
 1

ขาวเรื่อง_ยางพารา 9/2553 

จับตา"ปลูกยางที่ใหม 8 แสนไร"สารพัดปญหาทาทาย สกย. 

ในที่สุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการปลูกยางพาราในพื้นที่แหงใหม ระยะที่ 3 มีพื้นที่เปาหมาย 

8 แสนไร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ตามที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย

ยางพาราแหงชาติ (กนย.) เสนอ แตมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยจากมติ กนย.เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผานมา คือโครงการดังกลาว

เดิมกําหนดระยะเวลาการดําเนิน 3 ป (ป 2553-2555) มาเปนระยะเวลาในดําเนินการเพียง 2 ป คือเริ่มในป 2554 ไปส้ินสุดป 

2555 ปละ 4 แสนไร นอกจากนี้ไดเปล่ียนพื้นที่เปาหมายของโครงการนี้ จากรางเดิมแบงเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.5 แสนไร 

ตามดวยภาคเหนือ 1.5 แสนไร สวนอีก 1 แสนไรเปนภาคกลลางและตะวันออก โดยไมมีภาคใต แตมีการเปลี่ยนแปลงใหม คือ

ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดจํานวน 5 แสนไร ตามดวยภาคเหนือ 1.5 แสนไร สวนอีก 1.5 แสนไรเปนภาคกลลางและตะวันออก

และภาคใต ซึ่งโครงการนี้ดําเนินไปตาม พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง มาตรา 21 ทวิ คือสํานักงานกองทุนสงเคราะห

การทําสวนยาง (สกย.) เปนผูดําเนินการ  ในที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม นายสุเทพ แจงใหที่ประชุมใหรับทราบถึงเหตุผล 

วา โครงการดังกลาวเพื่อสงเสริมเกษตรกรรายยอยที่ไมเคยมีสวนยางมากอน ปลูกยางพาราเพิ่มรายไดและมีความเขมแข็ง เปด

โอกาสใหเกษตรกรในพื้นที่แหงใหมที่มีศักยภาพในการปลูกยางพารามีทาง เลือกในการประกอบอาชีพที่ม่ันคงและมีรายไดเพิ่ม 

รวมทั้งสงเสริมการสรางงานในทองถิ่น ลดการเคลื่อนยายแรงงานจากชนบทเขาสูเมือง และสงเสริมพื้นที่การปลูกปา ชวยฟนฟู

รักษาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศที่ดี  กระทรวงเกษตรและสหกรณคาดวาจะมีเกษตรกรเขารวมโครงการประมาณ 8 หมื่นถึง 

1.6 แสนราย หากเกษตรกรปลูกยางพาราเฉลี่ยรายละ 5-10 ไร มีรายไดคิดเปนมูลคา 112,000-224,000 บาทตอรายตอป โดยจะมี

แรงงานภาคการเกษตรไมนอยกวา 1 แสนคน และผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศเพิ่มขึ้น นับจากป 2560 เปนตนไป จํานวน 

222,400 ตันตอป มูลคาประมาณปละ 22,240 ลานบาท ทั้งนี้เปนการคํานวณ ณ ราคายางเอฟโอบี ที่กิโลกรัมละ 100 บาท เมื่อ

วันที่ 19 มกราคม  แมโครงการนี้จะเปนผลดีและจะสรางรายไดใหแกเกษตรกร แตการดําเนินยังไมงายอยางที่คิด โดยเฉพาะเกี่ยว

การกับการหาตากลาพันธุที่กรมวิชาการเกษตรรับรอง เพราะนอกจากโครงนี้จะมีการขยายพื้นที่ถึง 8 แสนไร สําหรับผูที่ไมเคยมี

สวนยางพารามากอนแลว ก็ยังมีเกษตรกรรายอื่นที่มีสวนยางพาราอยูแลวตางก็ขยายพื้นที่ปลูกเชนกัน เพราะราคายางพาราเปน

ปจจัยสําคัญในการจูงใจเกษตรกร ดังนั้นส่ิงที่จะตามมาชัดเจนคือปญหาการขาดกลาพันธุยาง และราคาสูงเกินกวางบประมาณที่

รัฐจัดให เนื่องจากปจจุบันโครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ใหมยังไมดําเนินการ แตกลายางขาดแคลน และราคาสูงผิดปกติถึงตน

ละเกือน 50 บาท จากกอนหนานี้เพียง 25 บาท  นายวิทย ประทักษใจ ผูอํานวยการ สกย.ยอมรับในระหวางที่เดินทางไปรวมการ

สัมมนาในหัวขอ "การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อสรางความปรองดองในสังคมชนบทโดยโครงการปลูกยางพาราใหม

ระยะที่ 3 และการเพิ่มมูลคายางพาราไทย" ที่จัดขึ้นที่โรงแรมเจริญธานีปร๊ินเซส จ.ขอนแกน เมื่อวันที่12 กรกฎาคมที่ผานมา วาเดิม

ทีโครงการนี้ไดเสนอ ครม.วามีระยะดําเนินการ 3 ป คือป 2553-2555 แตเนื่องจากมีปญหาในเรื่องของกลายางขาดแคลน และ

ราคาคอนขางสูงตนละกวา 30-40 บาท ขณะที่ราคากลายางที่รัฐจะสนับสนุนงบประมาณเพียงตนละ 18 บาท ตรงนี้รัฐคงไมมี

งบประมาณจัดซื้อ ดังนั้นจึงเสนอปรับแผนเหลือเพียง 2 ป คือ 2554-2555 ปลูกปละ 4 แสนไร  โครงการสงเสริมการปลูกยางใน

พื้นที่แหงใหมระยะที่ 3 จํานวน 8 แสนไร ที่ ครม.เห็นชอบในหลักการไปนั้น นายวิทย บอกวา เกษตรกรที่จะเขารวมโครงการจะตอง

เปนเกษตรกรรายยอยที่ไมเคยปลูกยางพารามากอน มีพื้นที่ปลูกรายละ 2-15 ไรเทานั้น และตองเปนผูที่ไมเคยมีสวนยางมากอน 

โดย สกย.จะใหทุนแกเกษตรกรไรละ 3,500 บาท และจะดูแลให 3 ป ฉะนั้นโครงการดังกลาาวตองใชงบประมาณทั้งส้ิน  3,974.56 

ลานบาท เปนคาปจจัยการผลิตกลาพันธุยางและปุยจํานวน 2,823.2 ลานบาท คาฝกอบรมเกษตรกรตามเงื่อนไขใน 3 ป จํานวน 

800 ลานบาท คาบริหารโครงการจํานวน 351.36 ลานบาท  ดาน นายขุนศรี ทองยอย ผูชวยกรรมการผูจัดการกลุมธุรกิจพืชครบ

วงจร เครือเจริญโภคภัณฑ (ซีพีเอส) ซึ่งรับผิดชอบดานกลายางพาราของซีพีเอส กลาวกับ "คม ชัด ลึก" กอนหนานี้วา ตามที่รัฐบาล

ใหงบประมาณสําหรับกลาพันธุตนละ 18 บาท คงเปนไปไมไดสําหรับปจจุบันเพราะสภาพความเปนจริงอยางพันธุอารอารไอเอ็ม 



 2

600 ตกตนละ 35-50 บาท ยังดีที่เล่ือนโครงการไปปหนา หากใหดําเนินการทันทีปนี้คงหากลาไมได และแพงดวย อยางของซีพีเอส 

ซึ่งมีความพรอมก็คงหาไดในหลักหมื่นตนเทานั้น เพราะกลาพันธุที่ผลิตปละราว 1 ลานตน เกษตรกรจองไปแลวกวา 90%  ขณะที่ 

นายอุทัย สอนหลักทรัพย ประธานคณะทํางานเศรษฐกิจมหภาค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศ.) กลาววา เขาจะ

เดินหนานําโครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ใหมระยะ 3 ทําแผนปรองดองและสมานฉันทในชนบท ภาคประชาชนตอไป ในนามของ

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งจะรวมกับสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) ทําไปแลวที่ขอนแกน 

เดือนตอไปจะจัดตอที่เชียงใหม จนครบทั้ง 4 ภาค  สวนการจัดหากลาพันธุยางพาราที่หลายฝายเกรงจะมีไมเพียงพอนั้น นายอุทัย

ระบุวา จะใหเกษตรกรเปนผูดําเนินการจัดซื้อเองจากแปลงที่ผานการรับรองจากกรมวิชาการการเกษตร จะไมใหบริษัทใดบริษัท

หนึ่งมาประมูลเหมือนกับโครงการเดิม เพื่อลดการครหาวาคอรัปชั่นเกิดขึ้น แตมีปญหาตรงที่วา ขณะนี้กลายางมีราคาสูงถึงตนละ

เกือบ 50 บาท แตรัฐบาลสนับสนุนเพียงตนละ 18 บาทเทานั้น ซึ่งเกรงวาจะไมเพียงพอ เนื่องจากตามโครงการนี้เกษตรกรตองปลูก

ยางพาราไรละ 70 ตน แตสํารองการสูญเสียอีก 20 ตน ในพื้นที่ 8 แสนไรตองใชกลายางถึง 72 ลานตน สวนอนาคตที่เกรงวาราคา

ยางจะตกต่ํา ขณะนี้เสนอใหมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางแลว  ตรงนี้พอนึกภาพลางๆ ไดวา โครงการปลูก

ยางพาราในพื้นที่แหงใหม 8 แสนไร ที่เพิ่งผาน ครม.เห็นชอบในหลักการเมื่อเร็วๆ นี้ ปญหาตองเกิดขึ้นแนนอน โดยเฉพาะเรื่องกลา

พันธุที่ สกย.ในฐานะพี่เล้ียงตองยื่นมือชวยเหลือเกษตรกร ซึ่งตรงนี้ยังไมรวมอีก 7 ปขางหนา หากไมมีมาตรการรองรับแตเนิ่นๆ 

ปญหาราคาผลผลิตตกต่ําอาจประดังขึ้นมาอีกก็เปนได 

แหลงขาว : http://www.komchadluek.net/detail/ วันที่ 20 ก.ค. 53 


