
การปลกูยางพารากับผลกระทบตอปาหวัไรปลายนา 
     เรียบเรียงโดย สมาคมปาชุมชนอีสาน 

 
พื้นท่ีปาดงขุมคํา  
 

ปาดงขุมคําเปนพื้นที่ที่ในอดีตเปนเขตปาสงวนแหงชาติครอบคลุมพื้นที่ 4 อําเภอ ของจังหวัด
อุบลราชธานี ไดแก อําเภอเขมราฐ  อําเภอโพธิ์ไทร  อําเภอกุดขาวปุนและอําเภอตระการพืชผล ลักษณะ
ภูมินิเวศนโดยรวมประกอบดวย ปาดงดิบแลง  ปาเต็งรัง  ปาริมลําน้ํา ปาบริเวณลานหิน ปาบาและปาเหลา 
ปาผืนนี้เปนแหลงตนน้ําที่สําคัญของแหลงน้ําหลายสาย เชนหวยขุหลุ หวยที หวยขุมคํา เปนตน ในอดีต
กาล ปาผืนนี้มีความสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว จึงเปนเหตุจูงใจใหผูคน
มากมายและหลากหลายจากชุมชนอื่น ๆ ยายถ่ินฐานเขามาทํากินในผืนปาแหงนี้และหลักจากนั้นไดมี
ชาวบานในเขตพื้นที่ใกลเคียงไดอพยพเขามาอยูในพื้นที่มากมายจนมีการตั้งหมูบานใหมขึ้นในพื้นที่ อ. 
ตระการพืชผล  เชนบานโปงนอย  บานหวยหวาย   บานนาคํา     ต.คอนสาย เปนตน  ในอดีตรัฐไดมี
นโยบายใหชาวบานปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเพื่อการขาย เชน ปอ มันและออย เมื่อกระแสและนโยบาย
การสนับสนุนของรัฐใหมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ชาวบานก็จะมีการเบิกปากันมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อความหวัง
ในผลผลิตและราคาที่จะสามารถจุนเจือครอบครัวได  ในแตละชวงของกระแสการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทําให
ปาไดถูกทําลายไปเปนจํานวนมาก  จากการที่ชาวบานเขามาบุกเบิกตั้งที่อยูอาศัยและทํามาหากินในพื้นที่ 
ทําใหปาไดถูกทําลายไปมาก  ในระยะแรกของการบุกเบิกพื้นที่ปา  ชาวบานจะเสาะหาพิจารณาและ
ตัดสินใจเลือกพื้นที่ปา  ทั้งปาโคกและปาดงดิบแลง ซ่ึงเปนที่ราบและเปนที่ลุมอยูติดกับลําหวย แองหรือ
รอง ตอมาจึงเรงมือบุกเบิก เพื่อปรับสภาพพื้นที่ใหมีความเหมาะสมตอการเพาะปลูกพืชเกษตร ในอดีต
ชาวบานจะนําพืชที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในครอบครัว เชน ขาว ถ่ัว  งา แตง  บวบ พริกมาปลูก ตอมามี
การปลูกพืชเพื่อใชประโยชนที่นอกเหนือจากอาหาร เชน ฝายและปอ ซ่ึงชาวบานจะเรียกวาพืชไร   ขาวจะ
เปนพืชหลักของไร  ตอมาในชวงที่ทางราชการสงเสริมการปลูกพืชเพื่อการสงออก จึงมีการนําปอ มัน
สําปะหลัง มะมวงหิมพานต และไมโตเร็วมาปลูก จนเมื่อป 2540 ยางพาราเริ่มมีปลูกในพื้นที่ ซ่ึงมีผลตอ
การรุกพื้นที่ปาธรรมชาติเดิมอยางมาก โดยเฉพาะปาหัวไรปลายนา    
 
 ที่ผานมาการปลูกยางพารา เปนพืชที่มีปลูกกันมากในภาคใต และการปลูกยางพาราถือวาเปนวิถี
ชีวิตการประกอบอาชีพของคนภาคใต  แตเมื่อไมกี่ปที่ผานมา รัฐมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่จะสนับสนุน
ใหเกษตรกรปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้น เพราะปจจุบัน พื้นที่ปาดงขุมคําเปนอีกพื้นที่หนึ่งที่นักวิชาการศึกษา
วามีความเหมาะสมในการปลูกยางพารา ดังนั้นในป 2540 ไดมีหนวยงานของรัฐและสมาคมเกษตร
กาวหนา เขามาสนับสนุนในการปลูก ในชวงปลูกครั้งแรก ยางพารายังเปนประเด็นที่ชาวบานและนายทุน
ในพื้นที่ไมใหความสําคัญ โดยในพื้นที่มีการปลูกไมกี่ราย ซ่ึงหนวยงานของรัฐที่เขามาสนับสนุน ชวง ป 



2546 เปนตนมาการปลูกยางพาราเริ่มมีกระแสที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งภาครัฐไดใหการสนับสนุน ในพื้นที่ปา
ดงขุมคําโดยเฉพาะพื้นที่หมูบานสมาชิกในเครือขายปาชุมชนดงขุมคํา 10 หมูบาน ไดเกิดความสนใจเปน
จํานวนมาก ป 2547ไดมีการสนัสนุนใหมีการปลูกยางพาราโดยรัฐจะใหการสนับสนุนเกษตรกรคนละ 7  
ไร สนับสนุนพันธุยางมาปลูก และเก็บคาพันธุยางเมื่อยางสามารถกรีดได โดยคิดราคายางตนละ 16 บาท 
รวมท้ังการสนับสนุนเรื่องเทคนิคและวิธีการปลูก อีกทั้งเกษตรกรสามารถเขาโครงการของ สกย.ในการ
ยืมสินเชื่อผาน ธกส. โดยเอาเอกสารสิทธิ์ที่เปนสปก. เขาไปกูกับ ธกส. ได และในป 2548 ไดมีชาวบานใน
หมูบานสมาชิกเครือขายปาชุมชนดงขุมคําเขารวมโครงการ ของ สกย. เปนจํานวนมาก ซ่ึง  ปจจุบัน การ
บุกรุกปาธรรมชาติเพื่อปลูกยางพาราในพื้นที่ปาดงขุมคําอยูในขั้นวิกฤติพื้นที่หนึ่ง  
 พื้นที่ปาดงขุมคําบางสวนยังไมมีการออกเอกสารสิทธิ์แกเกษตรกร ซ่ึงในพื้นที่นี้จะประกอบไป
ดวยพื้นที่ปาสงวน พื้นที่สวนปา พื้นที่ปาเศรษฐกิจ สถานการณ ปจจุบันชาวบานไดมีการบุกรุกพื้นที่ที่ยัง
ไมมีการแกไขปญหาและอยูในขั้นตอนแกไขปญหารวมกันระหวางองคกรชาวบานและรัฐบาล  ถึงแมจะมี
การบุกรุกพื้นที่ชัดเจนแต หนวยงานของรัฐโดยเฉพาะหนวยงานปองกันและปราบปราม(อบ.16) ก็ไมได
ดําเนินการไขปญหาเลย ดังนั้นกรณีการปลูกยางพาราในพื้นที่จึงเปนสาเหตุที่สําคัญอยางยิ่งในการสงผล
ใหมีการทําลายปา  
  

ตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา รัฐบาลยุคทักษิณมีนโยบายในการสงเสริมการปลูกยางพารา โดย
ขยายฐานการผลิตจากพื้นที่ทางภาคใต สูภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สาเหตุที่สํา คัญคือ รัฐ
ตองการใชนโยบายสงเสริมการปลูกยางพาราเพื่อแกปญหาความยากจนของเกษตรกร นอกจากนั้นราคา
ยางพารามีแนวโนมที่สูงขึ้น ตลาดมีความตองการมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศ จีนที่มีความตองการ
ยางพาราเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ    รัฐไดมีการสงเสริมเกษตรกรให รวมโครงการปลูกยางโดย
การประชาสัมพันธและ ใหการสนับสนุนดานเงินทุนและกลายาง รวม ทั้งการฝกอบรมเทค วิธีการปลูก
ยางพารา  เกษตรกรสามารถใชพื้นที่ สปก.มาแปลงสินทรัพยใหเปน ทุนหรือจํานองกับรัฐได ดังนั้นจึงทํา
ใหเกษตรกรมีความตองการบุกเบิกและ ขยายพื้นที่เพาะปลูก รัฐบาลมีความตองการที่จะขยายพื้นที่ปลูก
ยางพาราในภาคอีสานให ครอบคลุม พื้นที่ 700,000ไร ใชพื้นที่ในเขต สปก.ในการขยายปลูกยางพารา 
โดยการสนับสนุนของกรมวิชาการเกษตร และสํา นักงานสงเคราะหกองทุนสวนยาง    

การที่รัฐบาลมีนโยบายการสนับสนุนการปลูกยางพาราแกคนในประเทศและมีการขยายพื้นที่
เพาะปลูก ทําใหมีการตองใชพันธุยางพาราเปนจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้นและเครือเจริญโภคภัณฑ
(CP)ไดรับการประมูลเพาะพันธุยางพาราใหเกษตรกร แตศักยภาพในการเพาะยางพาราเพื่อใหไดตาม
กําหนดที่ไดตั้งไวไมสามารถทําได CP จึงมีการกวานซื้อพันธุยางจากเกษตรกรภาคใต ซ่ึง ตามกฎหมาย
แลวยางพาราเปนพื้นที่มีกฎหมายควบคุมอยางชัดเจน การนําพันธุยางมาปลูกตองมีการออกกฎหมาย
อนุญาต ทั้งนี้เพราะยางพาราแตละชนิดสามารถเติบโตไดดีในพื้นที่แตกตางกัน โดยภาคใตสามารถปลูก



ยางพาราไดไมต่ํากวา 40 ชนิดในขณะที่ภาคอีสานสามารถปลูกไดประมาณ 7 ชนิด ดังนั้นจึงเปนการเสี่ยง
มากที่เกษตรกรจะไดพันธุที่ไมเหมาะสมกับพื้นที่ในภาคอีสาน   

จังหวัดอุบลราชธานีเปนพื้นที่เปาหมายหนึ่งที่รัฐมีการสนับสนุนการปลูกยางพารา ภายใต 
โครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกร ในแหลงปลูกยางใหม  โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาและประกาศรายชื่อผูมีคุณ สมบัติครบถวนและ สามารถเขารวม
โครงการได 10,911  ราย  รวมพื้นที่ทั้งหมด 71,603  ไร  ซ่ึง พื้นที่ปลูกยังไมนับ รวมพื้นที่ที่ยังไมมีเอกสาร
สิทธิ์และพื้นที่ปลูกของเกษตรกรที่ไมไดเขารวมโครงการ คาดการณวา พื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดอุบล
ฯถึงป 2550 มีจํานวนมากกวา 100,000  ไร  ในจํานวนพื้นที่ดัง กลาวเกษตรกรมีการบุกเบิกพื้นที่ปา
ธรรมชาติ เชนปาหัวไรปลายนาเกินกวา 50 % สงผลใหปาธรรม ชาติถูกทําลายอยางหนัก  ยิ่งกวานั้นคือ 
การซื้อขายที่ดินมีสูงโดยเฉพาะพื้นที่ สปก.  เปดโอกาสใหนายทุนกวานซื้อที่ดิน ของเกษตรกร เชน ในพืน้
ปาดงขุมคํา อ. ตระการพืชผล  จ.อุบลฯ  

 
ปาดงขุมคํามีพื้นที่ทั้งหมดที่เหลืออยูจริงในปจจุบันมีดังนี้  

 1. พื้นที่โซน E   ที่เหลืออยูตั้งแตป  2540  = 6,470.44  ไร 
 2. พื้นที่โซน E    ที่ไมสามารถนําไปปฏิรูปได  สปก.สงคืนกรมปาไม    = 7,545 ไร   
 3. พื้นที่ซน  C    พื้นที่โซน C ที่เหลือจากมติ ครม. เมื่อ 16 กันยายน 2540  =  7,821.68  ไร 
รวมพื้นที่ปาดงขุมคําทั้งหมด             21,837.12  ไร 
โดยแยกเปนปาอนุรักษโซน  C          7,821.68   ไร 
ปาเศรษฐกิจโซน   E                           14,015.44  ไร   
        
       ป 2542 ชาวบานในเขตพื้นที่ปาดงขุมคําไดรับเอกสารสิทธิ์ สปก.ในที่ทํากินเพิ่ม  ในพื้นที่ สปก. นั้น 
สวนใหญยังมีสภาพเปนปาโคกผสมปาเบญจพรรณที่มีความสมบูรณ และในเขตพื้นที่ปาอนุรักษโซน C 
ปจจุบันยังมีชาวบานเขาไปจับจองพื้นที่และบุกเบิกเปนที่ทํากิน จึงสรุปไดวาปาหัว ไรปลายนาที่ยัง
คงเหลือตั้งแต ป 2542 จํานวนประมาณ 20,000 ไร   
   
 หลังจากที่เกิดการทําลายปาเพื่อปลูกยาง เครือขายปาชุมชนดงขุมคําก็ไดมีการทําโครงการ
สงเสริมการจัดการทรัพยากรปาหัวไรปลายนา ทั้งนี้เพื่อเปนการรณรงคใหลดการทําลายปาและเปนการ
ยกระดับความสําคัญของปาธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งปาหัวไรปลายนา   โดยวัตถุประสงคใน
กลุมเปาหมายหลักคือแกนนําในเครือขายและการขยายกลุมแกนนําออกไปใหมากที่สุด ส่ิงที่สําคัญในการ
ยับยั้งแนวคิดที่ตองการปลูกยางพาราคือการพัฒนาแนวคิดของแกนนําเกี่ยวกับความสําคัญของปาหัวไร
ปลายนาและผลเสี่ยงตอการปลูกยางพารา  
  



พื้นท่ีปาภูขาม 
จากทรัพยากรที่สมบูรณของปาภูขาม ในชวงประมาณป พ.ศ. 2514 เปนตนมารัฐไดมีการให

เอกชนทําสัมปทานปาไม โดยมีการโคนตนไมขนาดใหญ เชน ตนตะเคียน ตนมะคา ตนแดง ตนยาง ตน
ประดู ฯลฯ เพื่อประโยชนทางการคา สงผลใหทรัพยากรถูกทําลายอยางมาก เมื่อหมดยุคสัมปทาน 
ชาวบานกลุมหนึ่งไดมีการนําเลื่อยเครื่องมาทําการเลื่อยไมในพื้นที่ สงผลใหปาถูกทําลายลงอยางรวดเรว็ มี
การบุกเบิกพื้นที่เพื่อปลูกพืช จนปจจุบันแทบจะไมปรากฏตนไมขนาดใหญใหเห็นในพื้นที่ จากนั้นในชวง
ป พ.ศ. 2525 รัฐไดประกาศใหปาภูขามเปนปาสงวน  

ปาภูขามเปนพื้นที่สวนหนึ่งในเขตปาสงวนแหงชาติปาดงขุมคํา  ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตําบล 2 
อําเภอ คือ ตําบลหนองทันน้ํา อําเภอกุดขาวปุน ตําบลแกงเหนือ ตําบลหัวนา อําเภอเขมราฐ  จังหวัด 
อุบลราชธานี ปจจุบันสภาพพื้นที่ปาสวนใหญไดกลายเปนที่ดินทํากินของชาวบานเกือบทั้งหมด สภาพปา
ภูขามที่ยังคงเหลืออยูในปจจุบันมีประมาณ 3,900 ไรซ่ึงอยูในเขตภูเขา  ลักษณะสภาพปาเปนปาดิบแลง
ผสมปาเบญจพรรณ สภาพปาคอนขางสมบูรณ ชาวบานมีการจัดการปาในรูปแบบของปาชุมชน และใช
ประโยชนรวมกันมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน   
 ปาหัวไรปลายนาเปนพื้นที่ปาอีกสวนหนึ่งที่ยังคงเหลืออยูในพื้นที่ ปาหัวไรปลายนามีลักษณะเปน
ปาดิบแลง มีทรัพยากรที่หลากหลายเปนแหลงทรัพยากรที่ชาวบานไดใชประโยชนอยางเต็มที่ ในอดีตที่
ผานมาการบุกเบิกปาหัวไรปลายนาเพื่อการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน ขาว มันสําปะหลัง แตปจจุบันสภาพปา
หัวไรปลายนาไดลดนอยลงเนื่องจากชาวบานไดบุกเบิกพื้นที่เพื่อปลูกยางพารา ทําใหพื้นที่ปาหัวไรปลาย
นาลดลงอยางรวดเร็ว ใน ชวงป 2546 – 2549  

  
สาเหตุของการปลูกยางพาราในพื้นท่ีปาดงขุมคําและปาภูขาม 
1. ชาวบานมีความพอใจในราคายางพาราในปจจุบัน 
2. ชาวบานมีพื้นที่และทุนที่สามารถดําเนินการปลูกได 
3. รัฐใหการสนับสนุน 
4. เจาหนาที่ปาไมใหความรวมมือแกนายทุนและเจาของเครื่องจักรกลเขาไปดําเนินการเบิกปาในพื้นที่

ได 
5. ชาวบานไมประสบความกาวหนากับอาชีพการเกษตรเดิม 
6. ชาวบานมีความเชื่อวาการเขาไปทําประโยชนในพื้นที่จะสามารถใหรัฐออกเอกสารสิทธิ์ได 
7. ที่ดินมีราคาต่ําทําใหนายทุนครอบครองพื้นที่ไดโดยงาย 
ความเสี่ยงตอการลมเหลวของการปลูกยางพารา 
1. การปลูกยางพาราตองใชทุนสูง 
2. ชาวบานไมมีความรูและประสบการณในการปลูกยางพารา 
3. ตลาดราคายางพาราไมมีความแนนอน 



4. ชาวบานอาจจะไดพันธุยางพาราปลอม 
5. เกิดความเสี่ยงของน้ํายางที่ได 
6. เกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโตของตนยางพารา 
7. การปลูกยางพาราไมเอื้อตอการหารายไดเสริมแกชาวบาน 
แนวทางแกไขเกี่ยวกับการลดพื้นท่ีปาท่ีถูกทําลายกรณีการปลูกยางพารา 
1. เครือขายปาชุมชนดงขุมคําดําเนินโครงการปาครอบครัวอยางมีประสิทธิภาาพ 
2. รณรงคขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการปลูกยางพาราแกชาวบานในพื้นที่ 
3. พัฒนา ฟนฟูและยกระดับความสําคัญของปาธรรมชาติและปาหัวไรปลายนา 
4. ผลักดันใหเจาหนาที่ปาไมปฏิบัติตามหนาที่ 
5. เครือขายองคกรชาวบานและหนวยงานราชการเขามาสงเสริมการประกอบอาชีพที่มีความยั่งยืน 
 
ตารางขอมูลเบื้องตนของชาวบานในเครือขายปาชุมชนดงขุมคําท่ีปลูกยางพารา(ขอมูล ป 2549) 
ตารางที่ 1 บานหวยหวาย ต.คอนสาย 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ  -  นามสกุล เอกสารสิทธิ์ สภาพพื้นที่เดิม พื้นที่ปลูก(ไร) ระยะ เวลา
ปลูก 

องคสนับสนุน 

1. นายสิงหคํา   สองศร สปก. ปาธรรมชาติ 4 ไร 2548 สกย. 
2. นายสุมิตร    นามบุตร สปก. ปาธรรมชาติ 4 ไร 2548 สกย. 
3. นายพรมมา    นามบุตร สปก. ปาธรรมชาติ 6  ไร 2548 สกย.,ทุนสวนตัว 
4. นายศรี   พูดเพราะ สปก. ปาธรรมชาติ 4  ไร 2548 สกย. 
5. นายสนิท     ชมภูจันทร สปก. ปาธรรมชาติ 4  ไร 2548 สกย. 
6. นายคําพันธ   หมอแกว สปก. ปาธรรมชาติ 4  ไร 2548 สกย. 
7. นายวิมล   พสุนนท สปก. ปาธรรมชาติ 4  ไร 2548 สกย. 
8. นายบัวลา   นามบุตร สปก. ปาธรรมชาติ 15  ไร 2548 สกย.,ทุนสวนตัว 
9. นายบุตรศรี     พสุนนท สปก. ปาธรรมชาติ 4  ไร 2548 สกย. 
10. นายพิรยุทธ  บุญเย็น   สปก. ปาธรรมชาติ 74  ไร 2547 ทุนสวนตัว,สกย. 
รวม 10  คน   123   ไร   

 

ตารางที่ 2 บานดงเจริญ ต.คอนสาย 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ  -  นามสกุล เอกสารสิทธิ์ สภาพพื้นที่เดิม พื้นที่ปลูก(ไร) ระยะ เวลา
ปลูก 

องคสนับสนุน 

1. นายชนินทร   เหมบุญ  สปก. ปาธรรมชาติ 50 ไร 2546 ทุนสวนตัว 
2. นางนวลจันทร  พงศชะนี สปก. ไรมันสําปะหลัง 10 ไร 2547 ทุนสวนตัว 
3. นางจันทร   ไมทราบนามสกุล สปก. ปาธรรมชาติ 25  ไร 2537 ทุนสวนตัว 
4. นายประยูร  ไมทราบนามสกุล สปก. ปาธรรมชาติ 25  ไร 2537 ทุนสวนตัว 
5. ทนาย จ.อุบลฯ สปก. ปาธรรมชาติ 50  ไร 2547 ทุนสวนตัว 
6. ไมทราบชื่อและนามสกุล สปก. ไรมันสําปะหลัง 25  ไร 2540 ทุนสวนตัว 
รวม 6 คน   185  ไร   



 
ตารางที่ 3 บานโปงนอย ต.คอนสาย 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ  -  นามสกุล เอกสารสิทธิ์ สภาพพื้นที่เดิม พื้นที่ปลูก(ไร) ระยะ เวลา
ปลูก 

องคสนับสนุน 

1. นายมานะ   สีดา ปาสงวนเสื่อมโทรม ปาธรรมชาติ 20 ไร 2546 ทุนสวนตัว 
2. นายยา  ไมทราบนามสกุล สวนปา ปาธรรมชาติ 10 ไร 2547 ทุนสวนตัว 
3. นายทุน บานถ้ําแข สวนปา ปาธรรมชาติ 30  ไร 2547 ทุนสวนตัว 
4. นายเดช ไมทราบนามสกุล สวนปา ปาธรรมชาติ 120  ไร 2547 ทุนสวนตัว 
5. นายแดนชัย  ชอบงาม สปก. ปาธรรมชาติ 100  ไร 2548 ทุนสวนตัว,สกย. 
6. นายสิงห  ยี่เขง สปก. ปาธรรมชาติ 38  ไร 2540 สกย. 
รวม 5 คน   318  ไร   

***หมายเหตุ บานโปงนอยมีชาวบานที่เขารวมโครงการ สกย. 13 ราย รวมประมาณ 52 ไร 
 

ตารางที่ 4 บานหนองแฝก ต.คอนสาย 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ  -  นามสกุล เอกสารสิทธิ์ สภาพพื้นที่เดิม พื้นที่ปลูก(ไร) ระยะ เวลา
ปลูก 

องคสนับสนุน 

1. นางยุวดี   สิงห สปก. ปาธรรมชาติ 6 ไร 2541 สกย. 
2. นายไมตรี   สิงหเชื้อ สปก. ไรมันสําปะหลัง 9 ไร 2541 สกย. 
3. นายจันดี   สิงหเชื้อ สปก. ปาธรรมชาติ  7 ไร 2547 ทุนสวนตัว 
รวม 3 คน   22  ไร   

 
ตารางที่ 5 บานสรางโพน ต.คอนสาย 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ  -  นามสกุล เอกสารสิทธิ์ สภาพพื้นที่เดิม พื้นที่ปลูก(ไร) ระยะ เวลา
ปลูก 

องคสนับสนุน 

1. นางหลี    จูมรี สปก. ปาธรรมชาติ 17 ไร 2548 สกย.,ทุนสวนตัว 
2. คนจากภาคใต สปก. ปาธรรมชาติ 100 ไร 2547 ทุนสวนตัว 
3. คนบานหัวสะพาน สปก. ปาธรรมชาติ  100 ไร 2548 ทุนสวนตัว 
รวม 3 คน   217  ไร   

 

ตารางที่ 6 บานหวยทีเหนือ ต.ถํ้าแข 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ  -  นามสกุล เอกสารสิทธิ์ สภาพพื้นที่เดิม พื้นที่ปลูก(ไร) ระยะ เวลา
ปลูก 

องคสนับสนุน 

1. นายค่ํา   ครองยุติ สปก. ปาธรรมชาติ 30 ไร 2547             - 
2. นายพร   พิมสาร          - ปาธรรมชาติ 40 ไร     -              -  
3. บรัษัทพัฒนายนตรชลบุรีจํากัด ปาสงวน ปาธรรมชาติ  360 ไร 2548 ทุนสวนตัว 
รวม 3 คน   430  ไร   

 

 
 



ตารางที่ 7 บานนาคํา ต.คอนสาย 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ  -  นามสกุล เอกสารสิทธิ์ สภาพพื้นที่เดิม พื้นที่ปลูก(ไร) ระยะ เวลา
ปลูก 

องคสนับสนุน 

1. นายชวย   พิมพโพธิ์ สปก. ปาธรรมชาติ 30 ไร 2547 ทุนสวนตัว 
2. นายบรรหา   เตี่ยไทสง สปก. ปาธรรมชาติ 7 ไร 2547 ทุนสวนตัว 
3. นายพนอม   แกนมั่น สปก. ปาธรรมชาติ 4  ไร 2547 ทุนสวนตัว 
4. นายใหม  มีโชค สปก. สวนมะมวง,ปาธรรมชาติ 18  ไร 2547-2548 ทุนสวนตัว 
5. นางสาวบุษบา  รูปสูง สปก. - 4  ไร - สกย. 
6. นางสาวสีไพ  วงษมั่น สปก. - 4  ไร - สกย. 
7. นางขาว  ทาลา สปก. - 4  ไร - สกย. 
8. นางคําผาน  มีโชค สปก. - 4  ไร - สกย. 
9. นางบัว   ยี่เขง สปก. - 4  ไร - สกย. 
10. นางบุญมา  โพธิ์ใต สปก. - 4  ไร - สกย. 
11. นายเต็ม  โอสา สปก. - 4  ไร - สกย. 
12. นายธีรศักดิ์  เสารศรี สปก. - 4  ไร - สกย. 
13. นายนพคุณ   เรืองสา สปก. - 4  ไร - สกย. 
14. นายแปลง  ประโลมจิตร สปก. - 4  ไร - สกย. 
15. นายผาน   เสารศรี สปก. - 4  ไร - สกย. 
16. นายรัศมี  โอสา สปก. - 4  ไร - สกย. 
17. นายลิตร  บุญเติม สปก. - 4  ไร - สกย. 
18. นายสมบัติ   ออนอินทร สปก. - 4  ไร - สกย. 
19. นายสมพร  พิมพสา สปก. - 4  ไร - สกย. 
20. นายสมหวัง  อักษร สปก. - 4  ไร - สกย. 
21. นายสัญญา  รูปสูง สปก. - 4  ไร - สกย. 
22. นายสีดา  นามบุตร สปก. - 4  ไร - สกย. 
23. นายอวน  สายพรมมา สปก. - 4  ไร - สกย. 
24. นายอํานาจ   บัวขาว สปก. - 4  ไร - สกย. 
25. นายมนตรี  เสารศรี สปก. - 4  ไร - สกย. 
26. นางสาวพิศมัย  มีโชค สปก. - 4  ไร - สกย. 
27. นายดํารง  ทันธิมา สปก. - 4  ไร - สกย. 
28. นางแตง  โคธา สปก. - 4  ไร - สกย. 
รวม 28  คน     155 ไร   

***หมายเหตุ ชาวบานที่ไมไดระบุสภาพพื้นที่ดั้งเดิมและระยะเวลาปลูก เพราะอยูในขั้นตอนการเขารับการสนับสนุนจากสกย.  

 
 
 
 
 
 



สถานการณและแนวโนม 5 ป  
 
พื้นท่ีปาดงขุมคํา 

สถานการณการปลูกยางพาราใน 5 ปขางหนา   เกษตรกรคือผูที่ไดรับผลกระทบมากที่ สุดทั้ง
ทางตรงและทางออม เนื่องจากการปลูกยางสําหรับคนอีสานแลวยังเปนเรื่องใหมที่ชาวบาน ยังไมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการปลูกยางและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กระแสนิยมของการ ปลูกยาง มีสาเหตุสําคัญ
มาจากการที่รัฐประชาสัมพันธและใหการสนับสนุน โดยนําประเด็นดาน ราคาและการใชที่ดินจํานองกับ
สถานบันการเงินได  รวมท้ังการดิ้นรนและการแสวงหาของ เกษตรกรที่ตองการหลุดพนจากราคาผลผลิต
ทางการเกษตรที่ตกต่ํา เชน ขาว และภาระหนี้สิน ในครัวเรือนที่สูง   

ในชวงป 2546 – 2549 เปนชวงเวลาที่ชาวบานไดมีการปลูกยางพาราในพื้นที่มากที่สุด โดยเฉพาะ 
ชวงป 2547-2578 เปนชวงที่ราคายางสูงเกิน 100 บาท และการสงเสริมสนับสนุน ของหนวยงานราชการ
ใน “โครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได และความมั่นคงใหแก เกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม”   
ในอีก 5 ปขางหนาการปลูกยางจะมีสถานการณและแนวโนมดังนี้ 

สถานการณและแนวโนมความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถิ่น  
ปาดงขุมคํามีสภาพเปนปาดิบแลง ทําใหสภาพทรัพยากรในปามีความสมบูรณ และหลาก หลาย 

ในชวง3 – 4 ปที่ผานมา มีการเบิกปาเพื่อปลูกยางมาก โดยการใชรถไถขนาดใหญ เบิกปา จนโลงเตียน 
จากนั้นไมที่ถูกโคนจะถูกเผาทิ้ง  เพื่อไมใหเปนอุปสรรคในการปลูกยาง จากการสังเกตและประมาณการ
พื้นที่ที่ถูกเบิกในชวง 3-4 ปที่ผานมา ไมต่ํากวา 5,000  ไร  ทําใหผลผลิตทาง ธรรมชาติ เชน เห็ด แมลง  ผัก 
สมุนไพร สัตวปาลดลงเปนจํานวนมาก  จนเกิดการหาอยูหากิน ที่แกงแยงกัน ชาวบานบางคนมีการลอม
ร้ัวเพื่อแสดงความเปนเจาของในพื้นที่และผลผลิตทาง ธรรมชาติ  ปาหัวไรปลายนาซึ่งเปนพื้นที่ที่หลอ
เล้ียงผูคนถูกทําลายอยางหนัก และเกิดสารพิษ สะสมจากการปลูกยางในพื้นที่ ระบบนิเวศนถูกทําลาย   

สถานการณและแนวโนมดานวิถีชีวิตและสังคม 
การปลูกยางพาราตองใชเวลาและความอดทนของเกษตรกรสูง เพราะตองใชเวลา 7-8 ป จึงจะ

สามารถกรีดได ส่ิงที่ชาวบานตองประสบคือ การที่มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เชน เวลาของคนใน ครอบครัว
ตองอยูที่แปลงสวนยาง และเมื่อยางกรีดไดแลว ตองเปลี่ยนวิถีการพักผอน และการทํา มาหากิน เชน ตอง
ตื่นตั้งแตเที่ยงคืนจนถึง หกโมงเชา เพื่อกรีดยาง วัฏจักรของวิถีเหลานี้จะสงผล กระทบตอวิถีดั้งเดิมของคน
อีสานมากขึ้น เชน การพบปะ ปฏิสัมพันธ ในชุมชนลดนอยลง การเขา รวมงานประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชนมีนอยลง ผูที่ปลูกยางจะมีเวลาสวนใหญ ในสวนยาง พารา    ส่ิงสําคัญอีกอยางคือการปลูกยาง
ขัดกับการหาอยูหากินของชุมชน เชนการเลี้ยงสัตวที่ผาน มาพื้นที่เล้ียงสัตวลดนอยลงมาก ชาวบานหลาย
รายตองขายวัวขาย เพื่อไมมีพื้นที่เล้ียง ความขัดแยง กรณีสัตวทําลายตนยางมีสูง มีการปรับไหมครั้งละ
หลายหมื่น ตองขายวัวใชหนี้ และทําใหขัดแยงกัน คาดการวาอีก 5 ปขางหนาความขัดแยงเหลานี้จะมี
สูงขึ้น รายไดสําคัญจากการ เล้ียงสัตวของชาวบานจะหายไป ความขัดแยงและหนี้สินจะเพิ่มขึ้น  



 สถานการณและแนวโนมดานหนี้สิน 
ตั้งแตป 2546 – 2549 ชาวบานไดมีการลงทุนปลูกยาง โดยใชตนทุนสูง หลายครอบครัวมี การใช

ทุนสะสมในครัวเรือนมาลงทุน บางครอบครัวเขารวมโครงการสงเสริมของรัฐ การปลูกยาง พาราทําให
ชาวบานไมมีเวลาในการเฮ็ดอยูเฮ็ดกินเหมือนดังเดิม ทําใหความหวังดานรายไดผูกติด กับความมั่นคงของ
ยางพารา ในขณะที่ราคายางพารายังไมสามารถยืนยันไดวา จะมีราคาสูงเหมือน ปจจุบัน เกษตรกรหลาย
คนไมมีความมั่นใจในราคายาง  แตเมื่อไดลงทุนไปแลว จึงเลิกลมไมได คาดหวังแควารัฐบาลชุดตอไปจะ
ใหความชัดเจนในการสงเสริมและสรางความยั่งยืนในราคายาง    
และป 2550 ชาวบานในพื้นที่ลดการปลูกยางลง แตไดนําพืชชนิดอื่นเขามาปลูกแทน เชน ปาลม ยูคา
ลิปตัส มันสําปะหลัง เพราะพืชเหลานี้เห็นผลเร็วทั้งผลผลิตและรายได เมื่อเปรียบเทียบกับยางพารา   
 สถานการณและแนวโนมในการลงทุนการปลูกยางพารา ป จ จุ บั น ในพื้ น ที่ ป า ด ง ขุ ม คํ า มี
เกษตรกรที่สามารถกรีดยางพาราไดแลว 3 ราย โดยไดรับการสนับสนุนจาก สกย.และสมาคมเกษตร
กาวหนาในการลงทุนปลูก พอสิงห ยี่เขง เกษตรกรบานโปงนอยที่ไดกรีดยาง ใหขอมูลวา โชคดีที่ตนเอง
ไดรับการสนับสนุนการปลูกทุกยาง ทําใหภาระการลงทุนมีไมมากนัก แตเมื่อเร่ิมกรีดไดรัฐบาลจะงดการ
ใหความชวยเหลือ ทําใหมีภาระมากขึ้น อาทิเชน ปุยที่มีราคาแพง ประมาณ 600-700 บาท ตอ 1 กระสอบ 
และยางพาราที่กรีดไดจะตองเรงปุยจํานวนมาก ประมาณ ไรละ 1 กระสอบ ดังนั้นคาดการณในอีก 5 ป
ขางหนา ราคาปุยจะเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นการปลูกยางพารายังมีวัสดุอุปกรณ อีกหลายอยางที่ตอง ลงทุนซื้อ
อุปกรณผลิตยางพารา  เชน  
1. ถวยรองน้ํายาง ใบละ 6 บาท 
2. ลวดรัดถวยรองนํายาง เสนละ 3 บาท 
3. ล้ินน้ํายาง  ล้ินละ  1 บาท 
4. ถาดรองน้ํายาง(ตะกง)  ใบละ 75  บาท 
5. ตะแกง อันละ 40 บาท 
6. ใบพายน้ํายาง อันละ 10 บาท 
7. กระปองตวงน้ํายางใบละ  80  บาท 
8. ไมกวาดน้ํายาง อันละ  10 บาท  
9. น้ํากรดแกลลอนละ 240 บาท 
10. มีดกรีดยาง  ดวงละ 150  บาท 
11. เครื่องรีดยาง 2 ตัว ราคา 10,500 บาท (ปจจุบัน ราคา 13,000 บาท) 
12. โรงอบยาง ราคา 15,000 บาท 

คาดการณวาอีก 5 ป ราคาจะเพิ่มสูงขึ้นเทาตัว เพราะเกษตรกรมีความตองการมากขึ้น  ในขณะ ที่การ
เสียเปรียบเรื่องคุณภาพยางตองมีอยู ปจจุบันเกษตรกรที่ขายยางตองถูกพอคากดราคา และ ตําหนิคุณภาพ
ยางพารา ทําใหราคาไดนอยลง จํานวนพอคาคนกลางมีมากขึ้นและรวมตัวกันกด ราคาเกษตรกร  ชาวบาน



ที่เร่ิมปลูกจะมีภาระที่สําคัญคือเร่ืองปุยและการทุมเวลาใหสวนยาง  บาง ครอบครัวแรงงานอาจไมพอกับ
ปริมาณการกรีดยางและตองมีภาระจางคนงานมากขึ้น 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการของรัฐที่ไดรับกลายางปลอม ตองประสบภาวะขาดทุน และไมมี
กระบวนการเรียกรองคาเสียหายจากรัฐได ยิ่งเปนการเพิ่มตนทุนในการปลูกซอมแซม ตนยางที่ตายหรือ
ยางออกดอก บางคนอาจเลิกลมการปลูกยางเพราะสูกับภาระการลงทุนไมไหว และอาจเกิดกลุมเกษตรกร
ที่เดือดรอนเรียกรองคาเสียจากนโยบายการปลูกยางพาราที่รัฐสงเสริม  
 
พื้นท่ีปาภูขาม 

การปลูกยางพาราในพื้นที่ปาภูขาม มีสาเหตุเนื่องจากที่ผานมาราคายางพาราไดสูงขึ้น ทําให
ชาวบานสนใจที่จะปลูก รวมทั้งการสงเสริมจากภาครัฐทั้งการประชาสัมพันธและการสนับสนุนดาน
เงินทุนกูยืม    
 ผูที่ปลูกยางในพื้นที่สวนใหญเปนครอบครัวชาวบานและขาราชการที่มีที่ดินและเงินทุนที่
สามารถลงทุนปลูกไดรวมทั้งมีแรงงานเพียงพอในครอบครัว มีการกูยืมเงินจากรัฐ เชน ธกส. เพื่อลงทุน
ปลูก  การปลกูยางพาราสวนใหญใชพื้นที่ปาหัวไรปลายนาและพื้นที่ที่เคยปลูกมัน ถึงแมการปลูกยางพารา
จะเปนการทําลายปา แตชาวบานสวนใหญคิดวา การปลูกยางพาราก็เปรียบเสมือนการปลูกปาทดแทนอยู
แลว รวมทั้งไดใหผลดานเศรษฐกิจตอครอบครัว สาเหตุสําคัญที่เปนแรงจูงใจเลือกปลูกยางพาราเพราะใน
เขต อําเภอใกลเคียง เชน อ.ตระการพืชผลและอําเภอศรีเมืองใหมมีชาวบานที่สามารถปลูกยางพาราได 
รวมทั้งชาวบานคิดวาปริมาณการใชยางพาราจะมีเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหมีความมั่นใจในดานราคา  
 แตในชวงปลายป 49 ที่ผานมา ปริมาณการปลูกยางพาราในพื้นที่ลดลง เนื่องจากที่ผานมาราคา
ยางพาราไมมีความแนนอน และไมมั่นใจในการสนับสนุนของรัฐบาลหลังจากหมดยุครัฐบาลทักษิณ  
ชาวบานสวนใหญไมมีเงินในการลงทุน นอกจากนั้นยังมีกรณีชาวบานพื้นที่ใกลเคียงที่ปลูกยางแลวเร่ิม
กรีด แตไดน้ํายางปริมาณนอย   และมีกรณีเพื่อนบานที่ปลูกยางพาราแลวเกิดหนี้สินมากขึ้น ลงทุนสูง ตอง
มีเวลาสวนใหญใหกับสวนยาง ชาวบานจึงเลือกปลูกพืชที่ใหผลเร็วและราคาดี เชน มันสําปะหลัง และยูคา
ลิปตัส  

การปลูกยางพาราตองเปนผูที่มีพื้นที่และมีเงินทุนรองรับ ดังนั้น การปลูกยางพาราในพื้นที่สวนใหญ
จะเปนชาวบานที่มีเงินทุน และบางคนก็มีความตองการปลูกมากมีการกูยืมก็มี นอกจากนั้นผูที่ปลูกใน
พื้นที่ก็จะเปนนายทุนจากพื้นที่อ่ืน เชน ขาราชการตาง ๆ รวมทั้งนายทุนขนาดใหญเชน บริษัทพัฒนายนตร 
เปนตน  

ประเด็นปญหาที่มีผลกระทบตอประชาชนเรงดวน  

1. ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน    
การปลูกยางพาราในพื้นที่ปาดงขุมคําสงตอความสมบูรณของปาและเพิ่มสารเคมีในดินและแหลงน้ํา  

โดยเฉพาะ ปาหัวไรปลายที่ถูกทําลายไปมาก ในพื้นที่ปาดงขุมคํามีไมต่ํากวา 5,000  ไร  สงผลให



ประชาชน ไดรับความเดือดรอน อาหารลดนอยลง มีการซื้ออาหารภายนอกชุมชนมากขึ้น ทําใหภาระคา 
ใชจายในครอบครัวมีมากขึ้น ในขณะที่รายไดจากการหาของปาลดนอยลง นอกจากนั้นพื้นที่เล้ียง สัตวลด
นอยลงทําใหชาวบานตองขายวัวควาย รวมทั้งการสูญเสียที่ดินใหแกนายทุนที่มากวาน ซ้ือเพื่อปลูก
ยางพารา  

พื้นที่ปาภูขามมีทรัพยากรที่มีความหลากหลาย ชาวบานในพื้นที่มีวิถีชีวิตที่มีความผูกพันธอยูกับปา  
แตเดิมพื้นที่ปานอยอยูแลวและเมื่อมีการปลูกยางพาราปายิ่งถูกทําลายลงมาก ทรัพยากรอาหารทาง
ธรรมชาติลดลง อีกทั้งปาภูขามยังเปนแหลงตนน้ําของลําน้ําหลายสาย เชน  หวยขุหลุ หวยยาง หวยสอง
คอน การลดลงของปาทําใหแหลงน้ําแหงขอด เกิดการกัดเซาะริ่มตล่ิง  รวมทั้งการเพิ่มปริมาณมากขึ้นของ
สารพิษในดินและแหลงน้ํา     

 
    2.    ความขัดแยงในชุมชน  
    ชาวบานที่เล้ียงสัตวในพื้นที่ปาหัวไรปลายนาตองไดรับความเดือดรอนอยางมาก เพราะพื้นที่ที่เคยเลี้ยง
สัตวกลายมาเปนสวนยางพารา มีการลอมร้ัวไมใหสัตวเล้ียงเขาไปได มีการปรับไหม กรณีสัตวเขาไป
ทําลายความเสียหายตนยาง โดยมีการปรับไหมแลวหลายหมื่นบาท สรางความ โกรธแคนแกเจาของสัตว
เลี้ยง และเกิดความไมรักใครกันในชุมชน ชาวบานบางคนตอง ขายวัว ใชหนี้ที่ถูกปรับไหม  นอกจากนั้น
พื้นที่ปาหัวไรปลายนาที่ชาวบานไดมีสิทธิ การหา อยูหากินมา ตั้งแตอดีต ปจจุบันมีเจาของพื้นที่กําหนด
สิทธิตนเองและหามการเขาไปหาของปา สรางความ ไมพอใจกันในชุมชน และเกิดความรูสึกเกลียดชังกัน
มากขึ้น   
   3. ปญหาหนี้สิน  
       การปลูกยางพาราตองใชตนทุนที่สูง เร่ิมตั้งแตการงลทุนเบิกพื้นที่ปา เพื่อปลูกยาง การเตรียม หลุม
ปลูก การซื้อกลายาง การบํารุงซึ่งขั้นตอนตาง ๆตองใชเงินทุนทั้งสิ้น  ในขณะ ที่ชาวบานที่ ปลูกยางนั้น 
เดิมทีเปนหนี้จากโครงการของรัฐมาแลว เชน ธกส. สหกรณ กองทุน หมูบาน เมื่อมี ความตองการปลูก
ยางจึงไดมีการนําที่ดินเขารวมโครงการ แตรายไดหลักของชาวบาน ยังพึ่งการ ขายขาว ซ่ึงไมมากนัก 
รายไดเสริมสวนใหญมาจากการเลี้ยงสัตว  นอกจากนั้นรายจายในครอบครัว ยังมีสูง ทําใหรายไดไมสอด
รับกับรายจายสงผลใหชาวบานตองกูหนี้ยืมสินกันมากขึ้น  ความมั่นคง เร่ืองผลผลิตและราคายังไม
แนนอน ดังนั้นการปลูกยางจึงเปนเรื่องเสี่ยงตอการเปนหนี้และการสูญ เสียที่ดินมากขึ้น ดังนั้นเรือ่งหนีสิ้น
จึงมีความสําคัญมากที่ ภาครัฐตองใหความสําคัญในการวางแผน แกไขปญหา 
เคาโครงความคิดในการติดตามผลกระทบ 

 1.  ประเด็นความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน  ที่ผานมาชาวบานมีการตื่นตัวในการปลูก
ยางพารา ทําใหเกิดการทําลายระบบนิเวศนโดย เฉพาะปาหัวไรปลายนาจํานวนมากในป 2550   กระแส
ความตองการปลูกยางพาราเริ่มลดลง สาเหตุสําคัญคือราคายางพารายังไมแนนอน ตนทุนการลงทุนสูง
และตองใชเวลาหลายปกวาจะไดผลผลิต ทําใหชาวบานหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวอ่ืนแทนยาง การติดตาม



ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือองคกรชุมชน ควรมีบทบาทในการติดตามนโยบายปลูกพืชเชิงดี่ยวที่ลงมาในพื้นที่
และควรมีการทําความเขาใจ กับชาวบานใหมากขึ้น มีการรณรงคเปดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด และพัฒนา
ทางเลือกทางเกษตรที่ สรางความยั่งยืนในพื้นที่ เชน การทําเกษตรผสมผสาน การรวมกลุมอาชีพเสริม 
และพัฒนาแนว คิดสูการปฎิบัติใหเกิดความยั่งยืน   
 2.  ประเด็นความขัดแยงในชุมชน  
 ความขัดแยงในชุมชนเริ่มมีมากขึ้น เนื่องจากการปรับไหม กรณีสัตวเล้ียงทําลายยางมีจํานวนสูง  
พื้นที่เล้ียงสัตวและทรัพยากรธรรมชาตินอยลงทําใหเกิดการแสดงความเปนเจาของในพื้นที่ กอใหเกิด
ความราวฉาวของคนในชุมชนความเอื้อเฟอแบงปนนอยลง สงผลกระทบ ตอความมั่นคงของชุมชนนั้น ๆ 
มาตราการติดตาม คนในชุมชนตองมีการทําความเขาใจซึ่งกัน และกัน มีการปองกันไมใหเกิดความ
เสียหายทั้งเจาของสัตวเล้ียงและเจาของสวนยาง  การแกปญหาคนในชุมชนตองไมใชกฎหมายแกปญหา
แตใชวัฒธรรมชุมชนในการแกไข เพื่อลดความขัดแยง ในขณะ ที่องคกรชาวบานตองมีบทบาทในการ
สะทอนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกลาว เชน ผลักดันแกนนํา ใหเกิดความเขาใจถึงสภาพปญหา    
 3.  ประเด็นปญหาหนี้สิน  
ปจจุบันปญหาหนี้สินระดับครัวเรือนมีสูงเพิ่มขึ้น ในขณะที่นโยบายของรัฐยังเปนรูปแบบ การกูยืมและใช
ทรัพยากรในครอบครัวไมใหเกิดความยั่งยืน การปลูกยางพาราเกษตรกรเปนหนี้ เพิ่มขึ้น รวมท้ังเสี่ยงตอ
การสูญเสียที่ดิน รัฐตองมีมาตราการในการแกไขปญหาและรับประกัน ผลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับการปลูกยางพารา  เกษตรกรเองก็ตองมีการวางแผนการลงทุนใหรัดกุม ไมควรเสี่ยงหรือลงทุนที่
เกินตัวเกี่ยวกับการปลูกยาง  ควรมีการสรางอาชีพเสริมเพื่อสรางรายได  ลดคาใชจายในครัวเรือนให
นอยลง และหาแนวทางการผลิตที่สรางความยั่งยืนในพื้นที่ แบงพื้นที่เกษตรใหเกิดการใชประโยชนที่
หลากหลาย และไมควรเพิ่มหนี้หรือตามกระแสพืชเชิงเดี่ยวมากไป  

 
 
 
 
 



เกณฑและตัวชี้วัด การปลูกยางพารา พื้นที่ปาดงขุมคํา อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธาน ี
ประเด็นยอย เกณฑ ตัวชี้วัด 

1.การปลูกยางพารากับการสูญเสีย
ปาหัวไรปลายนา 

- มีความรุนแรงการลดลงของพื้นที่ปาหัวไรปลายนาและความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

- ทรัพยากรทางอาหารลดลงเชน อาหาร อาทิ สัตวปา พืช เห็ด    
- ไมธรรมชาติที่นํามาใชประโยชนลดลง เชน ไมรัง ไมแดง ไมจิก ไม
กุง  

2.การปลูกยางพารากอให เกิด
หนี้สินแกเกษตรกร 

- การปลูกยางพาราทําใหเกษตรกรมีหนี้เพิ่มขึ้นรายไดลดลง - เกษตรกรเปนหนี้จากโครงการและสถาบันการเงินของรัฐ  เชน หนี้
กองทุนหมูบาน    หนี้ สหกรณ  หนี้จากธกส.  
- เกษตรกรตองลงทุนซื้อปุยราคา 600-700 บาท ตอ 1 กระสอบ เพื่อ
บํารุงสวนยางพารา ไรละ 1 กระสอบ ตอป  
- เกษตรกรไมมีอาชีพเสริมเพื่อสรางรายได  
- เกษตรกรมีภาระคาใชจายประจําวันที่สูง เชน ดานอาหาร เครื่อง
อุปโภคและบริโภค  

3.การปลูกยางพาราสงผลกระทบ
ตอการเลี้ยงสัตว 

- การขายสัตวเลี้ยงมีเพิ่มขึ้นเพราะพื้นที่การเลี้ยงสัตวลดลงจากการปลูกยางพารา - พื้นที่เลี้ยงสัตวลดลง เนื่องจากปาหัวไรปลายนาถูกเบิกเปนสวนยาง
และมีการลอมรั้วรอบสวนยาง เชนในพื้นที่ปาดงขุมคํา  บานนาคํา บาน
หวยหวาย  บานโปงนอย ตําบลคอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ  
- ชาวบานขายวัวเพื่อลดภาระในครอบครัว เนื่องจากเสียงงตอการถูก
ปรับไหม เชน เกษตรกรในพื้นที่ บานนาคํา บานหวยหวาย  บานโปง
นอย ตําบลคอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ 

 
 
 
 
 



ประเด็นยอย เกณฑ ตัวชี้วัด 

4.การปลูกยางพาราสงผลกระทบ
ตอวิถีชีวิตชุมชน 

- เกษตรกรที่ปลูกยางพาราใหเวลาสวนใหญกับสวนยางพารา   - การหาอยูหากิน ลําบากขึ้นเพราะทรัพยากรอาหารลดนอยลง 
- การปฏิสัมพันธของคนในชุมชนมีนอยลง เนื่องจากเกษตรกรสวน
ใหญตองทุมเทเวลาในการดูแลสวนยางพารา  
- ความเอื้อเฟอเผื่อแผของคนในชุมชนนอยลง เพราะทรัพยากรลดนอย 
ชาวบานมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น   

5.ผลกระทบของระบบนิ เวศน
โดย รวม  ที่ เ กิ ด จ ากก า รปลู ก
ยางพารา 

- ทรัพยากรดิน น้ํา ปาและสัตวนานาชนิดถูกทําลาย  - ทรัพยากรธรรมชาติไดรับผลกระทบ เชน น้ําลดลงและไดรับมลพิษ
จากสารเคมี อาทิ ปุยเคมี  ยาฆาหญา ดินเสื่อม ปาถูกทําลาย ซึ่งสงผลตอ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวนอยใหญทั้งบนบกและในน้ํา  สงผลกระทบ
ตอทรัพยากรอาหาร 

6 .  การปลูกยางพารากับความ
ขัดแยงของคนในชุมชน 

- การปรับไหมกรณีสัตวเลี้ยงทําลายตนยาง สงผลใหเกิดความขัดแยง - การปรับไหมสัตวเลี้ยงที่ทําลายตนยาง มีมูลคาสูง เชน  กรณีการปรับ
ไหม ชาวบานนาคําจํานวน 4 หมื่นบาท  
- ชาวบานที่ถูกปรับไหมมีความโกรธแคนเจาของสวนยางพารา เชน 
ชาวบานนาคําที่จะไมขอพูดคุยและคบหาสมาคมกับคูกรณี และถามี
โอกาสบางจะขอปรับไหมในจํานวนที่สูงเชนกัน  



ขบวนการขับเคล่ือนองคกรภาคประชาชนเพื่อติดตามเฝาระวังทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตามเกณฑและ
ตัวชี้วัด    
 

 ที่ผานมาเครือขายปาชุมชนดงขุมคําไดจัดทําโครงการสงเสริมการจัดการทรัพยากรปาครอบครัว
อยางยั่งยืนขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อรณรงคใหชาวบานปกปอง และฟนฟูปาหัวไรปลายนาและมีการใหขอมูล
เกี่ยวกับการปลูกยางพาราและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม มีการแลกเปลี่ยนในระดับ
เครือขายฯ เวทีระดับชุมชน และกลุมยอย เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการปลูกยางพารากับการจัดการปาหัวไร
ปลายนา โครงการไดรับการสนับสนุนจาก ยูเอ็นดีพี  ซ่ึงเนื้อหาการแลกเปลี่ยนจะเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นและ
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการปลูกยางพารา เชน เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่ลดนอยลง การลงทุน
การทําสวนยางที่มีมูลคาสูงและความผันผวนของราคายางพารา นอกจากนั้นมีการทําขอมูลเกี่ยวกับเกษตรกร
ที่สามารถกรีดยางพาราแลวและเกษตรกรที่เพิ่งเริ่มปลูก รวมทั้งขอมูลของชาวบานที่ทําการปลูกยาง ตั้งแตป 
2546-2549และ  มีการเก็บขอมูลปาหัวไรปลายนา เพื่อเปนขอมูลในการติดตามการปลูกยางพาราในพื้นที่
และเปนขอมูล ในการแลกเปลี่ยนในเวทีระดับภาค สามารถวางแผนการติดตามนโยบายการปลูกยางพารา
ของรัฐบาลได   
 เครือขายปาชุมชนภูขามไดมีการใหขอมูลแกสมาชิกในเครือขายเกี่ยวกับการปลูกยาง และมีตัวแทน
เขารวมเวทีเพื่อเกิดขอมูลในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการปลูกยาง  โดยเฉพาะชาวบานที่เร่ิมปลูกแตยังขาด
ขอมูลตาง ๆ และยังไมมีทางออกในการแกไขปญหา   ขอมูลเกี่ยวกับยางพาราเครือขายปาภูขามไดมีการ
นํามาเปนประเด็นแลกเปลี่ยนในเครือขายอยางตอเนื่อง ใน ชวงป 2549 เปนตนมาเครือขายฯ ไดมีการพัฒนา
วิถีการทําเกษตรที่เกิดความยั่งยืน มีการพัฒนาแปลงเกษตรกรรมใหมีความหลากหลายมากขึ้น ลดคาใชจาย 
พัฒนาแนวคิด เพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่สงผลตอความยั่งยืนตอไป   
การนําเสนอผลและการสะทอนเฝาระวัง 

เครือขายปาชุมชนดงขุมคําและเครือขายปาชุมชนภูขามควรมีการตั้งทีมชาวบานเพื่อติดตามขอมูล
ยางพาราทั้งจากหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนเพื่อที่จะสามารถวางแผนการดําเนินงานของ
เครือขายฯในการติดตามและ รณรงคขอมูลในพื้นที่ อันจะสงผลใหชาวบานในเครือขายฯสามารถตั้งรับและ
แกปญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นได รวมทั้งพัฒนาและยกระดับการทํางานของเครือขายฯเกี่ยวกับโครงการสงเสริม
การจัดการปาหัวไรปลายนา เพื่อเปนเครื่องมือในการปองกันกับผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ
และทรัพยากรทองถ่ินได  

ในขณะที่นักวิชาการและองคกรพัฒนาเอกชน ควรเขาไปหนุนเสริมกระบวนการของชาวบานใน
การดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ ทั้งการรักษาปาหัวไรปลายนา  ขอมูลเกี่ยวกับยางพารา แนวคิดการดําเนินวิถีที่
ยั่งยืน จากนั้นขอมูลในพื้นที่ควรมีการรณรงคเผยแพร เพื่อเปนบทเรียนใหกับชาวบานพื้นที่อ่ืน ๆ และเพื่อ
ขอมูลการศึกษาเปรียบเทียบดานนโยบายการปลูกยางพารา             
 



สรุปบทเรียน  
 ยางพาราเปนพืชที่ไดใหความหวังกับเกษตรกรที่เร่ิมปลูก ดวยเหตุผลดานราคาและการสงเสริมของ
รัฐทําใหมีการปลูกยางพาราอยางแพรหลาย  เกษตรหลายคนไดเขารวมโครงของรัฐบาล การกูเงิน การลงทุน
ที่เกินกําลังความสามารถของครอบครัวทั้งดานเงินทุนและแรงงาน ความเสื่อมสลายของทรัพยากรทองถ่ิน 
สังคมรากหญาถูกกัดกรอนจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป รวมทั้งการเสี่ยงตอการลมสลายของการทําเกษตรกรรม
เชิงเดี่ยว ใน ชวง 4-5 ปขางหนาคาดการณวา นโยบายการสงเสริมการปลูกยางพาราในชวงที่ผานมาจะไดรับ
การวิพากษวิจารณ และเกิดสถานการณที่เกษตรกรตองไดรับความเดือดรอน ทั้งดานราคา ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรทองถิ่น การเปนหนี้สิน รวมทั้งการสูญเสียที่ดิน รัฐจะตองเปนผูรับผิดชอบ แตผลกระทบ
เหลานี้ปจจุบันเริ่มมีความชัดเจนขึ้น ทําใหเกษตรกรหลายคนเกิดความลังเลใจและหาพืชเชิงเดี่ยวที่แนนอน
ดานราคาและผลผลิตมาปลูกแทนยางพารา  จึงเปนขอมูลยืนยันเบื้องตนวา ใน ป 2550 การปลูกยางพาราของ
ชาวบานจะลดลง แตอาจจะมีนายทุนเขามากวานซื้อที่เพื่อปลูกยางพารา จึงเปนเรื่องที่สําคัญที่องคกรชุมชน 
ตองเฝาระวังโดยผานการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ทั้งการพัฒนาแนวคิดชาวบาน การเก็บขอมูล การ
พัฒนาทางเลือกของวิถีการผลิต และกิจกรรมอื่น ๆที่คอยย้ําเตือนคนในชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
ทั้งนี้เพราะประสบการณตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พืชเชิงเดี่ยวคือส่ิงที่ทําลายฐานความมั่นคงของชุมชนอยู
ทุกยุคทุกสมัย  
 
ขอเสนอแนะ  
1. ควรมีการใหขอมูลเกี่ยวกับการปลูกยางพาราแกชาวบานอยางตอเนื่อง 
2. องคกรชาวบานควรมีกิจกรรมอยางเขมขน ในการรณรงคการรักษาปาหัวไรปลายนา สรางทางเลือกยั่งยืน
แกชุมชน  พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับวิถีที่ยั่งยืน 
3. นักวิชาการและหนวยงานเอกชน ควรเขาไปมีบทบาทรวมกับชาวบานในการพัฒนาแนวคิดและสรางวิถี
ผลิตที่ยั่งยืน  
4. ขอมูลจากพื้นที่ควรไดรับการเผยแพรสูสาธารณะ โดยเฉพาะดานผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
5. ควรสรางขบวนการผลักดันใหรัฐมีขอรับประกันแกพี่นองที่ปลูกยาง กรณีเกิดความเสียหายขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



กรณีศึกษาการปลูกยางพารา 
พื้นที่บานนาคํา หมู 4 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี 

 
บานนาคํากอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2484 ชาวบานไดอพยพมาจากบานคอนสาย อ.ตระการพืชผล มีตระกูลที่

สําคัญในการกอตั้งหมูบาน เชน ตระกูลพสุนนท  ทองเติม  ประโลมจิตร  โอสาร  ขันเลศ  ทันธิมา และ
ดาษดา สวนตระกูลเสารศรี อพยพมาจากบานคําสมิง ต.เกษม อ.ตระการพืชผล   ผูใหญบานคนแรกคือ พอ
แดง  ประโลมจิตร    

บานนาคํา เดิมชื่อบานชําบักบอด  เพราะมีชางเพศผูตาบอด 1 เชือก ไดมาอาศัยกินบริเวณชําน้ําไหล
ใกลที่ตั้งหมูบานในสมัยนั้น ชาวบานเลยตั้งชื่อบานวา บานชําบักบอด ตอมาเมื่อป 2484 ไดเปลี่ยนชื่อใหม
เปนบานนาคํา ซ่ึงหมายถึงหมูบานที่อุดมสมบูรณ  มีทุงนาเปรียบเสมือนเปนทุงทองคํา หรือนาคํา เดิมบาน
นาคําขึ้นตรงตอบานดอนมวง หมูที่2 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จนกระทั่งป พ.ศ. 2500  ไดแยกการ
ปกครองเปนหมูบานใหม มีผูนําหมูบานดังนี้  

1) พอแดง ประโลมจิตร 
2) พอพา พสุนนท 
3) พอชู  ทองเติม 
4) พออินถา รูปสูง 
5) พอวินัย พิมสาร 
6) พอนพคุณ เรืองสา (คนปจจุบัน) 

ขอมูลประชากร ,อาชีพ,รายไดและจํานวนประชากร 
- บานนาคํามีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 87 ครัวเรือน  
   ประชากรมีจํานวน 432 คน  ชาย มีจํานวน 208 คน และ หญิงมีจํานวน  224  คน  
   อาชีพหลัก 
1. อาชีพทํานา   85 ครัวเรือน 
2. อาชีพรับจาง  2 ครัวเรือน 
อาชีพเสริม  
1. รับจาง 
2.ทําไร  
- รายไดเฉลี่ยของประชากร(ตามเกณฑ จปฐ. ป 2551 ) 35,843  บาท ตอปตอคน 
ครัวเรือนที่ยากจน(คือรายไดไมถึง 23,000  บาท/คน/ป) ป 2551 จํานวน 2 ครัวเรือน 

 
 
 



ขอมูลสภาพทั่งไปของหมูบาน 
- พื้นที่อยูอาศัย 80 ไร พื้นที่ทําการเกษตร 2,220  ไร ทํานาปละ 1 คร้ัง 
- พื้นที่ทํานา 1,800 ไร  พื้นที่ทําไร 420 ไร  
- ปาชุมชน 3 แหง จํานวน 48  ไร สภาพปาเปนปาดิบแลง 
รวมพื้นที่ทั้งหมด 2,348  ไร 
มีแหลงน้ําธรรมชาติ 2 แหง คือ หวยที และหวยขุมคํา  
*** ขอมูลจากแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบานนาคํา  ป 

2551  
 

 บานนาคําตั้งอยูในเขตปาดงขุมคํา ในอดีตพื้นที่ปาดงขุมคํามีความอุดมสมบูรณมากทําใหชาวบานที่
เดิมอาศัยอยูบานคอนสายไดมาจับจองเปนที่ทํากิน เชนการทําสวนปลูกผัก  ทําไรและทํานาในเวลาตอมา  
การบุกเบิกในครั้งนั้นชาวบานทําแตพอกินในครอบครัวและเพื่อการแลกเปลี่ยนเทานั้น ทําใหชาวบาน
สามารถอยูกับธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณไดอยางมีความสุข จนรัฐมีนโยบายใหมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
ทําใหการบุกเบิกทําลายปามีมากขึ้น ซ่ึง นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน ชาวบานไดปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาหลายอยาง
แตผลปรากฏวาลมเหลวทุกครั้ง ซ่ึงสามารถแบงชวงไดดังนี้ 
 ชวงที่ 1 ประมาณ ป 2500  ชาวบานไดปลูกปอ แตผลปรากฏวาราคาไมดีจึงเลิกปลูกไป ผลที่เกิดขึ้น 
คือปาหัวไรปลายนาถูกบุกเบิกบางสวน 
 ชวงที่ 2 ประมาณป 2515 ชาวบานไดทําการปลูกมันสําปะหลัง ซ่ึงการปลูกมันแมจะไดผลผลิตดีแต
ราคามันในชวงนั้นต่ํามาก กิโลกรัมละ 25 -50 สตางค ทําใหชาวบานเลิกปลูกมันสําปะหลัง ผลที่เกิดขึ้นคือ 
ปาหัวไรปลายนาถูกทําลายลงมาก รวมทั้งคุณภาพของดินเสื่อมลง 
 ชวงที่ 3 ปลูกมะมวงหิมพานต เนื่องจากรัฐไดสงเสริมใหปลูกมะมวงหิมพานต แตผลผลิตที่ไดไมดี
เทาที่ควร รวมทั้งราคาต่ําทําใหชาวบานหยุดปลูกและปลอยใหสวนมะมวงหิมพานตราง ผลกระทบที่เกิดขึ้น
คือปาหัวไรปลายนาถูกทําลาย  
 หลังจากนั้นชาวบานยังไมมีการปลูกพืชชนิดอื่นเพิ่มในที่ไรและไมมีการบุกเบิกพื้นที่ปา ทําใหปา
กลับมาฟนตัวอีกครั้ง ทรัพยากรอาหารสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 ชวงที่ 4 ป 2546  - 2550 การปลูกยางพารา หลังจากปาหัวไรปลายนาไดฟนตัวมาหลายป วิกฤติการ
ทําลายปาครั้งใหญที่สุดในพื้นที่ก็เกิดขึ้น นั่นคือการบุกเบิกปาหัวไรปลายนาเพื่อปลูกยางพารา ในชวงป 
2546 มีการบุกเบิกพื้นที่ปาหัวไรปลายนาเปนจํานวนมาก เกือบทุกครัวเรือนมีการปลูกยางพารา ปาหัวไร
ปลายนาในหมูบานถูกทําลายมากกวา 70 %   บางครอบครัวปลูกมากถึงเกือบ 70 ไร มีชาวบาน 22 ครัวเรือน
เขารวมในโครงการของ สกย.  การปลูกยางพาราทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เปนอยางมาก นับตั้งแต
การสูญเสียปาธรรมชาติ ทรัพยากรอาหารลดลง สารเคมีในดินและน้ํา  พื้นที่เล้ียงสัตวนอยลง  เกิดความ



ขัดแยงในชุมชน เกิดภาวะหนี้สิน ซ่ึงยังไมรวมถึงการไดรับกลายางที่ไมมีคุณภาพมาปลูกเชน ยางตาย ยาง
ออกดอกเปนตน 
 ชวงที่ 5 ตั้งแต ป 2549 – ปจจุบัน คือการกลับมาของมันสําปะหลังและพืชชนิดใหมอยางปาลม  
หลังจากที่ราคามันสําปะหลังมีราคาสูงทําใหชาวบานในพื้นที่เร่ิมหันมาปลูกมันมากขึ้น ชาวบานเริ่มบุกเบิก
พื้นที่ปาที่เหลือจากการปลูกยางอีกครั้ง ซ่ึงครั้งนี้ทําใหปาหัวไรปลายนาในหมูบานลดลงไมเหลือถึง 10 % 
ชาวบานหลายคนปลูกมันในรองยาง หลายคนใหความเห็นวาการปลูกมันดีกวายางพาราเพราะไมตองลงทุน
สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับยาง เกิดรายไดปตอป ราคาสูง ทําใหในชวงป 2551 ไมมีการปลูกยางพาราเพิ่ม
แตการปลูกมันกลับเพิ่มขึ้นแมกระทั่งในที่นาชาวบานก็ปลูกมันเชนกัน สวนปาลมเปนพืชใหมที่ชาวบานหัน
มาปลูกในพื้นที่แตมีไมมากนัก บางครอบครัวปลูกมาแลว 2-3 ป และเริ่มออกดอกตัวผู การปลูกปาลม
ชาวบานอาจตองมีการศึกษาเรียนรูใหมากขึ้น เพราะการปลูกอาจไมไดผลเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ไม
เอื้ออํานวย  
การปลูกยางพาราในบานนาคํา 
 ชวงที่ผานมาชาวบานไดปลูกพืชเชิงเดี่ยวหลายชนิดในพื้นที่แตปรากฏวา ไมไดผลเทาที่ควร แตส่ิงที่
ชาวบานไดรับคือหนี้สินและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกยางพารา ยางพาราเปนพืชใหมที่ชาวบานนาคําไมรูจักมากอน ในอดีต
ชาวบานคุนเคยกับพืชสวนและนาขาว แตเพราะราคายางที่สูงและรัฐใหการสนับสนุน ทําใหการปลูกยางใน
หมูบานเปนที่นิยมกัน หลายครอบครัวยอมเปนหนี้ และอีกหลายครอบครัวใชเงินทุนที่สะสมมาอยาง
ยากลําบากลงทุนปลูกยางพารา  
 สาเหตุของการปลูกยางพารา 
 1. ราคาสูง 
 2. เกิดกรณีตัวอยางที่สามารถปลูกและกรีดไดน้ํายางจริงในพื้นที่ 
 3. รัฐบาลใหการสนับสนุน 
 4. ชาวบานมีปจจัย เชนที่ดิน เพื่อใชในการปลูก 
 5. ชาวบานคาดหวังวาการปลูกยางพาราจะสามารถสรางรายไดจํานวนมาก 
 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 ผลดี 
 1. เกิดการจางงานในพื้นที่ ทําใหชาวบานบางคนเกิดรายได  เชน การรับจางฉีดพนยา การใสปุย การ
รับจางถางหญา 
 2. สามารถนําหญาในสวนยางมาเลี้ยงสัตวได 
 ผลเสีย 
 1. เกิดหนี้สิน 
 2.เกิดความขัดแยงในชุมชน 



 3. ปาธรรมชาติถูกทําลาย 
 4. ทรัพยากรอาหารลดลง 
 5. สารเคมีปนเปอนในดินและน้ํา สุขภาพทรุดโทรม 
 6. กระทบตอการเลี้ยงสัตว 
 7. กระทบกับวิถีชีวิตดั้งเดิม  
 
รายชื่อชาวบานนาคํา หมู 3  ท่ีเขารวมโครงการของ สกย  ป 2549 

ท่ี ชื่อ- นามสกุล บานเลขที่ จํานวนไร 
1. นายนพคุณ  เรืองสา 12 10 
2. นายแปลง  ประโลมจิตร 43 4 
3. นายสมบัติ  ออนอินทร 77 8 
4. นายสีดา  นามบุตร 75 8 
5. นายกร  อินทรสา 2 6 
6. นางสาวบุษบา รูปสูง 17 4 
7. นางสาวสีไพ วงษมั่น 27 4 
8. นางขาว  ทาลา 40 4 
9. นางคําผาน  มีโชค 44 4 
10. นางสาวสมสมัย    มีโชค 24 4 
11. นางบัว  ยี่เขง 32 4 
12. นางบุญมา  โพธ์ิใต 52 4 
13. นายผาน  เสารศรี 47 4 
14. นายรัศมี  โอสาร 47 4 
15. นายสมพร  พิมพสา 58 4 
16. นายสัญญา รูปสูง 17 4 
17. นายอวน  สายพรมมา 15 4 
18. นายมนตรี  เสารศรี 42 4 
19. นายชวย  พิมพโพธ์ิ 38 10 
20. นายดํารง  ทันธิมา 6 10 
21. นายลิตร  บุญเติม 66 4 
22. นายอํานาจ  บัวขาว 48 4 
รวม 116 



การปลูกยางพาราในพื้นที่บานนาคํานอกจากชาวบานจะลงทุนปลูกเองแลว สกย. อุบลฯไดใหการ
สนับสนุนในการการปลูก ที่ผานมามีการอบรมชาวบานเกี่ยวกับความรูในการปลูกยาง และสนับสนุนกลา
พันธุยาง 2 คร้ังคือเมื่อป 2547 สกย. สนับสนุนครอบครัวละ 7 ไร และเมื่อป 2549 ครอบครัวละ 4 ไร โดยไม
คิดคากลายางในชวงเริ่มปลูก  แตจะมีกําหนดใหใชคากลายางเมื่อยางสามารถกรีดไดแลว พันธุที่สกย. นํามา
แจกใหชาวบานคือ RRIM 600 

ปญหาที่พบเกี่ยวกับกลายางพาราของ สกย. 
คร้ังที่ 1 ป 2547  

 จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับกลายางของสกย. เมื่อป 2547 ปรากฏวาเมื่อนํายางไปปลูกลําตนเจริญเติบโต
ชา ยางแหงตาย และเมื่อมีอายุประมาณ 3 ป ยางจะเริ่มออกดอก 
 คร้ังที่ 2  ป 2549 
 จากขอมูลที่ได ปรากฏวาชวงที่ สกย.สงมอบกลายางใหชาวบานนั้นเปนชวงปลายฝน คือในชวง
เดือนกันยายน ทําใหเมื่อปลูกแลวยางตาย ซ่ึงบางรายตายเกือบทั้งหมด และตนที่ไมตายการเจริญเติบโตไม
สมบูรณเต็มที่ 
 
บทเรียนของชาวบานในการเขารวมโครงการของ สกย. อุบลฯ 
*** กรณี พอนพคุณ  เรืองสา  
 พอนพคุณ  เรืองสา ไดเขารวมโครงการสกย. และไดรับพันธุกลายางจาก สกย.เมื่อเดือนกันยายน 
2549 จํานวน 10 ไร กลายางจํานวนทั้งสิ้น 1,020  ตน ผลปรากฏวาเมื่อปลูกในปแรก ยางตายไปกวาครึ่ง ทํา
ใหตองซื้อกลายางปลูกซอม แตยังประสบปญหาตนยางตายและปลวกกัด  ปจจุบันพอนพคุณไดปลูกมันลง
ในพื้นที่สวนยางและไมหวังวาตนยางที่เหลือรอดจะไดผล และมีความคิดจะรื้อยางที่เหลือทิ้งแลวหันมาปลูก
มันสําปะหลัง  สาเหตุที่ปลูกยางไมไดผล เนื่องจาก สกย.นํายางที่ไมมีคุณภาพมาแจกจายใหชาวบาน และอยู
ในชวงปลายฤดูฝน ทําใหการปลูกยางไมไดผล 
การลงทุนที่ผานมา  มีดังนี้ 
 1. ปุย 5 กระสอบ กระสอบละ 540 บาท เปนเงิน 2,700  บาท 
 2. คาไถแปลง 7,000  บาท 
 3. คาจางปลูก  3,000  บาท  
รวม 12,700  บาท (ยังไมรวมคาแรง คาปุยคอกและคาปลูกซอม) 
 
  
 
 
 



*** กรณีพออํานาจ   บัวขาว   
 

ประวัติพอสังเขป 
 
       พออํานาจ   บัวขาว  เดิมทีเปนคนบานสะพือ  ตําบลสะพือ อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลฯ ตอมาเมื่อ
ป พ.ศ. 2522 ไดมาแตงงานกับแมแพงศรี   บัวขาว ซ่ึงเปนชาวบานนาคํา หมูที่ 3 ตําบลคอนสาย อําเภอ
ตระการพืชผล และมีบุตรดวยกัน 2 คน  ปจจุบันครอบครัวของพออํานาจ มสีมาชิกที่อยูดวยกันคือ 

1. พอใหญแผง    ประโลมจิตร   อายุ  76  ป 
2.   แมใหญแสง    ประโลมจิตร    อายุ  73  ป 
3. พออํานาจ  บัวขาว อายุ 51 ป จบการศึกษาชั้น ป. 4 จากโรงเรียนชุมชนบานสะพือ 
4. แมแพงศรี   บัวขาว   อายุ  43 ป  จบการศึกษาจากโรงเรียนบานนาคํา  
5. นางสาวนุจนาจ   บัวขาว   อายุ  26 ป จบการศึกษาชั้น ม . 6 จากโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 

และจบโรงเรียนนานาชาติ สาขาการโรงแรม ที่กรุงเทพฯ ปจจุบันมีครอบครัวและมีลูก 1 คน 
ประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ 

6. นายสมชาติ    บัวขาว   อายุ 24  ป กําลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมตอนปลาย กศน.ตระการพืชผล 
 

เร่ิมแรกที่พออํานาจมาเปนเขยอยูที่บานนาคํา  จะทํานาเปนอาชีพหลัก โดยจะทําทั้งนาลุมและนาไร แต
ผลผลิตยังไมเพียงพอ ตองซื้อขาวกิน  ตอมามีการนําตนยาสูบมาปลูกในพื้นที่ การปลูกยาสูบในชวงนั้นมี
ทั้งปลูกไวขายและปลูกไวสูบเอง  ราคาขายในตอนนั้นจะอยูที่ กิโลกรัมละ  100  บาท  แตตอมาตองเลิก
ปลูกเพราะราคาไมคอยดี จากนั้นจึงหันมาเบิกพื้นที่เพื่อปลูกมันสําปะหลัง แตปลูกไดไมนานก็ตองเลิกไป 
เพราะราคามันสําปะหลังในชวงนั้น 1 กิโลกรัมตอ 50 สตางค ซ่ึงไมคุมกับตนทุน  ถึงอยางไรพออํานาจก็
ยังพยายามที่จะหาพืชที่สามารถปลูกแลวไดผลดีมาปลูกในพื้นที่ โดยในป 2535 ไดมีการปลูกสวนมะมวง
และสวนมะขามหวาน สวนมะมวงปลูกประมาณ  2 ไร แตผลผลิตที่ไดก็นํามาบริโภคในครอบครัว
รวมทั้งแบงปนพี่นอง สวนสวนมะขามหวาน พออํานาจไดเบิกพื้นที่กวา 8 ไรและปลูกมะขามพันธุพระ
โรจน สวนมะขาม ไดสรางรายไดกับครอบครัวอยางมาก โดยในป 2549 นี้ มะขามหวานออกผลเต็มที่อยู 
3 ตน สามารถขายไดเงินหมื่นกวาบาท  ราคาจะอยูในชวง 60 – 80 บาท ตอกิโลกรัมแหลงตลาดจะเปน
คนในชุมชนและหมูบานใกลเคียงมารับซื้อจากสวน      ในฤดูฝนพออํานาจคิดวาจะดูแลสวนมะขามใหดี
เพราะสามารถสรางรายไดกับครอบครัวอยางเปนกอบเปนกําทั้งที่ไมมีการใสปุยหรือดูแลรักษาอะไร   

 
 
 



วิวัฒนาการการปลูกยางพารา 
พออํานาจและภรรยาไดมีความพยายามพลิกพื้นที่ที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด  และไดมีการ

จัดสรรพื้นที่อยางมีความเหมาะสม เชนมีการจัดพื้นที่เพื่อทําสวน จัดหาแหลงน้ํา อาทิ การทําเหมืองฝายแบบ
ภูมิปญญา  การขุดสระน้ําโดยไดรับการสนับสนุนจาก สปก. นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงสัตว เชนวัว  เปด ไก 
และมีการอนุรักษุปาธรรมชาติ (ปาหัวไรปลายนา)เพื่อใชประโยชนทั้งเปนแหลงอาหารและใชประโยชน
อ่ืนๆ ตอมาในชวง ป 2547 กระแสเรื่องการปลูกยางพารามีมาก พออํานาจไดยินจากคําบอกเลาของคนใน
ชุมชนที่มีครอบครัวที่จังหวัดหนองคายวา การปลูกยางพาราไดสรางรายไดแกคนที่ปลูกอยางมาก เชน ป
หนึ่งสามารถมีรายไดหลายแสน  รวมทั้งรัฐยังใหการสนับสนับสนุนอีกดวย   

ในขณะเดียวกันรัฐบาลในยุคปจจุบันไดมีนโยบายสนับสนุนในการปลูกยางพาราในพื้นที่ พอ
อํานาจสนใจที่จะเขารวมโครงการ จึงไดสมัครและเสนอขอรับการสนับสนุนจํานวน 10 ไร พออํานาจมี
คุณสมบัติผานจึงไดรับการสนับสนุนพันธุกลายางจํานวน 4 ไร ไรละ  90  ตน รวมทั้งหมด 360 ตน ราคาตน
ละ 16  บาทภายใตการสงเสริมของสํานักงานกองทุนสวนยาง (สกย.)จากนั้นไดมีการอบรมที่อําเภอ 1 คร้ัง 
และที่ตําบลอีก 1 คร้ัง  ที่ผานมาพออํานาจยังไมไดศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการปลูกยาง ที่ สกย. แจกจาย
นอกจากนั้นในสัญญาที่ทํายังไมเขาใจเงื่อนไขตางๆที่มีอยูในสัญญา      ส่ิงที่พออํานาจนาจเขาใจคือรัฐให
การสนับสนุนพันธุยางแตจะเก็บคาพันธุยางเมื่อตอนไดกรีด กิโลกรัมละ 1  บาท เพื่อสนับสนุน กองทุนสวน
ยางจนหมด  

สกย. ไดมีการจัดใหชาวบานรวมกลุมกัน และบานนาคํารวมกลุมกับบานหวยหวาย มี อาจารยพีร
ยุทธ   บุญเย็น เปนประธานกลุม โดยประธานกลุมมีหนาที่ตรวจแปลงสมาชิกวาตรงตามที่ สกย. กําหนด
หรือไม   
การปลูกและปญหาที่พบ 

พออํานาจเริ่มปลูกยางพาราเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 4 ไรเศษ สวนยางของพออํานาจ
จะปลูก 1 ไร ตอตานยาง 76  ตน ดังนั้นเมื่อไดรับพันธุยางมาทั้ง 360 ตน จึงตองเพิ่มพื้นที่ปลูกอีกเกือบ 1 ไร   
พันธุยางที่ปลูกคือ RRIM  600 สภาพพื้นที่ปลูกเปนพื้นที่ไรมันสําปะหลังเกาและนารางที่ผานมา สกย. ไมได
มีการลงสํารวจพื้นที่ รวมทั้งสํารวจสภาพดิน แตสกย.ใหขอมูลวา พื้นที่ไหนที่ไมมีตนเสียว (ชอบเติบโตใน
พื้นที่ปาทาม)และตนเพ็ก (พืชประเภทไผชอบขึ้นที่โคก) สามารถปลูกยางได ดังนั้นพื้นที่ของพออํานาจจึง
สามารถปลูกไดเพราะไมมีพืช 2 ชนิดนี้    ในชวงฤดูฝนไดมีน้ําขังตนยางทําใหตนยางตาย ตองมีการซื้อตน
ยางเพิ่มกวา 20 ตน และสิ่งที่พออํานาจกังวลมากที่สุดคือในฤดูหนาวและแลงนี้อาจจะเกิดไฟไหมได จึง
สงผลใหตองมีการเฝาระวังอยูตลอดเวลา รวมทั้งสัตวเล้ียง เชนวัวของตนเองและคนอื่นอาจจะเขาไปกัดกิน
ตนยางได และที่ผานมาไดมีกรณีที่เกิดขึ้นจากการปรับคาเสียหายจากกรณีที่สัตวเล้ียงเขาไปกัดกินตนยางใน
สวนของคนอื่น ทําใหเกิดความวิตกในการเลี้ยงสัตว นอกจากนั้นการปลูกยางพาราพออํานาจและภรรยาตอง
ทําตามลําพัง เพราะลูกชายไมเห็นดวยกับการปลูกยางเพราะเห็นผลชา รวมทั้งอาจจะทําใหวิถีชีวิตไม



สามารถดําเนินตามปกติเหมือนคนในชุมชนได โดยลูกชายใหเหตุผลวาจะขอดูแลสวนมะขามเพราะเห็นผล
เร็ว ดูแลงายรวมทั้งไมกระทบกับวิถีชีวิตประจําวัน 

 
การลงทุน 

1. กลายาง  360 ตน  X  ตนละ 16 บาท  = 5,760  บาท  
2. คาไถแปลง    =  1,000   บาท 
3. ซ้ือลวดหนาม                                    =  3,000   บาท 
4. ซ้ือปุยฟอสเฟท   =     220   บาท 
5. ซ้ือปุยเคมี    =     550   บาท 
6. ซ้ือกลายางเสริม 20 ตน X 16 บาท     =     320   บาท      
รวมท้ังสิ้น    =10,850   บาท 

 

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกยางพารา 

1. ดานสังคมและวิถีชีวิต 
พออํานาจใหความเห็นวา การปลูกยางพาราจะสงผลกระทบกับวิถีชีวิตแนนอน เนื่องจากตองหมั่น

ดูแลรักษาและใหเวลาอยางเพียงพอ รวมทั้งเมื่อไดกรีดแลวการใชชีวิตจะเปลี่ยนไป  รวมทั้งการเลี้ยงสัตว ใน
อนาคตจะตองมีปญหาและคอยเฝาระวังมากขึ้นรวมทั้งอาจเกิดความขัดแยงของคนในชุมชน  ในอนาคตพอ
อํานาจอาจตองขายวัวออกไปเพราะไมมีเวลาดูแล 

2. ดานทรัพยากร 

ถามีการปลูกยางพารากันมากขึ้นจะสงผลกระทบตอทรัพยากรทางธรรมชาติอยางหลีกเลี่ยงไมได 
เชน อาหารจากปาลดลง รวมทั้งไมใชสอยก็หายากมากขึ้น ที่ผานมาพออํานาจตั้งขอสังเกตวา การทําสวน
มะมวงและสวนมะขาม สามารถเปนที่อยูของสัตวหลายชนิด เชน กิ้งกา แย นก มดแดงและงู สามารถนํา
สัตวเหลานี้มาเปนอาหารได แตสวนยางจะไมมีสัตวเหลานี้ ในขณะที่พออํานาจจะไมเบิกพื้นที่ปาหัวไรปลาย
นาที่อุดมสมบูรณในพื้นที่เพราะเปนแหลงอาหารและไมใชสอย แตถาจะเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราจะใชพื้นที่
สวนรางมาเปนพื้นที่ปลูก 

3. ดานเศรษฐกิจ 

ที่ผานมายังไมมีผลกระทบเรื่องเงินทุน เพราะปลูกไมมาก จึงไมไดมีการนําที่ดินแปลงเปนทุนถา
ยางพาราที่ปลูกสามารถกรีดไดรวมทั้งราคายางยังสูงเหมือนปจจุบัน ก็สามารถสรางรายไดใหเกิดขึ้น เพราะ
ที่ผานมาไดยินจากคําบอกเลาวา ถาตนยางสามารถกรีดไดจะไดกําไรไมต่ํากวาตนละ 3 บาท   ในขณะที่
ตอนนี้ยังไมมีขอมูลวาการปลูกยางวาตองเสียคาใชจายอะไรบาง รวมทั้งยังไมรูแหลงตลาดที่จะขายยางและมี
ความมั่นใจวารัฐบาลจะไมปลอยใหเกษตรกรเดือดรอนในอนาคต  



ขอเสนอแนะสําหรับผูท่ีจะปลูก 
 

1. การปลูกยางพาราตองมีเวลาใหกับสวนยางเปนอยางมาก 
2. ตองมีความหมั่นเพียร  มีความตั้งใจ 

ขอสังเกตกรณีการปลูกยางของพออํานาจ บัวขาว 
1. ขอมูลการปลูกยางพารายังมีนอย  เชนเทคนิคและวิธีการปลูก เงื่อนไขสัญญาเขารวมโครงการ รวมทั้ง

ทางดานการลงทุนและการตลาด 
2. การวางแผนยังไมดี เชนกรณีการสรางความเขาใจของคนในครอบครัว 
3. สกย. ยังสงเสริมไมเต็มที่ 
  
*** กรณี พอพนอม  แกนมั่น 
 
เร่ิมปลูกเมื่อป 2548 จํานวน  5 ไร 
1. คาไถเบิกปา  7,000   บาท 
2. คาไถพรวน  1,500   บาท 
3. คาขุดหลุม  หลุมละ1 บาท  x  900 หลุม   =   900  บาท 
4. คาปุยคอก 2 รถ x 500  บาท  = 1,000  บาท 
5. คากลายาง 900  ตน x 25  บาท  =  22,500  บาท 
6. คาปุยเคมี ปที่ 1-2  = 4,000  บาท  สวนปที่ 3 – 9 ใสปละ 4 กระสอบ (ราคาปุยไมคงที่)  
7. คาจางถางหญา 3 คร้ัง คร้ัง1,000  บาท  x 3 ป = 3,000  บาท 
8. คายาฆาหญา  2,000  บาท 
9. คาปลูกซอมประมาณ 100 ตน x 25  บาท =  2,500  บาท  
 
ปญหาที่พบ 
1. ยางตาย 
2. ยางออกดอก 
3. ดินไมเหมาะสม  
  
 
 
  
 



ขอมูลยางพาราที่กรีดได 
 
1. กรณีนายจารึก   สิถิระบุตร บานหวยทีเหนือ ต.ถ้ําแข อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ 
 
       นายจารึก   สิถิระบุตรชาวบานหวยทีเหนือ  ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการทดลองปลูก
ยางพารา  ตั้งแตป พ.ศ. 2532 (รายแรกในพื้นที่ปาดงขุมคํา) จากสมาคมเกษตรกาวหนา  ซ่ึงสนับสนุนใหมี
การศึกษาดูงานที่ภาคใต รวมทั้งไดปลอยเงินกูยืมไมมีดอกเบี้ย  โดยใหใชหนี้เมื่อยางพาราสามารถกรีดได
แลว  จากนั้นสํานักงานสงเคราะหการทําสวนยาง(สกย.)ไดเขามาสนับสนุนเทคนิคในการปลูกและ
สนับสนุนปุยฟรี 

พื้นที่ปลูกจํานวน 10 ไร โดยนําพันธุ  RRIM 600 , GT1และKRS251 มาปลูกในแปลง  จนในชวงป 
2539 ยางพาราสามารถกรีดได 

การกรีดชวงแรกไดใชแรงงานในครัวเรือน คือลูกชาย 1 คน ซ่ึงเปนกําลังหลักในการกรีดยาง  ตอมา
ตองหยุดกรีดเพราะทนตอสภาพวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไมได  จึงไดมีการจางแรงงานมากรีดแทน ชวงกรีดครั้ง
แรกราคายางอยูที่กิโลกรัมละ 25-30  บาท  

ปจจุบันสามารถกรีดไดทั้งหมด 860  ตน ชวงฤดูรอนและฤดูฝนสามารถกรีดน้ํายางได 8 – 10 แผน
ตอวัน สวนฤดูหนาวคือปลายเดือนกันยายน – ตนเดือนกุมภาพันธ สามารถกรีดไดน้ํายางเฉลี่ยโดยประมาณ 
วันละ 30 แผนตอวัน ยาง 1 แผนประมาณ 1.2 กิโลกรัม รายไดเฉลี่ยประมาณปละ  2 แสนกวาบาท(ยังไมหัก
คาใชจาย) 

ปญหาที่พบในสวนยาง 
การเกิดโรค ซ่ึงมี 2 ชนิด 
1. โรคเชื้อรา 
ลักษณะการเกิดโรคนี้ คือ การเกิดเชื้อราในรากฝอยของยางและเนาเปอย ทําใหลําตนไมตรง บางตน

โคนลม บางตนผิวแตก วิธีแกปญหาคือ จัดลําตนใหตรงละใสปุยบํารุง 
2. โรคบอด 
ลักษณะของโรคนี้คือตนยางไมสามารถใหน้ํายางได  แมบางตนจะมีลักษณะสมบูรณก็ตาม  ซ่ึงจะ

พบในพันธ  RRIM 600  วิธีแกปญหาคือเมื่อเกิดโรคบอดในตนยางใหหยุดกรีดจากนั้นใสปุยบํารุง  ปจจุบัน
ประสบปญหาโรคบอดแลวประมาณ 50 ตน ซ่ึงบางตนใสปุยแลวสามารถใหน้ํายางได  แตบางตนไมมีน้ํา
ยางเลย 

พันธุยางพาราที่ทดลองปลูกในสวน 
1. พันธุ RRIM 600  
2. พันธุ GT1  
3. พันธุ  KRS 251  



พันธุยางที่มีคุณภาพดีที่สุดคือ พันธุ KRS251และพันธุGT1  โดยเฉพาะพันธุ GT1 เปนพันธุที่
ลักษณะเปลือกหนา ลําตนตรงใหน้ํายางสม่ําเสมอ 

พันธุที่มีคุณภาพต่ําที่สุด คือพันธุ RRIM 600 ยอดขาว (พันธุ RRIM600 มีทั้งยอดขาวและยอดดํา) 
ซ่ึงเปนพันธุที่มีลักษณะไมตานทานตอโรค  เจริญเติบโตชา การใหน้ํายางมีปริมาณต่ํา 

ป พ.ศ. 2547 นายจารึกไดปลูกยางพารา 10 ไร โดยไดรับการสนับสนุนจาก สกย. พันธุที่ไดรับการ
สนับสนุนคือ RRIM 600  ยอดดํา  ซ่ึง สกย.ใหขอมูลวาเปนพันธุที่ตานทานโรคไดดีและมีคุณภาพ แตเมื่อ
ปลูกไปแลวตองประสบปญหาตนยางตาย มากกวา 50 % และทําใหสูญเสียเงินในการซอมแซม  สาเหตุ
สําคัญที่ยางตายเพราะพันธุยางที่ไดรับลาชา เพราะกวาสามารถที่จะปลูกไดก็อยูในชวงปลายฤดูฝน 

ป พ.ศ. 2550  นายจารึกไดทําการปลูกเพิ่มอีก 10 ไร และไดจัดหาพันธุตามรานขายพันธุทั่วไป  พนัธุ
ยางที่นํามาปลูกคือพันธุ  KRS251 โดยรานขายพันธุยางมีการรับประกันคุณภาพ ปญหาที่พบในการปลูกที่
ผานมายังไมพบ 

นายจารึกนอกจากจะปลูกยางพาราจํานวนทั้งหมด 30 ไรแลว  ยังไดปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เชน มัน
สําปะหลัง และปาลมน้ํามัน  โดยใหความเห็นวาปาลมน้ํามันจะไดผลดี เพราะตนเจริญเติบโตมาก  คาดวาจะ
สามารถใหผลผลิตไดในป 2552 นี้  
  
 
 
2. กรณี นายสิงห  ยี่เขง  บานโปงนอย หมูท่ี 4 ตําบลคอนสาย  อําเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
ประวัติพอสังเขป 
 พอสิงห  ยี่เขง  เกิดเมื่อป  พ.ศ. 2474 ที่บานคอนสาย ตําบลคอนสาย อําเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลฯ ปจจุบันอายุ  74 ป  มีพี่นองรวมกันทั้งหมด 5 คน พอสิงหเปนคนโต  พอสิงหไดสมรสกับแมจันดี 
ยี่เขง ซ่ึงเปนชาวบานดอนมวง ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ ปจจุบันอายุ  64 ป จากนั้นพอสิงหได
ยายมาอยูที่บานดอนมวงกับภรรยา และมีลูกดวยกันทั้งหมด 5 คน ดังนี้ 

1. นายกงศูนย  ยี่เขง อายุ 45 ป  มีครอบครัวแลว อาชีพหลักทํานา  ปจจุบันตั้งถ่ินฐานอยูที่บานดง
เจริญ ต.คอนสาย 

2. นายประยูร ยี่เขง  อายุ  43  ป  มีครอบครัวแลว อาชีพหลักทํานา ปจจุบันตั้งถ่ินฐานอยูที่บานดอน
มวง ต.คอนสาย  

3. นายทองพูน  ยี่เขง  อายุ  40 ป มีครอบครัวแลว อาชีพหลักทํานา  ปจจุบันตั้งถ่ินฐานอยูที่  อ.ศรีขร
ภูมิ จ. สุรินทร 



4. นางสมบูรณ  ยี่เขง  อายุ 38 ป  มีครอบครัวแลว  อาชีพหลักทํานา  ปจจุบันตั้งถ่ินฐานอยูที่จังหวัด
ลําปาง 

5. นางบุญจันทร ยี่เขง อายุ 35 ป มีครอบครัวแลว อาชีพหลักทําสวนยาง ปจจุบันตั้งถ่ินฐานอยูที่บาน
โปงนอย ต.คอนสาย  
 ปจจุบันพอสิงหและแมจันดีไดอาศัยอยูกับลูกสาวคือนางบุญจันทร  ยี่เขง รวมทั้งในครอบครัวยังมี
ลูกเขยและหลานที่กําลังศึกษาอยูอีก 3 คน 
วิวัฒนาการปลูกยางพาราของพอสิงห 
  หลังจากที่พอสิงหไดแตงงานกับแมจันดีแลว ทั้งคูไดอาศัยอยูที่บานดอนมวง  ในชวงนั้นที่ทํากินใน
หมูบานมีอยูจํากัด พอสิงหจึงไดเร่ิมเขามาบุกเบิกในพื้นที่ปาดงขุมคําโดยการจับจอง จํานวนเนื้อที่ 86 ไร 2 
ตารางวา แตในยุคสมัยนั้นพื้นที่ที่ไดจับจองหางไกลจากบานดอนมวงมาก ทําใหการเดินทางเปนไปอยาง
ยากลําบาก ในขณะที่มีชาวบานจากบานคอนสายและหมูบานอื่น ๆ ที่ไปจับจองพื้นที่บริเวณนั้นไดยายเขามา
อยูอาศัยในพื้นที่ พอสิงหจึงพาครอบครัวยายมาตั้งหลักปกฐานที่บานหวยตาวซึ่งปจจุบันคือบานโปงนอย   

เมื่อประมาณ 30 กวาปที่แลว พอสิงหไดเบิกพื้นที่ปาที่จับจองดวยการปลูกมันสําปะหลัง ประมาณ 
20 ไร และเบิกพื้นที่เพื่อทํานา 3 ไร มันสําปะหลังในขณะนั้นมีราคาประมาณ 50 สตางค ถึง 1 บาท  ซ่ึงไมคุม
กับการลงทุน จึงไดเลิกปลูกมันและเบิกขยายพื้นที่เพื่อปลูกขาว ในขณะที่ครอบครัวไดเล้ียงสัตว เชน ควาย
ประมาณ 14 ตัว   เพื่อใชงานและขายในยามจําเปนของครอบครัว ทําใหครอบครัวพออยูได 
 ตอมา ในป พ.ศ. 2533 สมาคมเกษตรกาวหนาไดเขามาประชาสัมพันธในหมูบานเพื่อใหชาวบานเขา
รวมปลูกยางพาราตามแผนงานของสมาคมที่ตองการสงเสริมใหชาวบานปลูกยางพารา พอสิงห เกิดความ
สนใจ จึงไดเขารวมอบรม จากนั้นสมาคมไดมีการพากลุมที่เขาอบรมซึ่งทั้งหมดมีจํานวน 60 คน ซ่ึงเปน
ชาวบานในเขตอําเภอตระการพืชผลทั้งหมดไปศึกษาดูงานใน พื้นที่ตาง ๆ เชน ที่ภาคใตและภาคอีสาน ใน
ที่สุดพอสิงหจึงไดเขารวมโครงการปลูกยางพาราของสมาคมเกษตรกาว  ในชวงเริ่มตนสมาคมเกษตร
กาวหนาไดสนับสนุนใหชาวบานปลูกยางพาราโดยการปลอยกูพันธุยางพาราในราคาตนละ 14  บาท การ
เก็บคาพันธยางพาราจะใหเกษตรกรผอนสงทั้งตนและดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ  พอสิงหเขารวมโครงการของ
สมาคมและเบิกพื้นที่ปลูกยางพาราจํานวน 6 ไร 
 จากนั้นในป พ.ศ. 2540 สํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยาง ไดเขามาประชาสัมพันธในหมูบาน
พอสิงหและพอดํา  แดงโชติ(ชาวบานบานโปงนอย) จึงไดเขารวมโครงการสงเสริมการปลูกยางพาราของ 
สกย. จํานวน 30 ไร ซ่ึงในโครงการของสกย. พอสิงหไดนํารายชื่อลูกสาวและลูกชายเขารวมดวย เพราะ 
สกย. สนับสนุนเกษตรกรไดคนละ 10 ไร เทานั้น  เชน สนับสนุนพันธยางพารา ปุย คาขุดหลุม คาเบิกพื้นที่ 
เปนตน 
 ยางพาราของพอสิงหสามารถกรีดไดในป พ.ศ. 2547 โดยในชวงที่สามารถกรีดได สกย.จะระงับการ
สนับสนุนดานตาง ๆ ปจจุบัน จากจํานวนยางพาราที่พอสิงหปลูกทั้งหมด 39 ไร และปลูกเพิ่มเมื่อป 2548 อีก 
16 ไร รวมทั้งหมด 55 ไร สามารถกรีดไดจํานวน 1,100 ตน สรางรายไดตอเดือนประมาณ 40,000 บาท 



หนวยงานที่สนับสนุน 

1. สมาคมเกษตรกาวหนา 
- สนับสนุนการปลอยกูพันธยางพารา 
- สนับสนุนการอบรมความรูเกี่ยวกับการปลูกยางพารา 
2. สํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางพารา (สกย.) 
- สนับสนุนการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปลูกยางพารา 
- สนับสนุนพันธุยางพาราฟรี 
- สนับสนุนการเบิกพื้นที่ไรละ 3,000 บาท 
- สนับสนุนคาขุดหลุมปลูกยางพาราหลุมละ 2 บาท 
- สนับสนุนลวดหนามลอมร้ัว 1 ไรตอ 3 มวน 
- สนับสนุนปุยบํารุงตนยางพารา 

การปลูก 

 เมื่อเร่ิมตนการปลูก สมาคมเกษตรกาวหนาจะเขมมาสํารวจคุณภาพดินในพื้นที่ และพบวามีสภาพ
ดินที่มีความเขมขนและสามารถปลูกยางพาราได การปลูกตองกําหนดตามกระบวนการที่สมาคมและ สกย. 
กําหนด เชน ปลูกตนยางพารา 90 ตน ตอพื้นที่ 1 ไร การปลูกชวงแรกหนวยงานที่เขามาสนับสนุนจะชวย
เปนพี่เล้ียงในวิธีการปลูก  เมื่อปลูกแลวตองหมั่นในการดูแลและใสปุยตามอายุของพันธุยาง โดย 1 ป จะใส
ปุย 2 คร้ัง  1 กระสอบ ตอยางพารา 1 ไร 
 

การกรีด 

เนื่องจากพอสิงหและลูกเขยไดเขารวมอบรมการทําสวนยางพารา ทําใหรูวิธีการกรีดยาง โดยเริ่ม
ออกกรีดยางในชวง  01.00 น. ไปจนถึง 05.00 น. น้ํายางที่ออกมากจะอยูในชวงฤดูหนาว และเริ่มกรีดเมื่อ
เดือนเมษายน – กลางเดือนกุมภาพันธ จากนั้นใบยางจะรวงตองหยุดกรีดเพื่อใหตนยางฟนตัวประมาณ 2 
เดือน จึงสามารถกรีดตอไปได  ผลผลิตได ณ ปจจุบัน (ต.ค.48) จะผลิตไดประมาณวันละ 35 แผน ตอ
ยางพาราที่กรีดได 1,100 ตน  

การขาย 

 ยางแผน 1 แผน    ราคา  65  บาท 
 ขี้ยางกิโลกรัมละ              40 บาท 
 ผลยางกิโลกรัมละ             7  บาท 
 การขายจะขายในอําเภอตระการพืชผลโดยสมาคมเกษตรกาวหนาจะสนับสนุนการเปดตลาดการซื้อ
ขายใหเกษตรกร การขายเกษตรกรจะรวมกันเปนกลุมและใหพอคาคนกลางที่เขามารับซื้อเปนผูประมูลราคา



ผลิตผลของยางพาราในขณะนั้นของกลุมเกษตรกร นอกจากจะมีเกษตรกรจากอําเภอตระการพืชผลแลวยังมี
เกษตรกรมาจาก อําเภอศรีเมืองใหมและโพธ์ิไทรมารวมขาย โดยการเปดตลาดซื้อขายจะมีขึ้น 1 เดือนตอ 2
คร้ัง เฉพาะวันอังคารโดยเวนสัปดาห จํานวนยางพาราในตลาดซื้อขายจะมีจํานวนกวา 21 ตันตอ คร้ัง  

อุปกรณผลิตยางพารา  

13. ถวยรองน้ํายาง ใบละ 6 บาท 
14. ลวดรัดถวยรองนํายาง เสนละ 3 บาท 
15. ล้ินน้ํายาง  ล้ินละ  1 บาท 
16. ถาดรองน้ํายาง(ตะกง)  ใบละ 75  บาท 
17. ตะแกง อันละ 40 บาท 
18. ใบพายน้ํายาง อันละ 10 บาท 
19. กระปองตวงน้ํายางใบละ  80  บาท 
20. ไมกวาดน้ํายาง อันละ  10 บาท  
21. น้ํากรดแกลลอนละ 240 บาท 
22. มีดกรีดยาง  ดวงละ 150  บาท 
23. เครื่องรีดยาง 2 ตัว ราคา 10,500 บาท (ปจจุบัน ราคา 13,000 บาท) 
24. โรงอบยาง ราคา 15,000 บาท 
 

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

1. ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  
พอสิงหมีความเห็นวา จะไมเกิดผลกระทบ เพราะไมที่อยูตามธรรมชาติแตเดิมยังใหประโยชนไมเต็มที่ 
ยางพาราสามารถเปนปาและยังใหประโยชนทางเศรษฐกิจได แตดานทรัพยากรอาหารในทองถ่ินจะลดลง 
ถึงอยางไรสวนยางยังสามารถผลิตอาหารไดเชน เห็ดบางชนิดที่สามารถรับประทานได  อาทิ เห็ดปลวก
เปนตน  ปจจุบันพอสิงหไดอนุรักษุพื้นที่ปาธรรมชาติไวประมาณ 3 ไร ทั้งนี้เพื่อเปนแหลงอาหารของ
ครอบคัวและไมมีแนวความคิดที่จะเบิกปาในพื้นที่นั้น 

2. ดานวิถีชีวิต 
จากวิถีชีวิตที่เรียบงาย เมื่อเขามาทําอาชีพสวนยาง พอสิงหใหความเห็นวา การปลูกยางตองมีความหมั่น
เพียรอยางมาก เวลาวางที่จะทําอาชีพอ่ืนเชนการทํานาหรือเล้ียงสัตวตองลดนอยลง จากเดิมที่เคยเลี้ยง
ควาย ปจจุบันตองขาย เพราะไมมีเวลาดูแลและสัตวเล้ียงไมเหมาะกับพื้นที่ปลูกยาง ในขณะที่การเขารวม
กิจกรรมของชุมชนเชนงานประเพณีตางๆ ยังไมมีปญหาและใหความสําคัญมาตลอด ปจจุบันมีชาวบาน
หลายคนเขามาปรึกษาถึงวิธีการปลูกยางและบอยครั้งตองหลบหนาเพราะไมมีเวลามากพอ ตนเองถือวา



โชคดีที่มีหนวยงานเขามาสนับสนุนดานตาง ๆ ทําใหลดรายจายและมีความรูในการปลูกยาง รวมทั้งยัง
สามารถสรางรายไดใหครอบครัวอยางไมเคยมีมากอน 

3. ดานเศรษฐกิจ 
ที่ผานมายังไมประสบปญหามากนัก เพราะมีหนวยงานที่ใหการสนับสนุน แตปจจุบันเมื่อยางสามารถ
กรีดไดตองลงทุนเองทั้งหมด รวมทั้งพื้นที่ที่ปลูกใหมใน ป2548  ในขณะที่รายไดประมาณ 40,000 บาท 
ยังไมพอคาใชจายเนื่องจากภาระในครอบครัวมีมาก เชน ลงทุนในการปลูกยางเพิ่ม คาใชจายหลาน ๆ ที่
กําลังศึกษาอยู 3 คน และคาอาหารที่ตองซื้อเปนประจํา รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ   

 
ขอเสนอแนะกรณีเกษตรกรที่เร่ิมปลูกใหม 
 เกษตรกรที่ปลูกใหมตองลงทุนเองทั้งหมด ในขณะที่การปลูกยางพาราตองมีการใชทุนสูง และใช
เวลาหลายป ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาขอมูลและวิธีการปลูกยาง และที่สําคัญตองมีความตั้งใจอยางแนวแน 
ซ่ึงในชวง 2-3 ปแรกเกษตรกรจะเริ่มหมดกําลังใจ ถาความตั้งใจไมแนวแนพออาจจะสงผลใหไมเกิดผล
สําเร็จได  
 
ตนทุนการปลูกยางพาราในพื้นท่ีปาดงขุมคํา คํานวณจาก 5 ไร 
 
รายการ ชวงปท่ี 1- 3 ชวงปท่ี 4 - 6 ชวงปท่ี 7-25 หมายเหตุ 
1. คาปรับพื้นที่ 7,000 บาท - - - 
2. คาไถยกรอง 1,500  บาท - - - 
3. คาขุดหลุม คาขุดหลุมละ 1 บาท 

x  900  หลุม = 900  
บาท 

- - - 
 

4. คากลายาง คากลายาง 900 ตน x 
ต นละ  2 5   บาท  = 
22,500  บาท 

- - ** *  บางพื้ นที่ ปลู ก
ซอม ประมาณ 10 %  

5. คาปุยคอกรองพื้น  2 รถ  x 500  บาท  = 
1,000  บาท 

- - *** ราคาเพิ่มสูงขึ้น
ทุกป 

6. คาปุยเคมี ใสปุยปละ 2 ครั้ง ครั้ง
ละ 2 กระสอบ  รวม 3 
ป 12 กระสอบ 

- - *** คาปุยเพิ่มสูงทุกป 
ปจจุบัน กระสอบละ  
1,300  บาท 

7.คาบํารุงรักษา ค าถางหญ า  3  ครั้ ง  
ครั้งละ 1,000 บาท  = 
3,000 บาท 

ค าพนยาฆ าหญ า  2 
ครั้ง รวม 2,000 บาท 

- *** คายาฆาหญาและ
ค า จ า ง พ น ย า  เ พิ่ ม
สูงขึ้นทุกป 



8. คาอุปกรณ - - -ถวยรองน้ํายาง ใบละ 6 
บาท 
-ลวดรัดถวยรองนํายาง 
เสนละ 3 บาท 
-ลิ้นน้ํายาง  ลิ้นละ  1 บาท 
-ถาดรองน้ํายาง(ตะกง)  
ใบละ 75  บาท 
-ตะแกง อันละ 40 บาท 
-ใบพายน้ํายาง อันละ 10 
บาท 
-กระปองตวงน้ํายางใบละ  
80  บาท 
-ไมกวาดน้ํ ายาง  อันละ  
10 บาท  
-น้ํากรดแกลลอนละ 240 
บาท 
-มีดกรีดยาง  ดวงละ 150  
บาท 
-เคร่ืองรีดยาง 2 ตัว ราคา 
10,500 บาท (ปจจุบัน 
ราคา 13,000 บาท) 
-โรงอบยาง ราคา 15,000 
บาท 

 

***ค าอุปกรณ เพิ่ ม
สูงขึ้นทุกป 

9. คาน้ํามัน  - - - * * *  ค า น้ํ า มั น ไ ม
สามารถคํ านวณได
เนื่องจากราคาไมคงที่ 

10. คาแรงงาน - - - * * *  ไ ม ส า ม า ร ถ
คํานวณได เพราะการ
ทํ า ง า น ในสวน ไม
แนนอน 

11. คาจางกรีดยาง - - ก ร ณี ไ ม ก รี ด ย า ง เ อ ง 
เจาของสวน จาย 50 %  

*** การตกลงคาจาง
อยูที่เจาของสวนและ
ลูกจาง 

 
 



 
 


