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ผลกระทบราคายางพาราตกต ่ากบัการเปลีย่นแปลงคุณภาพชีวติประชาชน  
อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฏร์ธานี 

Affected Rubber Price Decline and Quality of Life Change of People  
in Chaiya District, Suratthani Province 
ฐาปนีย ์ชยัพฒัน์ 1 ดร.ฉตัรวรัญ องคสิงห์ 2  

บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาผลกระทบจากราคายางตกต ่า ท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิต และเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิต จากการได้รับ
ผลกระทบจากราคายางตกต ่าของประชาชนอ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูใ้ห้
ข้อมูลหลักในการศึกษาในพื้นท่ีการศึกษาจ านวน 25 คน ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพ 
ขา้ราชการ นกัการเมืองทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน อุตสาหกรรม ธุรกิจการคา้ พนกังานธนาคาร 
เกษตรกร ผูใ้ชแ้รงงาน และอาชีพอ่ืนๆ โดยเลือกแบบเจาะจงกลุ่มประชาชน ท่ีจะสะทอ้น
ปัญหา ผลกระทบจากราคายางพาราตกต ่า จากส่วนรวมใหไ้ดม้ากและชดัเจนท่ีสุด   

จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ผลกระทบจากราคายางตกต ่า ท าให้ประชาชนไดรั้บ
ความเดือดร้อน ยากล าบากในการด ารงชีวิตประจ าวนัมากข้ึน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดา้น
สุขภาพร่ายกาย คุณภาพชีวติดา้นสภาพจิตใจ คุณภาพชีวติดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม และ 
คุณภาพชีวติดา้นส่ิงแวดลอ้มแยล่งไปดว้ย 
ค าส าคัญ: ไดรั้บผลกระทบ, ราคายาง, คนท่ีมีคุณไดรั้บผลกระทบ, ราคายาง, คนท่ีมีคุณภาพ
ของชีวติ, จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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ABSTRACT 
This study aimed to the affected of rubber prices decline, affecting the quality of 

life change. And developmental approach for quality of life of people in Chaiya district, 
Surat Thani Province. 

The study is a qualitative research. Which using in-depth interviews of the main 
contributors to the study area in the study group of 25 people consisting of government 
officials, local politicians, community leaders, business, industry, farmers, workers , bank 
employees and other occupations. By selecting a particular group of people to reflect on 
the issue affected of rubber prices decline of the public as much as clear and possible. 

The results of this study found that the affects of rubber prices decline. The 
people in Chaiya district , Surat Thani Province have suffered, difficulties of daily life 
more and more. As a result, quality of life and body health, quality of life and state of 
mind, quality of life and social relationships, and quality of life with environmental are 
decline. 
KEY WORDS:  Affected, rubber price, People quality of Life, Surat Thani Province. 
 
บทน า 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีเกษตรกรทัว่ประเทศไทยให้ความสนใจตอ้งการปลูก
เป็นอย่างมาก และรัฐบาลได้ให้การส่งเสริมการปลูกยางพาราในทุกภาคของประเทศ 
นบัเป็นพืชท่ีมีความส าคญัมากเน่ืองจากทัว่โลกยงัมีความจ าเป็นในการใช้ยางพาราอยู่เป็น
จ านวนมาก อตัราการขยายตวัของปริมาณการผลิตและการใช้ยางพาราหรือยางธรรมชาติ
เฉล่ียร้อยละ 4.5 ต่อปี ประกอบกบัในอนาคตวกิฤตพลงังานโลกเป็นเร่ืองท่ีตอ้งตระหนกัซ่ึง
ก็ตอ้งเก่ียวพนักบัราคาน ้ามนัท่ีอาจสูงข้ึน  ความตอ้งการยางสังเคราะห์ท่ีท ามาจากน ้ ามนัจึง
มีแนวโน้มลดน้อยลง  [1] เน่ืองจากยางพาราสามารถน ามาเป็นปัจจัยการผลิตใน
อุตสาหกรรมท่ีส าคญัหลายอยา่ง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย ์
ตลอดจนผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั และในปัจจุบนัแม้ว่าสินค้าเกษตรของ
ประเทศไทยมีอยู่มากมาย แต่ยางพาราก็เป็นสินค้าท่ีส าคญัของประเทศไทย เน่ืองจาก
สามารถผลิตและส่งออกไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึงของโลก โดยส่งออกในรูปยางแผน่รมควนัมาก
ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ยางแท่ง และน ้ ายางขน้ และราคายางพาราจะเกิดจากปัจจยัดา้นอุป
สงค์และอุปทานของสินคา้ในตลาดและปัจจุบนัตลาดของยางพาราเร่ิมมีการแข่งขนักนั 
ความตอ้งการสินคา้เพื่อใชใ้นการแปรรูปก็มีเพิ่มมากข้ึน แต่เกษตรกรมกัประสบกบัปัญหา
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ท่ีมาจากสภาพดินฟ้าอากาศท่ีไม่แน่นอน ประกอบกบัราคายางธรรมชาติในตลาดโลกมี
ความผนัผวน ท าให้เกษตรกรไม่สามารถคาดการณ์ราคายางพาราในอนาคตได้ถูกตอ้ง 
เกษตรกรจึงตอ้งอาศยัขอ้มูลราคาในอดีตมาผลิต ท าให้ปริมาณยางพารามีมากเกินความ
ตอ้งการของตลาด ส่งผลใหร้าคายางในปีนั้นๆตกต ่า [2]  
  สาเหตุท่ีท าให้ราคายางตกต ่ านอกจากจะข้ึนอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ความ
ตอ้งการยางของผูผ้ลิต ราคาน ้ ามนัแลว้ยงัข้ึนอยู่กบัการบริหารจดัการการส่งออกยางพารา
ของรัฐบาลด้วย ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัประสบปัญหาราคายางตกต ่าอย่างรุนแรง
เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลท่ีให้จ  ากดัการส่งออกยางพารา ซ่ึงส่งผลให้มูลค่าการส่งออก
ยางพาราของไทยลดลงกว่าร้อยละ 31และในการประกาศใช้นโยบายให้มีการจ ากดัการ
ส่งออกยางร้อยละ 10 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 สร้างความเสียหายให้กบัอุตสาหกรรม
ยางพาราของไทย โดยหากเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกจะพบวา่ ในปี 2554 มีมูลค่าการ
ส่งออกยางผา่นด่านศุลกากรภาคใตท่ี้ 199,900 ลา้นบาท ขณะท่ีปี 2555 ลดลงเหลือ 136,500 
ลา้นบาท หรือหายไปถึง 63,300 ลา้นบาท [3] 
  ประชากรจงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีเกษตรกรชาวสวนยางพาราอยูเ่ป็นจ านวนมากและ
ต่างก็ไดรั้บความเดือดร้อนจากราคายางพาราตกต ่าเช่นกนัและเม่ือประชากรไดรั้บปัญหา
เร่ืองราคายางท่ีตกต ่าอยา่งต่อเน่ืองน้ี ส่งผลให้ประชาชนชาวสวนยางไดรั้บความเดือดร้อน
เป็นอยา่งหนกั สาเหตุเบ้ืองตน้เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เช่น เม่ือราคายางตกต ่า พ่อคา้คนกลาง
หยดุรับซ้ือยาง ยางพาราคงคา้งในโกดงัของประชาชนสูง ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน ราคาสินคา้
อุปโภคบริโภคสูงข้ึน ราคาปุ๋ยสูงข้ึน ราคาน ้ ามนัสูง ค่าขนส่งสูงข้ึน ประชาชนขาดเงินทุน
หมุนเวียน หน้ีสินและดอกเบ้ียเงินกู้เพิ่ม ฯลฯ  ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลเสียหายวงกวา้งต่อ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งชุมชน ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ภูมิภาค และ
ระดบัประเทศอีกดว้ย 
 ด้วยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบราคายางพาราตกต ่ากบัการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตประชาชน  อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เพื่อศึกษาลกัษณะ
คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัจากเกิดสถานการณ์ราคายางพาราตกต ่า
และเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการได้รับผลกระทบ
ราคายางพาราตกต ่า 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากราคายางตกต ่าท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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2. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตจากการได้รับผลกระทบราคายาง
ตกต ่าของประชาชน อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

ราคายางพาราตกต ่า   หมายถึง ความตอ้งการการซ้ือยางพาราไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณของยางพาราท่ีมีในตลาด  ส่งผลท าให้ราคายางพาราตกลง เกิดผลกระทบต่อชีวิต
ของเกษตรกรและผูค้า้ยาง 

อุปสงค์  (Demand) หมายถึง ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการชนิดใด
ชนิดหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคมีความเต็มใจท่ีจะซ้ือ และสามารถซ้ือหามาไดใ้นขณะใดขณะหน่ึง ณ 
ระดบัราคาต่างๆท่ีตลาดก าหนดมาให ้ 
 อุปทาน (Supply)  หมายถึง ปริมาณสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีผูผ้ลิตเต็ม
ใจน าออกเสนอขาย ในตลาดภายในระยะเวลาหน่ึง ณ ระดบัราคาต่างๆ กนัของสินคา้และ
บริการนั้น 
 คุณภาพชีวติ (Quality of life) หมายถึงสภาวะความพร้อมของบุคคลทั้งในดา้น
ร่างกาย จิตใจ และดา้นอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติท่ีจะสามารถส่งผลใหเ้ขาด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient economy) หมายถึง การน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริมาใช้ในครัวเรือนในด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การสร้างภูมิคุมกนัภายใตเ้ง่ือนไขความรู้ คุณธรรม 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในปัจจุบันยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีพื้นท่ีการปลูกแพร่หลายทัว่ทุกภาคใน
ประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2553) ไดท้  าการส ารวจการเพิ่มข้ึนของพื้นท่ี
การปลูกยางพาราพบวา่ ในปี 2551 ประเทศไทยมีการปลูกยางทั้งส้ิน 16,883,994 ไร่ โดย
รายละเอียดของพื้นท่ีปลูกยางพาราแสดงดงัภาพท่ี 1 แสดงสัดส่วนร้อยละของพื้นท่ีในการ
ปลูกยางพาราของแต่ละภาค  โดยจะเห็นวา่พื้นท่ีภาคใตมี้พื้นท่ีการปลูกยางพารามากท่ีสุด
รองลงมาเป็นพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออกรวมกับภาคกลาง และ
ภาคเหนือตามล าดบั  
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ภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนพื้นท่ีปลูกยางพาราแต่ละภาคในประเทศไทยปี 2551 ที่มา: 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพชีวติ  

   1. ความหมายของคุณภาพชีวติ 
  คุณภาพชีวติ หมายถึง ลกัษณะการด ารงชีวติความเป็นอยูท่ี่ท  าให้ชีวิตมีความสุขทั้ง
ดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม ซ่ึงครอบคลุมลกัษณะคุณภาพของการใชปั้จจยัส่ี เช่น อาหาร ท่ีอยู่
อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค 

 2. องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ 
  องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตแบ่งออกเป็น  4ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 
(Physical)ดา้นจิตใจ (Psychological) ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Relationship) 
และดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ดงัน้ี [4] 
    1) ดา้นร่างกาย (Physical) คือ การรับรู้สภาพทางดา้นร่างกายของบุคคล ซ่ึงมีผล
ต่อชีวิตประจ าวนั ได้แก่ การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึง
ความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถท่ีจะจัดการกับความ
เจบ็ปวด การรักษาทางดา้นการแพทย ์
     2) ดา้นจิตใจ (Psychological) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง ไดแ้ก่ การ
รับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ีมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง ความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตนเอง ความมัน่ใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิ การตดัสินใจ 
    3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship) คือ การรับรู้ด้าน
ความสัมพนัธ์ของตนเองกบับุคลอ่ืน การรับรู้ถึงการท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน
ในสังคม การรับรู้วา่ตนเองไดเ้ป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในทางสังคมดว้ย  
    4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment)  คือ การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อ
การด าเนินชีวติ เช่น การรับรู้วา่ตนมีชีวติอยูอ่ยา่งอิสระ ไม่ถูกกกัขงั มีความปลอดภยั มัน่คง
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ในชีวิต การรับรู้ได้ว่าอยู่ในส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี การคมนาคมสะดวก มีแหล่ง
ประโยชน์ด้านการเงิน มีสถานบริการสุขภาพ สถานบริการทางสังคม การรับรู้ว่าตนมี
โอกาสไดรั้บข่าวสาร ไดมี้กิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาวา่ง 
 ในการศึกษาผลกระทบของราคายางพาราตกต ่ากบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิต
ประชาชน อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานีในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดส้นใจศึกษาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยยึดแนวคิดองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นร่างกาย (Physical) ดา้นจิตใจ (Psychological) ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social 
Relationship) และดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. การก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key informants) 
    1.1 ประชากร คือ ไดแ้ก่ เกษตรกร ผูน้ าชุมชน กลุ่มธุรกิจการคา้ กลุ่มธนาคาร 

และกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ 
    1.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ไดแ้ก่ เกษตรกร ผูน้ าชุมชน กลุ่มธุรกิจการคา้ กลุ่มธนาคาร 

และกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากการสุ่มอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive Sampling) ซ่ึง
รายละเอียดของผูใ้หข้อ้มูลหลกัมีดงัน้ี 

        1) เกษตรกรสวนยางพารา จ านวน 5 คน 
        2) เจา้ของธุรกิจคา้วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จ านวน 1 คน 
        3) เจา้ของธุรกิจการคา้ปุ๋ยและวสัดุอุปกรณ์การท าสวนยาง จ านวน 1 คน 
        4) เจา้หนา้ท่ีธนาคาร จ านวน 2 คน 
        5) บุคลากรทางการศึกษาหรืออาจารย ์จ  านวน 2 คน 
        6) ผูน้ าชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านนั ผูใ้หญ่บา้น จ านวน 5 

คน 
       7) ประธานและกรรมการบริหารสหกรณ์กองทุนท าสวนยาง จ  านวน 4 คน 

                      8) กรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหารโรงอดักอ้นยางพร้อมอุปกรณ์ฯ จ านวน 5 
คน 
         รวมทั้งส้ิน 25 คน 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือการสัมภาษณ์โดยสร้างแบบกรอบค าถามเก่ียวกบั
ผลกระทบของราคายางพาราตกต ่ากบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตประชาชน อ าเภอไชยา 
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จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ในภาคส่วนเกษตรกร  ธุรกิจร้านคา้ ธุรกิจร้านขายวสัดุก่อสร้าง ธุรกิจ
ธนาคาร ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อเก็บขอ้มูลส าหรับการวเิคราะห์ต่อไป  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีรายละเอียดดงัน้ี 
    1. ท าการติดต่อประสานงานกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ด้วยตนเองพร้อมทั้งขอความ

อนุเคราะห์การขอสัมภาษณ์ และท าการนดัหมายวนัเวลาในการสัมภาษณ์ 
   2. ผูศึ้กษาได้ให้แนวทางค าถามในการสัมภาษณ์เก่ียวกบัผลกระทบของราคา

ยางพาราตกต ่ากบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติประชาชน อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
โดยมีประเด็นค าถามในภาพรวมประกอบดว้ยประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

       1) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการประกอบอาชีพของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
       2) ขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดแ้ละรายจ่ายของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
       3) ขอ้มูลความพึงพอใจของประชากรในการบริหารจดัการแก้ปัญหาราคา

ยางพาราของรัฐบาล   
       4) ขอ้มูลสภาพความเป็นอยูใ่นชีวิต จากราคายางตกต ่า ท่ีมีผลกระทบทางดา้น

ร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
       5) ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัราคายางพารา 
   3. เม่ือถึงวนันดัหมาย ไดเ้ขา้พบผูใ้ห้สัมภาษณ์พร้อมขออนุญาตบนัทึกขอ้มูลจาก

การสนทนาดว้ยเคร่ืองบนัทึกเสียงและอธิบายให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์รับทราบว่า ขอ้มูลท่ีไดน้ั้น
จะน าไปใชใ้นการศึกษา และเป็นขอ้มูลในการท ารายงานการคน้ควา้อิสระเท่านั้น ทั้งน้ีเพื่อ
ลดความกงัวลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ พร้อมกนัน้ีไดเ้ปิดโอกาสให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ซกัถามผูศึ้กษา
ก่อน เพื่อสร้างความไวว้างใจและเป็นกนัเอง 

    4. เร่ิมการสัมภาษณ์ โดยยึดแนวทางการสนทนาจากค าถามท่ีไดเ้ตรียมมา ข้ึนอยู่
กบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ดว้ยว่าอาจจะตอบพาดพิงไปถึงประเด็นหรือค าถามท่ียงัไม่มาถึง ทั้งน้ีผู ้
ศึกษาสามารถดึงค าถามเหล่านั้นข้ึนมาก่อน โดยไม่ตอ้งเรียงล าดบัก็ได ้ในช่วงทา้ยของการ
สัมภาษณ์ ใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์สรุปประเด็นท่ีกล่าวถึงอีกคร้ังหน่ึงเพื่อสร้างความเขา้ใจในเร่ือง
ท่ีสนทนามาทั้งหมด 

     5. แจง้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ว่าจะน าขอ้มูลท่ีบนัทึกไวด้้วยการจด และท่ีบนัทึกด้วย
เคร่ืองบนัทึกเสียงและวีดีโอไปถอดความและสรุปประเด็น จากนั้นจะน าเสนอในส่วนของ
การอภิปรายผล  
     6. ผูว้ิจยัใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระยะเวลา 8 เดือน ระหวา่งเดือน 
ธนัวาคม 2555 ถึง เดือน กรกฎาคม 2556 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ซ่ึงเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอ้มูล
จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)มา
วเิคราะห์เก่ียวกบัการเกิดผลกระทบของราคายางพาราตกต ่ากบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพ
ชีวติประชาชน อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี และวเิคราะห์หาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
การน าเสนอข้อมูล 
 การน าเสนอขอ้มูลนั้นเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการ
วิเคราะห์เน้ือหาของแบบสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร โดย
ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ดงันั้นผลการวิจยัจะน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์ในลกัษณะของการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซ่ึงในการน าเสนอจะ
น ารายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับผลกระทบของราคายางพาราตกต ่ากับการเปล่ียนแปลง
คุณภาพชีวติประชาชน อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
ผลการศึกษา 

 1. การประกอบอาชีพของประชาชนอ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฏร์ธานี 
 พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรท าสวนยางพาราเป็นอาชีพ
หลกัหลกัและมีการปลูกสวนปาล์มเป็นอาชีพเสริม ดว้ยเน่ืองจากการท าสวนยางจะมีการ
เก็บผลผลิตเป็นฤดูกาลซ่ึงในช่วงฝนตกจะกรีดยางไม่ไดก้็จะมีการท าสวนปาลม์แทนในช่วง
นั้นสลบักนัไปโดยใช้รายไดข้องแต่ละอย่างมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน ส่วนประชาชนท่ีมี
อาชีพอ่ืนเป็นอาชีพหลกัก็จะมีการปลูกสวนยางเป็นอาชีพเสริมเน่ืองจากมีท่ีดินเป็นของ
ตนเองและในการท าสวนยางนั้นเม่ือก่อนเคยให้ผลก าไรในราคาสูงจึงท ารายได้ดีให้กบั
ครอบครัว จึงไดล้งทุนท าสวนยางมาจนถึงปัจจุบนั 

2. ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานีจาก
ราคายางตกต ่า  
     2.1 คุณภาพชีวิตคุณด้านร่างกาย จากการศึกษาพบวา่ปัจจุบนัสภาวะราคายาง
ตกต ่าอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ประชาชนไดรั้บรู้ถึงความรู้สึกสุขสบายทางกายนอ้ยลง จากท่ี
เคยด ารงชีวติแบบอบอุ่น มัน่คง ปลอดภยั และสุขสบายในช่วงท่ีราคายางสูง ท าให้สามารถ
น าเงินจบัจ่ายซ้ือของท่ีจ าเป็นและท าให้ครอบครัวมีความสุขได ้ แต่เม่ือราคายางตกต ่าลง  
ส่งผลกระทบต่อการใชจ่้ายของครอบครัว  ไม่สามารถด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขไดเ้หมือน
เม่ือก่อน  ท าให้ปัจจุบนัมีความล าบากมากข้ึน  นอกจากน้ียงัพบว่าผลของราคายางตกต ่า 
เป็นผลใหก้ารบริหารจดัการสวนยางพาราท่ียากล าบากข้ึน อนัเน่ืองมาจากค่าแรงเพิ่ม ค่าปุ๋ย
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เพิ่ม   เน่ืองจากประชาชนบางส่วนตอ้งเลิกจา้งคนงานเพื่อลดตน้ทุน แลว้หันมาอดทนทุ่ม
แรงกายแรงใจการท างานเอง  เม่ือสะสมงานหนกัต่อเน่ือง โดยเฉพาะการงดจา้งคนงานมือ
อาชีพในการฉีดสารเคมีฆ่าหญ้าและวชัพืช แล้วมาท าเองนั้ น สุ่มเส่ียงและก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพอยา่งยิง่ การตรากตร างานหนกัข้ึนน้ีท าใหร่้างกายของพวกเขาอ่อนลา้ลง 
ภูมิตา้นทานลดลง ท าใหเ้กิดอาการปวดหวั แสบตา หายใจติดขดั ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ จนลม้
ป่วย ไม่สบาย ท าใหคุ้ณภาพชีวติดา้นร่างกายลดลงโดยทางตรงและทางออ้ม 
 2.2 คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ จากการศึกษาพบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทุกคนมีสภาพ
จิตใจท่ีมีความกงัวลต่อภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวเน่ืองจากรายไดล้ดลง แต่ค่าใชจ่้ายใน
การด ารงชีพเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากราคาสินคา้อุปโภค บริโภคมาราคาสูงข้ึนตามการปรับ
ค่าแรงงานขั้นต ่าของรัฐบาล แต่ในขณะเดียวกนัประชาชนชาวสวนยางท่ีไดรั้บผลกระทบ
โดยตรงจากราคายางตกต ่านั้นมีรายไดเ้ขา้มาจุนเจือครอบครัวลดลง บางรายมีการกูย้ืมเงิน
จากธนาคารมาลงทุนท าให้สภาพจิตใจแย่ลงอนัเน่ืองมาจาก ความทุกข์ใจ  ความเป็นห่วง
กงัวล ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน ดา้นรายไดล้ดต่อเน่ือง ตน้ทุนการผลิตเพิ่ม  ผลผลิตท่ี
ออกมาขายไม่ออก ผลผลิตลน้โกดงั ขาดสภาพคล่องในการใช้เงิน ขาดความสามารถใน
การช าระหน้ี ความสามารถในการเก็บเงินจากลูกหน้ีนอ้ยลง ขาดความบกพร่องในการคิด
สร้างสรรค์ ขาดประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ อีกทั้งความกดดนัโดดเด่ียวจากสังคม 
เศรษฐกิจและภาคการเมือง ก็เพิ่มภาวะเครียดและกดดนัให้ประชาชนมีสภาพจิตใจหดหู่ มี
ความรู้สึกทอ้แท ้หมดก าลงัใจ ความอดทนอดกลั้นน้อยลง ท าให้คุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ
ต ่าลงอยา่งยิง่  
   2.3 คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  จากการศึกษาพบวา่ เม่ือสภาพ
ร่างกายและจิตใจแย่ลงในรายปัจเจกบุคคลครอบคลุมทั้งพื้นประชากรท่ีกวา้ง ก็ยอ่มส่งผล
กระทบภาพใหญ่ไปยงัคุณภาพชีวติดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ใหล้ดนอ้ยถอยลงดว้ย การ
ปฏิสัมพนัธ์ การสนทนาปราศรัย การไปมาหาสู่ระหวา่งครอบครัว ลูกหลานท่ีจากไปศึกษา
หาความรู้ ญาติผูใ้หญ่ เพื่อนๆ ก็ลดนอ้ยลงไป การติดต่อส่ือสาร สัมพนัธภาพท่ีดีทางสังคม
น้อยลง การไปร่วมงานประเพณี งานแต่ง งานบุญ งานบวช งานศพ ก็ไม่พร้อมเพรียง
เหมือนอดีตท่ีผา่นมา ภาวะกดดนัทางเศรษฐกิจ การตลาดท่ีท าให้เกิดราคายางตกต ่าแลว้ท า
ใหร้ายไดล้ดนอ้ยลงนั้น ถือไดว้า่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีแย่
ลงอยา่งเห็นไดช้ดั 
  2.4 คุณภาพชีวิตด้านส่ิงแวดล้อม จากการศึกษาพบว่าทั้งประชาชนทุกอาชีพ 
และผูน้ าชุมชนรับรู้วา่สภาพเศรษฐกิจและสังคมระดบัชาติและระดบัโลกนั้นเป็นผลท าให้
การประกอบอาชีพท าสวนยางพารานั้นมีปัญหาและอุปสรรคส่งผลต่อเน่ืองจนถึงระดบั
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ชีวิตความเป็นอยูข่องครอบครัว เกิดความคิดวา่ไม่มีความมัน่คงในชีวิตดา้นการเงิน และ
การด ารงชีวติดว้ยความไม่แน่นอนท่ีตอ้งอาศยักลไกทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตความ
เป็นอยูข่องตนและคนในครอบครัว และเม่ือประชาชนไดรั้บความกดดนัทางเศรษฐกิจและ
การเงินมากๆท าให้ไม่มีความเช่ือถือและไวใ้จสภาพแวดลอ้มเหล่านั้น นอกจากน้ียงัพบว่า 
ส่ิงก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมานั้นยงัคงสภาพเดิม 
ไม่ได้ถูกพฒันาให้เห็นเป็นขอ้แตกต่างอย่างเด่นชดั แหล่งชุมชุม เช่นตลาดนัดซ่ึงปกติจะ
แออดัไปดว้ยประชาชนคนไทยและคนงานผูใ้ชแ้รงงานจากประเทศเพื่อนบา้นท่ีมาจบัจ่าย
ใชส้อยกนัอยา่งเน่ืองแน่น ก็ลดนอ้ยลง บางตลาดก็ตอ้งปล่อยรกร้างเปล่าประโยชน์ไป ดา้น
ถนนหนทางก็ช ารุดทรุดโทรม เน่ืองจากการบรรทุกหนกัของบรรดารถกระบะ รถสิบลอ้
ขนส่งยางพาราและผลปาล์มน ้ ามนั โดยปราศจากการซ่อมแซมบ ารุงรักษาจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ส่วนส่ิงแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมต่างๆ ท่ีมีในทอ้งถ่ินก็
ยงัมีจดัอยู่ตามปกติเทศกาล แต่ผูค้นท่ีมาร่วมกิจกรรมก็น้อยลง อย่างเทศกาลทอดกฐิน 
ทอดผา้ป่า หรือ เทศกาลเดือนสิบ ท่ีประชาชนทุกครัวเรือนจะตอ้งประกอบอาหารไปท าบุญ
ถวายพระท่ีวดัต่างๆนั้น ก็ยงัมีปฏิบติัตามปกติประเพณี แต่ผูค้นไม่หลัง่ไหลพร่ังพร้อมมา
ท าบุญ บริจาคเงิน เหมือนตอนท่ีราคายางพาราสูงและเศรษฐกิจการคา้ดี 
  3. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขปัญหาคุณภาพชีวิตจากผลกระทบจากราคา
ยางตกต ่า  
      3.1 ปัญหาและอุปสรรคด้านปัจจัยการผลติยางพารา จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า
พบวา่ในการปลูกยางพารานั้นตอ้งมีเงินทุนในการบุกเบิกท่ีดินเพื่อท าสวนยาง และเงินทุน
หมุนเวยีนในการดูแลรักษาตน้ยาง เช่น ค่าปุ๋ยท่ีมีราคาแพง ค่าจา้งแรงงานดูแลรักษา และค่า
วสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีจ าเป็น และปัจจุบนัชาวสวนยางพาราได้ประสบกบัปัญหาราคายาง
ตกต ่าท าใหข้าดรายไดล้ดลง ขาดสภาพคล่องในการหมุนเวียนของเงินทุนส่งผลให้ผลิตยาง
ออกมาไดน้อ้ยลง 
 3.2 ปัญหาและอุปสรรคด้านภาระหนีสิ้น  

จากการศึกษาพบวา่ประชาชนบางรายมีภาระหน้ีสินจากการกูเ้งินจากธนาคารเพื่อ
มาลงทุนในการท าสวนยางพาราและตอ้งมีการช าระดอกเบ้ียทุกเดือน แต่เม่ือประสบปัญหา
ราคายางตกต ่าคาท าให้รายได้ลดลงในขณะท่ีปัจจุบนัน้ีค่าแรงงานเพิ่มสูงข้ึน ราคาสินคา้
อุปโภคบริโภคสูงข้ึน และเจา้ของสวนยางส่วนใหญ่ยงัตอ้งจ่ายค่าแรงงานให้กบัลูกจา้งใน
อตัราส่วนท่ีสูงคือร้อยละ 40 ของยอดจ าหน่ายยาง และมีค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาท่ีตอ้งใช้
เงินทุนเช่นค่าปุ๋ยท่ีมีราคาแพง และหากเกษตรกรไม่ใชปุ๋้ยก็อาจท าให้ผลผลิตลดลงก็จะยิ่ง
ท าให้เกษตรกรขาดรายได้แล้วเกิดการกู้ยืมเงินเพิ่มข้ึนและเกิดปัญหาหน้ีสินตามมา ซ่ึง
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นอกจากจะท าให้มีผลโดยตรงต่ออาชีพเกษตรกรสวนยางแลว้ยงัมีผลต่อธุรกิจอ่ืนๆในการ
สั่งซ้ือสินคา้นอ้ยลงเน่ืองจากก าลงัซ้ือของลูกคา้นอ้ยลงเพราะราคายางตกต ่าท าให้ประชากร
รายไดล้ดลง 
  3.3 ปัญหาด้านการจัดการผลิต จากการศึกษาพบวา่ประชาชนยงัมีความรู้เก่ียวกบั
การจดัการผลิตท่ียงัไม่ถูกวธีิ เช่นการใชปุ๋้ยไม่เหมาะสมกบัสภาพของดินและพนัธ์ุยางพารา 
หรือการเก็บยางพาราให้แห้ง สะอาด คงคุณภาพ ซ่ึงทางผูน้ าชุมชนไดเ้คยปรึกษาหารือให้
ทางหน่วยงานราชการ กรมวิชาการเกษตรเขา้มาให้ความรู้และดูแลแต่ก็ไม่ทัว่ถึงเน่ืองจาก
จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน และเวลามีจ ากดั 
  4. แนวทางทางแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวติจากผลกระทบจากราคายางตกต ่า 

เน่ืองจากปัญหาราคายางพารานั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น ความตอ้งการ
ของตลาดโลกและตลาดในประเทศไทย ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาเร่ืองราคายางพาราในตลาด
จึงเป็นเร่ืองยาก   ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีแนวทางแกไ้ขปัญหาเฉพาะ ท่ีสามารถหลีกเล่ียงการ
ขาดทุนหรือการเส่ียงต่อการลงทุนนอ้ยท่ีสุด จากการสัมภาษณ์ ต่างก็ให้เสียงเดียวกนัวา่ควร
จะมีนกัวิชาการเกษตรมาให้ความรู้เก่ียวกบัการใชปุ๋้ยท่ีเหมาะสมกบัสภาพของดิน และท า
ใหเ้พิ่มผลผลิตโดยไม่ส้ินเปลืองปุ๋ย อยา่งเช่นท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั 

ดงันั้นแนวทางการแกไ้ขปัญหาคุณภาพชีวติควรมีแนวทางดงัน้ี 
    1) ประชาชนและผูน้ าควรมีการปรึกษาหารือและวางแผนสร้างความเขม้แขง็

ใหก้บัชุมชนโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบพึ่งพาตนเองข้ึนภายในชุมชน หยดุ
สร้างภาระหน้ีสิน และส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อยา่งนอ้ยครอบครัวละ 1 อาชีพ 
เพื่อช่วยสร้างรายไดเ้พิ่มเติมใหก้บัครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุไร เจือหนอง
คลา้ (2552: 46) [10] และนทัธปราชญน์นัทิวฒัน์กุล (2551: 59) [6] 

    2) หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องจากภาครัฐบาลควรลงพื้นท่ีเพื่อดูแลให้
ค  าแนะน าเก่ียวกับการตลาดยางพารา การจดัการผลิตท่ีถูกวิธีและกลยุทธ์ส่วนผสมทาง
การตลาดให้กบัประชาชนได้มีความรู้และมีการปรับมาใช้กบัธุรกิจการผลิตและการค้า
ยางพารามากข้ึน 

    3) ควรมีโครงการเสริมสร้างรายไดใ้หก้บัแต่ละคน สร้างภูมิคุม้กนัให้ตนเองและ
ครอบครัวเม่ือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ประชาชนจะไดพ้ึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน โดย
ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาท าให้ทราบวา่ประชาชนอ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ส่วนใหญ่
มีการท าสวนยางเป็นอาชีพหลัก และมีอาชีพเสริม เช่นท าสวนปาล์ม สวนทุเรียนสวน
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ขา้วโพด และพืชไร่อ่ืนๆ และบางภาคส่วนท่ีท าอาชีพอ่ืนเป็นหลกั ก็จะปลีกเวลามาท าสวน
ยางเป็นอาชีพเสริม แสดงวา่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมท าสวนยางเน่ืองจากยางพารานั้นเป็น
ท่ีนิยม เป็นสินค้าทางการเกษตรท่ีให้ราคาสูงและเป็นท่ีต้องการของตลาดโลกในการ
น าไปใช้เป็นว ัตถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่นอุตสาหกรรมยานยนต ์
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง และอ่ืนๆอีกมากซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของคีตา จาริก (2555: 
1) [1] 
 แต่อย่างไรก็ตามเม่ือเศรษฐกิจของโลกตกต ่าและราคายางพาราในตลาดโลกลด
ต ่าลงก็ส่งผลท าใหป้ระชาชนท่ีประกอบอาชีพท าสวนยางนั้นไดรั้บผลกระทบในวงกวา้งทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม มีผลกระทบทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ โดยเกิดความเครียดจนมี
ปัญหาดา้นสุขภาพร่างกาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐพงค ์นามวงษา (2552: 100) [8] 
มีผลกระทบด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการไม่ได้รับการแก้ไข
ปัญหาจากทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในสังคมได้เต็มท่ี เน่ืองจากราคายางพาราข้ึนอยู่กบั
ตลาด และเป็นปัญหาท่ีเช่ือมโยงซับซ้อนและแกไ้ขไดย้าก ซ่ึงสอดคลองกบังานวิจยัของ
ประภารัตน์ ช่างเรือน (2552: 56) [9]  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังน้ี 
 ควรมีหน่วยงานท่ีดีมีหน้าท่ีควบคุมดูแลช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราในดา้น
ต่างๆ เช่น การให้ค  าแนะน าการปลูกยางพาราท่ีถูกตอ้ง การเลือกสูตรและวิธีการใช้ปุ๋ยท่ี
เหมาะสม วิธีดูแลท านุบ ารุงต้นยางให้สมบูรณ์อย่างสม ่ าเสมอ และมีการพฒันาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขม้มาช่วยให้ผลผลิตเพิ่ม ให้มีคุณภาพมากข้ึน และลดตน้ทุน
การผลิตลง ภาครัฐควรช่วยพยงุราคายางพารา ช่วยจดัการอบรมดา้นการบริหารจดัการสวน
ยางและการเงินอยา่งครบวงจร หากท าเช่นน้ีได ้จะช่วยบรรเทาเบาบางปัญหาดา้นต่างๆให้
เกษตรกรชาวสวนยางอยา่งใกลชิ้ดอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาผลกระทบจากราคายางพาราตกต ่าในลกัษณะเชิงปริมาณควบคู่ไป
ดว้ยเพื่อจะไดว้ดัระดบัความตอ้งการของเกษตรกรและวดัปริมาณเม็ดเ งินท่ีหายไปจากการ
ประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ีศึกษาเน่ืองจากผลกระทบราคายางพาราตกต ่า
ต่อเน่ืองมาเป็นเวลายาวนานเกือบ 2 ปี 
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