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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความต้องการพัฒนาการท�ำสวนยางพาราแบบครบ
วงจรของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดเลยสู่ความมั่นคงทางสังคม 2) ประเมินผลการสร้าง
ความมั่นคงทางสังคม โดยกระบวนการพัฒนาการท�ำสวนยางพาราแบบครบวงจรของกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างการวิจัย
จ�ำนวน 383 คน และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยแบบสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน 15 คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา จ�ำนวน 40 คน และท�ำการประเมินผล
การพัฒนากลุ่มเกษตรกร ด้วยแบบประเมินผล จ�ำนวน 114 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา และการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับความต้องการพัฒนาการท�ำสวนยางพาราแบบครบวงจรของกลุ่มเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราจังหวัดเลยสูค่ วามมัน่ คงทางสังคม ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการภายในกลุม่ ทีต่ อ้ งการการก�ำหนด
หน้าที่ภายในกลุ่มสร้างความเป็นระเบียบที่ชัดเจน ( = 4.72) และด้านการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร
สู่ความมั่นคงทางสังคมที่ต้องการการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต ( = 4.68)
อยู่ในระดับมากที่สุด
*
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2. การประเมินผลการสร้างความมั่นคงทางสังคม โดยกระบวนการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา ด้วยการท�ำสวนยางพาราแบบครบวงจร ด้านการเปลี่ยนแปลงจากการท�ำอาชีพ
สวนยางแบบเดียว มาเป็นการท�ำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ปลูกยาง เพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคม
ของเกษตรกร ได้แก่ การร่วมกลุ่มกันขาย ผลิต และจ�ำหน่าย ท�ำให้มีอ�ำนาจในการต่อรองทางการตลาด
และด้านความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาการท�ำสวนยางพาราด้วยกระบวนการกลุ่ม ได้แก่
ด้านการเรียนรู้ ( = 3.52) ด้านความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกร ( = 3.62) ด้านการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท�ำสวนยางพาราของเกษตรกรแบบครบวงจร ( = 3.78) และด้านกระบวนการพัฒนาความมั่งคง
ทางสังคมของเกษตรกร ( = 3.73) อยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ: การสร้างความมั่นคงทางสังคม; กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา; กระบวนการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกร; การท�ำสวนยางแบบครบวงจร

Abstract
This research was the following objective: 1) to study the demand level in full
cycle rubber plantation development of Loei provincial rubber plant group to social
stability, 2) to evaluate the social stability creation for rubber plant group by full cycle
rubber plantation development. Using the research with the quantitative data were
collected by questionnaire from samples were 383 people, and qualitative data were
collected by interview of 15 people, workshop with of the rubber plant group of 40
people, and evaluation of the rubber plant group development result with evaluation
form of 114 people. The data were analyzed by content, percentage, mean and standard
deviation.
The results were as follows:
1. The demand level in full cycle rubber plantation development of Loei
provincial rubber plant group to social stability was the management within a group that
wanted to duties determination within the group for creating the clear regulation which
was at a most level ( = 4.72), and the changes of farmers to the social stability who
wanted to learned agricultural technology to increase productivity which was at the most
level ( = 4.68).
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2. The evaluation the social stability creation results for rubber plant group by
full cycle rubber plantation development were the changes from single rubber plantation
became mixed agriculture in rubber planted area. The social stability creation of farmers
was the confederation for selling, production and distribution which made to power in
market negotiation. The satisfaction of farmers to rubber plantation development with
group process was the learning was at a maximum level ( = 3.52), the cooperation
of farmers group was at a maximum level ( = 3.62), the rubber plantation method
changes of full cycle framers was at a maximum level ( = 3.78) and the social stability
development process of farmers was at a maximum level ( = 3.73).
Keywords: Social stability Creation; Rubber Plant Group; Framers Group Development
Process; Full Cycle Rubber Plantation

1. บทน�ำ

การพัฒนาสังคมชนบทมีความส�ำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศมาก เพราะคนไทยส่วนใหญ่
ด�ำรงชีวติ อยูใ่ นชนบท ประกอบอาชีพท�ำการเกษตร
ประมาณร้อยละ 31 หรือประมาณ 11.71 ล้านคน
จากประชากรไทยทั้งสิ้น 65 ล้านคน (National
Statistical Office, 2014) ซึ่ ง พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี เคยกล่าวไว้ว่า
“ถ้าเราไม่สามารถพัฒนาชนบทให้มีความเจริญ
พอที่ ค นจะอยู ่ ใ นชนบทได้ เราก็ ค งจะมี ป ั ญ หา
ในเรือ่ งของการพัฒนาชาวบ้านชนบทอยูต่ ลอดไป”
(Tinsulanonda Historical Park Songkhla,
2015) ขณะเดียวกัน ระดับสังคมโดยรวม สังคม
ชนบทไทยเป็นสังคมแบบเกษตรกรรม การด�ำรงชีพ
ขึน้ อยูก่ บั อาชีพเกษตรกรรมนัน้ ๆ เช่น ชาวนาอยูใ่ น
สังคมชาวนาที่ต้องอาศัยธรรมชาติ ฝนฟ้าเป็นหลัก
และต้ อ งร่ ว มมื อ ร่ ว มแรงกั น ชาวประมงก็ อี ก
รูปแบบหนึ่ง ส่วนเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกพืชหลัก

ไม้ยืนต้น อย่างเช่น “ชาวสวนยางพารา” ก็ยิ่งมีวิธี
การประกอบอาชีพ เป็นสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งไม่อาจพลิกตัวเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นได้รวดเร็ว
เมื่อต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต ยางพาราเป็นพืช
ยืนต้น และมักปลูกเป็นแปลงต่อเนื่องกัน จากสวน
ยางจนมีสภาพกลายเป็น “ป่ายาง” และคนท�ำสวน
ยางพาราล้วนตั้งบ้านอยู่เป็นกลุ่มในพื้นที่ใกล้เคียง
กันจนกลายเป็น “กลุ่มชาวสวนยางพารา” หรือ
ชุมชนชาวสวนยาง (Office of the Rubber
Replanting Aid Fund, 2015)
ยางพารา (Hevea Brasiliensis Muell)
เป็นพืชยืนต้นที่ท�ำรายได้ให้แก่ประเทศสูงสุดกว่า
พืชทุกชนิด ในปี 2551 ท�ำรายได้เข้าประเทศ
ถึง 402,563 ล้านบาท เป็นล�ำดับ 3 รองจาก
คอมพิวเตอร์ และรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ ยางพารา
เริ่มแรกปลูกกันมากในภาคใต้ และภาคตะวันออก
แต่ดว้ ยเหตุจงู ใจของรายได้และราคา จึงมีการขยาย
พื้นที่ปลูกไปทั่วประเทศทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง
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และภาคอีสาน โดยเฉพาะภาคอีสาน ข้อมูลปี 2554
มีพื้นที่ปลูกมากถึง 2,799,209 ไร่ (Office of
Agricultural Economics, 2015) เกษตรกร
ชาวสวนยางพาราปั จ จุ บั น มี ม ากกว่ า 1 ล้ า น
ครอบครัว ส�ำหรับจังหวัดเลย เริ่มปลูกยางพารา
เมื่อ 40 ปีก่อนเพียงเล็กน้อย พื้นที่เกษตรกรรม
ของจั ง หวั ด เลย เดิ ม ปลู ก พื ช ไร่ เช่ น ข้ า วโพด
มันส�ำปะหลัง อ้อย ปลูกพืชยืนต้น เช่น ต้นสัก
มะขาม มะม่วง จากแรงจูงใจเรื่องรายได้ที่ดีกว่า
และราคา เกษตรกรจึงหันมาปลูกยางพาราแทน
พืชอื่นในช่วง 15 ปีหลัง พื้นที่เพาะปลูกยางพารา
ของจั ง หวั ด เลยได้ ข ยายตั ว แบบก้ า วกระโดด
ในระหว่างปี 2552 เป็นต้นมา ปัจจุบันจังหวัดเลย
มีพื้นที่ปลูกยางพาราถึง 808,411 ไร่ และเป็น
ล�ำดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจาก
จังหวัดบึงกาฬ (Director of Loei Provincial
Agricultural Extension Office, 2014)
ราคายางพาราเริ่ ม ปรั บ ตั ว ลดลงอย่ า ง
ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ราคายางแผ่น
รมควันเคยขึน้ สูงสุดในปี พ.ศ. 2553 ถึงกิโลกรัมละ
122.50 บาท เหลือกิโลกรัมละ 72.14 บาท เมื่อปี
2556 (The Thai Rubber Association, 2014)
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
สถาบั น เกษตรกรได้ ติ ด ตามสถานการณ์ อ ย่ า ง
ใกล้ชิด เพื่อแก้ปัญหาเรื่องราคายางพาราทั้งใน
มาตรการระยะสั้น และระยะยาว จนกระทั่งเมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
รับทราบแนวทางบริหารจัดการยางขององค์กร
สวนยางพารา และเห็นชอบการด�ำเนินงานตาม
โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพ

Vol. 18 No. 2 (May - August 2018)

ราคายางพารา โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยางพารา อัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน
15 ไร่ โครงการสนับสนุนสินเชือ่ เกษตรกรชาวสวน
ยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม จนกระทั่ง
โครงการควบคุมปริมาณการผลิต “สนับสนุนโค่น
ยางเก่าทีใ่ ห้ผลผลิตไม่คมุ้ ค่า ปีละ 4 แสนไร่ โดยให้
ปลูกพืชอื่น” โดยมีเป้าหมายภายใน 7 ปี จะลด
พื้นที่ปลูกยางแบบถาวรได้รวม 7 แสนไร่ (Thai
Hevea Wood Association, 2014)
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบเป็นจ�ำนวนมาก
โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดเลย
มีสมาชิก จ�ำนวน 9,514 คน ซึ่งปัญหาส่วนมาก
ได้แก่ ปัญหาด้านการปลูกยางพารา ด้านสายพันธุ์
ยางพารา ด้านการบ�ำรุงรักษา การใช้พื้นที่ปลูก
ด้านแรงงานท�ำสวนยางพารา ด้านการเก็บเกี่ยว
การแปรรูป ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ด้านการรวม
กลุ ่ ม แปรรู ป และจ� ำ หน่ า ย และด้ า นการตลาด
ต้องมีการปรับตัวในการท�ำอาชีพชาวสวนยางพารา
ไปจากเดิมที่เคยท�ำอยู่ การท�ำการเกษตรแบบพืช
เชิงเดี่ยว เช่น ท�ำยางพาราเพียงอย่างเดียวไม่น่า
เป็ น ทางออกที่ ดี ใ นอนาคต การรวมตั ว กั น
รับการส่งเสริมช่วยเหลือจากภาครัฐ การรวมกลุ่ม
เพื่ อ ขาย เพื่ อ การผลิ ต เพื่ อ แปรรู ป เพิ่ ม มู ล ค่ า
ยางพาราคงต้องมีการทบทวน ในเบื้องต้นพบว่า
มีกลุม่ ชาวสวนยางพาราในความดูแลของส�ำนักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยาง (สกย.) ในจังหวัด
เลย จ�ำนวน 114 กลุ่ม โดยกลุ่มมีการเคลื่อนไหว
ท� ำ กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นากิ จ กรรมสู ่ ก ารท� ำ สวน
ยางพาราแบบครบวงจร เช่น การรวมผลผลิต
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เพื่ อ จั ด ประมู ล ขายให้ ไ ด้ ร าคา และเริ่ ม ท� ำ การ
แปรรูปเพิ่มมูลค่าแล้ว เช่น กลุ่มเกษตรกรบ้าน
กกดู่ อ�ำเภอเมืองเลย กลุม่ เกษตรกรศรีอบุ ล อ�ำเภอ
วั ง สะพุ ง และกลุ ่ ม เกษตรกรเอราวั ณ อ� ำ เภอ
เอราวัณ เป็นต้น ซึ่งยังไม่สามารถด�ำเนินการได้
อย่างครบวงจร แต่กลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจใน
การพัฒนาสู่การท�ำสวนยางพาราแบบครบวงจร
เพื่อสร้างความมั่นคง คือ สมาชิกของกลุ่ม ซึ่งควร
ได้ พั ฒ นากระบวนการกลุ ่ ม เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราในการท�ำสวนยางพาราแบบครบวงจรที่
จะส่งผลต่อความมัน่ คงทางสังคมต่อไป (Office of
the Rubber Replanting Aid Fund, 2015)
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษา
กระบวนการพั ฒ นา กลุ ่ ม เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราในจั ง หวั ด เลย ในการจะปรั บ ตั ว เพื่ อ
พัฒนาอาชีพการท�ำสวนยางพาราแบบครบวงจร
ทั้งการปลูก การจัดการสวนยางพารา การขนส่ง
และการจ�ำหน่าย โดยเริ่มจากการพัฒนาระดับ
ครั ว เรื อ น จนถึ ง รู ป แบบของการท� ำ กิ จ กรรม
ของกลุม่ เกษตรกรชาวสวนยางพารา ในการจะต่อสู้
ฟั น ฝ่ า วิ ก ฤตยางพาราร่ ว มกั น สู ่ เ ป้ า หมายคื อ
ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของกลุ ่ ม
ชาวสวนยางพาราอย่างมีเสถียรภาพโดยครบวงจร
ผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ราชการและผู ้ บ ริ ห ารที่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งน� ำ ไป
ก�ำหนดแนวทาง และมาตรการในการพัฒนาที่ส่ง
ผลต่อกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งประเทศ
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้ เ กษตรกรชาวสวนยางพารา
กว่าล้านครอบครัว ใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
ด�ำรงอาชีพเกษตรกรสวนยางพาราไว้เพื่อความ

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

15

มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวเกษตรกร
สวนยางพารา ผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยตามระเบียบวิธีของการวิจัย ดังนี้

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความต้ อ งการ
พัฒนาการท�ำสวนยางพารา แบบครบวงจรของ
กลุม่ เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดเลยสูค่ วาม
มั่นคงทางสังคม
2. เพื่อประเมินผลการสร้างความมั่นคง
ทางสังคม โดยกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราด้วยการท�ำสวนยางพาราแบบ
ครบวงจร

3.  วิธีด�ำเนินการวิจัย

รูปแบบการวิจยั ผูว้ จิ ยั เลือกใช้ระเบียบวิธี
ในการศึ ก ษาทั้ ง เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) และเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) มีวิธีด�ำเนินการดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ประชากรทีเ่ ป็นสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ในจังหวัดเลย ที่รวมกลุ่มกันตามเกณฑ์ที่การยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) ได้กำ� หนดไว้ จ�ำนวน 114
กลุ่ม มีสมาชิกรวมทั้งหมด จ�ำนวน 9,514 กลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 383 คน ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในการพัฒนา โดยกระบวนการและประเมินผล
ซึ่งเป็นสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางพารา จ�ำนวน
3 กลุ่มๆ ละ จ�ำนวน 40 คน รวม 120 คน และ
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา จ�ำนวน 3 กลุ่มๆ ละ
5 คน รวม 15 คน
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2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถาม
และแบบประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เชิงคุณภาพ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบ
มีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง และประเด็นการ
สนทนากลุ่ม เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ เ อกสาร การสั ม ภาษณ์
การสังเกต การสนทนากลุ่ม แบบสอบถามและ
แบบประเมิน
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
		 3.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติการพัฒนากลุ่ม
เป้าหมายที่ศึกษาและพัฒนา มาจัดระเบียบข้อมูล
ให้ เ ป็ น หมวดหมู ่ ตามประเด็ น เนื้ อ หาที่ ค ้ น พบ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
(Content Analysis) น�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
การพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
		 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Method) เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปสถิติที่ใช้ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความถี่ และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.  สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการ
วิเคราะห์ตามล�ำดับดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาระดั บ ความต้ อ งการ
พัฒนาการท�ำสวนยางพาราแบบครบวงจรของกลุม่
เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดเลย สู่ความ
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มั่ น คงทางสั ง คม พบว่ า ระดั บ ความต้ อ งการ
การก� ำ หนดหน้ า ที่ ภ ายในกลุ ่ ม สร้ า งความเป็ น
ระเบียบที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยที่ ( = 4.72) อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ และระดับความต้องการพัฒนากลุม่
เกษตรกรฯ เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของเกษตรกร
สู่ความมั่นคงทางสังคม พบว่า ต้องการการเรียนรู้
เทคโนโลยีทางการเกษตรเพือ่ เพิม่ ผลผลิต มีคา่ เฉลีย่
ที่ ( = 4.68) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาการท�ำสวน
ยางพารา จากค่าเฉลี่ยรวม พบว่า ความต้องการ
ด้ า นการร่ ว มมื อ ของกลุ ่ ม มี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ที่
( = 4.21) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการ
พัฒนาสร้างความมั่นคงทางสังคมของเกษตรกร
มีค่าเฉลี่ยที่ ( = 4.10) อยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมิ น ผลการสร้ า งความ
มั่ น คงทางสั ง คม โดยกระบวนการพั ฒ นากลุ ่ ม
เกษตรกรชาวสวนยางพาราด้ ว ยการท� ำ สวน
ยางพาราแบบครบวงจร
		
2.1 ผลประเมินการท�ำสวนยางพารา
จากแบบเดิม ปรับสูก่ ารท�ำสวนยางพาราแบบครบ
วงจร ได้แก่ 1) การปลูกยางพารา พบว่า เกษตรกร
ส่วนมากนั้นเดิมจะนิยมปลูกยางพารา สายพันธุ์
RRIM 600 แต่ปัจจุบันจะปลูกพันธุ์ RRIT251
ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มปลูกแซมพันธุเ์ ดิม เนือ่ งจากจะมีความ
เหมาะสมต่อสภาพพืน้ ทีใ่ นพืน้ ทีม่ ากกว่า และให้นำ�้
ยางได้มากกว่า พันธุ์ RRIM600 จึงส่งผลท�ำให้
เกษตรกรที่ ป ลู ก ยางใหม่ ท ดแทนยางเดิ ม นั้ น
หันมาใช้สายพันธุ์ RRIT251 ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดเลย
เป็นส่วนมาก ดังเช่นนายสมพงษ์ บัวทุม กรรมการ
สหกรณ์ ก องทุ น สวนยางพาราศรี อุ บ ล จ� ำ กั ด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)

(สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2559) ได้กล่าวว่า “...เดิม
สายพั น ธุ ์ ที่ ป ลู ก ให้ ค รั้ ง แรกที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
สนับสนุนจาก สกย. คือ พันธุ์ RRIM 600 แต่เมื่อมี
การพิสูจน์สายที่เหมาะสมกับพื้นที่ของทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะมีพันธุ์ RRIT251 จะมี
การต้านทานโรคได้ดีกว่าและให้น�้ำยางได้มากกว่า
จึงได้ปลูกเสริมเพิ่มในพื้นที่ใหม่และแซมพื้นที่เก่า
ด้วย...” 2) การผลิตและการแปรรูป กลุม่ เกษตรกร
ชาวสวนยางพาราในจังหวัดเลยนั้น โดยส่วนมาก
จะท�ำยางก้อนถ้วย และต้องได้มาตรฐานการกรีด
7-8 มีด จึงท�ำให้การแปรรูปเพิ่มมูลค่านั้นต้องมี
แหล่ ง รองรั บ ผลผลิ ต ที่ เ กษตรกรสามารถน� ำ ไป
จ� ำ หน่ า ยได้ ส ะดวกมากกว่ า นี้ จึ ง ส่ ง ผลท� ำ ให้
เกษตรกรชาวสวนยางพาราส่วนมากไม่นยิ มท�ำการ
แปรรูปยางแผ่นดิบ ทัง้ ทีร่ วู้ า่ มีราคาสูงกว่ายางก้อน
ถ้วยก็ตาม จึงต้องอาศัยการพัฒนาตลาดรับซื้อให้
มากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังเช่น นายลือ คุณสาร
กรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเอราวัณ
พัฒนา จ�ำกัด (สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2559)
ได้กล่าวว่า “...ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมานั้นเป็นช่วง
ที่ราคายางพาราได้ราคาสูงมาก ท�ำให้เกษตรกร
ทุกคนต่างมีความหวังและฝากความหวังไว้การ
อาชีพท�ำสวนยางไว้สงู มาก จึงไม่สนใจว่าต้นยางจะ
ได้ขนาดหรือเปล่า มีอายุครบกรีดได้หรือเปล่า
มีอย่างเดียวคือ เมื่อกรีดแล้วมีน�้ำยางไหลเป็นอัน
ใช้ได้จงึ ตัดสินใจกรีด ส่งผลท�ำให้ตน้ ยางมีการเจริญ
เติบโตไม่สมบูรณ์ตามมา...”
ดังนั้น ในด้านการเปลี่ยนแปลงสู่การท�ำ
สวนยางพารา แบบครบวงจรทีก่ ลุม่ เกษตรชาวสวน
ยางนัน้ ได้มสี ว่ นร่วมในการคัดเลือกแนวทางปฏิบตั ิ
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จาก 1 ใน 5 วิธพี ฒ
ั นาการท�ำสวน ซึง่ กลุม่ เกษตรกร
ได้สนใจท�ำสวนยางพาราแบบผสมผสาน ทั้งใน
พื้นที่ปลูกยางพารา และพื้นที่ใกล้เคียงจึงส่งผลให้
เกษตรกรทุกคนสามารถพึง่ พาตนเองได้จากการท�ำ
อาชีพทีห่ ลากหลาย ท�ำให้ชว่ ยลดรายได้จากการซือ้
สินค้าวัตถุดิบจากภายนอก และเป็นการออมไป
ในตัวเมื่อไม่มีรายได้เพิ่ม
		 2.2 ผลการประเมิ น ความมั่ ง คง
ทางสังคมของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ในประเด็นหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) การปฏิสัมพันธ์
ของเกษตรกร พบว่ า สมาชิ ก กลุ ่ ม เกษตรกร
ส่วนมากยังมีให้ความร่วมต่อการท�ำกิจกรรมต่างๆ
ด้วยดี ซึ่งแต่ละกลุ่มสหกรณ์นั้นจะมีการประชุม
ประจ�ำเดือน ในบางครัง้ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ กยท. ออก
มาตรวจสอบในช่วงการประชุมประจ�ำเดือนบ้าง
การรวบรวมซือ้ ขายยางบาง จึงท�ำให้กลุม่ เกษตรกร
ส่วนมากได้มกี ารพบปะพูดคุยกันแลกเปลีย่ นข้อมูล
ปัญหาซึ่งกันและกันอยู่เป็นประจ�ำ ดังเช่น นาย
มนตรี แสนค�ำ กรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยาง
ศรีอุบล จ�ำกัด (สัมภาษณ์, 6 สิงหาคม 2559)
ได้กล่าวว่า “...สหกรณ์ฯ ได้มีการประชุมเป็น
ประจ�ำทุกเดือน เพื่อสรุปรายการต่างๆ ให้สมาชิก
ได้รบั ทราบ และพบปะกันเป็นประจ�ำในช่วงการรับ
ซื้อยางที่ทางสหกรณ์ได้นัดหมายให้สมาชิกได้รับ
ทราบแล้ ว น� ำ ยางมาขายตามก� ำ หนดจึ ง ท� ำ ให้
สมาชิกทุกมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากยิ่งขึ้นกับ
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์...” 2) ความ
มัน่ คงในชีวติ และครอบครัว เกษตรกรส่วนมากจะ
มีอาชีพหลักในการท�ำสวนยางเป็น ส่วนมากที่
เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือสหกรณ์ จึงท�ำให้
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สมาชิกแต่ละคนมีความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการ
ด�ำเนินงาน และช่วยกันวางแผนการพัฒนาสหกรณ์
ให้มีความเข้มแข็งให้มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการสร้าง
รายได้หลักจากสวนยางพารา และรายได้เสริมจาก
การประกอบอาชี พ ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จากพื้ น ที่ ใ ช้
ประโยชน์จากสวนยางพาราบ้าง หรือได้จากการ
รั บ จ้ า งช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ด้ ว ย ดั ง เช่ น
นายบุญเติม นครพันธ์ ประธานกรรมการสหกรณ์
กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จ�ำกัด (สัมภาษณ์,
5 สิงหาคม 2559) ได้กล่าวว่า “...ทุกคนก็ต่างหวัง
ว่าสหกรณ์แห่งนี้จะเป็นที่พึ่งให้การสมาชิกทุกคน
เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทัศนคติ เป็นแหล่ง
กระจายข้อมูลของกลุ่มได้ ปัจจุบันทางสหกรณ์
ก็ได้ทำ� ปุย๋ หมัก เพือ่ ลดรายจ่ายให้กบั สมาชิกไม่ตอ้ ง
ไปซือ้ กับร้านค้าในราคาทีส่ งู ช่วยสมาชิกประโยชน์
ต้นทุน ลดรายจ่ายได้ จึงท�ำให้สมาชิกทุกมีความ
มั่ น ใจในการท� ำ อาชี พ สวนยางมากยิ่ ง ขึ้ น ...”
3) ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ กลุม่ สมาชิก
ทุกคนจะมีความสนิทสนมกันทุกคนเพราะท�ำอาชีพ
เดียวกันดังนั้นการค�ำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิต
ของตนเองและครอบครัวนั้นถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแล เห็นหูเป็นตาให้ซึ่งกัน
และกัน จะสังเกตได้วา่ แต่ละครอบครัวนัน้ จะมีสวน
ยางพาราติดกันบ้าง ใกล้กันบ้าง เวลากรีดในตอน
กลางคืนบางครั้งก็จะไปพร้อมกันบ้าง เพื่อเป็น
เพือ่ นกันช่วยเหลือ จึงท�ำให้สมาชิกทีค่ นมีความอุน่
ใจได้ ดังเช่น นายจั่น เที่ยวโคตร สมาชิกสหกรณ์
กองทุ น สวนยางศรี อุ บ ล จ� ำ กั ด (สั ม ภาษณ์ , 5
สิงหาคม 2559) ได้กล่าวว่า “...ผมเข้ามาเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ฯ แห่งนี้ได้เห็นรูปแบบการท�ำ
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ธุรกิจของสหกรณ์แล้วทุกคนต่างก็เป็นญาติพ่ีน้อง
กั น หมดทั้ ง หมดบ้ า น ไม่ ว ่ า จะไปไหนเวลาไหน
ต่างช่วยกันดูแลความปลอดภัยได้ทุกที่ ต่างก็ช่วย
เหลือซึ่งกันและจึงท�ำให้รู้มีความมั่นใจและไว้ใจ
กับทุกคนที่เป็นสมาชิกด้วยกัน...” และ 4) ความ
มั่ น คงทางเศรษฐกิ จ กลุ ่ ม เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราถือว่าเป็นกลุม่ อาชีพหลักมีรายได้สามารถ
เลี้ ย งครอบครั ว ได้ อ ย่ า งมั่ น คง แต่ เ นื่ อ งจาก
เกษตรกรในปัจจุบันได้ประสบปัญหาภาวะราคา
ยางพาราตกต�่ำ จึงท�ำให้เกษตรกรบางรายต้อง
แสวงหาหนทางการสร้างรายได้เสริม ให้มีช่องทาง
ที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น จากการท�ำอาชีพสวนยาง
อย่างเดียวมาเป็นการท�ำเกษตรแบบผสมผสานด้วย
การท�ำอาชีพเสริมในพืน้ ทีป่ ลูกยางบาง ในพืน้ ทีว่ า่ ง
เปล่าของตนเองบาง ท�ำให้ครอบครัวและสมาชิก
ทุกต่างก็มีความมั่นคงทางสังคมและสามารถลด
การเป็นหนี้สินให้น้อยลงได้ ดังเช่น นายสายชล
อะทะกุล กรรมการสหกรณ์ สกย. การเกษตรกกดู่
รุ่งเรือง จ�ำกัด (สัมภาษณ์, 6 สิงหาคม 2559)
ได้กล่าวว่า “...เดิมผมเป็นพนักงานบริษทั ทีจ่ งั หวัด
ชลบุรี ได้ลาออกมาท�ำสวนยางพารากับครอบครัว
ต่างก็หวังพึ่งอาชีพท�ำสวนยางเป็นอาชีพสุดท้าย
ในช่ ว งที่ ร าคายางยั ง สู ง แต่ เ มื่ อ ถึ ง ภาวะที่ ย าง
ราคาตก ครอบครัวของผมก็ต้องช่วยกันประหยัด
และหาอาชี พ เสริ ม เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ ครอบครั ว
ให้มากขึ้น การท�ำเกษตรแบบผสมผสานเพิ่มอีก
ช่องทาง ก็ท�ำให้ครอบครัวสามารถอยู่โดยไม่เป็น
หนี้เพิ่ม มีรายได้เสริมท�ำให้เรามีเงินเก็บบ้าง...”
		 2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของการพัฒนาเกษตรกรแบบครบวงจร พบว่า

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)

ด้านการเรียนรู้ พบว่า เกษตรกรได้รับรู้ถึงปัญหา
ของราคายางพาราในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่
( = 4.04) อยู่ในระดับมาก และด้านความร่วมมือ
ของกลุ่ม พบว่า สมาชิกภายในกลุ่มเกษตรกร
ด้วยกันได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกลุ่ม
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ ( = 3.89) อยู่ในระดับมาก
ด้ า นกระบวนการพั ฒ นาความมั่ ง คงทางสั ง คม
ของกลุ่ม พบว่า กระบวนการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาและความต้องการครอบคลุมในประเด็นที่
เกิดขึน้ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดที่ ( = 4.10) อยูใ่ นระดับมาก
ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงของเกษตรกรและกลุ ่ ม สู ่
ความมั่นคงทางสังคม เกษตรกรคิดว่า การแปรรูป
ยางพารา สามารถเพิ่มราคาให้กับเกษตรกรได้
มีค่าเฉลี่ยที่ ( = 4.12) อยู่ในระดับมาก

5. อภิปรายผลการวิจัย

ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ท�ำการวิเคราะห์สรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
น�ำผลการสรุปที่ได้ สู่ขั้นตอนการอภิปรายผลการ
วิจัยได้ ดังนี้
1. การศึกษาระดับความต้องการพัฒนา
การท� ำ สวนยางพารา แบบครบวงจรของกลุ ่ ม
เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดเลย สู่ความ
มั่นคงทางสังคม พบว่า การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
ทางการเกษตรกร เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ของกลุ ่ ม
เกษตรกร ส่วนมากจะเป็นชาวบ้านที่ไม่สามารถ
เรียนรู้ในด้านเทคโนโลยี ท�ำให้การพัฒนากลุ่ม
ไม่สามารถพัฒนาได้ตามทีค่ วรจะเป็น ซึง่ เป็นความ
ต้ อ งการที่ เ กษตรกรส่ ว นมากต้ อ งการพั ฒ นา
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้จากทางหน่วยงาน
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ราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแนะน�ำการ
พัฒนากลุ่ม จึงจะสามารถพัฒนากลุ่มเกษตรกร
ในด้ า นต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ โดยเฉพาะ
กระบวนการแปรรูปผลผลิตเพือ่ เพิม่ มูลค่า จากการ
ขายยางก้อน จ�ำเป็นต้องมีโรงงานแปรรูปผลผลิต
ที่รองรับในพื้นที่จึงจะสามารถพัฒนาได้อย่างเป็น
ระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ Miller and Rice (1976)
ได้กล่าวว่า การพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานใด
ก็ตามจ�ำเป็นต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือสินค้าให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด น�ำมาผ่านกระบวนการแปรรูป
โดยอาศั ย เทคโนโลยี ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพเพิ่ ม
จึงจะท�ำให้ผลผลิตได้คุณภาพตามที่ต้องการนั้น
เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการส่งผลต่อการพัฒนา
อย่ า งเป็ น ระบบได้ ใ นที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของเตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ และคณะ
(Somboonwiwat, et al., 2012) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับเรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ
ทิศทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่ ม ยางพาราในเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
พบว่า จากการศึกษาท�ำให้ผู้ประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เครื่องมือแอบพลิเคชั่น
บนสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ตของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ ที่จะช่วยงานการตัดสินใจการเลือก
ที่ตั้งโรงงาน ขยายก�ำลังการผลิตช่วยให้มองเห็น
ปัจจัยการตัดสินใจในหลายมิติ พร้อมทัง้ เป็นข้อมูล
ทีส่ ามารถใช้ในการหาแหล่งวัตถุดบิ ในการผลิตของ
โรงงานที่ที่มีอยู่เดิมและจะตั้งใหม่ โลจิสติกส์การ
ขนส่งที่เหมาะสม เป็นข้อมูลในการจัดหาวัตถุดิบ
ส�ำหรับโรงงานที่ด�ำเนินการอยู่และจะตั้งใหม่รวม

20

Dhammathas Academic Journal

ถึ ง โลจิ ส ติ ก ส์ ก ารขนส่ ง ที่ เ หมาะสม นอกจากนี้
การมีแอบพลิเคชั่นของระบบสนับสนุนบนสมาร์ต
โฟนและแท็บเล็ต ท�ำให้ใช้ประโยชน์จากผลวิจยั ได้
สะดวก
ดังนัน้ จึงสรุปความต้องการพัฒนาการท�ำ
สวนยางพารา แบบครบวงจรของกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราจังหวัดเลยได้ว่า จ�ำเป็นต้อง
อาศัยการพัฒนาอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่ปัจจัย
การผลิต คือ คุณภาพต้นทางโดยผ่านกระบวนการ
แปรรูปเพิ่มมูลค่า จึงกระทั่งถึงผลผลิตที่มีคุณภาพ
สร้างมูลค่าจากการแปรรูปได้
2. การประเมินผลการสร้างความมั่นคง
ทางสังคม โดยการพัฒนากระบวนการกลุ่มของ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ด้ ว ยการท� ำ สวน
ยางพาราแบบครบวงจร พบว่า กระบวนการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราด้วยการท�ำสวน
ยางพาราแบบครบวงจรนั้ น ประกอบด้ ว ย 1)
การปลูกยางพารา 2) การผลิตและการแปรรูป
และ 3) การขนส่งและจ�ำหน่าย ซึ่งเป็นส่วนที่
เกษตรกรให้ ค วามสนใจเป็ น อย่ า งมาก ดั ง นั้ น
ผลการประเมิ น ความมั่ ง คงทางสั ง คมของกลุ ่ ม
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ได้แก่ 1) การปฏิสมั พันธ์
ของเกษตรกร สมาชิกกลุ่มเกษตรกรส่วนมากยังมี
ให้ ค วามร่ ว มมื อ ต่ อ การท� ำ กิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น
การประชุมประจ�ำเดือน การรวบรวมซื้อขายยาง
จึงท�ำให้กลุ่มเกษตรกร ได้มีการพบปะพูดคุยกัน
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ซึ่ ง กั น และกั น อยู ่ เ ป็ น ประจ� ำ
2) ความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว เกษตรกรมี
อาชี พ หลั ก ในการท� ำ สวนยางอยู ่ แ ล้ ว จึ ง ท� ำ ให้
สมาชิกแต่ละคนมีความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการ
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ด�ำเนินงาน ซึ่งล้วนแต่มีอาชีพด้วยกัน 3) ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กลุ่มสมาชิกทุกคน
จะมีความสนิทสนมกันทุกคน จึงต้องช่วยกันดูแล
แต่ละครอบครัวก็จะมีสวนยางพาราติดกันบ้าง
ใกล้กันบ้าง เวลากรีดในตอนกลางคืนบางครั้งก็จะ
ไปพร้อมกันบ้าง เพื่อเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกัน
และ 4) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราถือว่า เป็นกลุ่มอาชีพหลักที่มี
รายได้ ส ามารถเลี้ ย งครอบครั ว ได้ อ ย่ า งมั่ น คง
แต่เนือ่ งจากเกษตรกรในปัจจุบนั ได้ประสบปัญหา
ภาวะราคายางพาราตกต�่ ำ จึ ง ท� ำ ให้ เ กษตรกร
บางรายต้องแสวงหาหนทางการสร้างรายได้เสริม
ให้มีช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ผลการประเมิ นความพึ ง พอใจของการ
พั ฒ นาเกษตรกรแบบครบวงจร พบว่ า กลุ ่ ม
เกษตรกรส่วนมากรับทราบถึงปัญหาของราคา
ยางพาราในปัจจุบัน ด้านความร่วมมือของกลุ่ม
พบว่ า สมาชิ ก ภายในกลุ ่ ม เกษตรกรด้ ว ยกั น
ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกลุ่ม อยู่ใน
ระดับมาก ด้านกระบวนการพัฒนาความมัง่ คงทาง
สังคมของกลุ่ม พบว่า กระบวนการเก็บข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและความต้ อ งการครอบคลุ ม
ในประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับมาก และด้านการ
เปลี่ยนแปลงของเกษตรกรและกลุ่มสู่ความมั่นคง
ทางสั ง คม พบว่ า เกษตรกรคิ ด ว่ า การแปรรู ป
ยางพาราสามารถเพิ่ ม ราคาให้ กั บ เกษตรกรได้
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับดิเรก ฤกษ์หร่าย
(Rerkrai, 2012) ได้กล่าวว่า การพัฒนาสังคม
ในด้านปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม ต้องอาศัยการ
ร่วมมือร่วมใจด้วยการอาสาสมัคร ท�ำให้เกิดการ

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)

สนองความคาดหวังในเรื่อง ความต้องการความ
พึงพอใจในการเพิ่มคุณค่าของตนเองให้บรรลุได้
ก่อนในระดับหนึ่ง แล้วจึงจะเข้าร่วมอาสาสมัคร
กระท� ำ การต่ อ ปั ญ หาร่ ว ม ความต้ อ งการร่ ว ม
ความสนใจร่วม ขององค์กร ชุมชน สังคม ด้วยการ
เข้ า รวมกลุ ่ ม ที่ มี รู ป แบบของการบู ร ณาการ
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของนนทยา อิทธิชนิ บัญชร
(Itchinsengbutr, 2013) โครงการการสร้างความ
ได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ในรู ป แบบเครื อ ข่ า ย
คุณภาพการผลิตยางพารา กรณีศกึ ษา อ�ำเภอภูสงิ ค์
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
มีศักยภาพทางการแข่งขัน โดยมีความสนใจมุ่งมั่น
ในการดู แ ลสวนยางพารา และมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
ที่จะรวมตัวกันเป็นเครือข่ายคุณภาพแต่ไม่มีการ
ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง จึงท�ำให้ไม่มคี วามเข้มแข็ง
เพี ย งพอ ตลอดจนเกษตรกรหน้ า ใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ซึง่ ยังขาดความรูแ้ ลเทคนิคในการดูแลสวนยางและ
แรงงานบางส่วนยังขาดทักษะความช�ำนาญในการ
กรีดยาง การเปิดหน้ายาง ซึ่งเกิดผลกระทบในการ
บริหารระยะยาว จึงสรุปได้ว่า ผลการประเมินการ
สร้างความมัน่ คงทางสังคม โดยกระบวนการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราด้วยการท�ำสวน
ยางพาราแบบครบวงจรนัน้ ท�ำเกษตรกรได้ให้ความ
ส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลผลิ ต มากขึ้ น
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ส่งผลให้การพัฒนาการแปรรูป เพือ่ สร้างมูลค่ามาก
ขึน้ ตามมาด้วย โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูพ้ ฒ
ั นา
แบบผสมผสานในการท� ำ อาชี พ ที่ ห ลากหลาย
เพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคม และครอบครัว
ของเกษตรกร

6. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 หน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องควรให้
ความรู ้ และประชาสั ม พั น ธ์ น� ำ สู ่ ก ารพั ฒ นา
เกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยผ่านกระบวนการ
กลุม่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาอย่างเป็นระบบการสร้าง
กิจกรรมเรียนรู้ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง ควรส่งเสริมการท�ำสวนยางแบบเกษตร
ผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและ
เสริมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการสร้างอาชีพที่
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 ควรวิจยั รูปแบบการสร้างความมัน่ คง
ทางสังคมของกลุม่ เกษตรกรในอาชีพอืน่ เพือ่ พัฒนา
ทุกกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข้ง กระบวนการ
แปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า พั ฒ นาสั ง คม
และเศรษฐกิจในชุมชน โดยผ่านกลุม่ เกษตรกรแบบ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
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