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ABSTRACT

 The objectives of this study were to determine the socio-economic condition, opinions 
levels and factors affecting the people opinions on para rubber tree growers on their enterprise 
in Phayao province. The using data was collected and designed questionnaires 354 respondents. 
The statistical used in data analysis were percent, mean, maximum, minimum and testing the 
hypothesis by employing a t-test and F-test with the given significant level of 0.05.
 Results of the study indicated that the most respondents were male (75.42%) and with 
the average age of 49.02 years. Primary school was their educational level, Buddhist was their 
religion. Their main occupation was para rubber grower (44.63%) and subsidiary occupation 
(89.83%). The average number of household member was 4 persons. The average annual household 
and income from para rubber were 242,031.64 and 97,932.32 baht, respectively. Their average 
annual household expenditure and para rubber expenditure were 100,996.33 and 27,026.55 baht, 
respectively. Their average size of land holding was 15.62 rais. An initiation to planted para 
rubber tree from planting promotion agency. Their average experience planted para rubber tree 
was 9.35 years. The most respondents received training information and no studied tours about 
para rubber. Their opinions on para rubber tree growers on their enterprise was at the high level.
 Factors affecting the opinions on para rubber tree growers on their enterprise were size of 
land holding, an initiative to planted para rubber tree, received training and knowledge about para 
rubber. The relevant agencies should provided training and knowledge on planting, harvesting, 
processing, marketing, coupled of forest resource conservation of para rubber. 
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บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ระดับความคิดเห็นและปัจจัยที่มีผลต่อ

ความคิดเห็นของราษฎรที่ปลูกยางพาราในจังหวัดพะเยา โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษา จ�านวน 354 ราย สถติิทีใ่ช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าสงูสุด ค่าต�า่สดุ ใช้ค่า t-test และค่า F-test ก�าหนดนยัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

 ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายเุฉลีย่ 49.02 ปี  จบชัน้ประถมศึกษา ร้อยละ 59.32  นับถอื

ศาสนาพทุธ  มีอาชพีหลกั ท�าสวนยางพารา ร้อยละ 44.63  และมีอาชีพรอง ร้อยละ 89.83  มจี�านวนสมาชกิในครวัเรอืน

เฉลี่ย 4 คน รายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย  242,031.64 บาทต่อปี  และรายได้จากสวนยางพาราเฉลี่ย  97,972.32 บาทต่อปี  

รายจ่ายของครัวเรือนเฉลี่ย 100,996.33 บาท และรายจ่ายจากการท�าสวนยางพาราเฉลี่ย  27,026.55  บาทต่อปี  มีพื้นที่

ถือครองเฉล่ีย 15.62 ไร่  มีความคดิรเิริม่ในการปลกูยางพาราจากหน่วยงานส่งเสริมการปลกูยางพาราใช้เงินทุนส่วนตัว

ในการท�าสวนยางพารา  มีประสบการณ์ในการท�าสวนยางพาราเฉลี่ย 9.35 ปี  ส่วนใหญ่เคยได้รับการฝึกอบรม  ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปลูกยางพารา และไม่เคยไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับยางพารา ความคิดเห็นของราษฎรต่อการ

ปลูกยางพาราอยู่ในระดับสูง  

 ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของราษฎรที่ปลูกยางพารา ได้แก่ ขนาดพื้นท่ีถือครอง ความคิดริเริ่มในการ

ปลูกยางพารา  การได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับยางพารา และความรู้เกี่ยวกับยางพารา ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร

จัดการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการการปลูกยางพารา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูป การตลาด ควบคู่ไปกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ค�าส�าคัญ:  ความคิดเห็น ยางพารา จังหวัดพะเยา

ค�าน�า

 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส�าคัญ

ต่อการพัฒนาประเทศ ในปี 2554 ประเทศไทยมีพื้นที่

กรีดยางพารา 12.7 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ�านวน 

650,000 ไร่ หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.8 มีผลผลิตรวม 3.24 

ล้านตัน มีมูลค่าการส่งออก 440,876.3 ล้านบาท (ธนาคาร

แห่งประเทศไทย, 2554) ยางพาราเป็นพืชมีความเสี่ยง

ต่อการลงทุนน้อยกว่าการปลกูพชืชนดิอืน่ มีอายกุารให้

ผลผลติประมาณ 20 - 25 ปี ให้ผลผลติท่ีสม�า่เสมอตลอดปี 

ดังน้ันเกษตรกรชาวสวนยางพารา จงึมีงานท�าทุกวนั ถอืเป็น

แรงงานภาคเกษตรที่ตรึงอยู่ในพื้นที่อย่างม่ันคง การ

เคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคอื่นมีน้อย (จิรากร, 2549) 

นอกจากยางพาราจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้

เกษตรกรแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวหรือการ

สร้างสวนป่าเศรษฐกจิของประเทศท�าให้สภาพแวดล้อม

ดีขึน้ ช่วยเพิม่ปรมิาณออกซิเจนให้กบัโลกอกีด้วย  ทัง้ยงั

ช่วยอนุรกัษ์สภาพแวดล้อม ลดการท�าลายป่า ลดปัญหา

การกร่อนของดิน และท่ีส�าคญัยางพารายงัเป็นแหล่งดูด

ซับหรอืเกบ็กกัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งใหญ่ของ

โลก ยางพาราจึงเป็นพชืทางเลอืกใหม่ส�าหรบัเกษตรกร 

เนื่องจากผลผลิตมีราคาดีกว่าพืชชนิดอื่นที่ปลูกอยู่ 

 ปัจจุบันมีพื้นท่ีปลูกยางท้ังประเทศประมาณ 

19 ล้านไร่ จังหวัดพะเยามีสวนยางพารามากที่สุดใน

ภาคเหนอื มีเกษตรกรปลกูยางพารา 14,000 ราย  มพีืน้ท่ี

ปลูก 149,000 ไร่  และยางพาราให้ผลผลิตแล้วมีพื้นที่ 

18,164 ไร่ (ส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวน

ยางจังหวัดพะเยา, 2555) การปลูกยางพาราในจังหวัด

พะเยาได้รับการสนับสนุนจากผู้น�าท้องถิ่นและผู้น�า

ทางการเมือง โดยน�าโครงการสนบัสนนุและส่งเสรมิที่
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เกีย่วข้องกบัยางพารา   ลงพืน้ท่ีจงัหวดัพะเยาเป็นจ�านวน

มาก และมีการปลูกยางพาราเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร

ในทุกพืน้ท่ี  จนกล่าวได้ว่ายางพาราถอืเป็นพชืการเมอืง

ในจังหวัดพะเยา  ต้องยอมรับว่าเหตุผลส�าคัญของการ

ขยายพื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราในช่วงท่ีส่งเสริม เกิด

จากวิกฤติพลังงาน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์

จากน�้ามันและก๊าซธรรมชาติมีราคาสูง ดึงให้ราคายาง

ธรรมชาติสูงขึน้ ปัจจบัุนเกดิปัญหาราคายางพาราตกต�า่ 

เกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานมีการ

โค่นต้นยางพาราที่อายุมาก เพื่อลดก�าลังการผลิต แต่

เกษตรกรในจังหวัดพะเยาที่ปลูกยางพารายังมีความ

เส่ียงในการลงทุน ท้ังท่ีไม่มีทักษะและความช�านาญใน

เรื่องยางพาราและพื้นท่ีบางส่วนที่ปลูกได้มาจากการ

รุกพื้นท่ีป่า การขยายพื้นท่ีปลูกยางพาราของจังหวัด

พะเยามทีัง้ข้อดแีละข้อเสียส่งผลกระทบต่อเกษตรกรท่ี

ปลกูยางพารา  ท้ังในด้านเศรษฐกจิ เช่น การสร้างรายได้

สม�่าเสมอ  ก่อให้เกิดธุรกิจท่ีหลากหลาย  การจ้าง

งาน การกระจายรายได้ ในด้านสังคม เช่น ปัญหาการ

เคลื่อนย้ายแรงงาน  การสร้างงาน  การมีคุณภาพชีวิตที่

ดีข้ึน  และในด้านส่ิงแวดล้อม เช่น การฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อม

ที่เสื่อมโทรม ลดการพึ่งพาไม้จากธรรมชาติ ลดการ

กร่อนของดิน

 ดังทีก่ล่าวมาแล้ว ผูว้จิยัจงึมีความสนใจศึกษา

ความคดิเหน็ของราษฎรในพืน้ทีจ่งัหวดัพะเยาทีมี่ต่อการ

ปลกูยางพาราท่ีให้ผลผลติน�า้ยางแล้ว ว่ามีความคดิเหน็

อย่างไร สามารถยกระดับคณุภาพชวิีตของเกษตรกรได้

จรงิหรือไม่  ตลอดจนผลกระทบจากการปลูกยางพารา

ในด้านเศรษฐกจิ สังคมและสิง่แวดล้อม  เพือ่ประโยชน์

ในการส่งเสริมการปลูกยางพาราในจังหวัดพะเยา  

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษา

สภาพทางเศรษฐกจิ สังคม ระดับความคิดเหน็และปัจจัย

ที่มีผลต่อความคิดเห็นของราษฎรท่ีปลูกยางพาราใน

จังหวัดพะเยา

 สมติฐานการวิจัย

 อาย ุระดบัการศึกษา การเป็นสมาชกิกลุม่ทาง

สังคม ระบบการปลูกยางพารา อาชีพหลัก รายได้จาก

การท�าสวนยางพารา รายได้ของครัวเรือน ขนาดพื้นที่

ถือครอง ขนาดพื้นท่ีปลูกยางพารา ความคิดริเริ่มใน

การปลูกยางพารา  เงินทุนที่ใช้ในการท�าสวนยางพารา  

ประสบการณ์ในการท�าสวนยางพารา การได้รบัการฝึก

อบรมเกีย่วกบัยางพารา  การได้รบัข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบั

ยางพารา  และความรูเ้กีย่วกบัยางพาราท่ีแตกต่างกนัจะ

มีความคิดเห็นต่อการปลูกยางพาราแตกต่างกัน

อุปกรณ์และวิธีการ

ตรวจเอกสารและการส�ารวจเบื้องต้น
 เป็นการตรวจเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง

ที่ท�าการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน

ราชการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

ข้อมูลกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าครัวเรือน

หรอืตัวแทนหวัหน้าครวัเรอืนของราษฎรทีป่ลกูยางพารา

และให้ผลผลิตน�้ายางแล้ว  ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล

ต้ังแต่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 - กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556

การสร้างแบบสอบถาม
 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุวตัถปุระสงค์

ทีศึ่กษาและท�าการตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเน้ือหา 

(content of validity) ของแบบสอบถามโดยผูท้รงคณุวุฒิ  

แล้วท�าการปรับแก้แบบสอบถามตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ

เสนอแนะ จากนัน้น�าแบบสอบถามทีไ่ด้ไปท�าการทดสอบ 

(pre - test) กบัราษฎรท่ีปลกูยางพาราในจังหวดัเชยีงราย  

จ�านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) 

โดยค�าถามท่ีเกี่ยวกับความรู้เรื่องยางพารา ใช้วิธีของ 

Kuder – Richardson โดยใช้สูตร  KR-20 ความเชื่อมั่น

เท่ากับ 0.83 และค�าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อ

การปลูกยางพารา ใช้วิธีของ Cronbach (พวงรัตน์, 

2543) ได้ค่า Alpha เท่ากับ 0.82  และน�าแบบสอบถาม

ที่ผ่านการทดสอบความเชื่อม่ันไปปรับปรุงแก้ไขให้

ถูกต้องเหมาะสม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

ราษฎรที่ปลูกยางพาราและให้ผลผลิตน�้ายางแล้วใน
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จงัหวดัพะเยา  จ�านวน 3,049  ครวัเรอืน (ส�านกังานกองทุน

สงเคราะห์การท�าสวนยางจงัหวดัพะเยา, 2555) ค�านวณ

หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) 

ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อน

ของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ที่ต้องการศึกษา จ�านวน 354 ครัวเรือน  จากนั้นน�าไป

ค�านวณหาจ�านวนครวัเรอืนตัวอย่างของแต่ละอ�าเภอ โดย

ใช้สูตรการกระจายตามสัดส่วน (สุบงกช, 2526) โดย

อ�าเภอภูซาง  เชียงค�า  จุน  แม่ใจ  ปง  ดอกค�าใต้  เมือง  

เชียงม่วน  และภูกามยาว   มีจ�านวนครัวเรือนตัวอย่าง

ที่ต้องการศึกษาเท่ากับ 124, 89, 29, 29, 25, 22, 14, 12  

และ 11  ครัวเรือน ตามล�าดับ

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ค�าถามความรูเ้รือ่งยางพารามี 20 ข้อ มีการ

ให้คะแนนดังนี้ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 

คะแนน และใช้ค่าเฉลี่ยในการแบ่งระดับความรู้ ถ้า

คะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ยถือว่ามีระดับความรู้สูง ถ้าได้

คะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถือว่ามีระดับความรู้ต�่า

 2. ระดับความคิดเหน็ของราษฎรต่อท่ีมีต่อการ

ปลกูยางพารา ลกัษณะค�าถามเป็นมาตรวดัแบบ Likert’s 

Scale (ประภาเพญ็, 2526) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย

อย่างยิง่ ตามล�าดับ โดยให้คะแนนความคิดเหน็เชงิบวก 

5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล�าดับ และความคิดเหน็เชงิลบ 1, 2, 3, 

4 และ 5 ตามล�าดับ จากน้ันท�าการก�าหนดอันตรภาคชัน้ 

ดังน้ี ค่าเฉลีย่ 1.00-1.80, 1.81-2.60, 2.61-3.40, 3.41-4.20 

และ 4.21-5.00 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นของราษฎรที่

มีต่อการปลกูยางพาราอยูใ่นระดับต�า่ทีสุ่ด ต�า่ ปานกลาง 

สูง และสูงมาก ตามล�าดับ

 3. ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมและข้อมูล

ทั่วไป ความรู้เรื่องยางพารา ค�านวณหาค่าร้อยละ ค่า

เฉลีย่ ค่าสูงสดุ และค่าต�า่สดุ ส่วนการวเิคราะห์หาความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ใช้วิธี 

t-test กับตัวแปรอิสระที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม และใช้ 

F-test กับตัวแปรอิสระที่แบ่งออกตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป 

โดยก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลและวิจารณ์

ข้อมูลทั่วไปของราษฎรกลุ่มตัวอย่าง
 จากการศึกษาพบว่า ราษฎรกลุม่ตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 75.42 และเป็นเพศหญงิ ร้อยละ 

24.58 ราษฎรส่วนใหญ่มีอายุ 40-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 

38.14 รองลงมามีอายุ 51-60 ปี น้อยกว่า 40 ปี และ

มากกว่า  60 ปี คิดเป็นร้อยละ  30.51, 19.77 และ 11.58  

ตามล�าดับ โดยมีอายุเฉลี่ย 49.02 ปี มากที่สุด 82 ปี และ

น้อยที่สุด 20 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถม

ศึกษา คดิเป็นร้อยละ 59.32 รองลงมาจบการศึกษาระดับ

มัธยมศกึษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้ังแต่ปรญิญา

ตรีขึ้นไป และอนุปริญญา/ปวส./ปวท.  คิดเป็นร้อยละ  

17.23, 14.41, 8.19  และ 0.85 ตามล�าดับ นบัถอืศาสนาพทุธ 

ร้อยละ 98.86 และนบัถอืศาสนาครสิต์กบัศาสนาอสิลาม

มีจ�านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 0.57 การเข้าร่วมเป็น

สมาชิกกลุ่มทางสังคมพบว่า เป็นสมาชิกสหกรณ์การ

เกษตร คดิเป็นร้อยละ 34.18 รองลงมาเป็นสมาชิกกองทุน

สงเคราะห์การท�าสวนยาง และเป็นสมาชิกกลุม่วสิาหกจิ

ชมุชน คดิเป็นร้อยละ 33.90 และ 31.92  ตามล�าดับ  ราษฎร

ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักท�าสวนยางพารา คิดเป็นร้อยละ 

44.63  รองลงมามอีาชพีหลกั ท�านา/ท�าไร่ ค้าขาย/ธรุกจิ

ส่วนตัว  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  รับจา้ง/ลูกจ้างบริษัท/

ห้างร้าน คดิเป็นร้อยละ 41.24, 5.65, 5.08 และ 3.39  ตาม

ล�าดับ  ราษฎรมีอาชีพรอง คิดเป็นร้อยละ 89.83 โดยมี

อาชีพรอง ท�าสวนยางพารา รับจ้าง ท�านา/ท�าไร่ และ

ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 55.37, 18.64, 11.30 และ 4.52  

ตามล�าดับ  และไม่มีอาชีพรอง มีเพียงร้อยละ 10.17  

ราษฎรส่วนใหญ่มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 61.02 รองลงมามีจ�านวนสมาชิกใน

ครวัเรอืน 1-3 คน และต้ังแต่ 7 คน ขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ  

34.46  และ 4.52 ตามล�าดับ โดยมีจ�านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน ต�่าสุด 2 คน สูงสุด 10 คน และเฉลี่ย 4  คน 

ราษฎรส่วนใหญ่มีรายได้ในรอบปีท่ีผ่านมา มากกว่า 

250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  30.23  รองลงมามีรายได้

ของครวัเรือน น้อยกว่า 100,000 บาท 100,000-150,000 
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บาท  150,001-200,000 บาท และ 200,001-250,000  

บาท  คิดเป็นร้อยละ 23.45, 21.47, 15.54  และ 9.32  ตาม

ล�าดับ โดยมรีายได้ ต�า่สุด 60,000  บาท สูงสุด 5,500,000 

บาท และเฉลี่ย 242,031.64 บาท ส�าหรับรายได้จากการ

ท�าสวนยางพาราในรอบปีท่ีผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่มี

รายได้น้อยกว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.59 รอง

ลงมามีรายได้จากการท�าสวนยางพารา 50,000-100,000 

บาท 100,001-150,000 บาท มากกว่า 200,000 บาท และ 

150,001-200,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 28.25, 13.28, 

6.50 และ 3.39 ตามล�าดับ โดยมีรายได้จากการท�าสวน

ยางพารา ต�่าสุด  10,000 บาท สูงสุด 5,000,000 บาท 

และเฉลี่ย 97,972.32 บาท ราษฎรส่วนใหญ่มีรายจ่าย

ของครัวเรือนในรอบปีท่ีผ่านมา 30,000-60,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 28.81 รองลงมามีรายจ่ายในครัวเรือน 

60,001-90,000 บาท มากกว่า 120,000 บาท 90,001-

120,000 บาท  และน้อยกว่า  30,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 

20.62, 19.21, 17.51  และ13.84  ตามล�าดับ โดยมรีายจ่าย

ในครัวเรือน ต�่าสุด 12,000 บาท สูงสุด 780,000 บาท 

และเฉลีย่ 100,996.33 บาท ส�าหรบัรายจ่ายในครัวเรอืน

จากการท�าสวนยางพาราในรอบปีทีผ่่านมาพบว่า  มีรายจ่าย

น้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.14 รองลงมามี

รายจ่ายจากการท�าสวนยางพารา 10,000-20,000 บาท 

มากกว่า 40,000 บาท 20,001-30,000 บาท และ 30,001-

40,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 20.90, 18.36, 14.97 และ 7.63 

ตามล�าดับ โดยมีรายจ่ายจากการท�าสวนยางพารา ต�า่สดุ 

1,500 บาท สูงสุด  200,000 บาท และเฉลี่ย 27,026.55 

บาท เงินออมพบว่า ก่อนท�าสวนยางพารา ราษฎรส่วนใหญ่

ไม่มีเงินออม คดิเป็นร้อยละ 64.12 และหลงัท�าสวนยาง

พาราราษฎรมีเงินออมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 66.95 

ราษฎรส่วนใหญ่มีขนาดพืน้ทีถ่อืครอง 5-10 ไร ่คดิเป็น

ร้อยละ 27.97 รองลงมา น้อยกว่า 5 ไร่ มากกว่า 20 ไร่ 

11-15 ไร่ และ 16-20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.49, 19.21, 

18.36 และ 14.97 ตามล�าดับ โดยมีขนาดพื้นที่ ต�่าสุด 

0.70 ไร่ สูงสุด 98.00 ไร่ และเฉลี่ย 15.62 ไร่ ส�าหรับ

เอกสารสิทธิ์ที่ดินพบว่า ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ คิดเป็น

ร้อยละ 20.97 และมีเอกสารสิทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 79.03 

ราษฎรส่วนใหญ่มีพืน้ท่ีปลกูยางพาราน้อยกว่า 5 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 47.18 รองลงมา 5-10 ไร่ 11-15 ไร่ 16-20 ไร่ 

และมากว่า 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.31, 8.19, 5.08 และ 

4.24 ตามล�าดับ โดยมีขนาดพื้นที่ปลูกยางพาราต�่าที่สุด 

0.50 ไร่ สูงที่สุด 45.00 ไร่ และเฉลี่ย 7.66 ไร่ ราษฎร

ส่วนใหญ่มีการปลูกยางพาราเชิงเด่ียว  คิดเป็นร้อยละ 

55.65  และมีระบบการปลกูยางพาราร่วมกับพชืชนิดอืน่ 

ร้อยละ 44.35 พืชที่ปลูกร่วม ได้แก่ ข้าวโพด สับปะรด 

ฟักทอง พรกิ เป็นต้น ความคดิรเิริม่ในการปลกูยางพารา

พบว่า ราษฎรส่วนใหญ่ปลูกยางพาราเพราะมีหน่วยงาน

ของราชการมาส่งเสรมิให้ปลกูยางพารา  คิดเป็นร้อยละ 

47.46 รองลงมาปลูกยางพาราเพราะตัดสินใจปลูกเอง 

และเพือ่นหรอืญาติแนะน�าให้ปลกู คิดเป็นร้อยละ 37.00 

และ 15.54 ตามล�าดับ  ราษฎรส่วนใหญ่ใช้เงินทุนส่วน

ตัวในการท�าสวนยางพารา คิดเป็นร้อยละ 59.04 รอง

ลงมาใช้ทนุส่วนตัวร่วมกบักูย้มืเงินจากสถาบนั และกูย้มื

เงนิจากสถาบนัการเงนิ คดิเป็นร้อยละ 28.81 และ 12.15 

ตามล�าดับ ราษฎรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท�า

สวนยางพารา 8-9 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.48 รองลงมา

มีประสบการณ์ในการท�าสวนยางพารา 10-11 ปี และ

มากกว่า 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 8.19  ตามล�าดับ 

โดยมีประสบการณ์ในการท�าสวนยางพารา ต�่าสุด 8 ปี  

สูงสุด 15 ปี และเฉลี่ย  9.35 ปี ราษฎรไม่เคยได้รับการ

ฝึกอบรม ร้อยละ 33.90  และเคยได้รับการฝึกอบรม

เกีย่วกบัยางพารา ร้อยละ 66.10 ราษฎรส่วนใหญ่ไม่เคย

ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับยางพารา  คิดเป็นร้อยละ 70.34  

และเคยไปศึกษาดูงาน มีเพียงร้อยละ 29.66  ราษฎร

ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปลูกยางพารา 

มีเพยีงร้อยละ 5.10  และเคยได้รบัข้อมูลข่าวสาร  คดิเป็น

ร้อยละ  94.90 

ความรู้เรื่องยางพารา
 ความรู้เกี่ยวกับยางพารา มีค�าถาม 20 ข้อ ถ้า

ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน  จาก

การศึกษาพบว่า ราษฎรกลุม่ตัวอย่างได้คะแนนต�า่สุด 9 

คะแนน สูงสุด 20 คะแนน และเฉลีย่ 16.45 คะแนนโดย

ความรู้เกี่ยวกับยางพาราที่ราษฎรตอบถูกมากที่สุดคือ
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ข้อที่ 14 หากดินในสวนยางเป็นกรดให้ใส่ปูนขาว เพื่อ

ปรับสภาพความเป็นกรดของดิน มีผู้ตอบถูก คิดเป็น 

ร้อยละ 96.61 และตอบถูกน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 12 การ

ตัดแต่งกิง่ยางในฤดูแล้งไม่เกดิผลเสียต่อต้นยาง มีผูต้อบ

ถูกมเีพยีง ร้อยละ 48.02 และเม่ือใช้คะแนนเฉลีย่ในการ

แบ่งระดับความรู้ของราษฎร ถ้าได้คะแนนสูงกว่าค่า

เฉลี่ย  ( X = 16.45)  ถือว่ามีความรู้ระดับสูง และถ้าได้

คะแนนน้อยกว่าค่าเฉลีย่ถอืว่ามีความรูใ้นระดับต�า่ จาก

การศึกษาพบว่า ราษฎรมีความรูเ้กีย่วกบัยางพาราในระดับ

ต�่า คิดเป็นร้อยละ  56.21  และระดับสูง ร้อยละ  43.79

ความคิดเห็นที่มีต่อการปลูกยางพารา
 การศึกษาความคดิเหน็ของราษฎรทีมี่ต่อการ

ปลกูยางพาราได้แบ่งความคดิเหน็ ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านเศรษฐกจิ การศึกษาระดับความคิดเหน็

ของราษฎรที่มีต่อการปลูกยางพาราด้านเศรษฐกิจ มี

ค�าถาม 8 ข้อ พบว่า ราษฎรมีระดับความคิดเห็นต่อการ

ปลูกยางพาราด้านเศรษฐกิจมากที่สุด คือ การท�าสวน

ยางพาราท�าให้เกษตรกรมีรายได้สม�า่เสมอไม่ต้องรอฤดู

เก็บเกี่ยวเหมือนท�านา/ท�าไร่  มีระดับความคิดเห็นอยู่

ในระดับสูงมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.35 คะแนน  และมี

ระดับความคิดเห็นต่อการปลูกยางพาราด้านเศรษฐกิจ

น้อยท่ีสุด ในประเด็นการท�าสวนยางพาราสามารถหา

รายได้เสริม โดยการปลูกแทรกหรือเลี้ยงสัตว์ในสวน

ยางพาราได้ระดับความคิดเหน็อยูใ่นระดับสูง มค่ีาเฉล่ีย 

3.48 คะแนน โดยราษฎรมีระดับความคิดเห็นต่อการ

ปลูกยางพาราด้านเศรษฐกิจทั้งหมด  อยู่ในระดับสูง  มี

ค่าเฉลี่ย 4.11 คะแนน 

 2. ด้านสงัคม การศึกษาความระดบัคดิเหน็ของ

ราษฎรทีม่ต่ีอการปลกูยางพาราด้านเศรษฐกิจ  มีค�าถาม 

8 ข้อ พบว่า ราษฎรมีระดับความคิดเห็นต่อการปลูก

ยางพาราด้านสังคมมากที่สุด  คือ การท�าสวนยางพารา

เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของ

ประเทศและโลก  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง

มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.49 คะแนน และมีระดับความคิดเห็น

ต่อการปลูกยางพาราด้านสังคมน้อยท่ีสุด ในประเด็น

การท�าอาชีพสวนยางพาราท�าให้มีเวลาว่างน้อยลง มี

ระดับความคิดเห็นในระดับค่อนข้างต�่า มีค่าเฉลี่ย 2.35  

คะแนน โดยราษฎรมีระดับความคิดเห็นต่อการปลูก

ยางพาราด้านสังคมทั้งหมดอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย  

3.75 คะแนน 

 3. ด้านส่ิงแวดล้อม  การศึกษาระดับความคิดเหน็

ของราษฎรทีม่ต่ีอการปลกูยางพารา ด้านสิง่แวดล้อม มี

ค�าถาม 8 ข้อ พบว่า ราษฎรมีระดับความคิดเห็นต่อการ

ปลูกยางพาราด้านสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด คือ การปลูก

ยางพาราเป็นการสร้างพื้นท่ีสีเขียวอีกทั้งยังช่วยฟื้นฟู

สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นกลับขึ้นมา มีระดับ

ความคดิเหน็อยูใ่นระดับสูงมาก มีค่าเฉลีย่  4.42 คะแนน  

และมีระดับความคิดเห็นต่อการปลูกยางพาราด้าน

ส่ิงแวดล้อมน้อยทีส่ดุในประเด็นการท�าสวนยางต้องใช้

สารเคมีก�าจัดวัชพืชซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมระดับความคิดเหน็อยูใ่นระดับสูง มีค่าเฉลีย่  

3.60  คะแนน  โดยราษฎรมีระดับความคิดเห็นต่อการ

ปลกูยางพาราด้านส่ิงแวดล้อมทัง้หมดอยูใ่นระดับสงู มี

ค่าเฉลี่ย  4.04  คะแนน

 ระดับความคิดเหน็ของราษฎรท่ีมีต่อการปลกู

ยางพาราด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคมและด้านส่ิงแวดล้อม

ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง  มีค่า

เฉลี่ย  3.97  คะแนน  

การทดสอบสมมติฐาน
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระดับ

ความคิดเห็นของราษฎรท่ีมีต่อการปลกูยางพาราอย่างมี

นยัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 ได้แก่ ขนาดพืน้ทีถ่อืครอง  

ความคิดรเิริม่ในการปลกูยางพารา  การได้รบัการฝึกอบรม

เก่ียวกับยางพารา  และความรูเ้ก่ียวกับยางพารา  และปัจจัย

ท่ีไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นของราษฎรท่ีมีต่อการ

ปลูกยางพาราอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

อายุ ระดับการศึกษา การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  

ระบบการปลูกยางพารา อาชีพหลัก  รายได้จากการท�า

สวนยางพารา รายได้ของครัวเรือน ความคิดริเริ่มใน

การปลูกยางพารา เงินทุนที่ใช้ในการท�าสวนยางพารา  

ประสบการณ์ในการท�าสวนยางพารา และการได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยางพารา (Table 1)
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Table 1 Factors affecting people opinions on para rubber tree growers on their enterprise in 
Phayao province.

Independent t-value F- value P-value
 1. Age  
 2. Educational level  
 3. Social group members
 4. Para Rubber planting system 
 5. Main occupation  
 6. Income from Para rubber plantation 
 7. Household income
 8. Size of land holding 
 9. Size of para rubber planting area 
 10. An initiative to planted para rubber
 11. Funds source used to para rubber plantation
 12. Experience planted para rubber  
 13. Received training on para rubber 
 14. Received information about para rubber
 15. Knowledge about para rubber     

-
-
-

0.79ns

-
-
-
-
-
-
-
-

-3.19*
0.52ns

-3.81*

2.06ns

1.93ns

1.55ns

1.39ns

2.03ns

2.20ns

3.35*
2.08ns

4.16*
0.81ns

0.04ns

-
-
-

0.106
0.105
0.213
0.427
0.235
0.090
0.068
0.010
0.083
0.016
0.448
0.962
0.002
0.603
0.000

Notes:  * significant at  0.05 level. 
 ns not significant at  0.05 level.

สรุป

 จากการศึกษาราษฎรกลุม่ตัวอย่างพบว่า  ส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย ร้อยละ 75.42 มีอายุเฉลี่ย 49.02 ปี จบการ

ศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 59.32 นับถือศาสนา

พุทธ ร้อยละ 98.86 เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร คิด

เป็นร้อยละ 34.70  มีอาชพีหลกัท�าสวนยางพารา ร้อยละ 

44.63 และมีอาชพีรอง ร้อยละ 89.83 มีสมาชกิในครวัเรอืน

เฉล่ีย 4  คน  มีรายได้ในครวัเรอืนเฉลีย่ 242,031.64 บาท

ต่อปี  และมีรายได้จากการท�าสวนยางพาราเฉลีย่  97,972.32 

บาท ต่อปี  มรีายจ่ายในครัวเรอืนเฉลีย่ 100,996.33 บาท 

ต่อปี และมรีายจ่ายจากการท�าสวนยางพาราเฉลีย่  27,026.55 

บาทต่อปี  ก่อนปลกูยางพาราพบว่า  ส่วนใหญ่ไม่มเีงนิออม 

คิดเป็นร้อยละ 64.12 และหลังท�าสวนยางพารา พบว่า

ราษฎรมีเงินออม ร้อยละ 66.95 มีพื้นท่ีถือครองเฉลี่ย 

15.62 ไร่ และมีขนาดพื้นที่ปลูกยางพาราเฉลี่ย 7.66 ไร่  

มีระบบการปลูกยางพาราเชิงเดี่ยว ร้อยละ 55.65 ส่วน

ใหญ่ใช้เงินทุนส่วนตัวในการท�าสวนยางพารา  ร้อยละ 

59.04  มีประสบการณ์ในการท�าสวนยางพาราเฉล่ีย 

9.35 ปี เคยได้รบัการฝึกอบรมเก่ียวกับยางพารา  ร้อยละ 

66.10 ไม่เคยไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับยางพารา ร้อยละ 

70.34 และเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปลูก

ยางพารา ร้อยละ 94.90 คะแนนความรูเ้กีย่วกบัยางพารา

ต�่าสุด 9 คะแนน สูงสุด 20 คะแนน และเฉล่ีย 16.45 

โดยมีความรู้อยู่ในระดับต�่า ร้อยละ 56.21 ระดับความ

คิดเห็นของราษฎรต่อการปลูกยางพาราอยู่ในระดับสูง 

มีค่าเฉลี่ย 3.97 คะแนน     

 ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของราษฎรท่ีมี

ต่อการปลูกยางพาราอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05  ได้แก่ ขนาดพื้นที่ถือครอง ความคิดริเริ่มในการ

ปลกูยางพารา การได้รบัการฝกึอบรมเกีย่วกบัยางพารา 

และความรู้เกี่ยวกับยางพารา 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษา คือ หน่วยงาน

ราชการในจังหวัดพะเยา เช่น องค์การบริหารส่วน
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จังหวัดพะเยา  องค์การบริหารส่วนต�าบลทุกต�าบลใน

จงัหวดัพะเยา  ส�านกังานเกษตรจงัหวดัพะเยา  ส�านกังาน

เกษตรต�าบลทุกต�าบลในจังหวัดพะเยา  และหน่วยงาน

หลัก คือ  ส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง

จังหวัดพะเยา  กรมป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า

และพันธุ์พืช  ควรร่วมมือกันแบบบูรณาการเรื่องการ

ให้ความรู้แก่ราษฎรในเร่ืองยางพารา ทั้งด้านการปลูก  

การดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูป การ

ตลาด โดยการจดัฝึกอบรมหรอืศึกษาดงูาน เรือ่งการปลกู

ยางพารา ร่วมกบัการอนรุกัษ์ป่าไม้   อนรุกัษ์ดิน  อนรุกัษ์น�า้  

เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องการปลูก

ยางพารา ร่วมกับการปลกูป่า และพชืเกษตรอืน่ๆ โดยใช้

หลักเศรษฐกิจพอเพียง และให้ความรู้เรื่องกฎหมาย

ป่าไม้ การปลูกยางพาราในพืน้ที ่ สทก.  การใช้ประโยชน์

ที่ดินป่าไม้โดยการเช่า แทนการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เพื่อ

ปลูกยางพารา   

ค�านิยม

 ผู้วิจัยขอขอบคุณราษฎรที่ปลูกยางพาราและ

ให้ผลผลติน�า้ยางแล้ว ในจงัหวัดพะเยาจ�านวน  354 ราย

ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 9 อ�าเภอ คือ อ�าเภอเมือง อ�าเภอจุน 

อ�าเภอเชยีงค�า อ�าเภอเชยีงม่วน อ�าเภอดอกค�าใต้ อ�าเภอปง 

อ�าเภอแม่ใจ อ�าเภอภูซาง และอ�าเภอภูกามยาว ที่ให้

ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการตอบแบบสอบถามและ

ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้ด้วย
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