บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
ภาคการเกษตรเป็ นอี ก ภาคการผลิ ต หนึ่ งที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั สิ นค้าเกษตรยังคงเป็ นสิ นค้าที่นารายได้เข้ามาสู่ ประเทศได้อย่าง
ต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น สิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางพารา ปั จจุบนั ยางพารานับเป็ นสิ นค้าเกษตร
อีกชนิ ดหนึ่ งที่มีความสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย จากการเป็ นสิ นค้า
ส่ ง ออกอัน ดับ หนึ่ งในหมวดสิ นค้า เกษตร ด้ ว ยมู ล ค่ า การส่ งออกกว่ า ปี ละ 200,000 ล้ า นบาท
(สถาบันวิจยั ยาง, 2554) ทาให้ในปั จจุบนั ประเทศไทยกลายเป็ นประเทศที่ส่งออกยางพารามากที่สุด
ของโลก แซงหน้าประเทศคู่แข่งอย่างอินโดนี เซี ยและมาเลเซี ย ซึ่ งเป็ นประเทศที่ติดอันดับการส่ งออก
ยางพารา เช่นเดียวกับประเทศไทย จากการสารวจพื้นที่ปลูกยางพาราของสถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการ
เกษตรพบว่า ในปี 2553 ประเทศไทยมีเนื้ อที่ปลูกยางพารากว่า 18,761,231 ไร่ โดยมีภาคใต้เป็ นผูน้ า
ทางด้านพื้นที่เพาะปลูกยางพาราที่มากที่สุดของประเทศ ด้วยขนาดพื้นที่กว่า 11,906,882 ไร่ รองลงมา
คือภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อซึ่ งมีเนื้ อที่ปลูกยาง 3,477,303 ไร่ ภาคกลางและภาคเหนื ออีก 2,509,644
ไร่ และ 867,402 ไร่ ตามลาดับ ถึ งแม้ว่าภาคเหนื อจะเป็ นภูมิภาคที่ มีการทาสวนยางพาราที่ น้อยที่ สุด
ของประเทศไทย แต่ ในปั จจุ บ นั ภาคเหนื อกลับ เป็ นภู มิภาคหนึ่ งที่ มีศ กั ยภาพในการผลิ ตน้ ายางที่ มี
คุ ณภาพออกสู่ ตลาด ซึ่ งในปี 2554 สานักงานเศรษฐกิ จการเกษตรได้ทาการเก็บข้อมูลผลผลิ ตน้ ายาง
เฉลี่ยต่อไร่ ในภาคต่างๆของประเทศ พบว่า สวนยางพาราในแต่ละภูมิภาคมีอตั ราการไหลของน้ ายาง
โดยเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคเหนื อซึ่ งเป็ นพื้นที่ปลูก
ยางแห่ งใหม่ของประเทศแต่กลับมีอตั ราการไหลของน้ ายาง ถึง 248 กิโลกรัมต่อไร่ และ 222 กิโลกรัม
ต่ อ ไร่ ต ามล าดับ ซึ่ งนั บ ว่ า เป็ นปริ ม าณที่ สู ง มากเมื่ อ เที ย บกับ ปริ ม าณการไหลของน้ ายางเฉลี่ ย
ภายในประเทศที่ 262 กิโลกรัมต่อไร่ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554)
ในปี 2547 รั ฐบาลไทยเริ่ มมี นโยบายในการส่ งเสริ มการปลู กยางพาราอย่างจริ งจังผ่านทาง
โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ไปสู่ เขตปลูกยางใหม่ต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง อาทิ โครงการส่ งเสริ ม
การปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ใหม่จานวน 1 ล้านไร่ ผา่ นทางสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวน
ยางพาราของจังหวัดต่างๆในเขตปลู กยางใหม่ซ่ ึ งโครงการดังกล่าวได้ให้การสนับสนุ นทั้งทางด้าน
ความรู ้ ในการท าสวนยางพารา กล้ายางพาราและอุ ป กรณ์ ในการท าสวนยางพาราบางส่ วนให้ก ับ
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เกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจทาสวนยางพาราโดยมีภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคเหนื อเป็ นภูมิภาค
เป้ าหมายซึ่ งจังหวัดเชี ยงรายก็เป็ นอีก หนึ่ งจังหวัดที่ อยู่ในพื้นที่ เป้ าหมายของโครงการดังกล่ าวด้วย
เนื่ องจากจังหวัดเชี ยงรายเป็ นจังหวัด ที่ มี ความเหมาะสมต่อการเป็ นพื้ นที่ ท างการเกษตรด้วยสภาพ
พื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับมีปริ มาณน้ าฝนที่เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของพืชนานา
ชนิ ด ไม่วา่ จะเป็ น สับปะรด มันฝรั่ง ถัว่ เหลือง หอมแดง หอมหัวใหญ่ ขิง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพด
หวาน อ้อยโรงงานซึ่ งล้วนแล้วแต่ เป็ นพื ช เศรษฐกิ จที่ มีค วามส าคัญ ต่ อจังหวัดเชี ยงรายแทบทั้งสิ้ น
(สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย, 2554) นับตั้งแต่ปี 2547 ที่รัฐบาลเริ่ มมีนโยบายในการส่ งเสริ มและ
พัฒนาความรู ้การทาสวนยางพาราไปสู่ เขตพื้นที่ใหม่ ทาให้เกษตรกรในพื้นที่เป้ าหมายของโครงการ
ดังกล่าวกระตือรื อร้นที่จะปฏิบตั ิตาม ไม่เว้นแม้แต่เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดเชียงรายต่างให้ความสนใจ
หันมาปลูกยางพาราเพื่อทดแทนพืชเศรษฐกิจเดิมที่เคยทาการผลิตอยูเ่ ป็ นจานวนมาก จากรายงานสถิติ
พื้นที่การปลูกยางพาราของสถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตรพบว่า ปี 2553 จังหวัดเชี ยงรายมีสถิ ติ
การปลูกยางพาราเพิม่ สู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่เริ่ มมีโครงการส่ งเสริ มการปลูกยางพาราจากรัฐบาลใน
ปี 2547 โดยมีพ้นื ที่ปลูกยางพาราในปี 2547 เพียง 29,254 ไร่ และได้เพิ่มจานวนพื้นที่ปลูกยางพารามาก
ขึ้นเรื่ อยๆ จนในปี 2553 จังหวัดเชี ยงรายมี พ้ืนที่ ปลู กยางพารามากกว่า 240,000 ไร่ จนทาให้จงั หวัด
เชี ยงรายกลายมาเป็ นจังหวัดที่ มีพ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุดในเขตภาคเหนื อตอนบน แต่ความนิ ยม
ของการทาสวนยางพาราดังกล่าวกลับไม่พบการศึกษาถึ งผลกระทบหรื อความคุม้ ค่าที่จะเกิ ดขึ้นจาก
การปลูกยางพาราในพื้นที่จงั หวัดเชี ยงรายแต่อย่างใด เนื่ องจากยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจที่ตอ้ งใช้เงิน
ลงทุนสู ง มีความผันผวนของราคาและจะสามารถให้ผลผลิตได้ก็ต่อเมื่อต้นยางพารามีอายุครบ 7-8 ปี
ซึ่งเป็ นลักษณะที่แตกต่างจากพืชเศรษฐกิจเดิมที่เกษตรกรได้ทาการผลิตอยูซ่ ่ ึ งสามารถให้ผลตอบแทน
ได้ภายใน 1 ปี ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งทาการศึกษาถึงการวางแผนการผลิตเดิมของเกษตรกรใน
พื้นที่จงั หวัดเชี ยงรายกับแผนการผลิ ตพืชที่มียางพาราเป็ นพืชทางเลื อกว่าจะมีความเหมาะสมในการ
เป็ นพื ช เศรษฐกิ จอี ก ชนิ ด หนึ่ งของจัง หวัด เชี ย งรายหรื อ ไม่ เพื่ อให้ เกษตรกรที่ อยู่ใ นพื้ น ที่ จงั หวัด
เชี ย งราย สามารถน าการศึ ก ษาครั้ งนี้ ไปใช้ เพื่ อ เป็ นแนวทางประกอบการตัด สิ น ใจปลู ก พื ช ของ
เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดเชียงรายต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่อทราบสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งระบบการผลิตพืชของเกษตรกรจังหวัด
เชียงราย
1.2.2 เพื่อทราบต้นทุนและผลตอบแทนจากการตัดสิ นใจปลู กพืชเศรษฐกิ จรวมถึ งยางพารา
ของเกษตรกรจังหวัดเชียงราย
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1.2.3 เพื่อทราบแผนการผลิตที่เหมาะสมของเกษตรกรที่มียางพาราเป็ นพืชทางเลือกในจังหวัด
เชียงราย
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.3.1 เกษตรกรในพื้ น ที่ จงั หวัด เชี ย งรายสามารถน าไปใช้เป็ นแนวทางในการจัด การวาง
แผนการผลิตพืช เพื่อให้เกิดความเหมาะสมภายใต้ขอ้ จากัดที่มีอยู่
1.3.2. สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดเชี ยงรายสามารถนาข้อมูล ทางด้าน
ต้นทุ นและผลตอบแทนจากการปลู กยางพาราของเกษตรกรในพื้ นที่ จงั หวัดเชี ยงราย ไปใช้ในการ
ส่ งเสริ ม และให้ ค วามรู ้ ก ับ เกษตรกรในการวางแผนการผลิ ตยางพาราร่ วมกับ พื ช อื่ น ๆของจังหวัด
เชียงรายได้อย่างเหมาะสมภายใต้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
1.3.3 สานักงานการเกษตรและหน่ วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ ยวข้องสามารถนาข้อมูลทางด้าน
ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกพืชชนิดต่างๆรวมถึงแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมของเกษตรกรใน
พื้นที่ จังหวัดเชี ยงรายไปใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนปรับปรุ งและพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรต่อไป
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทาการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เกษตรกรจังหวัดเชี ยงรายโดยแบ่ง
พื้นที่ ที่ทาการสารวจเป็ น 2 พื้นที่ คือ อาเภอเทิ งและอาเภอเชี ยง จังหวัดเชี ยงราย โดยเก็บข้อมูลจาก
เกษตรกรที่ทาการผลิตยางพาราและพืชเศรษฐกิจอื่นๆในปี การผลิตที่ 2553/2554
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