เนือ้สตัว์ชนิดตา่ง ๆ จาก
ครัวเรือนของตนเองด้วยการใช้พืน้ท่ีรอบ ๆ บ้านให้เกิดประโยชน์ตอ่การผลิตให้มากท่ีสดุ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความมัน่คงทางอาหารให้กบัครัวเรือนได้อีกทางหนึง่ 

กล่าวโดยสรุปวิกฤติราคายางท่ีค่อนข้างยาวนานครัง้นีส้่งผลให้รายได้ของเกษตรกรตกต ่าลง
อยา่งมาก สงัคมรับรู้ได้วา่มนัเป็นความทกุข์ของเกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ของประเทศ หากจะแก้
ทกุข์ก็ต้องแก้ตรงเหตท่ีุก่อให้เกิดทกุข์ตามหลกัอริยสจัจ์ ซึ่งตวัแบบรายได้สทุธิของครัวเรือนเกษตรกรดงั
สมการท่ี (3) ดงักล่าว ชีว้่าการแก้ปัญหารายได้สทุธิของครัวเรือนเกษตรกร (NHI) เม่ือเผชิญกบัปัญหา
การตกต ่าของราคายาง เกษตรกรสามารถแก้ได้หลายวิธี แต่ต้องแก้ตรงเหตุปัจจัยท่ีควบคุมได้ 
(Controllable Factors) เป็นหลกั คือ ให้ความใส่ใจและพัฒนาปัจจยัท่ีสองถึงหกให้ดีขึน้ดงักล่าว
ข้างต้น อนัเป็นทางเลือกท่ีจะน ามาซึง่ทางรอดในการลดความทกุข์ของเกษตรกรชาวสวนยางลงได้  
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5. ปัจจัยเอือ้/ ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยาง 
 กล่าวได้ว่าการขับเคล่ือนหรือส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยางท่ีผ่านมาของประเทศไทยไม่ค่อย
ประสบความส าเร็จทัง้ ๆ ท่ีมีหลายปัจจัยท่ีเอือ้ต่อการตัดสินใจปลูกพืชร่วมยางของเกษตรกร ทัง้นี ้
เน่ืองจากมีปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคในการขบัเคล่ือนการปลกูพืชร่วมยางเช่นเดียวกนั และดเูหมือนปัจจยัท่ี
เป็นอุปสรรคมีน า้หนกัมากว่าเสียด้วย ส าหรับปัจจัยเอือ้และปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการ
ปลกูพืชร่วมยาง  มีรายละเอียดดงันี ้
 
     5.1 ปัจจัยเอือ้ต่อการส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยาง  

ปัจจัยเอือ้ต่อการส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยางประกอบด้วย (1) นโยบายของการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) (2) ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบจากการปลกูพืชร่วมยาง (3) ความรู้และบทเรียนจาก
การปลกูพืชร่วมยาง (4) องค์กรภาคประชาชน และ (5) มิติอ่ืน ๆ ท่ีเป็นปัจจยัเสริมศกัยภาพการปลกูพืชร่วม
ยาง 

 
5.1.1 นโยบายการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 

 ตัง้แต่ปี 2540 เป็นต้นมา สกย. ได้ผ่อนปรนระเบียบว่าด้วยการขอทุนสงเคราะห์ปลูกแทน              
โดยอนญุาตให้เกษตรกรท่ีขอทนุสงเคราะห์ปลูกแทนเว้นไม้ชนิดอ่ืนในสวนยางพาราได้ไม่เกิน 15 ต้นต่อ
ไร่ หรือระหวา่งปี 2556 - 2558 สกย. ส่วนกลางจดัท าโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธุรกิจ (Corporate 
Social Responsibility: CSR) เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสร้างป่าในสวนยาง โดยตัง้งบประมาณไว้ 
1,500,000 บาทต่อปี ให้กับ 6 จังหวัด ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการไปจัดหา (ซือ้) กล้าไม้ร่วมยางแจกจ่ายให้
เกษตรกรท่ีสนใจ และล่าสุดปี 2558-2559 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ปรับระเบียบว่าด้วยการ
สงเคราะห์ปลูกแทนโดยเพิ่มเติมแบบ 5 คือ เกษตรกรสามารถโค่นยางพาราปลูกแทนด้วยการเกษตร
แบบผสมผสาน (ยางพารา 40 ต้นตอ่ไร่ ปลูกไม้ผล หรือไม้ป่าในสวนยาง หรือเลีย้งสตัว์ในสวนยางได้
ด้วย) โดยเกษตรกรจะได้รับเงินสงเคราะห์ 16,000 บาท/ไร่ เท่ากับการปลูกแทนแบบ 1 คือ ปลูก
ยางพารารอบใหม่หลังโค่นสวนยางเดิม ทัง้สามกรณีดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า สกย. หรือ กยท. เองก็ให้
ความส าคญักบัการสง่เสริมการปลกูพืชร่วมยางไมน้่อย 
 

5.1.2 ความรู้เก่ียวกับผลกระทบจากการปลูกพืชร่วมยาง 
 ท่ีผ่านมาปัญหาผลกระทบจากการปลูกพืชร่วมยางเป็นโจทย์ใหญ่ข้อหนึ่งท่ีสงัคมมกัตัง้ค าถาม
ว่า การปลูกพืชร่วมยางจะกระทบต่อผลผลิตยางหรือไม่ รายได้จะดีขึน้จริงหรือไม่ เป็นต้น แต่ปัจจุบนั
ค าตอบตอ่โจทย์ดงักล่าวมีความชดัเจนมากขึน้ ว่าระบบสวนยางพาราท่ีมีพืชร่วมให้ผลกระทบเชิงบวก
อยา่งชดัเจน 
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 1) ผลกระทบตอ่ผลผลิตยาง 
ไม่ว่าจะเป็นค าตอบจากเกษตรกรท่ีปลกูพืชร่วมจากภาคประชาชน หรือจากเจ้าหน้าท่ี กยท. ส่วน

ใหญ่ต่างให้ทศันะว่าพืชร่วมยางท่ีเป็นไม้เศรษฐกิจโตเร็วจะกระทบต่อผลผลิตยาง ในขณะท่ีพืชร่วมท่ี
เป็นไม้ป่า  ไม้ผล หรือไผ่ ไม่กระทบตอ่ผลผลิตยางแตอ่ย่างใด ทศันะดงักล่าวสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Goetz et al. (2002) ท่ีได้ศกึษาการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีป่าชัน้ 2 ไปเป็นการท าแปลงพืชร่วมและแปลง
พืชเชิงเด่ียวในพืน้ท่ี Amazonia โดยพบว่า แปลงพืชเชิงเด่ียวมีอตัรามวลชีวภาพเหนือพืน้ดินท่ีระดบั   
7.7 - 56.7 ตนัตอ่เฮกแตร์ ในขณะท่ีแปลงพืชร่วมมีอตัราสงูกว่า คือ ระดบั 13.2 - 42.3 ตนัตอ่เฮกแตร์ จึง
สง่ผลตอ่อตัราการเจริญเตบิโตและจ านวนผลผลิตของแปลงพืชร่วมท่ีสงูกวา่ในระยะยาว 

2) พืชร่วมยางกบัผลทางเศรษฐกิจ 
 ผลทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากพืชร่วมยางจะมีรูปแบบอย่างไรขึน้กบัประเภทของพืชร่วมยางท่ีปลูก 
เชน่ ถ้าเป็นผกัเหมียงหรือผกัเหรียงอาจจะสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกรเป็นรายวนัหรือรายสปัดาห์ ถ้าเป็น
ไผ่ตระกูลไผ่มันป่าอาจจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ถ้าเป็นพืชร่วม
ประเภทไม้ผลก็จะให้รายได้แก่เกษตรกรเป็นรายปี เพราะไม้ผลส่วนใหญ่จะให้ผลผลิตเพียงปีละ 1 ครัง้
ตามฤดกูาล 
 แตถ้่าเป็นพืชร่วมประเภทไม้ป่าหรือไม้เศรษฐกิจโตเร็ว จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพียงครัง้เดียว
ในช่วงท่ีตัดโค่นเท่านัน้ พืชประเภทนีเ้ปรียบเสมือนการสะสมเงินไว้ในธนาคารให้พอกพูนขึน้เร่ือย ๆ          
และจะได้เงินก้อนโตเม่ือตดัโคน่ โดยสามารถตดัโคน่พร้อมการโคน่ต้นยางพารา  
 ดงัท่ีกล่าวแล้วว่าพืชร่วมท่ีปลกูไม่มีผลกระทบเชิงลบตอ่ผลผลิตยางแตอ่ย่างใด ในขณะท่ียงัมี
รายได้จากพืชร่วมเพิ่มเตมิจากยางพาราอีกด้วย ลงุวรรณ ขนุจนัทร์ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า “ต้นตะเคียนทอง
หนึ่งต้นท่ีปลูกเป็นพืชร่วมในระยะเวลา 25-30 ปี หลังปลูก จะขายได้ไม่ต ่ากว่า 10,000 บาท             
ลองจินตนาการดวูา่สวนยาง 10 ไร่ ท่ีปลกูตะเคียนทองเป็นพืชร่วมจะสร้างรายได้ให้เจ้าของสวนเท่าไร่” 
หรือ อภินันท์ หมัดหลี ได้ให้ข้อมูลว่า “เฉพาะจ าปาดะร่วมยางท่ีสมบูรณ์ดีเพียง 1 ต้น ให้ผลผลิต
ประมาณ 100 ผลตอ่ปี แตล่ะผลหนกัประมาณ 3 กก. ราคาขายประมาณ 30 บาทตอ่กก. ดงันัน้จ าปาดะ
เพียง 1 ต้น สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้สงูถึง 9,000 บาทตอ่ปี” (สมบรูณ์ เจริญจิระตระกลู และ
คณะ, 2557ข) 
 และล่าสดุ ภูวนนท์ ชเูอียด เกษตรกรท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี จดบนัทึกรายได้จากการ
ปลกูผกั เหมียงร่วมสวนยางของเกษตรกรในพืน้ท่ี ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง พบว่า
การปลกูผกัเหมียงร่วมยางสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรถึง 30,000 บาท/ ไร่/ ปี (สมัภาษณ์วนัท่ี 29 
กนัยายน 2559) อยา่งไรก็ตามเกษตรกรก็ต้องให้ความส าคญักบัการจดัการการตลาดผกัเหมียง 
 สอดคล้องกบัการศึกษาของ Penot E. (2001) ท่ีพบว่า ในช่วงราคายางตกต ่าชาวสวนยางพาราท่ี
ท าวนเกษตรในสวนยางจงัหวดั Jambi ประเทศอินโดนีเซีย สามารถบรรเทาวิกฤตทางเศรษฐกิจได้ โดยมีพืช
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ร่วมเป็นรายได้เสริม สง่ผลให้ในชว่งเวลาตอ่มาพืน้ท่ีท าวนเกษตรสวนยางพาราขยายมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง และ
กลายเป็นอาชีพหลกัของชาวสวนยางอินโดนีเซีย นอกจากนัน้ Joshi et al. (2002) ท าการส ารวจรายได้
ครัวเรือนเกษตรกรสวนยางรายเล็ก ในจงัหวดั Bungo ประเทศอินโดนีเซีย พบว่า รายได้รวมของครัวเรือนกว่า
ร้อยละ 70 ของรายได้ทัง้หมด มาจากการท าวนเกษตรในสวนยางพารา นอกจากนัน้  Tournbize and 
Sinoquet (1995); Rodrigo V.H.L.(1997) and; Rodrigo et al. (2001) ตา่งก็ยืนยนัในการศกึษาของ
ตนว่าการปลกูพืชร่วมยางจะช่วยลดความเส่ียงจากราคายางพาราตกต ่า และน่าจะเป็นส่วนช่วยสร้าง
ความมัน่คงทางรายได้ให้แก่เกษตรกรได้  

นอกจากนี ้Wulan et al., (2008) ได้วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของระบบสวนยางแบบวนเกษตร 
ท่ีเมือง Sangguu ประเทศอินโดนีเซีย พบวา่ ได้คา่ IRR ร้อยละ 21.01 ซึ่งเป็นอตัราผลตอบแทนท่ีน่าพึง
พอใจ  

สดุท้ายจากการศกึษาเร่ืองการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในการเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวให้ระบบสวนยางพารา
ของ สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และคณะ (2557) พบว่า ณ ราคายาง 44.50 บาทต่อกิโลกรัม สวนยางพารา
เชิงเด่ียวให้คา่อตัราผลตอบแทนตอ่การลงทนุ (Benefit Cost Ratio: BCR) เท่ากบั 1.31 ขณะท่ีสวนยางพาราท่ี
มีพืชร่วมระบบท่ี 1 (ยาง – ตะเคียนทอง - กฤษณา) ระบบท่ี 2 (ยาง – ตะเคียนทอง - จ าปาทอง) และระบบท่ี 3 
(ยาง - ไผ่มนัป่า) ให้ค่า BCR เท่ากับ 2.47, 2.07 และ 1.83  ตามล าดบั สรุปได้ว่าระบบสวนยางท่ีมีพืชร่วม
ให้ผลทางเศรษฐกิจดีกวา่สวนยางเชิงเด่ียวอยา่งชดัเจน 
    3) พืชร่วมยางกบัความมัน่คงทางอาหาร  
 ส าหรับประเด็นพืชร่วมยางกับความมั่นคงทางอาหารนัน้ ก าราบ พานทอง นักพัฒนาเอกชน     
ท่ีคลุกคลีอยู่กับประเด็นพืชร่วมยางมาอย่างยาวนาน ได้ให้ทศันะว่าพืชร่วมยางท่ีเน้นความมัน่คงทาง
อาหารสามารถปลกูได้ระหวา่งร่องยางจ าแนกตามลกัษณะของพืชได้ ดงันี ้
 (1) พืชท่ีมีทรงพุม่เล็ก เชน่ ผกัเหมียง ผกัหวานป่า ผกัภมูิสามง่าม ผกัภูมิใหญ่ ตาหมดั ข้าวสาร
ขาว ข้าวสารแดง เป็นต้น 
 (2) พืชท่ีให้หวั - เหง้า เชน่ หวัมนั ขิง ดาหลา จวด กระวาน เป็นต้น  
 (3) พืชท่ีมีลกัษณะเป็นเถา เชน่ ส้มมวงเถา พริกไทย ดีปลีเชือก เทียมลิง มะหาด เป็นต้น  
 กรณีเกษตรกรท่ีปลกูไม้ผลเป็นพืชร่วม หากพิจารณาจดัเกษตรกรกลุ่มนีอ้ยู่ในพวกท่ีปลกูพืชร่วม
ยางท่ีเน้นความมัน่คงทางอาหาร ก็จะพบเกษตรกรปฏิบตัิกันบ้างในพืน้ท่ีต าบลเขาพระ ส่วนพืน้ท่ีต าบล   
ตะโหมดเกษตรกรไม่นิยมปลูกไม้ผลร่วมยาง ซึ่งไม้ผลนัน้นอกจากจะให้อาหารแก่เกษตรกรแล้ว ยงัขาย
เป็นรายได้ให้กบัครัวเรือนได้อีกด้วย  
 กรณีท่ีน่าสนใจท่ีพบในพืน้ท่ีต าบลตะโหมดคือ การมีพืชร่วมยางตามแนวคิดธรรมชาติของ      
ลงุวิฑรู  หนเูสน คือ นอกเหนือจากผลผลิตยางท่ีดี และการได้พืชร่วมจ าพวกไม้ใช้สอยแล้ว สวนยางของ
ทา่นยงัให้อาหารจ าพวกเห็ดท่ีมีมลูคา่สงูท่ีขึน้เองตามธรรมชาต ิเชน่ เห็ดเสม็ด เห็ดนมหม ูเห็ดนมจง และ
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เห็ดโคน รวมประมาณ 1,000 กิโลกรัมต่อปี เห็ดแต่ละชนิดดังกล่าวมีราคาเฉล่ียทัง้ปี 100 บาทต่อ
กิโลกรัม  
 จากการศกึษาของ The International Economic Research Institute (2011) ในพืน้ท่ีจงัหวดั     
สาราวนั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ในอดีตรูปแบบการท าสวนยางพาราแบบดัง้เดิม
ท่ีมีความหลากหลายของพืชนานาพรรณในสวนยาง ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการหาของป่า การขาย
ไม้และสมุนไพร หรือแม้แต่การล่าสัตว์จ าหน่าย กล่าวได้ว่ารูปแบบการท าสวนยางดงักล่าวส่งผลให้
เกษตรกรมีความมัน่คงทางด้านอาหารระดบัหนึ่ง แต่ในปัจจุบนัเม่ือเปล่ียนรูปแบบมาเป็นการท าสวน
ยางพาราเชิงเด่ียว ประกอบกับการใช้สารเคมีก าจัดศตัรูพืช ท าให้ความมัน่คงด้านอาหารและรายได้
เสริมเหล่านัน้หายไป เช่นเดียวกนัการศกึษาของ Penot and Sunario (1997) ท่ีได้ส ารวจการท าสวน
ยางแบบวนเกษตรท่ีประเทศอินโดนีเซีย พบว่า มีผลิตผลท่ีได้รับเพิ่มเติมจากพืชร่วมยางชนิดต่าง ๆ 
สามารถใช้เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและจ าหนา่ย  
      4) พืชร่วมยางกบัผลทางสิ่งแวดล้อม 
 ต าบลตะโหมด มีกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมของสภาลานวดั ซึ่งรับผิดชอบด้านป่าไม้และแหล่งน า้    
ล าธารเป็นบทบาทส าคญั แกนน าสภาลานวดัมีความคิดว่าพืชร่วมยางเปรียบเสมือนป่าท่ีมนษุย์สร้างขึน้
เองในพืน้ท่ี จึงหวังผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ ในขณะท่ีเครือข่ายเกษตรกรรม
ทางเลือกท่ีขับเคล่ือนการปลูกพืชร่วมยางท่ีต าบลเขาพระ ซึ่งก็มีกิจกรรมธนาคารต้นไม้ของกลุ่ม        
ออมทรัพย์เป็นสมาชิกของเครือข่ายด้วย ทัง้หมดก็มีเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยชีใ้ห้เกษตรกร
ชาวสวนยางเห็นโทษของการท าสวนยางเชิงเด่ียว และเชิญชวนให้เกษตรกรหนัมาให้ความส าคญักับ
การปลกูพืชร่วมยาง เพ่ือเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ให้กบัพืน้ท่ี ดงัเช่นการศกึษา
ของ พงษ์ศกัดิ ์ วิทวสัชตุกิลุ และพิณทิพย์  ธิตโิรจนะวฒัน์ (2552) พบวา่การเปล่ียนแปลงโครงสร้างและ
การท างานตามหน้าท่ีจากระบบนิเวศป่าต้นน า้  ไปเป็นระบบนิเวศยางพาราเชิงเด่ียว ท าให้             
ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงจากระดบัสงู โดยมีคา่คะแนนความหลากหลายทางชีวภาพ 49.60 
มาเป็นระดบัค่อนข้างต ่า ซึ่งมีค่าคะแนนความหลากหลายทางชีวภาพเพียง  19.71 เท่านัน้ ดังนัน้      
การปลกูพืชร่วมยางยอ่มสง่ผลดีตอ่สิ่งแวดล้อมอยา่งแนน่อน 

การศกึษาของ Sombroek et al. (2000) ท่ีพบว่าความหลากหลายของพนัธุ์ไม้ในแปลงมีผล
ตอ่การสะสมอินทรียวตัถุในดิน อินทรียวตัถุในดินเหล่านีเ้ป็นปัจจยัส าคญัต่อคณุภาพดิน สอดคล้องกับ
การศกึษาของ Schroth et al. (1999) ท่ีได้ข้อสรุปว่าพืชร่วมตา่ง ๆ ก็มีผลตอ่การสะสมคาร์บอนในดิน 
อนัเน่ืองมาจากการท างานของระบบรากพืชในระดบัความลึกท่ีแตกตา่งกนั และสตัว์ในดิน ส่งผลให้ดิน
ดีสามารถรักษาความอดุมสมบรูณ์ ความชืน้ และแร่ธาตอุาหารให้แก่ดนิในระยะยาว  
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5.1.3 ความรู้และบทเรียนจากการปลูกพืชร่วมยาง 
 ความรู้และบทเรียนจากการปลูกพืชร่วมยางท่ีค้นพบจากการศึกษาของ สมบูรณ์ เจริญจิระ
ตระกลู และคณะ (2558) เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมท่ีสนใจการปลกูพืชร่วมยาง เพ่ือให้รู้ว่าอะไรคือความรู้
ท่ีควรปฏิบตั ิอะไรคือบทเรียนท่ีไมค่วรปฏิบตัซิ า้รอยเดมิ 
 1) ความรู้เก่ียวกบัการปลกูพืชร่วมยางของเกษตรกร 
   ความรู้ในท่ีนี ้หมายถึง ความรู้ภาคปฏิบตัิท่ีเกษตรกรสรุปได้จากการปลูกพืชร่วมยางมาไม่ต ่ากว่า 
10 ปี ว่าเป็นการปฏิบตัิท่ีได้ผลหรือไม่ กระทบต่อผลผลิตยางอย่างใด โดยจ าแนกออกเป็น 2 ส่วน (1) พืชท่ี
เหมาะส าหรับการปลกูเป็นพืชร่วมยาง และ (2) บริเวณ ความหนาแนน่ และชว่งเวลาท่ีเหมาะสมในการปลกูพืช
ร่วม   
 1.1) พืชท่ีเหมาะส าหรับการปลกูเป็นพืชร่วมยาง 
 พืชร่วมท่ีเหมาะและได้ผลดี และไม่กระทบต่อผลผลิตยาง จ าแนกออกเป็นไม้ป่า ไม้ผล และไม้
เศรษฐกิจโตเร็ว ดงันี ้
      (1) ไม้ป่า 
      ไม้ป่าทกุชนิด เชน่ ตะเคียนทอง จ าปาทอง กฤษณา ยางนา ทงั พะยอม สกัทอง เป็นต้น ปลกูเป็น
พืชร่วมยางได้ทัง้หมด ปลกูได้ทกุสภาพสวน ดแูลรักษาง่ายเพราะรากไม้ป่าจะหยัง่ลึกหาอาหารในดินท่ีระดบั
ลึกกว่าระดบัรากต้นยางพารา เป็นการเพิ่มโพรงและความพรุนของดินให้กับสวนยางท่ีมีพืชร่วมด้วย ส าหรับ
ตะเคียนทองจะทนแล้ง ทนแดด และทนฝนมากเป็นพิเศษ  
           (2) ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว 
      สะเดาเทียมและมะฮอกกานี หากจะปลกูเป็นพืชร่วมยาง ไม่ควรปลกูระหว่างร่องยางเป็นจ านวน
มากเหมือนท่ีปฏิบตักินัโดยทัว่ไป เพราะสะเดาเทียมและมะฮอกกานีเป็นไม้โตเร็วท่ีจะไปแย่งอาหารต้นยาง แต่
หากจะปลูกสะเดาเทียมหรือมะฮอกกานีเป็นไม้ร่วมยาง ควรปลูกในหลุมท่ีต้นยางตายหรือปลูกริมสวน และ
แนวสวนยางท่ีอยูริ่มคลอง จะไมก่ระทบตอ่ผลผลิตยาง และพืชร่วมทัง้ 2 ชนิดนีก็้เจริญเตบิโตดีมากด้วย  
      (3) ไม้ผล 
      ไม้ผลท่ีปลกูเป็นพืชร่วมยางได้ผลดี เช่น ทุเรียน จ าปะดะ กระท้อน  หมาก มะไฟ รังแข (ลกูปยุ) 
รวมทัง้ สะตอ เหรียง เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม้ผลท่ีปลูกเป็นพืชร่วมยางดงักล่าว จะโตช้ากว่าการปลูกไม้ผล
เป็นสวนแยกอย่างอิสระ การให้ผลก็เช่นเดียวกนั จะให้ผลผลิตน้อยกว่าและช้ากว่าไม้ผลท่ีปลกูเป็นสวนแยก
อยา่งอิสระประมาณ 2 ปี   
 1.2) บริเวณ ความหนาแน่น และช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปลกูพืชร่วม บริเวณท่ีเหมาะสมใน
การปลกูพืชร่วมยาง คือ ระหว่างร่องยาง ซึ่งสอดคล้องกบั Rodrigo, Silva & Munasighe (2004) ท่ีได้ศกึษา
ระยะปลูกท่ีเหมาะสมของพืชร่วมประเภทไม้โตช้า ท่ีเมือง Kalutara ประเทศศรีลังกา โดยศึกษาแปลง
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ทดลองยางอาย ุ9 ปี พบว่าระยะห่างระหว่างยางพาราและพืชร่วม ควรห่างกนัอย่างต ่า 2.4 เมตร ท าให้พืช
ทัง้สองมีอตัราการเจริญเตบิโตและให้ผลผลิตดี   
 ส่วนความหนาแน่นในการปลูกท่ีเหมาะสมนัน้ หากเจ้าของสวนเน้นในเร่ืองความเป็นธรรมชาต ิ        
จะปลกูพืชร่วมหนาแนน่เทา่ไรก็ได้ แตถ้่าเน้นเชิงเศรษฐกิจควรปลกูพืชร่วมได้ 30 - 40 ต้นตอ่ไร่  
 อย่างไรก็ตามการเลือกความหนาแน่นของพืชร่วมยางท่ีปลูกให้พิจารณาจากสภาพความชืน้ในสวน
ยางด้วย หากสวนยางมีความชืน้มากให้ปลกูพืชร่วมยางจ านวนน้อยหรือไม่หนาแน่นเกินไป แตห่ากสวนยางมี
ความแห้งแล้งมาก สามารถปลกูพืชร่วมได้ในปริมาณท่ีหนาแนน่ 
 ส่วนช่วงเวลาปลูกท่ีเหมาะสมส าหรับไม้ป่า ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว หรือไม้ผลตา่ง ๆ ควรปลกูในสวนยาง
ออ่นท่ียงัไมใ่ห้ผลผลิต คือในชว่งท่ีต้นยางมีอายรุะหว่าง 1 - 4 ปี หรือจะปลกูพร้อมต้นยางเลยก็ได้ โดยจะต้อง
ดแูลรักษาพืชร่วมยางในระยะแรกท่ีปลกูให้ดีเชน่เดียวกบัการดแูลต้นยาง และไม่ควรปลกูหลงัจากต้นยางอาย ุ
5 ปี ไปแล้วเพราะต้นยางให้ร่มมากเกินไป พืชร่วมจะไมค่อ่ยโต  
 อยา่งไรก็ตามส าหรับการปลกูไผม่นัป่าร่วมยางสามารถปลกูได้เทา่จ านวนต้นยาง คือประมาณ 70 กอ
ตอ่ไร่ โดยต้องปลกูหลงัจากยางให้ผลผลิตแล้ว เพราะจะท าให้ล าไผพุ่ง่ตรงหาแสง จะได้ล าไผท่ี่ตรงสวยงาม ถ้า
หากปลกูพร้อมยาง ล าไผจ่ะกางออกท าให้ได้ล าไผท่ี่ไมต่รง สง่ผลให้ราคาตอ่ล าท่ีได้จะถกูลง 
 2) บทเรียนการปลกูพืชร่วมยาง  
 บทเรียน หมายถึง วิธีปฏิบัติท่ีเกษตรกรพบว่าไม่ได้ผลหรือไม่เหมาะสม ซึ่งพบว่าพืชร่วมท่ีไม่
เหมาะสมและได้ผลผลิตไม่ดีหากปลกูเป็นพืชร่วมยาง และบางชนิดอาจกระทบตอ่ผลผลิตยาง จ าแนกเป็นไม้
เศรษฐกิจโตเร็ว และไม้ผล ดงันี ้
 2.1) ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว 
 กระถินเทพา มะฮอกกานี และสะเดาเทียมเป็นไม้เศรษฐกิจท่ีเกษตรกรต้องระมดัระวงัหากจะปลกูเป็น
พืชร่วมยาง เพราะไม้ทัง้ 3 ชนิด เป็นไม้โตเร็วจะกินธาตอุาหารในดนิในปริมาณท่ีมาก ในขณะท่ีต้นยางพาราจะ
ไมค่อ่ยโตหรือโตไมเ่ตม็ท่ี   
 2.2) ไม้ผล 
 ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ลองกอง มงัคดุ มะม่วง เงาะ ล าไย และสละเป็นพืชท่ีไม่เหมาะส าหรับปลกูเป็น
พืชร่วมยาง เพราะพืชเหลา่นีม้กัจะไมใ่ห้ผลในเชิงเศรษฐกิจ   
 ส้ม และเงาะเป็นพืชท่ีต้องการแสงมาก ในขณะท่ียางพาราซึ่งเป็นพืชท่ีให้ร่มมาก การปลูกไม้ผล
ดงักล่าวเป็นพืชร่วมยางจึงไม่ค่อยได้ผล ส าหรับมังคุดท่ีปลูกในสวนยางท่ีมีสภาพแห้งแล้งจะให้ใบท่ีดก      
เป็นหลักซึ่งดีในแง่การให้ความชืน้ในสวนยาง สามารถแก้ปัญหาสภาพความแห้งแล้งในสวนยางได้ แต่ให้
ผลผลิตน้อยมาก อย่างไรก็ตามหากเป็นสวนยางท่ีตัง้อยู่ในท่ีท่ีมีความชืน้สูง หรือบริเวณริมคลอง การปลูก
มงัคดุร่วมยางจะให้ผลได้บ้าง  



38 

 ส่วนลองกองหากปลูกเป็นพืชร่วมยาง ต้องเข้าใจธรรมชาติของลองกองด้วยว่า ในช่วงท่ีลองกอง        
ให้ดอก ต้องการอากาศท่ีแห้ง แตใ่นสวนยางพาราส่วนใหญ่มกัจะมีความชืน้สงู ดงันัน้บางครัง้ลองกองอาจจะ
ให้ผลไมดี่ ตวัอย่างเช่น การปลกูลองกองเป็นพืชร่วมยางของเกษตรกรรายหนึ่งในต าบลเขาพระ ปลกูลองกอง
ร่วมยางในสวนท่ีเปิดกรีดมาแล้ว 10 ปี พบว่าต้นลองกองมีขนาดเล็กมาก มีเส้นผ่าศนูย์กลางเฉล่ียเพียง 3.8 
นิ ว้ ท าให้ลองกองท่ีปลูกร่วมยางไว้ 300 ต้น ให้ผลผลิตเพียง 2 ต้น เท่านัน้ เช่นเดียวกับงานวิจัย                                    
ของ ปฏิญญา สระกวี (2553) พบว่าการปลูกลองกองพนัธุ์ตนัหยงมสัในสวนยางพารา ไม่ส่งผลกระทบต่อ    
การเจริญเติบโตของยางพารา แต่ต้นลองกองท่ีปลูกร่วมยางจะเจริญเติบโตช้ากว่าลองกองปลูกเชิงเด่ียว 
รวมทัง้ยงัออกดอกช้ากว่า 2 สปัดาห์ และมีผลผลิตเฉล่ียต่อต้นน้อยกว่าร้อยละ 41.22 รวมทัง้ยงัมีช่อผลสัน้
กวา่อีกด้วย 
 สว่นสละก็เชน่เดียวกนัเป็นพืชท่ีต้องการแสงแดดในการให้ผล เกษตรกรเจ้าของสวนท่ีเคยปลกู
สละเป็นพืชร่วมยางในพืน้ท่ีต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ บอกกับทีมผู้ เขียนว่าสละจะ
ให้ผลเพียงร้อยละ 20 เท่านัน้เม่ือเปรียบเทียบกับสละท่ีปลูกเป็นสวนแยกต่างหาก เกษตรกรคน
ดงักลา่วจงึตดัสินใจโคน่ยางออกเหลือสละเอาไว้ ปีตอ่ ๆ มาสละกลบัมาให้ผลดีเช่นเดียวกบัสละท่ีปลกู
เป็นสวนแยกตา่งหาก (สมัภาษณ์วนัท่ี 29 กนัยายน 2559) 
 
 5.1.4 องค์กรภาคประชาชน  

 ชมุชนท่ีมีภาคประชาชนเข้มแข็ง จะเกือ้กลูให้การขบัเคล่ือนเพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีการปลกูพืชร่วมยางท าได้
ง่ายขึน้ แม้ชมุชนลกัษณะดงักลา่วจะมีไมม่ากนกั แตก็่พอจะมีให้เป็นตวัอยา่งการปลกูพืชร่วมยางท่ีถูกกระตุ้น
และให้ความรู้โดยภาคประชาชนในพืน้ท่ี เช่น ในจงัหวดัสงขลา มีชุมชนเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ ชมุชนทุ่งใหญ่ 
อ าเภอหาดใหญ่ ในขณะท่ีจงัหวดัพทัลุงมีชมุชนตะโหมด อ าเภอตะโหมด และชมุชมุหนองธง อ าเภอป่าบอน 
เป็นต้น 
  การขับเคล่ือนการปลูกพืชร่วมยางโดยภาคประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ดังกล่าวค่อนข้างได้ผล         
อยา่งนา่พอใจ ทัง้นีเ้น่ืองจากเป็นการขบัเคล่ือนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 4 ประการ คือ 
 (1) เป็นการขบัเคล่ือนท่ีให้ความส าคญักบัความรู้ 
 (2) เป็นการขบัเคล่ือนท่ีให้ความส าคญักบัปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 (3) เป็นการขบัเคล่ือนท่ีชีใ้ห้เห็นผลประโยชน์จากพืชร่วมอยา่งชดัเจน 
 (4) เป็นการขบัเคล่ือนท่ีอาศยัความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจของคนภายในชมุชน 
 จงึสรุปได้วา่ภาคประชาชนปัจจบุนัมีความรู้และความสามารถเก่ียวกบัพืชร่วมยางสงูขึน้ รู้จกัพืชร่วม
ยางแต่ละประเภทคอ่นข้างดี และรู้ข้อจ ากัดและข้อได้เปรียบของพืชชนิดต่าง ๆ ท่ีจะน ามาปลูกร่วมยางเป็น
อยา่งดี  
 



39 

 5.1.5 มิตอ่ืิน ๆ ท่ีเป็นปัจจัยเสริมศักยภาพการปลูกพืชร่วมยาง 
     1) การตกต ่าของราคายาง 

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2555 สถานการณ์ราคายางพาราตกต ่าลงเป็นล าดบั จนส่งผลให้เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราในภาคใต้ต้องออกมาปิดถนนเพชรเกษมนานนับเดือนในช่วงปี 2556 และยังกดดันรัฐบาล          
อย่างต่อเน่ืองในปี พ.ศ. 2557 แต่ก็ไม่มีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะสามารถช่วยให้ราคายางพาราสูงขึน้ตามท่ี
เกษตรกรต้องการได้ วิกฤตราคายางพาราครัง้ส าคญันี ้นา่จะท าให้บรรดาแกนน าชาวสวนยางพารา 16 จงัหวดั
ภาคใต้ หรือแม้แตรั่ฐบาลเอง รวมทัง้ กยท. ตา่งก็ตระหนกัว่าหนทางหนึ่งท่ีจะเยียวยาปัญหาราคายางตกต ่าได้
บ้าง คือการพึง่พาตนเองของเกษตรกร และวิธีการพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยืนรูปแบบหนึ่ง ก็คือการสร้างรายได้
ให้เพิ่มขึน้ในรูปของการปลกูพืชร่วมยาง  
      2) การขบัเคล่ือนการปลกูพืชร่วมยางขององค์กรหรือหนว่ยงานตา่ง ๆ   

ในปัจจุบนัมีองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชร่วมยาง
จ านวนมากขึน้ ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยบวกให้การขับเคล่ือนการปลูกพืชร่วมยางขยายตวัได้มากขึน้ ตวัอย่าง
องค์กรหรือหนว่ยงานตา่ง ๆ   ดงักลา่วเชน่ 
     (1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนบัสนนุภาคประชาชนในพืน้ท่ีจดัตัง้
ธนาคารต้นไม้ เชน่ ในพืน้ท่ีต าบลตะโหมด โดยสนบัสนนุงบประมาณปี พ.ศ. 2556 จ านวน 20,000 บาท 
     (2) โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรภายใต้โครงการพักช าระหนี ้ธ.ก.ส. ของรัฐบาล โดย ธ.ก.ส. 
สนบัสนนุงบประมาณผา่นศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพืน้ท่ี เนือ้หาสว่นหนึง่เน้นให้แนวคดิการสร้างรายได้ 
และการพึง่พาอาหารในครัวเรือนในรูปของการปลกูพืชร่วมยาง 
     (3) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สนับสนุนงบประมาณจ านวนหนึ่งให้อ าเภอรัตภูมิ            
เพ่ือน าร่องโครงการปลกูพืชร่วมยางในพืน้ท่ี 
    (4) ส านกังานปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) จงัหวดัสตลู จดัท าโครงการฝึกอบรมการปลกูพืช
ร่วมยางให้เกษตรกรท่ีท ากินในเขตพืน้ท่ี สปก. ผา่นศนูย์เรียนรู้ของ สปก. เอง  
     (5) โครงการร่วมอนรัุกษ์เขาคอหงส์ โดยการสนบัสนนุจากสถาบนัวิจยัและพฒันาสขุภาพภาคใต้ 
(วพส.) และส านักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน (CILO - ซีโล่) ส านักวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ด าเนินการสร้างเครือข่ายเกษตกรชาวสวนยางพาราแบบวนเกษตร ในช่วง              
ปี 2555 - 2556 โดยโครงการฯ จะน าสมาชิกเครือข่ายฯ ไปศึกษาดงูานในพืน้ท่ีต่าง ๆ และพบว่า เกษตรกร
เจ้าของสวนยางพาราต าบลทุง่ใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เห็นความส าคญัของการท าสวนยางพารา
แบบวนเกษตรเพิ่มขึน้ โดยในปี 2555 มีเกษตรกรประมาณ 50 ครัวเรือน สนใจเข้าร่วม ปัจจุบันมี
เกษตรกรท่ีปลูกพืชร่วมยาง รวมทัง้สวนสมรมแบบวนเกษตรรวม 100 ราย อย่างไรก็ตามโครงการ      
การให้ความรู้ดงักล่าวจากนกัวิชาการชมรมคนเขาคอหงส์ได้ด าเนินการมาจนถึง ปี 2558 จากนัน้ก็ได้
ยตุบิทบาทลง 
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   5.2 ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยาง 
แม้การปลูกพืชร่วมยางส่งผลกระทบเชิงบวกในทุกด้านดงักล่าวข้างต้น แต่ก็มีเกษตรกรน้อย

มากท่ีสนใจปลูกพืชร่วมในสวนยางของตนดังกล่าวไว้แล้วในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.5 จากการศึกษาพบว่า      
การขบัเคล่ือนการปลูกพืชร่วมยางในภาคใต้มีปัญหาและอุปสรรคใน 2 ส่วนส าคญั คือ ปัญหาและ
อปุสรรคเชิงนโยบาย และปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดจากตวัเกษตรกรเอง  

1) ปัญหาและอปุสรรคเชิงนโยบาย 
นโยบายเกษตรของรัฐบาลมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นหลัก ส่งผลให้การผลิต

ยางพารามุ่งเน้นสวนยางเชิงเด่ียวเป็นหลัก ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้ผลผลิตปริมาณท่ีมากไปตอบสนองความ
ต้องการของประเทศผู้ ใช้ยางจนละเลยการสร้างสรรค์ระบบการผลิตยางพาราท่ีเน้นความมั่นคงใน
อาชีพของเกษตรกรดังเช่นระบบสวนยางท่ีมี พืชร่วม เช่นเดียวกับพืน้ท่ีเกษตรกรรมทางตอนใต้           
ของประเทศจีนเม่ือความต้องการยางพาราในตลาดโลกสงูขึน้ ส่งผลให้ราคายางพาราสงูขึน้ รัฐบาลจีนก็
มีนโยบายสนบัสนุนการปลูกยางพารา ท าให้เกษตรกรหนัมาปลูกยางพาราเชิงเด่ียวแทนท่ีพืชเกษตร
หรือการปลกูพืชร่วมยางเชน่เดียวกนั (Li & Yuan, 2008) นอกจากนัน้ สถาบนัวิจยัยาง ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ท่ีท าหน้าศึกษาวิจัยด้านยางพารา โดยระหว่างปี 2535 -2545 มีงานวิจัยหลายชิน้จากเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์วิจัยยางสงขลา ท่ีเก่ียวข้องกับมิติต่าง ๆ ของพืชร่วมยาง แต่หลังจากนัน้ไม่ปรากฏงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกบัพืชร่วมยางจากองค์กรนีอี้กเลย (สมบรูณ์ เจริญจิระตระกลู และคณะ, 2557ข) 

2) ปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดจากตวัเกษตรกรเอง  
ความเช่ือหรือนิสยัสว่นบคุคลของเกษตรกรเอง กลายเป็นปัญหาและอปุสรรคในการขบัเคล่ือน

การปลูกพืชร่วมยางในภาคใต้ เช่น เกษตรกรไม่น้อยคิดว่าสวนยางพาราท่ีมีพืชร่วมท าให้แลดูไม่เป็น
ระเบียบ เกษตรกรไม่เห็นตวัอย่างการปลูกพืชร่วมยางท่ีให้ผลดีหรือมีความส าเร็จ เกษตรกรบางส่วน
กลัวว่าการล้มต้นยางเม่ือถึงอายุโค่นจะต้องโค่นพืชร่วมด้วย ประเด็นนีเ้กษตรกรอาจจะเข้าใจ
คลาดเคล่ือน คดิวา่ไม้ท่ีปลกูเป็นพืชร่วมยาง (เชน่ ไม้ตะเคียนทอง จ าปาทอง หรือไม้กฤษณา) นัน้ต้องใช้
ระยะเวลาท่ียาวนานมากหลายสิบปีถึงจะใช้งานได้ ซึง่ท่ีจริงแล้วเกษตรกรท่ีปลกูพืชร่วมดงักล่าวสามารถ
โคน่พืชร่วมได้พร้อมกบัชว่งเวลาท่ีโคน่ต้นยางเพ่ือปลกูใหมคื่อใช้เวลาประมาณ 28 ปี เทา่นัน้  

เกษตรกรส่วนใหญ่กลวัพืชร่วมยางจะแย่งอาหารจากต้นยางพารา ท าให้ยางพาราให้ผลผลิต
ต ่า นอกจากนัน้เกษตรกรบางส่วนชอบความสะดวกในการจดัการสวนยาง เช่น เกษตรกรท่ีใช้สารเคมี
ก าจดัวชัพืช ก็สามารถฉีดพ่นระหว่างต้นและระหว่างแถวยางได้อย่างสะดวกรวดเร็วหากเป็นสวนยาง
เชิงเด่ียว เพราะไม่ต้องระมัดระวังพืชร่วม (ท่ีต้นยงัเล็ก) แต่อย่างใด และสุดท้ายเกษตรกรขาดความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วมประชมุเก่ียวกบัพืชร่วมยางท่ีจดัโดยภาคประชาชนในพืน้ท่ี ท าให้ขาดความรู้
ในการปลกูพืชร่วมยาง 



41 

ข้อสรุปประเด็นนีคื้อเม่ือก่อนเกษตรกรโทษ สกย. ท่ีสร้างกฎระเบียบไม่เอือ้ตอ่การปลกูพืชร่วม
ยาง แต่เม่ือกฎระเบียบท่ีเอือ้อย่างปัจจุบนั การปลูกพืชร่วมยางก็ไม่ได้เป็นท่ีสนใจของเกษตรกรส่วน
ใหญ่แต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่าการขยายตวัการปลูกพืชร่วมยางเป็นไปอย่างเช่ืองช้านัน้มิได้เป็นผล   
มาจากกฎระเบียบของ กยท. ท่ีไม่เอือ้แต่อย่างใด แต่เป็นเพราะตวัเกษตรกรไม่ชอบหรือขาดความรู้
มากกวา่ 

 
6. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยาง 

บทความเชิงสังเคราะห์จากส่วนท่ี 1 ถึง ส่วนท่ี 5 นี ้ได้ให้ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาสวน
ยางพารา และพืชร่วมยางไทยโดยสรุป ดงันี ้ 

ประการที่หน่ึง การพฒันาสวนยางพาราของไทยท่ีผ่านมากว่าคร่ึงศตวรรษได้ให้ความส าคญั
กับการขยายพืน้ท่ีเพาะปลูกเป็นหลัก จนขาดความระมัดระวังในเร่ืองท่ีตัง้สวนยางพารา เป็นเหตุให้                 
สวนยางพาราจ านวนมากถูกสร้างขึน้ด้วยการบุกรุกพืน้ท่ีป่า คุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ      
เพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย สวนยางจ านวนมากบุกรุกท่ีนา ซึ่งนอกจากจะประสบกับปัญหา
ผลผลิตตอ่ไร่ต ่าแล้ว ยงัเส่ียงตอ่ปัญหาความมัน่คงทางอาหารและการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรอีกด้วย 
นอกจากนัน้ยงัพบว่าการพฒันาสวนยางพาราของไทยท่ีผ่านมาให้น า้หนกักับการพฒันาด้านงานสวน 
(On-Farm Development) น้อยมาก ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ของยางพาราไทยตัง้แตปี่ 2546 เป็นต้นมา
ตกต ่าลงเป็นล าดบั ในขณะท่ีประเด็นพืชร่วมยางนัน้ รัฐบาลโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ความส าคญั
น้อยเช่นเดียวกัน นโยบายท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยางท่ีผ่านมาเป็นนโยบายเชิงรับเป็น
หลกั กลา่วคือเป็นนโยบายท่ีเกิดขึน้จากแรงผลกัดนัจากภาคประชาชนจ านวนหนึ่งเป็นหลกั ผลท่ีเกิดขึน้
คือ การขยายตัวของสวนยางท่ีมีพืชร่วมเป็นไปอย่างเช่ืองช้า และนับจ านวนเป็นพืน้ท่ีได้น้อยมาก 
เกษตรกรสวนใหญ่ยงัท าสวนยางเชิงเดียวเป็นหลกั 

 ประการท่ีสอง ปัญหาการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรกรขยายตวัช้า มีเกษตรกรสดัส่วนน้อย
มากท่ีท าสวนยางพาราแบบมีพืชร่วม มีสาเหตุหลกั ๆ 6 ประการ คือ (1) นโยบายเก่ียวกับพืชร่วมยาง
ขาดความชดัเจน และให้ความส าคญักับพืชร่วมยางน้อย (2) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สกย. 
หรือ สถาบนัวิจยัยาง (เดิม) ขาดการแสดงบทบาทน า ขาดความชดัเจน และความต่อเน่ืองในนโยบาย 
หากจะมีนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยางก็มักจะเป็นนโยบายกระแสรองเพียงเพ่ือลดกระแส
เรียกร้องจากภาคประชาชนจ านวนหนึ่งเสียมากกว่า (3) ช่วงราคายางอยู่ในช่วงขาขึน้รัฐบาลน่าจะท า
อะไรให้กบัอตุสาหกรรมยางพาราทัง้ระบบได้อย่างมาก เพราะเป็นการท าในสภาวะท่ีไม่มีแรงกดดนัแต่
อย่างใด แตก่ลบัไม่มีนโยบายยาง จะมีเพียงการขยายพืน้ท่ีเพาะปลกู ส่วนเกษตรกรนัน้ในช่วงยางราคา
สงูเกษตรกรจะลืมค าวา่ “พืชร่วมยาง” กนัเลยทีเดียว (4) ในช่วงท่ีราคายางอยู่ในช่วงขาลง รัฐบาลกลบัมี
นโยบายหรือมาตรการแก้ปัญหาให้เกษตรกรมากเป็นพิเศษ แต่เน้นการแก้ปัญหาราคายางเป็นหลัก 
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ในขณะท่ีเกษตรกรเองก็สนใจเพียงให้รัฐบาลมาแก้ปัญหาราคายางมากกว่าท่ีจะฟังค าชีแ้นะเก่ียวกับ  
การปลูกพืชร่วมยาง (5) สถาบนัวิจยัยางเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีท าหน้าท่ีผลิตผลงานวิชาการเก่ียวกับ
ยางพารา และเคยผลิตผลงานวิจยัเก่ียวกบัพืชร่วมยางระหว่างปี 2535-2545  แตห่ลงัจากนัน้กลบัไม่พบ
งานวิจัยเก่ียวกับพืชร่วมยางท่ีผลิตออกมาจากสถาบนัวิจัยยางอีกเลย ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีท าให้ขาด
แคลนความรู้เก่ียวกับพืชร่วมยางจากภาคราชการไปอย่างน่าเสียดาย  และ (6) ปัญหาท่ีเกิดจากตวั
เกษตรกรท่ีเลือกท าสวนยางเชิงเด่ียว ในขณะท่ีรอคอยความช่วยเหลือด้านการแทรกแซงตลาดจากรัฐ    
ในกรณีท่ีราคายางตกต ่า มากกว่าท่ีจะแก้ปัญหาแบบพึ่งพาตนเองด้วยการปลูกพืชร่วมยาง  ในขณะท่ี    
มีเกษตรกรจ านวนไม่น้อยคิดว่าสวนยางพาราท่ีมีพืชร่วม ท าให้แลดูไม่เป็นระเบียบ กลัวพืชร่วมยาง     
จะแย่งอาหารจากต้นยางพารา เกษตรกรบางส่วนชอบความสะดวกในการจัดการสวนยาง เช่น 
เกษตรกรท่ีใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช ก็สามารถฉีดพ่นระหว่างต้นและระหว่างแถวยางได้อย่างสะดวก
รวดเร็วหากเป็นสวนยางเชิงเด่ียว และสุดท้ายเกษตรกรขาดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมประชุม
เก่ียวกบัพืชร่วมยางท่ีจดัโดยภาคประชาชนในพืน้ท่ี ท าให้ขาดความรู้ในการปลกูพืชร่วมยาง 

 ประการท่ีสาม การจดัการปัญหายางพาราของรัฐบาลตัง้แตปี่ 2503 ท่ีเร่ิมก่อตัง้ สกย. จนถึงปี 
2559 กล่าวได้ว่ารัฐบาลไม่มีเป้าหมายชดัเจนเก่ียวกบัพืน้ท่ีเพาะปลกู ในช่วงยางพาราราคาสงูก็จะเน้น
การขยายพืน้ท่ีเพาะปลกู จนกระทัง้ราคายางพาราตกต ่าลงมากตัง้แตปี่ 2555 เป็นต้นมา รัฐบาลจะพูด
ถึงการควบคุมพืน้ท่ีเพาะปลูกมากขึน้ ส่วนการแก้ปัญหาในช่วงยางพาราราคาตกต ่า  ก็จะใช้นโยบาย
แทรกแซงราคาเป็นหลัก และมักจะประสบกับปัญหาการขาดทุนจากการแทรกแซง นอกนัน้ก็จะเป็น
นโยบายกว้าง ๆ ด้านการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ ซึ่งภาคเอกชนไทยก็ท าได้ดีระดับหนึ่ง 
ในขณะท่ีให้ความส าคญัน้อยมากกบัการแก้ปัญหาผลกระทบจากราคายางตกต ่าในระยะยาวด้วยการ
สง่เสริมการปลกูพืชร่วมยาง 
 ประการที่ ส่ี แนวคิดทฤษฎีการขับเคล่ือนการปลูกพืชร่วมยาง ท่ีน าเสนอในบทความ            
เชิงสัง เคราะห์นี  ้ทัง้ทฤษฎีการด ารงชีพอย่างยั่ง ยืนเ พ่ือการขับเคล่ือนการปลูกพืชร่วมยาง                  
การประยุกต์ใช้แนวคิดการด ารงชีพอย่างยัง่ยืนส าหรับการขบัเคล่ือนการปลกูพืชร่วมยาง และแนวคิด
องค์ประกอบของรายได้สุทธิของครัวเรือน ต่างให้ข้อสรุปว่า การปลูกพืชร่วมยางเป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ี
เป็นไปได้และเป็นทางเลือกท่ีเป็นทางรอดของเกษตรกรในการเผชิญกับความเส่ียงจากการตกต ่า       
ของราคายางได้อยา่งมีหลกัเกณฑ์ทางวิชาการสนบัสนนุ 
 ประการที่ ห้า ผลงานทางวิชาการเก่ียวกับพืชร่วมยางทัง้ของต่างประเทศและในประเทศ 
รวมทัง้ของทีมวิจัยเอง ต่างชีช้ัดว่า การปลูกพืชร่วมยางไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลผลิตยางพารา        
มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อความมัน่คงทางอาหาร นอกจากนัน้ผลงาน
ทางวิชาการท่ีผา่นมายงัรวบรวมความรู้เก่ียวกบัการปลกูพืชร่วมยาง เช่น พืชท่ีเหมาะส าหรับการปลกูเป็น
พืชร่วมยาง บริเวณ ความหนาแน่น และช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปลกูพืชร่วม ไว้ให้เกษตรกรท่ีสนใจน าไป
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เป็นแนวทางปฏิบตั ิในขณะเดียวกนัยงัมีบทเรียนประเดน็ตา่ง ๆ   คอยเตือนให้เกษตรกรท่ีสนใจพืชร่วมยางต้อง
ระมดัระวงั  

ข้อค้นพบท่ีเป็นความรู้ดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง รัฐบาล กยท. 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สถาบนัการศกึษา ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในการร่วมมือกนั
ส่งเสริมและผลักดนัให้การขยายพืน้ท่ีการปลูกพืชร่วมยางปรากฏเป็นจริงได้ในอนาคต ด้วยเช่ือว่า     
การท าสวนยางพาราท่ีมีพืชร่วมน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรจากการตกต ่าของราคายางพาราได้อย่างน้อยก็ในระดบัหนึ่ง  อย่างไรก็ตามหากไม่มีนโยบาย
หรือมาตรการใด ๆ มาช่วยขบัเคล่ือน และปล่อยให้การปลกูพืชร่วมยางเป็นไปตามธรรมชาติ หรือตาม
อิสรภาพของเกษตรกรเหมือนท่ีผา่นมา การเพิ่มพืน้ท่ีการปลกูพืชร่วมยางคงเป็นไปได้ยาก  

ทีมวิจยัจงึเสนอวิธีการขบัเคล่ือนการปลกูพืชร่วมยางเป็น 4 แนวทาง ดงันี ้
1) ชนูโยบายพืชร่วมยางเป็นแกนควบคูก่บัการพฒันายางพาราทัง้ระบบ 
2) สร้างส านกึรักพืชร่วมยางให้กบัประชาชน นกัเรียน และเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
3) ให้ความรู้แก่เกษตรกรและขบัเคล่ือนการปลกูพืชร่วมยาง 
4) สนบัสนนุการศกึษาวิจยัและการจดัการความรู้ด้านพืชร่วมยาง 
โดยแนวทางการขบัเคล่ือนการปลกูพืชร่วมยางทัง้ 4 แนวทาง ดงักล่าวประกอบด้วย 8 มาตรการ 

และ 8 โครงการ ส าหรับ 8 มาตรการดังกล่าว จ าแนกเป็นมาตรการเชิงนโยบาย (Policy Measure)              
3 มาตรการ และมาตรการเชิงปฏิบตัิการ (Action Measure) 5 มาตรการ ซึ่งมาตรการเชิงปฏิบตัิการจะมี
โครงการ (Project) ย่อยประกอบ โดยรายละเอียดของแนวทาง มาตรการ และโครงการในการขบัเคล่ือน
การปลูกพืชร่วมยางท่ีผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากสมัชชาสุขภาพระดบัพืน้ท่ี เม่ือวันท่ี 3 
กุมภาพันธ์  2560 ณ ห้องประชุม 1402 อาคาร LRC สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ แล้ว มีดงันี ้

 
แนวทางท่ี 1 ชูนโยบายพืชร่วมยางเป็นแกนควบคู่กับการพัฒนายางพาราทัง้ระบบ   

ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ 
มาตรการท่ี 1 ก าหนดนโยบายสง่เสริมการปลกูพืชร่วมยางให้เป็นรูปธรรม 
มาตรการท่ี 2 ปรับกฎระเบียบข้อกฎหมายให้เอือ้ตอ่การปลกูพืชร่วมยาง 

แนวทางที่ 2 การสร้างส านึกรักพืชร่วมยางให้กับประชาชน นักเรียน และเจ้าหน้าที่รัฐ  
ประกอบด้วย 2 มาตรการ 4 โครงการ คือ 
มาตรการท่ี 1 เพิ่มความรู้ด้านพืชร่วมยางให้กบัประชาชน นกัเรียน และเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ี  

             เก่ียวข้อง 
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- โครงการท่ี 1 โครงการสง่เสริมความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องและ 
                        เกษตรกรชาวสวนยาง 
- โครงการท่ี 2 โครงการเสริมศกัยภาพ เจ้าหน้าท่ีรัฐ ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ครู   
                      อาจารย์   ผู้น าศาสนา และประชาชนในการจดัการพืชร่วมยาง 
- โครงการท่ี 3 โครงการพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ินเก่ียวกบัพืชร่วมยางในระดบัโรงเรียน 

มาตรการท่ี 2 รณรงค์ด้วยส่ือตา่ง ๆ ให้ประชาชนเห็นความส าคญัของพืชร่วมยาง 
      - โครงการท่ี 1 โครงการส่ือชมุชนเก่ียวกบัพืชร่วมยาง  

แนวทางที่ 3 ให้ความรู้แก่เกษตรกรและขับเคล่ือนการปลูกพืชร่วมยาง  
ประกอบด้วย 2 มาตรการ 3 โครงการ คือ 
มาตรการท่ี 1 ให้ความรู้แก่เกษตรกร และจดัเตรียมกล้าพนัธุ์พืชร่วมยาง 

- โครงการท่ี 1 โครงการให้ความรู้แก่เกษตรกรเพ่ือให้เห็นความส าคญัและประโยชน์   
                     ของการปลกูพืชร่วมยาง 

      - โครงการท่ี 2 โครงการจดัเตรียมกล้าพนัธุ์พืชร่วมยาง 
มาตรการท่ี 2 ขยายพืน้ท่ีการปลกูพืชร่วมยาง 

 - โครงการท่ี 1 โครงการปลกูพืชร่วมยาง 
แนวทางที่ 4 สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านพืชร่วมยาง  

ประกอบด้วย 2 มาตรการ 1 โครงการ คือ 
มาตรการท่ี 1 สง่เสริมให้หนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องท าการวิจยัพืชร่วมยางในระยะยาว 
มาตรการท่ี 2 จดัให้มีการจดัการความรู้ด้านพืชร่วมยางขององค์กรประชาชน 

- โครงการท่ี 1 โครงการรวบรวม ศกึษา สงัเคราะห์องค์ความรู้ในปลกูพืชร่วมยาง 
ส าหรับรายละเอียดของโครงการตามมาตรการการขับเคล่ือนการปลูกพืชร่วมยางทัง้ 4 

แนวทาง แสดงไว้ในตารางท่ี 4 โดยรายละเอียดของโครงการประกอบด้วย ช่ือโครงการ หลักการและ
เหตผุล วตัถปุระสงค์ของโครงการ ขัน้ตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา และภาคสว่นท่ีรับผิดชอบ 
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ตารางท่ี 4 รายละเอียดโครงการภายใต้มาตรการและแนวทางการขบัเคล่ือนการปลกูพืชร่วมยาง 
แนวทางที่ 1 ชูนโยบายพืชร่วมยางเป็นแกนควบคู่กับการพัฒนายางพาราทัง้ระบบ ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ 
มาตรการท่ี1 ก าหนดนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยางให้เป็นรูปธรรม 

 จากบทสงัเคราะห์นีพ้บวา่ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัยางพารา ซึ่งก็คือ กยท. (ในอดีตคือ สกย. และสถาบนัวิจยัยาง) ให้ความส าคญักบัการขบัเคล่ือน
การปลกูพืชร่วมยางกนัน้อยมาก เช่น สถาบนัวิจยัยางเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีท าหน้าท่ีผลิตผลงานวิชาการเก่ียวกบัยางพารา ผลงานวิจยัท่ีได้ในระดบัสวนยาง 
(On Farm Research) จ านวนหนึ่งจะถกูส่งตอ่ให้ สกย. น าไปส่งเสริมและแนะน าให้เกษตรกรปฏิบตัิ ส าหรับงานวิจยัเก่ียวกบัพืชร่วมยางสถาบนัวิจยัยางท ามา
เป็นเวลาประมาณ 10 ปี ระหว่างปี 2535-2545 ส่วนใหญ่จะเป็นพืชร่วมประเภทดาหลา กระวาน หวาย เป็นต้น อย่างไรก็ตามตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา        
ไม่พบงานวิจยัเก่ียวกบัพืชร่วมยางท่ีผลิตออกมาจากสถาบนัวิจยัยางอีกเลย ซึ่งอาจเป็นเพราะสถาบนัวิจยัยางหรือกรมวิชาการเกษตรไม่มีนโยบายส่งเสริมการ
วิจยัด้านพืชร่วมยางตัง้แตน่ัน้มาก็เป็นได้ ประกอบกบันกัวิชาการท่ีสนใจก็เกษียณอายรุาชการไปแล้ว 

ส าหรับ สกย. นัน้ ประมาณปี 2540 ระเบียบ สกย. ก็อนุญาตให้เกษตรกรท่ีขอทนุสงเคราะห์ปลูกแทนเว้นไม้ชนิดอ่ืน ๆ ท่ีขึน้ร่วมอยู่ในสวนยางได้ไม่เกิน 
15 ต้น โดยไม่ต้องโค่นออก หรือล่าสดุ ปี 2558 -2559 กยท. ได้ปรับระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์ปลูกแทนโดยเพิ่มเติมแบบ 5 คือ เกษตรกรสามารถโค่น
ยางพาราปลกูแทนด้วยการเกษตรแบบผสมผสาน (ยางพารา 40 ต้นต่อไร่ ปลกูไม้ผล ไม้ป่า หรือเลีย้งสตัว์ในสวนยางได้ด้วย) เท่ากับว่า กยท. ก็ส่งเสริมให้
เกษตรกรมีพืชร่วมในสวนยางได้อย่างเป็นทางการ แตร่ะเบียบใหม่ท่ีเอือ้ตอ่การปลูกพืชร่วมยางดงักล่าวไม่ค่อยมีผลในเชิงปฏิบตัิ เพราะในข้อเท็จปรากฏว่า
เกษตรกรท่ีขอทนุสงเคราะห์ปลกูแทนสว่นใหญ่หรือเกือบทัง้หมดไม่สนใจปลกูพืชร่วมยาง  

  ในขณะท่ีสถานการณ์ราคายางพาราก็ยงัคงมีขึน้มีลงตามกลไกตลาด โดยในปี 2542 ราคายางแผ่นดิบชัน้ 3 ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลาเฉล่ียทัง้
ปีต ่าเพียง 18.15 บาท/ กก. เพิ่มขึน้สูงสุดเป็น 129.25 บาท/ กก. ในปี 2554 จากนัน้ตกต ่าลงเป็นล าดบัเหลือเพียง 45.24 บาท/ กก. ในปี 2558 และต ่าสุด
เพียง 34.53 บาท/ กก. ในเดือนมกราคม 2559 จากนัน้ราคายางพาราก็ค่อย ๆ สูงขึน้เป็นล าดบั จนอยู่ท่ีระดบั 73.91 บาท/ กก. ในวนัท่ี 22 ธันวาคม 2559  
และแน่นอนว่าราคายางพารายังคงมีขึน้หรือลงเป็นเช่นนีอ้ยู่เร่ือยไป ไม่มีใครสามารถท าให้ราคายางพาราคงท่ี อยู่ในระดบัท่ีเกษตรกรพอใจตลอดไปได้ 
ข้อเท็จจริงดงักลา่วนา่จะท าให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ตระหนกัวา่หนทางหนึง่ท่ีจะเยียวยาปัญหาราคายางตกต ่าได้บ้าง คือการพึง่พาตนเองของ 
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ตารางท่ี 4 (ตอ่)  
เกษตรกร และวิธีการพึง่พาตนเองได้อยา่งยัง่ยืนรูปแบบหนึง่นอกเหนือจากการหารายได้นอกฟาร์ม และการลดต้นทนุการผลิตในรูปแบบตา่ง ๆ ก็คือการสร้าง
รายได้ให้เพิ่มขึน้ในรูปของการปลกูพืชร่วมยางนัน่เอง และท่ีส าคญัคืองานสงัเคราะห์นีไ้ด้ชีช้ดัแล้ววา่มีความรู้มิตติา่ง ๆ รวมทัง้ทฤษฎีสนบัสนนุว่า การปลกูพืช
ร่วมยางเป็นทางออกท่ีเป็นทางรอดให้เกษตรกรชาวสวนยางได้อยา่งยัง่ยืน 

ข้อเสนอแนะตอ่มาตรการเชิงนโยบายสง่เสริมการปลกูพืชร่วมยาง มีดงันี ้
1) เน่ืองจากการรวมหน่วยงาน องค์การสวนยาง ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง และสถาบนัวิจัยยางเป็น กยท. ยังมีปัญหาว่า

ข้าราชการเกือบทัง้หมดของสถาบนัวิจยัยางยงัคงต้องการอยู่ในสงักดัเดิม ส่งผลให้เจตนาเดิมของการเกิด กยท. ไม่เป็นจริง งานวิจยัด้านยางพารามิติตา่ง ๆ 
ของ กยท. ย่อมมีปัญหา ข้อเสนอคือ ในระยะท่ี กยท. ยงัประสบปัญหาการรวมหน่วยงานดงักล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องร่วมกับ กยท. ก าหนด
ภารกิจงานวิจยัด้านยางให้ชดัเจนแก่สถาบนัวิจยัยาง พร้อมระบใุห้ชดัว่าพืชร่วมยางเป็นหนึ่งรายการส าคญัของงานวิจยัระดบัสวนยาง (On-farm research) 
เพราะพืชร่วมยางเป็นสว่นหนึง่ของการจดัการสวนยาง โดยให้ขยายงานวิจยัพืชร่วมยางให้ครอบคลมุไม้ป่าเศรษฐกิจและไม้ผลด้วย  

2) กยท. ต้องจดัท าฐานข้อมลูพืน้ท่ีสวนยางพาราท่ีปลกูพืชร่วมยาง เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบายการขบัเคล่ือนให้มีการปลกูพืชร่วมยาง
ได้อย่างเหมาะสม 

3) นโยบายการแก้ปัญหายางพาราทัง้ระบบของรัฐบาล ควรพว่งการสง่เสริมการปลกูพืชร่วมยางไว้ในนโยบายด้วย 
4) กยท. ควรให้ความส าคญั และศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัพืชร่วมยางในแง่มมุตา่ง ๆ รวมทัง้ติดตามความก้าวหน้าในการปลกูพืชร่วมยางของประเทศ 

ทัง้นีจ้ะได้เป็นแหลง่รวมความรู้การปลกูพืชร่วมยางให้สงัคม โดยเฉพาะชาวสวนยางในวงกว้างท่ีสนใจจะได้น าความรู้ไปปฏิบตัิ พร้อมทัง้ปรับบทบาทการดแูล
ตดิตามเกษตรกรชาวสวนยางในประเด็นพืชร่วมยางหลงัจากสวนยางพ้นสงเคราะห์ (หลงั 6 ปี คร่ึง) อย่างตอ่เน่ือง 
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ตารางท่ี 4 (ตอ่) 
มาตรการท่ี 2 ปรับกฎระเบียบข้อกฎหมายให้เอือ้ต่อการปลูกพืชร่วมยาง 
1) กทย. ต้องมีนโยบายส่งเสริมการปลกูพืชร่วมยางอย่างจริงจงั  กล่าวคือ นอกจากจะมีระเบียบท่ีเอือ้ตอ่การปลกูพืชร่วมยางแล้ว ยงัต้องใช้มาตรการ

เชิงรุก โดยก าหนดเง่ือนไขให้เกษตรกรท่ีขอรับทนุสงเคราะห์ปลกูแทนต้องปลกูพืชร่วมยางด้วย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งแปลงขอทนุท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีความชนัสงู) 
จึงจะได้รับทุนสงเคราะห์ปลกูแทน  หรือแปลงท่ีปลกูพืชร่วมยางจะได้รับเงินทนุสงเคราะห์ปลูกแทนในอตัราตอ่ไร่ท่ีสงูกว่าแปลงขอทนุท่ีปลูกยางเชิงเด่ียว เป็น
ต้น และควรก าหนดให้เกษตรกรท่ีปลกูพืชร่วมยางต้องไปขึน้บญัชีกบักรมป่าไม้ พร้อมทัง้จดัท าบญัชีรายช่ือไม้ป่าท่ีปลกูเป็นพืชร่วมยางเป็นฐานข้อมลูให้กรมป่า
ไม้ไว้ ทัง้นีเ้พ่ือความสะดวกในการตดัโคน่ หรือเคล่ือนย้ายไม้ป่าในอนาคตตอ่ไป 

2) ส่วนระเบียบของ สกย. ว่าด้วยการปลกูพืชร่วมยางนัน้ สกย. ก็อนุญาตให้เกษตรกรท่ีขอทนุสงเคราะห์ปลกูแทนเว้นไม้ชนิดอ่ืน ๆ ท่ีขึน้ร่วมอยู่ในสวน
ยางโดยไม่ต้องโค่นหรือปลูกพืชร่วมได้ไม่เกิน 15 ต้นตอ่ไร่ อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรจะปลกูมากกว่าท่ี สกย. แนะน า ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะ สกย. เช่ือว่าผล
ทางเศรษฐกิจตอ่เกษตรกรจะดีขึน้และสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีก็จะดีขึน้ด้วย จึงสมควรปรับแก้ระเบียบโดยอนญุาตให้มีพืชร่วมในแปลงสวนยางท่ีขอทนุได้ถึง 30-40 
ต้นตอ่ไร่ (ซึง่จากการศกึษาพบวา่เป็นจ านวนท่ีเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจ) เพ่ือเป็นชอ่งทางให้เกษตรกรท่ีสนใจปลกูพืชร่วมยางอย่างแท้จริงได้เพิ่มจ านวนพืชร่วม
ยางในแปลงได้ด้วยความสบายใจ 
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ตารางท่ี 4 (ตอ่)  
  แนวทางที่ 2 การสร้างส านึกรักพืชร่วมยางให้กับประชาชน นักเรียน และเจ้าหน้าที่รัฐ  ประกอบด้วย 2 มาตรการ 4 โครงการ คือ 
  มาตรการท่ี 1 เพิ่มความรู้ด้านพืชร่วมยางให้กับประชาชน นักเรียน และเจ้าหน้าที่รัฐที่เก่ียวข้อง 

โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ระยะเวลา ภาคส่วนที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 1. โครงการ
สง่เสริมความ
ร่วมมือระหวา่ง
เจ้าหน้าที่ท่ี
เก่ียวข้องและ
เกษตรกรชาว 
สวนยาง 

เมื่อกลา่วถึงพืชร่วมยาง หรือสวนยาง
ที่มีพืชร่วม กล่าวได้ว่าหน่วยงานที่
เก่ียวข้องและเกษตรกรยังขาดการ
ท างานหรือวางแผนร่วมกนั ท าให้การ
ขบัเคลือ่นการปลกูพืชร่วมยางไมค่อ่ย
เป็นมรรคเป็นผล ขาดทิศทางการขบั
เคลื่อนที่ชัดเจน และไม่มีเอกภาพ  
ส่วนเกษตรกรก็ค่อนข้างขาดที่พึ่ ง  
ปลูกพืชร่วมยางไปตามแต่สภาวะ
เ อื อ้ อ า น วย  ดั ง นั น้ ก า รจั ด ใ ห้ มี
โค รงการส่ ง เ ส ริมความ ร่วมมื อ
ระหว่างเ จ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้องกับ
เกษตรกรชาวสวนยาง จะช่วยให้การ
ขับเคลื่อนการปลูกพืช ร่วมยางมี
เอกภาพและทิศทางที่ชดัเจนขึน้ 

 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ งกับพื ช ร่ วมยางและ
เกษตรกรชาวสวนยางที่มีประสบ 
การณ์การปลูกพืชร่วมยาง และ
เกษตรกรที่สนใจปลกูพืชร่วมยาง 
 2. เพื่ อ ใ ห้ เ กิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้  บทเ รียน ประสบการณ์
ระหว่างกันและกันในการปลูกพืช
ร่วมยาง 

1.จัดเวทีพบปะระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง กับ
เกษตรกรแกนน า  และ
เกษตรกรที่สนใจปลกูพืช
ร่วมยาง เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ จุดเด่นของ 
แต่ละฝ่าย รวมทัง้สภาพ
ปัญหา ที่เก่ียวกับพืชร่วม
ยางตา่ง ๆ ที่ประสบ 
2. สรุปผลจากการประชมุ 
และสือ่สารผา่นช่องทาง
ตา่ง ๆ ให้สงัคมรับทราบ 

ท าอยา่งตอ่เนื่อง 
 ทกุปีอยา่งน้อย 
 ปีละ 2 ครัง้ 

 1. เกษตรกรแกนน า 
 2. ผู้แทนเกษตรกรทัว่ไป
ที่สนใจปลกูพืชร่วมยาง 
3. ศนูย์เพาะช าและขยาย
กล้าไม้ 
4. สวนพฤกษศาสตร์และ
วรรณคดี 
5. เ รือนเพาะช ากล้าไม้
ของชุมชนหรือธนาคาร
พนัธุ์ไม้ 
6. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
7. สภาเกษตรกร 
8. ส านกังานเกษตร 
9. กยท.  
10. สถาบนัวิจยัยาง 

จดัให้มีขึน้
ในระดบั
จงัหวดั 
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ตารางท่ี 4 (ตอ่) 

โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ระยะเวลา ภาคส่วนที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 2.โครงการเสริมศกัยภาพ
เจ้าหน้าที่รัฐ ก านนั ผู้ใหญ่ 
บ้าน อบต. ครูอาจารย์ ผู้น า 
ศาสนา และประชาชน ใน
การจดัการพืชร่วมยาง 

ในสภาวะปัจจุบนัผู้ ใหญ่บ้าน ก านัน
เจ้าหน้าที่ รัฐ อบต.ประชาชน ครู 
อาจารย์ และผู้น าศาสนา ยงัมีความ
เข้าใจและเห็นความส าคญัตอ่พืชร่วม
ยางในระดบัที่แตกต่างกนั และหลาย
ส่วนมีความรู้ไม่เพียงพอหรือไม่มี
ความรู้ เป็นเหตุให้บุคคลจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวขาดทศันคติที่ดี
ตอ่การขบัเคลือ่นการปลกูพืชร่วมยาง    
โครงการเสริมศักยภาพผู้ ใหญ่บ้าน 
ก านนั  เจ้าหน้าที่รัฐ อบต. ประชาชน 
ครูอาจารย์ และผู้ น าศาสนาในการ
จดัการพืชร่วมยางจึงเป็นสิง่จ าเป็น 

1. ยกระดบัความรู้ ความเข้าใจ
และศักยภาพในการขับเคลื่อน
การปลกูพืชร่วมยางให้กบัผู้ ใหญ่ 
บ้าน ก านัน เจ้าหน้าที่รัฐ อบต.
ประชาชน ครู อาจารย์ และผู้น า
ศาสนา 
2. เพื่อใ ห้  ผู้ ใหญ่บ้าน ก านัน 
เจ้าหน้าที่รัฐ อบต. ประชาชน ครู 
อาจารย์ และผู้น าศาสนา ตระหนกั 
ถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วม 
กับชุมชนในการขับเคลื่อนการ
ปลกูพืชร่วมยาง 
 

 1. พฒันาหลกัสตูรใน
การจดัการพืชร่วมยางที่
เหมาะสม  
 2. ส ารวจ ประสานงาน
และจดัประชมุกลุม่ 
เป้าหมาย 
 3. ด าเนินการฝึกอบรม
และศกึษาดงูาน 
4. ติดตามประเมินผล 
5. สรุปผลจากการ
ประชมุ และสือ่สารผา่น
ช่องทางตา่ง ๆ ให้สงัคม
รับทราบ 

ด าเนินการ
อยา่งตอ่เนื่อง
อยา่งน้อยปี 1 
ครัง้ 

1. กลุม่เป้าหมาย ได้แก่
ผู้ใหญ่บ้าน ก านนั 
อบต. ประชาชน ครู 
อาจารย์ และผู้น า
ศาสนา 
2. สถาบนัการศกึษา 
3. เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
4. ศนูย์เพาะช าและ
ขยายกล้าไม้ 
5. ส านกังานเกษตร 
6. ส านกังานเกษตร
และสหกรณ์ 
7. กยท. 
8. สถาบนัวิจยัยาง 
 

จดัขึน้ใน
ระดบัต าบล 
หรืออ าเภอ 
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ตารางท่ี 4 (ตอ่)  

โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ระยะเวลา 
ภาคส่วนที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3. โครงการพฒันา
หลกัสตูรท้องถ่ินท่ี
เก่ียวกบัพืชร่วมยางใน
ระดบัโรงเรียน 

เพื่อน าเอาพฒันาการ ความรู้ และ
บทเ รียน ทฤษฎีระดับพื น้ฐาน
เก่ียวกับการปลกูพืชร่วมยางที่มีอยู่
ในชุมชนมาเป็นฐานความรู้ ให้กับ
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรท้องถ่ิน
ของโรงเ รียนและสอดคล้องกับ 
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 
2542 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
ธรรมชาติ วิถีการผลิต เศรษฐกิจ
และวิ ถี ชีวิตของคนในชุมชน ที่
เก่ียวข้องกบัพืชร่วมยาง 

1. สนบัสนนุการเรียนรู้และการเรียน 
การสอน ที่สอดคล้องกบัวิถีการผลติ
และการด ารงชีวิตของชมุชน 
2. ยกระดบัหลกัสตูรการศกึษา 
ท้องถ่ินท่ีเน้นการสร้างจิตส านกึทีด่ี
ตอ่พืชร่วมยางให้กบัเดก็และ 
เยาวชนในโรงเรียน 

1. พฒันาหลกัสตูร 
 2. ส ารวจและประสานงาน
โรงเรียนเป้าหมาย  
3. ประชมุ สมัมนาครู 
นกัเรียน 
4. น าหลกัสตูรไปทดลองใช้
ในโรงเรียนเป้าหมาย 
5. ประเมินผล 
6. ปรับปรุงหลกัสตูรให้
สมบรูณ์ 

ท าอยา่งตอ่ 
เนื่อง 

1. สถาบนัการศกึษา 
2. องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน 
3.เกษตรกรแกนน า 
 

จดัท าในระดบั
จั ง ห วั ด  ที่ มี
ก า ร ท า ส ว น
ยาง พาราเป็น 
อาชีพหลกั 
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ตารางท่ี 4 (ตอ่)  
มาตรการที่ 2 รณรงค์ด้วยส่ือต่าง ๆ ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของพืชร่วมยาง 

โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ระยะเวลา 
ภาคส่วนที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. โครงการสือ่ชมุ 
ชนเก่ียวกบัพืชร่วม
ยาง 

การให้การศึกษาผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์เป็น
รูปแบบหนึ่ งที่สามารถให้การศึกษากับ
ประชาชนในรูปแบบที่แตกต่างได้  การ
รณรงค์ให้คนในชุมชนเห็นความส าคญัของ
การท าสวนยางที่มีพืชร่วม ก็สามารถใช้สื่อ
ดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน ปัจจุบันสื่อชุมชน   
ได้มีการพัฒนาไปมากโดยเฉพาะในรูปของ
เทคโนโลยีการสือ่สาร หากสามารถเพิ่มเติมใน
ส่วนของสาระที่น าเสนอในสื่อ โดยเฉพาะ
ประโยชน์และความส าคัญของพืชร่วมยาง 
ความรู้และบทเรียนของสวนยางที่มีพืชร่วม 
นอกจากจะท าให้สื่อชุมชนดังกล่าวมีความ
สมบูรณ์ขึน้แล้ว ยงัมีสว่นช่วยภาครัฐในการ
ขบัเคลือ่นการปลกูพืชร่วมยางได้อีกด้วย 

1. เพื่อจดัท าสือ่ที่เก่ียว 
ข้องกบัพืชร่วมยางหรือ
การท าสวนยางที่มีพืช
ร่วม 
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกบัพืชร่วมยางหรือ
การท าสวนยางที่มีพืช
ร่วมและการจดัการ
ให้กบัประชาชนในพืน้ท่ี 
ผา่นสือ่ชมุชน  
 

1.ประสานงานทรัพยากร
บคุคลทีม่ีความรู้ ความ 
สามารถด้านพืชร่วมยาง 
หรือการท าสวนยางที่มี
พืชร่วม และการผลติสือ่ 
2. ผลติสือ่ชมุชนเก่ียวกบั
พืชร่วมยาง 
3. สง่มอบ และเผยแพร่ 
ผา่นสือ่ชมุชน รายการ
วิทย ุโทรทศัน์ช่องทีใ่ห้
ความสนใจ 
4. ติดตามประเมินผล 
 

ด าเนินการ
อยา่งตอ่เนื่อง 

1. เครือขา่ยภาค
ประชาชนทีเ่ก่ียวข้อง 
2.องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน โดยเฉพาะ 
อบจ. 
3. สถาบนัการศกึษา 
4. สือ่กระแสหลกัและ
สือ่อิสระ 
 

สือ่ชมุชนในที่นีห้มายถงึ  
สือ่ที่ชมุชนมีสว่นร่วมใน
ก า ร คิ ด  ผ ลิ ต  แ ล ะ
ด าเนินการ  
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ตารางท่ี 4 (ตอ่)  
แนวทางที่ 3 ให้ความรู้แก่เกษตรกร และขยายพืน้ท่ีการปลูกพืชร่วมยาง  ประกอบด้วย 2  มาตรการ 3 โครงการ คือ 
มาตรการท่ี 1 ให้ความรู้แก่เกษตรกร และจัดเตรียมกล้าพันธ์ุพืชร่วมยาง 

โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ระยะเวลา ภาคส่วนที่รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

 1.โครงการให้ความรู้แก่
เกษตรกรเพื่อให้เห็น
ความส าคญัและประ  
โยชน์ของการปลกูพืช 
ร่วมยาง 

ความรู้ เป็นสิ่งจ าเป็นในการขับเคลื่อน
การปลูกพืชร่วมยางให้กับเกษตรกร 
ชุมชนชาวสวนยาง โดยทั่ว ไปจะมี
เครือข่ายภาคประชาชนที่สนใจพืชร่วม
ยางคอยจัดประชุม ใ ห้ความ รู้ และ
ประสบการณ์แก่เกษตรกรในเครือข่ายได้
เรียนรู้กันระหว่างสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 
และบทสงัเคราะห์นีชี้ช้ัดว่าการปลกูพืช
ร่วมยางมีหลายแง่มุมที่เป็นความรู้และ
บทเรียน ทัง้ชนิดพืชร่วมที่ควรหรือไมค่วร
ปลกู วิธีการปลกู ช่วงที่เหมาะสมในการ
ปลกู ผลทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่
ได้จากการปลูกพืชร่วมยาง เป็นต้น    
การให้ความรู้เหลา่นีแ้ก่เกษตรกรที่ก าลงั
ตดัสนิใจปลกูพืชร่วมยาง จะได้ตดัสินใจ
ปลกูพืชร่วมยางแบบมีความรู้สนบัสนนุ 

 1. เพื่อให้เกษตรกรได้เรียน 
รู้ถึงผลกระทบจากการท า
สวนยางเชิงเดี่ยว ทัง้ต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสิง่แวดล้อม 
 2. เพื่ อใ ห้ เกษตรกรเห็น
ความส าคญั และประโยชน์
ของสวนยางที่มีพืชร่วม รวม 
ทัง้ได้ความรู้เก่ียวกบัรูปแบบ 
กา รปลู กพื ช ร่ ว มย า ง ที่
เหมาะสม และเป็นไปได้  

 1. ประชุมคณะท างานจากตัว 
แทนกลุ่มหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง
เ พื่ อ ส า ร ว จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร       
หลกัสตูรการฝึกอบรม 
 2.พฒันาหลกัสตูรและกระบวน 
การฝึกอบรม 
 3. ด าเนินการฝึกอบรม 
 4. การติดตามผลและปรับปรุง
หลกัสตูรการฝึกอบรม 

ท าตอ่เนื่อง
ทกุปี 

1. เครือขา่ยภาค
ประชาชนทีเ่ก่ียวข้อง 
2. กยท. 
3. ส านกังานเกษตร 
4. ส านกังานเกษตร
และสหกรณ์ 
5. องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 
6. สถาบนัการศกึษา 
7. สภาเกษตรกร 
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ตารางท่ี 4 (ตอ่)  

โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ระยะเวลา ภาคส่วนที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 2. โครงการจดัเตรียมกล้า
พนัธุ์พืชร่วมยาง 

ปริมาณกล้าไม้ที่เพียงพอ ชนิดพนัธุ์ไม้ที่
หลากหลาย และคุณภาพกล้าไม้เป็น
เง่ือนไขที่จ าเป็นต่อการปลกูพืชร่วมยาง
ของ เกษตรกรจากการศึกษาของ
สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และคณะ
(2557) พบว่า เกษตรกรบางรายสนใจ  
จะปลกูพืชร่วมแต่ไม่มีกล้าไม้สนบัสนุน 
เกษตรกรบางรายตดัสนิใจปลกูแล้วแต่มี
กล้าไม้ไม่เพียงพอ หรือได้กล้าไม้ที่ไม่
คอ่ยมีคณุภาพ สง่ผลให้ผลลพัธ์โดยรวม
จ า ก ก า ร ป ลู ก พื ช ร่ ว ม ย า ง ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นไป
ได้ยาก การจัดเตรียมกล้าพันธุ์พืชร่วม
ยางโดยให้เกษตรกรได้มีส่วนในการ
จดัเตรียม จะได้กล้าไม้ที่ตรงตามความ
ต้องการของเกษตรกร 

1. เพื่อจดัเตรียมกล้า
พนัธุ์ไม้ร่วมยางชนิด
ตา่ง ๆ ให้เพียงพอและ
ตรงกบัความต้องการ 
 

1. ส ารวจและรวบรวม
เกษตรกรที่มีประสบการณ์
ในการจัดหาและเตรียม
กล้าไม้ร่วมยางตามชุมชน
ตา่ง ๆ  
 2. ก าหนดชนิดและ
ปริมาณกล้าพนัธุ์ให้เหมาะ 
สมกับความต้องการของ
พืน้ท่ี 
 3. แจกจ่ายพนัธุ์ไม้ร่วมยาง 
 4. ติดตามผล 

ท าตอ่เนื่อง
ทกุปี 

1. ตวัแทนเกษตรกร
ชาวสวนยาง 
2. ศนูย์เพาะช าและ
ขยายกล้าไม้ 
3. สวนพฤกษศาสตร์และ
วรรณคด ี
4. เรือนเพาะช ากล้าไม้
ของชมุชนหรือธนาคาร
พนัธุ์ไม้ 
5.องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 
6. กยท. 
 

ไม้ป่าเศรษฐกิจ 
เ ป็ น ก ล้ า ไ ม้ ที่
น่าสนใจ เพราะ
ราคาเนือ้ไม้มีแต่
จะสงูขึน้ ปลกูไป
แล้วไม่ต้องกงัวล
กับราคาผลผลิต  
และไม่ต้องกงัวล
ตอ่ปัญหาการลกั
ข โ ม ย ผ ล ผ ลิ ต 
เมื่อเปรียบเทียบ
กบัไม้ผล 
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ตารางท่ี 4 (ตอ่)  
มาตรการท่ี 2 ขยายพืน้ท่ีการปลูกพืชร่วมยาง 

โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ระยะเวลา ภาคส่วนที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 1. โครงการ
ปลกูพืชร่วมยาง 

รูปแบบการท าสวนยางในปัจจุบนัสว่นใหญ่เป็น
สวนยางเชิงเดี่ยว และที่ผา่นมามีการขยายพืน้ท่ี
เพาะปลกูยางกนัเป็นจ านวนมาก โดยไม่น้อย
ปลูกในพืน้ที่ที่ ไม่เหมาะสม เช่นในเขตป่า  
เป็นต้น สง่ผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถกูท าลาย
อย่างต่อเนื่องและความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดลง ประกอบกบัราคายางพาราไม่มีเสถียรภาพ
โดยขึน้ต่อเศรษฐกิจโลกเป็นส าคัญ นอกจาก 
นัน้ราคายางพาราก็มีสูงมีต ่าเป็นวงจรเช่นนี ้
เร่ือยไป การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจาก
สวนยางเชิงเดี่ยวไปเป็นสวนยางที่มีพืชร่วม จึง
เป็นทางเลอืกให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ 
โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ราคายางตกต ่า  

 1. เพื่อเพิ่ม
พืน้ท่ีสวนยางที่
มีพืชร่วมให้เป็น
รูปธรรม 
 

 1. ประสานงานเกษตรกรแกนน า
และภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง 
 2. ประชาสมัพนัธ์ให้เกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ และคัดเลือก
เกษตรกรเป้าหมาย 
 3. จัดกระบวนการให้การศึกษา
รูปแบบการปลูกพืช ร่วมยาง 
การศึกษาดูงานตัวอย่างระบบ
สวนยางที่มีพืชร่วม 
 4. การประชุม ออกแบบ วางแผน 
และคดัเลอืกรูปแบบท่ีเหมาะสม  
 5. ปลกูพืชร่วมยางในแปลงของ
เกษตรกรเป้าหมาย 
 6. ติดตามประเมินผล 

ท าตอ่เนื่อง
ทกุปี 

1. องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 
2. เกษตรกรแกนน า 
3. กยท. 
4. ศนูย์เพาะช าและขยาย
กล้าไม้ 
5. ส านกังานเกษตร 
6. สภาเกษตรกร 
 

ควรให้ล าดับความ 
ส าคญักับเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการการ
ให้ความรู้แก่เกษตร 
กรเพื่อให้ เห็นความ 
ส าคญัและประ โยชน์
ของการปลูกพืชร่วม
ยางเป็นล าดับแรก  
ส าหรับกล้าพันธุ์ พืช
ร่วมที่ใช้ก็เช่ือมโยงกบั
โครงการจัดเตรียม
กล้าพนัธุ์พืชร่วมยาง 
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ตารางท่ี 4 (ตอ่)  
แนวทางท่ี 4 สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านพืชร่วมยาง ประกอบด้วย 2 มาตรการ 1 โครงการ คือ 
มาตรการท่ี 1 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องท าการวิจัยพืชร่วมยางในระยะยาว 
รัฐบาลควรให้นโยบายแก่หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เช่น องค์กรสนบัสนนุทนุวิจยัตา่ง ๆ ของรัฐ (Funding Agency) กยท. สถาบนัวิจยัยาง รวมทัง้

สถาบนัการศกึษา ในการท าวิจยัในระยะยาวและมีความต่อเน่ือง (Longitudinal Research) ทัง้วิจยัเชิงทดลองในแปลงเป้าหมายท่ีเกษตรกรปลกูพืชร่วมยาง
และวิจยัเชิงส ารวจในมิติต่าง ๆ ของพืชร่วมยาง การท าวิจยัในระยะยาวและมีความต่อเน่ือง  ส่งผลให้ผลการวิจยัมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ และสามารถน า
ผลการวิจยัย้อนกลบัไปสูเ่กษตรกรได้อยา่งมัน่ใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

55 
 



56 

ตารางท่ี 4 (ตอ่)  
มาตรการท่ี 2 จัดให้มีการจัดการความรู้ด้านพืชร่วมยางของภาคประชาชน 

โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ระยะเวลา ภาคส่วนที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. โครงการ
รวบรวมความรู้ 
และสงัเคราะห์
องค์ความรู้ใน
การปลกูพืชร่วม
ยาง 

  ปัญหาหลกัของการขบัเคลื่อนที่ผ่านมา
คือ เกษตรกรที่ปฏิบตัิส่วนใหญ่ต่างคน
ต่างท าในกลุ่มของตนเองขาดการแลก 
เปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพืน้ที่  จาก
การศึกษาพบว่าการปลูกพืชร่วมยางที่
ด าเนินมาเกือบ 30 ปีนัน้ มีทัง้ความรู้
และบทเรียนที่เป็นปัญหาในหลายมิติที่
นา่สนใจ หากมีการรวบรวมความรู้ และ
สงัเคราะห์องค์ความรู้ด้านพืชร่วมยางใน
หมู่ภาคประชาชนกันเองน่าจะเป็นตัว
ช่วยให้การขับเคลื่อนการปลูกพืชร่วม
ยางสามารถด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน
และตอ่เนื่องมากขึน้ 

1. เพื่อรวบรวมความรู้ ประมวล 
และสงัเคราะห์องค์ความรู้ในมิติ
ตา่ง ๆ เก่ียวกบัพืชร่วมยาง และ
สวนยางที่มีพืชร่วม 
2. เพื่อให้ได้องค์ความรู้เก่ียวกับ
การปลูกพืชร่วมยางที่มีความ
หลากหลายทัง้ในเชิงประเด็น 
และทัง้ในเชิงพืน้ท่ี  
3. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
ในชมุชน ต่อรูปแบบการท าสวน
ยางพาราที่มีพืชร่วม 
 

1. จัดให้มีการศึกษารวบรวม 
ข้อมูล ประสบการณ์ และองค์
ความรู้ในพืน้ที่และวิทยาการ
สมัยใหม่ว่าด้วยการปลูกพืช
ร่วมยาง ในรูปแบบการวิจัย
อยา่งมีสว่นร่วม 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสัง เคราะห์องค์ความ รู้
ข้างต้น  
3. จัดท าฐานข้อมูลความรู้เพื่อ
ส ร้ า ง ช า น ช า ล า ค ว า ม รู้ 
(Knowledge Platform) ใน
ชมุชน 
4.  จัดท า เ อกสารและสื่ อที่
เก่ียวข้องเพื่อเผยแพร่ 

ท าอยา่ง
ตอ่เนื่อง 

1. สถาบนัการศกึษา 
2. องค์กรพฒันาเอกชน 
3. ปราชญ์ชาวบ้าน 
4. ผู้น าศาสนา 
5. เกษตรกรแกนน า 
6. ศนูย์เพาะช าและขยาย
กล้าไม้ 
7. กยท.  
8. สถาบนัวิจยัยาง 
9. ส านกังานเกษตร 
10. ส านกังานเกษตรและ
สหกรณ์ 

องค์ความรู้
เก่ียวกบัพืช
ร่วมยางใน
ปัจจบุนัท่ีเป็น
ความรู้แจ้งชดั 
(Explicit 
Knowledge) 
มีอยูม่าก
พอสมควร 
สว่นความรู้  
ฝังลกึ (Tacit 
Knowledge) 
ที่อยูใ่นตวัคน
ก็มีอีกมากที่
ต้องเติมเต็ม 
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