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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยเรื่อง   การจัดการปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดมหาสารคามในคร้ังน้ี  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนยางพาราเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจังหวัดมหาสารคามและศกึษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการจัดการปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดมหาสารคาม  เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เลือกกลุม่ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  จํานวน ๓๘ คน  เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการการสังเกตแบบไม่มีสว่นร่วม  การสมัภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มและการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
โดยใช้เคร่ืองมือ คือ แบบสมัภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง  แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไมม่ีส่วนร่วม  
ประเด็นสนทนากลุ่ม และแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ  และมีการตรวจสอบข้อมูลความครบถ้วนสมบูรณ์
ของข้อมูล  รวมทั้งตรจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลแบบสามเส้า และวิเคราะห์ สรุปตีความเน้ือหาตาม
วัตถุประสงค์  (Content Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) วิถีชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีการเปล่ียนแปลง คือ ด้านเศรษฐกิจทําให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ้นและมั่นคง  .ด้านสังคมทําให้มีปัญหาด้านสุขภาพ   ด้านแรงงานทําให้เกิดการสร้างงานในชนบท และ
ด้านสิ่งแวดล้อม ทําให้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวิตแก่ท้องถิ่นมากข้ึน  ๒) สภาพปัญหาเกิด
จากราคาผันผวนทําให้รายได้ของเกษตรผู้ปลูกยางพาราไม่แน่นอน  และต้นทุนการผลิตสูง  มีปัญหาด้าน
สุขภาพจากพฤติกรรมการทาํงานเปลี่ยนไป  แรงงานในทอ้งถิ่นขาดองค์ความรู้และทักษะ รวมทั้งอันตรายจาก
การทํางาน  ๓) การจัดการปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ การส่งเสริม
สุขภาพชาวสวนยางพาร การส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคในการดํารงชีวิต  การส่งเสริมให้
มีการจัดต้ังสหกรณ์เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุย๋ชีวภาพในสวนยางพารา  
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการส่งเสริม
จัดสิ่งแวดล้อมในสวนยาง  จดัตรวจคัดกรองความเสี่ยง และจัดโปรแกรมที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรผู้ปลกูยางพารา และสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางควรสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดมหาสารคามอย่างต่อเน่ือง 
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ABSTRACT 
 The Current study was designed in qualitative research approach employing 
purposive random sampling to select 38 samples participating in the study. The data were 
collected via a non-participant observation, an in-depth interview session, and a focus group 
discussion. The research instruments were a non-structured interview form, a non-participant 
observation, a participant observation form, issues in focus group discussion, and a guideline 
for workshop. The data were validated and proved to have reliability by the triangulated 
method. The content analysis method was employed in data analysis process.  
The results of the study were as follows.  
 1) In terms the effects of the industry on the rubber tree agriculturists, it was found 
that in terms of economy, planting rubber tree can generate income for the agriculturists; 
the processes of plantation; however, caused health problems to the planters; in terms of 
labor system; it provided job opportunities for local people; and in terms of environment, it 
contribute to biological diversity in the area. 2) In terms of difficulties in the industry, In 
terms of economy, the result of the study indicated that fluctuating prices of the products 
and increasing cost of plantation brought about financial problems to the agriculturists and 
in terms of health issues, health problems caused by the planting processes affected labor 
working behaviors since local labors still lacked skills which led to dangers in working places. 
3) Possible solutions to the difficulties faced by the local agriculturalists included promoting 
health condition of the labors, promoting healthy environment and supportive utilities, 
promoting establishment of co-operatives among rubber tree agriculturalists, and promoting 
of organic fertilizer uses in rubber tree planting.   
Lastly, the related units such as local administration organizations should promote heathy 
environment in rubber tree planting industry, analyze risks in plantation, and run campaigns 
to improve life quality of the agriculturalists. Office of Rubber Replanting Aid Fund as the 
organization taking direct responsibility in rubber plant promotion should constantly support 
strengthening of the rubber tree agriculturalist connection in Maha Sarakham Province.     
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคญั 
 
 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพารามากเป็นอันดับ ๑ ของโลกกว่า ๔ ล้านตันต่อปี รองลงมาคือ
อินโดนีเซียกว่า ๓ ล้านตัน อันดับ ๓ เวียดนามเกือบ ๑ ลา้นตัน ส่วนจีน อินเดีย และมาเลเซีย ผลิตได้กว่า ๘ 
แสนตันต่อปี ทําให้ปริมาณยางพารามีมากกว่าความต้องการใช้ยางพารา ส่งผลให้ราคาตกตํ่า ซึ่งวิธีแก้ไขปัญหา
มีหลายแนวทางที่ต้องทําควบคู่กันไปคือ รัฐบาลต้องปรับยุทธศาสตร์สนับสนุนให้นํายางพารามาใช้
ภายในประเทศเพ่ือแปรรูป จากน้ันต้องกําหนดนโยบายใช้ยางพาราให้ชัดเจน เช่น ใช้ทําถนน หรือทาํถุงมือยาง 
ซึ่งมาเลเซียใช้นโยบายน้ีประสบผลสําเร็จมาแล้ว ส่วนต้นยางที่มีอายุเกิน ๒๕ ปี จะต้องโค่นทิ้งแล้วปลูกทดแทน
ใหมซ่ึ่งจะให้ผลผลิตในอีก ๗ ปีถัดไป โดยต้นยางที่ถูกโค่นทิ้งสามารถนําไปขายได้ ขณะนี้ประเทศไทยมีพ้ืนที่
ปลูกยางทั้งหมด ๒๒ ล้านไร่ จะต้องโค่นทิ้งปีละ ๘ แสนไร ่เพ่ือให้ผลผลิตนํ้ายางมีคุณภาพ ลดต้นทุนของ
เกษตรกร และตัดอุปสงค์ (Supply) ยางพาราลง ที่สําคัญชาวสวนยางจะต้องพัฒนาคุณภาพการผลิตต้ังแต่
เพาะปลูก ไปจนถึงการกรีดยาง โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพ่ือเป้าหมายลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ จากน้ัน
ภาครัฐและเอกชนจะต้องเข้ามาสนับสนุน จึงจะทําให้ปัญหายางพาราได้รับการแก้ไขอย่างย่ังยืน  (สถาบันวิจัย
ยาง. ๒๕๕๖) 
 ในอนาคตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่สําคัญของประเทศไทย เพราะมี
ข้อได้เปรียบกว่าภาคใต้และภาคตะวันออก คือ มีพ้ืนที่เหมาะสมท่ีจะปลกูยางพาราได้ดีเกือบ ๑๐ ล้านไร่ และมี
แรงงานที่มีคุณภาพและแรงงานก่ึงฝีมืออย่างพอเพียง   ในขณะที่ภาคอ่ืนๆ ปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมการ
บริการและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทําให้มกีารเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคสวนยางพาราไปสู่ภาคบริการและ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทีท่ําให้ผลตอบแทนสูงกว่า นอกจากน้ัน โครงการความร่วมมือในอนุภาคลุ่มนํ้าโขง หรือ 
โครงการหกเหลี่ยมเศรษฐกิจมีประเทศร่วมโครงการ ๖ ประเทศ คือ ไทย ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชาและจีน 
ซึ่งมีจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เลย หนองคาย อุดรธานี นครพนม สกลนคร 
มุกดาหาร  อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่งไทยจะเป็นศูนย์กลางแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมเกษตรแล้ว
ส่งไปจําหน่ายในประเทศเหลา่น้ี  เมื่อมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมติดต่อกันอย่างสะดวก เช่น โครงการสร้าง
เส้นทางมุกดาหาร–สะหวันเขต–ดานัง-นครพนม–คําม่วน–เมืองวินท์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการค้าขาย
ยางพาราให้สะดวกย่ิงข้ึน ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่ทํารายได้จากการส่งออกให้กับประเทศมากเป็นอันดับที่ 
๒ รองจากข้าว มูลค่าการส่งออกยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา มีมูลค่ารวมกัน
ทั้งสิ้นกว่า๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท   ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มจรงิจังในการผลิตยางพารามาต้ังแต่ปี  
๒๕๒๗ แต่ยังไม่ได้เน้นการวิจัยและพัฒนาศกัยภาพการผลิตยางพาราให้มีประสิทธิภาพ  โดยให้มีต้นทุนการ
ผลิตตํ่าและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพ้ืนที่  ปัจจุบันมีการผลิตยางพาราได้
มากถึง  ๗๐,๐๐๐ ตัน และผลผลิตจะสูงข้ึนทุกปีตามปริมาณยางพาราที่กรีดได้มากขึ้น    ในขณะเดียวกัน
รัฐบาลมีนโยบายในการกําหนดพ้ืนที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมเติมอีกอย่างน้อย 
๙๐๐,๐๐๐ ไร ่ภายใน ๑-๒ ปี  (ประยูร โตสงวน. ๒๕๕๓) 
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 สาเหตุสําคัญทีก่ดดันราคายางพาราให้ลดตํ่าลงจนกลับเข้าสู่ระดับราคาเมื่อกว่า ๑๕ ปีที่แล้ว 
ประมาณ ๒๕ บาทต่อกิโลกรัม คือ นักลงทนุมีความกังวลกับปัญหาผลผลิตส่วนเกิน (Oversupply) และสต๊อก
ยางที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ความต้องการใช้ยางอยู่ในช่วงชะลอตัว และยงัไม่มีปัจจัยบวกต่อการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจโลกมากนัก ทําใหค้าดการณ์ราคายางอนาคตปรับตัวลดลง ราคายางไทยเคยแตะระดับสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ด้วยราคา ๑๗๔.๔๔ บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แต่หลังจากน้ันกลับมีแนวโน้ม
ลดลงต่อเน่ืองจนกระทั่งเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ราคายางด่ิงลงเหลือ ๕๓.๖๓ บาทต่อกิโลกรัม หากมองทิศทาง
เศรษฐกิจโลกให้ดีช่วงนั้นถือเป็นช่วงขาขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์พอดี ขณะที่ตอนน้ีราคานํ้ามันกําลังลงมาแตะ
ตัวเลข ๓๐ เหรียญต่อบาร์เรลและเป็นช่วงขาลงของสินค้าโภคภัณฑ์ ต่อให้ภาครัฐออกนโยบายมาอุดหนุนราคา
อย่างมากก็ดึงราคาขึ้นมาได้เล็กน้อยเท่านั้น คงไม่สามารถดันให้ราคากลบัเป็นขาขึ้นได้ (ประชา คุณธรรมดี.
๒๕๕๙). 
 วิกฤตยางพาราไทย โดยเฉพาะปัญหาราคายางพาราตกตํ่าที่ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ และไม่สามารถ
หาทางออกได้ แม้รัฐบาลจะพยายามอย่างไรราคายางพาราก็ย่ิงตกตํ่า จนกลับไปสู่ราคา ณ เมื่อกว่า ๑๕ ปีที่
แล้ว (พ.ศ.๒๕๔๔) ราคายางพาราเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง ๒๐-๒๕ บาทต่อกิโลกรัม หากมองปัจจัยที่เป็น
ตัวกําหนดอุปสงค์และอุปทานยางพารา ราคายางพาราจะถูกกําหนดขึ้นจากความต้องการใช้ (อุปสงค์) และ
กําลังการผลิต (อุปทาน) ณ เวลาในขณะน้ันเมื่อเวลาและปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยนไป อุปสงค์และอุปทาน
ยางพาราย่อมเปลี่ยนไปเช่นกัน ในปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้ยางนั้น มีการใช้ยางอยู่ ๒ ประเภท คือ ยาง
ธรรมชาติ(ยางพารา) และยางสังเคราะห์ที่ได้มาจากการกลั่นนํ้ามัน และปิโตรเคมี ซึ่งยางสังเคราะห์น้ันมีราคาที่
ถูกกว่ายางพารา และยังปรับตัวตามราคานํ้ามันในตลาดโลกอีกด้วย (ล่าสุด ๑๓ ม.ค.ราคานํ้ามันดิบใน
ตลาดโลกร่วงตํ่ากว่า ๓๐ ดอลลาร์สหรฐัต่อบาร์เรล) น่ันหมายความว่า ราคายางสังเคราะห์ในปัจจุบันจะต้อง
ตํ่าลงตามราคานํ้ามัน และนั่นก็เป็นอีกแรงกดดันหน่ึงที่สําคัญที่ทําให้ราคายางพาราในตลาดโลกก็ตกตํ่าไปด้วย 
(สถาบันวิจัยยาง. ๒๕๕๖) 
 แนวทางแก้ปัญหายางพาราอย่างยั่งยืนคือ จากทั้งภาคเกษตรกร นักวิชาการ ภาครัฐบาล
หน่วยงาน องค์กรฯ ต่างๆ มาได้ ๓ แนวทาง ดังน้ี ๑) เพ่ิมความต้องการใช้ยางธรรมชาติในประเทศแทน การ
ส่งออก โดยสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในไทย เช่น ล้อยาง ถนนลาดยาง พ้ืนสนามกีฬา 
เคร่ืองมือแพทย์ เป็นต้น ๒) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสนิค้ายางพารา หาทางพัฒนาเป็นสินค้าที่มี Value added        
ตามเทรนด์ Green products เช่นหมอน-ทีน่อนยางพารา การพัฒนาแม่พิมพ์ยางจิววะร่ี ใช้ต่อยอดใน
อุตสาหกรรมด้านอาหารและยาเช่นเซร่ัมบํารุงผิว เป็นต้น และ ๓) การบริหารจัดการภาคการผลิต เช่น จํากัด
การขยายพ้ืนที่ปลูกยาง เน้นเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ (Yield) บริหารจัดการสต๊อกอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น  
อย่างไรก็ตาม การจะแก้ปัญหาราราคายางพาราให้ประสบผลสําเร็จ จําต้องอาศัยความร่วมมือจากทกุๆ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในอุตสาหกรรมต้นนํ้าจนถึงอุตสาหกรรมปลายนํ้า หากทํา
สําเร็จ ก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาง และสร้างทางเลือกตลาดใหม่ในอุตสาหกรรมยางได้
อย่างแท้จริง ปี  (ประยูร โตสงวน. ๒๕๕๓) 
 การแก้ไขปัญหาราคายางตกตํ่า ครั้งในช่วงที่ผ่านมาอาศัยการแทรกแซงกลไกราคาเพ่ือพยุงราคา
ให้สูงข้ึน และการจ่ายเงินโดยตรงเพ่ือลดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่เกษตรกร 
วิธีการเหล่าน้ันไม่เพียงแต่จะไม่ย่ังยืน เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่ปลายเหตุ ในส่วนของการจัดหา
แหล่งเงินทุนให้แก่เกษตรกรก็มีแต่จะสร้างภาระทางการเงินไม่มีที่สิ้นสุดให้แก่เกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น หากจะ
แก้ไขปัญหาเพ่ือให้เห็นผลเชิงรูปธรรม และมีความย่ังยืนอย่างแท้จริง ก็คงต้องกลับไปที่สาเหตุของปัญหา คือ 
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ทําอย่างไรให้ปริมาณผลผลิต และจํานวนพ้ืนที่ปลูกยางพารามีจํานวนลดลง หรือจะทําอย่างไรให้ปริมาณความ
ต้องการใช้ และความต้องการซื้อทั้งใน และจากต่างประเทศกลับมาเพ่ิมขึน้ ซึ่งคงเป็นไปได้ยาก วิกฤตราคา
ยางพาราตกตํ่า กลายเป็นปัญหาสําหรับชาวสวนยางมานาน เพราะราคายางตลาดโลกผันผวน เป็นปัจจัยอยู่
เหนือการควบคุม ทําให้รัฐบาลต้องออกมาตรการเฉพาะหน้าช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งแทรกแซงราคา และ
จ่ายเงินชดเชยรายได้ให้ชาวสวนยาง แต่แนวทางน้ีไม่ใช่การแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน (สถาบันวิจัยยาง. ๒๕๕๖) 
 ในปี ๒๕๕๙  จังหวัดมหาสารคามมีจํานวนเกษตรกรท่ีปลกูยางพารา จํานวน ๑,๒๖๓  ครัวเรือน 
เน้ือที่ปลูก ๑๐,๖๗๕  ไร่  เน้ือที่ให้ผล ๒,๓๘๖ ไร่ เน้ือที่เก็บเก่ียวผลผลติ ๑,๖๔๒ ไร่  ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้  
๑,๑๖๙,๔๑๗  กิโลกรัม  ผลผลิตที่เก็บเก่ียวเฉลี่ย ๔๙๐  กิโลกรัมต่อไร่  ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย ๒๖.๘๖  
บาทต่อกิโลกรัม  และรูปแบบการผลิตนํ้ายางสด  ๑๙.๕๒  ตัน  ยางก้อนถ้วย  ๒,๙๐๑.๕๘  ตัน  ยางแผ่นดิบ  
๔๖๕.๘๖  ตัน  ยางแผ่นรมควัน  ๒.๙๘  ตัน รวม ๓,๓๘๙.๙๔  ตัน  จะเห็นได้ว่าปริมาณพ้ืนที่การปลูกและ
ปริมาณผลผลติของยางพาราของจังหวัดมหาสารคาม  เป็นอันดับ ๕๙  ของประเทศ  และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ
เร่ือยๆ  เกือบ ๕ เท่า จาก ปี ๒๕๔๘ ที่มีพ้ืนที่การปลูกเพียง ๒,๗๗๔ ไร่ (สถาบันวิจัยยาง. ๒๕๕๙ ) อย่างไรก็
ตาม  ถึงแม้จังหวัดมหาสารคามจะมีพ้ืนที่การปลูกยางพาราน้อยที่สุดในภาคอีสาน  แต่ในอนาคตเกษตรกรผู้
ปลูกยางพาราของจังหวัดมหาสารคามต้องปรับตัว โดยการเรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาเพ่ือความสร้างมั่นคงด้าน
รายได้จากการทําสวนยางพารา   ผู้วิจัยจึงสนใจทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการปัญหาของเกษตรกรผู้
ปลูกยางพาราในจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือจะนําองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผล
สัมฤทธ์ิและเกิดความย่ังยืนแก่เกษตรกรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

๑. ศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนยางพาราของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจังหวัดมหาสารคาม 
๒. ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการปัญหาของเกษตรกรผู้ปลกูยางพาราในจังหวัด

มหาสารคาม 
 
คําถามการวิจัย 
 ๑. วิถีชีวิตชาวสวนยางพาราของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจังหวัดมหาสารคามเป็นอย่างไร 
 ๒. สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัด
มหาสารคามเป็นอย่างไร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  ๑. ศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนยางพาราของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดมหาสารคาม 

  ๒. ศึกษาสภาพปัญหาและการจัดการปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัด
มหาสารคาม 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  การวิจัยคร้ังนี้ใช้ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 



๔ 
 

  การวิจัยคร้ังนี้  ใช้เกณฑ์การเลือกอําเภอที่มีพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่มีการปลูกยางพารามากที่สุดใน
จังหวัดมหาสารคาม คือ อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม   มีพ้ืนที่ปลกู จํานวน ๓๕๙ ไร่ ได้แก่ ตําบลดอน
หว่าน ลาดพัฒนา  ท่าสองคอน แวงน่าง และหนองโน อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม (สถาบันวิจัยยาง. 
๒๕๕๙) 
นิยามศพัท์เฉพาะ 
 
 การจัดการ หมายถึง แนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
 การจัดการเชิงกระบวนการ หมายถึง  ขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพารา 
 วิถีชีวิต  หมายถึง  การดําเนินกิจกรรมของเกษตรกรผู้ปลกูยางพารา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
สุขภาพ  สังคมและแรงงาน และสิ่งแวดล้อม 
 ปัญหา หมายถึง สิ่งทีม่ีผลกระทบต่อวิถีชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
 ผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดมหาสารคาม  หมายถึง  เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 ๑. ได้ทราบถึงวิถีชีวิตชาวสวนยางพารา ด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน และสิ่งแวดล้อมของ 
เกษตรกรผู้ปลกูยางพาราจังหวัดมหาสารคาม 
 ๒. ได้รับรู้ปัญหาและการจัดการปัญหาของเกษตรกรผู้ปลกูยางพาราในจังหวัดมหาสารคาม 
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บทที่ ๒  
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
การวิจัย เร่ือง การจัดการปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดมหาสารคาม  ผูวิ้จัยได้ใช้

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องต่างๆ มาประกอบการศึกษา  ดังนี้ 
๑. แนวคิดการจัดการ 
๒. แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔. ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราในจังหวัดมหาสารคาม 
๕. กรอบแวคดิการวิจัย 
๖. บริบทจังหวัดมหาสารคาม 

 
แนวคิดการจัดการ 

แนวคิดการจัดการ ของ เฮนร่ี ฟาโยล ์(Henri Fayol)  
เฮนร่ี ฟาโยล์ (Henri Fayol) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความสําคัญมากทีสุ่ดในด้านการ

จัดการ โดยท่านให้ความสนใจศึกษาถึงหน้าที่ของผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของทั้งผู้ร่วมงานและผลจากการปฏิบัติงานอีกด้วย ผลงานของฟาโยล์ได้รับการ
ยอมรับ ว่าเป็นผลงานที่เข้ามาเสริมแนวความคิดของเทย์เลอร์ให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน กล่าวคือ แนวความคิดของเทย์
เลอร์ จะให้ความสําคัญกับการจัดการในระดับปฏิบัติการ ส่วนฟาโยล์จะเน้นการจัดการในระดับสูง 

ฟาโยล์ได้ให้แนวคิดในการจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ ได้แก่ การ
วางแผน เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการผลิตขององค์การจึงต้อง มีการวางแนว
ทางการปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เช่น การกําหนดผลผลิต ปริมาณ ต้นทุน เวลา คุณภาพ เป็นต้น การจัดองค์การ เป็น
การจัดโครงสร้างของงานและมีการกําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ ผู้ปฏิบัติในแผนกต่างๆ เช่น 
แผนกจัดซื้อ แผนกตรวจสอบผลผลิต เป็นต้น การบังคับบัญชา เป็นการ กําหนดหรือวางหลักเกณฑ์ในการ
บังคับบัญชา ได้แก่ นโยบาย กฎ ระเบียบ ให้ผู้ปฏิบัติได้ยึดถือเพ่ือให้ การผลิตเป็นไปด้วยความราบรื่น การ
ประสานงานเป็นการกําหนดภาระหน้าที่แผนกต่างๆ ให้เช่ือมโยง กับงานของทุกคนให้ประสานและเข้ากันได้ 
และการควบคมุ เป็นกิจกรรมในการกํากับกิจกรรม การผลิตหรือให้บริการท่ีทําให้เป็นไปตามแผนท่ีได้กําหนด  

นอกจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ฟาโยล์ได้ให้เสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ของ การบริหารงานที่สําคัญ
ไว้ ๑๔ ข้อ (Gatewood & Others. ๑๙๙๕) ดังน้ี 

๑ อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่แยกจากกันมิได้ ผู้ทีม่ีอํานาจหน้าที่น้ัน จะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อผลงานที่ตนได้ออกคําสั่งไป และผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในงานใดก็ตาม จะต้องมีอํานาจและหน้าที่
ในการปฏิบัติด้วยเพ่ือให้งานน้ันสําเร็จลุล่วงลงได้  

๒ หลักการท่ีมผีู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ผูป้ฏิบัติงานกิจกรรมใดๆ ควรได้รับ คําสั่งจากผู้บังคับบัญชา
เพียงคนเดียวทั้งน้ีเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลากรในองค์การ  

๓ หลักของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ กิจกรรมของกลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกันควร จะต้องดําเนินไปใน
ทิศทางเดียวกันตามหน้าที่ที่กําหนดไว้ 



๖ 
 

๔ หลักการธํารงไว้ซึ่งสายงาน คือ สายการบังคับบัญชาจากระดับสูงมายังระดับล่าง ตามหลักการมี
ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวและช่วยให้เกิดระเบียบในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน  

๕ หลักการแบ่งงานกันทํา คือ การแบ่งงานกันทําตามความถนัดทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไป ตามหลักของการใช้
ประโยชน์จากแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจนได้รับผลผลิตเพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก การลดเวลาของการเรียนรู้งาน
ให้น้อยลงและเพ่ิมทักษะของการทํางานให้สูงข้ึน  

๖ หลักการเก่ียวกับระเบียบวินัย ระเบียบวินัยในการทํางานน้ันเกิดจากการปฏิบัติ ตามข้อตกลง ทั้งน้ี
โดยมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความเคารพ เช่ือฟัง และทํางานตามหน้าที่ด้วยความต้ังใจ  

๗ หลักการถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งหลักการนี้ถือว่า ส่วนรวมย่อมสําคัญกว่า
ส่วนบุคคลเพ่ือที่ จะทําให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มน้ัน  

๘ หลักการให้ประโยชน์ตอบแทน การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความยุติธรรม และให้เกิดความพึง
พอใจแก่ทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างหรือบุคลากร  

๙ หลักการรวมอํานาจไว้ส่วนกลาง ในการบริหารงานควรมีการรวมอํานาจไว้ที่ศูนย์กลาง และเมื่อความ
รับผิดชอบได้ถูกมอบหมายให้แก่ผู้บริหารแลว้ อํานาจหน้าที่จะต้องมอบหมายไปด้วย เพ่ือให้สามารถควบคุม
งานต่างๆ ขององค์การไว้ได้อย่างเหมาะสม  

๑๐ หลักความมีระเบียบเรียบร้อย โดยถือว่าทุกคนในองค์การจะต้องมีระเบียบและ รู้ตําแหน่งหน้าที่ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ รวมท้ังการกําหนดขอบเขตของงานที่ชัดเจน  

๑๑ หลักความเสมอภาค ผู้บริหารต้องยึดหลักความยุติธรรมเป็นหลัก ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้มาซึ่งความจงรักภักดี และการอุทิศตนเพ่ืองาน  

๑๒ หลักมีความมั่นคงในงาน ผู้บริหารและคนงานต่างต้องใช้เวลาระยะหน่ึงเพ่ือ การเรียนรู้งาน การให้
คนงานออกจากงานกลางคันย่อมเป็นการสิ้นเปลือง ดังน้ันผู้บริหารท่ีดีควรให้เวลา ในการเรียนรู้งานเพ่ือลด
ปัญหาด้านการปรับตัวของคนงาน  

๑๓ หลักความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยผู้บังคับบัญชาควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้ ใช้ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ของตนเองในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขององค์การ จะทําให้ผู้ปฏิบัติ รู้สึกถึงความมีส่วนร่วม 
ความเป็นเจ้าขององค์การ และรับผิดชอบต่อผลงาน เป็นต้น  

๑๔ หลักความสามัคค ีซึ่งเน้นถึงการทํางานที่เป็นกลุ่มและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน จะมีส่วนช่วย
ส่งเสริมให้การทํางานเป็นคณะทํางาน และสมาชิกทุกคนสามารถปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย ร่วมกันให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จากหลักการของฟาโยล์ พบว่า หลักการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้ความสําคญัเกี่ยวกับ การรวมอํานาจและ
การแบ่งหน้าที่ตามความชํานาญเฉพาะด้าน รวมทั้งการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นหลักการและ
แนวทางที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์จากในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

๒. แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์  
การจัดการยุคโลกาภิวัตน์เป็นการจัดการ ทีอ่งค์การต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมทางการ แข่งขันที่

รุนแรง เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในด้านทัศนคติ และ
พฤติกรรมของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นต้น ซึ่งผูบ้ริหารขององค์การ จําเป็นต้องให้
ความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งพยายามในการกําหนด กลยุทธ์ให้กับองค์การเพ่ือ
สามารถดํารงอยู่ได้ในขณะที่มคีวามได้เปรียบเชิงการแข่งขัน รวมท้ัง สามารถสร้างผลกําไรและความ
เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน จากการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์น้ี ทําให้ลักษณะของการจัดการที่องค์การ
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ต้องมุ่งเน้นถึงการปรับตัว ที่มีการให้การยอมรับและปรับปรุง การดําเนินงานที่มีความสอดคล้องกับกระแส
โลกาภิวัตน์ โดยผู้บริหารต้องคํานึงถึงขอบเขตของ การดําเนินธุรกิจในตลาดระดับโลกที่ในปัจจุบันมกีารขยาย
ขอบเขตที่กว้างขวางกว่าตลาดในประเทศ  

จากแนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์น้ีจะให้มุ่งให้ความสําคญักับการดําเนินงาน และปฏิบัติที่
ถูกต้อง โดยนําไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในขณะที่สามารถลดต้นทุนการผลติ และราคาลงได้อย่างต่อเน่ือง และ
ที่สําคัญคือการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง จึงเป็นเป้าหมายที่สําคัญของแนวความคิด
ทางการจัดการยุคน้ี แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์ ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
มีแนวทางสําหรับแนวความคิดทางการจัดการยุค โลกาภิวัตน์ (สุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๔๘) ดังน้ี  

๑. การควบคุมคุณภาพ องค์การที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดระดับโลกมีความจําเป็นต้อง ให้
ความสําคัญในด้านคุณภาพ (Quality) ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของความได้เปรียบเหนือ คู่แข่งขัน 
โดยเฉพาะการได้รับการยอมรับในมาตรฐานด้านคุณภาพระดับโลกจะต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO ๙๐๐๐ 
จากองค์กรกําหนดมาตรฐานโลก (International Organization for Standardization) มาตรฐาน ISO น้ีจะ
ถือเป็นการรับประกันด้านคุณภาพกับผลิตภัณฑ์ขององค์การ ดังน้ันองค์การจะต้อง ทําการปรับปรุงและพัฒนา
ทั้งในด้านกระบวนการดําเนินงาน ด้านโครงสร้าง ความรับผิดชอบ และ ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดคุณภาพและ
จะต้องผ่านการตรวจสอบและประเมินจากจากภายนอกอีกด้วย  

๒. การควบคุมคุณภาพโดยรวม ตามแนวความคิดของการควบคุมคุณภาพโดยรวม (Total quality 
management ) เป็นการดําเนินการที่เน้นการควบคุมคุณภาพท่ัวทั้งองค์การ เพ่ือให้บุคลากร ทุกระดับเกิด
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานทุกด้านอย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง รวมทัง้ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเช่ือมโยงการปฏิบัติการต่างๆ ที่มีกระบวนการท่ีขนาน
กันไว้จะทําให้สามารถทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ก่อนที่จะสายเกินแก้ไข 

๓. การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continuous improvement) เป็นความ
พยายามขององค์การที่จะรักษาความได้เปรียบในเชิงคุณภาพไว้ โดยการหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะนําเข้ามาใช้เพ่ือ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ความพยายาม ดังกล่าวมีความจําเป็นต้อง
ทําควบคู่กับเทคนิคการเปรียบเทียบ (Benchmarking) ซึ่งการเปรียบเทียบน้ี องค์การจะเปรียบตัวเองในด้าน
ต่างๆ กับองค์การที่มีประสิทธิภาพที่สุดในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติของตนเอง นอกจากน้ีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง จะเกิดผลได้ยังมีความจําเป็นต้องการการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรควบคู่ไปด้วย  

๔. การร้ือปรับระบบ ผลจากการปรับปรุงคุณภาพหรือวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ดังกล่าวข้างต้น 
ตามวิธีการของญี่ปุ่นเป็นการปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละข้ันตอน อย่างไรก็ตาม แนวความคิดทางการ
จัดการของการรื้อปรับระบบ (Re-engineering) จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพ แบบทําทั้งระบบในครั้งเดียว 
ดังน้ันการปรับปรุงที่เห็นผลสาํเร็จได้องค์การจะต้องดึงแนวคิดและวิธี ปฏิบัติออกมาจากกฎเกณฑ์และข้อ
สมมติฐานที่เก่าแก่และล้าสมยั รวมท้ังทําการกําหนดคิดใหม่ ทุกกระบวนการและทั้งระบบ ต้ังแต่การแสวงหา
ข้อมูล การวางแผน การพัฒนาบุคลากร การควบคุม การประเมินผลงาน เป็นต้น  

ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ผู้บริหารต้องปรับตัวโดยการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล สารสนเทศและ
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ทําให้การติดต่อสื่อสาร และการแสวงหาข้อมูล ข่าวสารทําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง รวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยมีผล



๘ 
 

ต่อการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ส่วนในด้านการสร้างความ เข้าใจในกฎและกติกาของประชาคมโลก 
รวมท้ังระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึง ที่มีความสาํคัญต่อการแข่งขัน โดยเฉพาะการ
แก้ไขกฎหมายเพ่ือการตอบสนองระบบการค้าเสรี และ สามารถนําองค์การไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมใหม่ได้
อย่างเหมาะสม และมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง รวมท้ังบุคลากรผู้
ปฏิบัติทุกๆ คนในองค์การก็เป็นปัจจัยที่ม ีความสําคัญต่อการดําเนินงานในยุคของการแข่งขันที่เกิดขึ้นจาก
กระแสโลกาภิวัตน์อีกด้วย โดยการทําให้ องค์การมีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากบุคลากรที่
มีประสบการณ์ การนําความรู้ และความสามารถที่โดดเด่นมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ ของตลาด การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเรียนรู้เพ่ือการปรับปรุงผลงานของ
ตนเอง อย่างสมํ่าเสมอ รวมท้ังองค์การควรมุ่งทําให้บุคลากรมีการทํางานแบบทีมงาน ด้วยการใช้ภาวะผู้นําใน
การบริหารระดับต่างๆ และมุ่งการจูงใจแบบเน้นผลงานเพ่ือการปรับตัวสู่อนาคต เป็นต้น (เฉลมิชัย กิตติศักด์ิ
นาวิน. ๒๕๕๗). 

 
แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ๑.๑ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๕)  ได้กลา่วสรุปจากการประมวล
และกลั่นกรองพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระราชทานใน
วโรกาสต่างๆ รวมท้ังพระราชดํารัสอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้อง โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นําไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๔๒ มี
ใจความดังน้ี 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรเห็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจสังคมไทยที่พ่ึงพิงปัจจัย
ภายนอกสูง ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็ว จึงทรงเตือนให้พสกนิกร
ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงซึ่งนําสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน และทรงเน้นยํ้าว่า การพัฒนา
ต้องเริ่มจากการ “พ่ึงตนเอง” สร้างพ้ืนฐานให้พอมี พอกิน พอใช้ ด้วยวิธีการประหยัดและถูกต้องตามหลัก
วิชาการให้ได้ก่อน โดยต้องรู้จักประมาณตนและดําเนินการด้วยความรอบรู้ รอบคอบระมัดระวัง และ“ทํา
ตามลําดับขั้นตอน” สู่การ “ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ” เมื่อพัฒนาตนเองและชุมชนให้เข้มแขง็แล้ว จะ
ได้ “พัฒนาเครือข่ายเช่ือมสู่สังคมภายนอกอย่างเข้มแข็งมั่นคง และยั่งยืน” ต่อไป 
 โดยที่องค์ประกอบของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
พระราชทาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัตินําสู่ความสมดุลอัน
ส่งผลใหม้ีความสุขอย่างย่ังยืน โดยมีองค์ประกอบสําคัญ ดังน้ี 
 ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจําเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิน่ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อ่ืน 
 ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการอย่างมีเหตุผลตามหลกัวิชาการ หลักกฎหมาย 
หลักคุณธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยคํานึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องอย่างถ้วนถี่ “รู้จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 



๙ 
 

อุปสรรค”และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ “รู้เขา รู้เรา รู้จกัเลือกนําสิ่งที่ดีและเหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้” 
 ๓. การมีภูมิคุม้กันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลีย่นแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถบริหารความเสี่ยง
ปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงทีในการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความพอเพียงน้ัน จะต้องเสริมสร้างให้คนในชาติมี
พ้ืนฐานจิตใจในการปฏิบัติตน ดังน้ี 
 ๑. มีคุณธรรม ทั้งน้ี บุคคล ครอบครัว องค์กร และชุมชน ที่จะนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ ต้องนําระบบคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตมาประพฤติปฏิบัติก่อน โดยเร่ิมจากการอบรมเลี้ยงดูใน
ครอบครัว การศึกษาอบรมในโรงเรียน การสั่งสอนศีลธรรมจากศาสนา ตลอดจนการฝึกจิต ข่มใจของตนเอง 
 ๒. ใช้หลักวิชา ความรู้ โดยนําหลักวิชาและความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ทั้งในขั้นการวางแผน
และปฏิบัติ ด้วยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังอย่างย่ิง 
               ๓. ดําเนินชีวิตด้วยความเพียร ความอดทน มสีติ ปัญญา และความรอบคอบ 
 ปิติณัช ไศลบาท ๒๕๕๐) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า คําว่า“ 
เศรษฐกิจ พอเพียง” น้ีมีความหมายว่า “เป็นวิธีการเลี้ยงชีวิตแบบรู้จักพอ ด้วยการพยายามผลิตสินค้าขึ้นมา
เอง ให้พอเพียงสําหรับคนในครอบครัวกินและใช้ หากผลติได้เหลือกินเหลือใช้จึงขาย หากผลิตได้ไม่พอก็ต้อง
ซื้อบ้าง มิได้มุ่งผลิตเพ่ือขายอย่างเดียว แต่ต้องคิดที่จะผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตนเองได้บริโภคด้วย  
นอกจากน้ันการผลิตและการบริโภคต้องอยู่ในหลักของความพอดี รู้จักพอในการผลิตและพอใจการบริโภค 
พร้อมกันน้ันก็ร่วมมือกันในรปูกลุ่มหรือสหกรณ์ และให้ประสานงานกับเอกชนภายนอกด้วย เพ่ือทํากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจให้แข็งแรงขึ้นอีก” 
 ประเวศ วะสี (๒๕๔๒) ได้กลา่วถึงเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพ้ืนฐาน และเศรษฐกิจชุมชนว่า ถ้า
สังคมไทยทําความเข้าใจเร่ืองเศรษฐกิจพ้ืนฐานกันอย่างทั่วถึง เราสามารถขจัดความยากจนของคนทั่วประเทศ 
พร้อมๆ กับสร้างฐานทางสังคมและธรรมชาติแวดล้อมให้ฟ้ืนฟูบูรณะเพ่ิมพูนขึ้นเต็มประเทศ ความเข้มแข็งที่
เป็นพ้ืนฐานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับบนมั่นคงและย่ังยืน 
เศรษฐกิจพ้ืนฐาน หรือเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจพอเพยีงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช
ดํารัสถึงเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ มคีวามคล้ายคลงึกันหรือเหมือน กันเศรษฐกิจพ้ืนฐาน หมายถึง 
เศรษฐกิจที่คํานึงถึงการทะนุบํารุงพ้ืนฐานของตัวให้เข้มแข็งทั้งทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
พ้ืนฐานของสังคมก็คือชุมชน เพราะฉะน้ัน เศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจพ้ืนฐานก็อย่างเดียวกัน 
 กาญจนา บุญยัง และคณะ (๒๕๕๒) ได้กลา่วสรุปแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวคิดที่ยึดหลักทางสายกลางเป็นหัวใจสําคัญของกรอบแนวคิด โดยความพอเพียงจะต้อง
ประกอบด้วย ๓ ลักษณะ คือ ความพอประมาณความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือเตรียมพร้อมที่จะ
จัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและภายใน เง่ือนไขในการดําเนินกิจกรรมใดๆ ให้อยู่ในความ
พอเพียงน้ันต้องอาศัยทั้ง ความรู้ (รอบรู ้รอบคอบ ระมัดระวัง) ผนวกกับคุณธรรม (จิตใจมีคุณธรรมซือ่สัตย์ 
สุจริต และเพียร อดทน ปัญญา) เพ่ือนําไปสู่แนวทางการปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับคือ การพัฒนาที่สมดุล 
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความรู้/เทคโนโลยี 
 สรุปได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีนําแนวทางการดํารงชีวิตที่เหมาะสมให้คนใน
ทุกระดับ ต้ังแต่ตนเอง ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับชาติ เพ่ือปฏิบัติตนให้ดําเนินชีวิตไปได้โดยทาง
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สายกลาง ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความไม่ประมาท สอนใหรู้้จักความพอดี พออยู่ พอกินพอใช้ และมีเศรษฐกิจที่
สามารถอุ้มชูตัวเองได้ พ่ึงพาตัวเองได้ คือ ให้มีความพอเพียงในตัวเอง ให้มีเหตุผลและมภูีมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ทั้งเป็นหลักปรัชญาที่มีความสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมที่ทุกๆ 
คนได้รับการสั่งสมอบรมมาอยู่แล้ว เช่น ความซื่อสัตย์สุจรติ ความขยันหมั่นเพียร เป็นต้น ซึ่งเป็นการนําหลัก
พุทธรรมมาใช้ให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถที่จะประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ทั้งในระดับนโยบาย ระดับองค์กร 
และระดับบุคคล โดยการปลูกจิตสํานึกของตนให้เกิดมีศรัทธาเช่ือมั่นเห็นคุณค่าของทรัพยากรท่ีมีอยู่รอบตัว
และพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดภายใต้มิติทางเลือกในการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และแนวทางปฏิบัติของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นเรื่องความเท่าเทียมกนัของคนในสังคมมากกว่า
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในระดับฐานรากของสังคมคือ
ครอบครัวหรือชุมชน มีการกําหนดเป้าหมายที่มุ่งสู่ความพอเพียงด้วยทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน ต้ังอยู่บน
พ้ืนฐานของความไม่ประมาท มีความพอดี มีเศรษฐกิจที่สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ 
 
แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมีนักวิชาการ
หลากหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วมไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งผู้วิจยัได้ศึกษาและเรียบเรียง
ไว้ ดังน้ี 
  ประชัย ศรีจามร (๒๕๔๙) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เป็นการสร้าง
โอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในแนวทางการพัฒนา โดยผ่านทางกระบวนการส่งเสริม ชักนํา
การสนับสนุนให้ ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ การริเร่ิมในการคิดร่วมกําหนดแนวทางในการพัฒนา
ร่วมแก้ไขและวางแผนปฏิบัติ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทรัพยากรทางการบริการตลอดจน อํานาจใน
การตัดสินใจในการกําหนดกิจกรรม แนวทางการดําเนินกิจกรรมของตนเองให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นภายในชุมชนด้วย
ความเต็มใจและเต็มความสามารถของตนเองเพ่ือเพ่ิมและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการและควบคุม
การใช้และการกระจายทรัพยากรตลอดจนปัจจัยการผลิตในสังคมอันจะนาไปสู่การพ่ึงพาตนเอง 
  สุนทร กองทรัพย์(๒๕๔๘) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถงึ  การที่บุคคลหรือกลุ่มคน
เข้าไปเก่ียวข้องกับกระบวนการในรูปกิจกรรม ใดกิจกรรมหน่ึงด้วยความสมัครใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ได้ต้ังใจอันเป็นประโยชน์ต่อตัว บุคคล ต่อกลุ่มคน รวมท้ังต่อส่วนรวม โดยที่ประชาชนต้องเป็นคนตัดสินใจใน
กระบวนการมีส่วนร่วมด้วยตนเองและรับผิดชอบในผลท่ีเกิดขึ้น 
  ทศพล กฤตยพิสิฐ (๒๕๓๘) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง สิ่งที่เน้นในรูปกลุ่ม/องค์กรหรือ
ชุมชนไว้ว่า หมายถึง การทีปั่จเจกบุคคล กลุ่มหรือชุมชน มีความเห็นพ้องต้องกันเรื่องที่มีผลกระทบใดๆ 
ต้องการดําเนินชีวิตของตนเอง แล้วมีความแสดงให้เห็นถึงความต้อการร่วมกันที่จะเปลีย่นแปลงให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของตน จนมาสู่การตัดสินใจกระทําการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ัน ๆ มคีวามร่วมมือและ
รับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยในข้ันตอนต่าง ๆ ของการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ มี
กลุ่มหรือองค์กรชุมชนรองรับประชาชนที่เข้ามาร่วมมีการพัฒนาภูมิปัญญาและมีการรับรู้สามารถคิดวิเคราะห์
และตัดสินใจเพ่ือกําหนดการดาเนินชีวิตของตนเองได้ประชาชนหรือชุมชนได้พัฒนาขีดความสามารถ ของตน 
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ในการจัดการควบคุมการใช้ และการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู่ เพ่ือประโยชนต่อการดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจ
และสังคมตามความจาเป็นอย่างสมศักด์ิศรีในฐานะสมาชิกของสังคม 
  ถนอม ม่วงกลม (๒๕๔๓) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่าหมายถึงการให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สาเหตุของปัญหา ความต้องการของประชาชน ร่วมตัดสินใจในการ
เลือกทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหารว่มปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานการพัฒนาและร่วม
ในการประเมินผลด้วย 
  ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (๒๕๒๗) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่รัฐบาลส่งเสริม
ชักนําและ สรา้งโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ทั้งรูปส่วนบุคคล กลุ่มชน ชมรมสมาคมมูลนิธิและองค์กร
อาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการดําเนินงาน เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหลายเร่ืองรวมกัน 
  ยุพาพร รูปงาม (๒๕๔๕) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ให้บุคคลเข้ามามีส่วน
เก่ียวข้อง ในการดาเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่าง
แข็งขันของบุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานของ
องค์การและบุคคลที่เก่ียวข้อง 
  นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (๒๕๒๗) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเก่ียวข้องทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ของบุคคล ในสถานการณ์กลุ่มซึ่งผลของการเก่ียวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทาการให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของกลุ่มน้ันกับทัง้ให้เกิดความส่วนร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 
  William W. Reeder(๑๙๗๘) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การมสี่วนร่วม
ในการปะทะสงัสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 
  ปรัชญา เวสารัชช์ (๒๕๕๔) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา หมายถึง การที่
ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการใช้ความหมาย หรือใช้ทรัพยากร บางอย่างส่วนตัวในกิจกรรมซึง่มุ่งสู่การ
พัฒนาของชุมชน 
  สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง ความร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผล และร่วม
รับผิดชอบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นของบุคคลหรอืของกลุ่มทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการดําเนินงาน เกิดการพัฒนาและเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญของการพัฒนา
ชุมชน ส่งผลให้การดําเนินงานหรือการ ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานหรือโครงการเกิดประสิทธิผล หรือ
คือการที่ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม ตัดสินใจช่วยปฏิบัติการเข้ามาร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนของตน ร่วมกันกระทําในสิง่ที่ลงความเห็นร่วมกันตามความต้องการของชุมชน 
และสิ่งที่ช่วยกันทําต้องเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจกําหนดปัญหาความต้องการ
ของตนเองอย่างแท้จริง เป็นการเสริมสร้างพลัง ให๎แก่ประชาชนในชุมชน/ กลุ่ม /องค์กรที่ต้ังขึ้นในชุมชน 
 
วิวัฒนาการและองค์ความรู้เก่ียวกับยางพารา 
 
 ความเป็นมา 
 ชาวพ้ืนเมืองในอเมริกากลางและอเมริกาใต้เรียกต้นไม้ที่ให้ยางว่า คาอุท์ชุค (Caoutchouc) 
แปลว่าต้นไม้ร้องไห้ จนถึงปี พ.ศ. ๒๓๑๓ (๑๗๗๐) โจเซฟ พริสลี่ จึงพบว่า ยางสามารถลบ รอยดําของดินสอ
ได้โดยที่กระดาษไม่เสีย จึงเรียกยางว่า ยางลบหรือตัวลบ (Rubber) ซึ่งเป็น คําเรียกยางเฉพาะในอังกฤษและ
ฮอลแลนด์เท่าน้ัน ส่วนในประเทศยุโรปอ่ืนๆ ในสมัยน้ัน ล้วนเรียกยางว่า คาอุท์ชุค ทั้งสิ้น จนถึงสมัยที่โลกได้มี



๑๒ 
 

การปลูกยางกันมากในประเทศแถบอเมริกาใต้น้ัน จึงได้ค้นพบว่า พันธ์ุยางที่มีคุณภาพดีที่สุดคือยางพันธ์ุ 
Hevea Brasiliensis ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าพันธ์ุ Hevea ธรรมดามาก จึงมีการปลูกและซื้อขายยางพันธ์ุดังกล่าว
กันมาก และศนูย์กลางของการซื้อขายยางก็อยู่ที่เมืองท่าช่ือ พารา (Para) บนฝั่งแม่นํ้าอเมซอน ประเทศบราซิล 
ด้วยเหตุดังกล่าว ยางพันธ์ุHevea Brasiliensis จึงมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ยางพารา และเป็นช่ือที่ใช้เรียกกัน
แพร่หลายจนถึงทุกวันน้ี 
 ยางมีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างที่มีความสําคัญต่อมนุษย์คือ มีความยืดหยุ่น (Elastic) กันนํ้าได้ 
เป็นฉนวนกันไฟได้ เก็บและพองลมได้ดี เป็นต้น ดังน้ันมนุษย์จึงยังจะต้องพ่ึงยางต่อไปอีกนาน แม้ในปัจจุบัน 
มนุษย์สามารถผลิตยางเทียมได้แล้วก็ตาม แต่คุณสมบัติบางอย่าง ของยางเทียมก็สู้ยางธรรมชาติไม่ได้ ในโลกน้ี
ยังมีพืชอีกมากมายหลายชนิดที่ให้นํ้ายาง (Rubber Bearing Plant) ซึ่งอาจจะมีเป็นพันชนิดในทวีปต่างๆ ทั่ว
โลก แต่นํ้ายางที่ได้จากต้นยางแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติทีแ่ตกต่างกันไป บางชนิดก็ใช้ทําอะไรไม่ได้เลย แต่ยาง
บางชนิดเช่น ยางกัตตาเปอร์ชาที่ได้จากต้นกัตตา (Guttar Tree) ใช้ทํายางสําเร็จรูป เช่น ยางรถยนต์ หรือ
รองเท้าไม่ได้ แต่ใช้ทําสายไฟได้ หรือยางเยลูตง และยางบาลาตา ที่ได้จากต้นยางช่ือเดียวกัน ถึงแม้จะมีความ
เหนียวของยาง (Natural Isomer of Rubber) อยู่บ้าง แต่ก็มีเพียงสูตรอณู (Melecular Formula) เท่าน้ันที่
เหมือนกัน แต่โดยที่มี High Rasin Content จึงเหมาะที่จะใช้ทําหมากฝร่ังมากกว่า ยางที่ได้จากต้น Achas 
Sapota ในอเมริกากลาง ซึ่งมีความเหนียวกว่ายางกัตตาเปอร์ชาและยางบาลาตามาก คนพ้ืนเมืองเรียกยางนี้
ว่า ชิเคิ้ล (Chicle) ดังน้ัน บริษัทผู้ผลิตหมากฝรั่งที่ทํามาจากยางชนิดน้ีจึงต้ังช่ือหมากฝร่ังนั้นว่า Chiclets 
 วิวัฒนาการของยาง 
 โลกมีโอกาสรู้จกัและใช้ประโยชน์จากยางเมื่อประมาณปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ ในขณะที่ 
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ผู้ค้นพบโลกใหม่เดินทางไปอเมริกาในครั้งท่ี ๒ ในปี พ.ศ.๒๐๓๖ (๑๔๙๓) ก็ได้พบว่า มี
ชาวพ้ืนเมืองบางเผ่าทั้งในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ได้รู้จักและใช้ประโยชน์จากยางกันบ้างแล้ว เช่น ชาว
พ้ืนเมืองในอเมริกากลางที่ทํารองเท้าจากยางโดยการใช้มีดฟันต้นยาง แล้วรองนํ้ายางใส่ภาชนะ หลังจากน้ันจึง
เอาเท้าจุ่มลง ไปในนํ้ายางน้ัน หรือเอาเท้าวางไว้บนภาชนะแล้วเทนํ้ายางราดลงบนเท้า ก็จะได้รองเท้า ที่เข้ากับ
เท้าพอดี หรือบางเผ่าในอเมริกาใต้ทําเสื้อกันฝนและผ้ากันนํ้าจากยาง หรือเผ่ามายันในอเมริกาใต้ ทีท่ําลูกบอล
ด้วยยาง แล้วนํามาเล่นโดยการให้กระเด้งข้ึนลงเพ่ือเป็นการสักการะเทพเจ้า จึงทําให้โคลมับัสและคณะมีความ
แปลกใจเป็นอันมาก และคิดกันไปว่าในลูกกลมๆ ที่เด้งได้น้ัน ต้องมีตัวอะไรอยู่ข้างในเป็นแน่ หลังจากน้ันเมื่อ
โคลัมบัสเดินทางกลับยุโรป ก็ได้นําวัตถุประหลาดนั้นกลับไปด้วย โคลัมบัสจึงเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ได้มี 
โอกาสสัมผัสยาง และนํายางเข้าไปเผยแพร่ในยุโรป การสง่ยางเข้ามาในยุโรปในระยะแรกน้ันต้องใช้เวลานาน
มาก ดังน้ัน ยางที่เข้ามาในยุโรปสมัยแรกๆ น้ัน จึงเป็นยางท่ีผลิตเป็นสินคา้แล้วเน่ืองจากมนุษย์ยังไม่รู้จกัวิธีที่จะ
ทําให้ยางที่จับตัวกันเป็นก้อน ให้ละลายและทําเป็นรูปทรงที่ต้องการได้อย่างไร การผลติยางจึงต้องทําทันที
หลังจากได้นํ้ายางมาก่อนที่ยางจะจับตัวกันเป็นก้อน 
 การค้นพบกรรมวิธีในการทําให้ยางคงรูปได้น้ัน นับได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมาก  สาํหรับ
วัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งในช่วงเวลาน้ันมีการค้นพบและมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  ทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้น
มากมาย เช่น การสร้างเครื่องจักรไอนํ้า การสร้างเครื่องจักรเรือไอน้ํา การสร้างหัวรถจักรไอนํ้า การสร้างเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า การสร้างเครื่องส่งโทรเลข เป็นต้น ซึ่งความสําเร็จต่างๆ เหล่าน้ัน คงจะขาดความสมบูรณ์ไป หาก
ขาดความรู้เร่ืองการทํายางให้คงรูป เพราะยางที่คงรูปแล้ว (Vulcanized Rubber) จะช่วยเติมความไม่สมบูรณ์
เหล่าน้ันให้เต็มเช่น เป็นตัวห้ามล้อรถไฟหรือทําสายไฟ และสายเคเบ้ิลใต้นํ้า เป็นต้น 
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 การสรา้งสวนยางในเอเชีย 
 การผลิตยางในโลกสมัยก่อนปี พ.ศ. ๒๔๔๓ (๑๙๐๐) น้ัน สว่นมากจะเป็นยางที่ปลูกในประเทศ 
แถบอเมริกาใต้ คือ บราซลิ โคลัมเบีย และปานามาเป็นส่วนใหญ่ และมบ้ีางที่ได้จากรัสเซียและอัฟริกา ในช่วง
เวลาก่อนหน้าน้ัน ยางเริ่มมีความสําคัญ ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มากข้ึนแล้ว  โลกจึงมีความต้องการใช้ยาง
เป็นจํานวนมาก โธมัส แฮนคอก จึงมีความคิดว่าถ้าโลก (หมายถึงยุโรป) ยังคงต้องพ่ึงยางที่มาจากแหล่งต่างๆ 
เหล่าน้ันเพียงอย่างเดียว ในอนาคตอาจจะเกิดความขาดแคลนยางขึ้นได้ ต่อมา เซอรค์ลีเมนส ์มาร์คแฮม ผู้ช่วย
เลขาธิการประจําทําเนียบ ผู้ว่าการประจําอินเดีย จึงมีความพยายามที่จะนํายางมาปลูกในเอเชียจึงเกิดขึ้นเป็น
ครั้งแรก ในช่วงเวลาเดียวกันน้ัน สถานการณ์ยางในประเทศแถบอเมริกาใต้ไม่ค่อยดีนัก เน่ืองจากในสภาวะที่
โลกมีความต้องการยางสูงมาก ชาวสวนยางในโคลัมเบียและปานามาจึงโหมกรีดยางกันอย่างหนัก จนในที่สุด 
ต้นยางในประเทศนั้นจึงได้รับความบอบชํ้ามาก และตายหมดจนไม่มีต้นยางเหลืออยู่ในแถบนั้น  เซอร์คลีเมนส์ 
จึงนําพันธ์ุยางมาทดลองปลูกในอินเดียเป็นคร้ังแรก แต่ไมป่ระสบความสําเร็จ จึงได้ทดลองปลูกยางในดินแดน
ต่างๆ ที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ในที่สุดจงึพบว่าในดินแดนแหลมมลายูเป็นที่ที่ยางจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุด 
และยังพบว่า พันธ์ุยางที่ดีที่สุดคือยางพันธ์ุ Hevea Brasiliensis หรือยางพารา ดังน้ัน ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๒๕ 
(๑๘๘๒) ยางพาราจึงเป็นที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในแหลมมลายูในระยะแรกเร่ิม ยางพาราจะปลูกกัน
มากในดินแดนอาณานิคมของอังกฤษและฮอลแลนด์เป็นส่วนใหญ ่นอกจากน้ัน เยอรมันก็ปลูกยางไว้ที่อัฟริกา
บ้าง และบางส่วนเป็นยางในรัสเซีย เหตุที่ยางพาราเป็นที่นิยมปลูกกันมากในเอเชีย อาจเน่ืองมาจาก ในเอเชียมี
องค์ประกอบต่างๆ ที่เหมาะสมในการปลูก ทั้งสภาพดินฟ้าอากาศ ภูมิประเทศ สภาพดินและปริมาณฝน 
รวมท้ังแรงงานที่หาได้ง่าย ประกอบกับคุณสมบัติทางการเกษตรและการพาณิชย์ของยางเอง เช่น 

๑) พ้ืนทีส่่วนใหญ่เป็นควนเขา ไม่สามารถปลูกพืชอ่ืนได้แต่ปลูกยางได้ 
๒) ยางเป็นพืชที่ปลูกง่าย ไมต้่องดูแลรักษามากนัก โรคและศัตรูพืชน้อย 
๓) ไม่ต้องมีการเฝ้ารักษา เพราะผลผลิตของยางไม่สามารถขโมยกันได้ 
๔) ผลผลิตยางสามารถขายได้ทุกคุณภาพ ไมว่่าจะเป็นยางคุณภาพเลวเพียงใดก็ขายได้ เป็น 
ยางปนกรวด ปนดิน ปนทราย ก็ขายได้ แมแ้ต่ขี้ของขี้ของขี้ของยาง ก็ขายได้ 
๕) ไม่ต้องง้อคนซื้อ เพราะผลผลิตไม่เน่าเสีย (ในอดีต) 
๖) เป็นสินค้าที่ขายได้คล่อง และขายได้จนหมดไม่มีเหลือ (ในอดีต) 
๗) ให้ผลผลิตที่ยาวนาน และแน่นอน 

 ยางพาราในประเทศไทย 
 ต้นยางพาราเข้ามาปลูกในประเทศไทย ต้ังแต่สมัยที่ยังใช้ช่ือว่า “สยาม” ประมาณหลัง พ.ศ. 
๒๔๒๕ ซึ่งช่วงน้ัน ได้มีการขยายเมล็ดกล้ายางพาราจากพันธ์ุ ๒๒ ต้น นําไปปลูกในประเทศต่างๆ ของทวีป
เอเชีย และมีหลักฐานเด่นชัดว่าเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๔๒ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) 
เป็นผู้เหมือนหน่ึง “บิดาแห่งยาง” เป็นผู้ที่ได้นําต้นยางพารามาปลูกที่อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นคร้ังแรก 
จากน้ัน พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ได้ส่งคนไปเรียนวิธีปลูกยางเพ่ือมาสอนประชาชน นักเรียนของท่านที่ส่งไปก็
ล้วนแต่เป็นเจ้าเมือง นายอําเภอ กํานัน และผู้ใหญ่บ้านทั้งสิ้น พร้อมกันน้ันท่านก็สั่งให้กาํนัน ผู้ใหญ่บ้าน นํา
พันธ์ุยางไปแจกจ่าย และส่งเสริมให้ราษฎรปลูกทั่วไป ต่อมาราษฎรได้นําเข้ามาปลูกเป็นสวนยางมากข้ึนและได้
มีการขยายพ้ืนที่ปลูกยางไปในจังหวัดภาคใต้ รวม ๑๔ จังหวัด  กล่าวได้ว่า การปลูกยางในประเทศไทย มีการ
ขยายวงกว้างขึ้น ตามลําดับ กล่าวคือ ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ หลวงราชไมตรี (ปูม ปุณศรี) ได้นํายางไปปลูกที่จังหวัด



๑๔ 
 

จันทบุรี จึงได้มีการขยายการปลูกยางพาราในภูมิภาคน้ีอย่างต่อเน่ือง จนกระทั่งมีการปลูกกันทั่วไปใน ๓ 
จังหวัด ภาคตะวันออก คือ จันทบุรี ระยอง และตราด และกลายเป็นพืชเศรษฐกิจทีส่าํคัญของภาคตะวันออก 
ต่อมาก็มีผู้พยายามที่จะนําพันธ์ุยางไปปลูกทั้งในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เป็น
ระยะๆ แต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเหมือนกับที่ปลูกของภาคใต้ และภาคตะวันออก 
 ในปีพ.ศ. ๒๕๐๓ มีการออก พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง และในปี พ.ศ.
๒๕๐๔ ได้มีการจัดต้ังสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๐๘ มีการจัดต้ัง
ศูนย์วิจัยการยางขึ้นที่ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขึ้น ในปี ๒๕๐๘ ดร.เสริมลาภ วสุวัต ผู้
วางรากฐานการวิจัยและพัฒนายาง ได้ร่วมพัฒนาการวิจัยยางด้านต่างๆ เช่น ด้านพันธ์ุยาง โรคและศตัรูยาง
ด้านดินและปุ๋ย การดูแลรักษาสวนยางการกําจัดวัชพืช การปลูกพืชคลุม การปลูกพืชแซมเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้
ให้แก่ชาวสวนยาง มีการเน้นการพัฒนาสวนยางขนาดเล็ก เช่น การกรีดยางหน้าสูง การใช้ยาเร่งนํ้ายาง การ
ส่งเสริมการแปลงเพาะและขยายพันธ์ุยางของภาคเอกชน การรวมกลุ่มขายยางและการปรับปรุงคุณภาพยาง
และการใช้ประโยชน์ไม้ยางพารา มีการออกวารสารยางพาราเพ่ือเผยแพร่ความรู้ไปสู่ชาวสวนยางและ
ผู้เก่ียวข้อง รวมท้ังจัดหลักสตูรการฝึกอบรมและการจัดสมัมนายางเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แพร่หลายย่ิงข้ึน 
 จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ กรมวิชาการเกษตร และกรมประชาสงเคราะห์ได้เร่ิมงานทดลองปลูก
สร้างสวนยางพาราตามหลักวิชาการปลูกสร้างสวนยางแผนใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยทดลองปลูก
ในจังหวัดหนองคาย บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรนิทร์ ซึ่งก็ประสบความสําเร็จ ผลผลิตยางในขณะน้ันเริ่มเปิดกรีดได้
และอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่แตกต่างจากผลผลิตในภาคใต้ และภาคตะวันออกนัก ด้วยเหตุน้ีจึงเริ่มมีการวิจัยและ
พัฒนาการปลูกยางในเขตแห้งแล้ง และถือเป็นการเร่ิมขยายเขตปลูกยางพาราสู่เขตใหม่ของประเทศไทยอย่าง
จริงจัง  นอกจากน้ียังมีการร่วมมือกับองค์กรยางระหว่างประเทศในการวิจัยและพัฒนายางอย่างกว้างขวาง ใน
ระยะต่อมาศูนย์วิจัยการยางได้เปลี่ยนช่ือเป็นศูนย์วิจัยยางสงขลาในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และมีการก่อต้ังศูนย์วิจัยขึ้น
ใหม่อีก ๓ ศูนย์ คือที่สุราษฎร์ธานี ฉะเชิงเทรา หนองคาย และนราธิวาสเพ่ือขยายงานวิจัย และพัฒนายางให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกยางของประเทศ การวิจัยและพัฒนายางเหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานที่สําคญัทําให้การปลกูแทนใน
พ้ืนที่ปลูกยางเดิมและการปลกูใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบความสําเร็จมากข้ึน 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางทั้งประเทศประมาณ ๑๒ ล้านไร ่กระจายกันอยู่ในภาคใต้ 
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นแหลง่ปลูกยางใหม่ การพัฒนาอุตสาหกรรมยางของ
ประเทศได้เจริญรุดหน้าเรื่อยมาจนทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีผลิตและส่งออกยางได้มากที่สุดในโลก 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 สุดาพร วงษ์พล และอุไรวรรณ อินทร์ม่วง (๒๕๕๕) การศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
จากกิจกรรมการทาสวนยางพารา พบว่า มีความเสี่ยงต่อสิ่งคุกคามด้านกายภาพคือ การสัมผัสฝุ่นจากปุ๋ยคอก 
การได้รับความร้อนจากแสงแดดจ้าเกินไป และการระบายอากาศไม่ดีในขั้นตอนการผลิตแผ่นยาง สิ่งคุกคาม
ด้านเคมี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญส่ัมผสัฝุน่จากปุ๋ยเคมี ใช้ยาทากันยุงและแมลง สัมผสักรดฟอร์มิคในข้ันตอน
การผลิตแผ่นยาง ด้านชีวภาพ พบว่าเสี่ยงต่อแมลงสัตว์กัดต่อย เช่น ตะขาบ แมลงป่อง ยุง และงู และด้าน
การยศาสตร์ พบว่า มีท่าทางการทางานไม่เหมาะสม เช่น การก้มเงยหลงัและศีรษะ การลุกน่ังสลับกันเป็น
เวลานาน การเอ้ียวตัวมากเกินไป การเดินและยืนติดต่อกันเป็นเวลานาน และการใช้มอืและข้อมือในการทา
งานซ้า ๆ  



๑๕ 
 

 ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ และต้ัม บุญรอด (๒๕๕๕) พบว่า เกษตรกรสวนยางพารามีการรับรู้ด้านชีวอ
นามัยและความปลอดภัย และการดูแลสุขภาพตนเองอยู่ในระดับปานกลาง (x ๒.๗๗, SD ๐.๔๔) และ (X 
๓.๓๓, SD ๐.๕๐) นอกจากน้ีพบว่าการรับรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับการดูแล
สุขภาพตนเองอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากน้ี ด้านภาวะสุขภาพของเกษตรกรมีอาการเจ็บป่วยเก่ียวกับ
กล้ามเน้ือ กระดูกและข้อโดยพบอาการปวดหลังและเอวมากที่สุดนอกจากน้ันพบอาการปวดแขน ข้อมอื และ
เวียนศีรษะ  
 ณัฐพงษ์ นาทนั (๒๕๕๖) พบว่า สาเหตุของอาการปวดกล้ามเน้ือ พบในลักษณะการทางานที่น่ัง
หรือยืนเป็นระยะเวลานาน ๆ มากกว่า ๒ ช่ัวโมงติดต่อกัน ร้อยละ ๙๗.๑๖ ใช้มือทาท่าซ้า ๆ ตลอดเวลาของ
การทางาน ร้อยละ ๙๗.๘๗ ต้องทางานในพ้ืนที่ที่จากัดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ร้อยละ ๖๗.๓๘ 
ท่าทางการทางานต้องโน้มตัวทางาน ร้อยละ ๙๔.๓๓ ท่าทางการทางานต้องหันหรือบิดลาคอ ร้อยละ ๙๗.๑๖ 
ของที่ยกต่ากว่าระดับเข่าและทาให้ต้องก้มตัวมากขึ้น ร้อยละ ๙๖.๕๔ และของที่ยกสูงกว่าระดับศีรษะและทา
ให้ต้องเอ้ือมแขนมากขึ้น ร้อยละ ๙๓.๖๒ นอกจากน้ีการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมในการทางานและภาวะ
สุขภาพของเกษตรกรสวนยางพารา  
 ภัทรพร สุทธสนธ์ิ (๒๕๕๒) พบว่า เกษตรกรได้รับสิ่งคุกคามด้านเคมีจากฝุ่นจากสารเคมีและสาร
กาจัดศัตรูพืชมากที่สุดร้อยละ ๕๐.๐ สิ่งคุกคามด้านกายภาพจากความร้อนและแสงแดด ร้อยละ ๕๐.๐ เคย
เกิดอุบัติเหตุจากการทาสวนยางพารา ร้อยละ ๑๒.๖ ลักษณะอาการที่เกิดกับร่างกายคือ อาการฟกช้า เคล็ด
ขัดยอก 
 Jansamood (๒๐๑๓) พบว่าการตกค้างของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในดินจากการทาสวนยางพารา 
ประกอบด้วยสาร Metharmidophos ๑.๘๗ mg/kg Monocrotophos ๑.๗๕ mg/kg และ Dicrotopost 
๑.๒๘ mg/kg นอกจากน้ียังพบผลกระทบจากการปลดปล่อยมลพิษที่เกิดจากนํ้าไหลบ่าหน้าดินผ่านพ้ืนที่สวน
ยางพาราชะล้างปุ๋ยและสารเคมีป้องกันศัตรูพืชลงสู่แหล่งน้า เกิดมลพิษทางน้าได้อีกด้วย  
 นันทพร บุตรบํารุงและคณะ (๒๕๔๗) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมผสมคาเฟอีนกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทํางานของคนงานโรงงานหลอมโลหะใน
จังหวัดชลบุรี  วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและลักษณะการบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมคาเฟอีนของคนงาน
โรงงานหลอมโลหะ จังหวัดชลบุรี โดยพิจารณาในด้านชนิด ปริมาณ และความถ่ีของการบริโภค และเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคเครื่องด่ืมผสมคาเฟอีนกับระดับคาเฟอีนในปัสสาวะเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณคาเฟอีนที่ได้รับเฉลี่ยต่อวันและระดับคาเฟอีนในปัสสาวะกับประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 
ในการทํางานของคนงานโรงงานหลอมโลหะ จังหวัดชลบุรีพบว่าคนงานนิยมด่ืมเครื่องด่ืมชูกําลังถึงร้อยละ๕๐ 
 วัลลภา ช่างเจรจา และคณะ(๒๕๕๕) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์กลวิธี
พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสวนยางพาราแถบลุ่มน้ําโขง จังหวัดบึงกาฬพบว่าการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตจาก
ทํานาเป็นทําสวนยางพารา ทําให้พบอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนแห่งน้ีคือ ปัญหาปวดเมื่อย
กล้ามเน้ือ ตาพร่ามัว พักผ่อนไม่เพียงพอ ด่ืมเครื่องด่ืมที่มคีาเฟอีนเพ่ิมขึ้น เครียดจากความผันผวนของราคา
ยางพาราและปุ๋ยแพง สัมผสัสารเคมีเพ่ิมมากขึ้น ที่อยู่อาศยัไม่มั่นคง ไฟฟ้าและประปาเข้าไม่ถึง การคมนาคม
ไม่สะดวก และไม่มีส้วม สัตว์มีพิษและยุงชุมมากขึ้น ชุมชนจึงร่วมกันวิเคราะห์กลวิธีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดังน้ีคือ การให้ความรู้ในการดูแลตนเอง การป้องกันการบาดเจ็บจากการทํางานและจัดหาอุปกรณ์ในการ
ป้องกัน ส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งกล่อมเกลาจิตใจ จัดกิจกรรมในชุมชนเพ่ือผ่อนคลายความเครียด ติดตาม
ความก้าวหน้าเรื่องไฟฟ้าประปา และถนน ขอความร่วมมือเจ้าของสวนยางในการจัดทําส้วมและที่อยู่อาศัยให้



๑๖ 
 

มั่นคงแก่คนงานสวนยาง สนับสนุนการจัดต้ังแกนนําในการจัดต้ังสหกรณ์ การให้ความรู้ การศึกษาดูงาน และ
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพในสวนยางพารา เพ่ือลดต้นทุนจาก
ผลการศึกษาครั้งน้ี ช่วยให้บุคลากรสุขภาพเข้าใจถึงคุณภาพชีวิต ปัญหาอุปสรรคของชาวสวนยางพาราสามารถ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมตลอดจนชุมชนสามารถวิเคราะห์และกําหนดกลวิธีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชาวสวนยางพราได้ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 
     
 

วิถีชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคม  
ด้านแรงงาน  
ด้านสิ่งแวดล้อม  

สภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
 

การจัดการปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 

คุณภาพชีวืตที่ดี 
ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 



๑๗ 
 

บทท่ี ๓ 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัย เร่ือง การจัดการปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดมหาสารคามในคร้ังน้ี  
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการวิจัย   ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

๑. ประชากร คือ เกษตรกรผู้ปลกูยางพาราในจังหวัดมหาสารคาม 
๒. กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเฉพาะเจาะจง  จํานวน ๓๘ คน ตามเกณณฑ์ ดังน้ี 

๑) เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับยางพาราจากหน่วยงานราชการ ได้แก่ ผูแ้ทนสํานักงานเกษตร
จังหวัด ผู้แทนจากสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง 

๒) เป็นเกษตรกรที่ปลูกยางพารา 
๓) เป็นผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 

  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ขั้นตอนที่ ๑ ขัน้ตอนการศึกษาเอกสาร 
 เป็นการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง จากหนังสือ งานวิจัย และจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
พร้อมทั้งการศึกษาบริบทชุมชนแบบเร่งด่วน ทําให้ทราบปัญหาเบ้ืองต้น แล้วนําข้อมูลมาพัฒนาโจทก์วิจัย 
 ขั้นตอนที่ ๒ ขัน้ตอนการศึกษาบริบท 
 เป็นการศึกษาบริบทที่เก่ียวข้อง ได้แก่ บริบททั่วไป และบริบทเฉพาะของเกษตรกรผู้ปลูกยางใน
จังหวัดมหาสารคามโดยการสํารวจ สังเกต และจัดสนทนากลุ่ม เพ่ือเก็บข้อมูล  
 ขั้นตอนที่ ๓ ขัน้ตอนการพัฒนา 
 เป็นขั้นตอนที่ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง เข้ามามีสว่นร่วมในการค้นหาปัญหา/สาเหตุของปัญหาใน 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กําหนดความต้องการของเกษตรกร และจัดลําดับความสําคัญของความ
ต้องการของเกษตรกร โดยการจัดเวทีระดมความคิดเห็น สรุปและประเมินผล 
  
เครื่องมือในการวิจัย  
 
 เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง  แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและไม่มสีว่นร่วม  ประเด็นสนทนากลุม่ และแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
 
 
 

 



๑๘ 
 

การสรา้งและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 
 ๑. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดการพัฒนามีส่วนร่วมของประชาชน   
 ๒. ทําการร่างเคร่ืองมือโดยกําหนดคําถามหลัก ได้แก่  
  ๒.๑ ข้อมลูทั่วไปและวิถีชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา   
  ๒.๒) ข้อมลูเกีย่วกับสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
 ๒.๓ นําเคร่ืองมือให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน ๓ คน  เพ่ือตรวจสอบด้านความถูกต้องของภาษา       
ความครอบคลุมของประเด็นคําถาม ได้แก่  
   ๒.๓.๑  อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม   
จํานวน ๑ คน คือ อาจารย์ชมนาถ  แปลงมาลย์  
   ๒.๓.๒ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภัฎมหาสารคาม 
จํานวน ๑ คน คือ อาจารย์สมใจ ภูครองทุ่ง 
   ๒.๓.๒ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยักาฬสินธ์ุ จํานวน  
๑ คน คือ อาจารย์มนชยา สภานุชาติ 
 ๒.๔ ทําการปรบัปรุงเคร่ืองมือตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ  
 ๒.๕ นําเคร่ืองมือไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกบักลุ่มตัวอย่างที่กําหนดต่อไป 
 
การวิเคราะหแ์ละนาํเสนอขอ้มูล 
 
 การวิจัยคร้ังนี้   มีขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่หน่ึง  มีการจัดกระทําข้อมูล จะเป็นการดําเนินการเกี่ยวกับการกระทํากับข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้ในรูปของการบันทึกการสังเกตุ การสัมภาษณ์ และเอกสาร นํามาจัดเตรียมข้อมูลก่อนที่จะนําไป
วิเคราะห์เพ่ือตอบคําถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ขั้นตอนที่สอง หลังจากการจัดกระทําข้อมูลแล้ว  มีการตรวจสอบข้อมูลความครบถ้วนสมบูรณ์
ของข้อมูลที่ได้มาน้ันตอบปัญหาของการวิจัยหรือไม่  รวมทั้งตรจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลแบบสามเส้า 
 ขั้นตอนที่สาม เมื่อได้มีการตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้ว  นํามาจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือให้สามารถนําไป
วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น เช่น การจัดเรียงคําสัมภาษณ์ บันทึกการสังเกต และเอกสารตามลําาดับเวลา สถานที่ และ
บุคคลที่เก่ียวขอ้ง ทําการวิเคราะห์ สรุปตีความเน้ือหาตามวัตถุประสงค์  (Content Analysis)  
 ขั้นตอนที่สี ่ นําเสนอข้อมูลแบบพรรณนาตามวัตถุประสงค์  
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

บทท่ี ๔  
ผลการวิจัย 

 
การวิจัย เร่ือง การจัดการปัญหาวิกฤติของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดมหาสารคามคร้ังน้ี  จะ

นําสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย  ๒ ข้อ ดังน้ี 
 ๑. วิถีชีวิตชาวสวนยางพารา ด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน และสิ่งแวดล้อม เกษตรกรผูป้ลูก
ยางพาราจังหวัดมหาสารคาม 

 ๒. สภาพปัญหาและการจัดการปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดมหาสารคาม 
 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ๑. ศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนยางพาราเกษตรกรผู้ปลกูยางพาราจังหวัด
มหาสารคาม 

จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดมหาสารคามบางตําบลส่วนใหญ่เป็นเครือญาติ
กันมีการรวมกลุ่มกันช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน   ข้อดีของการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาง คือ มีความ
กระตือรือร้นที่จะมากรีดยาง  อบอุ่นและปลอดภัย  ส่วนใหญ่มักมีประสบการณ์การเรียนรู้จากพ้ืนที่ทีป่ลูก
ยางพารา เช่น จังหวัดหนองคาย และจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้  โดยเล็งเห็นว่าน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถจะ
ทํารายได้ดีจึงมาปลูกในพ้ืนที่ของตนเอง  พ้ืนที่การปลูกแต่ละแปลงไมม่าก ประมาณ ๕-๑๕ ไร่  และพ้ืนที่ปลูก
เป็นกรรมสิทธ์ิของเกษตรกรเอง  พ้ืนที่การปลูกสวนยางพาราห่างจากบ้านพักที่อยู่อาศัยประมาณ ๕-๖ 
กิโลเมตร  เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราบางพ้ืนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านความรู้และแหล่งทุน  และ
บางพ้ืนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้ใช้เงินตนเองลงทุนทั้งหมดและมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  แรงงานที่ใช้ในทุก
ขั้นตอนส่วนใหญ่จะเป็นการใช้แรงงานในครัวเรือน  เน่ืองจากพ้ืนที่ปลูกไมม่าก และมีการจ้างงานจากแรงงาน
นอกพ้ืนที่บ้างในบางพ้ืนที่  ช่วงเวลากรีดยาง ประมาณ เวลา ๔.๐๐-๖.๐๐ น.ของทุกวัน โดยทําการกรีด ๒ วัน 
เว้น ๑ วัน การจัดจําหน่ายผลผลิตจะจําหน่ายให้พ่อค้าย่อยในท้องถิ่น  ๑๕ วัน/ครั้ง  ปริมาณการขายคร้ังละ
ประมาณ  ๑๐๐-๕๐๐ กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละประมาณ ๑๕-๒๐  บาท เพ่ือให้พ่อค้ารายย่อยรวบรวมนําไป
ขายต่อที่ตลาดกลางยางพารา อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์   

ปัญหาในการจาํหน่ายผลผลิต คือ ยางพาราราคาถูก  โดยมีการกดราคาทําให้เกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราแก้ไขปัญหาด้วยรวมกลุ่มกัน  และมีการเว้นช่วงหรือหยุดกรีดยาง ประมาณ  ๓-๔ ปี  เพราะไม่ปัญหา
ด้านเงินลงทุนโดยมีรายได้เงินทุนหมุนเวียนจากการทํางานอย่างอ่ืน  และไม่มีการจ้างแรงงานเพราะดําเนินการ
เองทุกข้ันตอนและมีพ้ืนที่ปลกูยางพาราไม่มาก  ส่วนปัญหาด้านสุขภาพมีการแพ้สารเคมีจากนํ้ากรด  การ
พักผ่อนนอนหลับไม่เป็นเวลา รวมทั้งอาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ ตาพร่ามัว  อุบัติเหตุจากการโดนมีด  อันตราย
จากสัตว์มีพิษจากการไปกรีดยาง  เช่น งูกัด ยุงกัด   อีกทั้งได้นําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ในการ
นํานําพ้ืนที่ส่วนตัวมาเป็นแปลงสาธิตหรือทดลองเพ่ือให้ชาวบ้านหรือผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่รู้ว่า เน้ือดินที่จะสามารถ
ปลูกยางพาราได้หรือไม่ ผลปรากฏว่าได้ แต่ยางพารามีราคาที่ตํ่า จึงทําให้ชาวบ้านหรือคนในพ้ืนที่ไม่ปลกู
ยางพารา ชาวบ้านและคนในพื้นที่จึงหันไปปลูกอ้อยและมันสําปะหลังแทน  (สัมภาษณ์,นางสุวรรณ ปะทังทะ
สา ,นายอารมณ์  กองรัตน์ และนางบัวผัน ศรีอํานวย,นายสุวิทย์ พันตัน.๒๕๖๑) 

สรุปวิถีชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจังหวัดมหาสารคาม ดังน้ี  
๑.๑. วิถีชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราด้านเศรษฐกิจ  

 



๒๐ 
 

   ในอดีตเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีอาชีพทํานา  และรายได้หลักจากการขายข้าว  เมื่อมี
การปลูกยางพาราที่เป็นพืชที่ทําให้มีรายได้มากข้ึนสําหรับเกษตรในประเทศจํานวนมาก   และเกษตรกรบาง
รายรายได้ที่แน่นอนและเพ่ิมขึ้น  ทําให้เกษตรกรท่ีปลูกยางพารามีรายได้จากการทําสวนยางเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี 
ยังเป็นพืชที่ปลูกแล้วมีรายได้สม่ําเสมอเกือบตลอดทั้งปี ราคาผันผวนไม่มากนัก จึงสร้างรายได้ที่แน่นอนให้แก่
เกษตรกรผู้ปลกูยางมากกว่าปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ 

๑.๒. วิถีชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราด้านสังคม 
  การปลูกยางพารามีการพัฒนาสายพันธ์ุให้สามารถปลูกได้ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และมีราคาดี  ทําให้พ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น  เกษตรกรมีรายได้เพ่ิม  มีอํานาจในการต่อรองมากข้ึน มชีีวิตความ
เป็นอยู่วิถีการดํารงชีวิตเปลี่ยนไป  โดยเฉพาะบุคคลที่ดําเนินกิจกรรมประกอบกิจการที่เก่ียวข้องกับยางพารา 
ดังเช่น คนปลูก คนกรีด คนรับช้ือ และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่ง ปัญหาด้านสุขภาพ มีแนวโน้มที่จะมาก
ขึ้น และสะสมในวงกว้างเช่น ภาวะสุขภาพที่เกิดจากการนอนไม่หลับ นอนไม่เป็ นเวลา พักผ่อนน้อย กิน
อาหารไม่เพียงพอ  ไม่มีคุณภาพ และไม่มีประโยชน์ การแพ้สารเคมี  เป็นต้น  
  กระบวนการผลิตยางพาราประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักทีส่ําคัญ คือ การกรีดยาง การเก็บนํ้า
ยางและการทํายางแผ่น ซึ่งมรีะยะเวลาการทํางานในช่วงเวลากลางคืนต่อเน่ืองถึงเวลากลางวัน  ส่งผลให้ผู้
ประกอบอาชีพผลิตยางพารามีโอกาสสัมผสักับปัจจัยอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านกายภาพ  สารเคมีตลอดจนอุบัติเหตุในการท างาน 

๑.๓. วิถีชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราด้านแรงงาน 
   การปลูกยางพาราเป็นพืชที่ทําให้เกิดการสร้างงานในชนบทหลากหลายมากข้ึน ทําใหม้ี
การใช้แรงงานในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี จึงสามารถตรึงแรงงานให้อยู่ในพ้ืนที่ได้ ลดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมือง ทําใหส้ังคมครอบครัวอบอุ่น ลดปัญหาความแตกแยกของครอบครัว และ
ลดปัญหาสังคมตามมา 

๑.๔. วิถีชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราด้านสิ่งแวดล้อม  
   การปลูกยางพาราเป็นพืชที่มีอายุมากกว่า ๒๐ ปี จึงเป็นพืชทดแทนป่าไม้ที่ลดจํานวนลง 
เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของท้องถิ่นให้มีมากขึ้น อีกทั้งภายในสวนยางยังมีพืชอ่ืน ๆ สามารถปลูกร่วมกับยางได้ 
จึงทําให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น เป็นท่ีอาศัยของสัตว์ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ  
 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อ ๒. สภาพปัญหาและการจัดการปญัหาของเกษตรกรของผูป้ลูก
ยางพาราในจังหวัดมหาสารคาม 
 
 ๒.๑. สภาพปญัหาของเกษตรกรของผูป้ลูกยางพาราในจังหวัดมหาสารคาม  

๒.๑.๑. สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
๑) ปัญหาราคายางผันผวน ในอดีตเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีอาชีพหลัก คือ การทํานา  และ 

รายได้หลักจากการขายข้าว  เมื่อเริ่มมีการปลูกยางพาราทําให้มีรายได้มากข้ึน  จนรายได้จากการปลูก
ยางพารากลายมาเป็นรายได้ของครอบครัว  แต่จากความผันผวนของราคายางพารา ทําให้รายได้ของเกษตรผู้
ปลูกยางพาราไม่แน่นอน  เกิดความไม่มั่นคงด้านรายได้ 

๒) ต้นทุนการผลิตสูง  เน่ืองจากมีการใช้ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืชรวมทั้งสารเคมีอ่ืนๆ  ซึ่งม ี
ราคาแพง  ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน  ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีส่วนต่างกําไรลดน้อยลง 



๒๑ 
 

๒.๑.๒. สภาพปัญหาด้านสุขภาพ 
จากวิถีชีวิตชาวนามาสู่อาชีพปลูกยางพารา ทําให้วิถีชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 

เปลี่ยนแปลงไปหลายประการ อันส่งผลต่อสุขภาพ  
   ๑) อาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ   เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราปวดเมื่อยกล้ามเน้ือจากท่าทาง
การกรีดที่ซํ้าๆ และก้มหรือเหยียดแขนตลอดเวลา  

   ๒) อาการตาพร่ามัว ในการเพ่งหน้ายางตลอดเวลา  ประกอบกับแสงจากโคมไฟที่จ้า 
เกินไปหรือแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ  

   ๓) การเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาจากวิถีชีวิตที่ 
เปลี่ยนไป  

   ๔) การปรับเวลานอนทํา ให้การพักผ่อนไม่เพียงพอ ต้องต่ืนกรีดยางในตอนกลางคืน 
จนถึงเช้ามืด และจะได้พักผ่อนในช่วงกลางวันแทนทํา ให้บางคนไม่คุ้นชิน และบางคร้ังต้องมีภารกิจที่ต้องไป
ทําจึงพักผ่อนไม่เพียงพอ  

   ๕) การด่ืมเครือ่งด่ืมชูกําลัง ได้แก่ เคร่ืองด่ิมที่ผสมคาฟอีน  เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ เพ่ือ 
เสริมแรง  เน่ืองจากการกรีดยางต้องใช้กําลังแรงกายในการกรีด   

๒.๑.๓. สภาพปัญหาด้านแรงงาน 
  ๑) แรงงานในท้องถิ่นขาดองค์ความรู้เก่ียวกับการปลูกยางพารา  ทําใหต้้องจ้างแรงงาน 

ต่างถิ่นมารับจ้างเหมาในการปลูกต้นยางพารา และกรีดยางพารา เพราะมีองค์ความรู้และทักษะเก่ียวกับ     
การปลูก การกรีด และการผลิตยางแผ่นมากกว่าแรงงานในท้องถิ่น 
   ๒) แรงงานต่างถิ่นส่วนใหญ่มาจากภาคใต้และภาคตะวันตกของประเทศ  มีวิถีชีวิต
แตกต่างจากวิถีชีวิตชาวอีสาน  ทําให้เกิดปัญหาการปรับตัวและเกิดความขัดแย้งกับคนในท้องถิ่น  
   ๓) แรงงานต่างชาติจากประเทศเพ่ือนบ้าน  มักก่อให้เกิดปัญหาการระบาดเก่ียวกับ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ เน่ืองจากการป้องกันโรคด้วยวัคซีนไม่ครอบคลุม รวมท้ังก่อปัญหาอาชญากรรม 
   ๔) แรงงานต่างชาติที่มรับจ้างกรีดยางพาราขาดแคลน  สบืเน่ืองจากการประกาศ พ.ร.ก.
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวพ.ศ.๒๕๖๐ ทําให้แรงงานเขมร เมียนม่า ลาว กลับประเทศ  ซึ่ง
เจ้าของสวนยางต้องกรีดยางเองได้ปริมาณต่อวันน้อยกว่าแรงงานต่างชาติ  อีกทั้งเจ้าของสวนยางที่มีเป็น ๑๐๐ 
ไร่ เกิดปัญหาหาคนกรีดไม่ได้ 

๒.๑.๔. สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
   ๑) การสมัผสัสารเคมี  จากการสัมผสัยากําจัดวัชพืชในการฉีดฆ่าหญ้า สารเคมีตกค้างทั้ง 

ในดินหรือนํ้าจากการสะสมมาหลายปี รวมท้ังอุบัติเหตุจากการใช้น้ํากรด 
   ๒) การเกิดอุบัติเหตุ เน่ืองจากผู้ประกอบการรถบรรทุกยางสดมาปล่อยให้นํ้าที่ติดมากับ
ยางหกลงพื้นถนนโดยตรง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านตลอดสองข้างทางที่ว่ิงผ่าน  และนํ้ายางเหล่าน้ีเมื่อแห้ง
ติดถนนแล้วถึงเวลาฝนตกลงมาส่งผล  ทําให้ถนนลื่นจนเกิดอุบัติเหตุ  
   ๓) ผลพิษด้านกลิ่น  หากมีลมแรงบ้านเรือนใกล้ๆ  กับโรงงานยางแผ่นล้วนแต่ได้รับความ
เดือดร้อนจากกลิ่นไม่พึงประสงค์จากโรงงาน 
   ๔) การได้รับอันตรายจากแมลง สัตว์มีพิษกดั ต่อย เน่ืองจากสวนยางจะมีลักษณะมืด  
 
 



๒๒ 
 

 ๒.๒. การจัดการปัญหาของเกษตรกรผู้ปลกูยางพาราในจังหวัดมหาสารคาม 
 
 ๒.๒.๑. การส่งเสริมให้มีการจัดต้ังสหกรณ์ชาวสวนยางพารา  โดยการศึกษาดูงานสหกรณ์ที่มีการ
ดําเนินงานแล้วได้ผล  และจดัเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวสวนยางพาราในการจัดต้ังสหกรณ์ 
 ๒.๒.๒. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพในสวนยางพารา ให้ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ
หรือปุ๋ยอินทรีย์ สร้างความเช่ือมั่นในการนําไปใช้ทดแทนปุ๋ยอินทรีย์ และจัดเวทีในการให้ผู้มีประสบการณ์ใน
การใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ในสวนยางพารามาเล่าถึงผลการใช้ค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี
 ๒.๒.๓. การส่งเสริมสุขภาพชาวสวนยางพารา ประเด็น การให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ เช่น ท่าทางในการกรีดยางการยืน การน่ัง การออกกําลังกาย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอาการ
ตาพร่ามัว วิธีการใช้สารเคมีการให้ความรู้และการดูแลเบื้องต้นเรื่องแผลในกระเพาะอาหาร จัดหาแหล่งสงบ
ทางจิตใจ และกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดให้ความรู้ในการใช้เครื่องด่ืมที่มีคาเฟอีน  
 ๒.๒.๔. การส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคในการดํารงชีวิต โดยการกําจัดยุง 
การป้องกันและดูแลเมื่อถูกสตัว์มีพิษกัด การปรับปรุงที่อยู่อาศัย และสร้างส้วม ประสานงานเรื่องการติดต้ัง
ไฟฟ้าและประปาในสวนยางพาราเพ่ือให้เกิดความม่ันคงปลอดภัย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

บทที่ ๕ 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เร่ือง การจัดการปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดมหาสารคามในคร้ังน้ี   
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เลอืกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  จํานวน ๓๘ คน  
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการการสังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วม  การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มและการประชุม
เชิงปฏิบัติการ  โดยใช้เคร่ืองมือ คือ แบบสมัภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง  แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่
มีส่วนร่วม  ประเด็นสนทนากลุ่ม และแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ และมีการตรวจสอบข้อมูลความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล  รวมท้ังตรจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลแบบสามเส้า และวิเคราะห์ สรุปตีความ
เน้ือหาตามวัตถุประสงค์  (Content Analysis)   
 
สรุปผลการวิจัย พบว่า 
 ๑. วิถีชีวิตเกษตรผู้ปลูกยางพารา 
  ๑.๑. ด้านเศรษฐกิจ  ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและมั่นคง 
  ๑.๒.ด้านสังคมการปลูกยางพารา ทําให้มีปัญหาด้านสุขภาพจากการประกอบอาชีพที่
เปลี่ยนไป 
  ๑.๓. ด้านแรงงาน ทําให้เกิดการสร้างงานในชนบท 
  ๑.๔. ด้านสิ่งแวดล้อม ทําให้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวิตแก่ท้องถิ่นมากขึ้น  
 ๒. สภาพปัญหาของเกษตรกรของผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดมหาสารคาม  
  ๒.๑.ด้านเศรษฐกิจ  ราคาผันผวนทําให้รายได้ของเกษตรผู้ปลูกยางพาราไม่แน่นอน  เกิด
ความไม่มั่นคงด้านรายได้ และต้นทุนการผลติสูง  ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีส่วนต่างกําไรลดน้อยลง 
  ๒..๒.ด้านสุขภาพ วิถีชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเปลี่ยนแปลงไปสง่ผลต่อสุขภาพ ได้แก่ 
ปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ   ตาพรา่มัว เกิดแผลในกระเพาะอาหาร  พักผ่อนไม่เพียงพอ และ ด่ืมเครื่องด่ืมชูกําลังมาก
เกินไป  
  ๒.๓. ด้านแรงงาน แรงงานในท้องถิ่นขาดองค์ความรู้และทักษะเก่ียวกับการปลูกยางพารา  
ทําให้ต้องจ้างแรงงานต่างถิ่น และแรงงานต่างชาติ 
  ๒.๔. ด้านสิ่งแวดล้อม  อันตรายจากการสัมผัสสารเคม ี  การเกิดอุบัติเหตุ จราจรผลพิษด้าน
กลิ่น  รวมทั้งเกิดอันตรายจากแมลงสัตว์มีพิษ 
  ๓. การจัดการปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดมหาสารคาม 
 ๓.๑. การส่งเสริมให้มีการจัดต้ังสหกรณ์เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยการศึกษาดูงานและจัดเวที
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ 
 ๓.๒. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพในสวนยางพารา เช่น การให้ความรู้และสร้าง
ความเช่ือมั่น โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร  
 ๓.๓. การส่งเสริมสุขภาพชาวสวนยางพาร เช่น  การให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 ๓.๔. การส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคในการดํารงชีวิต  เช่น การปรับปรุงที่
อยู่อาศัย และสร้างส้วม 
   



๒๔ 
 

อภิปรายผล 
 
 ปัญหาด้านสุขภาพ การสะท้อนถึงการเจ็บป่วยการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพซึ่งได้แก่ 
อาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ ตาพร่ามัว แผลในกระเพาะอาหาร ปัญหาทีพ่บของชาวสวนยางพาราในพ้ืนที่ศึกษา 
น้ัน มีสภาพที่ไม่แตกต่างจากชาวสวนยางพาราในจังหวัดอ่ืนเน่ืองมาจากสภาพและลักษณะการทํางานและวิถี
ชีวิตที่คล้ายคลึงกัน สุดาพร วงษ์พล และอุไรวรรณ อินทรม์่วง (๒๕๕๕) การศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อ
สุขภาพจากกิจกรรมการทาสวนยางพารา พบว่า มีความเสี่ยงต่อสิ่งคุกคามด้านการยศาสตร์ พบว่า มที่าทาง
การทางานไม่เหมาะสม เช่น การก้มเงยหลังและศีรษะ การลุกน่ังสลับกันเป็นเวลานาน การเอ้ียวตัวมากเกินไป 
การเดินและยืนติดต่อกันเป็นเวลานาน และการใช้มือและข้อมือในการทางานซ้า ๆ และการศึกษาปุญญพัฒน์ 
ไชยเมล์ และต้ัม บุญรอด (๒๕๕๕) พบว่า ภาวะสุขภาพของเกษตรกรสวนยางพารามีอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับ
กล้ามเน้ือ กระดูกและข้อ  โดยพบอาการปวดหลังและเอวมากท่ีสุดนอกจากน้ันพบอาการปวดแขน ข้อมือ และ
เวียนศีรษะ และการศึกษาของภัทรพร สุทธสนธ์ิ (๒๕๕๒) พบว่าเกษตรกร ร้อยละ ๕๐.๐ เคยเกิดอุบัติเหตุจาก
การทําสวนยางพารา ร้อยละ ๑๒.๖ ลักษณะอาการที่เกิดกับร่างกายคือ อาการฟกช้า เคล็ดขัดยอก ซึง่คล้อง
กับการศึกษาของณัฐพงษ์ นาทัน (๒๕๕๖) พบว่า สาเหตุของอาการปวดกล้ามเน้ือ พบในลักษณะการทํางานที่
น่ังหรือยืนเป็นระยะเวลานาน ๆ มากกว่า ๒ ช่ัวโมงติดต่อกัน ร้อยละ ๙๗.๑๖ ใช้มือทําทา่ซ้า ๆ ตลอดเวลาของ
การทํางาน ร้อยละ ๙๗.๘๗ ต้องทํางานในพ้ืนที่ที่จํากัดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ร้อยละ ๖๗.๓๘ 
ท่าทางการทํางานต้องโน้มตัวทํางาน ร้อยละ ๙๔.๓๓ ท่าทางการทํางานต้องหันหรือบิดลาคอ ร้อยละ ๙๗.๑๖ 
ของที่ยกตํ่ากว่าระดับเข่าและทําให้ต้องก้มตัวมากขึ้น ร้อยละ ๙๖.๕๔ และของที่ยกสูงกว่าระดับศีรษะและทํา
ให้ต้องเอ้ือมแขนมากขึ้น ร้อยละ ๙๓.๖๒   
 การสัมผสัสารเคมีผลการศึกษาพบว่าชาวสวนยางพาราสัมผัสสารเคมีโดยการฉีดยาฆ่าหญ้าจาก
การไม่สวมใส่ผา้ปิดจมูกหรือสวมเสื้อแขนสั้นขณะพ่นยา การทําลายกระป๋องสารเคมีที่ไมถู่กต้อง อภิปรายได้ว่า 
การใช้สารเคมน้ัีนเป็นสิ่งที่มีมานานควบคู่กับการทําเกษตร ก่อนที่จะเปลี่ยนมาทําสวนยางพาราด้วยซํ้า แต่กลับ
พบว่าการปฏิบัติตัวในขณะที่ใช้ยังไม่ถูกต้อง อาจเพราะความไม่สะดวกความเร่งรีบและการไม่ทราบถึงอันตราย
และพิษของสารเคมีจึงทํา ให้ชาวสวนยางพาราขาดความตระหนักในการป้องกันตนเองสอดคล้องกับกับสุดาพร 
วงษ์พล และอไุรวรรณ อินทร์ม่วง (๒๕๕๕) การศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากกิจกรรมการทา
สวนยางพารา พบว่าสิ่งคุกคามด้านเคมี พบว่าเกษตรกรส่วนใหญส่ัมผสัฝุน่จากปุ๋ยเคมี ใช้ยาทากันยุงและแมลง 
สัมผสักรดฟอร์มิคในขั้นตอนการผลิตแผ่นยาง และสอดคลอ้งกับการศึกษาของภัทรพร สุทธสนธ์ิ (๒๕๕๒) 
พบว่า เกษตรกรได้รับสิ่งคุกคามด้านเคมีจากฝุ่นจากสารเคมีและสารกาจัดศัตรูพืชมากที่สุดร้อยละ ๕๐.๐ และ
สอดคล้องกับ Jansamood (๒๐๑๓) พบว่าการตกค้างของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในดินจากการทําสวน
ยางพารา ประกอบด้วยสาร Metharmidophos ๑.๘๗ mg/kg Monocrotophos ๑.๗๕ mg/kg และ 
Dicrotopost ๑.๒๘ mg/kg นอกจากน้ียังพบผลกระทบจากการปลดปล่อยมลพิษที่เกิดจากนํ้าไหลบ่าหน้าดิน
ผ่านพ้ืนที่สวนยางพาราชะล้างปุ๋ยและสารเคมีป้องกันศัตรูพืชลงสู่แหล่งน้าเกิดมลพิษทางน้าได้อีกด้วย  
 การพักผ่อนผลการศึกษาพบว่าชาวสวนยางพารามีเวลาพักผ่อนตอนกลางวันน้อยส่งผลให้เกิด
อาการแสดงของการนอนหลบัไม่เพียงพอ เช่น อ่อนเพลียไม่สดช่ืน เกิดอาการเครียด หน้าตาหมองคลํ้า 
อภิปรายได้เพราะว่าในช่วงกลางวันจะเป็นช่วงที่ต้องทํางานบ้าน ดูแลครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านหรือ
ไปร่วมงานบุญประเพณีต่างๆจึงทําให้การนอนในเวลากลางวันค่อนข้างน้อยและอาจไม่ใช่การพักผ่อนที่
ต่อเน่ืองกันจากรูปแบบการนอนหลับที่ไม่สมํ่าเสมอและไม่เพียงพอจึงส่งผลให้พักผ่อนไม่เพียงพอ การใช้



๒๕ 
 

เคร่ืองด่ืมที่มีสว่นผสมของคาเฟอีนได้แก่กาแฟเครื่องด่ืมชูกําลังผลการศึกษาพบว่ามีการใช้เคร่ืองด่ืมชูกําลังไม่ต่ํา
กว่าวันละ ๒ ขวด อภิปรายได้ว่าการทําสวนยางพาราต้องทํางานในตอนกลางคืน และในกลางวันต้องไปรับจ้าง
หรือทํางานอย่างอ่ืนต่อ จึงมีการแสวงหายาหรือเคร่ืองด่ืมที่ช่วยให้ร่างกายมีกําลังเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับนันทพร 
บุตรบํา รุงและคณะ(๒๕๔๗) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมคาเฟอีนกับ 
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทํางานของคนงานโรงงานหลอมโลหะในจังหวัดพบว่าคนงานนิยมด่ืม
เคร่ืองด่ืมชูกําลังถึงร้อยละ ๕๐   ด้านสภาพจิตใจพบว่าชาวสวนยางพารามีความเครียดจากความผันผวนของ
ราคายางพาราท่ีขึ้นๆลงๆจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนอาจเน่ืองมา จากเมื่อ ๓-๔ ปีทีผ่า่นมา ราคายางพารา
ตกต่ําลงมาเท่าตัวเหลือกิโลกรัมละประมาณ ๑๐ บาททํา ให้ชาวสวนยางพาราหมดเน้ือหมดตัว บางคนต้อง
ขายสวนยางพารา และขายรถยนต์ที่ซื้อมาเพ่ือความอยู่รอดชาวสวนยางจึงมีความวิตกกังวลในเรื่องน้ีมากและ
ไม่มีใครอยากให้เกิดซํ้า สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่าจํานวนช่ัวโมงการทํา งานที่มากเกินไป จํา นวน
แรงงานที่มีน้อย ราคายางพาราที่ขึ้นลงตามฤดูกาล กรณีฤดูฝนหน้ายางเปียกทํา ให้ราคายางตกต่ํา หรือบางคน
ต้องพักหน้ายางไม่ได้กรีดทํา ให้ขาดรายได้หลัก สิ่งเหล่าน้ีย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของชาวสวน
ยางพารา 
   ๒.๓) สัตว์มีพิษและยุงชุมมากผู้ประกอบยางพารามีความเส่ียงจากงูและสัตว์มีพิษมากข้ึน เช่น 
งูกะปะ ตะขาบ แมงมุม เนื่องจากพบว่าในลักษณะสภาพสวนยางพารามีหญ้ารกจึงเหมาะสําหรับเป็นที่อยู่ของ
สัตว์ต่างๆ ทําให้ชาวสวนยางพารามีความเสี่ยงต่อการถูกสัตว์มีพิษกัด สอดคล้องกับงานวิจัยสุดาพร วงษ์พล 
และอุไรวรรณ อินทร์ม่วง (๒๕๕๕) การศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากกิจกรรมการทาสวน
ยางพารา พบว่า มีความเสี่ยงต่อสิ่งคุกคามด้านชีวภาพ พบว่าเสี่ยงต่อแมลงสัตว์กัดต่อย เช่น ตะขาบ แมลงป่อง 
ยุง และงู เป็นต้น 
 ๓. การจัดการปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  ได้ร่วมกันหาแนวทางที่จะพัฒนาแก้ไข ดังน้ี 
   ๓.๑) ส่งเสริมสขุภาพชาวสวนยางพาราถือเป็นศาสตร์และศลิป์ในการช่วยให้ประชาชน 
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต โดยพยายามกระตุ้นให้เห็นปัญหาสนับสนุนการเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ใน 
การเปลี่ยนระดับบุคคลไปสูส่ภาวะที่พึงประสงค์ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพได้แก่การตรวจสุขภาพการลด 
ความเครียดการออกกําลังกายโภชนาการเป็นต้น  การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การนอนหลับพัก 
ผ่อนและคลายความเครียด ทัง้น้ีเน่ืองจากกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นการเพ่ิมสมรรถนะในการทํา งานและเป็นวิถีชีวิต
ที่คนทํา งานสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  
    ๓.๒) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคในการดํารงชีวิต การป้องกัน
และดูแลเมื่อถกูสัตว์มีพิษกัด การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสร้างส้วม ประสานงานเรื่องการติดต้ังไฟฟ้าและ
ประปาในสวนยางพาราเพ่ือให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยสอดคล้องกับสํา นักนโยบายและแผนสาธารณสุขได้
กล่าวไว้ว่าการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเป็นสิ่งจํา เป็นต่อความอยู่ดีมีสุข องค์ประกอบน้ี
รวมถึงประเด็นสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิง่แวดล้อมด้านที่อยู่อาศัย ระบบอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะปัญหา 
 ๓.๓) ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังสหกรณ์  ชาวสวนยางพารา โดยการจัดต้ังสหกรณ์สวนยางพารา 
ซึ่งการจัดต้ังสหกรณ์เป็นวิธีหน่ึงที่ได้ผล เน่ืองจากในหลายที่มีการจัดต้ังและประสบผลสาํ เร็จ ได้จัดต้ังข้ึนมื่อปี
๒๕๔๒ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องราคายาง ป้องกันการเอา 
รัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางและเพ่ือเป็นพลังในการต่อรองกับโรงงานอุตสาหกรรมกับพ่อค้าคนกลาง 
 ๓.๔) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในสวนยางพาราโดยสนับสนุน 



๒๖ 
 

ให้ชาวสวนยางพาราหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้นในสวนยางพาราเน่ืองจากการปลูกยางพารา 
ที่ผ่านมา จะมกีารใส่ปุ๋ยเคมใีห้กับสวนยางทุก ๆ ปีหากปลกูยางพารามาแล้ว ๑ รอบก็เท่ากับใส่ปุ๋ยเคมีลงใน
สวนยางมานานถึง ๒๕ ปีสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือดินอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม สญูเสียคณุสมบัติทางชีวะ เคมี
ฟิสิกส์ทํา ให้ดินแข็งไม่ร่วนซยุไม่มีไส้เดือนหรือจุลินทรีย์ในดินไม่เพียงพอที่จะทํา ให้เหมาะแก่การเจริญเติบโต
ของพืชได้แนวทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือกลับสู่ธรรมชาติโดยเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรืออินทรีย์ชีวภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ้
  ๑.   ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านสิ่งแวดล้อมควรมกีารส่งเสริมจัดสิ่งแวดล้อมในสวนยางให้สะอาด 
ปลอดโปร่ง เป็นระเบียบ เพ่ือความปลอดภัยจากสัตว์มีพิษ 
  ๒.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดตรวจคดักรองความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
บริบทของชุมชนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน เช่น ตรวจสารพิษ สายตา 
  ๓.   เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในชุมชนท่ีมีหน้าที่ดูแลสุขภาพประชากรกลุ่มน้ีจึงควรจัด
โปรแกรมที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
 ๔. สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางควรสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
เกษตรกรผู้ปลกูยางพาราในจังหวัดมหาสารคามอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

 
 ๑. นักวิจัยควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือสร้างกลไกความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
 ๒. แหล่งทุน เช่น สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางควรให้ทุนสนับสนุนการวิจัยอย่าง
ต่อเน่ืองแก่สถาบันการศึกษาและเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราครอบคลุมทุกมิติต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้าและ
ปลายนํ้า 
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