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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

แนวโน้มการใช้ยางธรรมชาติมีอตัราเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ส าหรับประเทศไทย
นบัวา่เป็นผูผ้ลิตมากเป็นอนัดบั 1 ของโลก รองลงมาคือ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  ซ่ึงผลผลิตรวมของทั้ง
สามประเทศ คิดเป็นร้อยละ 70 ของผลผลิตยางธรรมชาติของโลก   และจากการคาดการณ์ของ IRSG 
(International Rubber Study Group)  ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของประเทศผูผ้ลิตยางของโลกจนถึงปี 
2563 จะมีปริมาณ 12.4 ลา้นตนั โดยทุกประเทศมีแนวโน้มการผลิตเพิ่มข้ึน ส่วนการใช้ยางของโลกอยู่ท่ี 
13.8 ลา้นตนั หรือ คาดวา่ปริมาณความตอ้งการใชย้างจะมีมากกวา่ปริมาณการผลิต 1.4 ลา้นตนั ในอีก 13 
ปีขา้งหนา้ ส าหรับในทวปีเอเชียโดยเฉพาะอินเดียและจีนจะมีความตอ้งการใชย้างมากท่ีสุด(กลุ่มธุรกิจพืช
ครบวงจร, 2550) ส าหรับผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทย ในช่วงปี 2553-2554 พบว่า ในปี 2553 
ปริมาณผลผลิตรวม 3.05 พนัลา้นตนั ส่งออก 2.87 พนัลา้นตนั ใช้ในประเทศ 0.46 พนัลา้นตนั ในปี 2554 
ปริมาณผลผลิตรวม 3.26 พนัลา้นตนั ส่งออก 2.95 พนัลา้นตนั ใชใ้นประเทศ 0.49 พนัลา้นตนัจะเห็นไดว้า่ 
ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติ รวมทั้งอตัราการส่งออก และความตอ้งการใชใ้นประเทศไทยเพิ่มข้ึนอยา่ง
เห็นไดช้ดั (สถาบนัวจิยัยาง, 2554) 

โครงการการสร้างสวนยางพาราเป็นนโยบายหน่ึงท่ีรัฐไดมี้การส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถปลูก
ยางพาราให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศโดยมีกรมวิชาการเกษตรเข้ามาร่วมส ารวจศกัยภาพของพื้นท่ี
ปลูกของเกษตรกรซ่ึงพื้นท่ีปลูกยางเดิมของประเทศอยูใ่น 14 จงัหวดัภาคใต ้และ 3 จงัหวดัภาคตะวนัออก
แต่ปัจจุบันได้มีการขยายพื้นท่ีปลูกยางออกไปยงัพื้นท่ีปลูกยางใหม่ทั้ งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และภาคกลางซ่ึงพื้นท่ีเหล่าน้ีเป็นพื้นท่ีท่ีกรมวิชาการเกษตรไดส้ ารวจและเห็นวา่เป็นพื้นท่ีท่ีมี
ศกัยภาพสามารถปลูกยางไดแ้ต่เน่ืองจากเกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่น้ีไม่มีประสบการณ์การปลูกยาง
มาก่อนประกอบกบัสภาพแวดลอ้มและรวมถึงปริมาณน ้ าฝนในแหล่งปลูกยางใหม่แตกต่างกบัแหล่งปลูก
ยางเดิมการใชเ้ทคโนโลยบีางอยา่งยอ่มแตกต่างกนั  (องคก์รสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550)
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ปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้โครงการปลูกยางพารา 1 ลา้นไร่ และเป็นโครงการท่ีรัฐบาลตอ้งการขยายพื้นท่ีปลูกใน 
36 จงัหวดั โดยมีพื้นท่ีเป้าหมาย คือ 300,000 ไร่ใน 17 จงัหวดัภาคเหนือ และ 700,000 ไร่ใน 19 จงัหวดั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยใช้งบประมาณสนับสนุนทั้งส้ิน 1,400 ล้านบาทโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
แก้ปัญหาความยากจน และเพื่อให้มีผลผลิตยางสอดคลอ้งกบัความตอ้งการยางของตลาดโลกท่ีมีอตัรา
เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 2.6 ต่อปี ในขณะท่ีอตัราการผลิตเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 2.04 ต่อปี โดยโครงการ
ดงักล่าวไดม้อบหมายให้กรมวิชาการเกษตรไปศึกษาและก าหนดเขตพื้นท่ีปลูกท่ีเหมาะสม รวมทั้งท าการ
ตรวจสอบควบคุม และจดัหาพนัธ์ุยาง (เกรียงศกัด์ิ, 2551)ส าหรับพื้นท่ีปลูกในจงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2553 
จ านวนพื้นท่ีปลูกท่ีสามารถกรีดได ้5,484 ไร่ และในปี 2554 จ านวนพื้นท่ีปลูกท่ีสามารถกรีดได ้8,716 ไร่ 
จึงท าให้ผลผลิตในปี 2553 เท่ากบั 1,053 ตนั และในปี 2554 ผลผลิตมีปริมาณเพิ่มข้ึนจากเดิมเป็น 1,647 
ตนั คาดวา่ในปีถดัไปแนวโนม้ปริมาณการผลิตยางพาราในจงัหวดัเชียงใหม่จะขยายตวัและเพิ่มสูงข้ึนจาก
เดิม (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555) 

อ าเภอฝาง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจงัหวดัเชียงใหม่ บนถนนสาย เชียงใหม่ – ฝาง (ถนนโชตนา) 
ระยะทางห่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ 154 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลบัซบัซ้อน สลบัท่ีราบเชิง
เขา เป็นอ าเภอท่ีมีภูเขาล้อมรอบถึง 3 ด้าน ได้แก่ ทิศใต้ ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก (วิกิพี เดีย 
สารานุกรมเสรี, 2554) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และท าสวนผลไม ้แต่ในช่วง 5-10 ปีท่ีผา่น
มา ประสบปัญหาผลิตผลทางการเกษตรราคาตกต ่า โดยเฉพาะผลผลิตจากการท าสวนผลไมต้น้ทุนการ
ผลิตสูงข้ึนท าให้เกษตรกรขาดทุนเป็นหน้ีนอกระบบมากข้ึนเกษตรกรจึงคิดหาวิธีน าพืชชนิดอ่ืนมาปลูก
ทดแทนและไดท้ดลองปลูกยางพาราซ่ึงไดด้ าเนินการท าสวนยางพารามาตั้งแต่ปี 2535 โดยเร่ิมแรกมีพื้นท่ี
ทดลองปลูก 75 ไร่ พนัธ์ุยาง RRIM600 จากนั้น เม่ือภาครัฐไดมี้การสนบัสนุนใหข้ยายการท าสวนยางพารา
เพิ่มข้ึนในปี 2547 ปัจจุบนัมีจ านวนเกษตรกร 96 ราย ท่ีปลูกยางพารามีพื้นท่ีปลูกทั้งหมดประมาณ 1,263 
ไร่ (ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง จงัหวดัเชียงใหม่, 2554)จากการท่ีเกษตรกรหนัมาท าสวน
ยางพาราแทนการปลูกพืชผลเกษตรอ่ืนท่ีประสบปัญหา ดงักล่าวขา้งตน้จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่ามี
ปัจจยัใดบ้างท่ีส่งผลให้เกษตรกรตัดสินใจลงทุนปลูกยางพารา โดยก าหนดศึกษาในพื้นท่ีอ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม ่
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษากระบวนการปลูกยางพาราของกลุ่มเกษตรกรท่ีลงทุนปลูกยางพาราในอ าเภอฝาง จงัหวดั

เชียงใหม่ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนปลูกยางพาราของกลุ่มเกษตรกรในอ าเภอฝาง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

3. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรครวมทั้งขอ้เสนอแนะของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา ในอ าเภอ

ฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการด าเนินการปลูกและปัจจยัท่ีก าหนดหรือส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน
ปลูกยางพาราของกลุ่มเกษตรกรรวมทั้ งปัญหาอุปสรรคท่ีพบจากการลงทุนท าสวนยางพาราและ
ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ใช้เป็นแนวทาง
ก าหนดนโยบาย และแผนการพฒันา และสนบัสนุนเกษตรกรรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรท่ีสนใจ
จะใชก้ าหนดแนวทางเพื่อการตดัสินใจลงทุนท าสวนยางพาราในโอกาสต่อไป 

1.4 ขอบเขตการวจัิย 

พื้นท่ีศึกษาคือ 6 ต าบล ในอ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ ก าหนดประชากรจ านวน 210 ราย 
แบ่งเป็นกลุ่มลงทุนปลูกยางพารา 105 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามขนาดพื้นท่ีปลูก คือ พื้นท่ีขนาดเล็ก 1-10 
ไร่ ขนาดกลาง 11-20 ไร่ และขนาดใหญ่มากกวา่ 20 ไร่ ส าหรับกลุ่มปลูกพืชเกษตรอ่ืนและประกอบอาชีพ
อ่ืนจ านวน 105 ราย ก าหนดกระจายอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนักบักลุ่มแรก โดยก าหนดเก็บขอ้มูลในช่วงปี 2556 

1. ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  จ านวน  23 ราย 
2. ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  จ านวน 14 ราย 
3. ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  จ านวน  16 ราย 
4. ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  จ านวน  20 ราย 
5. ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  จ านวน  15 ราย 
6. ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  จ านวน  17 ราย 
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ตารางแสดงจ านวนประชากรท่ีลงทุนและไม่ลงทุนปลูกยางพาราในพื้นท่ี 6 ต าบล อ าเภอฝาง จงัหวดั

เชียงใหม ่

รายการ ต าบล

เวยีง 

(ราย) 

ต าบล

สันทราย 

(ราย) 

ต าบล

แม่สูน 

(ราย) 

ต าบล

แม่คะ 

(ราย) 

ต าบล

แม่ข่า 

(ราย) 

ต าบลแม่

งอน 

(ราย) 

รวม 

(ราย) 

กลุ่มที่ลงทุนปลูกยางพารา        

- พ้ืนท่ีขนาดเลก็ 17 5 7 15 7 9 60 

- พ้ืนท่ีขนาดกลาง 5 4 6 2 3 3 23 

- พ้ืนท่ีขนาดใหญ่ 1 5 3 3 5 5 22 

รวม 23 14 16 20 15 17 105 

กลุ่มทีไ่ม่ลงทุนปลูกยางพารา 32 10 15 19 20 9 105 

 


