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ABSTRACT 

  The  objectives  of  this  research  were  to  investigate:  (1)  the  development  of  rubber 
production  patterns  in  Namorbun  Sub-district,  Nakhon  Si  Thammarat  Province;  (2) the production  
and  marketing  characteristics  of   unsmoked  rubber  sheet  and  rubber  latex;  (3)  livelihoods  
producing  unsmoked  rubber  sheet  and  households  producing  rubber  latex;  and  (4)  the relationship  
of livelihood  outcomes  between  debt  and  capital  (or  asset)  in   unsmoked  rubber  sheet  producing  
households  and  rubber  latex  producing  households.  The  sample  size  for  quantitative  investigation  
was  187  households  of  which  70  represented  rubber  unsmoked  sheet  producing  households  and  
117  represented  latex  producing  households.  Quantitative  data were  collected  by  means  of  personal  
interview  using  structured  questionnaire.  The sample size for  qualitative  investigation  was  10.  
Qualitative  data  were  collected  using  semi-structured  questionnaire.  Descriptive  statistics  and  Chi-
square  test were  employed  in  the  statistical  analysis. 

  Findings  revealed  that  rubber  farmers  in  Namorbun  Sub-district  have  developed  
and  improved  their  rubber  production  patterns  continuously  through  their  self-learning  and  as  a 
result  of  the state  extension  effort  to  change  rubber  production  patterns  in  corresponding  to  the  
market  demand  and  the  development  of  rubber  industry.  The  development  of  rubber  production  
patterns  in  the  study  area  has  evolved  along  3  periods n (1)  rubber  forest  period,  (2)  rubber  
replanting  periods,  and  (3)  industrial  period.  Currently,  production  and  marketing  characteristics  of  
both  households  groups  were  similar.  The  majority  households  practiced  monocropping   of  rubber.  
However,  producing  rubber  unsmoked  sheet  involved  more  step  than  producing  rubber  latex.  They  
mainly  sold  their  rubber  products  to  local  middlemen. 
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  With  respect  to  livelihoods  of  both  household  group,  the  findings  revealed  that  
households  producing  rubber  unsmoked  sheet  faced  the  problems  of  the  water  shortage  for  using  
in  the  producing  process  and  complicated  production  process,  while  latex  producing  households  
faced  the  problems  of  low  dry  rubber  content  in  their  rubber   latex  and  lack  of  related  
information.  Both  groups  of  households  had  the  same  production  related  to  capitals/assets,  but  
there  were  differences  in  human  and  financial  capitals.  They  received  indifferent  policies  and  
extension   efforts.  Their  livelihood  adaptation  strategies  differed  with  respect  to  adjustment  of  
patterns  and  methods  of  production.  For  livelihood  outcomes,  unsmoked  rubber  sheet  producing  
households  had  more  saving  and  higher  ability  to  pay  their  debt  than  rubber-latex  producing  
households.  Nevertheless,  both  households  groups  were  equally  satisfied  in  all  aspects  of  living. 
  According  to  statistical  test  of  relationships  between  capitals/assets  in  the  
household  production  system  and  livelihood  outcomes  with  respect  to  debt  revealed  that  among  
rubber  unsmoked  sheet  producing  households,  there  were  significant  relationships  between  debt  and  
the  following  variables:  experience  in  rubber  production;  number  of  non-household  hired  labor;  
size  of  untapped  young  rubber  plantation;  income  from  other  farming  activities;  and  membership  
of  local  organizations  and  groups.  While  capital/asset  variables  were  significantly  related  to  the  
debt  among  rubber-latex  producing  households  included:  educational  attainment  of  household  heads;  
size  of  tapped  rubber  plantation;  income  from  rubber  plantation;  non-farm  income;  saving;  and  
membership  of  local  organizations  and  groups. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย 
 
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศชนิดหนึ่งของ

ประเทศไทยที่สามารถสรางรายไดใหกับประเทศเปนมูลคาไมต่ํากวาปละ 64,000 ลานบาท ทั้งยัง
สรางรายไดเล้ียงชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางมากกวา 1 ลานครัวเรือน และชวยสรางความมั่นคงดาน
อาชีพใหกับเกษตรกรชาวสวนยาง เนื่องจากยางพาราเปนพืชที่ใหผลผลิตสม่ําเสมอตลอดป ซ่ึงมีอายุ
การใหผลผลิตนานกวา 20 ป (อภิฤดี สมบุญตนนท, 2543; อางโดย ประดับดวง คงเลิศ, 2547; 
บัญชา สมบูรณสุข, 2548 และ สถาบันวิจัยยาง, 2550) ในทางสังคม ยางพาราเปนพืชที่เกี่ยวของกับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ของคนในชุมชนและทองถ่ิน จึงอาจจะกลาวไดวายางพาราเปน “พืช
วัฒนธรรมและพืชออมสิน” ในดานอุตสาหกรรม ยางพาราใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภณัฑ
ยางตาง ๆ เชน ยางรถยนต ยางรัดของ ถุงมือยาง ฯลฯ และในดานการรักษาสภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศ การปลูกยางพาราเปนการสรางพื้นที่สีเขียว หรืออาจมองไดวาเปนการสรางสวนปา
ลักษณะหนึ่ง ดังนั้นอาจจะสรุปไดวายางพาราเปนพืชที่มีความสําคัญมากตอเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย เพราะไมเพียงแตจะใหผลผลิตที่เปนน้ํายาง แตยังใหเปนผลผลิตที่เปนเนื้อไม อีกทั้งภายในสวน
ยางพารายังมีพืชอ่ืน ๆ ที่มีประโยชนตอการดํารงชีพ และสามารถปลูกรวมกับยางพาราได จึงทําให
มีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น (สัตตพงษ บุตรโยจันโท, 2547 และบัญชา สมบูรณสุข, 
2548)  

อยางไรก็ตาม อาชีพการทําสวนยางพาราขึ้นอยูกับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ
และของโลกเปนสําคัญ กลไกราคาของยางพารามีผลอยางสําคัญตอการดํารงชีพของเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา กลาวคือ ถาราคายางพาราลดต่ําลงจะสงผลกระทบตอฐานะความเปนอยูและ
พฤติกรรมการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราเปนอยางมาก นอกจากนี้อาชีพการ
ทําสวนยางยังเกี่ยวของกับฤดูกาล โดยฤดูกาลที่ทําใหชาวสวนยางหยุดกรีดยางมี 2 ฤดูคือ ฤดูฝนและ
ฤดูแลง (ประดับดวง คงเลิศ, 2547) จึงทําใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราวางงานในชวงดังกลาวได 
หากไมมีงานอื่นทําควบคูกันไป ส่ิงที่นาสนใจเกี่ยวกับภาวะการณตลาดของยางพารา คือ  ในชวง 10 
ปที่ผานมา มีรายงานวาความตองการบริโภคยางพาราของโลกเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วเปน 6-7 เทา 
(สุภา แกวบริสุทธิ์, 2547) ยิ่งความตองการบริโภคยางพารามากขึ้นเทาใด เกษตรกรชาวสวน
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ยางพารายิ่งตองเพิ่มการผลิตเพื่อสนองความตองการบริโภคยางพารามากขึ้นเทานั้น นับวาเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราไทยยังมีความโชคดีที่มีการนําผลผลิตยางพาราไปจําหนายหลากหลายรูปแบบ 
เชน น้ํายางสด และยางแผนดิบ เปนตน ทําใหเกษตรกรชาวสวนยางพารามีทางเลือกในการเลือก
รูปแบบการผลิตตามภาวะราคาของผลผลิตยางพาราที่มีราคาสูงในขณะนั้น อีกทั้งยังเปนการชวย
ปรับสมดุลของอุปทานอุปสงคของตลาดยางแตละประเภทในขณะนั้นไดดวย ดังนั้นยางพาราจึง
เปนพืชที่มีโอกาสในการสรางรายไดอยางสําคัญแกเกษตรกรไทย  

การดํารงชีพ (Livelihoods) ของครัวเรือนเกษตรกรในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว (Rapid Change) อันเปนผลจากการพัฒนาตามกระบวนการทันสมัย (Modernization) 
ครัวเรือนเกษตรกรจะตองประสบปญหาหลายประการ ทั้งในการประกอบอาชีพและการใชชีวิต
ทั่วไป การทําความเขาใจถึงการปรับตัวของครัวเรือนเกษตรกรในภาวะเชนนี้จําเปนตองอาศัย
แนวคิดหรือทฤษฏีเปนกรอบในการอธิบายวา การที่ครัวเรือนเกษตรกรจะสามารถดํารงชีพอยูไดดี
เพียงใดในภาวะดังกลาว และมีความเกี่ยวของกับอะไรบาง อาชีพเปนตัวบงชี้ที่สําคัญมากตัวหนึ่ง 
ทั้งนี้เพราะอาชีพไมเพียงแตเปนที่มาของรายได แตยังเกี่ยวของกับการจัดหาปจจัยยังชีพอ่ืน ๆ อีก 
อาชีพทางการ เกษตรไม ว าจะ เปนการปลูกพืช  เ ล้ี ย งสัตว  การประมง  หรือ เก็บ เกี่ ย ว
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูรอบตัวเปนยุทธวิธีการดํารงชีพที่สําคัญสําหรับครัวเรือนเกษตรกรใน
ชนบท ในขณะเดียวกันสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรอาจจะประกอบอาชีพอ่ืนๆ ควบคูไปดวย เพื่อ
ลดความเสี่ยงที่มักจะพบในอาชีพเกษตร จากความปรวนแปรของภูมิอากาศและภาวะการตลาด 
อยางไรก็ตาม สภาพการณที่ครัวเรือนเกษตรประสบอยูมีความไมแนนอนอยูไมนอย ทําใหครัวเรือน
เกษตรกรมักจะตกอยูในภาวะออนแอ (Vulnerable) ตามกรอบแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน 
(Sustainable Livelihoods Framework) เมื่อครัวเรือนเกษตรกรตกอยูในภาวะที่ออนแอ การที่จะ
สามารถดํารงชีพตอไปไดอยางยั่งยืนจะตองฝาฟนความออนแอ เหลานี้และพัฒนาตอไป คุณภาพ
ชีวิตและผลประโยชนอ่ืนๆก็จะตามมา ในที่สุดความมั่นคง (Security) ก็จะเกิดขึ้นได การดํารงชีพ
เปนกระบวนการทั้งในระดับปจเจกบุคคลและครัวเรือน เพื่อใหสามารถใชชีวิตไดตามที่ตนเอง
ปรารถนา ตามกรอบแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน อาชีพ เปนกิจกรรมหลักของปจเจกและ
ครัวเรือนที่เปนเครื่องมือนําไปสูการอยูรอดและการดํารงชีพอยางยั่งยืน (อาแว มะแส  และคณะ, 
2550; Somboonsuke et al., 2003 และ Masae, 2007) 

โดยปกติแลวอาชีพเปนกิจกรรมที่ทําเพื่อใหไดรับผลตอบแทนเปนตัวเงินหรือใน
รูปแบบอื่นๆที่จะนําพาไปสูความมั่งคั่งดานเศรษฐกิจ (Wealth) ของครัวเรือน หรืออยางนอยให
สามารถดํารงชีพอยูไดอยางไมลําบาก อยางไรก็ตามการดํารงชีพอาจจะมียุทธวิธีอ่ืนๆประกอบดวย 
ซ่ึงยุทธวิธีเหลานี้อาจจะแตกตางกันไปตามสถานะของครัวเรือนและปจเจก แมยุทธวิธีเหลานี้จะ
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ไมไดมุงแสวงหาผลตอบแทนที่เปนตัวเงินทั้งหมด แตก็เปนวิธีการที่มุงหวังที่จะใหสามารถมีชีวิต
อยูไดอยางมีความสุข ในการแสวงหาปจจัยยังชีพ บุคคลหรือครัวเรือนจําเปนตองอาศัยทรัพยากร
ตางๆหลายดาน ทั้งที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) เพื่อนํามาใชในการผลิตซึ่งเปน
กิจกรรมสําคัญของครัวเรือน และทรัพยากรดานอื่นๆ ไมวาจะเปนทรัพยากรที่เปนตัวเงิน (Financial  
Resources) ทรัพยากรทางสังคม (Social Resources) ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Cultural Resources) 
และทรัพยากรมนุษย (Human Resources) โดยที่ครัวเรือนจะพยายามแปลงเปลี่ยน ทรัพยากรเหลานี้
ใหอยูในรูปของปจจัยยังชีพที่จําเปน (Needs) และความประสงคอยากได (Aspirations) หาก
สามารถดําเนินการที่ตอบสนองทั้งสองอยางนี้ ก็จะทําใหบรรลุถึงความอยูดีมีสุข (Wellbeing) การ
แปลงเปลี่ยนทรัพยากรตาง ๆ มีลักษณะที่ซับซอน และอาจจะมีหลายขั้นตอน ยิ่งในภาวะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความซับซอนจะยิ่งมีมากและอาจจะลําบากสําหรับการปรับตัวของบุคคล
หรือครัวเรือนที่จะดําเนินการไดโดยลําพัง แรงบีบที่มาจากภายนอกที่รุนแรงทําใหชุมชนเองอาจจะ
ตกอยูในภาวะที่ชวยเหลือตัวเองไดไมมาก จึงเปนเรื่องที่จะตองทําความเขาใจเปนกรณีพิเศษถึง
สภาพปญหาที่เกี่ยวของกับการดํารงชีพและลักษณะการประกอบอาชีพในสภาพดังกลาวนี้ เพื่อให
เกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กสามารถดํารงชีพอยูได รวมไปถึงแนวทางในการชวยเหลือและ
สงเสริมอาชีพเพื่อเปนทางเลือกและนําไปสูการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น                    
(อาแว  มะแส และคณะ, 2550; Masae, 2007; บัวพันธ  พรมพักพิง และคณะ, 2549 และ 
Somboonsuke et al., 2003) 

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีรากฐานการผลิตมาจากเกษตรกรรม และเปนประเทศ
ที่ตั้งอยูในเขตรอน มีสภาพแวดลอมเหมาะสมตอการปลูกยางพารา เฉพาะอยางยิ่งทางภาคใต ในป 
2549 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารา จํานวน 14,338,046 ไร พื้นที่ปลูกยางพาราสวนใหญอยูใน
ภาคใต จํานวน 10,955,548 ไร ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด คือ สงขลา นครศรีธรรมราช                           
สุราษฎรธานี ตรัง นราธิวาส ยะลา กระบี่ พังงา พัทลุง ปตตานี สตูล ชุมพร ภูเก็ต และระนอง 
สําหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกยางพาราเปนอันดับสามของภาคใต รองจากจังหวัดสุ
ราษฎรธานี และจังหวัดสงขลา จากขอมูลวิชาการยางพารา ป 2550 ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พบวา จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมด 
จํานวน 1,368,042 ไร และเปนพื้นที่ที่ใหผลผลิตแลว จํานวน 1,087,729 ไร เปนจังหวัดที่มีบทบาท
ทางเศรษฐกิจมากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัด คือ 
ยางพารา มะพราว และไมผล โดยเฉพาะอยางยิ่งในอําเภอจุฬาภรณ ที่ตําบลนาหมอบุญมีพื้นที่ทํา
การเกษตรทั้งหมด จํานวน 41,450 ไร เปนพื้นที่ปลูกยางพารา จํานวน 35,233 ไร มีปริมาณผลผลิต 
8,808.25 ตันตอป คิดเปนมูลคา 396.37 ลานบาท (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
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ตําบลนาหมอบุญ, 2550) จะเห็นไดวาการผลิตยางพารามีความสําคัญตอเกษตรกรตําบลนาหมอบุญ
มาก เพราะเกษตรกรยึดเปนอาชีพหลักในการเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว ในอดีตเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราในตําบลนาหมอบุญมีการผลิตยางพารารูปของยางแผนดิบในสัดสวนที่สูงกวาการผลิตน้ํา
ยางสด จากการสอบถามและรวบรวมขอมูลจากเกษตรอําเภอจุฬาภรณ พบวา ในปจจุบันเกษตรกร
สวนใหญหันมาผลิตน้ํายางสดมากกวาการผลิตยางแผนดิบ ซ่ึงถือเปนประเด็นที่นาสนใจที่ผูวิจัยมี
คําถามขึ้นมาวา สภาพปญหาของการผลิตยางแตละรูปแบบ ทรัพยสินในระบบการผลิต นโยบาย 
แผนงาน และระบบการสงเสริม มีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจในการเลือกผลิตยางแผนดิบ และ
น้ํายางสดอยางไร และเมื่อประสบปญหาเกษตรกรมีการปรับตัวอยางไร การปฏิบัติที่ตามมาจะ
สงผลตอการดํารงชีพที่แตกตางกันหรือไมและ อยางไรระหวางเกษตรกรทั้งสองกลุม โดยผล
การศึกษาในครั้งนี้นาจะเปนประโยชนแกเกษตรกรในการรับรูทั้งขอดี และขอจํากัดของการปรับตัว
และพัฒนาพฤติกรรมการดํารงชีพใหเหมาะสม รวมถึงการวางแผนในการประกอบอาชีพหลัก และ
การจัดสรรเวลาเพื่อประกอบอาชีพเสริม ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนประโยชนแก
หนวยงานที่เกี่ยวของในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตยาง และการสงเสริมอาชีพเสริมเพื่อ
ยกระดับการดํารงชีพใหแกกลุมเกษตรกรอยางเหมาะสมตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
1.  เพื่อศึกษาพัฒนาการรูปแบบผลผลิตยางพาราในตําบลนาหมอบุญ อําเภอ                 

จุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.  เพื่อศึกษาลักษณะการผลิต และการตลาดยางแผนดิบ และน้ํายางสดของ

เกษตรกรชาวสวนยางพาราในปจจุบัน  ในพื้นที่ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

3.  ศึกษาการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด  

4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผลลัพธการดํารงชีพดานการมีหนี้สินกับ              
ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตน้ํายางสด  
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 
1. ทําใหทราบเกี่ยวกับระบบการผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสด และการตลาด

ของยางแผนดิบ และน้ํายางสด และความเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยางในตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2. ทําใหทราบถึงภาวะการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ 
และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด  

3. เพื่อเปนประโยชนแกเกษตรกรในการปรับตัว และการเลือกรูปแบบการผลิต
ยางพาราที่เหมาะสม รวมถึงการวางแผนในการประกอบอาชีพหลักและการจัดสรรเวลาเพื่อ
ประกอบอาชีพเสริม ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผลลัพธการดํารงชีพของเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา 

4. สํานักงานเกษตรกร  และหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของสามารถนําขอมูลไป
ประยุกตใชเพื่อเปนแนวทางในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการสงเสริมอาชีพเสริมใหแก
กลุมเกษตรกรที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของตลาด และความเปนอยูของเกษตรกรมาก
ยิ่งขึ้น 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  

จากแนวคิดเชิงทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานใน
งานวิจัยไวดังตอไปนี้  

สมมุติฐานขอท่ี 1 : ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตในดาน ทุนมนุษย ทุนทาง
ธรรมชาติ ทุนทางการเงิน ทุนทางกายภาพ และทุนทางสังคมของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิต                      
ยางแผนดิบมีความสัมพันธกับผลลัพธในการดํารงชีพดานการมีหนี้สิน  

สมมุติฐานขอท่ี 2 : ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตในดาน ทุนมนุษย ทุนทาง
ธรรมชาติ ทุนทางการเงิน  ทุนทางกายภาพ และทุนทางสังคมของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิต                    
น้ํายางสดมีความสัมพันธกับผลลัพธในการดํารงชีพดานการมีหนี้สิน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาถึง ลักษณะการผลิต และการตลาดยางแผนดิบ และ
น้ํายางสดของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ปญหาที่กอใหเกิดความออนแอและความไมแนนอนกับการผลิต ทุน/ทรัพยสินใน
ระบบการผลิต นโยบาย แผนงานและระบบการสงเสริมของภาครัฐที่มีตอเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา รวมทั้งวัฒนธรรม คานิยม และองคกรทองถ่ินที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกกลยุทธ และ
วิธีการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตน้ํายางสด และการศึกษาผลลัพธการดํารงชีพ โดยศึกษาเฉพาะในตําบลนาหมอบุญ อําเภอ            
จุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีกลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยเชิงปริมาณทั้งสิ้น                         
จํานวน 187 ครัวเรือน ซ่ึงแบงเปนครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบจํานวน 70 ครัวเรือน และ
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดจํานวน 117 ครัวเรือน สวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิง
คุณภาพทั้งสิ้นจํานวน 10 ราย วิธีการศึกษามีทั้งการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณแบบกึ่ง
โครงสราง แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และการสังเกต สถิติที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก 
สถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบไค-สแควร สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการแยกแยะ
ประเด็นหาความเชื่อมโยงและความสอดคลองตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยผูวิจัยไดเร่ิม
ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552  
 

นิยามศัพท 
 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะ เพื่อใหเกิดความเขาใจใน
ความหมายของตัวแปรและผลการวิจัย ดังนี้ 

1. การดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา หมายถึง การกระทํา
ตาง ๆ ที่ดําเนินไปเพื่อใหไดมาซึ่งรายได หรือปจจัยในการใชชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิต           
ยางแผนดิบและครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด 

2. รูปแบบผลผลิตยางพารา หมายถึง ยางแผนดิบ และน้ํายางสด  
3. ยางแผนดิบ หมายถึง ยางแผนดิบที่ผลิตขึ้นโดยครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางโดยตรงยังไมผานการรมควัน  
4. น้ํายางสด  หมายถึง  น้ํายางที่กรีดไดจากตนยางพารา  โดยยังมิไดผาน

กระบวนการใด ๆ มีลักษณะเปนของเหลวสีขาว  
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5. ทรัพยสินในระบบการผลิต หมายถึง ทุนที่มีอยูในครัวเรือน โดยพิจารณาถึง
ความสามารถในการครอบครอง เขาถึง และใชประโยชนจากทุนนั้น ๆ สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ได
แบงทุนที่ศึกษาออกเปน  5 ประเภท คือ 

6.1 ทุนมนุษย หมายถึง ตัวบุคคล ทักษะความรู และความสามารถของบุคคล 
สําหรับในการวิจัยนี้ ทุนมนุษย ประกอบดวย ระดับการศึกษา จํานวนแรงงาน ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ โดยที่ 

1) ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนสูงสุดที่
จบ ทั้งการศึกษาที่เปนทางการในระบบโรงเรียนและการศึกษาที่ไมเปนทางการ  

2) จํานวนแรงงาน หมายถึง จํานวนแรงงานในครัวเรือน และจํานวน
แรงงานจางจากภายนอกครัวเรือน  

3) ทักษะในการประกอบอาชีพ หมายถึง ระดับความรู ประสบการณ และ
ความสามารถที่มีเกี่ยวกับอาชีพการทําสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา  

6.2   ทุนธรรมชาติ หมายถึง หมายถึง ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซ่ึงใน
การวิจัยคร้ังนี้ ทําการศึกษาทุนธรรมชาติ 2 ประเภท ไดแก ขนาดพื้นที่ ถือครอง และ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยที่  

1) ขนาดพื้นที่ถือครอง หมายถึง จํานวนที่ดินของตนเองที่ใชในการผลิต
ยาง ไดแก พื้นที่ถือครองทั้งหมดของครัวเรือน พื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลว พื้นที่สวนยางที่ยังไม
เปดกรีด พื้นที่ใชประโยชนอ่ืน ๆ (พื้นที่ใชประโยชนอ่ืน ๆ หมายถึง ใชประโยชนที่ดินในการทํา
สวนผลไม ทํานา ทําไร และปลูกผัก) 

2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยูในชุมชน ซ่ึงเปนทรัพยากรที่ไมมีใครเปนเจาของชัดเจน แตครัวเรือนเกษตรกรสามารถเขาไปใช
ประโยชนได 

6.3  ทุนทางการเงิน หมายถึง เงิน ซ่ึงเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการไหลเวียนของ
รายได และการสะสมมูลคา สําหรับในการวิจัยนี้ เนนศึกษาทุนทางการเงิน 2 ประเภท คือ รายได 
และเงินออม โดยที่  

1) รายได หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมดที่ไดจากการประกอบอาชีพ ทั้งใน
ภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตรในรอบปที่ผานมา 

2) เงินออม หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมดที่ไดจากการเก็บออมในรอบปที่
ผานมา  
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6.4 ทุนทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงอํานวยความสะดวกในการผลิตยางพารา 
สําหรับในการวิจัยนี้ เนนศึกษาทุนทางกายภาพ 1 ประเภท คือ การคมนาคม โดยที่ การคมนาคม 
หมายถึง การคมนาคมขนสงผลผลิตยางพาราจากสวนยางไปยังแหลงจําหนายประเมินจากเสนทาง
ถนนวาสามารถใชพาหนะใดในการเดินทาง 

6.5 ทุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธทางสังคม ซ่ึงอาจรวมถึงความสัมพันธ
ที่เกิดขึ้นระหวางผูคาและผูซ้ือในตลาด กลุม เครือขาย ประชาสังคม เปนตน สําหรับในการวิจัยนี้ 
เนนศึกษาทุนทางสังคม 1 ประเภท คือ การเปนสมาชิกองคกร และกลุม โดยท่ี การเปนสมาชิก
องคกร และกลุม หมายถึง การเปนสมาชิกขององคกร และกลุม รวมถึงบทบาทหนาที่ในองคกร 
และกลุม 

6.  ปญหาท่ีกอใหเกิดความออนแอ และความไมแนนอนกับระบบการผลิต 
หมายถึง ปญหาและขอจํากัดของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตน้ํายางสด เชน ปญหาเรื่องคุณภาพ และราคาผลผลิตต่ํา ขาดแคลนแรงงาน ขาดเงินในการลงทนุ 
ขาดความรูในเรื่องการจัดการ โครงสรางพื้นฐานไมสะดวก การสงเสริมขาดประสิทธิภาพ และการ
ขาดโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารการตลาดและราคายาง 

7.   นโยบาย แผนงานและระบบการสงเสริม  หมายถึง นโยบาย แผนงาน และการ
สงเสริมที่เกี่ยวของกับการทําสวนยางพารา เชน การปลูก การจัดการฟารม การกรีด และการ
จําหนายผลผลิต เปนตน โดยเกิดจากหนวยงานของราชการ และเอกชน ซ่ึงอาจหมายความรวมถึง 
วัฒนธรรม คานิยม และองคกรทองถ่ินที่สนับสนุนและสงเสริมการทําสวนยางพาราของชาวสวน
ยางพารา 

8.  เทคนิค และวิธีการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพารา หมายถึง เทคนิค 
วิธีปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตยางพารา การทําอาชีพเสริม โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่ม
รายได และความพึงพอใจในความเปนอยู เปนสําคัญ ซ่ึงอาจรวมถึง การพัฒนาทางดานทรัพยสินใน
ระบบการผลิตใหสอดคลองกับปจจัยภายนอกที่เขามากระทบ  

9. ผลลัพธการดํารงชีพ หมายถึง ความสําเร็จของการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ผลิตยางพารายางแผนดิบ หรือน้ํายางสด ซ่ึงนําไปสูการบรรลุเปาหมายการดํารงชีพ ซ่ึงในการวิจัย
คร้ังนี้ เนนทําการศึกษาผลลัพธการดํารงชีพ 3 ประเภท คือ (1) การมีหนี้สิน (2) ความสามารถใน
การชําระหนี้ และ (3) ความพึงพอใจในความเปนอยูในดานตาง ๆ 6 ดาน ไดแก (3.1) ความเพียงพอ
ดานการบริโภคอาหาร (3.2) ความเพียงพอดานเสื้อผาและเครื่องนุงหม (3.3) ความเพียงพอดาน            
ส่ิงอํานวยความสะดวก (3.4) ความเพียงพอดานรายได (3.5) ความเพียงพอดานการศึกษาของบุตร
หลาน และ (3.6) การไดรับบริการดานสาธารณสุขที่ดีพอ 



บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ ไดทําการตรวจเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งไดแยก
การตรวจเอกสารเปนสวนตาง ๆ ไดแก 1) แนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน 2) กรอบการทํางานตาม
แนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน 3) การประยุกตใชกรอบการดํารงชีพอยางยั่งยืนสําหรับการทําฟารม
สวนยางพารา 4) ระบบการทําสวนยางพารา 5) พลวัตของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต
ยางพารา 6) นโยบายในการสงเสริมของภาครัฐที่มีตอเกษตรกรชาวสวนยาง 7) รูปแบบผลผลิต
ยางพารา 8) วิถีการตลาดยางพารา 9) ปญหาและขอจํากัดที่เกี่ยวกับการผลิตยางพารา 10) แนวคิด
การปรับตัว และ 11) งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้ 

 
แนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน (Sustainable Livelihoods Approach) 

 
แนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน มีวัตถุประสงคที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับการทํา

กิจกรรมทางการเกษตรและระบบการดํารงชีพของคนในชนบท ซ่ึงจะสนับสนุนโอกาสในการ
ปรับปรุงระบบการดํารงชีพเพื่อบรรเทาความยากจน (DFID, 1997 อางใน สําราญ สะรุโน, 2545) 
โดยกรอบแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืนพัฒนามาจากพื้นฐานแนวคิดซึ่งเชื่อวามนุษยนั้นมีศักยภาพ
ที่มีอิสระในการตัดสินใจ (Norman, 1984 อางใน ปนแกว เหลืองอรามศรี, 2550) 

DFID (1997 อางใน สําราญ สะรุโน, 2545) ไดกลาวถึงการดํารงชีพ (Livelihoods) 
วาหมายความครอบคลุมถึง งาน กิจกรรม (Activities) ความสามารถ (Capabilities) ทรัพยสิน 
(Assets) ทั้งเปนวัตถุและสวนประกอบในสังคม ซ่ึงมนุษยดําเนินการและปรับใชเพื่อการมีชีวิตอยู
โดยที่มนุษยตองอาศัย ความสามารถ ทรัพยสิน (เครื่องมือใชสอยที่จําเปน ทรัพยากร สิทธิและการ
เขาถึง) และกิจกรรมที่ตองการสําหรับนําไปแปรเปลี่ยนใหไดมาซึ่งสิ่งที่จําเปน หรืออยากไดเพื่อให
สามารถใชชีวิตอยูตามปกติและมั่นคงอันเปนสภาพที่สามารถรับมือกับปญหาไดดี สามารถลดความ
ตึงเครียด และผลกระทบที่เกิดขึ้นได อีกทั้งการดํารงไวหรือปรับปรุงความสามารถ และทรัพยสิน 
และการจัดหาโอกาสในการดํารงชีพอยางยั่งยืนสําหรับรุนถัดไป (Robert and Gordon, 1992 ; อาง
โดย ปนแกว เหลืองอรามศรี, 2550 และ DFID, 1999) ซ่ึงนิยามการดํารงชีพนั้นเนนความสัมพันธ
ระหวางทุนทรัพยากร และทางเลือกที่มีที่คนจนเลือกใชเพื่อความอยูรอด หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่ง 

9 
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คือ ชุดทางเลือกในการเปนอยูและการกระทําที่คนสามารถจะบรรลุไดดวยคุณลักษณะทางเศรษฐกิจ 
สังคม และคุณสมบัติสวนตัวของเขา (Frank, 2000 อางใน ปนแกว เหลืองอรามศรี, 2550)  

สําหรับการดํารงชีพอยางยั่งยืน หมายถึง การแสดงออกถึงศักยภาพในการตอสู
หรือรับมือกับความตึงเครียดหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยดํารงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ หรือ 
ความมั่นคงของระบบนิเวศน ทรัพยากรธรรมชาติ และความเสมอภาคในสังคม ซ่ึงเปนการใช
โอกาสการดํารงชีวิตของคนกลุมหนึ่งโดยไมรุกรานคนอีกกลุมหนึ่งทั้งในปจจุบันและอนาคต หรือ
อีกนัยหนึ่งหมายถึงความสามารถของมนุษยที่จะมีชีวิตอยูและปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ปราศจากการ
สรางความเดือดรอนใหผูอ่ืน ทั้งในปจจุบันและอนาคตโดยระดับความยั่งยืนของวิถีการดํารงชีพใช
เกณฑพิจารณาคือ ความยืดหยุนไดเมื่อเกิดผลกระทบ ไมขึ้นกับการสนับสนุนจากภายนอก รักษา
ผลิตภาพของทรัพยากรไวไดนาน ไมทําลายวิถีการดํารงชีวิตผูอ่ืน หรือสามารถประนีประนอม
รวมกันได  กอใหเกิดความยั่งยืนของการใชสภาพแวดลอม ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 
สังคม และสถาบัน (DFID, 1997 อางใน สําราญ สะรุโน, 2545)  

แนวทางการดํารงชีพอยางยั่งยืนตองอาศัยแนวความคิดหลัก 6 ประการ ดังนี้ 
(DFID, 1997 อางใน สําราญ สะรุโน, 2545) 

1. คนเปนศูนยกลาง (People-Centered) เร่ิมจากการวิเคราะหการดํารงชีพของ
เกษตรกร วิธีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การ
จัดองคกร ที่เกิดกับคน การถือครอง มิติของความยากจน และการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดย
เนนความสําคัญของอิทธิพลดานนโยบาย และการจัดการสถาบันที่เกี่ยวกับความยากจน นํามาปรับ
ในการทํางานสนับสนุนคน เพื่อนําไปสูเปาหมายของการดํารงชีพอยางยั่งยืน ซ่ึงเชื่อวาความยากจน
จะลดลงหากการสนับสนุนจากภายนอกทํางานสอดคลองกับแนวทางของวิถีการดํารงชีพ 
สภาพแวดลอมทางสังคม และความสามารถในการปรับใช  

2. ความเปนองครวม (Holistic) ทุกสิ่งทุกอยางมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันไม
แยกสวนตามลักษณะภูมิศาสตร และกลุมสังคม สํานึกในอิทธิพลหลากหลายที่มีตอมนุษย การทํา
ความเขาใจความสัมพันธระหวางอิทธิพลเหลานี้ และผลกระทบที่เชื่อมโยงกับการดํารงชีพ สํานึก
ในหนาที่ที่หลากหลาย ยอมรับวิถีการดํารงชีพที่หลากหลาย การทําความเขาใจเพื่อนําไปสูผลลัพธที่
หลากหลายของการดํารงชีพ 

3. การเปนพลวัต (Dynamic) ศึกษาเพื่อทําความเขาใจและเรียนรูจากการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนผลทางบวก บรรเทาผลทางลบ ที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบ
ภายนอก 
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4. การสรางบนความเขมแข็ง (Building on Strengths) หลักการสําคัญ คือ การ
เร่ิมวิเคราะหความเขมแข็งมากกวาความตองการ 

5. การเชื่อมโยงมหาภาคและจุลภาค (Macro-Micro Links) การศึกษาการดํารง
ชีพอยางยั่งยืน ตองการที่จะเปนจุดเชื่อมชองวางระหวางระดับนโยบาย สถาบัน ถึงระดับชุมชน และ
บุคคล 

6. ความยั่งยืน (Sustainability) เปนการประเมินความยั่งยืนจาก 4 องคประกอบ
หลัก คือ สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และสถาบัน  

 
กรอบการทํางานตามแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน (Sustainable Livelihoods Framework)  

 
การศึกษาการดํารงชีพอยางยั่งยืนเปนการศึกษาความสัมพันธขององคประกอบ 5 

ประการ ที่จะนําไปสูเปาหมายในการดํารงชีพ (ภาพที่ 1) ซ่ึงประกอบดวย  
1. องคประกอบดานบริบทของความออนแอและความไมแนนอน 

(Vulnerability Context) เปนภาวะที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบโดยตรงตอทรัพยสิน และผลลัพธ
จากวิถีการดํารงชีพ ไดแก  

1.1 ภาวะที่เกิดผลกระทบอยางทันทีทันใด และรุนแรง (Shocks) สงผลเสียหาย
ตอการดํารงชีพ โดยเฉพาะในองคประกอบของทรัพยสิน เชน ภัยธรรมชาติ การขาดเงินใชจาย 
ความขัดแยงในสังคม ปญหาสุขภาพ 

1.2 แนวโนม (Trends) ภาวะแนวโนมของการเคลื่อนไหวของปจจัยตาง ๆ ที่มี
ผลกระทบตอวิถีการดํารงชีพ เชน แนวโนมการเพิ่มขึ้นของประชากร การเปลี่ยนแปลงทาง
ทรัพยากร เศรษฐกิจ รัฐบาล นโยบาย และเทคโนโลยี  

1.3 การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล (Seasonality) ไดแก วัฏจักรตาง ๆ เชน วัฏจักร
ราคา ผลผลิต สุขภาพ โอกาสการจางงาน เปนตน (DFID, 1999) 

Swift (1989) จําแนกปจจัยที่มีผลตอความออนแอและความไมแนนอนออกเปน
สองประเภท คือ ปจจัยใกลเคียง และปจจัยเบื้องตน โดยปจจัยเบื้องตนอาจประกอบดวยความแหง
แลง น้ําทวม ราคาพืชผลตกต่ํา เปนตน ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะมีผลกระทบตอครัวเรือนแตกตางกัน 
ข้ึนกับปจจัยใกลเคียงของแตละครัวเรือน  ซ่ึงประกอบดวย  การผลิต การแลกเปลี่ยน  และ
กระบวนการของทุน/ทรัพยากร Carole (1999) เสนอวาภาวะความออนแอและความไมแนนอนนั้น
เกี่ยวกับความไมมั่นคง ความออนไหวตอภาวะความเปนอยูที่ดีในการเผชิญกับสิ่งแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนความยืดหยุนและความสามารถของครัวเรือนในการสนองตอบตอความ
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เสี่ยง แนวโนมและวงจรของฤดูกาล และตอโอกาสตาง ๆ ที่มีบริบทบางประการอาจมีนัยยะในแง
บวกได เชน แนวโนม และฤดูกาล ทั้งนี้ขึ้นกับโอกาสและการปรับใช เชน เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
อาจชวยเพิ่มศักยภาพในการสรางความมั่นคงใหกับการดํารงชีพ ทั้งนี้การใหความสําคัญกับบริบท
ความออนแอและความไมแนนอน ไมไดหมายความวารายไดและการบริโภคจะไมมีความสําคัญ 
หากแตเพื่อตองการเนนประเด็นความออนแอและความไมแนนอนที่เชื่อโยงกับความไมมั่นคงใน
ชีวิต และนําไปสูความยากจน อันเนื่องมาจากการไมสามารถใชหรือจัดการทรัพยากรเมื่อตองเผชิญ
กับความยากลําบากได  

2. ทุน/ทรัพยากรในการดํารงชีพ (Livelihoods Assets) เปนองคประกอบที่สําคัญ 
หรืออีกนัยหนึ่ง คือ เปนทุนที่เกษตรกรนํามาใชในกระบวนการดํารงชีพ (Livelihoods Process) ซ่ึงมี
ความสัมพันธทางบวกกับการเกิดผลลัพธ มีผลตอโอกาสการเลือกวิถีการดํารงชีพ (Livelihoods 
Strategies) ไดรับอิทธิพลโดยตรงจากบริบทความออนแอและความไมแนนอน การเปลี่ยนแปลง
โครงสราง และสถาบัน ไดแก  

2.1 ทุนมนุษย (Human Capital) หมายถึง ทักษะ ความรู ความสามารถดาน
แรงงาน คุณภาพแรงงาน ศักยภาพการเปนผูนํา และความมีสุขภาพดี ซ่ึงทั้งหมดนี้ชวยใหคน
สามารถดําเนินยุทธศาสตรการดํารงชีพและบรรลุผลเปาประสงคในการดํารงชีพได ในระดับ
ครัวเรือนนั้นทรัพยากรมนุษยมีความแตกตางกันตามขนาดของครัวเรือน ระดับของทักษะ 
สถานะภาพทางสุขภาพ เปนตน โดยทรัพยากรมนุษยถือวามีความสําคัญและมีคุณคามากที่สุดที่
สามารถใชหรือสนับสนุนทรัพยากรประเภทอื่นได  

2.2 ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) หมายถึง ดิน น้ํา อากาศ ปาไม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยทุนทางธรรมชาติเหลานี้เปนทั้งแหลงที่มาของการดํารงชีพ และบริบท
ของความออนแอและความไมแนนอน ซ่ึงทุนธรรมชาติในสภาวะปกติจะชวยสนับสนุนทุนมนุษย 
(เปนแหลงอาหาร และชวยเพิ่มพูนสุขภาพ) แตก็สามารถเพิ่มความออนแอและความไมแนนอนได
ในภาวะภัยพิบัติ 

2.3 ทุนการเงิน (Financial Capital) หมายถึง เงินสะสมที่สามารถนํามาใช
ประโยชนได และเงินไหลเวียน ทุนประเภทนี้ถือวามีความยืดหยุนที่สุด เพราะสามารถแปลงสภาพ
เปนทุนประเภทอื่น ๆ ไดอยางหลากหลาย และใชในการบรรลุเปาประสงคในการดํารงชีพได
โดยตรง เชน การซื้ออาหารเพื่อลดความไมมั่นคงทางอาหาร  

2.4 ทุนกายภาพ (Physical Capital) หมายถึง โครงสรางพื้นฐาน และสินคาที่
จําเปนตอการดํารงชีพ เชน การคมนาคมขนสง ที่อยูอาศัยที่มั่นคง ส่ิงอํานวยความสะดวก และวัสดุ
ที่ใชในการผลิต เปนตน ทรัพยากรเหลานี้เปนความจําเปนพื้นฐานที่สนับสนุนใหการดํารงชีพ
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เปนไปไดดวยดี ในบางกรณี โครงสรางพื้นฐานเหลานี้อยูในความสามารถของชุมชนที่จะรวม
พัฒนาไดเอง แตในหลายกรณีส่ิงเหลานี้มีราคาแพงและจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐ  

2.5 ทุนสังคม (Social Capital) หมายถึง กลุม เครือขาย ประชาสังคม การเปน
สมาชิก ความสัมพันธ หนาที่ในสังคม และภาวะผูนํา เปนตน อยางไรก็ตามทุนทางสังคมนั้น
เกี่ยวของกับ อายุ ฐานะ เพศ ชนชั้น และอาจแตกตางแมภายในครัวเรือนเดียวกัน (Carole, 1999) 
สวน Carney (1999) กลาววาหัวใจของทุนทางสังคมซึ่งมี 3 องคประกอบ คือ (1) ความสัมพันธของ
ความไวเนื้อเชื่อใจ การแลกเปลี่ยนตางตอบแทนระหวางบุคคล (2) ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
ครือขาย และกลุม รวมถึงการเขาถึงสถาบันทางสังคมที่กวางกวาภายในชุมชน และ (3) กฎเกณฑ
รวม บรรทัดฐาน ส่ิงที่ตกลงรวมกัน และสืบทอดตอกันมาในชุมชน Leo J (2000) อางใน ปนแกว 
เหลืองอรามศรี (2550) ไดเสริมวา ทุนทางสังคมรวมถึงความรวมมือและชวยเหลือจากเพื่อนบาน 
องคกรทางศาสนา กลุมผูใชทรัพยากร กลุมทางการเมืองตาง ๆ  

3. การเปล่ียนผานโครงสรางและกระบวนการ (Transforming Structures and 
Processes) เปนองคประกอบที่มีผลกระทบโดยตรงที่ทําใหเกิดความออนแอและความไมแนนอน
ในกระบวนการ และสงผลตอการเลือกวิถีการดํารงชีพ มีสวนประกอบยอย 2 สวน คือ  

3.1 โครงสราง (Structures) หมายถึง รากฐานที่วาง และใชนโยบายและ
กฎหมายในการใหบริการ ซ้ือ คา และดําเนินการในทุก ๆ หนาที่ที่มีผลตอการดํารงชีพ โครงสรางมี 
2 ระดับ คือระดับสาธารณะ และระดับเอกชน เชน รัฐบาล องคกร ประชาสังคม เปนตน  

3.2 กระบวนการ (Processes) หมายถึง สวนขับเคลื่อน ของโครงสราง เชน 
นโยบาย กฎหมาย ขอกําหนด สถาบัน วัฒนธรรม เปนตน กระบวนการที่ดีอาจชวยสรางแรงจูงใจ
ใหกับประชาชนในการสรางทางเลือกของตน และอาจชวยใหคนสามารถปรับใชทุนตาง ๆ ได
ยืดหยุนมากขึ้น เชน การปรับเปลี่ยนและทดแทนทุนประเภทตาง ๆ ไดอยางราบรื่น สวนโครงสราง
และกระบวนการที่เปนปญหายอมสรางอุปสรรคในการประยุกตใชทุนประเภทตาง ๆ เชน (สุรพงษ 
กองจันทึก, 2553) ช้ีใหเห็นวาการไมสามารถใชความรูทองถ่ินของชุมชนในการจัดการปาชุมชนได
อยางเต็มที่เนื่องจากไมไดรับการรับรองหรือสนับสนุนจากนโยบายรัฐในไทย เปนตน 

4. ยุทธศาสตรการดํารงชีพ (Livelihoods Strategies) เปนทางเลือก หรือโอกาส ที่
เกษตรกรใชเปนกลยุทธในการดําเนินชีวิต ซ่ึงจะมีความหลากหลาย (Diversity) ตามลักษณะพื้นที่ 
ภูมิประเทศ ที่ดินที่ถือครอง และชวงเวลา เปนลักษณะที่เปนพลวัต (Dynamic) กระจายหลาย
สถานที่ (Straddling) และมีความเชื่อมโยง (Linkage) กับทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูและบริบทของ
พื้นที่ ภายใตบริบทตาง ๆ ที่แวดลอมครอบครัวและปจเจกบุคคล การดํารงชีพอยูไดจําเปนตอง
พัฒนากลวิธีตาง  ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณที่ เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  นอกจากนี้แลว
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ยุทธศาสตรการดํารงชีพยังมีความแตกตางกันไปภายในครัวเรือนเดียวกันอีกดวย ในขณะที่
โครงสรางและกระบวนการเชิงโครงสรางนั้นมีผลตอสถานภาพการครอบครองทรัพยากรหรือทุน 
และสถานะภาพดังกลาวมีผลโดยตรงตอความสามารถในการเลือกใชยุทธศาสตรการดํารงชีพ
ประเภทตาง ๆ  

ยุทธศาสตรในการดํารงชีพนั้นเปนไดทั้งแนวทางที่มีการวางแผนไวลวงหนา และ
ทั้งทางเลือกที่ปรับใชในการรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้นโดยไมอาจคาดเดาได ซ่ึงครัวเรือน หรือ
ปจเจกจึงมีฐานะเปนเสมือน “ผูจัดการแผนอันซับซอน” ที่ซ่ึงทรัพยากรตางก็เกี่ยวพันซึ่งกันและกัน 
ทั้งหนุนเสริม หรือทดแทนซึ่งกันและกัน (Moser, 1998 อางใน ปนแกว เหลืองอรามศรี, 2550) ใน
การพิจารณาการดํารงชีพในฐานะการจัดการทรัพยากร (Rakodi , 1999) ไดยกตัวอยางทางเลือกที่
คนจนใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน คือ การลงทุน เพื่อสรางความมั่นคงใหกับทุน/ทรัพยากรที่มี
อยู หรือเพิ่มชองทางใหกับทุนใหม ๆ เพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงในระยะยาว ปองกันความ
ไมแนนอนที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนเปนการสรางการไหลเวียนของรายได หรือการผลิต การลงทุน
ดังกลาวอาจเปนไปไดทั้งการใชทุนที่มีอยูอยางเขมขนมากขึ้น หรือดวยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น 
นอกจากนี้การจําหนายทุนที่มีเพื่อชดเชยภาวการณบริโภคที่ไมเพียงพอ หรือเพื่อการลงทุนเพิ่มเติม 
เชน การขายที่ดิน หรือทรัพยสินอื่น ๆ ที่มีการเสียสละทรัพยสินเชนนี้เปนยุทธศาสตรที่อาจพบใน
ภาวะวิกฤติของครัวเรือน เชน การใหบุตรหลานออกจากโรงเรียน เพื่อมาชวยงานในไรนา เนื่องจาก
ขาดแคลนแรงงาน หรือไมสามารถแบกรับภาระคาใชจายในการศึกษาได เปนตน  

5) ผลลัพธการดํารงชีพ (Livelihoods Outcomes) ผลลัพธการดํารงชีพ คือ 
ความสําเร็จที่ไดจากการใชยุทธศาสตรในการดํารงชีพ ไดแก การมีรายไดเพิ่มขึ้น (More Income) 
การเพิ่มการเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งในดานวัตถุ จิตใจ สุขภาพ การเขาถึงบริการตาง ๆ การถูกรวมเขาเปน
สวนหนึ่งของสังคม ความออนแอและความไมแนนอนที่ลดลง เชน ความยืดหยุนที่เพิ่มมากขึ้นจาก
สถานภาพในทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้น ความมั่นคงดานอาหารที่เพิ่มมากขึ้น เชน ฐานทรัพยากร
อาหารที่สมบูรณขึ้น รายไดเพียงพอตอการซื้ออาหารที่จําเปน การใชทรัพยากรที่ยั่งยืนขึ้น เชน มี
สิทธิเพิ่มมากขึ้นในการจัดการทรัพยากร เปนตน โดยผลลัพธจากการดํารงชีพชวยใหเห็นที่มาและที่
ไปของการตัดสินใจในการเลือก และการกระทําตลอดจนเหตุผลในการใหความสําคัญตอทางเลือก
ตาง ๆ ที่มีอยู นอกจากนี้แลวผลลัพธการดํารงชีพยังมีอิทธิพลโดยตรงตอทุน/ทรัพยากรตลอดจน
พลวัตการเปลี่ยนแปลงของทุน/ทรัพยากร ทั้งนี้ความเปนอยูที่ดีขึ้น และความสําเร็จในการรับมือกับ
วิกฤตตาง ๆ ยอมสงผลตอแนวทางการเลือกใชทุน/ทรัพยากรตอไป (ปนแกว เหลืองอรามศรี ,2550) 
ดังภาพประกอบ 1  
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[Livelihood assets : H= Human Capital, N= Natural Capital, F= Financial Capital, P= Physical 
Capital, S= Social Capital  ] 
 
ภาพประกอบ  1   กรอบการทํางานการดํารงชีพอยางยั่งยืน (Sustainable Livelihood Framework) 
                   ที่มา  :   Department for International Development (DFID), 1999 : 10-26. 
 

จะเห็นไดวากรอบแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน เร่ิมตนจากบริบทของความ
ออนแอและความไมแนนอนซึ่งคนครัวเรือนหรือปจเจกเผชิญอยูในชีวิตประจําวัน แตขณะเดียวกัน
ครัวเรือนหรือปจเจกก็ยังสามารถเขาถึงทรัพยากรของตนได ขณะเดียวกันการเลือกใชทรัพยากร
ตลอดจนการใหความหมายกับทรัพยากรนั้นกระทําผานสถาบัน และกระบวนการทางสังคมที่กําลัง
เปลี่ยนแปลง บริบทดังกลาวนี้มีอิทธิพลตอยุทธศาสตรการดํารงชีพที่ครัวเรือนหรือปจเจกเลือกใช
เพื่อการบรรลุผลลัพธการดํารงชีพของตน (ปนแกว เหลืองอรามศรี ,2550) 
 
 
 
 
 



 16 

การประยุกตใชกรอบการดํารงชีพอยางยั่งยืนสําหรับการทําฟารมสวนยางพารา 
 

จากทฤษฎีการดํารงชีพอยางยั่งยืนสามารถนํากรอบแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน
มาประยุกตใชในการวิ เคราะหการดํารงชีพสําหรับระบบการทําฟารมสวนยางพารา  ซ่ึง 
Somboonsuke, et al. (2003) ไดศึกษาเรื่อง การดํารงชีพอยางยั่งยืนของระบบการทําฟารมสวน
ยางพาราขนาดเล็ก กรณีศึกษาของระบบการทําฟารมสวนยาง-ไมผล ในชุมชนเขาพระ ภาคใตของ
ประเทศไทย พบวา สาเหตุของปญหาหรือขอจํากัดที่เกี่ยวของกับระบบการผลิต ในระบบการทํา
สวนยางขนาดเล็กที่มีไมผลรวม ไดแก (1) ราคาผลผลิตต่ํา รวมถึงคุณภาพของผลผลิตต่ํา (2) ขาด
เงินทุนในการลงทุน (3) โรคและศัตรูพืชระบาด (4) ขาดความรูในการจัดการ (5) สภาพอากาศไม
เหมาะสม (6) โครงสรางพื้นฐานไมสะดวก (7) ขาดแคลนแรงงานใน และ (8) การสงเสริมขาด
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเมื่อประเมินปญหาหรือขอจํากัดระบบการผลิตดังกลาวขางตนพบวา ปญหาตนทุน
การผลิตสูงมีความจําเปนและเรงดวนที่จะตองแกไขกอน หากสามารถแกปญหาตนทุนการผลิตสูง
ได ก็จะเกิดประโยชนตอระบบการผลิตในระบบการทําฟารมสวนยางพาราขนาดเล็กที่มีไมผลรวม
มากที่ สุดแสดงใหเห็นวาหากมีการแกปญหาในเรื่องตนทุนปจจัยการผลิตที่ สูงใหต่ําลงได 
โดยเฉพาะราคาปุย สารปราบศัตรูพืช และคาจางแรงงานในการผลิต ทําใหเกษตรกรประหยัด
คาใชจายอันจะสงผลตอการเพิ่มรายไดของระบบฟารมดวย  

นอกจากนี้ปญหาดังกลาวยังจะสงผลกระทบโดยตรงตอทรัพยสิน การวางแผน
และยุทธวิธีการจัดการที่เหมาะสม ซ่ึงมีอิทธิพลตอความสําเร็จ และนําไปสูความยั่งยืนของฟารม 
โดยองคประกอบที่สําคัญที่เปนทุนใหเกษตรกรไดนํามาใชในการดํารงชีพ ประกอบดวยทรัพยสิน 5 
ประเภท ที่เกี่ยวของในที่นี้คือ  

(1) ทุนธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรน้ําสาํหรับกิจกรรมในฟารม ประสิทธิภาพใน
การใชที่ดิน สภาวะอากาศ (อุณหภูมิ, ปริมาณน้ําฝน และความชื้น) และลักษณะดิน  

(2) ทุนทางสังคม ประกอบดวย การเขารวมกลุมทางสังคม การมีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรมในระดับกลุม 

(3) ทุนทางกายภาพ ประกอบดวย ขนาดของฟารม (ขนาดการถือครองที่ดิน) และ
สภาพพื้นที่  

(4) ทุนทางการเงิน ประกอบดวย เงินลงทุนของฟารม เงินออม และหนี้สินของ
ฟารม  
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(5) ทุนมนุษย ประกอบดวย สมรรถภาพของฟารม และความสามารถในการ
จัดการและภารกิจในฟารม เชน อายุ ประสบการณในการประกอบอาชีพ แรงงานภายในฟารม และ
ความรูในการจัดการ  

สําหรับนโยบายและแผนกลยุทธ สามารถแบงนโยบายได 3 ระดับดวยกัน คือ 
แผนและนโยบายระดับชาติ แผนและนโยบายระดับภูมิภาค และนโยบายระดับฟารม โดยเปาหมาย
ของแผนและนโยบายมุงเนนไปที่การเพิ่มรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยางพารา ตลอดจนเพิ่ม
ศักยภาพ และความสามารถในการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางพาราเปนสําคัญ  

ในสวนของการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในระบบการทําฟารมสวน
ยางพาราขนาดเล็กที่มีไมผลรวม เกษตรกรตองลดปญหาหรือขอจํากัดของฟารมโดยการทํา
การเกษตรแบบผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยงในการจัดการฟารม นอกจากนี้ปจจัยอ่ืน ๆ ที่เกษตรกร
ชาวสวนยางพาราในระบบนี้ที่มีผลตอการปรับตัวของระบบฟารม ไดแก ประสบการณในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร ศักยภาพของเกษตรกร (Empowerment) ไดแก การมีสวนรวมใน
องคกรที่ตนเองสังกัดอยู ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ขนาดฟารมที่เหมาะสมกับแรงงาน และ
ระดับการใชเครื่องมือที่เหมาะสม ปจจัยตาง ๆ เหลานี้มีสวนชวยใหลดความเสี่ยงในการจัดการ
ฟารม ซ่ึงนําไปสูศักยภาพและความสามารถในการผลิตของฟารม เพื่อมุงไปสูเปาหมายสุดทาย คือ 
การเพิ่มรายไดของฟารมอันเปนองคประกอบสําคัญของการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการปรับตัวของระบบการทํา
ฟารมสวนยางพาราขนาดเล็กที่มีไมผลรวมคือ ระบบสนับสนุน คือ ขอเสนอแนะแนวนโยบายตาง 
ๆ ที่ชวยสนับสนุนระบบการผลิตของฟารม ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญ คือ ระบบการตัดสินใจของ
เกษตรกร (Decision Making Process) เนื่องจากเกษตรกรตองนําขอเสนอแนะไปพิจารณาและ
ตัดสินใจเลือกใชขอเสนอแนะ และแนวนโยบายที่คิดวาเหมาะสมกับการผลิตตนเอง ภายใต
องคประกอบของระบบฟารมที่ เปนอยู เพื่อใหการดําเนินการผลิตของฟารมมีประสิทธิภาพ 
(Somboonsuke, et al., 2003) 
 
ระบบการทําสวนยางพารา  
 

ในป พ.ศ. 2549 ประเทศไทยมีเนื้อที่ปลูกยางทั้งหมด 14, 2335,440 ไร โดยปลูก
กระจายอยูทั่วประเทศ (นุชนารถ กังพิศดาร และอรวรรณ ทองเนื้องาม, 2550) ซ่ึงกรมวิชาการ
เกษตร (2547) ไดแบงขนาดของพื้นที่ปลูกไว 3 ขนาด คือ (1) สวนยางขนาดเล็ก เปนสวนยางที่มี
พื้นที่ระหวาง 2-50 ไร มีประมาณ 1,037,990 ราย หรือรอยละ 93.18 ของจํานวนสวนยางทั้งหมด 
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และมีขนาดพื้นที่สวนยางเฉลี่ย 13 ไร (2) สวนยางขนาดกลาง เปนสวนยางที่มีพื้นที่ระหวาง 51 - 
250ไร มีประมาณ 7,300 ราย หรือรอยละ 6.55 ของจํานวนสวนยางทั้งหมด และมีขนาดพื้นที่สวน
ยางเฉลี่ย 60 ไร และ (3) สวนยางขนาดใหญ เปนสวนยางที่มีพื้นที่มากกวา 250ไร มีประมาณ 3,000 
ราย หรือรอยละ 0.27 ของจํานวนสวนยางทั้งหมด และมีขนาดพื้นที่ สวนยางเฉลี่ย 395 ไร 
(สถาบันวิจัยยาง, 2545) เกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญรอยละ 95 ของสวนยางทั้งประเทศอยูใน
ภาคใต ซ่ึงเปนเจาของสวนยางขนาดเล็ก และมีพื้นที่ถือครองเฉล่ียตอครัวเรือน 13-25 ไร สวน
เกษตรกรรอยละ 3.40 มีพื้นที่ถือครองตอครัวเรือนมากกวา 50 ไร (พงษเทพ ขจรไชยกุล, 2538)  

ในมุมมองเชิงระบบ Somboonsook, et al. (2002) ไดเสนอแนวคิดเชิงระบบ
เกี่ยวกับระบบการทําฟารมสวนยางพาราขนาดเล็ก ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงองคประกอบทางกายภาพ 
ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม เปนองคประกอบภายนอกของระบบการทําสวนยางพาราโดยเฉพาะ
การทําสวนยางพาราขนาดเล็กที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน แตหัวใจสําคัญของระบบดังกลาวอยูที่
ตัวเกษตรกรเปนหลัก ซ่ึงหมายถึง กระบวนการตัดสินใจของเกษตรกร การรับรูและแลกเปลี่ยน
ขาวสารหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับการผลิต ตลอดจนการควบคุม กําหนดรูปแบบการผลิตของตนเอง 
และการจัดการที่ทําใหเกิดการถายทอดหมุนเวียนองคประกอบตาง ๆ ในระบบใหอยูในสภาวะ
สมดุล (ภาพประกอบ 2 ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  2  ระบบการทําฟารมสวนยางพาราขนาดเล็กในภาคใตของประเทศไทย 
              ที่มา  :  Somboonsook, et al., 2002  

 

 

หมายเหต ุ: 
ปจจัย (Input/output factor) 
การไหลของขาวสาร ความรู  
การควบคุม และการจัดการ 
 ปฏิสัมพันธ 

ผลผลิต 

 
ปจจัยทางกายภาพ 

• สภาพพืน้ที ่
• สภาพภูมิอากาศ 

- อุณหภูม ิ
- ความชื้น 
- ปริมาณฝน 

ปจจัยทางเศรษฐกิจ 

• ระบบตลาด ราคา  

• นโยบายรัฐ 

• การลงทนุ 

• ศักยภาพเกษตรกร 
(Empowerment) 

ปจจัยชีวภาพ 

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง 

ยางพารา 

ความอุดมสมบูรณของดิน 

กิจกรรมการเกษตร
อื่น ๆ ของครัวเรือน 
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พลวัตของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตยางพารา 
 

การศึกษาของ อยุทธ นิสสภา และคณะ (2537) ในเรื่องวิวัฒนาการดานรูปแบบ
สวนยางพาราตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ซ่ึงสามารถเทียบเคียงกับการปรับตัวของระบบการผลิต 
การตลาดและอุสาหกรรมยางพารา โดยผลการศึกษาไดแบงวิวัฒนาการตามชวงเวลาได 4 รูปแบบ
คือ 

รูปแบบที่ 1 : ปายาง เปนการพัฒนารูปแบบแรกเมื่อนํายางพาราเขามาปลูกใน
ประเทศไทย ปลูกโดยใชเมล็ดโดยมากเปนพันธุ Tjirl ที่มีตนเกิดกําเนิดจากประเทศอินโดนีเซีย การ
ปลูกยางพาราในรูปแบบนี้เปนการปลูกยางพาราแทนปาไม โดยการโคนลมไมยืนตนซึ่งเปนพืช
พันธุเกา แลวทําการปลูกยางดวยเมล็ดหรือตนกลาเพาะจากเมล็ด โดยปลูกกระจายทั่วไปภายใน
พื้นที่แบบไมเปนแถวเปนแนว ปลอยใหยางพาราเจริญเติบโตแขงกับพืชอ่ืน ๆ ที่ปลูกไวเพื่อการ
บริโภคภายในครัวเรือน เชน มันเทศ และขาว เปนตน เมื่อตนยางเจริญเติบโตกระทั่งเปดกรีดได
เกษตรกรจะดําเนินการกรีดเพื่อเปนรายไดแกครัวเรือน ขณะเดียวกันไมยืนตนที่สามารถใช
ประโยชนในการทําที่อยูอาศัยไดเกษตรกรทําการตัดไมเพื่อทําที่อยูอาศัย สวนไมยืนตนที่เปนไมผล 
เชน สะตอ เนียง เกษตรกรจะเก็บผลผลิตเพื่อใชประโยชนในการบริโภคในครัวเรือน ชาวบานเรียก
รูปแบบการปลูกยางแบบนี้วา  "ปายาง” ซ่ึงเปนปลูกยางพาราในระยะเริ่มแรกและเปนการแสดง
ความเปนเจาของหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาว ซ่ึงเดิมเปนปาธรรมชาติ 

รูปแบบที่ 2 : สวนยางพันธุดี เมื่อยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ มีผลตอบแทน
ในทางเศรษฐกิจอยางเปนรูปธรรมแกเกษตรกรประกอบกับมีการพัฒนาวิทยาการเกษตรแผนใหม 
โดยการปลูกยางจากเมล็ดยางซึ่งไดรับการคัดเลือกวาใหผลผลิตสูง มีการปลูกเปนแถวเปนแนวและ
ใหจํานวนตนตอพื้นปลูกมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปราบวัชพืชรวมถึงการโคนไมยืนตนที่แขงขัน
การเจริญเติบโตตนยาง และมีการใสปุยบางเปนครั้งคราว เกษตรกรเรียกการทําสวนยางในรูปแบบ
นี้วา “สวนยางพันธุดี” 

รูปแบบที่ 3 : สวนยางสงเคราะห เปนการทําสวนยางสมัยใหมเนื่องจากวิชาการ
ดานการปรับปรุงพันธุยางซึ่งใหผลผลิตสูง และการขยายพันธุปองกันการกลายพันธุโดยการติดตา
เกิดขึ้น ซ่ึงไดรับการสงเสริมจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ดวยการสนับสนุนให
ปลูกยางพันธุดีที่ไดรับการปรับปรุงพันธุซ่ึงใหผลผลิตสูงเพื่อทดแทนยางพันธุพื้นเมืองโดยการติด
ตา มีการนําวิชาการแผนใหมมาใชในการจัดการสวนยางพาราอยางเต็มที่ไมวาจะเปนการกําจัด
วัชพืชดวยใชสารเคมีหรือแรงงานคน มีการใสปุยอยางเปนระบบ เปนการปลูกยางพาราเชิงเดี่ยว ซ่ึง
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จะตองไมมีพืชชนิดอื่นอยูในสวนยางเลย รูปแบบนี้เกษตรกรเรียกวา “สวนยางสงเคราะห” เนื่องจาก
ไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

รูปแบบที่ 4 : สวนยางที่พัฒนาจากรูปแบบที่ 1 ถึงรูปแบบที่ 3 เมื่องมองถึง
สถานการณปจจุบันแลว สวนมากเปนสวนยางสงเคราะห อยางไรก็ตามยังมีระบบสวนยางพันธุดี
เหลืออยูบางในสัดสวนนอย แมในปจจุบันจะมีการผอนผันกฎ ระเบียบของสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยางใหมีการปลูกพืชยืนตนหลายชนิดรวมกับยางพาราได แตในทางปฏิบัติยัง
ไมแพรหลายเทาที่ควร เกษตรกรยังไมมีความชัดเจนในเรื่องผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงตัว
เกษตรกรคํานึงถึงเปนอันดับแรกมากกวาเรื่องระบบนิเวศนหรือสภาพแวดลอม โดยภาพรวม
รูปแบบการทําสวนยางพาราในลักษณะนี้ทําใหการปลูกพืชรวมยางในภาคใตมีความหลากหลายขึ้น 
โดยความหลากหลายดังกลาวขึ้นอยูการจัดการของเกษตรกร  สภาพภูมิประเทศ  ตลอดจนการ
รวมตัวของเกษตรกรเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ซ่ึงกอใหเกิดรูปแบบและระบบการปลูกยางพาราใน
ภาคใตมีความหลากหลายมากขึ้น 

Somboonsuke, et al. (2002) ไดศึกษาวิวัฒนาการการปรับตัวของระบบการผลิต 
การตลาด และอุตสาหกรรมยางพาราในภาคใต โดยแบงชวงเวลาเปน 5 ชวง คือ (1) ชวงเริ่มตน
ตั้งแตยางพาราเขามาปลูกจนถึง ป พ.ศ. 2502 เปนชวงที่ระบบการผลิตยางพาราเปนแบบดั้งเดิม (2) 
ชวงปฏิวัติเขียวระหวาง ป พ.ศ. 2503-2512 ชวงของการเริ่มตนระบบการผลิตยางพาราสมัยใหม (3) 
ชวงป พ.ศ. 2513-2522 เปนชวงของการนําระบบการผลิตยางพาราสมัยใหมมาใช (4) ป พ.ศ. 2523-
2532 เกิดระบบการผลิตยางพาราทางเลือก และ (5) ป พ.ศ. 2533-ปจจุบันเปนชวงที่เนนระบบ
อุตสาหกรรมยาง ดังแสดงในตาราง 1  
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ตาราง 1 วิวัฒนาการการปรับตัวของระบบการผลิตยางพาราขนาดเล็กของไทยในชวง 100 ป 
 
ชวงเริ่มตน-2502 ชวงปฏิวัติเขียว 

(2503-2512) 
ชวงระบบการผลิต
ยางสมัยใหม  
(2513-2522) 

ชวงระบบการผลิต
ยางทางเลือก 
(2523-2532) 

ช ว ง ก า ร ผ ลิ ต
อุตสาหกรรมยาง 
(2533-ปจจุบัน) 

- พัน ธุ ดั้ ง เ ดิ ม ให
ผ ล ผ ลิ ต ต่ํ า  เ ช น   
Tjir 1 และ PB 86  
- ประสบการณได
จากบรรพบุรุษ 
- ใชเทคโนโลยีตั้ง
เดิม เปนภูมิปญญา
ทองถิ่น  
- รูปแบบยางแผน
ดิบมากกวา 90 % 
- ตลาดมีลักษณะ
เปนการแลกเปลี่ยน
สินคา 
- เปาประสงคของ
ฟารมสวนใหญเพื่อ
ยังชีพ 
 
 

- เริ่มใชพันธุใหมที่
ใหผลผลิตสูง  เชน 
RRIM 623, PB 5/51, 
RRIM 600 เปนตน 
- สํานักงานกองทุน
สง เคราะหการทํ า
สวนยาง  (ORRAF) 
และสถาบันวิจัยยาง 
(RRIT) ทําใหเร่ิมนํา
เทคโนโลยีใหมเขา
มา 
- รูปแบบยางแผน
ดิบมากกวา 90 % 
- เกษตรกรเริ่มขยาย
พื้นที่ปลูกมากขึ้น 
- ยังอ ยู ในลักษณะ
ตางคนตางขาย การ
รวมกลุมนอย 

- การใชยางพันธุ
ใหผลผลิต สูง  เชน 
RRIM 600 มากขึ้น  
- ห น ว ย ง า น
สนับสนุนปจจัยการ
ผลิตมากขึ้น 
- มีการขยายเนื้อที่
ก า ร ป ลู ก ม า ก ขึ้ น 
เกษตรกรมีอํ านาจ
ต อ ร อ ง ม า ก ขึ้ น 
เนื่ อ งจากมีก ารรม
กลุม  
- รูปแบบยางแผน
ดิบมากกวา 80 % แต
เริ่มทําน้ํายางสดมาก
ข้ึน 
- เริ่มใช เครื่องมือ
ทุนแรง  
- เริ่มคิดทําอาชีพ
เสริมเพื่อเพิ่มรายได 

- ปรับเปลี่ยนพันธุ
ยางใหผลผลิตสูง  
- เ ก ษ ต ร ก ร รั บ
ขอมูลขาวสารมากขึ้น 
- มีระบบทางเลือก
และกิจกรรมเสริมให
เกษตรกรมากขึ้น การ
รวมกลุมมีมากขึ้นทํา
ใหมีอํานาจตอรอง 
- รูปแบบผลผลิต : 
มียางแผนดิบ  และ
น้ํายางสด  
- การขายในรูปกลุม
มากขึ้น 
- รัฐโดยสํานักงาน
กองทุนสงเคราะห 
(ORRAF) ใหการ
สงเคราะหอยางเต็มที่ 

- รัฐมุง เนนระบบ
อุตสาหกรรมเพื่อ
เ พิ่ ม ก า ร ใ ช
ภายในประเทศ  
- พั น ธุ ย า ง ใ ห
ผ ล ผ ลิ ต สู ง จ า ก
ส ถ า บั น วิ จั ย ย า ง 
(RRIT) สูเกษตรกร
แตเกษตรกรยังเชื่อ
ในพันธุ RRIM 600  
- น โ ย บ า ย มุ ง สู
อุตสาหกรรมมาก
ข้ึน 
- เกษตรกรเปลี่ยน
รูปแบบผลผลิตจาก
ยางแผนเปนน้ํายาง
สด  
- ก า ร ร ว ม ก ลุ ม
เขมแข็งขึ้น  (กลุม
น้ํายางสด) 
- ราคายางผันผวน
มาก  จึงมีนโยบาย
ชวยเหลือเกษตรกร
มากในชวงนี้ 

 
ที่มา : Somboonsuke, et al., 2002 
 
 จากตารางจะเห็นไดวา ในอดีต คือในชวงที่ (1) และ ชวงที่ (2) เกษตรกรชาวสวน
ยางพารา มีการผลิตยางพาราในรูปแบบของยางแผนดิบมากกวารอยละ 90 ตอมาในชวง                            
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ที่ (3) เกษตรกรชาวสนยางพาราเริ่มลดการผลิตยางแผนดิบลง และเริ่มมีการผลิตน้ํายางสดเพิ่มขึ้น
จนถึงปจจุบัน  

การศึกษาของ บัญชา สมบูรณสุข และคณะ(2548) ที่อธิบายวา ผลผลิตยางพารา
ของไทยมีความหลากหลายมากกวาเมื่อ 20 ปที่แลว ซ่ึงเปนผลจากความตองการวัตถุดิบยางพาราใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตและการพัฒนาของภาคเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ดวยเหตุนี้ จึงทําใหเกษตรกรชาวสวนยางตองปรับเปลี่ยนรูปแบบผลผลิตของตนเอง
ใหมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม โดยใน
ปจจุบันรูปแบบผลผลิตยางพาราสามารถจําแนกตามผูผลิตแตละระดับไดดังนี้ คือ (1) ในระดับ
ฟารม ไดแก เกษตรกรผูปลูกยางพารา รูปแบบผลผลิตที่พบคือ ยางแผนดิบ (Unsmoked Sheet) น้ํา
ยางสด (Rubber Latex) ยางกนถวยหรือเศษยาง (Cup Lump) ยางแผนรมควัน (Smoked Sheet) ยาง 
ADS ยางแผนผ่ึงแหง และขี้ยาง (2) ในระดับของโรงงานอุตสาหกรรมยาง รูปแบบของผลผลิตที่พบ 
ไดแก น้ํายางขน ยางเครฟ ยางแทง และ ยางแผนรมควัน เปนตน การพัฒนาที่เนนทางเศรษฐกิจเปน
สําคัญไดสงผลใหภาคอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปริมาณ
ความตองการยางพาราในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งลักษณะหรือรูปแบบผลผลิตที่
ภาคอุตสาหกรรมตองการก็เปลี่ยนแปลงไป เชน ยางแผนดิบที่ภาคอุตสาหกรรมตองการมากในอดีต 
แตในปจจุบันกลับมีความตองการลดลง โดยตองการผลผลิตในรูปน้ํายางสดมากยิ่งขึ้น ทําให
เกษตรกรชาวสวนยางตองปรับเปลี่ยนรูปแบบผลผลิตของตนเองใหตอบสนองความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมตามไปดวย ปรากฏการณดังกลาวสามารถอธิบายเงื่อนไขที่เปนปจจัยที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลผลิตยาง (Rubber Production) ไดคือ (1) จุดรับซื้อน้ํายางสดในทองถ่ินมี
มาก และสะดวกตอเกษตรกรในการเขาถึงมากกวายางแผนดิบ (2) มีการแขงขันกันสูงของผูรับซื้อ 
โดยเกษตรกรสามารถเลือกขายผลผลิตของตัวเองใหกับแหลงรับซื้อที่ใหราคารับซื้อดีกวา และ (3) 
ปญหาจากการขาดแคลนแรงงาน พบวา สาเหตุจากการเคลื่อนยายแรงงานออกจากทองถ่ินมากขึ้น 
และปญหาที่ระบบการศึกษาสูงขึ้น เปดโอกาสใหคนในทองถ่ินไดเรียนในระดับที่สูง ทําใหคานิยม
ของรุนลูกหลานไมนิยมทํางานในภาคเกษตร สงผลใหโครงสรางของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราเปลี่ยนไป เหลือแตรุนพอแมที่ยังคงทํางานในทองถ่ิน เมื่อแรงงานไมพอประกอบกับ
สังขาร/อายุมากทํางานหนักไมคอยไหว แนวคิดที่จะทําใหตนเองสะดวกขึ้นในธุรกรรมตาง ๆ จึง
เกิดขึ้น ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตยางแผนดิบที่ยุงยากและใชแรงงานมาก มาผลิตน้ํายางสด 
ซ่ึงสามารถลดปญหาการขาดแคลนแรงงานไดระดับหนึ่ง  

หลักชัย กิตติพล (2550) นายกสมาคมยางพาราไทย ไดกลาวถึงสถานการณการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง วาจากการที่ราคาผลิตภัณฑยางเกือบ
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ทุกชนิดไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรม
ยางพารา กลาวคือโครงสรางหลักของอุตสาหกรรมยางพารา ซ่ึงประกอบดวย ชาวสวนยาง โรงงาน
น้ํายางขน โรงงานผลิตยางแผนรมควัน โรงงานผลิตยางแทง และโรงงานผลิตถุงมือยาง ขณะนี้
โรงงานผลิตยางแผนรมควันซึ่งมีสัดสวนมากที่สุด เนื่องจากที่ผานมาประเทศไทยเปนผูผลิตและ
สงออกยางแผนรมควันรายใหญ ปรากฏวาขณะนี้ โรงงานผลิตยางแผนรมควันทั้งของภาคเอกชน
และสหกรณการเกษตรตองเลิกกิจการ สวนที่ยังดําเนินกิจการอยูเดินเครื่องผลิตเพียงรอยละ 50 
เทานั้น โดยสาเหตุที่โรงงานยางแผนรมควันตองเลิกกิจการ หรือลดกําลังการผลิตมี 2 สาเหตุที่
สําคัญ คือสถานการณของผูใชยางในตลาดโลกเปลี่ยนไป จากเดิมผูใชยางโดยเฉพาะผูผลิตยาง
รถยนตจะใชยางแผนรมควันเปนวัตถุดิบ แตปจจุบันไดหันมาใชยางแทง เพราะมีราคาถูกกวา 
ประการที่สองคือจากการที่ราคาน้ํายางสดอยูในเกณฑสูง ทําใหชาวสวนยางสวนใหญเลิกทํายาง
แผนดิบ เพราะการทํายางแผนดิบตองใชเวลา ในขณะที่น้ํายางกรีดออกมาแลวขายไดในทันที แถม
ยังไดราคาดีและรวดเร็วกวา ดังนั้นชาวสวนยางจึงขายเปนน้ํายางสดใหกับโรงงานผลิตน้ํายางขน 
จากเดิมจะผลิตเปนยางแผนดิบปอนโรงงานยางแผนรมควัน จึงทําใหโรงงานยางแผนรมควันไมมี
วัตถุดิบปอนโรงงานหรือมีวัตถุดิบเมื่อผลิตเปนยางแผนรมควันแลวตลาดรองรับแคบลง สงผลให
โรงงานตองปด เพราะไมสามารถปรับมาเปนโรงงานยางแทงหรือโรงงานน้ํายางขนได นอกจากนี้
ยังมีโรงรมยางของสหกรณการเกษตรทั่วประเทศ ที่รัฐบาลเคยสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมกัน
ตั้งโรงรมยางตองปดกิจการไปจํานวนมากเชนเดียวกัน 

 
นโยบายในการสงเสริมของภาครัฐท่ีมีตอเกษตรกรชาวสวนยาง 
 

การปลูกยางพาราของเกษตรกรไมไดขึ้นอยูกับการตัดสินใจของเกษตรกรเพียง
อยางเดียว แตจะขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐที่ควบคุม กํากับ ดูแลหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัย
พัฒนาสงเสริม และสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางดวย ที่ผานมารัฐมีนโยบายที่
สงเสริมตอเกษตรกรชาวสวนยาง ประกอบดวยประเด็นที่สําคัญ คือ 

1. การปฏิรูประบบการพัฒนายางพาราไทย 
กรมพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศ (2550) ไดรายงานถึงการสงออกยาง

ธรรมชาติของไทยวามีปริมาณการสงออกเปนอันดับหนึ่งของโลก แตเกษตรกรชาวสวนยางพารายัง
ขาดความมั่นคงในอาชีพการทําสวนยาง เนื่องจากราคายางยังผันผวนอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมี
ปญหาอื่น ๆ หลายประการจําเปนตองมีการแกไขกรณีเรงดวนพรอม ๆ กัน เพื่อใหสถานะยางพารา
ของไทยมีความมั่นคง สามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาที่ไดมีการ
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นําเสนอมี 3 ประเด็นที่สําคัญไดแก สาเหตุของเกษตรกรชาวสวนยางพารายังคงยากจนอยู สาเหตทุีม่ี
การผลิตยางไดจํานวนมากแตมีรายไดนอย และ สาเหตุของตลาดยางเปนของผูซ้ือ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้  

1.1 สาเหตุของปญหา คือ ดานการบริหารจัดการ โดยมีหนวยงานที่มีหนาที่
เกี่ยวของจํานวนมาก ทําใหเกิดการซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการขาดการประสานงาน 
โครงสรางขององคกรขาดความยืดหยุน กฎระเบียบไมมีความทันสมัย ขาดทิศทางและเปาหมายใน
การดําเนินงานเฉพาะดาน และนโยบายขาดความตอเนื่อง และขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตามนโยบาย 

1.2 ปจจัยการผลิตไมเต็มประสิทธิภาพ เชน การใชแรงงานในครัวเรือน และ
การใชประโยชนจากสวนยางไมเต็มที่ เชน การปลูกพืชแซม การเลี้ยงสัตวไมมากนัก  

1.3 มูลคาเพิ่มต่ํา เนื่องจากผลิตภัณฑแปรรูปมีนอย ไมมีความหลากหลาย และ
หนวยงานของรัฐไมไดมีการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑยางธรรมชาติอยางจริงจัง นอกจากนี้การ
ทดสอบและรับรองผลิตภัณฑยางไมครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ  

1.4 ดานการตลาดยังมีการพึ่งตลาดตางประเทศเปนหลัก ตองอาศัยกลไกการ
แทรกแซงตลาดยาง และที่สําคัญขอมูลขาวสารที่เกษตรกรไดรับไมมีความทันสมัย ทําใหเกิดการเอา
เปรียบจากพอคาคนกลาง 

1.5 ขาดขอมูลการวิจัย และการพัฒนาเชิงรุก ทางดานขอมูลการวิจัยยังไมมี
ความสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ นอกจากนี้เพื่อให
การแกไขปญหายางพาราไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนจะตองมีการปฏิรูปยางพาราใหมีความ
ครอบคลุมทั่วทุกดาน ซ่ึงทางภาครัฐไดมีการกําหนดแนวทางการปฏิรูประบบการพัฒนายางพารา
ไทย โดยลักษณะการดําเนินงานเพื่อใหระบบยางพาราไทยตรงตามเปาหมายของวิสัยทัศน คือ ทํา
ใหยางพาราของไทยเปนอุตสาหกรรมหลักของชาติ เปนเสมือนหัวรถจักลากจูงเศรษฐกิจ และ
สังคมไทย และพันธกิจ คือ ตองมีการวางแผน และปรับแนวทางในการดําเนินงานใหม มีลักษณะ
การดําเนินงานดังนี้ 

1.5.1 ปฏิรูประบบและสถาบันการจัดการยางพาราใหมทั้งหมด ทั้งดาน
การจัดการใหมีการปรับระบบการทํางานใหม เพื่อใหเกิดความคลองตัว และเกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ ประกอบกับใหมีการกําหนดเปาหมายงานที่จัดเจน มีแผนงาน มีการติดตามการ
ดําเนินงาน และมีการประเมินผลอยางเปนระบบ เพิ่มการประสานงานในแนวราบ ที่สําคัญใชการ
วิจัยและการพัฒนาเปนเครื่องมือในการบริหารงานอยางตอเนื่อง  
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1.5.2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา และทําให
เกษตรกรชาวสวนยางพาราใชประโยชนจากสวนยางอยางเต็มที่ ทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม โดยกําหนดพื้นที่ปลูกสรางสวนยางในพื้นที่ตาง ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะตอง
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแดลอมของไทยและของโลก และเนนการสรางสวนยาง
พันธุดีที่ใหผลผลิตสูง ทั้งโดยการปลูกแทน และการปลูกใหม ทั้งนี้ใหสงเสริมการทําสวนยางอยาง
ยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล และมุงเนนการลดตนทุนการผลิตในระดับฟารม สงเสริมการปลูกพืช
แซม และเลี้ยงสัตวในสวนยาง เพื่อความหลากหลายทางชีภาพ ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว 

1.5.3 การทําใหเกิดผลิตภัณฑยางที่ไดมาตรฐานสากลอยางหลากหลาย
จากทุกระดับของสังคม เชน สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑยาง และรวบรวมขอมูลผลิตภัณฑยางที่ทําการผลิตภายในประเทศและตางประเทศ ศึกษา
วิเคราะหเทคโนโลยี และการตลาดของผลิตภัณฑ ตาง ๆ กําหนดกลยุทธในการสงเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑภายในประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมที่ทําการแปรรูปผลิตภัณฑจากไมยางพารา 

1.5.4 การปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนายางพารา โดยการกําหนดทิศทาง 
เปาหมายการวิจัยตามความตองการของผูใชงานวิจัย เชน ชาวสวนยางพารา และผูผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม เปนตน รวมทั้งกําหนดนโยบายและสรางนักวิจัยใหเพียงพอ เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมยางไทยใหมีความกาวหนายิ่งขึ้นในอนาคต การติดตามและประเมินผล การประยุกต
ความรูในแงมุมตาง ๆ เกี่ยวกับยางพาราจากภูมิปญญาของเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

1.5.5 ปฏิรูประบบการตลาดยางพาราทุกดาน โดยผลักดันใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางธุรกิจคายาง ผลิตภัณฑยาง และผลิตภัณฑไมยางพาราของโลก รวมทั้งจัดตั้งตลาด
สินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย เพื่อเปนแหลงซื้อขายยางใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว จัดตั้ง
องคกรความรวมมือดานยาง 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพื่อชวยรักษาเสถียรภาพ
ราคายางพารา ที่สําคัญจัดตั้งองคกรชาวสวนยางทั้งที่เปนนิติบุคคล และไมเปนนิติบุคคล ใหเปน
เครือขายเชื่อมโยงกันเพื่อสรางความเขมแข็งขององคกร และพัฒนาคุณภาพสินคา  

1.5.6 สรางฐานขอมูลยางพาราใหครบถวน ถูกตอง และเชื่อถือได โดยใช
ขอมูลของประเทศผูใชยาง และสภาวะทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการผลิต การใชยางธรรมชาติชนิดตาง 
ๆ และราคายาง เปนตน 

1.5.7 สรางเมืองยาง (Rubber City) เพื่อเปนศูนยกลางของผลิตภัณฑ
ยางพารา โดยการสรางนิคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง สรางแรงจูงใจใหนักธุรกิจตางประเทศและ
ในประเทศมาลงทุน รัฐบาลลงทุนเรื่องการบําบัดน้ําเสีย และจัดหาน้ําจืดใหมีใชอยางเพียงพอ ซ่ึง
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นายอุทัย สอนหลักทรัพย (2552) ประธานกรรมการสภาการยางแหงประเทศไทย กลาววา ในฐานะ
ที่เขาไปดูแลพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย จะผลักดันใหองคการสวนยางเปนเมืองยางให
ได เนื่องจากองคการสวนยางเปนหนวยงานภาครัฐที่มีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุดของประเทศไทย เปน
แหลงเรียนรูของผูที่สนใจในเรื่องของยางพาราทุกขั้นตอน ตั้งแตเร่ิมตนปลูกสรางแปลงขยายพันธุ
ยางที่ไดมาตรฐาน ไปจนถึงการแปรรูปยาง 

1.5.8 สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรชาวสวนยาง และวิสาหกิจ
ชุมชนมีสวนรวมในทุกดาน เชน การกําหนดนโยบายระดับชาติ ทั้งดานการผลิต การแปรรูป 
อุตสาหกรรมยาง และการตลาด สรางโอกาสใหเกษตรกรชาวสวนยางและวิสาหกิจชุมชนมี
ความสามารถในการผลิต การตลาด ตลอดจนการสงออกยางดิบ และผลิตภัณฑยางผานระบบ
สหกรณโดยการสนับสนุนของภาครัฐ  

2. นโยบายการแกปญหาวิกฤตการณราคายางตกต่ํา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  (2551) ไดรายงานหลังจากการประชุม

คณะกรรมการบริหารองคการสวนยาง (อสย.) และคณะกรรมการบริหารสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) ผลการประชุมของบริษัทรวมทุนยางระหวางประเทศ จํากัด มีมติ
เห็นชอบใหทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมมือกันแกปญหาราคายางตกต่ําโดย
มาตรการเรงดวนที่ทําการตกลงกันมี 4 มาตรการ ไดแก  

2.1 ปลูกตนยางใหมทดแทนตนยางเการวมทั้ง 3 ประเทศ จํานวน 1.06 ลานไร 
ซ่ึงจะทําใหปริมาณยางในตลาดในป พ.ศ.2552 หายไปประมาณ 215,000 ตัน ในสวนของประเทศ
ไทยมีเปาหมายในการปลูกยางใหมทดแทนยางเกาประมาณ 400,000 ไร 

2.2 ชะลอการขยายพื้นที่ปลูกยางใหม สําหรับประเทศไทยจะหาพืชชนิดอื่นมา
ปลูกแทนการปลูกตนยางใหม  

2.3 ใหรัฐบาลของทั้ง 3 ประเทศ สนับสนุนใหเกษตรกรชะลอการกรีดยาง 
2.4 การประสานงานดานการตลาดระหวางประเทศ เพื่อสรางความมั่นใจเรื่อง

การไมบิดพล้ิวสัญญาซื้อขาย โดยมีมาตรการเบื้องตน คือ ขึ้นบัญชีดําผูที่บิดพล้ิวสัญญา มีการ
สงเสริมใหมีการเจรจาและใชอนุญาโตตุลาการในกรณีพิพาท และไมเห็นดวยกับการลดราคาสินคา 
หรือยกเลิกสัญญาที่ไดตกลงกันไวลวงหนา 

องคการสวนยาง (2552) ไดรับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ให
ดําเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนยเครือขายถายทอดเทคโนโลยีดานยางพาราครบวงจร เพื่อใหเกิด
การเชื่อมโยง และรวมมือเปนเครือขายธุรกิจยางพาราครบวงจร เนื่องจากปจจุบันไดมีภาวะที่สงผล
กระทบตอการประกอบอาชีพทําสวนยางพาราและธุรกิจยางพารา โดยในชวงป 2545-2550 ราคา
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ยางมีเสถียรภาพ เกษตรกรหันมาปลูกยางพารามากขึ้น เกษตรกรกรีดยางพาราในขณะที่ตนยางยัง
เล็กไมไดขนาด และกรีดถ่ี สงผลใหเปลือกกรีดหมดเร็วเกินกําหนด ผลผลิตลดลง อายุของตนยางก็
ลดลงดวย แตในชวงปลายป 2551 ถึงปจจุบัน ราคายางไดลดต่ําลง เนื่องจากความตองการใชยาง
ลดลง องคการสวนยาง ไดมีการพัฒนาความรูในรูปแบบตาง ๆ ใหเกษตรกรไดรับทราบ และในป 
2552 ไดเตรียมดําเนินการจัดตั้งศูนยเครือขายถายทอดเทคโนโลยียางพาราครบวงจร โดยเชื่อมโยง
เครือขายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ดานยางพาราครบวงจรในพื้นที่ปลูกยาง 60 จังหวัด เพื่อให
ผูเกี่ยวของไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ระหวางหนวยงานรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ สราง
เครือขายความรวมมือกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรในดานการศึกษาปญหานําไปสูการมีสวนรวม
สรางเครือขายธุรกิจยางพาราครบวงจร สงเสริมพัฒนาใหเชื่อมโยงเครือขายอยางเขมแข็งและยั่งยืน
ซ่ึงองคการสวนยางไดเร่ิมดําเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนยเครือขายถายทอดเทคโนโลยีดาน
ยางพาราครบวงจร โดยเรงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือขายฯ ใหเสร็จสิ้นภายใน
ปงบประมาณ 2552 กลุมเปาหมายเกษตรกรเขารวมโครงการฯ จํานวน 20,000 คน ใน 60 จังหวัด
ของประเทศที่มีพื้นที่ปลูกยางพารา โดยไดเร่ิมดําเนินการไปแลวตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2552 จนถึง
วันที่ 23 มีนาคม 2552 รวม 5 จังหวัด มีเกษตรกรเขารวมโครงการดังกลาวแลว จํานวน 2,893 คน 
แยกเปน จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 331 คน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 499 คน จังหวัดนาน 
จํานวน 531 คน จังหวัดชัยภูมิ 530 คน จังหวัดจันทบุรี จํานวน 612 คน และจังหวัดระยอง จํานวน 
390 คน 

 
รูปแบบการผลิตยางพารา  
 

ชุมสิน ทองมิตร (2550) รายงานวาผลผลิตยางของประเทศไทย ไดแก ยางแผนดิบ 
น้ํายางสด และยางกอนถวย ซ่ึงการผลิตยางของครัวเรือนเกษตรกรสามารถดําเนินการไดหลาย
รูปแบบ โดยในแตละรูปแบบจะไดรับความนิยมแตกตางกันไปขึ้นอยูกับความตองการของตลาด 
โดยสงผลใหราคาที่ไดจากการตัดสินใจเลือกในแตละรูปแบบแตกตางกันไป ในที่นี้จะขอกลาวถึง
รูปแบบ ลักษณะการผลิตยาง 2 รูปแบบ ที่พบในประเทศไทย  

1. ยางแผนดิบ เปนรูปแบบการผลิตที่เกษตรกรชาวสวนยางนิยมผลิตมากที่สุดใน
อดีตชวงเริ่มตนตั้งแตยางพาราเขามาปลูกในประเทศไทย (ตารางที่ 1 ) เนื่องจากทําตามที่ตลาด
ตองการ ซ่ึงมีรานรับซื้อกระจายทั่วไป เกษตรกรจะรวบรวมน้ํายางสดที่กรีดไดในแตละวันมากรอง
แยกสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปนออก เติมสารทําใหน้ํายางจับตัว รีดเปนแผนแลวทําใหแหง โดยอาจทํา
เปนยางแผนดิบ ยางแผนผ่ึงแหง หรือยางแผนรมควัน ราคายางในทองตลาดแตกตางกันตามคุณภาพ
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ของแผนยางที่ผลิตได ซ่ึงสถาบันวิจัยยาง (2550) ไดเสนอแนะการทํายางแผนชั้นดีที่มีหลักการ    
งาย ๆ คือ ทํายางใหสะอาด รีดแผนยางใหบาง สีของแผนยางสม่ําเสมอ ใชน้ําและน้ํากรดถูก
อัตราสวน ซ่ึงมีขั้นตอนการทําดังตอไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1 : การเก็บรวบรวมน้ํายาง เกษตรกรควรเช็ดถวยยางใหสะอาดกอน
รองรับน้ํายาง ทําความสะอาดถังเก็บน้ํายางกอนใชทุกครั้ง 3 อยาใสขี้ยางหรือใบไมลงในถังเก็บ   
น้ํายาง จะทําใหยางสกปรก จับตัวเปนกอนเร็ว กรองน้ํายางไดยาก และถังเก็บน้ํายางควรมีฝาปด 
เพื่อปองกันมิใหน้ํายางลนออกมานอกถังในระหวางนําไปยังโรงทํายางแผน 

ขั้นตอนที่ 2 : การทําความสะอาดเครื่องมือ นั่นคือเกษตรกรจะตองทําความสะอาด
เครื่องมือทํายางแผนทุกชนิดกอนและหลังจากใชงานแลว เครื่องมือการทํายางแผนควรใหเปยกน้ํา
ทุกครั้งกอนใชเพื่อความสะดวกในการทําความสะอาดหลังใชเสร็จเครื่องมือที่จําเปนในการทํายาง
แผน เครื่องมือที่จําเปนในการทํายางแผน ประกอบดวย (1) เครื่องกรองลวดเบอร 40 และ 60 (2) ตะ
กง (3) ถังสําหรับใสน้ําและน้ํายาง (4) โตะนวดยาง (5) เครื่องรีดชนิดล่ืนและชนิดดอก (6) โรงเรือน
หรือเพิงอยางงาย ๆ (7) กระปองตวงน้ํายางและน้ํา (8) ใบพายสําหรับกวนน้ํายาง (9) ภาชนะผสม
น้ํากรด 

ขั้นตอนที่ 3 : การกรองน้ํายาง เกษตรกรควรกรองน้ํายางดวยเครื่องกรองลวดเบอร 
40 และ 60 เพื่อเอาสิ่งสกปรกออก โดยวางเครื่องกรองซอนกัน 2 ช้ัน เบอร 40 ไวขางบน และเบอร 
60 ไวขางลาง 

ขั้นตอนที่ 4: การตวงน้ํายางใสตะกง ใหตวงน้ํายางที่กรองแลว ใสในตะกงที่
สะอาด ตะกงละ 3 ลิตร 

ขั้นตอนที่ 5: การผสมน้ํากับน้ํายาง เติมน้ําสะอาดลงในตะกงที่ใสน้ํายางไวแลวตะ
กงละ 2 ลิตร จะไดอัตราสวนผสมระหวางน้ํายางกับน้ําในอัตรา 3 สวนตอ 2 สวน (อัตราสวนผสม
อาจเปลี่ยนแปลงได ถาหากน้ํายางเจือจางบางแลว เชน กรณีที่ฝนตกขณะเก็บน้ํายางหรือจากเหตุ            
อ่ืน ๆ 

ขั้นตอนที่ 6 การเลือกใชน้ํากรดและการผสมน้ํากรด เพื่อใหยางแข็งตัวและไดยาง
แผนที่คุณภาพดี ตรงตามความตองการของผูซ้ือหรือโรงงานอุตสาหกรรม ควรเลือกใชกรด “ฟอร
มิก” ชนิดความเขมขนรอยละ 90 ซ่ึงมีคุณสมบัติแตกตางจากกรดชนิดอื่นคือ ไมมีสี กล่ินฉุนจัด และ
ละลายน้ําไดดีมาก การผสมกรดฟอรมิก เพื่อใหยางแผนแข็งตัวในเวลา 30 - 45 นาที ควรผสมกรด
ฟอรมิกในอัตราสวนกรดฟอรมิก 30 มิลลิลิตร (2 ชอนแกง) ผสมน้ําสะอาด 1,170 มิลลิลิตร                    
(3 กระปองนม) แลวกวนใหเขากันโดยเทกรดลงในน้ํา และควรใชภาชนะที่เปนกระเบื้องเคลือบ
หรือ แกลลอนพลาสติกในการผสม 
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ขั้นตอนที่ 7 การใชน้ํากรดผสมน้ํายาง ควรใชใบพายกวนน้ํายางในตะกง                        
1 - 2 เที่ยว แลวตวงน้ํากรดที่ผสมแลว 390 มิลลิลิตร (1 กระปองนม) เทลงในน้ํายางใหทั่วตะกง 
ขณะที่เทน้ํากรดใชใบพายกวนน้ํายางไปประมาณ 6 เที่ยว  

ขั้นตอนที่ 8 การกวาดฟองน้ํายาง ในขณะกวนน้ํายางจะมีฟองเกิดขึ้น ใชใบพาย
กวาดฟองออกจากตะกงใหหมด เก็บรวบรวมใสภาชนะไวขายเปนเศษยางชั้นดี ฟองน้ํายาง ถาไม
กวาดออก เมื่อนํายางไปรมควันจะทําใหเห็นรอยจุดอากาศในแผนยาง ทําใหไดยางชั้นต่ํากวาที่ควร
จะเปน  

ขั้นตอนที่ 9 การใชวัสดุปดตะกง ควรใชแผนสังกะสีหรือวัสดุอ่ืนใดก็ไดปดตะกง 
เพื่อปองกันมิใหฝุนละอองหรือส่ิงสกปรกตกลงในน้ํายางที่กําลังจับตัว ทิ้งไวประมาณ 30 - 45 นาที  

ขั้นตอนที่ 10 การนวดแผนยาง เมื่อยางจับตัวแลว กอนนําไปนวดควรรินน้ําสะอาด
หลอไวทุกตะกงเพื่อสะดวกในการเทแทงยางออกจากตะกง การนวดยางควร นวดแผนยางบนโตะที่
สะอาด ซ่ึงปูดวยอลูมิเนียมหรือแผนสังกะสี นวดดวยมือ หรือ ไมกลมแลวแตถนัด นวดยางใหหนา 
ประมาณ 1 เซนติเมตร 

ขั้นตอนที่ 11 การรีดแผนยางดวยเครื่องรีดลื่น โดยนํายางแผนที่นวดแลว เขาเครื่อง
รีดล่ืน 3-4 คร้ัง ใหบางประมาณ 3-4 มิลลิเมตร  

ขั้นตอนที่ 12 การรีดแผนยางดวยเครื่องรีดดอก หลังจากนําแผนยางเขาเครื่องรีด
ล่ืนแลวก็นํายางเขาเครื่องรีดดอกจะชวยใหแผนยางแหงเร็วข้ึน 

ขั้นตอนที่ 13 การลางแผนยาง แผนยางที่รีดดอกแลว ควรลางดวยน้ําสะอาดเพื่อ
ลางน้ํากรดและสิ่งสกปรกที่ติดอยูตามผิวของแผนยางออกใหหมด  

ขั้นตอนที่ 14 การผึ่งแผนยาง แผนยางที่ลางดวยน้ําสะอาดแลว ควรนํามาผึ่งไวในที่
รม ไมควรนําออกไปผึ่งหรือตากไวกลางแดด เพราะจะทําใหยางแผนเสื่อม คุณภาพไดงาย อยาวาง
แผนยางบนพื้น หรือพาดแผนยางในที่ที่มีฝุน หรือถูกสิ่งสกปรกไดงาย  

ขั้นตอนที่ 15 การเก็บยางแผนเพื่อรอจําหนาย หลังจากผึ่งยางแผนไวประมาณ              
6 ช่ัวโมง ใหเก็บรวบรวมยางแผน โดยพาดไวบนราวในโรงเรือนเพื่อรอจําหนาย  

โดยลักษณะของยางแผนคุณภาพดี คือ 1) แผนยางสะอาด ไมมีรอยคราบน้ํากรด 
หรือเหนียวเยิ้ม เมื่อยกแผนยางขึ้นสองดูตองไมมีส่ิงสกปรกหรือจุดดางดําเจือปนในเนื้อยางและตอง
ไมมีจุดฟองอากาศ 2) แผนบาง ความหนาของแผน 2.8-3.2 มิลลิเมตร แผนยางเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา 
ความกวาง 40-45 เซนติเมตร ยาว 80-85 เซนติเมตร 3) เนื้อยางแหงใส สีของยางสม่ําเสมอเปนสี
เดียวกันตลอดแผน ไมดางดําหรือสลับลาย หรือมีสีคลํ้าจนเกินไป และ 4) แผนยางมีลายดอกนูน
เดนชัด มีความยืดหยุน เมื่อดึงแผนยางออกดู เนื้อยางจะตองไมขาดงาย หรือเปนรูพรุน (สถาบันวิจัย
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ยาง, 2550) ซ่ึงสอดคลองกับ ประสาน กถนานนท (2549) ที่พบวาวา การทํายางแผนดิบตองทํา
ตามที่ตลาดตองการ คือ สะอาด แหง สีสวย ไมมีฟองอากาศ สวนในการทํายางแผนใหสวย ขึ้นอยู
กับประสบการณ ความชํานาญและเทคนิคของเกษตรกรแตละคน สําหรับขอดีของการผลิตยางแผน
ดิบ สุรศักดิ์ สุทธิสงค (2542) กลาววายางแผนดิบมีขอดีหลายประการ คือ สามารถเก็บไวไดนาน
โดยไมเสียหาย ดังนั้นจึงสามารถที่จะรอเลือกเวลาที่จะจําหนายในราคาที่พอใจได และหากเปนยาง
แผนที่ผ่ึงไวแหงสนิทแลวถาความหนาอยูระหวาง 3.0-4.0 มิลลิเมตร เวลาขายจะถูกหักความชื้นไม
เกินรอยละ 1.50  

สวนการกําหนดคุณภาพชั้นยางจะดูจากความชื้นและความหนา คือ ยางแผนดิบ
คุณภาพชั้น 1 ความชื้นไมเกินรอยละ 1.50 มีน้ําหนักเฉลี่ยตอแผน 800-1,000 กรัม ยางแผนดิบ
คุณภาพชั้น 2 มีความชื้นไมเกินรอยละ 2.00 มีน้ําหนักเฉลี่ยตอแผน 1,000-1,200 กรัม ยางแผนดิบ
คุณภาพชั้น 3 มีความชื้นไมเกินรอยละ 3.00 มีน้ําหนักเฉลี่ยตอแผนไมเกิน 1,500 กรัม และยางแผน
ดิบคุณภาพชั้น 4 มีความชื้นไมเกินรอยละ 4.50 มีน้ําหนักเฉลี่ยตอแผนไมเกิน 1,500 กรัม 
(สถาบันวิจัยยาง, 2550) โดยยางแผนดิบสามารถนําไปใชประโยชนได 2 ทาง คือ ใชเปนสวนผสม
ของวัตถุดิบผลิตยางแทง STR 10 หรือ STR 20 ซ่ึงมีอยูประมาณรอยละ 30 สวนอีกรอยละ 70 ใช
เปนวัตถุดิบผลิตยางแผนรมควัน (สถาบันวิจัยยาง, 2549) 

2. น้ํายางสด การทําสวนยางในอดีตเกษตรกรชาวสวนยางตองแปรรูปน้ํายางสด
เปนยางแผนดิบจึงจะขายได แตในปจจุบันตลาดน้ํายางสดมีการขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากน้ํายางสด
สามารถแปรรูปเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางหลายประเภท เชน 
น้ํายางขน ยางแทง ยางแผน และยางเครพชั้นดี ผลิตภัณฑตาง ๆ จากน้ํายางขน ไดแก ถุงมือแพทย 
ถุงยางอนามัย ลูกโปง เปนตน โดยน้ํายางสดที่ไดมาจากการกรีดจากตนยางพารา มีลักษณะเปน
ของเหลวสีขาวหรือสีครีม โดยมีอนุภาคยางแขวนลอยอยูในตัวกลางที่เปนน้ํา น้ํายางสดเปนสารที่มี
ชีวิตจะประกอบดวย เนื้อยาง โปรตีนคารโบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร และเปนน้ําสวนใหญ (เสาวนีย 
กอวุฒิกุลรังสี, 2546 และ สถาบันวิจัยยาง, 2550)  

น้ํายางสดมักเก็บไวไดไมนานก็จะเกิดการบูดซึ่งจะ คลาย ๆ กับน้ํานม เนื่องจากจุลิ
นทรียที่ปะปนในน้ํายางจะยอยสลายสารอาหารเกิดเปนกรด และจะบูดเนาในที่สุด ปกติแลวน้ํายาง
สดจะมีปริมาณเนื้อยางแหงเพียงรอยละ 30-35 เทานั้น การรักษาสภาพน้ํายางสด เมื่อไดน้ํายางสด
จากตนยางหากไมมีการรักษาสภาพน้ํายางจุลินทรียในอากาศ จะปะปนในน้ํายางและใชสารกลุม
น้ําตาล เปนอาหารทําใหเกิดความเปนกรด นั่นคือมีอนุมูลบวกเกิดขึ้นและเกิดปฏิกิริยาสะเทินกับ
อนุมูลลบรอบ ๆ ผิวอนุภาคยาง ทําใหน้ํายางเสียสภาพกอนจะนําไปแปรรูป ดังนั้นจึงตองมีการ
รักษาสภาพน้ํายางโดยการเติมสารเคมี เชน สารละลายแอมโมเนีย รอยละ 0.05 ตอน้ําหนักน้ํายาง 
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หรือการเติมสารละลายโซเดียมซัลไฟท รอยละ 0.02 – 0.05 ตอน้ําหนักน้ํายางอุตสาหกรรมกรแปร
รูปน้ํายางสดเพื่อผลิตเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางสามารถแยกไดเปน 2 ประเภท คือ 
การผลิตน้ํายางขนและการผลิตยาง น้ํายางสดจากสวนมีปริมาณเนื้อยางเฉลี่ยประมาณรอยละ 33 ทํา
ใหการขนสงและการซื้อขายไมสะดวก นอกจากนั้นยังไมเหมาะสมที่จะนําไปเขากระบวนการผลิต
เพื่อทําผลิตภัณฑใหมีคุณภาพสม่ําเสมอได ดังนั้นตองทําน้ํายางสดใหอยูในรูปของน้ํายางขนที่มีเนื้อ
ยางอยางนอยรอยละ 60 (สถาบันวิจัยยาง, 2550)  

สวนวิ ธีการขายน้ํ ายางสดทําไดงายและสะดวก  เกษตรกรสวนใหญจะมี
ความคุนเคยกับการขายน้ํายางสดเปนอยางดี โดยเกษตรกรจะนําน้ํายางที่กรีดไดในแตละวันไปขาย
ใหกับพอคาในทองถ่ินที่มาตั้งจุดรับซื้อในบริเวณใกล ๆ สวนยาง โดยมีวิธีการซื้อขายในลักษณะ
ของการคํานวณจากเปอรเซ็นตเนื้อยางแหง โดยมีเครื่องมือวัดเปอรเซ็นตน้ํายาง และคํานวณออกมา
เปนเปอรเซ็นตเนื้อยางแหง โดยการหาปริมาณเนื้อยางแหง (Dry Rubber Content หรือ DCR) ที่นยิม
ในปจจุบันมี 2 วิธี คือ  

1) การหาปริมาณเนื้อยางแหงโดยการวัดจากเมโทรแลค ซ่ึงตองใชเครื่องมือที่
เรียกวา เมโทรแลค และกระบอกตวง โดยนําน้ํายางสด 1 สวนผสมกับน้ํา 2 สวน เทลงในกระบอก
ตวงจนน้ํายางลนกระบอกตวงแลวเปาฟองบนผิวเหนือกระบอกตวง คอย ๆ จุมกานเมโทรแลคลงไป
จนหยุดนิ่งจากนั้นอานคาบนกานเมโทรแลค กดเมโทรแลคลงไปอีกครั้งจนลอยตัวขึ้นมาและหยุด
นิ่ง แลวอานค้ําอีกครั้ง จากนั้นใชคาเฉลี่ยที่อานไดทั้งสองครั้ง คูณดวย 3 ซ่ึงผลคูณที่ไดคือปริมาณ
เนื้อยางแหง มีหนวยเปนกรัมตอลิตร ตัวอยางเชน ไดคาเฉลี่ย 100 คูณดวย 3 จะไดผลลัพธคือ 300 
กรัม จึงนําปริมาณเนื้อยางแหงไปคูณจํานวนน้ํายางสดที่นํามาขาย เชน น้ํายางสดที่นํามาขาย 80 ลิตร 
ผลลัพธที่ไดคือ 24,000 กรัมหรือ 24 กิโลกรัม นั่นคือ น้ํายางสด 80 ลิตร มีปริมาณเนื้อยางแหง 24 
กิโลกรัม นําปริมาณเนื้อยางแหงคูณดวย ราคาน้ํายางสดจะไดเปนจํานวนเงิน การหาปริมาณเนื้อยาง
แหงโดยวัดจากเมโทรแลค เปนวิธีที่นิยมใชตามจุดรวมน้ํายาง ซ่ึงสามารถจายเงินใหกับเกษตรกร
ในทันที เปนวิธีที่งาย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย แตมีความคลาดเคลื่อนคอนขางสูง  

2) การหาปริมาณเนื้อยางแหงโดยการชั่ง วิธีการคือ ตักน้ํายางสดใสถวยอลูมิเนียม 
ช่ังดวยเครื่องชั่งละเอียดใหไดน้ําหนัก 50 กรัม จับตัวดวยกรดอะซิติคเขมขน 2 % เมื่อยางจับตัวดี
นําไปรีดใหมีความหนาไมเกิน 2 มิลลิเมตร จากนั้นนําไปลางดวยน้ําใหสะอาด 2-3 คร้ัง นําแผนยาง
อบใหแหงในตูอบอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ประมาณ 16 ช่ัวโมง ปลอยใหเย็นในโถแกว
สุญญากาศ ที่มีสารดูดความชื้นประมาณ 15 นาที นําตัวอยางยางที่แหงแลวช่ังดวยเครื่องชั่งชนิด
ละเอียด ไหเทาไหรคูณดวย 2 ผลลัพธที่ไดคือ เปอรเซ็นตเนื้อยางแหง จากนั้นนําไปหาปริมาณเนื้อ
ยางแหงโดย ปริมาณเนื้อยางแหง = % เนื้อยางแหง ×น้ําหนักน้ํายางสด÷100 การหาปริมาณเนื้อยาง
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แหงดวยวิธีนี้จะใหคาที่แมนยํา แตใชเวลานานกวาจะทราบผล อยางไรก็ดีเกษตรกรชาวสวนยางที่
ขายน้ํายางสดมักเกิดความไมมั่นใจในการหาปริมาณเนื้อยางแหงของผูรับซื้อวาจะถูกตองเปนธรรม
หรือไม ซ่ึงปกติแลวน้ํายางสดจะมีปริมาณเนื้อยางแหงเพียง 20-45 % แตโดยเฉลี่ยจะอยูที่ประมาณ 
35% แตอยางไรก็ตามปริมาณเนื้อยางแหงในน้ํายางสดจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล สภาพอากาศ 
สภาพดิน พันธุยาง และระบบการกรีด ดังนั้นการบํารุงตนยางใหสมบูรณอยูเสมอดวยการใสปุยตาม
คําแนะนําของสถาบันวิจัยยาง และใชระบบกรีดที่เหมาะสม เชน กรีดวันเวนวัน จะทําใหมีปริมาณ
เนื้อยางแหงสูงนั่นเอง (ชุมสิน ทองมิตร, 2550)  

สุรศักดิ์ สุทธิสงค (2542) กลาววา เนื่องจากน้ํายางสดจะเริ่มจับตัวตามธรรมชาติ
ภายหลังการกรีด 2-4 ช่ัวโมง ซ่ึงขึ้นอยูกับปริมาณกรดที่แบคทีเรียในธรรมชาติสรางขึ้น ดังนั้น
ชาวสวนยางจะตองกรีด เก็บ และนําน้ํายางไปขายใหแลวเสร็จภายใน 4 ช่ัวโมง โดยจําแนกเปนเวลา
กรีด 2 ช่ัวโมงครึ่ง เก็บน้ํายาง 1 ช่ัวโมง และขนสง 1 ช่ัวโมง โดยขึ้นอยูกับระยะทาง และภายในเวลา 
2 ช่ัวโมงคร่ึงเกษตรกรคนหนึ่ง ๆ จะสามารถกรีดยางได 400-500 ตน หรือประมาณ 6-7 ไร ไดน้ํา
ยางประมาณ 60-70 ลิตร โดยไดเนื้อยางแหงประมาณ 18-21 กิโลกรัม  
 
วิถีการตลาดยางพารา 
 

บัญชา สมบูรณ และคณะ(2548) ไดศึกษาการเพิ่มผลผลิตในสวนยางพาราขนาด
เล็กภายใตระบบวนเกษตร รายงานตลาดผลผลิตภายใตระบบวนเกษตรยางพารา พบวาการขายยาง
ของเกษตรกรมี 3 รูปแบบ คือ การขายยางแผนดิบ การขายน้ํายางสด และการขายยางกอนถวย ซ่ึง
เกษตรกรชาวสวนยางจะขายผลผลิต โดยผานพอคาทองที่กอนหรือผานพอคาในเมืองโดยตรงหรือ
ขายผานสหกรณ หลังจากนั้นสหกรณจะสงใหกับผูแปรรูปหรือผูสงออก 

1.  วิถีการตลาดยางแผนดิบ  
ยางแผนดิบเปนรูปแบบการขายยางที่มีมาแตดั้งเดิม ชองทางการตลาดยางแผน

ดิบในปจจุบัน มีการขยายตัวนอยเมื่อเทียบกับชองทางตลาดน้ํายางสด ปจจัยที่เปนตัวกําหนดให
เกษตรกรชาวสวนยางผลิตยางแผนดิบ ไดแก (1) การขนสงสะดวกกวาน้ํายางสด (2) ในบางพื้นที่
รายไดจากยางแผนดิบดีกวาน้ํายางสด (3) มีคนกลางในพื้นที่รับซื้อมากกวา (4) สามารถเก็บผลผลิต
ไดนาน และ (5) เปนเงินออมไวใชในยามเดือดรอนและจําเปนตองใชเงิน  

ผลผลิตในรูปยางแผนดิบของเกษตรกรสามารถจําหนายสูตลาดไดหลายทาง 
โดยผานพอคารับซื้อในทองที่ซ่ึงมีรานรับซื้ออยูใกลบานเกษตรกร หรือนําไปขายยังพอคาคนกลาง
ขนาดใหญ ไดแก พอคาทองถ่ิน พอคาภูมิภาคซึ่งสวนใหญมักจะไดราคาดีกวา หรือถาเปนยางแผน
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คุณภาพดีจะขายในตลาดกลาง หรือจุดรับซื้อยางของรัฐบาลก็ได โดยผูรับซื้อในตลาดทองถ่ินจะสง
สินคาเขาสูโรงงานแปรรูป หรืออีกทางหนึ่งคือ กลุมปรับปรุงคุณภาพยางหรือสหกรณจะสง
สินคาเขาสูโรงงานแปรรูปเอง หลังจากนั้นโรงงานจะทําการแปรรูปผลผลิตเพื่อใชภายในประเทศ
และสงออกไป ยังตางประเทศ ดังภาพประกอบ 3 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพประกอบ  3  ชองทางการตลาดของยางแผนดิบ 
  ที่มา   :   บัญชา สมบูรณสุข และคณะ, 2548 
 

2.  วิถีการตลาดน้ํายางสด  
การขายน้ํายางสดเปนรูปแบบการขายที่เกิดขึ้นมาเมื่อไมนานมานี้ ซ่ึงปจจุบันการ

ผลิตยางในรูปแบบน้ํายางสดไดมีการขายตัวเพิ่มสูงขึ้น  เพราะความตองการน้ํายางสดใน
อุตสาหกรรมถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และการสงออกเพิ่มสูงขึ้น ชองทางการจําหนายน้ํายางสดของ
เกษตรกรชาวสวนยางในปจจุบันพบวา มีชองทางการจําหนาย 3 ชองทางดวยกันคือ  

2.1 การจําหนายใหพอคาคนกลางที่เขามาตั้งจุดรับซื้อในพื้นที่ ซ่ึงเปนชองที่
เกษตรกรใชเปนชองทางจําหนายมากที่สุด เนื่องจากเปนชองทางจําหนายที่ใหราคารับซื้อสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับชองทางอื่น อีกทั้งยังสะดวก มีความผันผวนดานราคานอย และไดรับผลตอบแทน
ในรูปเงินสดทันที ซ่ึงบางครั้งเร็วกวาการจําหนายผานกลุมอิสระหรือสหกรณ อยางไรก็ตาม
เกษตรกรมีโอกาสในการตอรองราคากับคนกลางไดนอย ซ่ึงลักษณะของพอคาคนกลางที่เขามารับ
ซ้ือยางในพื้นที่มี 2 ลักษณะคือ (1) พอคาคนกลางที่มีโรงรม ซ่ึงเปนพอคาที่รับซื้อน้ํายางสดแลวมา
แปรรูปเปนยางแผนรมควันกอนจําหนายโรงงานแปรรูป (2) พอคาที่รวบรวมน้ํายางสดและขาย
ใหกับสหกรณ โรงรม และพอคาคนกลางที่มีโรงรมเพื่อแปรรูป 

2.2 การจําหนายผานกลุมอิสระที่ตั้งขึ้นโดยกลุมเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ 
ขอจํากัดในการดําเนินงานในรูปกลุมคือ มักจะมีความขัดแยงดานผลประโยชน และความรวมมือ

ยางแผนดบิ พอคาคนกลาง ในชุมชน โรงงานแปรรูปยาง 

 
พอคาคนกลาง         
ระดับจังหวดั 
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ของสมาชิกที่นําน้ํายางมาจําหนายใหแกกลุม การดําเนินงานของกลุมอิสระสวนใหญกอตั้งเพื่อรับ
ซ้ือน้ํายางเทานั้น ไมมีกิจกรรมการจัดซื้อปจจัยการผลิต หรือสวัสดิการสังคมเขามาเกี่ยวของ 

2.3 กลุมสหกรณที่กอตั้งโดย สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และ
สหกรณเกษตรประจําอําเภอ เปนแหลงรับซื้อที่ใหราคารับซื้อต่ําที่สุด ในมุมมองของเกษตรกรซึ่ง
สงผลใหเกษตรกรไมเกิดแรงจูงใจที่จะนําน้ํายางไปจําหนาย ณ สหกรณ ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นกับ
ชองทางตลาดดังกลาวคือ ความไมโปรงใสในการบริหารงาน และวัตถุประสงคในการดําเนินงาน
ของสหกรณขัดแยงกับความตองการของสมาชิก รวมทั้งหยอนยานในอุดมการณของสหกรณ ซ่ึงน้ํา
ยางสดที่คนกลางแตละชองทางรับซื้อมาจะแบงการจําหนายตอเปนสองลักษณะคือ (1) จําหนายให
โรงงานในรูปน้ํายางสด (2) แปรรูปเปนยางแผนดิบรมควัน ดังภาพประกอบ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพประกอบ  4   ชองทางการตลาดของน้ํายางสด 

 ที่มา   :   บัญชา สมบูรณสุข และคณะ, 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกร กลุมอิสระที่
กอต้ังขึ้นเองใน

ชุมชน 

พอคารายยอยใน 
พ.ท. 

พอคารายใหญ,
โรงงานน้ํายาง 

กลุมสหกรณ ที่กอตั้งขึ้น
โดย สกย. 

ตลาด
ตางประเทศ 

น้ํายางสด 

ขนสงเอง 

ขนสงเอง 

โรงงาน
แปรรูป 

ตลาดใน
ประเทศ 

ขนสงเอง 
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ปญหาและขอจํากัดท่ีเก่ียวกับการผลิตยางพารา 
 

สําหรับปญหาการพัฒนายางพาราไทยจากการศึกษาพบวา ปญหาการพัฒนา
ยางพาราไทยมีสองระดับ คือ ปญหายางพาราระดับมหภาค และปญหายางพาราระดับฟารม 

1. ปญหายางพาราระดับมหภาค 
บัญชา สมบูรณสุข (2547) ศึกษา สาเหตุของปญหาการพัฒนายางพาราไทยทั้ง

ดานการผลิต การตลาด และอุตสาหกรรมยาง สามารถสรุปไดดังนี้  
1.1 ผลผลิตตอไรต่ํา เนื่องจากมีการปลูกในพื้นที่ไมเหมาะสมและมีการนํา

เทคโนโลยีไปใชนอยโดยเฉพาะดานดูแลรักษาสวนยางและการเปดกรีด ซ่ึงจากการศึกษาพบวา
พื้นที่ไมเหมาะสมที่ปลูกยางพารามีมากกวารอยละ 50 ของพื้นที่ปลูกยางจริงทั่วประเทศ นอกจากนี้
การนําเทคโนโลยีมาใชนอย การปรับหรือประยุกตเทคโนโลยีมาสูระบบการผลิตยังมีนอย ทําใหผล
ผลิตเฉลี่ยตอไรยังอยูในระดับต่ํา เมื่อเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยตอไรที่สถาบันวิจัยยางเปนผูกําหนด ซ่ึง
ในปจจุบันพบวา ผลผลิตเฉลี่ยตอไรของเกษตรชาวสวนยางอยูที่ 218 กิโลกรัมตอไรหรือเพียงรอย
ละ 69 ของผลผลิตเฉลี่ยตอไรของแปลงทดลองทางวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ซ่ึงสามารถให
ผลผลิตไดสูงถึง 317 กิโลกรัมตอไร 

1.2 ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรสวนใหญอยูในระดับต่ําและดอย
คุณภาพ เนื่องจากรอยละ 90 ของเกษตรกรชาวสวนยางทั้งประเทศเปนเกษตรกรชาวสวนยางขนาด
เล็ก หรือรายยอย (พื้นที่ไมเกิน 50 ไร) การบริหารและจัดการฟารมขาดประสิทธิภาพ ประกอบกับ
การขาดปจจัยการผลิต เชน ปุย เมล็ดพืชคลุม สารเคมีและอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ สงผลใหผลผลิต
ยางมีคุณภาพต่ํา และไมสม่ําเสมอ พบวา รอยละ 61 ของผลผลิตยางที่เกษตรกรชาวสวนยางขนาด
เล็กผลิตไดเปนยางแผนดิบชั้น 3-4 (บัญชา สมบูรณสุข และอภิญญา จันทรเจริญ, 2540) 

1.3 การผลิตของเกษตรกรรายยอยไมสอดคลองกับความตองการของตลาด 
กลาวคือสวนใหญเกษตรกรยังคงผลิตตามความตองการของตนเอง ซ่ึงเมื่อวิเคราะหแลว พบวา ทิศ
ทางการพัฒนาระบบการผลิตยางที่ผานมา รัฐบาลมุงเปาใหเกษตรกรทําการผลิตเปนวัตถุดิบ (ยาง
แผนดิบ) เพื่อปอนใหโรงงงานอุตสาหกรรมและคาดหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมหภาคเปนหลัก 
ในขณะที่เกษตรกรยังคงมีวิถีและเปาหมายในการผลิตตามความพอใจของตนเอง เกษตรกรสวน
ใหญยังผลิตยางแผนดิบแตโรงงานตองการยางกอน เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตยางแทงซึ่งผลมาจาก
ความตองการยางแทงของโลกเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ความตองการยางแผนรมควันลดลง 

1.4 ตลาดยางพาราระดับทองถ่ิน เปนตลาดที่มีผูคาจํานวนมากกระจายอยูใน
ระดับตําบลหมูบาน สงผลใหมูลคาที่เกษตรกรไดรับต่ํากวามูลคาที่ควรจะเปน สวนตลาดประมูล
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ยางทองถ่ินที่รัฐบาลเปนผูดําเนินการยังกระจายไมทั่วถึง และแตละตลาดที่มีอยูมีมาตรฐานการ
ดําเนินงานที่แตกตางกัน ทั้งในแงคุณภาพ บุคลากร และประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

1.5 เกษตรกรชาวสวนยาง  และพอคายางระดับลางขาดโอกาสรับรูขอมูล
ขาวสารการตลาดและราคายาง ทําใหไมสามารถตัดสินใจการดําเนินกิจกรรมของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงในสภาพความเปนจริงเกษตรกรจะทราบราคายางก็ตอเมื่อขายยางเทานั้น จึงถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากพอคาอยูเสมอ เหตุผลประการหนึ่ง คือรัฐบาลไมมีระบบขอมูลขาวสารที่สามารถ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางตลาดกลาง ตลาดทองถ่ิน และตลาดประมูลทองถ่ิน ทําใหเกษตรกรไมไดรับ
ขอมูลดานราคาและสถานการณซ้ือขายยางพารา ซ่ึงเปนโอกาสของพอคาคนกลางที่จะเอารัดเอา
เปรียบเกษตรกรชาวสวนยาง 

1.6 ตลาดกลางยางพาราไทยระดับประเทศเปนเพียงตลาดซื้อขายยางแผนดิบ
และยางแผนรมควันโดยใชวิธีประมูล และหองคายางชนิดตางๆ เปนการซื้อขายเฉพาะสมาชิกหอง
คาเทานั้น ตลาดกลางยางพาราของไทยจึงไมเปนระบบสากลที่เชื่อมกับตลาดตางประเทศ ทําใหการ
ซ้ือขายยางตองอิงราคาในตลาดโลก ทั้งที่ไทยเปนผูผลิตรายใหญของโลก 

1.7 ตลาดยางยังไมเปนระบบที่สากลในลักษณะตลาดซื้อขายลวงหนา มีแต
ตลาดที่มีการสงมอบกันจริง สงผลใหประเทศไทยซึ่งเปนประเทศผูผลิตยางรายใหญของโลกที่ไมมี
บทบาทในการชี้นําราคายางในเวทีการคาโลก 

1.8 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง สวนทางกับการเติบโตของเกษตรกร
และองคกรเกษตรชาวสวนยาง เพราะที่ผานมารัฐเนนการสนับสนุนใหภาคธุรกิจ และ
ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทมากกวาการสนับสนุนใหภาคการผลิตและการสรางความเขมแข็งใน
ระบบเศรษฐกิจฐานราก ดังจะเห็นไดจากการรุกคืบเขามามีบทบาทของอุตสาหกรรมในขั้นตอนการ
ผลิต การมีบทบาทการแปรรูปของเกษตรกรลดลง โดยเนนใหเกษตรกรขายน้ํายางสดมากขึ้น สงผล
ใหในสภาพความเปนจริงเกษตรกรหันมาผลิตน้ํายางสดมากขึ้นเพื่อใหตอบสนองความตองการใน
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เปนอิทธิพลของเศรษฐกิจมหภาคเปนหลัก จนไมใหความสําคัญ และละเลย
การสนับสนุนเกษตรกรและองคกรชาวสวนยาง  ใหมีบทบาทในการพัฒนาการตลาดและ
อุตสาหกรรมมากขึ้น 

1.9 การแปรรูปที่ไทยผลิตสวนใหญกวารอยละ 80 ยังคงเปนยางแผนรมควัน 
ขณะที่แนวโนมตลาดโลกตางหันมาใชยางแทงเปนวัตถุดิบมากขึ้น เปนผลใหความสามารถในการ
แขงขันดานการสงออกของไทยลดลง ซ่ึงจากรายงานของสถาบันวิจัยยาง (2550) พบวา การผลิตยาง
แทงของไทยใชยางแผนดิบเปนวัตถุดิบทําใหตนทุนการผลิตสูงกวาอินโดนีเซีย ซ่ึงใชยางกอนที่มี
ราคาถูกเปนวัตถุดิบ 
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1.10 องคกรชาวสวนยางในปจจุบันยังไมมีสวนรวมในการบริหารจัดการ การ
ไมมีสวนรวมในการบริหารจัดการตลาดกลางและตลาดประมูลทองถ่ิน ประกอบกับมาตรฐานดาน
การตลาดของรัฐที่เปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ทําใหองคกรชาวสวนยางขาดโอกาสในการเขา
มามีบทบาทในระบบตลาด ขณะเดียวกันโครงสรางและการดําเนินงานของตลาดกลางและตลาด
ประมูลยางทองถ่ิน เปดโอกาสใหภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเขามามีอิทธิพลในการกําหนด
ราคาและการซื้อขาย 

1.11 ทิศทางและเปาหมายการวิจัยและพัฒนาขาดทิศทางที่ชัดเจน ไมมุง
ตอบสนองการพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในระดับไรนาอยาง
แทจริง ซ่ึงแผนงานการคนควาสวนใหญ สถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรจะมีการคนควาวิจัย
มากมาย แตก็มีจุดออนคือ ผลการวิจัยสวนใหญมุงแกปญหาทางเทคโนโลยียาง และการพัฒนายาง
ระดับมหาภาค แตงานวิจัยพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตมีนอย 

1.12 การกําหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนาและแกไขปญหายางพารา
ของประเทศไมสามารถแกปญหายางพาราครบวงจรได เนื่องจากยังขาดเอกภาพในการแกปญหา
และความไมตอเนื่องในการแกปญหา แมจะมีคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ แตเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองนโยบายและมาตรการแกปญหาก็เปลี่ยนไป ขาดความตอเนื่องในการ
แกปญหา 

1.13 รัฐขาดงบประมาณในการคนควาวิจัยและพัฒนา และการถายทอดการ
แปรรูปยางพารานอกจากนี้ขาดความรวมมือและสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน ทําใหการ
พัฒนาการแปรรูปยางพาราพัฒนาไปอยางเชื่องชา 

2. ปญหายางพาราระดับฟารม 
Somboonsuke, et al. (2002) ไดศึกษาปญหาในระดับฟารมของเกษตรกร

ชาวสวนยางขนาดเล็ก และราคาในภาคใต พบวาปญหาที่สําคัญที่สุดของเกษตรกรชาวสวนยาง
ขนาดเล็ก คือปญหาคุณภาพของผลผลิต โดยเฉพาะคุณภาพของยางแผนดิบซึ่งพบวา เกษตรกร
ชาวสวนยางสวนใหญรอยละ 61 ของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กทั้งหมด ผลิตยางแผนดิบที่มี
คุณภาพต่ํา (ช้ัน 3-4) ปญหาการขาดเงินลงทุนในการผลิตทําใหไมสามารถจัดหาหรือซ้ือปจจัยการ
ผลิตที่มีคุณภาพได เชน ในปจจุบันพบวา เกษตรกรชาวสวนยางใชปุยไมถูกตองตามหลักวิชาการ 
คือ เกษตรกรชาวสวนยางทราบเรื่องสูตรปุยแตไมมีเงินทุน ซ่ึงจําเปนตอการจัดหา เปนตน ปญหา
โรคและแมลงเปนปญหาเฉพาะพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบปญหาอื่นๆ ที่เกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ก
ในภาคใตตองเผชิญอยู ดังแสดงในภาพประกอบ 5 
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ปญหาของระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็ก
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ปญหาของแรงงานในครัวเรือน

ปญหาการสงเสริมและการถายทอด
 

 
 
ภาพประกอบ  5  ปญหาตางๆ ที่พบในการทําสวนยางพาราในภาคใต กรณีศึกษาเกษตรกรชาวสวน

ยางขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา 
     ที่มา  :  บัญชา สมบูรณสุข, 2547 

 
แนวคิดการปรับตัว  
 

การปรับตัวมาจากการตัดสินใจที่จะเลือกวิธีที่คิดวาดีที่สุด เปนกระบวนการ
พิจารณาทางเลือกโดยอาศัยขอมูลตาง ๆ (ประพิมพร เฉลิมอากาศ, 2537 และวิฑูรย สิมะโชคดี, 
2538 อางโดย รจเรข หนูสังข, 2549) ซ่ึงการตัดสินใจตองอยูบนพื้นฐานของเหตุผล (โอภาวดี                       
เข็มทอง, 2537) โดยอาศัยประสบการณ และลักษณะพฤติกรรมของบุคคลชวยในการตัดสินใจ 
(สมบูรณ แสงแกว, 2544) อยางไรก็ตามกระบวนตัดสินใจเกิดขึ้นตลอดเวลาในการวางแผน และ
จัดการระบบเกษตร เพียงแตผูทําหนาที่ในการตัดสินใจใชหลักเกณฑ และทางเลือกแตกตางกันไป
ตามวัตถุประสงค และปญหาที่เกิดขึ้นในระดับตาง ๆ ของระบบเกษตร ซ่ึงในระดับฟารมเกษตรกร
ตองตัดสินใจเลือกพื้นที่ปลูก เลือกวันลูกที่เหมาะสมกับชนิดพืช และปริมาณของปจจัยการผลิต
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ทามกลางความไมแนนอนของสภาพลมฟาอากาศ และราคาผลผลิตในอนาคตเมื่อเก็บเกี่ยวพืชผล 
โดยปญหาที่สําคัญของเกษตรกรมาจากปญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมเปนหลัก ซ่ึงไมใชปญหาที่
เกิดจากความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติเทานั้น (สมยศ ทุงหวา, 2544) ทั้งนี้กระบวนการ
ตัดสินใจประกอบดวย 5 ขั้นตอนที่สําคัญ คือ (1) การวิเคราะหปญหา คือตองรูวามีปญหาที่ตอง
ตัดสินใจ เพื่อทราบขอเท็จจริง หรือขอมูลเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ เพื่อนํามาพิจารณาในการตัดสินใจ 
(2) หาทางเลือกเพื่อแกปญหา พิจารณาวามีแนวทางหรือทางเลือกใดบาง ที่สามารถแกปญหา หรือ
ดําเนินการเพื่อปรับปรุงสถานการณได (3) วิเคราะหทางเลือก เพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด ซ่ึงตอง
อาศัยความรู ความชํานาญและประสบการณ ซ่ึงจะตองวิเคราะหอยางมีขั้นตอนและมีเหตุผล (4) 
การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยหาทางเลือกที่ตอบสนองวัตถุประสงค เพื่อแกปญหา และ
ความเหมาะสมในการใชทรัพยากร ซ่ึงถาวัตถุประสงคของฟารมเบื้องตน คือ การทํากําไรสูงสุด 
ทางเลือกที่ดีที่สุด คือทางเลือกที่ทําใหไดผลตอบแทนมากที่สุด (5) การดําเนินการตามที่ตัดสินใจ 
เมื่อตัดสินใจแลวการปฏิบัติตามการตัดสินใจก็จะตามมา แตถาการตัดสินใจไมเปนไปตามแผนที่
วางไวก็จําเปนตองทบทวนการตัดสินใจใหม จะเห็นไดวาการตัดสินใจเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง 
และการตัดสินใจโดยไมมีการปฏิบัติตามก็เทากับวาไมมีการตัดสินใจ (โอภาวดี เข็มทอง, 2537) 

สวนปรีชา แดงโรจน (2538) ไดแบงประเภทการตัดสินใจตามกระบวนการ
ออกเปน 2 ประเภท คือ (1) การตัดสินในผลลัพธสุดทายของการทํางาน เปนการตัดสินใจในสวนที่
เกี่ยวกับเปาหมายตาง ๆ และการพิจารณาวัตถุประสงค (2) การตัดสินใจที่เปนเครื่องมือหรือ
ทางผาน เปนการตัดสินใจในระหวางการปฏิบัติงานซึ่งครอบคลุมปญหาทุกปญหา นอกจากนี้ปจจัย
ดานพฤติกรรมยังมีผลตอการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ซ่ึงพฤติกรรมที่สําคัญที่มีผลตอการ
ตัดสินใจ คือ (1) คานิยม ในการตัดสินใจคานิยมสามารถใชพิจารณาถึงทางเลือกเมื่อเผชิญกับ
สถานการณซ่ึงจําเปนตองเลือก โดยคานิยมจะเกิดขึ้นตั้งแตเร่ิมมีชีวิต และเปนพื้นฐานทางความคิด
ของบุคคลสําหรับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ (2) พฤติกรรมการเสี่ยง บุคคลที่ชอบความเสี่ยงจะมี
การตั้งจุดมุงหมายหลาย ๆ ทางที่ตางกัน มีการประเมินและทําการเลือกแนวทางเหลานั้นมากกวา
บุคคลที่ไมชอบความเสี่ยง การเสี่ยงจะสงผลตอเปาหมายโดยอาจจะเกิดความสูญเสีย หรือการ
เพิ่มขึ้นของเปาหมายก็ได ขณะเดียวกันบุคคลที่ตัดสินใจจะอาศัย “กรอบ” ชวยในการตัดสินใจ ซ่ึง
กรอบหมายถึง ความเขาใจ การรับรูของบุคคลที่จะตัดสินใจภายใตเงื่อนไขของความเปนไปไดของ
เปาหมายที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง (3) ความกระวนกระวายใจ กอนที่จะตัดสินใจบุคคลมักจะมีความ
กระวนกระวายใจเกี่ยวกับทางเลือกที่จะตองเลือก และเมื่อตัดสินใจไปแลว ก็มักจะเกิดความกระวน
กระวายใจกลัววาผลของการตัดสินใจจะออกมาในทางที่ไมตรงกับเปาหมาย และ (4) ความไมรูจัก
พอ การตัดสินใจใด ๆ ก็ตามควรคํานึงถึงศักยภาพ และทรัพยากรที่มีอยู หากไมรูจักประมาณถึง
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ศักยภาพ และทรัพยากรที่มีอยูแลว การตัดสินใจนั้น ๆ ก็เสี่ยงตอความลมเหลวได ยุพินพรรณ                 
ศิริวัฒนนุกูล (2540) กลาววา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของเกษตรกร คือ (1) สภาพเศรษฐกิจ 
เชน ในอาชีพเกษตรกรรม ผูที่ถือครองกรรมสิทธที่ดินมาก มีรายไดมาก รวมถึงตนทุนการผลิตต่ํา 
ซ่ึงถาลงทุนนอย กําไรมาก รายไดก็จะเพิ่มขึ้นมาก ยอมจูงใจใหมีแนวโนมที่จะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงไดงาย (2) สภาพสังคมและวัฒนธรรม มีสวนกับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเร็วหรือ
ชา เชน ถาบุคคลในชุมชนมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอยางเครงครัด จะเปนอุปสรรคตอ
การนําการเปลี่ยนแปลง มีผลตอการยอมรับการเปลี่ยนแปลงชา (3) สภาพภูมิศาสตร มีสวนเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจ คือ ในทองถ่ินที่สามารถติดตอกับทองถ่ินอื่น ๆ โดยเฉพาะทองถ่ินที่มีความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสูง เชน การคมนาคมสะดวก มีทรัพยากรที่เปนปจจัยการผลิต จะมี
แนวโนมการยอมรับและการตัดสินใจไดงาย (4) เทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีที่จะนํามาสูการ
เปลี่ยนแปลงภายใตสถานการณหรือส่ิงแวดลอมหนึ่ง ๆ นั้นจะตองคํานึงถึงตนทุน กําไร สามารถ
นําไปปฏิบัติไดไมยุงยาก สามารถปฏิบัติไดผลมาแลว และใชเวลานอย (5) สมรรถภาพของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สถาบันทางการเงิน และการจัดการ สถาบันวิจัยและสงเสริมการเกษตร 
สถาบันที่เกี่ยวของกับการจัดการดานการตลาด สถาบันที่เกี่ยวของกับสินเชื่อมวลชน ถาสถาบัน
เหลานี้มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหเกิดประโยชนไดอยางจริงจัง จะมีผลใหเกิดแรงจูงใจ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไดเร็ว  

ประทุมวัน ประจันพล (2543) พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปรับตัวของ
เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในดานบวก คือ ขนาดพื้นที่ทําการเกษตร การสนับสนุนจากหนวยงาน การ
เอาแบบอยาง และความคาดหวังในประโยชน สวนในดานลบ คือ อายุ การศึกษา รายได จํานวน
แรงงานในครัวเรือน สินเชื่อ และขอมูลขาวสาร สวน มันทนา สามารถ (2526) พบวาเกษตรกรที่มี
ที่ดินหรือปจจัยการผลิตหลายประเภท หลายชนิด มีโอกาสเลือกวิธีการปรับตัวไดดีกวาเกษตรกรที่มี
ที่ดินหรือปจจัยการผลิตเพียงชนิดเดียว 

เพื่อใหการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตทางการเกษตรเกิดประโยชนตอ
การเกษตรกรอยางแทจริง สันติ บางออ และจุฬารัตน นิรัตนศัยกุล (2549) พบวา เกษตรกร
จําเปนตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเลือกผลิตสินคาที่
สอดคลองกับศักยภาพพื้นที่ และความตองการของตลาด ปรับกระบวนการผลิตใหสามารถลด
ตนทุนการผลิต เชน ลดการใชสารเคมี ศึกษาหาความรูดานเทคโนโลยีการผลิต การเพิ่มมูลคา 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ การรวมกลุมเพื่อ
สรางผลิตภัณฑใหมที่มีคุณภาพ รวมทั้งการหาขอมูลทางการตลาดอยางตอเนื่อง  



   41 

Somboonsook, et al. (2002) ไดอธิบายถึงการแสดงตนแบบการตัดสินใจในการ
ปรับเปลี่ยนระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็ก ภายใตเงื่อนไขทางระบบเกษตร พบวา แนวโนม
ของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําสวนยางไปเปนรูปแบบการทํา
สวนยางรวมกับไมผล และรูปแบบการทําสวนยางผสมผสาน ภายใตเงื่อนไขทางระบบที่อ้ืออํานวย 
เชน แหลงน้ํา ขนาดฟารม แรงงานฟารม และความอุดมสมบูรณ เปนตน อยางไรก็ตามหากเงื่อนไข
ไมเอื้ออํานวย พบวา เกษตรกรชาวสวนยางก็ยังคงปลูกพืชเชิงเดี่ยวอยู เนื่องจากมีความเสี่ยงนอยและ
ยังมีความเชื่อมั่นในอาชีพการทําสวนยางอยู และอาชีพการทําสวนยางพาราเปนอาชีพที่มั่นคงถาวร
แมวาสถานการณตลาด และราคาจะผันผวนก็ตามเกษตรกรก็ยังคงประกอบอาชีพการทําสวนยางอยู 

Somboonsook, et al. (2002) ไดเสนอรูปแบบการปรับตัวของระบบการทําฟารม
สวนยางพาราขนาดเล็กในภาคใต โดยประกอบดวย 3 ระบบยอย ๆ ที่เชื่อมโยงสัมพันธกันคือ (1) 
ระบบการปรับตัวขององคประกอบยอยทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม ไดแก ระบบการผลิต 
วิธีการแกปญหา วิวัฒนาการ/เงื่อนไข ระบบขาวสาร การมีสวนรวม และศักยภาพของเกษตรกร ซ่ึง
เปาหมายของระบบยอยเหลานี้จะนําไปสูการจัดการการลดความเสี่ยง การมีศักยภาพ  ขีด
ความสามารถในการผลิต และทายที่สุดความยั่งยืนทางสังคม และเศรษฐกิจของระบบการผลิต โดย
ศักยภาพของเกษตรกรเปนองคประกอบที่สําคัญมากตอการปรับตัวของเกษตรกร (2) ระบบ
สนับสนุน ขอเสนอแนะ นโยบาย และแผนในการดําเนินงานที่เหมาะสมของฟารม เพื่อเปน
องคประกอบในการตัดสินใจ เปนระบบยอยที่ชวยเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิต 
ตลอดจนชวยในกระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรชาวสวนยางพาราขนาดเล็กอีกดวย ไดแก 
ขอเสนอแนะทางดานสังคม เศรษฐกิจ กายภาพ ชีวภาพ นโยบาย และแผนการพัฒนาในปจจุบัน ซ่ึง
จะนําไปสู (3) ระบบการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตและเงื่อนไข ซ่ึงเปนระบบทางเลือก 
(Alternative System) ที่เปนไปไดของเกษตรกรชาวสวนยางพาราขนาดเล็กภายใตเงื่อนไขทางระบบ
ที่เหมาะสม และตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ (ภาพประกอบ 6) 
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ภาพประกอบ  6  ตนแบบรูปแบบการปรับตัวของระบบการทําฟารมสวนยางพาราขนาดเล็กใน    
                               ประเทศไทย 
   ที่มา  :  Somboonsook, et al., 2002 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
จากการตรวจเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถจําแนกงานวิจัยออกเปน

หัวขอยอยๆ ดังตอไปนี้ 
  1. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีพ 
 ในอดีตการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรไทย  เปนการผลิตเพื่อบริโภค
ภายในครัวเรือน แมบางสวนอาจนําไปใชแลกเปลี่ยนกับสินคาอื่น ๆ ที่ตองการใชในการดํารงชีวิต
ประจําวันบางก็ตาม เกษตรกรดํารงชีพและมีความเปนอยูอยางเรียบงาย วิถีชีวิตของเกษตรกรซึ่งเปน
ชาวชนบทในอดีต สามารถพึ่งพาตนเองไดในการดํารงชีพ โดยผลิตอาหารไดเองไมตองซื้อหาจาก
ภายนอก หรือหากมีบางไมมากนัก มีแลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางเพื่อนบานใกลเคียงหรือชุมชน
เดียวกัน มีความรูจักกันในชุมชนที่อยูอาศัย มีความอบอุนในชีวิตครอบครัวซ่ึงอยูรวมกันเปน
ครอบครัวใหญ คนในชุมชนสวนใหญเปนเครือญาติกันโดยตรงหรือเกี่ยวดองกันทางใดทางหนึ่ง มี
ความสามัคคีในครอบครัวและในชุมชน ตอมาภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ชีวิตความ
เปนอยูของเกษตรกรเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญของบานเมืองอันเปนผลมาจากการพัฒนา
แนวใหมไปสูความทันสมัย เงินไดเขามามีบทบาทในชีวิตความเปนอยูมากขึ้น   การดํารงชีพมีความ
สะดวกสบายมากขึ้นตามความเจริญทางดานวัตถุ ไดรับการอํานวยความสะดวกจากภาครัฐทั้งใน
การประกอบอาชีพ เชน การสรางคูคลองสงน้ํา การสรางถนนหนทางในการสัญจรไปมา มีการผลิต
กระแสไฟฟาและสงกระจายไปยังพื้นที่ชนบทมากขึ้นเรื่อย ๆ ชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้น แนวความคิดในการทําการเกษตรก็เปลี่ยนไป มีการเปลี่ยนแปลง
จากการผลิตจากการผลิตเพียงเพื่อการดํารงชีพ มาสูการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อนําไปขายใหมี
รายไดสวนเกินไวจับจายใชสอยซ้ือหาความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น (สุวินัย รันดาแว, 2543) 

อุดม ทุมโฆสิต (2536) ศึกษาเรื่อง ลักษณะและสาเหตุของปญหาความยากจนของ
ครอบครัวชนบท กรณีจังหวัดสงขลา พบวา ปญหาความยากจนในชนบท มีลักษณะและสาเหตุ 
ดังนี้คือ  

1 ลักษณะความยากจนในปจจุบันของครอบครัวชนบท ในจังหวัดสงขลา สามารถ
วัดไดโดยดัชนีความขาดแคลนในปจจุบัน ซ่ึงประกอบดวย 2 ปจจัย คือ  

1.1 ปจจัยความจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีพ คือ (1) ภาวะความขาดแคลน
อาหาร และน้ําดื่ม (2) ภาวะความขาดแคลนเครื่องนุงหม น้ําใช พลังงานและของใชที่จําเปนตอการ
ดํารงชีพประจําวัน (3) ภาวะความขาดแคลนที่อยูอาศัย และองคประกอบที่จําเปนภายในบาน (4) 
ภาวะความขาดแคลนความรูที่จําเปนตอการดํารงชีพ (5) ภาวะความขาดแคลนบริการดานสุขภาพ
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อนามัย (6) ภาวะความขาดแคลนความมั่นคงในอาชีพ และความปลอดภัยในการทํางาน (7) มี
ลักษณะดอยทางสังคมวัฒนธรรม และ 

1.2 ความจําเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ คือ (1) ภาวะความขาดแคลน
ปจจัยจําเปนในการผลิตในปจจุบัน (2) มีภาวะหนี้สินที่กอข้ึนจากการประกอบอาชีพ ซ่ึงเมื่อปจจัย
ทั้ง 2 ดังกลาวรวมกันถือเปนลักษณะรวมกันของครอบครัวยากจนชนบทในจังหวัดสงขลา  

2 สาเหตุของความยากจน ขึ้นอยูกับตัวแปรหลายชนิดที่สําคัญดังนี้ คือ (1) พื้นฐาน
การศึกษาของผูมีรายไดในครอบครัว (2) รายได สุทธิจากการประกอบอาชีพในปที่ผานมา (3) ความ
มั่งคั่งดั้งเดิมของครอบครัว (4) อายุเฉลี่ยของผูมีรายไดในครอบครัว (5) คาใชจายที่จําเปนตอการ
ดํารงชีพในรอบป ที่ผานมา (6) หนี้ตกทอดมาจากปกอน (7) จํานวนผูมีรายไดในครอบครัว (8) 
จํานวนพื้นที่ที่ทํากินของตัวเองใน 5 ปที่ ผานมา (9) จํานวนสมาชิกในครอบครัวในปที่ผานมา และ 
(10) คาใชจายที่ไมจําเปนในปที่ผานม 

เพ็ญสุดา สอนบุญ (2539) ไดทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเขาสูระบบการผลิต
แบบเกษตรทางเลือกของเกษตรกรในชนบท พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงมี 2 ปจจัย คือ 
(1) ปจจัยภายในชุมชน ไดแก ลักษณะนิเวศของชุมชน คือ พื้นที่เพาะปลูกที่ลาดชันที่ถูกน้ําฝนชะ
ลางทําใหดินขาดความสมบูรณ ระบบสังคมในชุมชนที่มีความสัมพันธแบบเครือญาติ ทําใหเกษตร
ทางเลือกแพรไปตามสายสัมพันธ (2) ปจจัยภายนอก ไดแก กระแสของการพัฒนาประเทศที่ทําให
เกิดปญหา และแรงผลักดันใหเกษตรกรหาทางเลือกใหมๆ ระบบการตลาดของเกษตรกรเนนการซื้อ
ขายในชุมชน และการใหการศึกษานอกระบบ ซ่ึงความสัมพันธนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ผลิตขึ้นในชุมชน  

อาแว มะแส และคณะ (2550) ไดทําการศึกษาเรื่องกระบวนการทันสมัยกับการ
ปรับตัวในการดํารงชีพในชุมชนชนบท พบวา อาชีพเกษตรเปนอาชีพที่โดดเดนในสังคมชนบท ได
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต จากรูปแบบที่ใชเพื่อการยังชีพ (Subsistence Mode) ไปสูการ
ผลิตเพื่อขาย (Commercial Mode) มากขึ้น โดยรวมในชนบทไดเปลี่ยนแปลงไปสูแนวทางบริโภค
นิยม (Consumerism) ที่ผูกมัดกับรายไดที่เปนตัวเงินมากขึ้น ครัวเรือนในชุมชนชนบทจึงไมอาจ
พึ่งพาอาชีพการเกษตรที่ทํางานเต็มเวลาอยางเดียวได ทําใหครัวเรือนในชนบทคอย ๆ ปรับเปลี่ยน
จากสภาพที่สมาชิกทุกคนในครัวเรือนชวยกันทํางานเต็มเวลา ไปสูการทํางานหลายกิจกรรมพรอม 
ๆ กันไป ซ่ึงในการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพนี้ ครัวเรือนในชนบทที่มีฐานะตางกันมีความสามารถใน
การปรับตัวตางกัน ขึ้นอยูกับสถานภาพทางทรัพยากร (Resource Profile) ที่มักจะตางกันตามกลุม
ฐานะ โดยครอบครัวที่มีฐานะยากจนมักจะประนีประนอมสูงกวาครัวเรือนที่มีฐานะปานกลางและ
ฐานะคอนขางร่ํารวย สําหรับทรัพยากรที่สําคัญตอการปรับตัวในชุมชนชนบท คือทรัพยากรวัตถุ 
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เชน ที่ดิน ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของการสรางฐานะทางเศรษฐกิจในสังคมชนบทที่เกื้อกูลตอการ
เพิ่มเงินทุน ซ่ึงเงินทุนมีความสําคัญมากขึ้นในสังคมยุคใหม แตอยางไรก็ตาม ทรัพยากรทางสังคม
และวัฒนธรรมยังมีสวนสําคัญในการสรางความสัมพันธกับการสรางความเชื่อมโยงกับทรัพยากร
ดานอื่น ๆ สําหรับทรัพยากรมนุษยนั้นนับวันจะมีบทบาทสําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แรงงานของมนุษย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานของสมาชิกในครัวเรือน เปนปจจัยสําคัญตอการยกระดับการผลิตใหมี
ผลตอบแทนเพียงพอตอการดํารงชีพ ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการใหการศึกษาในระดับที่
เหมาะสมเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับอนาคตของสมาชิกในชุมชนชนบทในการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพ
ในบริบททางสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง สวนทรัพยากรสิ่งแวดลอมซึ่งหมายถึง 
ส่ิงแวดลอมที่เปนทรัพยสินสวนรวม (Common Properties) ที่มีอยูในชุมชนและบริเวณใกลเคียง 
ไดแก แหลงน้ํา ที่สําหรับเลี้ยงสัตว และพืชผักในปา พบวา มีการใชทรัพยากรประเภทนี้อยางจํากัด
ในปจจุบัน 

เยาวนุช เพ็ชรบุญศรี (2541) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาพัฒนาชุมชนใน
รูปแบบของการจัดสหกรณนิคม ที่ช้ีใหเห็นวาระดับการศึกษามีสวนที่ทําใหรายไดและความเปนอยู
ที่ดีขึ้น โดยพบวา สมาชิกที่มีการศึกษาสูงมีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากการ
เพาะปลูกพืชเปนเลี้ยงสัตวแทน ซ่ึงทําใหรายไดดีกวาการเพาะปลูกพืช ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2541) เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนในเขตเมืองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พบวา ผูที่มีระดับการศึกษาที่สูงมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีกวาผูที่มี
การศึกษาต่ําหรือไมมีการศึกษา 

เดโช ไชยทัพ (2539) ไดทําการศึกษาการปรับตัวของชาวนาเขาสูระบบเศรษฐกิจ
สมัยใหม พบวาการผลิตในไรนาเพื่อการคามีลักษณะเปนการผลิตที่ตองใชทุนอยางเขมขนมากขึ้น 
โดยที่ครัวเรือนชาวนาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีในอดีตมาจากการเขาถึงและเปนเจาของปจจัยการ
ผลิตที่ดิน และสามารถปรับตัวเขาสูระบบการผลิตดังกลาวไดดี ในขณะที่ชาวนาที่ยากจนที่ไม
สามารถเขาถึงปจจัยการผลิตและไมสามารถปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหรายไดต่ําลง 
สะทอนใหเห็นวาการเขาถึงปจจัยการผลิตมีผลตอรายได ซ่ึงสงผลตอความเปนอยูและคุณภาพชีวิต
ในขั้นตอไป 

นันทนา ทราบรัมย และ สุภาพร ใจการุณ (2550) ศึกษาความสัมพันธระหวางวิถี
การผลิต ความยากจนและสุขภาพ สําหรับเกษตรกรรายยอยในประเทศไทย พบวา วิถีการผลิต
ประกอบดวย 4 วิถีการผลิต โดยปจจัยและเงื่อนไขสําคัญที่พิจารณา คือ ความอุดมสมบูรณ ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพึ่งตนเองดานปจจัยการผลิต ภูมิปญญาและ
ความรูที่ใชในระบบการผลิต ตนทุนการผลิต รายได ความมั่นคงดานอาหาร ประเพณีวัฒนธรรม 
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และเครือขายความสัมพันธ โดยปจจัยดังกลาวสงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีพ และวิถีการผลิตของ
เกษตรกร ซ่ึงมีผลตอการกําหนดภาวะสุขภาพ และความยากจนของเกษตรกร นอกจากนี้ ปจจัยใน
ระดับโครงสรางทางสังคม เชน ระบบเศรษฐกิจ นโยบายการเกษตร เปนตน ยังสงผลกระทบหรือ
เปนตัวกําหนดภาวะสุขภาพ และความยากจนของเกษตรกรในแตละวิถีการผลิตในภาพรวม โดย
สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้  

1 วิถีการผลิตที่พึ่งพาฐานทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรภายใตวิถีการผลิตนี้ มี
ภาวะความยากจนทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจากมีรายไดที่เปนตัวเงินต่ํา แตเนื่องจากมีตนทุนการผลิต
ต่ํา และมีความมั่นคงทางดานอาหารสูง ความยากจนทางเศรษฐกิจจึงไมมีผลกระทบตอวิถีชีวิตมาก
นัก เพราะเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองไดในหลายๆ ดาน เกษตรกรภายใตวิถีการผลิตนี้จึงมีสุขภาวะ
ที่ดี เนื่องจากมีพออยูพอกินไมตองดิ้นรนมากนักในการดํารงชีพ 

2 วิถีการผลิตแบบเกษตรเคมีเขมขน เกษตรกรที่อยูภายใตวิถีการผลิตแบบเกษตร
เคมีเขมขน มีภาวะความยากจนทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจากมีตนทุนการผลิตสูง แตราคาผลผลิตมี
ความผวนผันขึ้นอยูกับกลไกตลาด จึงมีความไมแนนอนในเรื่องรายได อีกทั้งมีคาใชจายใน
ครัวเรือนสูง โดยเฉพาะคาอาหาร เกษตรกรจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน เนื่องจากไมสามารถ
กําหนดราคาผลผลิตที่สะทอนตนทุนที่แทจริงได จึงมีแนวโนมที่จะมีภาระหนี้สินมากขึ้น วิถีการ
ดํารงชีพ และระบบการผลิตของเกษตรกรจึงอยูภายใตระบบเศรษฐกิจการตลาด ภาวะความยากจน
ทางเศรษฐกิจจึงมีผลตอภาวะความเปนอยูของเกษตรกรกลุมนี้มาก ภายใตวิถีการผลิตนี้เกษตรกรมี
ความเสี่ยงสูงที่จะมีปญหาสุขภาพในมิติตาง ๆ เนื่องจากมีความเครียดและวิตกกังวลเรื่องราคา
ผลผลิต และภาระหนี้สิน อีกทั้งมีความไมมั่นคงดานอาหาร และเสี่ยงที่จะไดรับสารพิษจากระบบ
การผลิต การไรซ่ึงอํานาจตอรองในราคาผลผลิตที่เปนธรรม การเขาไมถึงขอมูลขาวสารที่จะเปน
ประโยชนสําหรับการตัดสินใจ รวมถึงการตองพึ่งพาระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในระบบการผลิต และ
การดํารงชีพ  

3 วิถีการผลิตแบบเกษตรยั่งยืน ภายใตวิถีการผลิตแบบเกษตรยั่งยืนนั้น เกษตรกรมี
ภาวะความยากจนสูง หากพิจารณาจากมิติเศรษฐกิจเปนหลัก เนื่องจากมีรายไดที่เปนตัวเงินต่ํา แตก็
มีตนทุนการผลิตไมสูงมากนัก เนื่องจากเนนการพึ่งพาตนเองในระบบการผลิตโดยการใชประโยชน
จากทรัพยากรที่มีอยูเปนหลัก และเนนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนมากกวาผลิตเพื่อขาย 
เกษตรกรจึงมีความมั่นคงดานอาหารสูง ดังนั้นแมวาเกษตรกรจะยากจน (จนทรัพยสิน/เงินทอง) ก็
ไมไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตเกษตรกรมากนัก เพราะเกษตรกรไมไดพึ่งทุนการเงินเปนหลักในการ
ดําเนินชีวิตและในระบบการผลิต ที่สําคัญเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดในระบบการผลิต 
และการดํารงชีพได จึงใหความสําคัญกับการพึ่งพาตนเองในดานตางๆ โดยเนนการดําเนินชีวิตแบบ



   47 

พออยูพอกินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรกลุมนี้จึงมีแนวโนมที่จะมีสุขภาวะที่ดีในดาน
ตาง ๆ เนื่องจากมีวิถีการดําเนินชีวิตเรียบงาย ไมเครงเครียดหรือวิตกกังวลกับเรื่องปากทองมากนัก 
อีกทั้งระบบการผลิตก็มีความปลอดภัยจากสารเคมี เกษตรกรกลุมนี้มีความเสี่ยงที่จะไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยภายนอก (เชน ระบบเศรษฐกิจการตลาด, นโยบายของรัฐ) นอยกวาวิถีการผลิต
อ่ืนๆ 
  4 วิถีการผลิตที่ปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีเขมขนสูเกษตรยั่งยืน สําหรับเกษตรกร
ในวิถีการผลิตที่ปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีเขมขนสูเกษตรยั่งยืนก็อยูในภาวะความยากจนทาง
เศรษฐกิจเชนกัน เนื่องจากยังมีตนทุนการผลิตสูง (แมวาอาจมีตนทุนดานสารเคมีต่ําลง) ในขณะที่
ราคาผลผลิตไมแนนอน และตองพึ่งพิงระบบเศรษฐกิจการตลาดเปนหลักในการดํารงชีพ อีกทั้งมี
คาใชจายดานอาหารสูง จึงมีแนวโนมที่จะมีภาระหนี้สินสูง ดังนั้นความยากจนทางเศรษฐกิจจึงมี
ผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร และหากพิจารณาถึงภาวะสุขภาพของเกษตรกร
กลุมนี้จะพบวา สุขภาวะในบางดานมีแนวโนมดีขึ้น เชน สุขภาพกาย เพราะมีความเสี่ยงในการ
สัมผัสสารพิษในระบบการผลิตนอยลง รวมถึงสุขภาพทางสังคม เนื่องจากมีการแบงปนและ
แลกเปลี่ยนความรูในการทําเกษตรที่ปลอดภัยกับเพื่อนบานและกลุมเครือขายตางๆ มากขึ้น 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวนาโดย มณีมัย ทองอยู 
(2546) ไดสรุปแนวทางที่ชาวนาใชในการดํารงชีพเพื่อสรางความอยูรอด ประกอบดวย 1) การผลิต
เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนควบคูกับการผลิตเพื่อการคาในเวลาเดียวกัน 2) การที่ชาวนาสราง
ความหลากหลายทางเศรษฐกิจของครัวเรือน โดยการรวมเอาการทํางานนอกภาคการเกษตร ทั้งตัว
ชาวนาเองที่วางในชวงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและรอเก็บเกี่ยวผลผลิตและบุตรหลานของชาวนาที่
ศึกษาในระดับที่สูงโดยการไปทํางานรับจางตางถิ่นเขามาเปนสวนหนึ่งของการดํารงชีพ 3) การที่
ชาวนาพยายามรักษาที่ดินเพื่อการเกษตรของครัวเรือนใหคงไว และ 4) การรักษาบทบาทของ
ครัวเรือนไวในฐานะที่เปนหนวยในการจัดสรรแรงงานและทรัพยากรที่หาไดและการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานทุนชุมชน คือ ทุนธรรมชาติ ทุนความรู และทุนทางสังคม  

Viswanathan and Shivakoti (2007) ไดศึกษาการนําระบบการทําสวนยางแบบ
ผสมผสานมาใชในการดํารงชีพจากหลักฐานที่ไดมาโดยประสบการณในการประกอบกิจกรรมของ
ชาวอินเดีย จากการศึกษาไดพบหลักฐานอยางชัดเจนถึงการนําระบบนี้ไปใชในรัฐ Kerala ที่เปน
สวนยางของเกษตรรายยอย ซ่ึงไมมีความสนใจที่จะยอมรับระบบฟารมแบบผสมผสานที่จะนําเขา
มาใช แตในทางกลับกันกลุมที่ใหการยอมรับสวนใหญเปนชุมชนเผาพื้นเมืองที่นําไปใชควบคูกับ
การใชที่ดินเพื่อเล้ียงชีพ เมื่อไดทําการเปรียบเทียบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต จากการนํา
ระบบฟารมแบบผสมผสานเขาไปใช ซ่ึงสามารถอธิบายไดดีที่สุดจากปจจัยที่ถูกควบคุมโดย
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เศรษฐกิจ-สังคม ขนบประเพณี และขอจํากัดในเชิงนโยบาย และยังขยายผลของการวิเคราะห
ออกไปในรูปแบบที่หลากหลาย โดยท่ัวไปการคนความักมีความเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ-สังคม และ
การเกิดขึ้นทีเปนแบบอยางตามขนบประเพณี ภายใตการจัดการการพัฒนาสวนยางพาราตั้งแต
อินเดียไดรับเอกราช การศึกษาแสดงใหเห็นถึงการจัดเตรียมองคกร พรอมทั้งนโยบายที่เกิดขึ้น  เชน 
การปลูกยางพาราเชิงเดี่ยวทําใหเกิดปญหาการวางงานที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นควรมีการปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขกลับไปสูระบบฟารมแบบผสมผสานเพื่อการดํารงชีพ และการเพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆควบคู
กันไป  

อภิญญา จันทรเจริญ และบัญชา สมบูรณสุข (2540) ไดทําการศึกษาเรื่องการ
วิเคราะหสถานการณแรงงานการกรีดยางพาราและการทํายางแผน ของเกษตรกรชาวสวนยางใน
ภาคใต พบวา เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการทําสวนยางพาราสวนใหญใชแรงงานจากภายนอก
ครัวเรือนในการกรีดยางพาราและการทํายางแผน โดยสวนใหญเปนแรงงานในทองถ่ิน ซ่ึงสวน
ใหญผลิตในรูปยางแผนดิบชั้น 3 และ 4 สวนนอยที่ผลิตน้ํายางขน สําหรับการเคลื่อนยายแรงงาน
ของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง พบวา (1) เพื่อไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รอยละ 31.80 และ (2) 
เพื่อตองการเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน รอยละ 22.30 และผลกระทบในการเคลื่อนยายแรงงานการ
กรีดยาง พบวา มีผลกระทบทั้งตอครัวเรือนเกษตรกร และตอชุมชนหรือทองถ่ิน โดยผลกระทบที่
เกิดตอครัวเรือน คือ ทําใหปริมาณผลผลิตของครัวเรือนลดลง เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน รอยละ 
39.40 และผลกระทบที่เกิดตอชุมชน หรือทองถ่ิน คือ ทรัพยากรมนุษยและผลประโยชนของ
ทองถ่ินถูกดูดกลืนเขาเมือง สําหรับแนวโนมความตองการแรงงานการกรีดยางพาราและการทํายาง
แผนในอนาคต พบวารอยละ 62.30 ของครัวเรือนทั้งหมดตองการแรงงานการกรีดยางพารา และทํา
ยางแผนเพิ่มจากเดิมที่ครัวเรือนมีอยู แสดงใหเห็นวาการขาดแคลนแรงงานการกรีดยางพาราและ
การทํายางแผนยังคงมีอยูตอไป และทําใหอาชีพรับจางกรีดยางพาราและทํายางแผนยังคงเปนอาชีพ
ที่ทํารายไดใหกับผูประกอบอาชีพนี้ตอไปในอนาคต  

แววสุดา หนูอุไร (2542) ไดศึกษาเรื่องวัฒนธรรมการทํางานของชาวสวนยางพารา
ในตําบลทับชาง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พบวา ปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดวัฒนธรรมการทํางาน
ประกอบดวย 5 ดานหลัก คือ (1) ดานครอบครัว เครือญาติ และชุมชน กลุมตาง ๆ ในชุมชน (2) ดาน
การศึกษา สวนใหญเปนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (3) ดานเศรษฐกิจ ถูก
กําหนดใหเปนตัวกลางสําคัญในการดํารงชีพ เขามาเปนตัวกระตุน (4) ดานสภาพแวดลอมทั้งดาน
สังคมและธรรมชาติ เปนตัวเอื้อใหเกิดวัฒนธรรมในดานจิตวิสัย และวัตถุวิสัย และ(5) ดาน
ส่ือสารมวลชน เปนตัวเสริมความรู ความเขาใจวัฒนธรรมดานวัตถุวิสัยชวยกระตุนวัฒนธรรมดาน
จิตวิสัยใหเกิดขึ้นกับตัวเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซ่ึงวัฒนธรรมดานจิตวิสัย คือ คุณลักษณะดาน
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จิตใจ ไดแก ความรักงาน ความขยัน ความอดทน ความรับผิดชอบ ความสามัคคี และความประหยัด 
และดานวัตถุวิสัย คือ ความรู ความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนการใช
เครื่องมือในการประกอบการทําสวนยางพารา วัฒนธรรมทั้งสองสวนนี้มีความสัมพันธกัน มีผลตอ
การดํารงชีพของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพอนามัย 
และดานการรับขอมูลขาวสาร ทั้งในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งในแงบวกและแง
ลบ 

วาริท วงศทอง (2008) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีการทําสวนยางพาราในอําเภอ            
ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชวงป พ.ศ. 2470 – พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยการ
เปล่ียนแปลงวิถีการทําสวนยางพารา ลักษณะการเปลี่ยนแปลงวิถีการทําสวนยางพารา และ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการทําสวนยางพารา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงวิถี
การทําสวนยางพาราที่สําคัญ คือ ประชากรซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้น มีการศึกษาสูงขึ้น สุขภาพอนามัยดี
ขึ้น มีรายไดรายจายสูงขึ้น และมีคานิยมไมสงเสริมใหบุตรหลายประกอบอาชีพทําสวนยางพารา แต
จะมีความตองการที่จะใหไปประกอบอาชีพรับราชการ ทรัพยากรธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณกลับ
เสื่อมลงเปลี่ยนจากการทําสวนยาง พาราแบบปายางพึ่งพาธรรมชาติ ประมาณ พ.ศ. 2470 – พ.ศ. 
2510 ตอมาหลังป พ.ศ. 2510 ไดเปลี่ยนมาเปนการทําสวนยางพาราเชิงเดี่ยวที่มุงเนนการคา มีการใช
เทคโนโลยีมากขึ้นในทุกขั้นตอนการทําสวนยางพาราลักษณะการเปลี่ยนแปลงวิถีการทําสวน
ยางพารา ประมาณป พ.ศ. 2470 – พ.ศ. 2510 ในอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการทํา
สวนยางพาราแบบปายางพึ่งพาธรรมชาติ มีความเชื่อเกี่ยวกับคติพื้นบานในเรื่องการทําสวน
ยางพารา เชน เชื่อในเรื่องเจาที่ ฤกษยาม เปนตน โดยอาศัยเทคโนโลยีแบบธรรมชาติ ส่ิงจําเปน
พื้นฐาน พบวา ชาวสวนยางพาราไมมีหลักฐานการถือครองที่ดินโดยการจับจองที่ดิน พันธุยางพารา
จะเปนพันธุพื้นเมือง อาศัยแรงงานจากสมาชิกในครอบครัว สวนแหลงน้ําอาศัยน้ําฝน แหลงน้ําตาม
ธรรมชาติ การใชทุน การลงทุนที่เปนตัวเงินยังมีนอย มีกระบวนการทําสวนยางพาราที่พึ่งพา
ธรรมชาติเปนหลัก ตอมาหลังป พ.ศ. 2510 ไดเร่ิมเปลี่ยนเปนการทําสวนยางพาราเชิงเดี่ยวที่มุงเนน
การคา พึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม ในดานความเชื่อที่เปนคติพื้นบาน เชน ความเชื่อเร่ือง เจาที่ ฤกษ
ยาม เปนตน มีนอยลง ในดานสิ่งจําเปนพื้นฐาน พบวา ชาวสวนยางมีหนังสือรับรองสิทธิ์ในที่ดิน มี
การใชพันธุยาพาราที่ไดรับการคัดเลือกพันธุโดยอาศัยหลักวิชาการเพื่อสนองความตองการของ
ตลาด อาศัยแรงงานจากภายนอก มีการพัฒนาแหลงน้ํา ใชเงินทุนและอุปกรณสมัยใหมในการทํา
สวนยางพารา มีกระบวนการทําสวนยางพาราที่อาศัยเทคโนโลยีและหลักวิชาการมากขึ้นผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงวิถีการทําสวนยางพารา ประมาณป พ.ศ. 2470 – 2510 ชาวสวนยางพาราทํา
สวนยางพาราแบบปายางพึ่งพาธรรมชาติ มีลักษณะครอบครัวขยายใชแรงงานในครอบครัว 
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ความสัมพันธกับบุคคลภายนอกและองคกรที่เกี่ยวของนอย สภาพแวดลอมอุดมสมบูรณ ตอมาหลัง
ป พ.ศ. 2510 ชาวสวนยางพาราไดเร่ิมเปลี่ยนมาทําสวนยางพาราเชิงเดี่ยวมุงเนนการคาพึ่งพา
เทคโนโลยี มีการจางแรงงาน ลักษณะครอบครัวเปนแบบครอบครัวเดี่ยว ความสัมพันธใน
ครอบครัวมีนอยลง ความสัมพันธกับบุคคลมีมากขึ้น สภาพสิ่งแวดลอมเร่ิมเสื่อมลง ชาวสวน
ยางพาราใชปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น และมีการขยายพื้นที่ในการทําสวนยางพาราให
พื้นที่ปาลดนอยลง อันสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมในอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจ 
การศึกษาของ วิฑูร อินทมณี (2538) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการขายน้ํา

ยางสดและยางแผนของเกษตรกร ตําบลปริก อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาปจจัย
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ และกายภาพบางประการ เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนบุตร การ
ใชแรงงาน การใหความสําคัญของแหลงที่มาของแหลงขอมูลขาวสาร ปริมาณผลผลิตของยาง และ
ขนาดเนื้อที่ถือครองมีผลตอการขายน้ํายางสด และยางแผน  

วิจิตต ตันติพิมลพันธ (2541) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกขายยางแผนดิบ 
และน้ํายางสดของเกษตรกรในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการขายยางแผน
ดิบ และน้ํายางสดเปนผลมาจากขนาดที่ดินที่ถือครอง รายไดเฉลี่ยตอป ภาวะหนี้สิน ระยะทางโดย
เฉลี่ย ความสะดวกสบายในการผลิต การขาย ความยุติธรรม สวนปจจัยดานอายุ การศึกษา ชอง
ทางการจําหนาย การประกันราคา พอคาคนกลาง และอํานาจในการตอรองไมมีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจเลือกขายยางของเกษตรกร ในดานทัศนคติระหวางผูขายยางแผนดิบ และผูที่ขายน้ํายาง
สด เห็นดวยวารายไดจากการขายน้ํายางสดนอยกวาการขายยางแผนดิบ การประกันราคายางจะเปน
การประกันราคายางแผนดิบซึ่งราคาสูงกวาน้ํายางสด ดังนั้นจึงมีผลทําใหผูที่ขายน้ํายางสดเปลี่ยนไป
เลือกขายยางแผนดิบแทน และการขายน้ํายางสดมักจะไมคอยมีอํานาจตอรอง โดยเฉพาะการ
ตรวจวัดความเขมขนของเนื้อยาง และการขายยางไมวาจะขายในลักษณะใดชาวสวนยางมักจะขาย
ใหกับพอคาประจํา  

ประดับดวง คงเลิศ (2547) ศึกษาเรื่องผลทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขายผลผลิตยางพาราจากยางแผนดิบเปนน้ํายางสด ในตําบลนิคมพัฒนา กิ่ง
อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล พบวา สวนยางพาราที่เกษตรกรถือครองสวนใหญเปนสวนยางพาราขนาด
เล็ก ลักษณะการกรีดยางเปนแบบกรีดเอง โดยสาเหตุที่เปลี่ยนรูปแบบการขายผลผลิตยางพาราจาก
ยางแผนดิบเปนน้ํายางสด คือ ไมเหนื่อยและงานเสร็จเร็ว ความรวดเร็วในการชําระเงิน และปจจัย
อ่ืน ๆ ไดแก สะดวก สามารถนําเงินมาใชกอนการขายผลผลิตโดยการใหเครดิตแกเกษตรกร และ
แหลงรับซื้อน้ํายางสดอยูใกลสวนยางเนื่องจากไมตองขนสงไกล มีแหลงจําหนายผลผลิตน้ํายางสด
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หลายแหลงในหมูบานโดยเฉพาะพอคาคนกลางมีจํานวนมาก การผลิตยางแผนดิบมีขั้นตอนยุงยาก
และใชเวลาในการผลิต 10.03 ช่ัวโมงตอครัวเรือนตอวัน ในขณะที่การผลิตน้ํายางสดใชเวลาเพียง 
7.32 ช่ัวโมงตอครัวเรือนตอวัน เกษตรกรจึงมีเวลาในการพักผอนและสามารถประกอบอาชีพเสริม
ไดมากขึ้น สงผลใหเกษตรกรที่เปลี่ยนจากการผลิตยางแผนดิบ มาผลิตน้ํายางสดมีความเปนอยูดีขึ้น
ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม และนงลักษณ สืบชนะ (2548) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พบวา ปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจขายผลผลิตยางพารา ไดแก รายไดรวมของครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือน 
เอกสารสิทธถือครอง ลักษณะการนําผลผลิตไปขาย และระยะทางจากสวนยางถึงแหลงรับซื้อ 

ชุมพล พูลศิริ (2543) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความแตกตางในการขายยางแผน
ดิบละน้ํายางสดในจังหวัดพังงา จากการศึกษาพบวา เหตุผลที่ชาวสวนยางทั้งสองกลุม มีความพึง
พอใจตอการผลิต การขายยาง และผลตอบแทนที่แตกตางกัน คือ กลุมชาวสวนยางที่ขายยางแผนดิบ
ใหความสําคัญในเรื่องราคาผลผลิตตอหนวย ผลตอบแทนรวมตอปที่สูงกวา และการเสียเปรียบ
พอคาที่รับซื้อผลผลิตนอยกวาการขายน้ํายางสด สวนกลุมชาวสวนยางที่ขายน้ํายางสดคํานึงถึงมูลคา
ตอหนวยนอยกวาในขณะที่ราคายางไมแตกตางกันมากนัก แตจะใหความสําคัญถึงวิธีการผลิตที่
สะดวกไมยุงยาก ลดตนทุนการผลิตไดมากกวา สามารถใชเวลาสวนที่เหลือตางกันนี้ไปประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ ที่ไดรับประโยชนและคุมคากวาเมื่อคิดถึงผลตอบแทนรวมตอป โดยชาวสวนยางผูขาย
ยางแผนดิบและน้ํายางสด มีรายไดจากอาชีพหลักและรายไดทั้งหมดของครัวเรือนที่ไมแตกตางกัน 
มีสถานภาพการถือครองที่ดินและมีขนาดเนื้อที่ถือครองที่ดินที่ใกลเคียงกัน แตชาวสวนยางผูขาย
ยางแผนดิบขายยางไดในราคาที่สูงกวาชาวสวนยางที่ขายน้ํายางสด ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา 
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวบุคคล ที่มีผลกระทบตอ
การขายยางแผนดิบและน้ํายางสด อันมีผลสืบเนื่องไปถึงการพัฒนาดานการผลิตการตลาด เพื่อให
ไดผลตอบแทนที่ดีขึ้น 
  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้อาศัยกรอบแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน (Sustainable Livelihood 
Framework) ซ่ึงพัฒนาขึ้นโดย Department for International Development (DFID) 1999 แนวคิด
การดํารงชีพอยางยั่งยืนดังที่ไดกลาวมาแลวมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชศึกษาและอธิบาย
องคประกอบในระบบการทําสวนยางพาราในประเทศไทย โดยไดกําหนดการศึกษาการดํารงชีพ
ของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด 
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ในตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการตรวจเอกสารสามารถสราง
กรอบแนวคิดปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลลัพธการดํารงชีพดังภาพประกอบ 7 กรอบแนวคิดนี้ได
ดัดแปลงมาจาก Sustainable Livelihood Framework  ซ่ึงใชศึกษาการดํารงชีพของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราในประเด็นตาง ๆ ไดแก ปญหาที่กอใหเกิดความออนแอ และความไมแนนอนกับ
การผลิตยางพารา รวมทั้งการตลาดผลผลิตยางพาราของเกษตรกร ซ่ึงเปนภาวะที่สงผลกระทบ
โดยตรงตอทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิต ในดานทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตของเกษตรกรที่
ผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสด ศึกษาครอบคลุมทรัพยากรดานตาง ๆ ทั้งทรัพยากรที่เปนวัตถุและ
ไมใชวัตถุ ที่เกษตรกรครอบครอง และสามารถนํามาใชประโยชนในการดํารงชีพ ไดแก ทุนมนุษย 
ทุนธรรมชาติ ทุนทางการเงิน ทุนทางกายภาพ และทุนทางสังคม นโยบาย แผนงาน และ ระบบการ
สงเสริมที่เกื้อหนุนการผลิตยางพารา รวมถึงวัฒนธรรม คานิยม และองคกรทองถ่ินภายในชุมชน ซ่ึง
สงผลตอทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตทั้งโดยตรงและโดยออม และอาศัยแนวคิดการปรับตัวใน
การอธิบายถึงกลยุทธและวิธีการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพตามโอกาสที่แตละครัวเรือนมี และทุน/
ทรัพยสินดานตาง ๆ ที่เกษตรกรมีหรือเขาถึง เพื่อมาใชแปรเปลี่ยนในกระบวนการดํารงชีพ ซ่ึงใน
ที่นี้หมายถึง การตัดสินใจเลือกรูปแบบการผลิตยางระหวางการผลิตยางแผนดิบ และการผลิตน้ํายาง
สด ซ่ึงการตัดสินใจและการปฏิบัติที่ตามมา จะสงผลตอการดํารงชีพที่แตกตางกันระหวางเกษตรกร 
2 กลุมที่ตัดสินใจตางกันโดยจะดูจากผลลัพธการดํารงชีพในดานตาง ๆ คือ 1) การมีหนี้สิน 2) 
ความสามารถในการชําระหนี้ และ 3) ความพึงพอใจในความเปนอยู ไดแก (3.1) ความเพียงพอดาน
การบริโภคอาหาร (3.2) ความเพียงพอดานเสื้อผาและเครื่องนุงหม (3.3) ความเพียงพอดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก (3.4) ความเพียงพอดานรายได (3.5) ความเพียงพอดานการศึกษาของบุตร
หลาน และ (3.6) การไดรับบริการดานสาธารณสุขที่ดีพอ 

นอกจากนี้ในภาพประกอบ 8 เปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหเชิงปริมาณใชใน
ศึกษาความสัมพันธระหวางทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตกับผลลัพธการดํารงชีพของครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด โดยผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรตน
และตัวแปรตามดังนี้ 

1. ตัวแปรตน คือ ตัวแปรที่ผูวิจัยคาดการณวามีผลตอตัวแปรตาม ประกอบดวย 
1.1 กลุมตัวแปรดานทุนมนุษย มี 4 ตัวแปร ไดแก   

(1) ระดับการศึกษา วัดเปนจํานวนป  
(2) จํานวนแรงงานในครัวเรือน วัดเปนคนตอครัวเรือน  
(3) จํานวนแรงงานจางจากภายนอกครัวเรือน วัดเปนคนตอครัวเรือน  
(4) ประสบการณในการทําสวนยางพารา วัดเปนจํานวนป 
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1.2 กลุมตัวแปรดานทุนธรรมชาติ มี 3 ตัวแปร ไดแก   
(1) พื้นที่ถือครองทั้งหมดของครัวเรือน วัดเปนจํานวนไรตอครัวเรือน 
(2) พื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลว วัดเปนจํานวนไรตอครัวเรือน 
(3) พื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีด วัดเปนจํานวนไรตอครัวเรือน 
(4) พื้นที่นา วัดเปนจํานวนไรตอครัวเรือน 

1.3 กลุมตัวแปรดานทุนทางการเงิน มี 5 ตัวแปร ไดแก   
(1) รายไดรวมของครัวเรือน วัดเปนบาทตอป 
(2) รายไดในภาคเกษตรกรรม วัดเปนบาทตอป 
(3) รายไดจากสวนยางพารา วัดเปนบาทตอป 
(4) รายไดจากการเกษตรอื่น วัดเปนบาทตอป 
(5) รายไดนอกภาคเกษตร วัดเปนบาทตอป 
(6) เงินออม วัดเปนบาทตอครัวเรือน 

1.4 กลุมตัวแปรดานทุนทางกายภาพ มี 2 ตัวแปร ไดแก   
(1) สวนยาง ณ ปจจุบันอยูในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียง ประเมินคา 2 ระดับ 

คือ ไมใช และใช 
(2) ความสะดวกในการเดินทางไปสวนยางและขายผลผลิต ประเมินคา 2 

ระดับ คือ การเดินทางไมมีความสะดวก และ การเดินทางมีความสะดวก 
1.5 กลุมตัวแปรดานทุนทางสังคม มี 2 ตัวแปร ไดแก   

(1) การเปนสมาชิกกลุมและองคกรตาง ๆ ในทองถ่ิน ประเมินคา 2 ระดับ คือ 
ไมเขารวมเปนสมาชิกกลุมและองคกร และเขารวมเปนสมาชิกกลุมและองคกร 

(2) สถานภาพในกลุม และองคกรในทองถ่ิน ประเมินคา 2 ระดับ คือ เปน
สมาชิก และเปนคณะกรรมการ 

2. ตัวแปรตาม คือ ผลลัพธในการดํารงชีพ ไดแก การมีหนี้สิน วัดเปนบาทตอ
ครัวเรือน  
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ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคิดในการวิจยั  

บริบทความออนแอ 
 

• ปญหาที่กอใหเกิดความออนแอ  และ
ความไมแนนอนกับระบบการผลิต และ
การตลาดของเกษตรกร 
 

นโยบาย แผนงาน 
และ   

ระบบการสงเสริม
ที่เกื้อหนุนการผลติ 
 

การถายทอด
ความรูในการผลติ
และการตลาด 
วัฒนธรรม  คานิยม 
องคกรทองถิ่น 

 
ผลลัพธในการดาํรงชีพ 

1. การมีหนี้สิน 
2. ความสามารถในการชําระหนี ้
3. ความพึงพอใจในความเปนอยู  

3.1 ความเพียงพอดานการบริโภค
อาหาร 

3.2 ความเพียงพอดานเสื้อผาและ
เครื่องนุงหม 

3.3 ความเพียงพอดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

3.4 ความเพียงพอดานรายได 
3.5 ความเพียงพอดานการศึกษา

ของบุตรหลาน 
3.6 การไดรับบริการดาน

สาธารณสุขที่ดีพอ 
 

 
ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิต 

1. ทุนมนษุย 
- การศึกษา 
- จํานวนแรงงาน 
- ทักษะในการประกอบ
อาชพี  

2. ทุนธรรมชาต ิ
- ขนาดพืน้ที่ถอืครอง 
- ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

3. ทุนทางการเงิน 
- รายได 
- เงินออม 

4. ทุนทางกายภาพ 
- การคมนาคม 

5. ทุนทางสังคม  
- การเปนสมาชิกองคกรและ
กลุม 

กลยุทธและวิธี 
การปรับตัว 
เพื่อการดํารงชีพ
ของเกษตรกร 
- ผลิตยางแผนดิบ  
- ผลิตน้ํายางสด 
- การทําอาชีพเสริม 
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ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตยางแผนดิบ 
1.ทุนมนุษย 

- การศึกษา 
- จํานวนแรงงาน 
- ประสบการณการทําสวนยางพารา 

2.ทุนธรรมชาต ิ
- ขนาดพืน้ที่ถอืครอง 

3.ทุนทางการเงิน 
- รายได 
- เงินออม 

4. ทุนทางกายภาพ 
- การคมนาคม 

5.ทุนทางสังคม  
- การเปนสมาชิกองคกรและกลุม 

ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตน้ํายางสด 
1. ทุนมนษุย 

- การศึกษา 
- จํานวนแรงงาน 
- ประสบการณการทําสวนยางพารา 

2.  ทุนธรรมชาต ิ
- ขนาดพืน้ที่ถอืครอง 

3.ทุนทางการเงิน 
 - รายได 
 - เงินออม 
4.ทุนทางกายภาพ 
 - การคมนาคม 
5.ทุนทางสังคม  
 - การเปนสมาชิกองคกรและกลุม 

 
ผลลัพธในการดาํรงชีพ 

• การมีหนี้สิน 

ภาพประกอบ  8  กรอบแนวคิดในการวิเคราะหเชิงปริมาณ 



บทที่ 3 
 

วิธีการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยเก็บขอมูลทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยศึกษาในพื้นที่ตําบลนาหมอบุญ  อําเภอจุฬาภรณ  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดังนี้     
 
การเลือกพื้นท่ีในการวิจัย 
 

พื้นที่ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ พื้นที่ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช การที่ผูวิจัยเลือกพื้นที่ตําบลนาหมอบุญในการวิจัย เนื่องจากเปนตําบลที่มี
เกษตรกรผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสดมากที่สุด และยังสามารถสังเกตการณเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบผลผลิตของเกษตรกรไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังไมมีผูใดศึกษาถึงการดํารงชีพของ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางระหวางครัวเรือนที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนที่ผลิตน้ํายางสด
ในตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงนาจะเปนประโยชนแกเกษตรกร
ในการรับรูทั้งขอดี และขอจํากัดของการปรับตัวและพัฒนาพฤติกรรมการดํารงชีพใหเหมาะสม 
รวมถึงการวางแผนในการประกอบอาชีพหลัก และการจัดสรรเวลาเพื่อประกอบอาชีพเสริม ซ่ึงจะ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนประโยชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของในการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตยาง และการสงเสริมอาชีพเสริมเพื่อยกระดับการดํารงชีพใหแกกลุมเกษตรกรอยาง
เหมาะสม 

 
ประชากรเปาหมาย 
 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และ

ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดในปจจุบัน และมีพื้นที่การทําสวนยางพาราอยูในตําบล                        
นาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกําหนดกลุมตัวอยางมีประสบการณใน
การประกอบอาชีพการทําสวนยางพาราไมนอยกวา 10 ป เนื่องจากโดยทั่วไปยางพาราจะเปดกรีดได   

57 
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เมื่อยางอายุ 6-7 ป ดังนั้น เกษตรกรที่มีประสบการณ 10 ป คือ เกษตรกรที่มีสวนยางพาราซึ่งให
ผลผลิตแลว และสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบการผลิต (ยางแผนดิบ, น้ํายางสด)             
ทุน/ทรัพยสินที่มีในระบบการผลิต และผลลัพธการดํารงชีพได ซ่ึงประชากรมีจํานวน 1,450 
ครัวเรือน ประกอบดวย ครัวเรือนที่ผลิตยางแผนดิบ จํานวน 280 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ผลิตน้ํา
ยางสด จํานวน 1,170 ครัวเรือน (ตาราง 2)  
 
ตาราง  2  แสดงจํานวนแสดงครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราจําแนกตามรูปแบบการผลิต   
                ยางพารา 

หนวย : ครัวเรือน 
รูปแบบการผลิต จํานวนครัวเรือน (%) จํานวนครัวเรือน 
ยางแผนดิบ 19.30 280 
น้ํายางสด 80.70 1,170 

รวม 100 1,450 

 
ที่มา  :  ศูนยบริการและการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลนาหมอบุญ, 2551 
 

การกําหนดขนาดตัวอยาง ผูวิจัยทําการหาขนาดตัวอยางโดยการประมาณการจาก
ประชากร ซ่ึงผูวิจัยมีกรอบของประชากร สามารถคํานวณหาขนาดตัวอยางไดดังนี้ (เพชรนอย สิงห
ชางชัย, 2539)  

 จํานวนประชากร   ขนาดตัวอยาง  
 100-999    รอยละ 25 ของประชากร 
 1,000-9,999   รอยละ 10 ของประชากร 
 มากกวา 10,000 ขึ้นไป   รอยละ 1 ของประชากร 
 

ดังนั้นครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ จํานวน 280 ครัวเรือน ใชขนาด
ตัวอยางจํานวนรอยละ 25 ของประชากร จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 70 ครัวเรือน และเกษตรกรที่
ผลิตน้ํายางสด จํานวน 1,170 ครัวเรือนใชขนาดตัวอยางรอยละ 10 สําหรับประชากร ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 117 ครัวเรือนรวมกลุมตัวอยางสําหรับการศึกษาครั้งนี้จํานวน 187 ครัวเรือน  
(ตาราง 3) 
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วิธีการสุมตัวอยาง การสุมตัวอยางใชวิธีสุมตัวอยางอยางงาย โดยวิธีจับฉลากเลขที่
บานของครัวเรือนแบบไมใสกลับคืน และเลือกตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน 

 
ตาราง  3  แสดงกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาเชิงปริมาณในพื้นที่ศึกษา 

หนวย : ครัวเรือน 
รูปแบบการผลิต จํานวนครัวเรือน  กลุมตัวอยาง (ครัวเรือน) 
ยางแผนดิบ 280 70 
น้ํายางสด 1,170 117 

รวม 1,450 187 

 
ที่มา  :  ดัดแปลงจากศูนยบริการและการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลนาหมอบุญ,    
            2551 
 

2. ผูใหขอมูลหลักสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ 
ผูใหขอมูลหลักสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ จํานวน 10 คน ไดแก ผูนําชุมชน และ

แกนนํากลุมเกษตรกร และเจาหนาที่ของรัฐ เชน เกษตรตําบลที่รับผิดชอบตําบลนาหมอบุญ สําหรับ
การสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview) ในประเด็นคําถามเกี่ยวกับการดํารงชีพ และพัฒนาการ
รูปแบบการผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสด เพื่อรวมวิเคราะหปญหา และเสนอแนะแนวทางการ
แกไขปญหาที่เกิดกับครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด 

 
การรวบรวมขอมูล 
 

การรวบรวมขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัย โดยใชวิธีการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก 
และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ซ่ึงประกอบดวย
ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถจําแนกออกเปน 2 ลักษณะคือ 

1. การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปทางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจของ
พื้นที่ศึกษา  

ในขั้นแรกของการศึกษา เปนการศึกษาถึงสภาพทั่วไปทางกายภาพ สังคม และ
เศรษฐกิจของพื้นที่ศึกษา ลักษณะการผลิตและการขายผลผลิตยางพาราในรูปแบบตาง ๆ ของ
เกษตรกรชาวสวนยางที่ศึกษาในพื้นที่ ปญหาที่กอใหเกิดความออนแอ และความไมแนนอนใน
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ระบบการผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสด รวมถึงกระบวนการแกปญหาของเกษตรกรในระบบการ
ผลิต นโยบาย แผนงานและระบบการสงเสริมของภาครัฐที่มีตอเกษตรกรชาวสวนยางพารา รวมทั้ง
วัฒนธรรม คานิยม และองคกรทองถ่ิน ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเทคนิค และวิธีการปรับตัวเพื่อ
การดํารงชีพของเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด โดยการรวบรวมขอมูล
ทุติยภูมิจากหนวยงาน และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณเชิงลึกเกษตรกรผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informant) โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง เพื่อการวางแผนการเก็บขอมูลเชิง
ประมาณ และประมาณการกลุมตัวอยาง แลวนํามาออกแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
  2. ศึกษาทรัพยสินตาง ๆ ของเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และเกษตรกรที่ผลิตน้ํา
ยางสด และผลลัพธการ ดํารงชีพของเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดเปน
การศึกษาเชิงปริมาณ โดยศึกษาถึงทรัพยสินในระบบการผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสด ไดแก ทุน
มนุษย ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางการเงิน ทุนทางกายภาพ ทุนทางสังคม และผลลัพธการดํารงชีพ 
ไดแก รายไดของครัวเรือนเกษตรกร การมีหนี้สิน และความสามารถในการชําระหนี้ การประเมิน
ความเพียงพอดานตาง ๆ ของครัวเรือนเกษตรกร เทคนิคการศึกษาใชแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง  

การสัมภาษณเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่สําคัญมากสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึง
ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบเปนทางการ และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ในการสัมภาษณแบบ
เปนทางการผูวิจัยจะอาศัยแบบสัมภาษณ ซ่ึงมีขอคําถามโดยละเอียดตามที่เตรียมไว (ภาคผนวก ข) 
การถามจะถามเรียงลําดับที่กําหนดในแบบสัมภาษณ สวนการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ เปน
การสัมภาษณผูใหขอมูลหลักโดยผูวิจัยเปนผูสัมภาษณเอง มีการเตรียมคําถามแบบกวางไวลวงหนา 
(ภาคผนวก ก) กลาวคือเปนการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหผูถูกสัมภาษณมีความเปนอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น การสัมภาษณจะปลอยใหบรรยากาศของการสัมภาษณเปนไปอยางงาย ๆ ไมมี
พิธีรีตอง ไมเครงครัดในเรื่องขั้นตอนและลําดับของขอคําถาม  
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เคร่ืองมือในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลประกอบดวย เครื่องมือในการเก็บขอมูลเชิง
ปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง ซ่ึง
ประกอบดวย 

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 ขอมูลดานการผลิตยางแผนดิบ ทรัพยสินในระบบการผลิตยางแผนดิบ 

และการทําอาชีพเสริม 
สวนที่ 3 ขอมูลดานการผลิตน้ํายางสด ทรัพยสินในระบบการผลิตน้ํายางสด 

และการทําอาชีพเสริม 
สวนที่ 4 ขอมูลดานการตลาดยางพารา 
สวนที่ 5 ผลลัพธการดํารงชีพ ไดแก การมีหนี้สิน ความสามารถในการชําระหนี้ 

และความพึงพอใจในความเปนอยู โดยประเมินจากความเพียงพอดานตาง ๆ 6 ดาน 
 

2. การรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ จะทําโดยการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชแบบ
สัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structure Questionnaire) ซ่ึงครอบคลุมในประเด็นคําถามเกี่ยวกับ 
ปญหาที่กอใหเกิดความออนแอ และความไมแนนอนในระบบการผลิต รวมถึงกระบวนการ
แกปญหาของเกษตรกรในระบบการผลิต นโยบาย แผนงานและระบบการสงเสริมของภาครัฐที่มี
ตอเกษตรกรชาวสวนยางพารา รวมทั้งวัฒนธรรม คานิยม และองคกรทองถ่ิน ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเทคนิค และวิธีการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพของเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และ
น้ํายางสด 

การทดสอบเครื่องมือ การทดสอบแบบสัมภาษณ ไดผานการตรวจสอบจาก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ไดแก รศ.ดร. บัญชา สมบูรณสุข ผศ.ดร. อาแว  มะแส และ ผศ.ดร. 
เก็ตถวา บุญปราการ และทําการปรับปรุงแบบสัมภาษณตามคําแนะนํา แลวจึงนําไปทดสอบกับ
เกษตรกรที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 10 ราย ซ่ึงผลการศึกษาพบวา แบบสัมภาษณ
ดังกลาวคอนขางสมบูรณครบถวน และสามารถนําไปใชไดจริง นอกจากนี้ไดทําการปรับปรุงแบบ
สัมภาษณตามลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อใหไดมาซึ่งแบบ
สัมภาษณที่เหมาะสมกอนนําไปใชจริง 
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การวิเคราะหขอมูล  
 

ในการวิเคราะหขอมูล สามารถแบงเปน 2 สวน ดังตอไปนี้ 
1. การวิเคราะหเชิงปริมาณ   
ผลจากการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ทําการตรวจสอบความถูกตองและความ

สมบูรณของขอมูลในแบบสอบถาม หลังจากนั้นนําขอมูลดังกลาวไปเขารหัสขอมูล (Coding) ดวย
เครื่องคอมพิวเตอร และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมทางสถิติ ไดแก คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใชการทดสอบไค-สแควร (Chi-Square Test) เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตกับผลลัพธการดํารงชีพดานการมีหนี้สินของครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ  และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด  ซ่ึงเปนการทดสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามที่อยูในเชิงคุณภาพ จากการตรวจสอบเอกสาร
งานวิจัยเบื้องตนสามารถกําหนดตัวแปรตน ประกอบดวย 1) กลุมตัวแปรดานทุนมนุษย มี 4 ตัวแปร 
ไดแก ระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน จํานวนแรงงานในครัวเรือน จํานวนแรงงานจางจาก
ภายนอกครัวเรือน และประสบการณในการทําสวนยางพารา 2) กลุมตัวแปรดานทุนธรรมชาติ มี 3 
ตัวแปร ไดแก พื้นที่ถือครองทั้งหมดของครัวเรือน พื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลว และพื้นที่สวนยางที่
ยังไมเปดกรีด 3) กลุมตัวแปรดานทุนทางการเงิน มี 5 ตัวแปร ไดแก รายไดรวมของครัวเรือน รายได
ในภาคเกษตรกรรม รายไดจากสวนยางพารา รายไดนอกภาคเกษตร และเงินออม 4) กลุมตัวแปร
ดานทุนทางกายภาพ มี 2 ตัวแปร ไดแก สวนยาง ณ ปจจุบันอยูในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียง และ
ความสะดวกในการเดินทางไปสวนยางและขายผลผลิต 5) กลุมตัวแปรดานทุนทางสังคม มี 2 ตัว
แปร ไดแก การเปนสมาชิกกลุมและองคกรตาง ๆ ในทองถ่ิน และสถานภาพในกลุม และองคกรใน
ทองถ่ิน และตัวแปรตาม คือ ผลลัพธในการดํารงชีพ ไดแก การมีหนี้สิน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และ 0.01 มีสูตรในการคํานวณดังนี้ (กานดา พูนลาภทวี, 2539 ; 
กัลยา วานิชยบัญชา, 2545 และสมบูรณ เจริญจิระตระกูล, 2547)  
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สูตรในการคํานวณ 
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                 เมื่อ 2χ    =           คาไค-สแควร 
Oij                   =           คาความถี่จากการสังเกตในแถวที่ i คอลัมนที่ j   
Eij             =            คาความถี่คาดหวังในแถวที่ i คอลัมนที่ j 
r               =            จํานวนแถว (row) 
c               =           จํานวนสดมภ (column) 

                         ช้ันของความเปนอิสระ df     =     (r-1) (c-1) 
 

เงื่อนไขในการใชสถิติไค-สแควร 
1. การวิเคราะหจะใชจํานวนความถี่เทานั้น 
2. กรณีตารางมีจํานวนแถว และจํานวนสดมภมากเกินไป จะมีผลตอคา Eij ทํา

ใหมีคาไมถึง 5 (อนุโลมไดถามีคาไมถึง 5 แตตองไมมากกวารอยละ 20 ของจํานวนเซลลทั้งหมด) 
ทางออกทางหนึ่ง คือ การยุบรวมกลุม ใหมีจํานวนนอยลง แตถายุบกลุมจนเหลือตารางขนาด 2X2 
แลวคา Eij ยังไมถึง 5 อีกใหใชสถิติ Fisher's exact test 

3. ศึกษาทิศทางความสัมพันธ สถิติ 2χ ไมสามารถระบุลักษณะความสัมพันธ
เชิงเสน (Linear Relationship) และไมสามารถระบุทิศทางความสัมพันธเชิงบวกหรือเชิงลบได 
(Direction) ดังนั้น ในทางปฏิบัตินักวิจัยจึงมักใช การแปลผลดวยรอยละในการอธิบายทิศทางของ
ความสัมพันธ ควบคูกันไปกับการใชสถิติไค-สแควร เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรแลว 
จะใชการแปลผลรอยละ ประกอบคําอธิบายดวย อยางนอยก็ทําใหการตีความหมายขอมูลชัดเจน
มากขึ้น และไมหลงทิศทางของความสัมพันธ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545) 

เนื่องดวยการทดสอบไค-สแควรเปนการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตน
กับตัวแปรตามที่อยูในเชิงคุณภาพ สําหรับตัวแปรตน ไดแก 1) กลุมตัวแปรดานทุนมนุษย คือ
จํานวนแรงงานในครัวเรือน จํานวนแรงงานจางจากภายนอกครัวเรือน และประสบการณในการทํา
สวนยางพารา 2) กลุมตัวแปรดานทุนธรรมชาติ คือ พื้นที่ถือครองทั้งหมดของครัวเรือน พื้นที่สวน
ยางที่เปดกรีดแลว และพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีด 3) กลุมตัวแปรดานทุนทางการเงิน คือ รายได
รวมของครัวเรือน รายไดในภาคเกษตรกรรม รายไดจากสวนยางพารา รายไดนอกภาคเกษตร                            
เงินออม และตัวแปรตาม คือ การมีหนี้สิน ซ่ึงเปนตัวแปรที่อยูในรูปสเกลอัตราสวน (Ratio Scale) 
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หรือเปนตัวแปรเชิงปริมาณ จึงทําการเปลี่ยนใหเปนสเกลอันดับ (ordinal scale ) ซ่ึงเกณฑที่ใช
พิจารณาคือ เกณฑโดยอาศัยคาเฉลี่ยรวมทั้งหมด ( x ) และคา Standard deviation (S.D.) ดังนี้  

 
ชองวางระหวางชั้น นอยกวา x -SD  
ชองวางระหวางชั้น อยูระหวาง   x  ± SD 
ชองวางระหวางชั้น มากกวา x  + SD 
 
สําหรับขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในความเปนอยูของเกษตรกร มีขอคําถาม

ยอย 6 ขอคําถาม ซ่ึงเปนขอคําถามที่ผูตอบแสดงความรูสึก 3 ระดับ คือ เพียงพอมาก เพียงพอ และ
ไมเพียงพอ มีเกณฑการใหคะแนนและการแปลผล ดังนี้ 

1)  เกณฑการใหคะแนน 
 ขอคําถามใดที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาเพียงพอมาก   ให   3   คะแนน 
 ขอคําถามใดที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาเพียงพอ ให 2 คะแนน 
 ขอคําถามใดที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาไมเพียงพอ ให 1 คะแนน 
2) เกณฑการแปลผลความพึงพอใจในความเปนอยู  

สําหรับการพิจารณาใชคะแนนเฉลี่ย ตามการแบงอันตรภาคชั้นดังนี้ 
 
 
 
 
การกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ยตามการแบงอันตรภาคชั้น คือ 
คาคะแนนเฉลี่ย  2.01 – 3.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในความเปนอยูใน

ระดับมาก 
คาคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 2.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในความเปนอยูใน

ระดับนอย  
 
 
 
 
 

 
อันตรภาคชั้น  = 
 

คะแนนสูงสุด- คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 
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2. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ  
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ อาศัยการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ

เชิงลึกเกษตรกรผูใหขอมูลสําคัญ มาวิเคราะหเนื้อหาเพื่ออธิบายและตีความหมายในแตละประเด็น
และหัวขอที่เกี่ยวของรวมทั้งหาความเชื่อมโยงและความสอดคลองของเนื้อหาตามกรอบแนวคิดใน
การศึกษา โดยการเชื่อมโยงส่ิงที่คนพบกับแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน ในประเด็นที่เกี่ยวกับ 
ปญหาที่กอใหเกิดความออนแอ และความไมแนนอนกับระบบการผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสด 
นโยบาย และองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เทคนิคและวิธีการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพ รวมถึงผลลัพธ
การดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร  

การตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองของขอมูลใชเทคนิคการ
ตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) ของขอมูลที่ไดมาจากแหลงตาง ๆ นอกจากนี้ยังอาศัยขอมูล
บางสวนที่ไดจากแบบสอบถามแบบมีโครงสราง นํามาวิเคราะหโดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
คารอยละ และคาเฉลี่ย เพื่อใชประกอบในการอธิบายผลการศึกษา และการเปรียบเทียบความ
แตกตางผลลัพธการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตน้ํายางสด 

 
 



บทที่ 4 
 

สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
 

ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษานี้สวนใหญไดมาจากแหลงขอมูล                
ทุติยภูมิ ที่ไดมีผูศึกษามาแลว มีบางสวนที่เปนขอมูลปฐมภูมิ ซ่ึงไดมาจากการเขาไปสํารวจพื้นที่
เบื้องตน การสัมภาษณแกนนําเกษตรกรในพื้นที่ พื้นที่ที่เลือกในศึกษาในครั้งนี้ คือ ตําบลนา                    
หมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีรูปแบบผลผลิตจาก
ยางพาราทั้ง  2 รูปแบบ คือ ยางแผน และน้ํายางสด และยังสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบผลผลิตของเกษตรกรไดดังตอไปนี้ 

 
ประวัติความเปนมาของชุมชน 

 
จากการสอบถามผูใหขอมูลหลักและผูสูงอายุในชุมชน ทราบวาบรรพบุรุษกลุม

แรกที่เขามาตั้งถ่ินฐานในตําบลนาหมอบุญ คือ หมอมเณรนอย และหมอมเณรใหญซ่ึงเปนคนตน
ตระกูลไชยพลบาล และตระกูลเณรานนท โดยไดอพยพหนีพมาเขามาในชวงป พ.ศ 2310 ซ่ึง
เดินทางมาจนถึงเวลาค่ําจึงไดหยุดพักที่ตนไมใหญ แตไมสามารถหุงหาอาหารมื้อเย็นไดเพราะไมมี
น้ําแตพอตกกลางคืนไดยินเสียงกบรองจึงทําใหทราบบริเวณใกล ๆ นี้นาจะมีแหลงน้ําอยู เพราะกบ
เปนสัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํา จึงไดจุดคบไฟเดินไปตามเสียงกบไดพบกับลําธารน้ําใหญ (ปจจุบันคือ
คลองวังฆอง) จึงไดนําน้ํามาหุงหาอาหารมากินกันและไดพักอาศัยอยูในบริเวณดังกลาว ปจจุบันคือ 
วัดวังฆอง เพราะเห็นวาเปนที่ที่เหมาะสมมีความอุดมสมบูรณ และไดใหหมอมไพนารถ ไปตั้งเมือง
อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปจจุบันเรียกวา “บานเกาไพนารถ” ตั้งอยูหมูที่ 1 ตําบลนาหมอบุญ 
ใหหมอมบุญไปตั้งเมืองอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต ปจจุบัน คือหมูที่ 3 ตําบลนาหมอบุญ เรียกวา 
“บานในวัง” เมื่อมีขอราชการสําคัญก็จะมีการตีฆองเรียกประชุมผูที่ครองเมืองทั้งสามมาประชุม
ช้ีแจง ขอราชการซึ่งเปนที่ทราบโดยทั่วกัน ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงไดมีการรวม
เมืองทั้งสามเมืองเขาเปนตําบลเดียวกันเรียกวา “ตําบลสามตําบล” สวนตําบลนาหมอบุญไดแยกมา
จากตําบลสามตําบลใน 2538 ซ่ึงตั้งชื่อตามชื่อ วัดนาหมอบุญนั่นเอง และในอดีตชวงที่พรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทยไดขยายแนวคิดมายังพื้นที่บริเวณนี้ชาวบานบางสวนไดเขารวม
กระบวนการเพื่อตอสูกับทางรัฐบาล ตอมาภายหลังจากที่รัฐบาลไดเจรจายุติสงครามกับพรรค
คอมมิวนิสต ชาวบานที่เคยเขารวมกระบวนการก็กลับมาอาศัยและทํามาหากินอยูในชุมชนตามปกติ 
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ตําบลนาหมอบุญตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของที่ทําการอําเภอจุฬาภรณ อยูหางจากที่วาการ
อําเภอประมาณ 5 กิโลเมตร มีทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 สาย A 18 ตัดผาน มีพื้นที่ทั้งหมด 
42,700 ไร หรือ 68,32ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับตําบลใกลเคียงคือ ทิศเหนือติดตอกับ
พื้นที่ตําบลสามตําบล อําเภอจุฬาภรณ ทิศใตติดตอกับพื้นที่ตําบลบานควนมุด อําเภอจุฬาภรณ                    
ทิศตะวันออกติดตอกับพื้นที่ตําบลบานชะอวด อําเภอจุฬาภรณ ทิศตะวันตกติดตอกับพื้นที่ตําบล
น้ําตกและตําบลที่วัง อําเภอทุงสง  

องคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญไดแบงเขตการปกครองออกเปน 6 หมูบาน 
ประกอบดวย หมูที่ 1 บานคอกวัว จากการสอบถามผูสูงอายุในชุมชน พบวา สาเหตุที่เรียกวาบาน
คอกวัวสมัยกอนเขาเลาตอกันมาวาไดมีเสือออกมากินวัวของชาวบาน ชาวบานจึงไดรวบรวมวัวมา
ขังไวเปนกลุมเพื่อปองกันเสือ จึงไดช่ือวาบานคอกวัวมาจนถึงปจจุบัน บานคอกวัวอยูหางจากที่วา
การอําเภอจุฬาภรณ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตระยะทาง 3 กิโลเมตร ซ่ึงมีอาณาเขตทิศเหนือติดตอ
กับ คลองวังฆอง ทิศใตติดตอกับหมูที่ 3 ตําบลนาหมอบุญ ทิศตะวันออกติดตอกับ หมูที่ 2 ตําบลนา
หมอบุญ ทิศตะวันตกติดตอกับ หมูที่ 6 ตําบลนาหมอบุญ สภาพพื้นที่เปนที่ราบเหมาะสําหรับปลูก
ขาว และทําสวนยางพารา ปจจุบันเกษตรกรปรับเปลี่ยนที่นามาปลูกยางพารามากขึ้น สวนรูปแบบ
การผลิตนั้นมีทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ยังคงผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่เปลี่ยนมาผลิต
น้ํายางสดโดยเกษตรกรใหเหตุผลวาการขายน้ํายางสดสะดวก งานเสร็จเร็ว มีเวลาพักผอน และ
ไดรับเงินเร็ว สวนครัวเรือนที่ยังคงผลิตยางแผนดิบใหเหตุผลวา สามารถเก็บยางแผนดิบไวขายตอน
ราคาดี และยางแผนดิบเปรียบเหมือนออมสิน สามารถนํามาขายในยามฉุกเฉินได  

หมูที่ 2 บานดอนอินทนิน เปนหมูบานที่แยกมาจากหมู 9 ของตําบลสามตําบล 
อําเภอจุฬาภรณ บานดอนอินทนิน อยูหางจากที่วาการอําเภอจุฬาภรณ ไปทางทิศตะวันออก
ระยะทาง 4 กิโลเมตร ซ่ึงมีอาณาเขตทิศเหนือติดตอกับหมูที่ 2 ตําบลสามตําบล ทิศใตติดตอกับหมูที่ 
2 ตําบลควรมุด ทิศตะวันออกติดตอกับ หมูที่ 2 ตําบลบานชะอวด และทิศตะวันตกติดตอกับ หมูที่ 1 
ตําบลนาหมอบุญ และหมูที่ 3 ตําบลนาหมอบุญ เกษตรกรมีอาชีพทําสวนยางพารา ทํานา และเล้ียง
สัตว จากการศึกษาพบวาในหมู 2 นี้เปนพื้นที่ราบในอดีตเกษตรกรมีการทํานาเปนหลัก แตปจจุบัน
เกษตรกรมีการปรับพื้นที่นามาปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น สวนยางที่ยังไมเปดมีมากกวาสวนยางที่เปด
กรีดแลว สวนสวนยางที่เปดกรีดแลวเกษตรกรนิยมขายน้ํายางสด เนื่องจากมีพอคามารับซื้อถึงใน
สวนยาง ทําใหเกิดความสะดวก ไมเหนื่อยมากนัก มีเวลาพักผอนเพิ่มขึ้น และไมตองลงทุนซื้อ
อุปกรณในการผลิตยางแผนดิบ  
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หมูที่ 3 บานนาหมอบุญ เปนหมูบานที่ตั้งชื่อตามวัดนาหมอบุญ บานนาหมอบุญอยู
หางจากที่วาการอําเภอจุฬาภรณ ไปทางทิศใตระยะทาง 9 กิโลเมตร ซ่ึงมีอาณาเขตทิศเหนือติดตอ
กับหมูที่ 1 ตําบลนาหมอบุญ ทิศใตติดตอกับหมูที่ 2 ตําบลควรมุด และหมูที่ 4 ตําบลนาหมอบุญ ทิศ
ตะวันออกติดตอกับ หมูที่ 2 ตําบลนาหมอบุญ และทิศตะวันตกติดตอกับ หมูที่ 5 ตําบลนาหมอบุญ 
เกษตรกรมีอาชีพทําสวนยางพารา ทํานา เล้ียงสัตว และรับราชการ จากการศึกษาพบวา ครัวเรือน
เกษตรกรสวนใหญหันมาผลิตน้ํายางสดมากขึ้น บางครัวเรือนก็ยังคงผลิตยางแผนดิบ แตพบวาใน
ครัวเรือนที่ผลิตยางแผนดิบนั้นสวนใหญผลิตโดยแรงงานจางซึ่งการแบงผลประโยชน คือ 50:50 
เกษตรกรใหเหตุผลวาการใหลูกจางผลิตยางแผนดิบนั้นเพื่อปองการการทุจริตของลูกจาง ใน
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดนั้นใหเหตุผลวาไมเหนื่อย งานเสร็จเร็ว สามารถใชเวลาที่เหลือ
คาขาย หรือพักผอน และเขารวมกิจกรรมในชุมชน เชน ออกกําลังกาย  

หมูที่ 4 บานกาโหเหนือ เปนหมูบานที่ลูกของหมอมเณรนอย หมอมเณรใหญที่
บอกใหไพรพลออกมาทํากินได แตพื้นที่ดังกลาวมีนกกามาก ซ่ึงนกกาพวกนี้ชอบขโมยอาหารของ
ไพรพลเปนประจํา ไพรพลจึงรองโหไลกา เมื่อเปนชุมชนจึงเรียกบานกาโห ตอมาแบงเปน 2 
หมูบาน คือ กาโหเหนือ หมูที่ 4 ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ และกาโหใต ซ่ึงอยูในตําบลควน
หนองหงส อําเภอชะอวด บานกาโหเหนืออยูหางจากที่วาการอําเภอจุฬาภรณ ไปทางทิศใตระยะทาง 
10 กิโลเมตร ซ่ึงมีอาณาเขตทิศเหนือติดตอกับหมูที่ 3 และหมูที่ 5 ตําบลนาหมอบุญ ทิศใตติดตอกับ 
คลองเขต ทิศตะวันออกติดตอกับ หมูที่ 2 ตําบลควนมุด และทิศตะวันตกติดตอกับ หมูที่ 6 ตําบล
ควนหนองหงส อําเภอชะอวด เกษตรกรมีอาชีพทําสวนยางพารา ทํานา ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว  สวน
รูปแบบการผลิตนั้นมีทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ยังคงผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่เปลี่ยน
มาผลิตน้ํายางสดโดยเกษตรกรใหเหตุผลวาการขายน้ํายางสดสะดวก งานเสร็จเร็ว มีเวลาพักผอน 
และไดรับเงินเร็ว สวนครัวเรือนที่ยังคงผลิตยางแผนดิบใหเหตุผลวา สามารถเก็บยางแผนดิบไวขาย
ตอนราคาดี และยามฉุกเฉินได  

หมูที่ 5 บานทุงบก เปนหมูบานที่แยกมาจากหมูที่ 8 ของตําบลสามตําบลเมื่อ
ปลายป 2537 บานทุงบกอยูหางจากที่วาการอําเภอจุฬาภรณ ไปทางทิศใตระยะทาง 10 กิโลเมตร ซ่ึง
มีอาณาเขตทิศเหนือติดตอกับหมูที่ 6 ตําบลนาหมอบุญ ทิศใตติดตอกับหมูที่ 4 ตําบลนาหมอบุญ  
ทิศตะวันออกติดตอกับ หมูที่ 3 ตําบลนาหมอบุญ และทิศตะวันตกติดตอกับ หมูที่ 8 ตําบลที่วัง 
อําเภอทุงสง เกษตรกรมีอาชีพทําสวนยางพาราเปนหลัก รูปแบบการผลิตนั้นมีทั้งครัวเรือนเกษตรกร
ที่ยังคงผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่เปลี่ยนมาผลิตน้ํายางสดโดยเกษตรกรใหเหตุผลวา
การขายน้ํายางสดสะดวก งานเสร็จเร็ว มีเวลาพักผอน ไดรับเงินเร็ว และเขารวมกิจกรรมในชุมชน 
เชน ออกกําลังกาย เปนตน สวนครัวเรือนที่ยังคงผลิตยางแผนดิบใหเหตุผลวา สามารถเก็บยางแผน
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ดิบไวขายตอนราคาดี  ตองการไดรับเงินเปนกอน และชาวสวนยางรายใหญซ่ึงมีเพียงนอยรายนั้นมี
การสรางโรงรมเปนของตนเอง และมีการรับซื้อน้ํายางสดจากเพื่อบานเพื่อแปรรูปและนําไปขาย
ดวยตนเองโดยเกษตรกรใหเหตุผลวาการนํายางแผนไปขายครั้งละมากนั้นจะไดราคาดีกวาและ
เกษตรกรสวนใหญหันไปผลิตน้ํายางสดนั้นสวนหนึ่งมาจากขาดแคลนน้ําสะอาดในการผลิต  

หมูที่ 6 บานหวยแกว จากคําบอกเลาที่เลาตอกันมา เดิมทีในพื้นที่นี้มีนายแกว              
จาภัยวัง และนางเปยมเกื้อกูล ไดเขามาบุกเบิกถางปาเพื่อทําไร ปลูกขาว สรางสวนยางพารา เนื่อง
สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ เหมาะกับการทําการเกษตร แตการเดินทางมาทําไรและปลูกยางพารา
ไมสะดวก นายแกวจึงไดสรางกระทอมขึ้นมาใกลกับลําหวยเพื่อพักผอนหลังจากทําไร ทําสวนเสร็จ 
ตอมาชาวบานที่ไดรับการชักชวนจากนายแกวใหไปทําไร ปลูกขาวที่เดียวกันชาวบานจึงเรียกติด
ปากวาหวยแกวจนถึงปจจุบัน บานหวยแกวอยูหางจากที่วาการอําเภอจุฬาภรณ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใตระยะทาง 5 กิโลเมตร ซ่ึงมีอาณาเขตทิศเหนือติดตอกับ คลองสวนลาง ทิศใตติดตอกับหมูที่ 
5 ตําบลนาหมอบุญ ทิศตะวันออกติดตอกับ หมูที่ 3 ตําบลนาหมอบุญ และทิศตะวันตกติดตอกับ 
เทือกเขาบรรทัด (ตําบลน้ําตก) เกษตรกรมีอาชีพทําสวนยางพาราเปนหลัก รูปแบบการผลิตนั้นมีทั้ง
ครัวเรือนเกษตรกรที่ยังคงผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่เปลี่ยนมาผลิตน้ํายางสดโดย
เกษตรกรใหเหตุผลวาการขายน้ํายางสดสะดวก งานเสร็จเร็ว มีเวลาพักผอน ไดรับเงินเร็ว และมี
พอคามารับซื้อถึงสวน สวนครัวเรือนที่ยังคงผลิตยางแผนดิบใหเหตุผลวา สามารถเก็บยางแผนดิบ
ไวขายตอนราคาดี ไมอยากใหพอคาโกงเรื่องเปอรเซ็นตน้ํายาง และครัวเรือนมีแรงงาน เครื่องจักร
อุปกรณพรอม จะเห็นไดวาครัวเรือนทั้ง 6 หมูบานนั้นมีการผลิตยางแผนดิบ และการผลิตน้ํายางสด 
ซ่ึงเหตุผลในการเลือกแตละรูปแบบการผลิตไมแตกตางกันมากนัก และเมื่อพิจารณาจะเห็นไดวาใน
สังคมของเกษตรกรชาวสวนยางพารามีปฏิสัมพันธเกิดขึ้นตลอดเวลา เชน การไปงานบุญตาง ๆ ซ่ึง
การเลือกรูปแบบการผลิตสวนหนึ่งเกิดจากการคํานึงถึงทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตที่ครัวเรือนมี 
และสวนหนึ่งเกิดจากการเลือกรูปแบบการผลิตใหสอดคลองกับคนสวนใหญในชุมชน เพื่อจะไดมี
เวลาพัก หรือมีเวลาในการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนบาน หรือญาติพี่นองดวย (ภาพประกอบ 9 และ 
ภาพประกอบ 12)  
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สภาพการตั้งบานเรือนของประชากรตําบลนาหมอบุญ สวนใหญจะตั้งบานเรือน
อยูเปนหยอมบานในกลุมเครือญาติดวยกัน บานเรือนจะอยูใกลเคียงกันตอมามีถนนหนทางผานใน
หมูบานสะดวก สบายขึ้น จะมีการโยกยายบานเรือนมาตั้งติดกับถนนภายในหมูบานและถนนสาย
หลักที่ตัดผานในหมูบาน จึงทําใหบางแหงกลายเปนชุมชนกึ่งชุมชนเมือง มีตลาดขายสินคา มี
ปมน้ํามัน รานขายอาหาร และมีรานขายของชํามากยิ่งขึ้น แตสวนใหญประชากรจะอยูกันในชุมชน
แบบชนบทมีวิถีชีวิตเรียบงาย  

ลักษณะภูมิประเทศของตําบลนาหมอบุญ เปนที่ราบ และเนินเขา ลักษณะจะลาด
เอียงจากทางทิศตะวันตกตามแนวเทือกเขาบรรทัดไปทางตะวันออก โดยมีคลองวังฆองเปนสายน้ํา
หลักที่ระบายน้ําไหลผานพื้นที่ ในฤดูฝนจะมีน้ําปาไหลหลากลงมาทวมพื้นที่ของหมูที่ 2 และหมูที่ 
3 ซ่ึงเปนพื้นที่ราบต่ําสุดของตําบล สําหรับในฤดูรอน พื้นที่หมูที่ 1 และหมูที่ 6 จะประสบปญหา
การขาดแคลนน้ําเพราะไมมีแหลงกักเก็บน้ํา สภาพพื้นที่ในตําบลนาหมอบุญเหมาะสมตอการทํา
การเกษตร ซ่ึงพื้นที่สวนใหญของตําบลนาหมอบุญ ประกอบดวยหนวยดินที่ 6, 25, 26, 45B/53C, 
45C/53C และหนวยดินที่ 62 ซ่ึงเปนกลุมดินที่มีเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินรวนปนดินเหนียว มี
ความเหมาะสมในการทํานาในพื้นที่ลุม สวนในที่ดอนมีการปลูกยางพาราเปนสวนใหญ ความเปน
กรดเปนดางของดินอยูระหวาง 6.0-8.0 การทําการเกษตรอาศัยน้ําฝนเปนหลักและมีการใชน้ําจาก
แหลงน้ําในชุมชนที่เปนสมบัติสาธารณะไดแก ลําหวย ลําคลอง หนอง บึง ฝายมี 21 แหง สระน้ํามี 
19 แหง บอน้ําตื้นมี 21 แหง บอโยกมี 15 แหง แตชาวบานไมคอยไดใชประโยชนจากบอโยกเทาไร
นัก ประปาหมูบาน 4 แหง และไมมีระบบสงน้ําชลประทานที่ใชเพื่อการเกษตร สงผลใหผลผลิต
ทางการเกษตรโดยเฉพาะขาวซึ่งเปนอาหารหลัก ผันแปรไปตามธรรมชาติของฤดูกาล สําหรับ
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบอาศัยแหลงน้ําในชุมชนเปนหลัก สวนสภาพภูมิอากาศใน
ตําบลนาหมอบุญสามารถแบงไดเปน 2 ฤดูกาล คือ (1) ฤดูรอน จะอยูในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึง
เดือนเมษายน สภาพอากาศคอนขางรอนตลอดฤดูกาล และมีพื้นที่แหงแลงอยูบางสวน และ (2) ฤดู
ฝน แบงออกไดเปน 2 ชวง คือ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ชวงนี้ปริมาณฝนที่ตกไมมากนัก 
และชวงที่สองอยูระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม เปนชวงที่ฝนตกหนาแนน ในบางป
อาจมีน้ําทวมในบางพื้นที่  
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การใชที่ดินและการถือครองที่ดินในตําบลนาหมอบุญ พบวาในพื้นที่ตําบลนาหมอ
บุญ มีพื้นที่ทั้งหมด 42,700 ไร โดยสวนใหญเปนพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรทั้งสิ้น 41,450 ไร และ
ที่ดินทํากินของครัวเรือนซึ่งเปนดินที่ไดรับมรดกจากบรรพบุรุษ (ตาราง 4) 
 
ตาราง  4  การใชที่ดิน และการถือครองที่ดินของตําบลนาหมอบุญ ป พ.ศ. 2550 

 
รายการ จํานวนพื้นที่ (ไร) 

พ้ืนที่ทั้งหมด 42,700 
พ้ืนที่ถือครอง 42,700 
พ้ืนที่ถือครองเพื่อการเกษตร 41,450 
พ้ืนที่ยางพารา 37,006 
พ้ืนที่นา 3,538 
พ้ืนที่ไรนาสวนผสม 936 
พ้ืนที่ไมผล 1,743 

 
ที่มา : ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตําบลนาหมอบุญ, 2550 
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ขอมูลดานประชากร 
 

องคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ แบงเขตการปกครองออกเปน 6 หมูบาน 
ประกอบดวยครัวเรือนประชากร 2,038 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 6,835 คน เปนชาย 3,448 คน 
และหญิง 3,387 คน ความหนาแนนของประชากร 100.04 คนตอตารางกิโลเมตร นับถือศาสนาพุทธ 
100% ดังนี้ (ตาราง 5) 

ดานการศึกษาตําบลนาหมอบุญ มีสถานศึกษา จํานวน 6 โรง เปนโรงเรียน
ประถมศึกษา จํานวน 4 โรง และเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 2 โรง เด็กนักเรียนสวนใหญเปน
เด็กชนบทขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษาและอาหารกลางวัน ทางโรงเรียนไมสามารถสนับสนุน
อาหารกลางวันไดทั่วถึง ตองของบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด แต
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในป 2547 จํานวน 4 โรง ชาวบานสวนใหญมีการศึกษาที่ไมสูงนัก 
สวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา และจากการที่ในอดีตตําบลนาหมอ
บุญเปนพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยชาวบานในหมูบานจํานวน
หนึ่งที่เคยเขารวมตอสูกับพรรคคอมมิวนิสตจะไดรับการศึกษาในระบบของพรรคคอมมิวนิสต เมื่อ
พิจารณาความสามารถในการอานออกเขียนไดพบวา ประชากรสวนใหญมีความสามารถในการอาน
ออกเขียนได  นอกจากนี้ ในกลุมวัย รุนจํานวนมากนิยมศึกษาตอในระดับที่ สูงขึ้นจนถึง
ระดับอุดมศึกษา โดยผูปกครองสวนใหญใหความเห็นวาการที่พยายามสงสงบุตรหลานศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้นก็เพื่อตองการใหบุตรหลานของตนเองมีการงานที่ดี มีทางเลือกในการทํางานมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 

ตาราง  5  ขอมูลประชากรจําแนกตามเขตการปกครอง 
 

จํานวนประชากร หมูท่ี ชื่อหมูบาน 

ชาย หญิง รวม 

จํานวน 
ครัวเรือน 

ผูนําหมูบาน 

1 บานคอกวัว 741 726 1,467 508 นายสุนทร ไชยสุวรรณ(ผูใหญบาน) 
2 บานดอนอินทนิน 218 228 446 138 นายอุทัย กลั่นสุวรรณ(ผูใหญบาน) 
3 บานนาหมอบุญ 706 765 1,471 405 นายวิเชียร อนงค(ผูใหญบาน) 
4 บานกาโหเหนือ 567 530 1,097 284 นายนวล สนิทวงศ(ผูใหญบาน) 
5 บานทุงบก 663 605 1,268 377 นายสมนึก พิชัยยุทธิ์(ผูใหญบาน) 
6 บานหวยแกว 553 533 1,086 326 นายสุชาติ จิตติศักดิ์ (กํานัน) 

รวม 3,448 3,387 6,835 2,038  

 
ที่มา : ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลนาหมอบุญ, 2550. 
 
กิจกรรมการผลิตในชุมชน 
 

กิจกรรมการผลิตของประชากรในตําบลนาหมอบุญสวนใหญในครัวเรือนหนึ่ง ๆ 
จะประกอบอาชีพการเกษตรมากกวา 1 กิจกรรม คือ การทําสวนยางพารา การทํานา การเลี้ยงสัตว 
การเลี้ยงปลา การปลูกพืชผัก/พืชไรไปดวย และมีแนวโนมการเพิ่มกิจกรรมมากขึ้น 

1. กิจกรรมการผลิตในภาคการเกษตร 
1.1 การทําสวนยางพารา 

อาชีพการทําสวนยางพารา สามารถพบเห็นไดทั่วไปในตําบลนาหมอบุญ 
หรืออาจกลาวไดวาเกือบทุกครัวเรือนประกอบอาชีพการทําสวนยางพารา โดยมีเปาหมายเพื่อ
จําหนายเปนรายไดหลักของครัวเรือน การปลูกยางพารามีการใชพันธุยางพันธุดี สวนใหญเปนพันธุ 
RRIM 600 ซ่ึงทางราชการสงเสริมและการปลูกเกษตรกรจะปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางในเกษตรกรรายที่ขอรับทุนสงเคราะห มีการใสปุยตามอัตราที่
เหมาะสมในชวงระยะหลังเปดกรีด แตหลังจากเปดกรีดแลวเกษตรกรไมไดมีการปรับปรุงบํารุงดิน 
หรือใสปุยตามคําแนะนําเทาที่ควร เกษตรกรไดเรียนรูวิธีการปลูก การปฏิบัติการดูแลรักษา การ
ปองกันรักษาโรคแมลง จากเจาหนาที่กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และเกษตรกรเรียนรูดวย
ตนเอง  แตยังไมมีการพัฒนาวิธีการเพิ่มมูลคาผลผลิตเทาที่ควร  มีเพียงกลุมเกษตรกรหรือ         
สหกรณโรงรมยางในตําบล 2 โรงเทานั้นที่รับซื้อน้ํายางสดมาแปรรูปเปนยางแผนรมควัน รูปแบบ
การผลิตยางพาราที่เกษตรกรนิยมผลิต คือ ยางแผนดิบ และน้ํายางสด 
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สําหรับแนวโนมการปลูกยางพาราในตําบลนาหมอบุญ พบวา เกษตรกรที่ทํานาจะ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาเพื่อปลูกยางพารามากขึ้น เนื่องจากยางพารามีราคาสูงซึ่งเปนสิ่งจูงใจ
เกษตรกร โดยเกษตรกรจะยกรองดินใหสูงขึ้นเพื่อปองกันน้ําทวมตนยางพารา ซ่ึงสามารถพบเห็น
ไดทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่ลุมเหมาะสมในการทํานา (หมูที่ 1, 2, 3 และ หมูที่ 4 บางสวน) แตมี
เกษตรกรบางรายที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อปลูกยางพาราแลว สังเกตเห็นวาตนยางพาราที่มีอายุ
ใกลเคียงกัน พบวายางพาราที่ปลูกในพื้นที่ทํานาขนาดลําตนจะเล็ก และแคระแกร็นกวายางพาราที่
ปลูกในพื้นที่เนินเขา  

1.2 การทํานา  
เกษตรกรในตําบลนาหมอบุญมีการทํานาปเพียงอยางเดียว คือทํานาปละ 1 

คร้ัง เปนการทํานาแบบหวานขาวแหงเพื่อรอน้ําฝนเปนสวนใหญ โดยปจจุบันมีการทํานาดําเปน
สวนนอย พื้นที่ทํานาไมมีระบบชลประทานจึงมาสามารถควบคุมปริมาณน้ําใหเหมาะสมได 
สําหรับพันธุขาวที่ปลูกสวนใหญเปนขาวพันธุเล็บนก เกษตรกรมีการใสปุยเคมี และใชสารเคมีใน
การปองกัน รักษาโรคและแมลงเกือบทุกครัวเรือน และพบวามีการทํานามากที่สุดในหมูที่ 1, 2, 3 
และหมูที่ 4 บางสวน 

1.3 ไรนาสวนผสม  
เกษตรกรในตําบลนาหมอบุญบางสวนไดเขารวมโครงการสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีเปาหมายเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน และเปนรายไดเสริม ซ่ึงเปนการปรับปรุงนาราง หรือพื้นที่ทํานาไมไดผล จึงเปลี่ยนมาทํา
ไรนาสวนผสม แตที่ประสบผลสําเร็จมีเพียงสวนนอย เพราะพื้นที่มีสภาพไมเหมาะสมเทาที่ควร 
เกษตรกรขาดความขยัน อดทน และขาดการแสวหาความรูเพิ่มเติม ดังนั้นผลผลิตที่ไดจึงไมไดรับ
ผลอยางเต็มที่เทาที่ควร พันธุพืชที่นิยมปลูกสวนใหญเปนไมผล และไมยืนตน ไดแก มะพราว      
สมโอ มะมวง กระทอน ขนุน เงาะ ลองกอง และมังคุด เปนตน ชาวบานมีการเลี้ยงปลาในไรนาสวน
ผสม โดยไดรับการสนับสนุนพันธุปลา และไดรับความรูจากทางราชการในปแรก ๆ หลังจากนั้น
เกษตรกรจะจัดหาซื้อปลาดวยตนเอง พันธุปลาที่นิยมเลี้ยง คือ ปลาดุก ไมประสบความสําเร็จ
เทาที่ควรในปถัดมา เนื่องจากหนวยงานราชการสนับสนุนใหมีการเลี้ยงอยางเดียว แตไมไดหาตลาด
ใหเกษตรกรทําใหผลผลิตที่ไดไมมีตลาดรองรับ ดังนั้นในปถัดมาเกษตรกรจึงไมนิยมเลี้ยง
แบบตอเนื่อง  
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1.4 กิจกรรมการปลูกผักอื่น ๆ  
 นอกจากการทําสวนยางพารา  และการทํานาแลว ยังสามารถพบเห็น
กิจกรรมการผลิตอื่น ๆ ใหเห็นในพื้นที่ ไดแก การทําสวนผลไม หรือการปลูกผัก ซ่ึงมักเปนการทํา
กิจกรรมควบคูกับกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมดังกลาวขางตน ซ่ึงเปนการทําการเพาะปลูกเพื่อการ
บริโภคในครอบครัวมากกวาเพื่อจําหนาย 

1.5 การปศุสัตว  
 การทําปศุสัตวในตําบลนาหมอบุญ สวนใหญมักจะมีการเลี้ยงสัตวควบคูกับ
การทํากสิกรรม และเปนการเลี้ยงสัตวแบบดั้งเดิม เปนการเลี้ยงแบบปลอยใหสัตวหาอาหารกินเอง
ตามธรรมชาติ ไมไดเล้ียงแบบฟารมขนาดใหญ โดยมีจํานวนสัตวที่เล้ียงไมมากนัก สัตวที่นิยมเลี้ยง 
ไดแก  วัว  แพะ  นอกจากนี้ยังมีการเลี้ ยงไก  และเปดเล็กนอย  เกษตรกรบางรายมีการนํา
เทคโนโลยีการเกษตรเขามาในการเลี้ยงสัตว เชน การเลี้ยงสุกรแมพันธุ สุกรขุน การเลี้ยงไกเนื้อ 
และไกไข ซ่ึงเปาหมายในการเลี้ยงสัตวเพื่อเปนอาชีพเสริม หรือเพื่อบริโภคในครัวเรือน (ตาราง 6) 
 
ตาราง  6  แสดงกิจกรรมการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว 
 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

สวนยางพารา             
ทํานา             
ไรนาสวนผสม             
เลี้ยงสัตว             

 
ที่มา : ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลนาหมอบุญ, 2550. 
 

2. กิจกรรมการผลิตนอกภาคการเกษตร 
นอกจากกิจกรรมการผลิตในภาคการเกษตรที่สําคัญตอครัวเรือนในตําบลนา

หมอบุญแลว กิจกรรมการผลิตนอกภาคเกษตรก็ถือวามีความสําคัญไมนอยไปกวากัน เนื่องจากเปน
แหลงรองรับแรงงานในชุมชน ประเภทของกิจกรรมการผลิตนอกภาคการเกษตรที่สําคัญ ๆ ไดแก 
(1) การคาขาย ซ่ึงชาวบานที่นิยมประกอบอาชีพคาขายที่พบเห็นสวนใหญจะเปนรานคาขายของชํา 
(2) การหาของปา จากการสอบถามพบวาชาวบานสามารถหาของปา หาน้ําผ้ึง หรือสัตวปา เชน 
กระรอก ไกปา เปนตน สามารถทําไดอยางอิสระ (3) อาชีพรับ ราชการรัฐวิสาหกิจ และบริษัทหาง
ราน ในตําบลนาหมอบุญสามารถพบเห็นชาวบานที่รับราชการ รัฐวิสาหกิจ และทํางานเปน
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พนักงานบริษัทไดในระดับหนึ่ง อาชีพที่พบมากไดแก ครู และตํารวจ และ (4) การรับจางนอกภาค
เกษตรอื่น ๆ ในสวนของการรับจางนอกภาคเกษตรอื่น ๆ ที่สามารถพบเห็นไดเชน การรับจาง
กอสราง 

 
ระบบการตลาดผลผลิตทางการเกษตร 
 

ผลผลิตที่ไดจากการทําสวนยาง เปนผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญที่สุดของตําบล
นาหมอบุญ ปจจุบันชาวบานนิยมขายในรูปของน้ํายางสดมากกวายางแผนดิบ เนื่องจากขั้นตอนการ
ผลิตนอย สะดวก รวดเร็ว ซ่ึงความแตกตางของราคาระหวางการผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสดไม
แตกตางกันมากนัก โดยเกษตรกรจะคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ในการผลิตเปนหลัก จุดรับซื้อน้ํา
ยางสดของเกษตรกร ที่สําคัญมี 13 จุด โดยกระจายอยูตามแตละหมูบาน ดังนี้ 

1) หมูที่ 3 บานนาหมอบุญ มี 1 จุด เปนจุดรับซื้อน้ํายางสดของเอกชน  
2) หมูที่ 4 บานกาโหเหนือ มี 1 จุด ซ่ึงเปนจุดรับซื้อน้ํายางสดของเอกชน 
3) หมูที่ 5 บานทุงบก มี 9 จุด คือ โรงรมรับซื้อน้ํายางสดของสหกรณการเกษตร 

มี 2 จุด และจุดรับซื้อน้ํายางสดของเอกชน มี 7 จุด 
4) หมูที่ 6 บานหวยแกว มี 2 จุด ซ่ึงเปนจุดรับซื้อน้ํายางสดของเอกชนทั้งหมด 
สําหรับจุดรับซื้อยางแผนดิบที่สําคัญในตําบลนาหมอบุญ ไดแก พอคารายยอยใน

หมูบานซึ่งมีทุกหมูบาน ตลาดไชยสิน และตลาดกลางยางพารา  
สวนผลผลิตที่ไดจากการทํานานั้น สวนใหญใชบริโภคในครัวเรือนมากกวาการ

ผลิตเพื่อการคา โดยในหมูบานมีโรงสีขนาดเล็กซึ่งเปนของชาวบานในชุมชน มีจํานวน 13 โรง 
สําหรับผลผลิตอื่น ๆ ไมวาจะเปนผักหรือผลไม เกษตรกรจะนําไปขายเองในตลาด

สด หรือตามตลาดนัด แตสวนใหญจะใชบริโภคภายในครัวเรือนมากกวา แตเมื่อเหลือจากการ
บริโภคแลวจึงนําไปขายตามตลาดนัดดวยตนเอง 
 
ดานวัฒนธรรมและประเพณีท่ีสําคัญ 

 
วัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ินที่ปฏิบัติสืบเนื่องติดตอกันมา ไดแก (1) ประเพณี

การสมโพธนขาว (2) ประเพณีการแรกขาว (3) ประเพณีสงกรานต (4) ประเพณีชักพระ                
(5) ประเพณีสารทเดือนสิบ และ (6) ประเพณีแตงงาน งานบวช งานขึ้นบานใหมและงานศพ  
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ดานการรวมกลุม กองทุน และองคกรในชุมชน  
 

สําหรับกลุมและองคกรตาง ๆ ในตําบลนาหมอบุญ พบวามีอยูถึง 36 กลุม/องคกร 
ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประชากรในตําบลนาหมอบุญมีความสามัคคีปรองดองกัน มีการรวมกันผลิต
รวมกันจําหนาย ซ่ึงเปนการดีอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาในโอกาสตอไป (ตาราง 7) 
 
ตาราง  7  แสดงขอมูลกลุม องคกรชุมชนภายในตําบลนาหมอบุญ แยกเปนรายหมูบาน 
 
หมูท่ี ชื่อกลุม กิจกรรม ปท่ีตั้ง จํานวน

สมาชิก 
(คน) 

เงินทุน
หมุนเวียน 

(บาท) 
1. กลุมนาโหรงสัมพันธ - ออมทรัพยเพื่อการลงทุน 2536 34 50,000 
2. กลุมไรนาสวนผสม - จัดหาปุยจําหนายสมาชิก 2539 50 20,000 
3. กลุมเขียงหมู - รับซื้อสุกรจากสมาชิกแลนําไป

ชําแหละขายในหมูบาน 
2543 70 15,000 

4. กลุมแรงงานนาโหรงสามัคคี - ออมทรัพยเพื่อการลงทุน 2544 16 30,000 
5. กลุมออมทรัพยลานควาย
พัฒนา 

- ออมทรัพยเพื่อการลงทุน 2545 110 60,000 

1 

6. กลุมเลี้ยงไกพื้นเมืองสายพันธุ
ไกชนไทย 

- ผสมพันธุไกชนจําหนาย 2545 30 20,000 

2 1. ธนาคารหมูบานดอนอินทนิน - ออมทรัพยเพื่อการลงทุน 2542 92 433,040 
 2. กองทุนหมูบานดอนอินทนิน - ออมทรัพยเพื่อการลงทุน 2545 80 1,000,000 
 3. กลุมชําแหละเนื้อหมู - รับซื้อสุกรจากสมาชิกแลนําไป

ชําแหละขาย 
2545 60 20,000 

 4. กลุมเลี้ยงสัตว - เลี้ยงสัตวเพื่อการจําหนาย 2545 50 100,000 
 5. กลุมออมทรัพยบานดอนอิน

ทนิน 
- ออมทรัพยเพื่อการลงทุน 2546 79 120,000 

3 1. กลุมสัจจะ - ออมทรัพยเพื่อการลงทุน 2538 173 150,000 
 2. กองทุนหมูบานบานนาหมอ

บุญ 
- ออมทรัพยเพื่อการลงทุน 2544 283 1,000,000 

 3. กลุมเขียงหมู - รับซื้อสุกรจากสมาชิกแลนําไป
ชําแหละขาย 

2544 143 60,000 

 4. กองทุนชุมชนวัดนาหมอบุญ - ออมทรัพยเพื่อการผลิต 2545 53 75,000 
 5. กลุมน้ํามัน - จัดหาน้ํามันจําหนายสมาชิก 2545 135 35,000 
 6. กลุมผูใชน้ํา - จัดแบงปนน้ําเพื่อการเพาะปลูก 2545 45 5,000 
 7. กลุมแมบานเกษตรกร - แปรรูปผลผลิตการเกษตร 2545 27 12,700 
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ตาราง  7  (ตอ)  
 
หมูท่ี ชื่อกลุม กิจกรรม ปท่ีตั้ง จํานวน

สมาชิก 
(คน) 

เงินทุน
หมุนเวียน 

(บาท) 
4 1. กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต - ออมทรัพย/ปลอยเงินกู 2528 68 6,100 
 2. กองทุนหมูบานกาโหเหนือ - ออมทรัพย/ปลอยเงินกู 2545 60 120,000 
 3. กองทุนธนาคารหมูบาน - ออมทรัพย/ปลอยเงินกู 2544 65 1,100,000 
5 1. ธนาคารหมูบานสวนพลู - ออมทรัพย/ปลอยเงินกู 2535 126 400,000 
 2. กองทุนหมูบานทุงบก - ออมทรัพย/ปลอยเงินกู 2544 120 1,000,000 
 3. ธนาคารหมูบานทุงคอกควาย - ออมทรัพย/ปลอยเงินกู 2536 272 4,500,000 
 4. ธนาคารหมูบาน - ออมทรัพย/ปลอยเงินกู 2543 152 1,050,000 
 5. กลุมตีเหล็กบานคลองคอ - ตีเหล็กแบบโบราณและสมัยใหม  2543 16 15,000 
6 1. ธนาคารหมูบานหวยแกว - ออมทรัพย/ปลอยเงินกู 2539 10 700,000 
 2. กลุมปุยหมักหนองตําเสา - ผลิตปุยหมักจําหนาย 2544 28 400,000 
 3. กลุมออมทรัพยบานสวนสูง - ออมทรัพยเพื่อการผลิต 2544 40 70,000 
 4. กองทุนหมูบานบานหวยแกว - ออมทรัพย/ปลอยเงินกู 2544 30 1,300,000 
 5. กลุมออมทรัพยบานควนนอย - ออมทรัพยเพื่อการผลิต 2545 54 40,000 
 6. กลุมออมทรัพยบานหวยแกว - ออมทรัพยเพื่อการผลิต 2545 83 60,000 
 7. สหกรณรานคาหมูหก - จําหนายสินคาราคาถูก 2546 30 60,000 
 8. กลุมปุยหมักหวยแกว - ผลิตปุยหมักจําหนาย 2546 60 130,000 

 
ที่มา : ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลนาหมอบุญ, 2550. 
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ภาพประกอบ 10 แสดงแผนที่ชุมชน  
 

N 

81 
 



บทที่ 5 
 

ผลการวิจัย และอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัยเร่ืองการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ผลิตยาง
แผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ในตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช การนําเสนอแยกออกเปน 5 สวน คือ 

1. พัฒนาการรูปแบบผลผลิตยางพาราในตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2. ลักษณะการผลิต และการตลาดยางแผนดิบ และน้ํายางสดของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราในปจจุบัน 

3. ลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา  
4. การดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกร       

ที่ผลิตน้ํายางสด  
5. ความสัมพันธระหวางผลลัพธการดํารงชีพกับทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิต

ของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด  
 
สวนที่  1   พัฒนาการรูปแบบผลผลิตยางพาราในตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ  
 
 เปนการอธิบายถึงพัฒนาการของรูปแบบผลผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสด ใน
ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการศึกษาพบวา การผลิตยางพารา
ของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราดําเนินการใน 2 รูปแบบหลัก คือ ยางแผนดิบ และ                       
น้ํายางสด สวนรูปแบบอื่น ๆ เชน การทําเปนยางกอนถวย เศษยาง หรือขี้ยางทํากันนอยในปจจุบัน 
แสดงใหเห็นทางเลือกในการเลือกรูปแบบผลผลิต โดยรูปแบบผลผลิตยางพาราของครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยางพาราในตําบลนาหมอบุญมีการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่องทั้งที่เกิดจาก
การเรียนรูของเกษตรกรเอง และการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และการ
พัฒนาของอุตสาหกรรมยาง การพัฒนารูปแบบผลผลิตยางพาราในพื้นที่วิจัยสามารถแบงออกได
เปน 3 ยุคดังนี้  
 
 83 
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 1. 1 รูปแบบผลผลิตยางพาราในยุคปายาง  
การผลิตยางครั้งแรกตั้งแตเริ่มปลูกยางพาราในตําบลนาหมอบุญ จนถึง 

พ.ศ.2512 การปลูกยางพาราในยุคนี้เปนการปลูกยางพาราแทนพื้นที่ปาไม  มีการจับจองที่ดินมาเปน
กรรมสิทธิ์ของบุคคล การปลูกยางพาราเริ่มจากการถางปาแลวนําลูกยางพื้นเมืองมาปลูก โดย           
การเพาะเลี้ยงกลายางกอน ซ่ึงใชวิธีการแทงสัก แลวหยอดเมล็ดยางลงไป หลังจากเมล็ดยางงอกให
ขยายกลาแลวนํากลายางที่งอกมาปลูก การดูแลรักษาไมยุงยาก มีการถากหญารอบโคนยางในชวงที่
ยางพารายังตนเล็ก 3-4 คร้ังตอป โดยทั่วไปไมมีการบํารุงรักษาโดยการใสปุย เนื่องจากดินมีความ
อุดมสมบูรณสูง  นอกจากปลูกยางพาราแลวเกษตรกรยังปลูกหรือปลอยใหไมชนิดอื่น  ๆ 
เจริญเติบโตรวมในสวนยางพาราดวย เชน เนียง สะตอ ขนุน และไมปา ทั้งนี้เกษตรกรจะเก็บ
ผลผลิตจากพืชผลเหลานี้เพื่อใชประโยชนในการบริโภคในครัวเรือนดวย เกษตรกรเรียกระบบการ
ปลูกพืชแบบนี้วา “ปายาง” เปนยุคที่ใชเงินลงทุนนอย และเมื่อเกษตรกรเห็นวาตนยางพาราสามารถ
กรีดไดก็ทําการกรีดยาง การกรีดยางสวนใหญใชแรงงาน 2 คน ซ่ึงเปนแรงงานภายในครัวเรือน ไม
เนนเรื่องทักษะ และความสะอาด ชวงเวลาการกรีดยางเกษตรกรจะเริ่มกรีดในตอนเชาของแตละวัน 
และกรีดทุกวัน เปนการกรีดที่มุงกรีดเอาน้ํายางออกใหมากที่สุด ซ่ึงครัวเรือนเกษตรกรจะเอาน้ํายาง
สดมาผลิตยางแผนดิบและมีผลพลอยไดเปนเศษยางหรือข้ียาง เครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการ
ผลิตยางแผนดิบ ไดแก มีดกรีดยาง ถังเก็บน้ํายาง ตะกง น้ํากรดฟอรมิค จักรรีดยางแบบหมุนดวยมือ 
ซ่ึงจักรรีดยางนั้นมีการใชรวมกันกับเพื่อนบานที่มีสวนยางอยูใกลกัน แตละขั้นตอนการผลิตจะ
ไมใหความสําคัญในเรื่องความสะอาดและคุณภาพผลผลิต ยางแผนดิบที่เกษตรกรผลิตไดในยุคนี้มี
น้ําหนักแผนละ 2 กิโลกรัม  

สําหรับการขายผลผลิต ครัวเรือนเกษตรกรจะขายยางแผนดิบ หรือเศษยางใหกับ
พอคาในหมูบาน ซ่ึงมีประมาณ 1-2 รายในแตละหมูบาน แตถาเกษตรกรสะสมยางแผนดิบไว
ประมาณ 80 กิโลกรัมขึ้นไปก็จะนําไปขายในตลาดอําเภอทุงสงโดยตรง ซ่ึงจะไดราคาดีกวาการขาย
ในหมูบาน แตตองอาศัยมาในการขนสงยางแผนดิบจากสวนไปยังถนนสายหลักของหมูบาน 
เนื่องจากสมัยนั้นถนนยังเขาไมถึงทุกพื้นที่ จากนั้นอาศัยรถรับจางในการขนสงยางแผนดิบไปยัง
ตลาดในอําเภอทุงสง สําหรับชวงเวลาในการขายผลผลิต โดยสวนใหญเกษตรกรจะขายยางแผนดิบ              
3 เดือน/ครั้ง ไดราคาโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 11 บาท ไดรับเงินสวนใหญอยูที่ 4,000-5,000 บาท/ครั้ง 
สําหรับเศษยางเกษตรกรนิยมขายใหกับพอคาในหมูบาน ดังภาพประกอบ 11 
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ภาพประกอบ  11  ชองทางการตลาดของยางแผนดิบ และเศษยางในอดีต 
 ที่มา    :   สุนทร ชัยสุวรรณ (ผูใหญบานหมูที่ 1) และ จําลอง จันแกว, สัมภาษณ 17   
                 กันยายน 2552. 
 

ลักษณะการดํารงชีพในยุคปายางนี้เกษตรกรใชชีวิตแบบเรียบงาย จะเห็นไดจาก
การทําสวนยางพารามีลักษณะเปนปายาง การปลูกเนนเพื่อยังชีพมากกวาการคา ใชแรงงานคนใน
ครัวเรือน ยังไมมีคาจางแรงงาน มีการพึ่งพาธรรมชาติเปนสําคัญ อีกทั้งคํานึงถึงการมีปจจัยยังชีพให
ครอบคลุมหลายดานมากกวาการผลิตยางพาราใหมีประสิทธิภาพจะเห็นไดจากที่ภายในสวนยางจะ
มีไมยืนตนหลายชนิด เชน ไมหลุมพอ และไมเนื้อแข็งอื่น ๆ เกษตรกรมีวัตถุประสงคในการเวนไว
เพื่อใชสรางบานในอนาคต นอกจากนี้ยังมีตนเนียง และสะตอไวบริโภคผล ขอสังเกต คือ เกษตรกร
สามารถหาพืช ผัก ผลไม และสัตวปาจากปายางมารับประทานโดยไมตองหาซื้อ สวนอาหารหลัก 
เชน ขาว เกษตรกรทุกครัวเรือนมีการทํานาเก็บขาวไวบริโภคในครัวเรือนทุกป ดังนั้นอาจกลาวได
วาเกษตรกรมีความมั่นคงทางดานอาหารมากพอสมควรโดยเฉพาะอาหารหลัก แตเครื่องมือและ
อุปกรณทางการเกษตรยังไมทันสมัย ในขณะเดียวกันเกษตรกรสวนใหญไมมีหนี้สิน สวนกิจกรรม
อ่ืน ๆ ที่เกษตรกรนิยมทําเพื่อเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน และทําไวบริโภคเพื่อความอยูรอด เชน การ
ถางปาเพื่อทําไร วัตถุประสงคหลัก คือ การขยายพื้นที่ปลูกยางพารา สวนวัตถุประสงครอง คือ การ
ปลูกพืช ผัก เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และขายบางสวน พืชที่นิยมปลูกเพื่อขาย เชน  พริกขี้หนู 
ยาสูบ และ ฟกทอง เปนตน  

1.2 รูปแบบผลผลิตยางพาราในยุคสวนยางสงเคราะห (พ.ศ.2513-พ.ศ. 2532) 
  หลังจากมีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางในป 2513 ไดมีการ

ดําเนินการสงเสริมการปลูกยางทดแทนยางเกากันอยางกวางขวางภายใตการสนับสนุนดานเงินทุน
ของกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ยุคนี้เปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่มีนโยบายรัฐบาล
ใหการสนับสนุนใหมีการปลูกยางพารา โดยมีเงื่อนไขวา เกษตรกรจะตองมีที่ดินจํานวน 1 ไรขึ้นไป 
และจะตองเปนพื้นที่ปลูกยางเดิมซึ่งตองมียางพันธุพื้นเมืองไมต่ํากวา 40 ตนตอไร สกย. จึงจะให
การสนับสนุนในเรื่องตนทุนการทําสวนยาง ซ่ึง สกย. จะใหตนทุนจนยางพาราอายุ 7 ป โดย สกย.

ยางแผนดบิ 

พอคาคนกลางในชุมชน 

พอคาในตลาดทุงสง 

ขนสงดวยมา และรถรับจาง 
เศษยาง 
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จะใหการสงเสริมและสนับสนุนกับเกษตรกรหลายดาน ไดแก (1) พันธุยางใหมที่ใหผลผลิตสูง เชน 
พันธุ RRIM 600 (2) ใหเงินทุนในการปลูกและการจัดการไรละ 6,800 บาท (3) ปุยเคมี (4) สารเคมี
กําจัดวัชพืช และเครื่องพนสารเคมี (5) เมล็ดพันธุพืชคลุมดิน และการใหความรูแกเกษตรกร โดยใช
วิชาการแผนใหมมาดูแลรักษาอยางเต็มที่ ไมวาจะเปนการกําจัดวัชพืชโดยการใชสารเคมี หรือพ้ืนที่
ปลูกยางก็จะตองไมมีไมยืนตนปะปนเลย ซ่ึงรูปแบบนี้เกษตรกรเรียกวา “สวนยางสงเคราะห” ใน 
ยุคสวนยางสงเคราะหนี้มีการขยายพื้นที่ทําสวนยางพาราอยางรวดเร็ว เนื่องจากชาวสวนยางมี
จํานวนมากขึ้น และรูปแบบการทําสวนยางพาราเปลี่ยนมาเปนรูปแบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และเนน
การผลิตเชิงการคา ซ่ึงเปนยุคที่มีการใชเงินลงทุนสูงเพื่อใหไดผลผลิตตอไรสูงและมีคุณภาพ 
ถึงแมวาชาวสวนยางจะไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางแตเกษตรกรยังมี
การกูยืมเงินทั้งในระบบและนอกระบบเพิ่มอีก เนื่องจากมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชมากขึ้น 
ไมวาจะเปน การใชปุยเคมี สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช การใชรถแทรกเตอรในการ
เตรียมดิน ระบบกรีดในยุคนี้เปนระบบกรีดที่เกษตรกรไดรับคําแนะนําและสงเสริมจากเจาหนาที่ 
สกย. โดยกรีดแบบหนาเดียวจากซายมาขวา และระบบวันกรีดสวนใหญเปนแบบกรีด 2 วันหยุด 1 
วัน (2d/3) หรือ 3 วันหยุด 1 วัน (3d/4) เปนตน นอกจากนี้ยังมีการแนะนําเทคนิคการกรีดใหม ๆ 
เชน ระบบการเจาะ และระบบการกรีดรวมกับการใชสารเคมีเรงน้ํายาง แตก็ไมไดรับความนิยมมาก
นัก การกรีดยางสวนใหญใชแรงงาน 2 คน ซ่ึงเปนแรงงานภายในครัวเรือนเปนหลัก แตไดเร่ิมมีการ
จางแรงงานกรีดยางเขามาบางตามความจําเปนโดยเฉพาะในรายที่มีพื้นที่สวนยางคอนขางมากหรือ
เจาของมีอาชีพอ่ืนควบคูดวย อัตราการแบงผลประโยชนระหวางเจาของสวนยางกับแรงงานจางเปน
สัดสวน 40:60 นั่นคือ เมื่อขายผลผลิต รายไดจะแบงออกเปนสวนของเจาของสวนรอยละ 60 และ
เปนสวนของแรงงานกรีดยางรอยละ 40 

การผลิตยางพาราในยุคนี้มี 2 รูปแบบคือ มีการผลิตยางแผนดิบ และมีเศษยางหรือ
ขี้ยางเปนสวนที่เหลือจากการผลิตยางแผนดิบ หรือเมื่อฝนตกใส และเกษตรกรเก็บน้ํายางมาทํายาง
แผนดิบไมทันจะเหลือยางที่จับตัวเปนกอนบางสวน เกษตรกรมีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการ
ผลิตยางแผนดิบเปนของตนเอง เชน ถังเก็บน้ํายาง ตะกง น้ํากรดฟอรมิค เครื่องสูบน้ํา และจักรรีด
ยางแบบใชไฟฟา ซ่ึงไมตองใชแรงงานคนในการหมุน เปนตน ชาวสวนยางนิยมผลิตยางแผนดิบ
มากกวาเศษยางหรือขี้ยาง เนื่องจากตลาดมีความตองการยางแผนดิบสูง จึงสามารถขายไดงาย และ
ราคาที่ไดรับยังสูงกวาเศษยาง นอกจากนี้การผลิตยางแผนดิบไดรับการสงเสริมจากสํานักงาน สกย. 
ใหผลิตยางแผนดิบคุณภาพดี เพื่อใหสามารถขายยางไดราคาสูง เกษตรกรจึงใหความสําคัญกับการ
รักษาความสะอาด การกรองน้ํายางที่ถูกตอง และการใชน้ํากรดที่ถูกวิธี ซ่ึงยางแผนดิบสวนใหญเปน
ยางแผนดิบคุณภาพชั้น 3  
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การตลาดยางพารา ผลผลิตยางรูปแบบตาง ๆ ที่เกษตรกรผลิตได โดยสวนใหญ 
เกษตรกรนิยมขายยางแผนดิบ หรือเศษยางใหกับพอคาในหมูบานเปนหลัก อีกทั้งยังมีการรวมกลุม
ในการขายยางแผนดิบ เกษตรกรรับขอมูลขาวสารมากขึ้น ซ่ึงชวงนี้การคมนาคมขนสงสะดวกมาก
ขึ้นทําใหการขนสงผลผลิตทางการเกษตรเปลี่ยนจากการใชแรงงานคนในการหาบหรือบรรทุกหลัง
สัตวมาเปนการขนสงดวยรถกระบะ หรือรถจักรยานยนต ทําไหมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว
มากขึ้น นั่นคือเกษตรกรมีชองทางที่เปนทางเลือกในการขายยางแผนดิบที่หลากหลายมากขึ้นซึ่ง
พอจะสรุปไดดังตอไปนี้ ภาพประกอบ 12 

(1) สํานักงาน สกย. มีนโยบายแทรกแซงราคายางพารา เกษตรกรสามารถนํายาง
แผนดิบไปขายยังจุดรับซื้อของ สกย. อําเภอรอนพิบูลย และสภาตําบลสามตําบล  

(2) ตลาดนัดจารีทรัพย เปนจุดรวบรวมยางแผนดิบในตําบลนาหมอบุญ ซ่ึงมี
พอคาในหมูบานมารับซื้อ  

(3) มีการรวมกลุมเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ โดยการสงเสริมของสํานักงาน 
สกย. เพื่อใหโรงงานจากจังหวัดใกลเคียงมาทําการประมูล ทําใหเกษตรกรมีอํานาจในการตอรอง
ราคายางแผนดิบ ซ่ึงเกษตรกรสามารถขายยางแผนดิบไดราคาสูงกวาตางคนตางขายประมาณ 1 บาท
ตอกิโลกรัม  
 

 
 
ภาพประกอบ  12   ชองทางการตลาดของยางแผนดิบในอดีต 

ที่มา    : สุชาติ จิตศักดิ์ (กํานนั) , จินดา ชูบัวทอง และจําลอง จันแกว, สัมภาษณ 17 
กันยายน 2552. 

 

ยางแผน

พอคาในหมูบาน ตลาดนัดทุงสง 

โรงงาน 

สกย. อ.รอนพิบูลย 

สภาตําบลนาหมอบุญ 
อ. จุฬาภรณ 

ตลาดนัดจารีทรัพย 

เศษยาง 
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ลักษณะการดํารงชีพยุคนี้ถือเปนชวงของการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการดํารงชีพ
ของเกษตรกรอยางมาก ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

(1) ในสวนยางพาราที่ไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงาน สกย. ซ่ึงเนนการปลูก
พืชเชิงเดี่ยว ไมสามารถปลูกไมยืนตนในสวนยางพาราไดอีกตอไป แตเกษตรกรยังสามารถปลูกพืช
แซมในชวงที่ยางอายุ 1-3 ป พืชแซมที่นิยมปลูกไดแก กลวย พริกขี้หนู ถ่ัวฝกยาว และเผือก เปนตน 

(2) เนื่องจากปายางไดกลายเปนสวนยางพารา ทําใหสัตวปาชนิดตาง ๆ อพยพไป
อยูที่อ่ืน หรือบางชนิดถูกไลลาและปรับตัวไมไดจึงสูญพันธุไปแลว เชน กระจง เปนตน ทําใหไมมี
ใหเกษตรกรบางคนไดลามาเปนอาหารไดอีกตอไป สงผลใหเกษตรกรสวนหนึ่งตองใชเงินในการ
ซ้ือเนื้อสัตวมารับประทานในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ดังนั้นในยุคนี้เงินตราจึงมีความสําคัญตอการดํารง
ชีพมากขึ้น  

(3) ชวงนี้เปนชวงที่มีการสนับสนุนใหใชสารเคมีอยางเขมขน แตเกษตรกรมี
ความรูในเรื่องการใชและโทษของสารเคมีเหลานั้นไมมากพอ ทําใหเกิดการใชอยางผิดวิธี และ
บางครั้งใชสารเคมีถ่ีเกินไป ซ่ึงสงผลเสียตอสุขภาพ ทําใหสุขภาพออนแอลง สงผลใหเกษตรกรตอง
เสียคาใชจายเพื่อรักษาสุขภาพมากขึ้น 

1.3 รูปแบบผลผลิตยางพาราในยุคอุตสาหกรรม (พ.ศ.2533-ปจจุบัน) 
  ระบบการผลิตยางพาราในชวงนี้เปนระบบสวนยางสงเคราะห และสวนยาง

พันธุดีที่เกษตรกรลงทุนดวยเงินของตนเอง แตใชเทคโนโลยีการผลิตรูปแบบเดียวกับสวนยาง
สงเคราะห คือ พันธุยางที่ใหผลผลิตสูงจากสถาบันวิจัยยาง (RRIT) ซ่ึงเปนพันธุ RRIM 600 
เกษตรกรจะใหความสําคัญกับผลตอบแทนในระยะยาวมากยิ่งขึ้น การกรีดยางสวนใหญใชแรงงาน 
ภายในครัวเรือน ในขณะที่เกษตรกรบางสวนที่มีพื้นที่มากก็มีการจางแรงงานกรีดยาง และสวนใหญ
เปนญาติพี่นอง หรือคนรูจัก ซ่ึงจะพิจารณาจากผูที่มีฝมือการกรีดยางคอนขางดี มีความขยัน และ
ไวใจได เปนเหตุผลสําคัญ อัตราการแบงผลประโยชนระหวางเจาของสวนยางกับแรงงานจางสวน
ใหญเปนแบบ 50:50 นอกจากนี้ยังมีอัตราการแบงผลประโยชนแบบอื่น ๆ เชน 55:45 หรือ 60:40 แต
ไมเปนที่นิยมเทาที่ควร เครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการผลิตยางแผนดิบเปนของตนเอง เชน ถัง
เก็บน้ํายาง ตะกง น้ํากรดฟอรมิค เครื่องสูบน้ํา เครื่องพนสารเคมีและจักรรีดยางแบบใชไฟฟาซึ่งไม
ตองใชแรงงานคนในการหมุน ฯลฯ รูปแบบผลผลิตยางพาราในยุคนี้ การผลิตยางแผนดิบเริ่มลดลง 
แตมีการผลิตน้ํายางสดมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีเศษยางเปนผลผลิตสวนที่เหลือจากการผลิตยาง
แผนดิบ ชวงนี้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายผลผลิตมากขึ้น แตการผลิตน้ํายางสดยังไมเปนที่นิยม
มากนัก เนื่องจากยังมีพอคาเขามารับซื้อน้ํายางจํานวนนอยราย และเกษตรกรยังยึดติดกับรูปแบบ
การผลิตแบบเดิม นอกจากนี้ราคายางแผนดิบสูงกวาราคาน้ํายางสดมาก การแปรรูปผลผลิตเนนผลิต
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ยางแผนดิบคุณภาพดี ใหความสําคัญกับการรักษาความสะอาด การกรองน้ํายางที่ถูกตอง และการใช
น้ํากรดที่ถูกวิธี สวนใหญเปนยางแผนดิบคุณภาพชั้น 3 การขายผลผลิตมีอํานาจตอรองมากขึ้น 
เนื่องจากมีการรวมกลุม และมีการขนสงที่สะดวกมากขึ้น พอคาเริ่มมารับซื้อถึงสวนยาง ชวงนี้
เกษตรกรเริ่มมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น และเงินตรามีความสําคัญในการดํารงชีพมากขึ้นยิ่งกวายุค
กอน 

ตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา เกษตรกรเปลี่ยนรูปแบบผลผลิตจากยางแผนเปนน้ํา
ยางสดมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรใหเหตุผลวาไมเหนื่อย งานเสร็จเร็ว และมีเวลาวางไปทํากิจกรรม
อ่ืน ๆ ไดอีก เชน นอนหลับพักผอน และดูแลสวนยางพารา เปนตน อีกทั้งการขายน้ํายางสดจะไดรับ
เงินรวดเร็วกวา เพราะเมื่อนําน้ํายางสดไปขายก็จะไดรับเงินทันที แตก็มีเกษตรกรบางสวนที่ไม
ขอรับเงินในทันที สวนการขายยางแผนดิบนั้นจะตองตากยางแผนดิบใหแหงสนิทกอนจึงจะนําไป
ขาย การขายยางแผนดิบเกษตรกรสวนใหญขายใหแกพอคาคนกลางในหมูบาน หรือพอคาคนกลาง
ในตําบลใกลเคียง (ตาราง 8) 

 
ตาราง  8  พัฒนาการรูปแบบผลผลิตยางพาราในตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ 
 

ยุคปายาง  
(เร่ิมตน-2512) 

ยุคสวนยางสงเคราะห 
 (พ.ศ.2513-พ.ศ. 2532) 

ยุคการผลิตอุตสาหกรรมยาง  
(2533-ปจจุบัน) 

- พันธุพ้ืนเมืองใหผลผลิตตํ่า 
- ภายในสวนยางจะมีไมยืนตน
หลายชนิด 
- เปนยุคที่ใชเงินลงทุนนอย 
-  รูปแบบผลผลิต : ยางแผนดิบ 
100 % ผลิตตามความตองการ
ของตลาด ทําใหขายไดงาย  
- น้ําหนักยางแผนดิบ 2 กก./แผน  
- แตละขั้นตอนการผลิตจะไมให
ความสําคัญในเรื่องความสะอาด
และคุณภาพผลผลิต 
 

- ใชยางพันธุ ใหผลผลิตสูง  เชน   
RRIM 600  
- สํานักงานกองทุนสงเคราะหการ
ทําสวนยาง (ORRAF) ใหการ
สนับสนุนเรื่องปจจัยการผลิต 
- เกษตรกรเริ่มขยายพื้นที่ปลูกมาก
ขึ้น เปลี่ยนเปนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
- มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
มากขึ้นและใชเงินลงทุนสูง 
- รูปแบบผลผลิต : ยางแผนดิบ
มากกวา 95 % เศษยาง 5% ผลิตตาม
ความตองการของตลาด 

- พั น ธุ ย า ง ใ ห ผ ล ผ ลิ ต สู ง จ า ก
ส ถ า บั น วิ จั ย ย า ง  (RRIT) แ ต
เกษตรกรยังเชื่อในพันธุ RRIM 600  
- รูปแบบผลผลิต: การผลิตยางแผน
ดิบเริ่มลดลง แตการผลิตน้ํายางสด
มากขึ้น  
- เกษตรกรเปลี่ยนรูปแบบผลผลิต
จากยางแผนเปนน้ํายางสดมากขึ้น  
- เริ่มมีการผลิตยางกอนถวยสลับกับ
การผลิตยางแผนดิบ หรือ น้ํายางสด  
- เหตุผลในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ผลผลิตไมเหนื่อย งานเสร็จเร็ว และ
มีเวลาวาง 
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ตาราง  8  (ตอ) 
 

ยุคปายาง  
(เร่ิมตน-2512) 

ยุคสวนยางสงเคราะห 
 (พ.ศ.2513-พ.ศ. 2532) 

ยุคการผลิตอุตสาหกรรมยาง  
(2533-ปจจุบัน) 

- เครื่องมือวัสดุอุปกรณในการ
ผลิตแบบงาย ๆ มีการใชอุปกรณ
บางอยางรวมกับเพื่อนบาน เชน 
จักรรีดยางหมุนดวยมือ 
- ใชแรงงานในครัวเรือน ยังไมมี
คาจางแรงงาน 
- ประสบการณไดจากบรรพบุรุษ 
- ใช เทคโนโลยี ต้ั ง เดิม เปนภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
- พอคาในพื้นที่มี 1-2 ราย  
- การคมนาคมไมสะดวก การ
ขนสงผลผลิตดวยการแบกหาม 
หรือบรรทุกหลังสัตว 
- ผลิตเพื่อยังชีพ มีการพึ่งพา
ธรรมชาติ มีความมั่นคงทางดาน
อาหาร 
 

- เนนผลิตยางแผนดิบคุณภาพดี ให
ความสํ าคัญกับการรักษาความ
สะอาด สวนใหญเปนยางแผนดิบ
คุณภาพชั้น 3 
- มีเครื่องมือวัสดุอุปกรณในการ
ผลิตยางแผนดิบเปนของตนเอง
โดยเฉพาะจักรรีดยางใชระบบไฟฟา 
- ใชแรงงานในครัวเรือน และมีการ
จางแรงงานนอกครัวเรือนอัตราการ
แบงผลประโยชน 40:60 
- พอค า ในพื้นที่  และพอค าต าง
อําเภอ 
- มีอํานาจตอรองมากขึ้น เนื่องจากมี
การรวมกลุม  
- ขนสงผลผลิตดวยกระบะรถยนต 
หรือหลังรถจักรยานยนต  
- เกษตรกรรับขอมูลขาวสารมากขึ้น 
- เนนผลผลิตเชิงการคา 

- เนนผลิตยางแผนดิบคุณภาพดี 
สวนใหญเปนยางแผนดิบคุณภาพ
ช้ัน 3 
- มีเครื่องมือวัสดุอุปกรณในการ
ผลิตยางแผนดิบเปนของตนเอง
โดยเฉพาะจักรรีดยางใชระบบไฟฟา 
- แรงงานภายในครัวเรือน และมี
การจางแรงงานกรีดยาง อัตราการ
แบงผลประโยชนสวนใหญ 50:50 
- พอคาในพื้นที่  พอคาตางอําเภอ
และพอคาตางจังหวัด 
- มีอํานาจตอรองมากขึ้น เนื่องจากมี
การรวมกลุม การขนสงสะดวกขึ้น 
- เ กษตรกร ให ค ว ามสํ า คั ญกั บ
ผลตอบแทนในระยะยาวมากยิ่งขึ้น 
- ลดการพึ่งพาธรรมชาติ เงินตรามี
ความสําคัญตอการดํารงชีพมากขึ้น 

 
สวนที่  2  ลักษณะการผลิต และการตลาดยางแผนดิบ และน้ํายางสดของเกษตรกรชาวสวนยางพารา    
                ในปจจุบัน 
 

2.1 ลักษณะการผลิตยางพารา 
   การศึกษาลักษณะการผลิตยางพาราในปจจุบัน ครอบคลุมในประเด็นของ 

วัตถุประสงคของการผลิต ที่ดินและการถือครองที่ดิน เอกสารสิทธ การจัดการและการดูแลสวนยาง 
การกรีดยางและระบบการกรีดยาง เทคนิคในการผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสด ระยะเวลาในการ
ผลิต และปริมาณผลผลิตที่ได ซ่ึงผลการศึกษามีดังนี้  
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2.1.1 วัตถุประสงคของการผลิต จากการศึกษาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรมี
วัตถุประสงคการในการผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสด เพื่อจําหนายเปนรายไดหลักของครัวเรือน 
โดยเปนอาชีพหลักของครัวเรือนที่สืบทอดมาจากรุนพอแม นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคอ่ืนเพิ่มเติม
กลาวคือ การทําสวนยางเพื่อสรางรายไดสงเสียบุตรหลานใหไดรับการศึกษาในระดับสูง เปนมรดก
ใหลูกหลาน และเพื่อความเปนอยูที่ดีของครัวเรือน ตามลําดับ ลักษณะการผลิตทั้งในครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด สวนใหญเปนการปลูกยาง
เชิงเดี่ยว และมีกิจกรรมทางการเกษตรอื่น ๆ รวมกับสวนยาง เชน การทําสวนผลไม ทํานา และเลี้ยง
สัตว โดยการทํานานั้นเปนอาชีพที่ทํามาตั้งแตบรรพบุรุษ วัตถุประสงคในการผลิตขาวเพื่อบริโภค
เปนหลัก ที่เหลือจึงขาย แตปจจุบันวัตถุประสงคในการทํานาเปลี่ยนเปนการผลิตเพื่อเพียงพอ
สําหรับการบริโภคภายในครัวเรือนเทานั้น และแนวโนมการทํานาจะลดนอยลงโดยเกษตรกรมีการ
ปรับเปลี่ยนที่นาเปนสวนยางพาราหรือปลอยทิ้งเปนนารางมากขึ้น และการเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะ
เล้ียงวัว เปนการเลี้ยงสัตวเพียงจํานวนนอยตัวเพื่อการเสริมรายได โดยใชพื้นที่ในสวนยางเปนแหลง
สําหรับกินหญาหรือมีแปลงแยกตางหากไวสําหรับเปนแปลงหญาที่ใชเวลาวางหลังกรีดยางในการ
ดูแลจัดการ ในขณะที่การทําสวนผลไมที่ทํามี สวนทุเรียน มังคุด และลองกอง เปนการใชพื้นที่แยก
แปลงและเปนอาชีพเสริมเชนกัน 

2.1.2 ท่ีดินและการใชประโยชนท่ีดิน ที่ดินทางการเกษตรนับเปนทรัพยากรที่
สําคัญของครัวเรือน เนื่องจากที่ดินเปนปจจัยพื้นฐานที่มีบทบาทสําคัญในระบบการผลิตของ
ครัวเรือน ซ่ึงเปนแหลงผลิตอาหารและมีผลตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนดวย  
  พื้นที่ถือครองท้ังหมดของครัวเรือน จากการศึกษาพบวา เกษตรกรชาวสวน
ยางพารามีพื้นที่ถือครองทั้งหมดตอครัวเรือน เฉลี่ย 23.43 ไร โดยอยูในชวง 15-32 ไรมากที่สุด           
คดิเปนรอยละ 48.10 รองลงมาคือที่มีพื้นที่ถือครองทั้งหมดอยูในชวง นอยกวา 15 ไร คิดเปนรอยละ 
34.20 เมื่อแยกพิจารณาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีขนาดพื้นที่ถือครองทั้งหมด
เฉลี่ย 23.97 ไร โดยถือครองในชวง 15-32 ไรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาถือครอง
ในชวง นอยกวา 15 ไร คิดเปนรอยละ 34.30 สําหรับครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวามี
ขนาดพื้นที่ถือครองทั้งหมดเฉลี่ย 23.12 ไร โดยถือครองในชวง 15-32 ไรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
47.00 ตามดวยผูที่มีที่ดินถือครองในชวง นอยกวา 15 ไร คิดเปนรอยละ 34.20  

พื้นท่ีสวนยางที่ เปดกรีดแลว จากการศึกษาพบวา เกษตรกรชาวสวน
ยางพารามีพื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลว เฉล่ีย 16.61 ไรตอครัวเรือน โดยพบวาอยูในชวง 9-24 ไร
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 67.40 รองลงมาคือ ครัวเรือนเกษตรกรที่มีพื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลวอยู
ในชวง นอยกวา 9 ไร คิดเปนรอยละ 19.30 ในขณะที่พบครัวเรือนเกษตรกรที่มีพื้นที่สวนยางที่     
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เปดกรีดแลวอยูในชวง 25 ไรขึ้นไปมีนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 13.40  เมื่อแยกพิจารณาพบวา 
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีพื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลวเฉล่ีย 17.36 ไร โดยในชวง 9-24 
ไรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 67.40 รองลงมาคือ ครัวเรือนเกษตรกรที่มีพื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลว
อยูในชวง นอยกวา 9 ไร คิดเปนรอยละ 21.40 ในขณะที่ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวา         
มีพื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลวเฉลี่ย 16.16 ไร โดยถือครองในชวง 9-24 ไรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
69.20 รองลงมาถือครองในชวง นอยกวา 9 ไร คิดเปนรอยละ 18.80  

พื้นท่ีสวนยางที่ยังไมเปดกรีด จากการศึกษาพบวา เกษตรกรชาวสวนยางพารามี
พื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีด เฉลี่ย 5.18 ไรตอครัวเรือน โดยครัวเรือนที่ไมมีพื้นที่สวนยางที่ยังไม
เปดกรีดเลยในสัดสวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.10 รองลงมาคือ ครัวเรือนเกษตรกรที่มีพื้นที่สวน
ยางที่ยังไมเปดกรีดอยูในชวง 1-10 ไร คิดเปนรอยละ 19.30 เมื่อแยกพิจารณาพบวา ครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีด เฉลี่ย 5.18 ไร โดยเปนครัวเรือนที่ไมมี
พื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดเลยในสัดสวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.90 รองลงมาคือ ครัวเรือน
เกษตรกรที่มีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดอยูในชวง 1-10 ไร คิดเปนรอยละ 20.00 สําหรับครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวามีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดเฉลี่ย 5.19 ไร เปนครัวเรือนที่ไมมี
พื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดเลยในสัดสวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.20 รองลงมาคือ ครัวเรือน
เกษตรกรที่มีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดอยูในชวง 1-10 ไร คิดเปนรอยละ 18.80  

พื้นท่ีใชประโยชนอ่ืน ๆ จากการศึกษาพบวา โดยภาพรวมเกษตรกรชาวสวน
ยางพารามีการแบงพื้นที่เพื่อที่ใชประโยชนที่ดินในการทําสวนผลไม ทํานา ทําไร และปลูกผัก เปน
ตน โดยเกษตรกรชาวสวนยางพารามีพื้นที่ใชประโยชนอ่ืน ๆ เฉลี่ย 1.74 ไร พบครัวเรือนที่ไมมี
พื้นที่ใชประโยชนอ่ืน ๆ เลยในสัดสวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.70 รองลงมาคือ ครัวเรือน
เกษตรกรที่มีพื้นที่ใชประโยชนอ่ืน ๆ ในชวง 1-3 ไร คิดเปนรอยละ 28.30 เมื่อแยกพิจารณาพบวา 
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีพื้นที่ใชประโยชนอ่ืน ๆ เฉลี่ย 1.55 ไร เปนครัวเรือนที่ไมมี
พื้นที่ใชประโยชนอ่ืน ๆ เลยในสัดสวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.10 รองลงมาคือ ครัวเรือน
เกษตรกรที่มีพื้นที่ใชประโยชนอ่ืน ๆ ในชวง 1-3 ไร คิดเปนรอยละ 30.00 สําหรับครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวามีพื้นที่ใชประโยชนอ่ืน ๆ เฉลี่ย 1.85 ไร เปนครัวเรือนที่ไมมีพื้นที่
ใชประโยชนอ่ืน ๆ เลยในสัดสวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.40 รองลงมาคือ ครัวเรือนเกษตรกรที่
มีพื้นที่ใชประโยชนอ่ืน ๆ ในชวง 1-3 ไร คิดเปนรอยละ 27.40 

จะเห็นไดวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํา
ยางสด มีพื้นที่ถือครองทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ยใกลเคียงกัน สวนใหญมีพื้นที่ถือครองในชวง        
15-32 ไร โดยพบวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีพื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลวเฉลี่ย             
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ในสัดสวนที่สูงกวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดเล็กนอย คือ 17.36 ไร และ 16.16 ไร 
ตามลําดับ ทั้งนี้ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีพื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลว โดยในชวง 9-24 
ไร มากกวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ แตมีพื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลวตั้งแต 25 ไรขึ้น
ไปนอยกวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ สําหรับพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดนั้น พบวา
ครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองกลุมมีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดโดยเฉลี่ยในสัดสวนที่ใกลเคียงกนั คอื 
5.18 ไร และ 5.19 ไร ตามลําดับ แตครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปด
กรีดในชวง 1-10 ไร มากกวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ในสวนของพื้นที่ใชประโยชน             
อ่ืน ๆ พบวา พื้นที่ใชประโยชนอ่ืน ๆ โดยเฉลี่ยในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือ 1.55 ไร และ 1.85 ไร 
ตามลําดับ เมื่อแยกพิจารณาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองกลุมโดยสวนใหญไมมีพื้นที่ใช
ประโยชนอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจจะสรุปได ครัวเรือนเกษตรกรจะใชประโยชนที่ดินทางการเกษตรสวนใหญ
สําหรับการทําสวนยางพารา และมีการใชพื้นที่ดินเพียงเล็กนอยในการทํากิจกรรมอื่น ๆ ทาง
การเกษตร เชน สวนผลไม ทํานา ทําไร และเลี้ยงสัตว เปนตน อยางไรก็ตามการที่ครัวเรือน
เกษตรกรทั้งสองกลุมมีขนาดพื้นที่ถือครองทั้งหมดของครัวเรือน พื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลว พื้นที่
สวนยางที่ยังไมเปดกรีด และพื้นที่ใชประโยชนอ่ืน ๆ แตกตางกันเล็กนอยยอมสงผลไมมากตอความ
แตกตางดานรายไดของครัวเรือนเกษตรกรดวยเชนกัน (ตาราง 9) 

 
ตาราง  9  ที่ดินและการใชประโยชนที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสด 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ (n=70) ผลิตน้ํายางสด(n=117) 

รวม  
(n=187) 

 
รายละเอียด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
พื้นท่ีถือครองทั้งหมด       

• นอยกวา 15 ไร 24 34.30 40 34.20 64 34.20 
• 15-32 ไร 35 50.00 55 47.00 90 48.10 

• 33 ไรขึ้นไป 11 15.70 22 18.80 33 17.60 

        x  (ไร)  23.97  23.12  23.44 
 S.D.  19.33  16.31  17.45 
 Min  3.00  5.00  3.00 
 Max  124.00  100.00  124.00 
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ตาราง  9  (ตอ) 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ (n=70) ผลิตน้ํายางสด(n=117) 

รวม  
(n=187) 

 
รายละเอียด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

พื้นท่ีสวนยางที่เปดกรีดแลว       
• นอยกวา 9 ไร 15 21.40 22 18.80 36 19.30 
• 9-24 ไร 44 62.90 81 69.20 126 67.40 

• 25 ไรขึ้นไป 11 15.70 14 12.00 25 13.40 
   x  (ไร)  17.36  16.16  16.62 

S.D.  16.76  12.59  9.16 
Min  3.00  4.00  3.00 
Max  116.00  100.00  116.00 

พื้นท่ีสวนยางที่ยังไมเปดกรีด       

• ไมมี 44 62.90 74 63.20 118 63.10 

• 1-10 ไร 14 20.00 22 18.80 36 19.30 

• 11 ไร ขึ้นไป 12 17.10 21 17.90 33 17.60 

   x  (ไร)  5.19  5.20  5.19 
S.D.  8.76  9.43  9.16 
Min  0.00  0.00  0.00 
Max  40.00  50.00  50.00 

พื้นท่ีนา       

• ไมมี 40 57.10 66 56.40 106 56.70 

• 1-3 ไร 21 30.00 32 27.40 53 28.30 

• 4 ไรขึ้นไป 9 12.90 19 16.20 28 15.00 
x  (ไร)  1.56  1.85  1.75 

S.D.  2.70  3.36  3.12 
Min  0.00  0.00  0.00 
Max  15.00  24.00  24.00 
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2.1.3 การจัดการและการดูแลสวนยาง  
ขอคนพบเกี่ยวกับการจัดการและการดูแลสวนยางในพื้นที่ศึกษา สามารถสรุป

รายละเอียดไดดังตอไปนี้  
1) การใชพันธุยาง  

  การปลูกยางพาราในตําบลนาหมอบุญ  อํา เภอจุฬาภรณ  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในปจจุบันทั้งในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตน้ํายางสด มีการปลูกสรางสวนยางในลักษณะของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและใชพันธุที่ใหผลผลิต
สูง พันธุยางที่นิยมปลูกมากที่สุด คือ พันธุ RRIM600 เนื่องจากเกษตรกรใหเหตุผลวา เปนพันธุที่ให
ปริมาณน้ํายางสูง ทรงตนสวย และใหเนื้อไมยางดี และสามารถหาซื้อกลาพันธุไดงาย สําหรับ
จํานวนตนตอไรอาจแตกตางกันไปในแตละสวน โดยมากนิยมปลูกในอัตรา 70-80 ตนตอไร  

2) การกําจัดวัชพืช  
ทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํา

ยางสดสวนใหญประสบปญหาวัชพืช การจัดการกับปญหาดังกลาวนิยมใชวิธีเชิงกล เชน การตัด
ดวยเครื่องตัดหญา รถไถ ถาก ควบคูกับการใชสารเคมีฉีด โดยมีการกําจัดวัชพืช 2 คร้ังตอป กอน
การใสปุย ซ่ึงวิธีการกําจัดวัชพืชจะแบงตามอายุยางพาราโดยแบงออกเปน 3 ชวง คือ (1) ชวงยางอาย ุ
0-1 ป เกษตรกรนิยมถากรอบ ๆ โคนตนยาง สวนระหวางแถวตนยางก็จะมีการตัดดวยเครื่องตัด
หญา หรือฉีดสารเคมีกําจัดหญา (2) ชวงยางอายุ 2-6 ป เกษตรกรนิยมกําจัดหญาดวยการฉีดสารเคมี 
หรือตัดดวยเครื่องตัดหญา และ (3) ชวงยางอายุ 7 ปขึ้นไป เกษตรกรนิยมตัดดวยเครื่องตัดหญา และ
พบวา มีการไถดินระหวางแถวของตนยางบาง แตไมเปนที่แพรหลาย เนื่องจากการไถในระหวาง
แถวของตนยางนั้นเกษตรกรเชื่อวารถไถจะทําลายรากยางพารา ทาํใหตนยางพาราใหผลผลิตนอยลง 
การกําจัดวัชพืชชวยใหมีความสะดวกในการเดินกรีดยางในเวลากลางคืน รวมทั้งทําใหปลอดภัยจาก
สัตวมีพิษตาง ๆ เชน งู ตะขาบ ที่เปนอันตรายตอเกษตรกรดวย 

3) การใสปุย 
ทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํา

ยางสด ปรับใชทั้งปุยเคมีแลปุยชีวภาพ สําหรับปุยเคมีจะใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 โดยใหเหตุผลวา
หาซื้อไดงายในทองตลาด ปริมาณการใสปุยจะอยูที่อัตราประมาณ 50 กิโลกรัมตอไร และความถี่ใน
การใสปุยเคมีประมาณ 1-2 ครั้งตอป นอกจากนี้เกษตรกรใสปุยชีวภาพ โดยใหเหตุผลวา ปุยชีวภาพ
จะชวยปรับปรุงโครงสรางดินในระยะยาว ปริมาณการใชจะอยูที่อัตราประมาณ 55 กิโลกรัมตอไร 
และความถี่การใสปุยชีวภาพประมาณ 1-2 ครั้งตอป ซ่ึงเกษตรกรจะใชปุยเคมีและปุยชีวภาพสลับป
เวนป 
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4) การควบโรคและแมลงศัตรูของยางพารา 
ยางพาราเปนพืชที่พบโรคนอย โรคพืชที่พบบอยทั้งในครัวเรือนเกษตรกร

ที่ผลิตยางแผนดิบและครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมี 2 โรคดวยกัน ไดแก โรคยืนตนตายจาก
เชื้อรา และโรคยางเปลือกแหง เนื่องจากการกรีดยางมากเกินไป ซ่ึงเกษตรกรมักจะแกไขโดยการ
หยุดกรีดยาง และใสปุยเพื่อบํารุงตนยาง สวนแมลงที่เปนศัตรูยางที่พบมากที่สุด คือ ปลวก วิธีการ
แกปญหา คือเกษตรกรตองหมั่นตรวจตราทําลายรังปลวกใหหมด ไมใหปลวกมาทําลายหนากรีดได 
ซ่ึงพบวา ทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีการควบ
โรคและแมลงศัตรูยางพาราดวยวิธีการที่เหมือน ๆ กัน 

2.1.4 การกรีดยาง และระบบการกรีดยาง 
 สวนยางสวนใหญเปดกรีดไดเมื่ออายุโดยเฉลี่ย 7 ป สําหรับระบบกรีดที่นิยม

ใช ทั้งในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีเพียงสอง
ระบบกรีดคือ 1/3S 3d/4 (กรีดหนึ่งสวนสามของลําตน 3 วันเวน 1 วัน) และ 1/2S 3d/4 (การกรีดครึ่ง
ลําตน 3 วันเวน 1 วัน) ซ่ึงเปนระบบกรีดที่เขมขนทั้งคูประกอบกับความไมสม่ําเสมอในทักษะการ
กรีดของแรงงาน สงผลใหตนยางเปนแผลตะปุมตะปา และ ตนยางทรุดโทรม ใหน้ํายางนอยลงหรือ
บางตนอาจไมใหน้ํายางเลยเมื่อเวลาผานไปและตองใชหนายางเดิมซ้ําในการกรีด ซ่ึงเกษตรกร
เรียกวา ยางหนาตาย 

2.1.5 ชวงเวลาการทํางานของเกษตรกร 
จากการศึกษาพบวา ชวงเวลาการทํางานของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้ง

ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดสามารถแบงตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละวันของแรงงานกรีดยาง มีขั้นตอนที่สําคัญดังนี้ 

1) ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณกรีดยาง เปนชวงเวลาของการจัดเตรียม
อุปกรณกรีดยาง งานที่ตองปฏิบัติคือ การลับมีดกรีดยาง เตรียมตะเกียงหรือแบตเตอรี่ และ
เครื่องนุงหม เปนตน เกษตรกรใชเวลาเฉลี่ย 30 นาที ถึง 1.0 ช่ัวโมง ในชวงเวลาตอนบาย – เย็นของ
แตละวันที่จะกรีดยาง 

2) ขั้นตอนการกรีดยาง เกษตรกรใชเวลาสวนใหญในขั้นตอนนี้และเปน
ขั้นตอนที่สําคัญ จากการศึกษาพบวา เกษตรกรทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และ
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดเริ่มกรีดยางตั้งแต 24.00 น.หรือ 02.30 น. ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาด
พื้นที่สวนยาง ระยะทางระหวางที่พักกับสวนยาง และจํานวนแรงงานกรีด โดยเกษตรกรที่มีพื้นที่
สวนยางมาก หรือระยะที่พักกับสวนยางไกลก็จะเริ่มกรีดยางเร็วข้ึน ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญกรีดยาง
เสร็จสิ้นในเวลา 6.00 น.  
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3) ขั้นตอนเก็บผลผลิตหรือการเก็บน้ํายาง หลังจากกรีดยางเสร็จ เกษตรกร
จะทิ้งชวงเวลาใหน้ํายางไหลลงสูถวยรองน้ํายางใชเวลาประมาณ 1 - 2 ช่ัวโมง ซ่ึงในชวงเวลานี้สวน
ใหญเกษตรกรใชในการรับประทานอาหารเชา ทักทายเพื่อนบานหรือพักผอน และเกษตรกรจะเริ่ม
เก็บผลผลิตในชวงเวลา 07.00 – 08.00 น. แตทั้งนี้เกษตรกรบางรายเริ่มเก็บผลผลิตเร็วกวานี้ 
เนื่องจากสวนยางมีพื้นที่มาก หรือความยากลําบากในการเก็บผลผลิต และแรงงานเก็บผลผลิตนอย 
เปนตน เกษตรกรจะเก็บน้ํายางเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 10.00 น. สําหรับครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิต
ยางแผนดิบ เกษตรกรจะนําน้ํายางสดไปผลิตยางแผนดิบ สวนครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดก็
จะนําไปขาย ณ จุดรับซื้อในหมูบานทันที 

4) ขั้นตอนและเทคนิคในการผลิตยางแผนดิบ พบในครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตยางแผนดิบ ขั้นตอนนี้เปนกระบวนการแปรรูปน้ํายางสดเปนยางแผนดิบ ซ่ึงกระบวนผลิตยาง
แผนดิบเริ่มตนตั้งแตเก็บน้ํายางสดเสร็จสิ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ (1) นําน้ํายางสดมากรองให
สะอาด (2) แบงน้ํายางสดใสตะกง ๆ ละ 4 ลิตร (3) เติมน้ําสะอาดประมาณ 3.5 ลิตร (4) เติมน้ํากรด
ฟอรมิก1 ฝาตอ 1 ตะกง (5) รอประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อใหยางแข็งตัว (6) นํายางที่แข็งตัวไปตบ หรือ
เหยียบเพื่อใหไดยางแผนบางพอที่จะเขาเครื่องรีดยางได (7) นํายางแผนเขาเครื่องรีดยางลื่น 2 รอบ 
และเขาเครื่องรีดยางดอก 1 รอบ และ (8) นํายางแผนดิบที่ไดไปลางแลวตากแดดใหแหง ซ่ึง
ครัวเรือนเกษตรกรจะเริ่มผลิตยางแผนดิบในชวงเวลาประมาณ 10.00 น. และเสร็จขั้นตอนการผลิต
ยางดิบในเวลาประมาณ 14.00 นาฬิกา ยางแผนดิบที่ไดสวนใหญเปนยางแผนชั้น 3 

เมื่อแยกพิจารณา พบวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสด มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละวันเหมือนกัน คือ 1) ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณกรีดยาง 2) ขั้นตอน
การกรีดยาง และ 3) ขั้นตอนเก็บผลผลิตหรือการเก็บน้ํายาง แตมีความแตกตางกันในเรื่องขั้นตอน
การแปรรูปผลผลิต (ตาราง 10) 

 
ตาราง  10  แสดงขั้นตอนการผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสดในตําบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์

 
ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ขั้นตอนการผลิต 

ผลิตยางแผนดิบ ผลิตน้ํายางสÕ
 1. ขั้นตอนการเตรียม

 อุปกรณกรีดยาง 
การลับมีดกรีดยาง เตรียมตะเกียงหรือ
แบตเตอรี่  และเครื่ องนุ งหมใช เวลา
ประมาณ 30 นาที ถึง 1.0 ช่ัวโมง ในชวง
เวลาตอนบายถึงเย็นของแตละวันที่จะ
กรีดยาง 

การลับมีดกรีดยาง เตรียมตะเกียงหรือ
แบตเตอรี่  และเครื่องนุ งหมใช เวลา
ประมาณ 30 นาที ถึง 1.0 ช่ัวโมง ในชวง
เวลาตอนบาย – เย็นของแตละวันที่จะ
กรีดยาง 
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ตาราง  10  (ตอ) 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ขั้นตอนการผลิต 

ผลิตยางแผนดิบ ผลิตน้ํายางสด 
2. ขั้นตอนการกรีด
ยาง 

เกษตรกรเริ่มกรีดยางตั้งแต 24.00 น. 
หรือ 02.30 น.เกษตรกรสวนใหญกรีด
ยางเสร็จสิ้นในเวลา 6.00 น. 

เกษตรกรเริ่มกรีดยางตั้งแต 24.00 น. 
หรือ 02.30 น.เกษตรกรสวนใหญกรีดยาง
เสร็จสิ้นในเวลา 6.00 น. 

3 . ขั้ น ต อ น เ ก็ บ
ผลผลิตหรือการเก็บ
น้ํายาง 

เกษตรกรจะทิ้งชวงเวลาใหน้ํายางไหลลง
สูถวยรองน้ํายางใชเวลาประมาณ 1 - 2 
ช่ัวโมงในชวงเวลานี้สวนใหญเกษตรกร
ใชในการรับประทานอาหารเชา ทักทาย
เพื่ อนบ านหรือพักผอนและเริ่ม เก็บ
ผลผลิตในชวงเวลา 07.00 – 08.00 น. ซึ่ง
เก็บน้ํ ายางเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 
10.00 น. 

เกษตรกรจะทิ้งชวงเวลาใหน้ํายางไหลลง
สูถวยรองน้ํายางใชเวลาประมาณ 1 - 2 
ช่ัวโมงในชวงเวลานี้สวนใหญเกษตรกร
ใชในการรับประทานอาหารเชา ทักทาย
เพื่ อนบ านหรือพักผอนและเริ่ม เก็บ
ผลผลิตในชวงเวลา 07.00 – 08.00 น. 
โดยจะ เก็บน้ํ า ย าง เสร็ จสิ้ น ใน เวลา
ประมาณ 10.00 น. จากนั้นนําน้ํายางสด
ไปขาย ณ จุดรับซื้อในหมูบานทันที ขาย
เสร็จในเวลาประมาณ 11.00 น. 

4. ขั้นตอนการแปรรูป
ยางแผนดิบ 

 (1) นําน้ํายางสดมากรองใหสะอาด  
(2) แบงน้ํายางสดใสตะกง ๆ ละ 4 ลิตร  
(3) เติมน้ําสะอาดประมาณ 3.5 ลิตร  
(4) เติมน้ํากรด (กรดฟอรมิก หรือน้ําสมยาง) 1 ฝาตอ 1 ตะกง        
(5) รอประมาณครึ่งช่ัวโมงเพื่อใหยางแข็งตัว  
(6) นํายางที่แข็งตัวไปตบ หรือเหยียบเพื่อใหไดยางแผนบางพอที่จะเขาเครื่องรีดยาง

ได  
(7) นํายางแผนเขาเครื่องรีดยางลื่น 2 รอบ และเขาเครื่องรีดยางดอก 1 รอบ และ  
(8) นํายางแผนดิบที่ไดไปลางแลวตากแดดใหแหง 
      ครัวเรือนเกษตรกรผลิตยางแผนดิบเสร็จในเวลาประมาณ 14.00 น. 

 
2.1.6 ระยะเวลาในการผลิต และปริมาณผลผลิต  
 จากการศึกษาพบวา เวลาที่ใชในการทํากิจกรรมการผลิตยางพาราเปน

อีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเลือกรูปแบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร โดยครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตยางแผนดิบจะใชเวลาในการผลิตมากกวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ซ่ึงครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบจะใชเวลาในการผลิตเฉลี่ย 9.02 ช่ัวโมงตอวันตอครัวเรือน ในขณะที่
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ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดใชเวลาเฉลี่ยเพียง 6.93 โมงตอวันตอครัวเรือน ในดานปริมาณ
ผลผลิต จากการศึกษาพบวาในป 2552 ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีปริมาณผลผลิตในแต
ละครั้งกรีดเทากับ 2.33 กิโลกรัมตอไร ราคาขายเฉลี่ยเทากับ 51.93 บาทตอกิโลกรัม สวนครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีปริมาณผลผลิตในแตละครั้งกรีดเทากับ 6.50 กิโลกรัมตอไร มี
เปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในน้ํายางสดอยูระหวาง 27-35 เปอรเซ็นต ราคาขายเฉลี่ยเทากับ 50.46 บาท
ตอกิโลกรัม  

2.2 การตลาดยางพารา 
กระบวนการซื้อขายผลผลิตยางพาราระหวางพอคากับเกษตรกร พบวา 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบไดรับขอมูลราคายางแผนดิบจากสื่อวิทยุ โทรทัศน และจะ
ตรวจสอบราคาเมื่อจะขายผลผลิตเทานั้น หลังจากนั้นจะสอบถามราคายางในทองถ่ินจากพอคา โดย
พอคานําเสนอราคาทองถ่ินใหกับเกษตรกร บางครั้งเกษตรกรจะโทรศัพทสอบถามราคายางแผนดิบ
จากพอคาคนกลางอื่น ๆ กอน เพื่อเปรียบเทียบราคาที่เสนอของพอคาแตละราย และจะเลือกขาย
ใหกับพอคาที่ใหราคาดีที่สุด ในขณะที่ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดสวนใหญจะไมทราบ
ราคาน้ํายางสดกอนขาย 

2.2.1 วิถีการตลาดยางแผนดิบ 
   จากการศึกษาพบวา ในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ มีแหลง

ขายผลผลิตยางพาราหลายแหลงดวยกัน โดยเฉพาะพอคาคนกลางในหมูบาน และตางหมูบานนั้นมี
จํานวนมาก ซ่ึงครัวเรือนเกษตรกรรอยละ 85.70 นิยมขายใหพอคาคนกลาง เนื่องจากมีความสะดวก
ในการขาย และไดรับเงินทันที โดยพอคาจะมารับซื้อยางแผนดิบถึงสวนยาง และเกษตรกรโดยสวน
ใหญจะขายผลผลิตใหกับพอคาขาประจํา เนื่องจากสามารถตอรองราคากันได หรืออาจมี
ความสัมพันธในเชิงเครือญาติ คนรูจัก รองลงมารอยละ 11.40 ขายผลผลิตใหกับโรงงาน ซ่ึงจะเปน
เกษตรกรรายใหญซ่ึงมีจํานวนนอยราย บางรายอาจรับซื้อน้ํายางสดมาแปรรูปเปนยางแผนดิบเอง 
แลวนําไปขายใหกับโรงงานในพื้นที่ใกลเคียง ครัวเรือนเกษตรกรรอยละ 1.50 ขายผลผลิตใหกับ
สหกรณ สกย. ในพื้นที่ และครัวเรือนเกษตรกรรอยละ 1.40 นําผลผลิตไปขายยังตลาดกลางยางพารา
อําเภอหาดใหญ ซ่ึงจะเปนเกษตรกรรายใหญที่เก็บรวมรวมผลผลิตไวจํานวนมากซึ่งจะไดราคาดีกวา 
และมีจํานวนนอยราย และความถี่ในการขายเทากับ 15 วันตอเดือน (ภาพประกอบ 13) 



 100 

 
 

ภาพประกอบ  13  วิถีการตลาดยางแผนดิบในตําบลนาหมอบุญ 
 

2.2.2 วิถีการตลาดน้ํายางสด 
จากการศึกษาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด สวนใหญรอยละ 

89.10 ขายผลผลิตใหกับพอคาคนกลางในพื้นที่ซ่ึงมีจํานวนมาก โดยพอคาจะมารับซื้อผลผลิตถึง
สวนยางหรือจุดรับซ้ือน้ํายางสดที่ตั้งอยูในบริเวณสวนยางในชุมชน หรือบนเสนทางคมนาคมที่
สะดวก เมื่อเกษตรกรเก็บผลผลิตแลวจะนําน้ํายางสดมาขายใหพอคาที่จุดรับซื้อทันที รองลงมารอย
ละ 10.90 ขายผลผลิตใหกับสหกรณ สกย. ซ่ึงเปนกลุมสหกรณที่กอตั้งโดยสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง (ภาพประกอบ 14) โดยเกษตรกรจะเลือกแหลงจําหนายโดยพิจารณาจาก
เปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในน้ํายางสดที่ไดรับ และราคาน้ํายางสด นั่นคือถาพอคาคนกลางให
เปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในน้ํายางสด และราคาสูงก็จะขายใหกับพอคาคนกลาง และถาสหกรณ สกย. 
ใหเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในน้ํายางสด และราคาสูงกวาก็จะขายใหกับสหกรณ สกย. แมวาเครื่องมือ
วัดเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงจะมีมาตรฐาน แตขั้นตอนการวัดความเขมขน การชั่งน้ําหนัก และการคิด
คํานวณกระทําโดยผูรับซื้อเพียงฝายเดียวสงผลใหไมไดรับความยุติธรรม นอกจากนี้เกษตรกรบาง
รายยังเลือกแหลงขายผลผลิตจากความสะดวกในการขนสงผลผลิต และความสัมพันธในเชิงเครือ
ญาติ หรือคนรูจักดวย สวนความถี่ในการขายเทากับจํานวนวันกรีด ซ่ึงเทากับ 20-25 วันตอเดือน 
ในขณะที่การรับเงินนั้นขึ้นอยูกับเกษตรกรจะตกลงกับพอคาคนกลาง ซ่ึงมีหลายแบบ เชน ขอรับ
เงินในทันที หรือขอรับเงินเดือนละ 2 ครั้งเหมือนกับสหกรณ สกย. แตการขายน้ํายางสดใหกับ
สหกรณ สกย. เกษตรกรจะไดรับเงินปนผลตอนสิ้นปจากผลกําไรของสหกรณ สกย.ดวย นอกจากนี้
ยังมีขอสังเกตบางประการ คือ เมื่อเกษตรกรที่นําน้ํายางสดไปขายใหกับสหกรณ สกย. ไดระยะเวลา
หนึ่งแลวหลังจากมีการปนผลในตอนสิ้นป เกษตรกรจะเริ่มทยอยลาออกจากการเปนสมาชิก

ยางแผนดิบ 

พอคาคนกลาง 

โรงงาน 

ตลาดกลาง
ยางพารา 

อําเภอหาดใหญ 

โรงงานแปรรูป 
สหกรณ สกย. 

85.70% 

11.40% 

1.40% 

1.50% 
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สหกรณ สกย. ทําใหสหกรณ สกย.มีสมาชิกลดลงในทุกป ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากเกษตรกรให
เหตุผลวา เกษตรกรไมมั่นใจในความซื่อสัตยในการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ สกย. 
และเกษตรกรมีขอสังเกตวา การขายน้ํายางสดใหกับสหกรณ สกย. นั้นเกษตรกรไดรับเปอรเซ็นต
เนื้อยางแหงในน้ํายางสดต่ําลงเรื่อย ๆ ซ่ึงเกษตรกรเห็นวาไมเปนธรรม เกษตรกรจึงหันไปขายน้ํายาง
สดใหกับพอคาคนกลางที่จุดรับซื้อตาง ๆ ในหมูบาน อยางไรก็ตามการขายน้ํายางสดนั้นไมวา
ครัวเรือนเกษตรกรจะขายใหกับพอคาคนกลางที่จุดรับซื้อหรือขายใหกับสหกรณ สกย. เกษตรกรก็
ไมสามารถตอรองเร่ืองราคาหรือเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงได   

 

 
 
ภาพประกอบ  14  วิถีการตลาดน้ํายางสดในตําบลนาหมอบุญ 
   

2.2.3 วิถีการตลาดยางกอนถวย 
 ผลผลิตยางพาราในรูปยางกอนที่ปลอยใหแหงคาถวยรองรับน้ํายาง 

หรือที่เรียกวา ยางกอนถวย มีชองทางการขายเพียงชองทางเดียว คือ เกษตรกรจะขายใหแกพอคาคน
กลางในชุมชน ซ่ึงสามารถตอรองเร่ืองราคากันไดบางหากเกษตรกรขายยางกอนถวยในปริมาณมาก 
หรือเปนลูกคาประจํา จากนั้นพอคาคนกลางในชุมชนจะรวบรวมยางกอนถวย/ขี้ยางเพื่อขายแก
พอคาคนกลางในอําเภอ ซ่ึงจะสงตอไปยังโรงงานยางพาราในจังหวัดใกลเคียงอีกทอดหนึ่ง 
(ภาพประกอบ 15) 
 

น้ํายางสด 

พอคารายยอยตามจุด
รับซื้อในพื้นที่ 

กลุมสหกรณ ที่
กอต้ังขึ้นโดย สกย. 

พอคารายใหญ โรงงานแปรรูป 

ตลาดกลางยางพารา 
อําเภอหาดใหญ 

ยางแผนดิบ 

น้ํายางสด 

89.10% 

น้ํายางสด 

10.90% 

น้ํายางสด 

ยางแผนดิบ 

ยางแผนดิบ 
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ภาพประกอบ  15  วิถีการตลาดยางกอนถวยในตําบลนาหมอบุญ 

 ที่มา   :  นอย เดชา, พัว จันแกว และพัน ขวัญใจ, สัมภาษณ 3 สิงหาคม 2552. 
 

จะเห็นไดวาในปจจุบันชองทางในการขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรสวนใหญ
ยังคงขายผลผลิตใหกับพอคาคนกลางทั้งในและนอกพื้นที่ การรวมกลุมกันเพื่อการตลาดยังมีนอย
ซ่ึงเปนจุดออนของเกษตรกร การขาดการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อขายผลผลิตทั้งยางแผนดิบและ             
น้ํายางสด ทําใหขาดอํานาจในการตอรองเรื่องราคา และไดรับเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในน้ํายางสดที่
ไมยุติธรรม โดยพบวามีเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในน้ํายางสดอยูระหวาง 27-35 เปอรเซ็นต ซ่ึงมีคาต่ํา
ในมุมมองของเกษตรกร เมื่อพิจารณาเกษตรกรที่มีการเขารวมกลุมกับสหกรณ สกย. พบวา การ
ดําเนินงานของสหกรณ สกย. ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และการดําเนินงานไมไดคํานึงถึง
ผลประโยชนของสมาชิกอยางแทจริง  
 
สวนที่  3  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา  
 

การวิเคราะหลักษณะพื้นฐานของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในตําบล          
นาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเปนการิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวนสมาชิกที่กําลังศึกษา และ การประกอบอาชีพหลัก ผลการ
วิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ (ตาราง 11) 

1.1 เพศ 
 กลุมตัวอยางเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ใหสัมภาษณสวนใหญเปนเพศหญิง 

คิดเปนรอยละ 50.80 โดยแยกเปน ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตน้ํายางสดที่เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 51.40 และ 50.40 ตามลําดับ 

1.2 อายุ 
กลุมตัวอยางเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ใหสัมภาษณมีอายุระหวาง 31-40 ป

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.30 และมีอายุเฉล่ีย 41.49 ป โดยพบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยาง
แผนดิบมีอายุระหวาง 41-50 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.40 และมีอายุเฉลี่ย 42.21 ป ในขณะที่

ยางกอนถวย 
พอคนกลาง 
ในชุมชน 

พอคาคนกลาง 
ในอําเภอ 

โรงงานแปรรูป 
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ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีอายุระหวาง 31-40 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.50 และมีอายุ
เฉล่ีย 41.06 ป จะเห็นไดวาเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งสองกลุมมีอายุเฉล่ียใกลเคียงกัน และอยูใน
วัยแรงงาน 

1.3 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
ครัวเรือนกลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูในครัวเรือนอยู

ในชวง 3-4 คน คิดเปนรอยละ 62.00 รองลงมามีจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูในครัวเรือนอยูในชวง 5-6 
คน 1-2 คน และมากกวา 6 คน คิดเปนรอยละ 24.10, 11.80 และ 2.10 ตามลําดับ โดยมีจํานวน
สมาชิกที่อาศัยอยูในครัวเรือนเฉลี่ย 3.89 คน เมื่อแยกพิจารณา จํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูในครัวเรือน
แตละกลุมพบวามีความใกลเคียงกันคือ ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ มีสมาชิกอยูในชวง         
3-4 คนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.90 และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด มีจํานวนสมาชิกที่
อาศัยอยูในครัวเรือนอยูในชวง 3-4 คน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.50 โดยมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน คือ 
3.82 คน เทียบกับ 3.93 คน ตามลําดับ โดยสมาชิกในครัวเรือนสวนใหญประกอบดวย พอ แม และ
ลูก หรืออาจกลาวไดวาครอบครัวของเกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว 

1.4 จํานวนสมาชิกท่ีกําลังศึกษา 
จากการศึกษาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เปนกลุมตัวอยางมี

จํานวนสมาชิกที่กําลังศึกษาอยูในชวง 1-2 คนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.70 รองลงมามีจํานวน
สมาชิกที่กําลังศึกษาอยูในชวง 3-4 คน คิดเปนรอยละ 9.10 นอกจากนี้ยังพบครัวเรือนเกษตรกรที่ไม
มีสมาชิกที่กําลังศึกษาเลย คิดเปนรอยละ 34.20 โดยมีจํานวนสมาชิกที่กําลังศึกษาในครัวเรือนเฉลี่ย 
1.10 คน เมื่อแยกพิจารณาจํานวนสมาชิกที่กําลังศึกษาในครัวเรือนของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิต          
ยางแผนดิบ พบวาอยูในชวง 1-2 คน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.40 รองลงมาคือครัวเรือนเกษตรกร
ที่ไมมีสมาชิกที่กําลังศึกษาเลย คิดเปนรอยละ 20.00 สวนครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวา
มีจํานวนสมาชิกที่กําลังศึกษาในครัวเรือนอยูในชวง 1-2 คนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.90 
รองลงมาคือครัวเรือนเกษตรกรที่ไมมีสมาชิกที่กําลังศึกษาเลย คิดเปนรอยละ 42.70 เมื่อพิจารณา
จํานวนสมาชิกที่กําลังศึกษาเฉลี่ยตอครัวเรือน พบวา ครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองกลุมมีจํานวน
สมาชิกที่กําลังศึกษาในครัวเรือนโดยเฉลี่ยแตกตางกัน คือ 1.30 คน และ 0.99 คน ตามลําดับ จะเห็น
ไดวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีจํานวนสมาชิกที่กําลังศึกษาสูงกวาครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตน้ํายางสด ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดโดยสวนใหญเปน
เกษตรกรที่มีอายุคอนขางนอยเพิ่งสรางครอบครัวจํานวนสมาชิกที่มีจึงไมไดอยูในวัยที่พรอมจะเขา
รับการศึกษา  
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1.5 อาชีพหลัก 
เกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งสองกลุมมีอาชีพหลักไมแตกตางกันมากนัก 

โดยเกือบทั้งหมดมีอาชีพหลักทําสวนยางพารา คิดเปนรอยละ 97.30 โดยครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิต
ยางแผนดิบและครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวา สวนใหญประกอบอาชีพทําสวนยางพารา
ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 98.60 และรอยละ 96.60 ตามลําดับ สวนอาชีพหลัก
ประเภทอื่นมีนอยมาก ในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ คิดเปนรอยละ 1.40 สําหรับ
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด คิดเปนรอยละ 0.90 ประกอบอาชีพทํานา ที่เหลือรอยละ 0.90 
และรอยละ 1.70 ของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ประกอบอาชีพทําไร และคาขาย 
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวานอกจากครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองประเภทแมจะยึดอาชีพการทําสวน
ยางพาราเปนหลัก เกษตรกรยังมีการทํานาไวดวย การทํานาสวนใหญเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

 
ตาราง  11  ลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสด 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ  
(n=70) 

ผลิตน้ํายางสด  
(n=117) 

รวม  
(n=187) 

 
รายละเอียด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. เพศ       

• ชาย 34 48.60 58 49.60 92 49.20 
• หญิง 36 51.40 59 50.40 95 50.80 

2. อายุ (ป)       
• นอยกวา 30 10 14.30 15 12.80 25 13.40 
• 31-40 21 30.00 45 38.50 66 35.30 
• 41-50 22 31.40 37 31.60 59 31.60 
• มากกวา 50 17 24.30 20 17.10 37 19.80 

x  (ป)  42.21  41.06  41.49 

S.D.  10.91  9.13  9.82 
Min  23.00  24.00  23.00 
Max  71.00  62.00  71.00 
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ตาราง  11  (ตอ) 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ  
(n=70) 

ผลิตน้ํายางสด  
(n=117) 

รวม  
(n=187) 

 
รายละเอียด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

3. สมาชิกในครัวเรือน       

• 1-2 7 10.00 15 12.80 22 11.80 

• 3-4 44 62.90 72 61.50 116 62.00 

• 5-6 18 25.70 27 23.10 45 24.10 

• มากกวา 6 1 1.40 3 2.60 4 2.10 
x  (คน)  3.83  3.93  3.89 

SD  1.23  1.28  1.26 
Min  1.00  1.00  1.00 
Max  8.00  8.00  8.00 

4. จํานวนสมาชิกท่ีกําลัง
ศึกษา 

      

• ไมมี 14 20.00 50 42.70 64 34.20 

• 1-2 50 71.40 56 47.90 106 56.70 

• 3-4 6 8.60 11 9.40 17 9.10 
x  (คน)  1.30  0.99  1.11 

SD  0.89  1.04  0.99 
Min  0.00  0.00  0.00 
Max  3.00  4.00  4.00 

5. อาชีพหลัก       

• ทําสวนยางพารา 69 98.60 113 96.60 182 97.30 

• ทํานา 1 1.40 1 0.90 2 1.10 

• ทําไร - - 1 0.90 1 0.50 

• คาขาย - - 2 1.70 2 1.10 
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สวนที่  4  การดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสด 
การศึกษาการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือน

เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ในที่นี้จะศึกษาถึงความสัมพันธขององคประกอบ 5 ประการ ที่จะนําไปสู
เปาหมายในการดํารงชีพ คือ (1) องคประกอบดานบริบทของความออนแอและไมแนนอน                 
(2) ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตที่เกี่ยวของกับการดํารงชีพ (3) นโยบาย แผนงาน และ ระบบการ
สงเสริมที่เกื้อหนุนการผลิต (4) เทคนิค และวิธีการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพของเกษตรกร และ           
(5) ผลลัพธการดํารงชีพ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ปญหาที่กอใหเกิดความออนแอ และความไมแนนอนในการผลิตยางแผนดิบ 
และน้ํายางสด 

 ในหัวขอนี้จะกลาวถึงผลวิเคราะหปญหาและขอจํากัดในระบบการผลิตยาง
แผนดิบ และน้ํายางสด ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความออนแอ และความไมแนนอนในการดํารงชีพของ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งที่ผลิตยางแผนดิบและครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด 
ทั้งนี้ปญหาและขอจํากัดมีความซับซอน และมีความสัมพันธของสาเหตุที่สงผลกระทบซึ่งกันและ
กัน ดังนั้นจึงนําเสนอปญหาและสาเหตุที่เปนประเด็นสําคัญในพื้นที่ศึกษามีรายละเอียดดังนี้           
(ตาราง 12) 

1) ปญหาราคายางพาราตกต่ํา   
ราคาผลผลิตยางพารามีความผันผวนสูงโดยชวงที่ประสบปญหาราคา

ยางพาราตกต่ําเหลือ 40-50 บาทตอกิโลกรัม สาเหตุที่ราคายางพารามีความผันผวนเปนเพราะวิกฤติ 
เศรษฐกิจของโลกเปนโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดวิกฤติทางดานสถาบันการเงิน ทําใหเศรษฐกิจ
โลกชะลอตัว สงผลใหการซื้อขายยางพาราในตลาดลวงหนาชะลอตัวตามไปดวย เกิดการกดราคา
ของพอคาคนกลาง เมื่อเปนเชนนี้เกษตรกรจึงไดรับความเดือดรอนในการดํารงชีพ ซ่ึงพบวาทั้ง
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสดประสบปญหาราคายางพาราตกต่ําเหมือนกัน ซ่ึง
สอดคลองกับการวิจัยของ วินัย แสงสุริย และสมคิด ดํานอย (2543) ที่พบวา เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราประสบปญหาดานการตลาดที่สําคัญ คือ ราคาไมแนนอน ขึ้นลงบอย 

2) การขาดแคลนเงินทุน 
การขาดแคลนเงินทุนมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากราคายางปรับตัวสูงขึ้นและ

ลดลงอยางรวดเร็ว ในขณะที่ราคายางปรับตัวสูงขึ้นนั้นราคาสินคาอุปโภคและสินคาบริโภคได
ปรับตัวสูงขึ้นตามไปดวย แตเมื่อราคายางลดต่ําลงราคาสินคาอุปโภคและสินคาบริโภคไมได
ปรับตัวลดลง ปจจัยทางการเกษตรทุกประเภท เชน ปุยเคมี สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชก็ปรับตัว
สูงขึ้นอยารวดเร็วดวย ทําใหเกษตรกรไมสามารถจัดหาหรือซ้ือปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพไดอยาง
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เพียงพอหรือตองกูหนี้ยืมสิน จากการศึกษาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและ
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดใชปุยไมถูกตองตามหลักวิชาการ ซ่ึงในความเปนจริงครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยางพาราทราบวายางพาราแตละชวงอายุควรจะใชปุยสูตรไหนแตไมมีเงินทุน
เพียงพอในการซื้อปุยสูตรที่เหมาะสมในภาวะที่ราคายางตกต่ํา 

3) ปจจัยการผลิตราคาสูง  
 จากการศึกษาพบวา  ทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและ
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ประสบปญหาปจจัยการผลิตสูง เชน ปุย สารเคมี และน้ํามัน 
เปนตน โดยเฉพาะราคาปุยเคมีที่สูงขึ้น ทําใหเกษตรกรบางสวนพยายามปรับตัวโดยใชปุยเคมี
รวมกับปุยชีวภาพมากขึ้น และลดปริมาณการใสปุยลง เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต 

4) ปริมาณน้ํายางนอยและคาเนื้อยางแหงลดลง 
  เกษตรกรประสบปญหาตนยางใหปริมาณน้ํายางนอยและคาเนื้อยางแหง
ลดลง มีสาเหตุจาก (1) จํานวนวันกรีดหรือความถี่กรีดสูง เนื่องจากการกรีดจํานวนวันมากให
ปริมาณน้ํายางสะสมสูง แตผลผลิตตอวันกรีดและคาเนื้อยางแหงลดลง (2) พันธุยาง โดยพื้นที่สวน
ใหญนิยมปลูกยางพันธุ RRIM 600 ซ่ึงใหผลผลิตตอไรต่ํากวาพันธุ RRIT 251 (3) ขาดการจัดการ
สวนยางที่ดี เนื่องจากเกษตรกรขาดการใสปุยในสูตรและปริมาณที่เหมาะกับอายุและสภาพดินของ
สวนยาง และ (4) สวนยางปลูกในพื้นที่ไมเหมาะสม เนื่องจากสวนยางจํานวนหนึ่งปลูกในพื้นที่น้ํา
ทวมถึง ที่นาเกา และพื้นที่ดินขาดความสมบูรณ 

5) โรคและแมลง 
   ปญหาโรคและแมลง มีสาเหตุหลัก 6 ประการไดแก (1) พันธุยาง (2) การ

จัดการผลิตไมถูกตอง เนื่องจากเกษตรกรขาดความเขาใจในเรื่องโรค แมลงและการระบาดของโรค 
ขาดความรูในการบํารุงดิน (3) สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ไมแนนอน ทําใหเหมาะตอการระบาดของ
โรค และแมลงอยางรวดเร็ว (4) การสงเสริมไมครอบคลุม  

 จากการศึกษาพบวา โรคที่พบมาที่สุดคือ โรคยางหนาตาย พบวาเปนปญหา
ของเกษตรกรชาวยางพาราทุกครัวเรือน สาเหตุของอาการยางหนาตายหรือหนายางตายในยางพารา
นั้นมีอยู 3 สาเหตุหลัก คือ (2.1) การกรีดยางในชวงฤดูฝน (2.2) เช้ือราในดิน (2.3) การขาดการใส
ปุยเพื่อบํารุงตนยาง นอกจากนี้ยังมีโรคยางยืนตนตาย และปลวกกินรากยาง วิธีการแกไขปญหาของ
เกษตรคือ หยุดกรีดยางเฉพาะตนยางที่มีอาการหนาตาย และใสปุยเพื่อบํารุงตนยาง สําหรับแมลงที่
ระบาดมากที่สุดคือ ปลวกกินรากยางพารา  
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6) การขาดแคลนแรงงาน 
  ปญหาขาดแคลนแรงงานกรีด มีสาเหตุจาก (1) การอพยพของแรงงานจาก

ครัวเรือนเขาสูสังคมเมือง เนื่องจากแรงงานกรีดยางในครัวเรือนที่เปนรุนลูกหลานอพยพเขาไป
ทํางานในตัวเมือง อีกทั้งคนในชุมชนสวนใหญนิยมใหบุตรหลานศึกษาตอในระดับสูงจึงสงบุตร
หลานไปเรียนในเมืองผนวกกับการที่เกษตรกรมีคานิยมไมอยากใหบุตรหลานทําการเกษตรซึ่งถือ
กันวาเปนงานที่หนัก และมีรายไดนอย (2) ขาดแรงงานที่มีทักษะฝมือ เนื่องจากการขาดการอบรม
และการถายทอดประสบการณหรือเทคนิคการกรีดยางระหวางเกษตรกรอยางเปนระบบ รวมทั้งไม
มีสถานที่ฝกอบรมทักษะกรีดยาง และ (3) ขาดแรงงานที่มีความซื่อสัตย และเอาใจใสสวนยาง  

7) ขั้นตอนการผลิตยุงยาก 
 ในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ จํานวนไมนอยระบุวามีปญหา

ขั้นตอนการผลิตยุงยากโดยเกษตรกรใหความเห็นวาการผลิตยางแผนดิบมีหลายขั้นตอน แตละ
ขั้นตอนตองใชเวลาในการทํานานและตองใชความละเอียด ความเอาใจใสในการผลิตยางแผนดิบ
ใหไดคุณภาพ จึงทําไดไมดียางแผนดิบที่ผลิตสวนใหญจึงเปนยางแผนดิบคุณภาพชั้น 3 ซ่ึงขายได
ราคาไมดีนัก 

8) ขาดแคลนน้ําสะอาดในการผลิตยางแผนดิบ 
 การขาดแคลนน้ําสะอาดในการผลิตยางแผนดิบ เนื่องจากการผลิต                 

ยางแผนดิบมีหลายขั้นตอนโดยแตละขั้นตอนตองการน้ําสะอาดในปริมาณมากเพื่อเปน
สวนประกอบในการทํายางแผนดิบ และทําความสะอาดยางแผนดิบ เกษตรกรสวนมากใชน้ําจากบอ
น้ําตื้น แตก็ไมเพียงพอ และคุณภาพน้ําไมสะอาด ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพยางแผนดิบที่ผลิตได โดย
พบวา ครัวเรือนเกษตรกรเริ่มมีการขาดแคลนน้ําตั้งแตเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคมของทุกป  

9) ดินเสื่อมโทรม 
 สภาพดินเสื่อมโทรม เกิดจากการที่เกษตรกรใชที่ดินปลูกพืชชนิดเดียว

อยางตอเนื่อง การใชปุยเคมีและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชติดตอกันเปนเวลานาน ซ่ึงสงผลใหดิน
ขาดธาตุอาหาร และมีลักษณะแข็งกระดาง พบวา ครัวเรือนทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ
และน้ํายางสดประสบปญหาดินเสื่อมโทรมเหมือนกัน 

10) การคมนาคมไมสะดวก 
 ในบางพื้นที่ถนนหนทางยังไมสะดวก ทําใหเปนอุปสรรคในการขนสง

ผลผลิต เนื่องจากขาดงบประมาณในการกอสราง และการขาดความทั่วถึงในการดูแลของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ โดยทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสดประสบปญหาการคมนาคม
ไมสะดวกเหมือนกัน 
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11) เปอรเซ็นตน้ํายางตกต่ํา 
 จากการศึกษาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดประสบปญหาการ

ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลางในดานการวัดเปอรเซ็นตน้ํายางแหง เนื่องจากขั้นตอนการวัด
ความเขมขนและการชั่งน้ําหนักน้ํายาง จะกระทําโดยผูรับซ้ือเพียงฝายเดียว สงผลใหไมไดรับความ
ยุติธรรม ซ่ึงสอดคลองกับ นงลักษณ สืบชนะ (2549) ที่พบวาปญหา และอุปสรรคของเกษตรกรที่
ขายน้ํายางสด คือ การคิดเปอรเซ็นตเนื้อยางแหง 

12) ขาดการรับรูขาวสารยางพารา 
 จากการศึกษาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดประสบปญหา

เรื่องการขาดการรับรูขาวสารยางพารามากกวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ เนื่องจาก
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดสวนใหญจะไมทราบราคาน้ํายางสดลวงหนา โดยจะทราบ
ตอเมื่อนําน้ํายางสดไปขาย ในขณะที่ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีการเช็คขอมูลดานราคา
ยางแผนดิบ ทั้งจากเพื่อนบาน พอคาคนกลาง วิทยุหรือโทรทัศนกอนตัดสินใจนําผลผลิตไปขาย   

13) คาครองชีพสูง 
 จากการศึกษาพบวา นอกจากครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและ 

น้ํายางสดประสบปญหาในระบบการผลิตยางพาราแลว นอกจากนี้ครัวเรือนเกษตรกรยังประสบ
ปญหาคาครองชีพ เนื่องจากรายไดจากการผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสด เมื่อเทียบกับราคาสินคา
อุปโภคบริโภคแลวจะไมพอใช เพราะถาหากราคายางพาราตกต่ําก็จะสงผลใหรายไดที่เกษตรกร
ไดรับตกต่ําไปดวย 

 จะเห็นไดวาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน สวนหนึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่องมานานแลว โดยเฉพาะหลังจากที่มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และมีการผลิตอยาง
เขมขน ที่ไดเร่ิมมาตั้งแตยุคสวนยางสงเคราะห ส่ิงเหลานี้ไดสงผลกระทบตามมาในพื้นที่อยางมาก 
ซ่ึงบางปญหาเกิดจากการพัฒนาของรัฐ และปญหาที่เกิดจากการตอบรับของคนในพื้นที่โดยมีแรง
กระตุนจากภายนอก โดยครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองกลุมมักประสบปญหาหลายดาน ไมวาจะเปน
ปญหาสินคาปญหาอุปโภคบริโภคราคาแพง แตคงไมสําคัญเทาปญหาราคายางพาราตกต่ําจนเหลือ 
40-50 บาทตอกิโลกรัม โดยปญหาตาง ๆ เหลานี้มีความสัมพันธกัน หากสามารถแกปญหาหนึ่งไดก็
สามารถแกปญหาอื่นดวย โดยปญหาที่มีทั้งปญหาครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองกลุมสามารถแกไขได
เอง เพื่อใหครัวเรือนสามารถดํารงอยูทามกลางระบบเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบัน และบางปญหา
ตองอาศัยหนวยงานที่เกี่ยวของใหความชวยเหลือ อีกทั้งยังตองอาศัยความตั้งใจของตัวเกษตรกรเอง
ในการรวมกันหาหนทางแกไข 
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ตาราง  12  ปญหาที่กอใหเกิดความออนแอ และความไมแนนอนในการผลิตยางแผนดิบและ               
น้ํายางสด ในตําบลนาหมอบุญ 

        
ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ประเด็นปญหา 
ผลิตยางแผนดิบ ผลิตน้ํายางสด 

1. ราคายางพาราตกต่ํา   
2. การขาดแคลนเงินทุน   
3. ปจจัยการผลิตราคาสูง   
4. ยางใหปริมาณน้ํายางนอย   

5. โรคและแมลง   

5.1 หนายางตาย   
5.2 ปลวกกินรากยาง   
5.3 ใบรวง   
5.4 โรครากเนา   
5.5 ยางตายยืนตน   
5.6 โรคยอดยางเนา   

6. ขาดแคลนแรงงาน   
7.ขั้นตอนการผลิตยุงยาก   
8.ขาดแคลนน้ําสะอาดในการผลิต   
9. ดินเสื่อมโทรม   
10. การคมนาคมไมสะดวก   
11. เปอรเซ็นตน้ํายางตกต่ํา   
12. ขาดการรับรูขาวสารยางพารา   
13. คาครองชีพสูง   

 
4.2 ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีพ 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดทําการศึกษาถึงทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตที่เกี่ยวของ
กับการดํารงชีพ ซ่ึงเปนหัวใจของแนวคิดการดํารงชีพ ไดแก 1) ทุนมนุษย 2) ทุนธรรมชาติ 3) ทุน
ทางการเงิน 4) ทุนทางกายภาพ และ 5) ทุนทางสังคม ซ่ึงผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ (ตาราง 13) 

4.2.1 ทุนมนุษย ทําการศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก คือ การศึกษา จํานวนแรงงาน 
และทักษะในการประกอบอาชีพ ผลการศึกษาแตละประเด็น มีดังนี้  

1) การศึกษา ระดับการศึกษาถือวาเปนฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย                
ที่สําคัญ ที่จะกําหนดขีดความสามารถของครัวเรือนในการประกอบอาชีพหรือดํารงชีพ เพราะ                
ความรูห รือระดับการศึกษามีผลตอความสามารถในการเข า ถึงอาชีพที่ แตกต างกันได                                         
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(อาหะมะ ดือราแม, 2550) นอกจากนี้ความรูหรือระดับการศึกษายังมีความสําคัญตอการเรียนรู 
ตลอดจนการรับเทคโนโลยีใหม ๆ ที่มีความจําเปนตอการประกอบอาชีพและการดํารงชีพที่
เหมาะสมกับสภาพของเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จากการศึกษาระดับ
การศึกษาของหัวหนาครัวเรือนชาวสวนยางพารา พบวา การศึกษาของหัวหนาครัวเรือนใน
เกษตรกรชาวสวนยางพาราสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษาลงมา (ป.6 ลงมา) คิดเปนรอยละ 
70.60 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป (ม.1 ขึ้นไป) คิดเปนรอยละ 29.40  

เมื่อพิจารณาการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนเกษตรที่ผลิตยางแผนดิบ และหัวหนา
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวา เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบหัวหนาครัวเรือนสวนใหญ
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาลงมา (ป.6 ลงมา) คิดเปนรอยละ 77.10 รองลงมาจบการศึกษาระดบั 
มัธยมศึกษาขึ้นไป (ม. 1 ขึ้นไป) คิดเปนรอยละ 22.90 ในขณะที่ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด 
หัวหนาครัวเรือนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาลงมา (ป.6 ลงมา) คิดเปนรอยละ 66.70 
รองลงมาจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป (ม. 1 ขึ้นไป) คิดเปนรอยละ 33.30  

จะเห็นไดวา หัวหนาครัวเรือนของเกษตรกรทั้งสองกลุมจบการศึกษาในระดับภาค
บังคับเปนสวนใหญ สวนการศึกษาตอจากการศึกษาภาคบังคับนั้นในเกษตรกรทั้งสองกลุมยังพบ
นอยมาก นอกจากนี้ยังพบวา หัวหนาของครัวเรือนที่ผลิตน้ํายางสดจบการศึกษาในระดับที่สูงกวา
การศึกษาภาคบังคับในสัดสวนที่สูงกวาครัวเรือนที่ผลิตยางแผนดิบ การที่หัวหนาของครัวเรือนที่
ผลิตยางแผนดิบมีการศึกษาที่ในสัดสวนที่ต่ํากวาหัวหนาของครัวเรือนที่ผลิตน้ํายางสด อาจ
เนื่องมาจากโดยเฉลี่ยแลวมีอายุมากกวา และในยุคนั้นเกษตรกรมีฐานะคอนขางยากจน เมื่อจบ
การศึกษาในระดับภาคบังคับแลวจําเปนตองออกมาชวยเหลือครอบครัวในการทํางานอีกทั้ง
สถาบันการศึกษาในระดับสูงยังมีไมมากจึงคอนขางลําบากในการศึกษาตอ 

2) จํานวนแรงงาน ในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงจํานวนแรงงานออกเปน 2 ประเภท 
คือ จํานวนแรงงานในครัวเรือน และจํานวนแรงงานจางนอกครัวเรือน ซ่ึงผลการศึกษามีดังนี้ 

2.1) จํานวนแรงงานในครัวเรือน แรงงานของสมาชิกในครัวเรือนเปนปจจัยที่
สําคัญมากตอการยกระดับการผลิตใหมีผลตอบแทนเพียงพอตอการดํารงชีพของครัวเรือน จาก
การศึกษาพบวา เกษตรกรชาวสวนยางพารามีจํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 1.97 คน โดยในชวง 
2 คนขึ้นไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.00 รองลงมาคือจํานวนแรงงานในครัวเรือนในชวง 1 คน คิด
เปนรอยละ 15.00 เมื่อแยกพิจารณาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีจํานวนแรงงานใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 2.01 คน โดยในชวง 2 คนขึ้นไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.70 รองลงมาคือจํานวน
แรงงานในครัวเรือนในชวง 1 คน คิดเปนรอยละ 14.30 สําหรับครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด 
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พบวามีจํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 1.95 คนโดยในชวง 2 คนขึ้นไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
84.60 รองลงมาคือจํานวนแรงงานในครัวเรือนในชวง 1 คน คิดเปนรอยละ 15.40 

2.2) จํานวนแรงงานจางนอกครัวเรือน จากการศึกษาพบวา เกษตรกรชาวสวน
ยางพารามีจํานวนแรงงานจางนอกครัวเรือนเฉลี่ย 0.41 คน โดยสวนใหญไมมีการจางแรงงานนอก
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 85.00 แตยังมีเกษตรกรบางสวนที่มีการจางแรงงานตั้งแต 1 คนขึ้นไปซึ่ง
พบเปนสวนนอย คิดเปนรอยละ 15.00 เมื่อพิจารณาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ 
และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด มีการจางแรงงานนอกครัวเรือนเฉลี่ย 0.49 คนตอครัวเรือน 
และ 0.37 คนตอครัวเรือน ตามลําดับ ทั้งนี้พบวา ทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และ
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดโดยสวนใหญไมมีการจางแรงงานนอกครัวเรือน คิดเปนรอยละ 
84.30 และ 85.50 ตามลําดับ แตยังมีเกษตรกรบางสวนที่มีการจางแรงงานตั้งแต 1 คนขึ้นไปซึ่งพบ
เปนสวนนอย คิดเปนรอยละ 15.70 และ 14.50 ตามลําดับ 

จากผลการศึกษาจะเห็นไดวา จํานวนแรงงานที่เกษตรกรใชในการผลิตยางแผนดิบ
และผลิตน้ํายางสดนั้นสวนใหญมาจากแรงงานในครัวเรือน และพบวา เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ
ใชแรงงานในครอบครัว และแรงงานจางนอกครัวเรือนมากกวาเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด โดยมี
สาเหตุมาจากการดําเนินการผลิตยางแผนดิบมีหลายขั้นตอน ลักษณะของการทํางานโดยสวนใหญ
เปนคูสามีและภรรยาของแตละครัวเรือนชวยกันทํางาน และแรงงานจางนอกครัวเรือนก็มีลักษณะ
เชนเดียวกัน ทั้งนี้แรงงานจางสวนใหญเปนแรงงานจางกรีดที่มาจากในพื้นที่ เชน เครือญาติ หรือ
เพื่อนบาน และไมพบวามีแรงงานอพยพจากตางจังหวัดเขามารับจางกรีดยางในพื้นที่ เนื่องมาจาก
เกษตรกรสวนใหญเปนเจาของสวนยางขนาดเล็กจึงไมนิยมนําแรงงานจากภายนอกเขามาในพื้นที่ 
ในขณะเดียวกันแรงงานในพื้นที่มีความรูจักมักคุนกับเจาของสวน เปนเครือญาติ ญาติพี่นองและ
ตองพูดคุยกันไดงาย เพื่อที่จะสามารถไววางใจ ซ่ือสัตยในการดูแลผลประโยชนใหแกเจาของสวน
ยาง นอกจากนี้เงื่อนไขการแบงสรรผลประโยชนของแรงงานจางกรีด โดยรูปแบบการแบงสรร
ผลประโยชนที่พบในพื้นที่ประกอบดวย 60:40 และ 50:50 ทั้งนี้รูปแบบและเงื่อนไขของการแบง
สรรผลประโยชนที่ใหผลตอบแทนสูง ทําใหเกิดแรงจูงใจกรีดยาง ไดแรงงานที่มีทักษะฝมือกรีดสูง 
และมีความตั้งใจกรีดยางของแรงงานจางกรีด จากการศึกษาพบวา แรงงานจางกรีดที่มีทักษะ ฝมือ
กรีดยางสูงจะมีอัตราแบงผลประโยชนที่สูงกวาแรงงานจางกรีดทั่วไป และแรงงานจางกรีดที่ทักษะ
ฝมือมีโอกาสเปลี่ยนยายสวนยางกรีดมากขึ้น เมื่อไดรับผลตอบแทนสูงขึ้น  

เมื่อพิจารณาสถานการณการใชแรงงานของครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองกลุม จะเห็น
ไดวาจํานวนแรงงานที่ทํารายไดหลักใหครัวเรือนโดยเฉลี่ยเทากับ 2.01 คนในครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตยางแผนดิบ และ 1.95 คนในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ในขณะที่พื้นที่สวนยางที่เปด
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กรีดแลวของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด โดยเฉลี่ย
เทากับ 17.36 ไร และ16.16 ไร ตามลําดับ แสดงใหเห็นวามีความเหมาะสมกันระหวางแรงงานกับ
เนื้อที่กรีดยางพารา เนื่องจากโดยทั่วไปแรงงานกรีดยางพารา 1 คน สามารถกรีดยางไดเปนเนื้อที่
โดยเฉลี่ย 10 ไรตอวัน (สถาบันวิจัยยาง, 2550) แตแรงงานในครัวเรือนยังไมมีการคิดคน และพัฒนา
วิธีการเพิ่มมูลคาผลผลิตยางพาราเทาที่ควร มีเพียงกลุมเกษตรกร หรือสหกรณโรงรมยางซึ่งในตําบล
มี 2 โรงเทานั้นที่รับซ้ือน้ํายางสดมาแปรรูปเปนยางแผนรมควัน 

3) ทักษะในการประกอบอาชีพ จะพิจารณาจากประสบการณการทําสวนยาง                
การไดรับการฝกอบรมการกรีดยางของแรงงานในครัวเรือน และความสามารถในการกรีดยางของ
แรงงานในครัวเรือน เนื่องจากการกรีดยางเปนทั้งศาสตรและศิลปที่เกษตรกรชาวสวนยางพารา
จะตองเรียนรู และหมั่นฝกปฏิบัติ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ละเลยไมไดสําหรับการกรีดยาง นัน่คอื  
คนกรีดยาง โดยเฉพาะตัวเกษตรกรเองที่จะตองมีฝมือดีพอ เนื่องจากการกรีดที่ไมดีจะสงผลราย
ตามมาอยางนอย 2 ประการ คือ (1) ตนยางเปนแผลตะปุมตะปา และ (2) ตนยางทรุดโทรม อันสงผล
ใหน้ํายางนอยลงหรืออาจไมใหเลย ดังนั้นกอนทําการเปดกรีดยาง ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางมี
ความจําเปนที่จะตองฝกทักษะการกรีดยางตามขั้นตอนอยางถูกตอง คือ ตองกรีดบาง ไมลึก                   
ไมเขาเนื้อไม ทั้งนี้ความประณีตในการกรีดที่ถูกตองตามหลักวิชาการตั้งแตเร่ิมตนจนถึงวันโคนตน
ยาง แมจะสรางภาระใหเกษตรกรตองเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น แตผลที่ตามมายอมคุมคาแกการลงทุน  
ลงแรง เพราะสวนยางพาราจะไมใชเปนเพียงแคแหลงสรางรายไดใหเกษตรกรชาวสวนยางเทานั้น            
แตจะกลายเปน “ขุมทรัพย” ที่หลอเล้ียงชีวิตใหกับเกษตรกรชาวสวนยางและครอบครัวไดอยาง
ยั่งยืน (นิรนาม, 2552) ซ่ึงผลการศึกษามีดังนี้ 

3.1) ประสบการณการทําสวนยาง จากการศึกษาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางพารามีประสบการณในการทําสวนยางเฉลี่ย 19.45 ป โดยในชวง 14-24 ปมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 39.60 รองลงมามีประสบการณในการทําสวนยางพารามากกวา 24 ป คิดเปนรอยละ 33.70 และ
มีประสบการณในการทําสวนยางพารานอยกวา 14 ป คิดเปนรอยละ 26.70 เมื่อพิจารณาพบวา
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีประสบการณในการทําสวนยางโดยเฉลี่ยสูงกวาครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดคือ ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีประสบการณในการทําสวนยาง
เฉล่ีย 20.41 ป ขณะที่ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีประสบการณในการทําสวนยางเฉลี่ย 
18.90 ป ซ่ึงพบวาทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมี
ประสบการณในการทําสวนยางในชวง 14-24 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.00 และ 39.30 
ตามลําดับ รองลงมาคือครัวเรือนเกษตรกรที่มีประสบการณในการทําสวนยางมากกวา 24 ป คิดเปน
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รอยละ 37.10 และ 31.60 ตามลําดับ จะเห็นไดวาทั้งสองกลุมมีประสบการณโดยเฉลี่ยคอนขางสูงซึ่ง
นาจะเปนผลดีตอการสวนยาง 

3.2) การไดรับการฝกอบรมการกรีดยางของแรงงานในครัวเรือน จากการศึกษา
พบวา เกษตรกรชาวสวนยางพาราสวนใหญไมไดรับการฝกอบรมการกรีดยางจากหนวยงานรัฐบาล 
คิดเปนรอยละ 75.40 และมีเกษตรกรบางสวนที่ไดรับการฝกอบรมการกรีดยางจากหนวยงานรัฐบาล 
คิดเปนรอยละ 24.60 เมื่อพิจารณาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดสวนใหญไมไดรับการฝกอบรมการกรีดยางจากหนวยงานรัฐบาล คิดเปน
รอยละ 84.30 และ 70.10 ตามลําดับ ทั้งนี้ยังพบวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดไดรับการ
ฝกอบรมการกรีดยางจากหนวยงานรัฐบาลในสัดสวนที่สูงกวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ 
คือ ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดที่ไดรับการฝกอบรมการกรีดยางจากหนวยงานรัฐบาล คิด
เปนรอยละ 29.90 ขณะที่ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบไดรับการฝกอบรมการกรีดยางจาก
หนวยงานรัฐบาล คิดเปนรอยละ 15.70 แสดงใหเห็นวาทักษะการกรีดยางที่มีอยูในทั้งสองกลุมมา
จากการเรียนรูกันเองเปนสําคัญ  

3.3) ความสามารถในการกรีดยางของแรงงานในครัวเรือน ความสามารถในการ
กรีดยางพิจารณาจากฝมือการกรีดยาง วิธีปฏิบัติในการกรีดยางตองกรีดไมบาดเนื้อไม เปลือกกรีด
บาง และมีความสม่ําเสมอของรอยกรีดตลอดสวน ซ่ึงผลของความมีทักษะกรีดยางสามารถพิสูจน
ไดจากหนายางงอกใหมหลังจากกรีดไปแลว 1 – 2 ป ซ่ึงเปลือกยางที่งอกใหมจะตองมีความ
ราบเรียบสม่ําเสมอ ไมมีรอยตายางที่ขรุขระ การเกิดโรคของหนายางนอย และไมมีอาการยางเปลือก
แหง จากการศึกษาพบวา ความสามารถในการกรีดยางของแรงงานในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราสวนใหญอยูในระดับมีความสามารถนอย (กรีดเขาเนื้อไม) คิดเปนรอยละ 76.50 รองลงมา
คือความสามารถในการกรีดยางของแรงงานในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราอยูในระดับมี
ความสามารถมาก (กรีดไมเขาเนื้อไม) คิดเปนรอยละ 23.50 เมื่อพิจารณาพบวา ความสามารถในการ
กรีดยางของแรงงานในครัวเรือนทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตน้ํายางสด มีความสามารถในการกรีดยางอยูในระดับมีความสามารถนอย (กรีดเขาเนื้อไม) มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 75.70 และรอยละ 80.30 ตามลําดับ รองลงมามีความสามารถในการกรีดยางอยู
ในระดับมีความสามารถมาก (กรีดไมเขาเนื้อไม) คิดเปนรอยละ 24.30 และรอยละ 19.70 ตามลําดับ  

จะเห็นไดวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีประสบการณในการทําสวน
ยางโดยเฉลี่ยสูงกวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด และเปนที่นาสังเกตวา เกษตรกรสวนใหญ
ไมไดฝกอบรมการกรีดยางจากหนวยงานรัฐบาล แตการกรีดยางจะถูกฝกและถายทอดจากรุนหนึ่งสู
รุนหนึ่ง โดยใหสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนบานเปนคนฝกให สวนความสามารถในการกรีดยาง
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ของแรงงานในครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งที่ผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสด 
ทั้งเกษตรกรที่ไดรับการฝกอบรมการกรีดยาง และผูที่ไมไดเขารับการฝกอบรม มีความสามารถใน
การกรีดยางอยูในระดับมีความสามารถนอยมากที่สุด นั่นคือฝมือการกรีดยางบาดเนื้อไมบางเปน
บางครั้ง จะเห็นไดวาทั้งในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํา
ยางสด ละเลยในการเรียนรูและการเขาฝกอบรมการกรีดยาง ซ่ึงจะชวยใหครัวเรือนเกษตรกรมี
ทักษะการกรีดยางตามขั้นตอนอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ทั้ง ๆ ที่ฝมือแรงงานกรีดยางของคน
กรีดยางเปนหัวใจสําคัญในการทําหนายางเรียบสวยปญหาเชนนี้ถือเปนจุดออนดานทุนมนุษยของ
ครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองกลุมอันมีผลกระทบตอการดํารงชีพได ซ่ึงสอดคลองกับ สํานักงานเกษตร
จังหวัดระนอง (2552) ที่ไดรายงานถึงการจัดการสวนยางพาราของเกษตรกรตัวอยาง คือ นายวิรัตน 
ศรียุก ที่มีวิธีการดูแลสวนยางพาราใหสามารถกรีดไดนานกวา 40 ป โดยหนากรีดรอบแรกใชเวลา 
18 ป จะกรีดหนาที่สองไดอีกไมนอยกวา 18 ป รวมสองรอบ 36 ป ซ่ึงมีการจัดการสวนดี และท่ี
สําคัญความสามารถของคนกรีดยางตองมีฝมือดี กรีดบาง ไมลึก ไมเขาเนื้อไม แสดงใหเห็นวา คน
กรีดเปนหัวใจสําคัญในการทําใหหนายางสมบูรณ จะทําใหหนายางเรียบสวย กรีดไดนานและยั่งยืน  
 
ตาราง  13  แสดงทุนมนุษยของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสด 

 
ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ 
(n=70) 

ผลิตน้ํายางสด  
(n=117) 

รวม  
(n=187) 

 
ทุนมนุษย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การศึกษา       

• ประถมศึกษาลงมา 54 77.10 78 66.70 132 70.60 

• มัธยมศึกษาขึ้นไป 16 22.90 39 33.30 55 29.40 

2. จํานวนแรงงาน       
2.1 แรงงานในครัวเรือน       

• 1 คน 10 14.30 18 15.40 28 15.00 

• 2 คนขึ้นไป 60 85.70 99 84.60 159 85.00 
x  (คน)  2.01  1.95  1.97 

S.D.  0.65  0.57  0.59 
Min  1.00  0.00  0.00 
Max  5.00  4.00  5.00 
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ตาราง  13  (ตอ) 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ 
(n=70) 

ผลิตน้ํายางสด  
(n=117) 

รวม  
(n=187) 

 
ทุนมนุษย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2. จํานวนแรงงาน       

2.2 แรงงานจางนอกครัวเรือน       

• ไมมี 59 84.30 100 85.50 159 85.00 

• 1 คนขึ้นไป 11 15.70 17 14.50 28 15.00 
x  (คน)  0.49  0.37  0.41 

S.D.  1.21  1.24  1.22 
Min  0.00  0.00  0.00 
Max  5.00  10.00  10.00 

3.ทักษะในการประกอบอาชีพ       

3.1 ประสบการณการทําสวนยาง       

• นอยกวา 14 ป 16 22.90 34 29.10 50 26.70 

• 14-24 ป 28 40.00 46 39.30 74 39.60 

• มากกวา 24 ป 26 37.10 37 31.60 63 33.70 
x  (ป)  20.41  18.90  19.45 

S.D.  9.97  10.02  10.00 
Min  2.00  1.00  1.00 
Max  50.00  40.00  50.00 

3.2 การไดรับการฝกอบรมการกรีดยางของแรงงานในครัวเรือน 
• ไมไดรับการฝกอบรม 59 84.30 82 70.10 141 75.40 

• ไดรับการฝกอบรม 11 15.70 35 29.90 46 24.60 

3.3 ระดับความสามารถในการกรีดยางของแรงงานในครัวเรือน    
• มีความสามารถนอย  

(กรีดเขาเนื้อไม) 
53 

75.70 
94 

80.30 
143 

76.50 

• มีความสามารถมาก 
(กรีดไมเขาเนื้อไม) 

17 
24.30 

23 
19.70 

44 
23.50 
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4.2.2 ทุนธรรมชาติ ทุนธรรมชาตินับเปนทุนที่มีความสําคัญมากสําหรับการ               
ดํารงชีพของครัวเรือน ซ่ึงเปนสังคมเกษตรกรรม ในการศึกษาครั้งนี้ ทําการศึกษาทุนธรรมชาติที่
สําคัญ 2 สวน ไดแก ขนาดพื้นที่ถือครอง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนสมบัติ
สาธารณะ (ตาราง 14) 

1) ขนาดพื้นที่ถือครอง ที่ดินทางการเกษตรนับเปนทรัพยากรที่สําคัญของ
ครัวเรือน เปนปจจัยพื้นฐานที่มีบทบาทสําคัญในระบบการผลิตของครัวเรือน ซ่ึงเปนแหลงผลิต
อาหารและมีผลตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนดวย 

1.1) พื้นที่ถือครองท้ังหมดของครัวเรือน จากการศึกษาพบวา ครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยางพาราสวนใหญมีลักษณะการถือครองที่ดินเปนของตนเอง ไมมีการเชาที่ดิน
ทําการเกษตรโดยมีพื้นที่ถือครองทั้งหมดของครัวเรือน เฉลี่ย 23.43 ไร โดยพบอยูในชวง 15-32 ไร
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.10 รองลงมาคือ ครัวเรือนเกษตรกรที่มีพื้นที่ถือครองทั้งหมดอยูในชวง
นอยกวา 15 ไร คิดเปนรอยละ 34.20 เมื่อแยกพิจารณาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมี
ขนาดพื้นที่ถือครองทั้งหมดเฉลี่ย 23.97 ไร โดยถือครองในชวง 15-32 ไรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
50.00 รองลงมาถือครองในชวงนอยกวา 15 ไร คิดเปนรอยละ 34.30 สําหรับครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตน้ํายางสด พบวามีขนาดพื้นที่ถือครองทั้งหมดเฉลี่ย 23.12 ไร โดยถือครองในชวง 15-32 ไรมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 47.00 รองลงมาถือครองในชวงนอยกวา 15 ไร คิดเปนรอยละ 34.20  

1.2) พื้นท่ีสวนยางที่เปดกรีดแลว พบวา เกษตรกรชาวสวนยางพารามีพื้นที่สวน
ยางที่เปดกรีดแลว เฉล่ีย 16.61 ไรตอครัวเรือน โดยอยูในชวง 9-24 ไรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 67.40 
รองลงมาคือ ครัวเรือนเกษตรกรที่มีพื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลวอยูในชวงนอยกวา 9 ไร คิดเปนรอย
ละ 19.30 สวนครัวเรือนเกษตรกรที่มีพื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลวอยูในชวงมากกวา 24 ไรมีนอย
ที่สุด คิดเปนรอยละ 13.40 เมื่อแยกพิจารณาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีพื้นที่สวน
ยางที่เปดกรีดแลวเฉลี่ย 17.36 ไร โดยในชวง 9-24 ไรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 67.40 รองลงมาคือ 
ครัวเรือนเกษตรกรที่มีพื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลวอยูในชวงนอยกวา 9 ไร คิดเปนรอยละ 21.40 
สวนครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวามีพื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลวเฉลี่ย 16.16 ไร โดยถือ
ครองในชวง 9-24 ไรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 69.20 รองลงมาถือครองในชวงนอยกวา      9 ไร คิด
เปนรอยละ 18.80  

1.3) พื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีด จากการศึกษาพบวา เกษตรกรชาวสวนยางพารา
มีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีด เฉลี่ย 5.18 ไรตอครัวเรือน ครัวเรือนที่ไมมีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปด
กรีดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.10 รองลงมาคือ ครัวเรือนเกษตรกรที่มีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปด
กรีดอยูในชวง 1-10 ไร คิดเปนรอยละ 19.30 เมื่อแยกพิจารณาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยาง
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แผนดิบมีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีด เฉลี่ย 5.18 ไร ครัวเรือนที่ไมมีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีด
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.90 รองลงมาคือ ครัวเรือนเกษตรกรที่มีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดอยู
ในชวง 1-10 ไร คิดเปนรอยละ 20.00 สําหรับครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวามีพื้นที่สวน
ยางที่ยังไมเปดกรีดเฉลี่ย 5.19 ไร ครัวเรือนที่ไมมีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 63.20 รองลงมาคือ ครัวเรือนเกษตรกรที่มีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดอยูในชวง 1-10 ไร คิด
เปนรอยละ 18.80 

1.4) พื้นท่ีนา จากการศึกษาพบวา เกษตรกรชาวสวนยางพารามีพื้นที่เพื่อใช
ประโยชนในการทํานา โดยเฉลี่ย 1.74 ไร พบครัวเรือนที่ไมมีพื้นที่นามากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.70 
รองลงมาคือ ครัวเรือนเกษตรกรที่มีพื้นที่นา ในชวง 1-3 ไร คิดเปนรอยละ 28.30 เมื่อแยกพิจารณา
พบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีพื้นที่นา เฉล่ีย 1.55 ไร พบครัวเรือนที่ไมมีพื้นที่นามาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 57.10 รองลงมาคือ ครัวเรือนเกษตรกรที่มีพื้นที่นา ในชวง 1-3 ไร คิดเปนรอย
ละ 30.00 สําหรับครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวามีพื้นที่นา เฉลี่ย 1.85 ไร พบครัวเรือนที่
ไมมีพื้นที่นามากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.40 รองลงมาคือ ครัวเรือนเกษตรกรที่มีพื้นที่นาในชวง 1-3 
ไร คิดเปนรอยละ 27.40 

จะเห็นไดวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิต 
น้ํายางสด มีพื้นที่ถือครองทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ยใกลเคียงกัน คือ 23.97 ไร และ 23.12 ไร 
ตามลําดับ สวนใหญมีพื้นที่ถือครองในชวง 15-32 ไร ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีพื้นที่
สวนยางที่เปดกรีดแลวเฉลี่ยในสัดสวนที่สูงกวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดเล็กนอย คือ 
17.36 ไร และ 16.16 ไร ซ่ึงครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีพื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลว โดย
ในชวง 9-24 ไร มากกวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ แตมีพื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลว
ตั้งแต 25 ไรขึ้นไปนอยกวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ สําหรับพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปด
กรีดนั้น พบวาครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองกลุมมีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดโดยเฉลี่ยในสัดสวนที่
ใกลเคียงกัน คือ 5.18 ไร และ 5.19 ไร ตามลําดับ แตครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีพื้นที่
สวนยางที่ยังไมเปดกรีดในชวง 1-10 ไร มากกวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด และพื้นที่นา 
พบวาพื้นที่นาโดยเฉลี่ยในสัดสวนที่ใกลเคียงกันทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และ
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด คือ 1.55 ไร และ 1.85 ไร ตามลําดับ นอกจากนี้พบวา ครัวเรือน
เกษตรกรทั้งสองกลุมโดยสวนใหญจะใชประโยชนที่ดินทางการเกษตรสวนใหญสําหรับการทํา
สวนยางพารา สวนการใชประโยชนที่ดินเพื่อการทํานานั้นมีเพียงเล็กนอยเทานั้น เนื่องจากครัวเรือน
เกษตรกรทั้งสองกลุมไดปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปเปนพื้นที่ปลูกยางพารา ซ่ึงเกษตรกรใหเหตุผลวา
การทําสวนยางพาราใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจดีกวาการทํานาที่ตองลงทุนสูง และราคาผลผลิตที่
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ไดต่ํา แตบางครัวเรือนก็ยังคงรักษาที่นาเอาไวเพื่อผลิตขาวไวบริโภคในครัวเรือนซึ่งจะชวยลด
คาใชจายในดานอาหารใหกับครัวเรือนไดอีกทางหนึ่ง อยางไรก็ตามการที่ครัวเรือนเกษตรกรทั้ง
สองกลุมมีขนาดพื้นที่ถือครองทั้งหมดของครัวเรือน พื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลว พื้นที่สวนยางที่ยัง
ไมเปดกรีด และพื้นที่นาใกลเคียงกันมากยอมสงผลไมชัดเจนตอความแตกตางในดานรายไดและ
รายจายของครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองกลุม 

2) ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมท่ีเปนสมบัติสาธารณะ การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมที่เปนสมบัติสาธารณะ ยังมีความสําคัญในการดํารงชีพของ
ครัวเรือนในชุมชนชนบท ไมวาจะเปนการใชประโยชนโดยทางตรงจากทรัพยากรเหลานี้ในรูปของ
แหลงอาหาร และการใชประโยชนโดยออมในรูปของปจจัยการผลิต ทําใหสามารถลดคาใชจายของ
ครัวเรือนไดบางสวน นอกจากนั้นบางครัวเรือนยังสามารถเพิ่มรายไดของครัวเรือนจากการใช และ
เขาถึงสมบัติสาธารณะดวย (อาหะมะ ดือราแม, 2550)  

จากการศึกษาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารามีการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมที่เปนสมบัติสาธารณะในรูปของแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 53.00 รองลงมาคือการใชประโยชนจากแหลงน้ําธรรมชาติสําหรับดื่ม คิด
เปนรอยละ 30.50 และมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมที่เปนสมบัติสาธารณะ
ในรูปของตนไมสําหรับเก็บผลไม คิดเปนรอยละ 11.00 และยังมีครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราเพียงบางสวนเทานั้นที่มีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมที่เปนสมบัติ
สาธารณะอื่น ๆ เชน การเก็บผลไมปา และการลาสัตวปาโดยพบในสัดสวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 
0.50 เทานั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

เมื่อแยกพิจารณาพบวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมที่เปนสมบัติสาธารณะในรูปของแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 53.50 รองลงมาคือการใชประโยชนจากแหลงน้ําธรรมชาติสําหรับดื่ม คิด
เปนรอยละ 30.20 และมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมที่เปนสมบัติสาธารณะ
ในรูปของตนไมสําหรับเก็บผลไม คิดเปนรอยละ 8.50 เทานั้น สําหรับครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํา
ยางสด พบวาครัวเรือนเกษตรกรมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมที่เปนสมบัติ
สาธารณะในรูปของแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตรมากที่สุดคิดเปนรอยละ 52.70 รองลงมาคือ
การใชประโยชนจากแหลงน้ําธรรมชาติสําหรับดื่ม คิดเปนรอยละ 27.90 และมีการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมที่เปนสมบัติสาธารณะในรูปของตนไมสําหรับเก็บผลไม คิดเปน
รอยละ 12.40 จะเห็นไดวา การใชประโยชนจากทรัพยากรสิ่งแวดลอมมีความแตกตางกันเล็กนอย 
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ในระหวางเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกต
วาความแตกตางดังกลาวขึ้นอยูกับความจําเปนอื่น ๆ ที่ไมใชการเกษตรเปนสําคัญ 
   
ตาราง  14  แสดงทุนทางธรรมชาติของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสด 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ 
(n=70) 

ผลิตน้ํายางสด 
(n=117) 

รวม  
(n=187) 

 
ทุนธรรมชาติ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1 ขนาดพื้นที่ถือครอง       
1.1 พื้นท่ีถือครองทั้งหมด       
• นอยกวา 15 ไร 24 34.30 40 34.20 64 34.20 
• 15-32 ไร 35 50.00 55 47.00 90 48.10 

• มากกวา 32 ไร 11 15.70 22 18.80 33 17.60 
x  (ไร)  23.97  23.12  23.44 

S.D.  19.33  16.31  17.45 
Min  3.00  5.00  3.00 
Max  124.00  100.00  124.00 

1.2 พื้นท่ีสวนยางที่เปดกรีดแลว 
• นอยกวา 9 ไร 15 21.40 22 18.80 36 19.30 
• 9-24 ไร 44 62.90 81 69.20 126 67.40 
• มากกวา 24 ไร 11 15.70 14 12.00 25 13.40 

x  (ไร)  17.36  16.16  16.62 

S.D.  16.76  12.58  14.26 
Min  3.00  4.00  3.00 
Max  116.00  100.00  116.00 
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ตาราง  14  (ตอ) 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ 
(n=70) 

ผลิตน้ํายางสด 
(n=117) 

รวม  
(n=187) 

 
ทุนธรรมชาติ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1 ขนาดพื้นที่ถือครอง       
1.3 พื้นท่ีสวนยางที่ยังไมเปดกรีด 

• ไมมี 44 62.90 74 63.20 118 63.10 

• 1-10 ไร 14 20.00 22 18.80 36 19.30 

• มากกวา 10ไร 12 17.10 21 17.90 33 17.60 
x  (ไร)  5.18  5.19  5.19 

S.D.  8.76  9.43  9.16 
Min  0.00  0.00  0.00 
Max  40.00  50.00  50.00 

1.4 พื้นท่ีนา        

• ไมมี 40 57.10 66 56.40 106 56.70 

• 1-3 ไร 21 30.00 32 27.40 53 28.30 

• มากกวา 3 ไร 9 12.90 19 16.20 28 15.00 
x  (ไร)  1.56  1.85  1.75 

S.D.  2.70  3.36  3.12 
Min  0.00  0.00  0.00 
Max  15.00  24.00  24.00 

2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  แหลงน้ําธรรมชาติ       
• สําหรับดื่ม 0 0 2 1.60 2 1.00 
• เพื่อการเกษตร 38 53.50 68 52.70 106 53.00 
ตนไม       
• สําหรับกอสราง 1 1.40 6 4.70 7 3.50 
• สําหรับเก็บผลไม 6 8.50 16 12.40 22 11.00 
อ่ืน ๆ        
• ผลไมปา 0 0 1 0.80 1 0.50 
• สัตวปา 1 1.40 0 0 1 0.50 
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4.2.3 ทุนทางการเงิน ทําการศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก คือ รายได รายจาย และเงิน
ออมของครัวเรือน ผลการศึกษาแตละประเด็น มีดังนี้ (ตาราง 15) 

1) รายไดของครัวเรือนเกษตรกร ทําการศึกษาใน 5 ประเด็นยอย คือ                    
(1) รายไดรวมทั้งหมดของครัวเรือน (2) รายไดในภาคเกษตรกรรม ไดแก รายไดจากสวนยางพารา 
และรายไดจากการทําเกษตรอื่นและ (3) รายไดนอกภาคเกษตร  
 1.1) รายไดรวมท้ังหมดของครัวเรือน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรชาวสวน
ยางพารามีรายไดของครัวเรือนที่เกิดจากการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพรองเฉลี่ย 
เทากับ 204,020.32 บาทตอป โดยอยูในชวง 100,000-300,000 บาทตอปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
63.60 รองลงมาคือ ครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายไดรวมทั้งหมดของครัวเรือนนอยกวา 100,000 บาท
ตอป คิดเปนรอยละ 21.40 ในขณะที่ครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายไดรวมทั้งหมดของครัวเรือนตอป
นอยกวา 300,000 บาท มีเพียงรอยละ 15.50 เทานั้น เมื่อแยกพิจารณาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีรายไดรวมทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ย
แตกตางกันคือ 234,318.57 บาทตอป และ185,893.16 บาทตอป ตามลําดับ และยังพบวาครัวเรือน
เกษตรกรทั้งสองกลุมการผลิตมีรายไดรวมทั้งหมดของครัวเรือนสวนใหญในชวง 100,000-300,000 
บาทตอป คิดเปนรอยละ 52.90 และ 70.10 ตามลําดับ ซ่ึงเปนสัดสวนที่แตกตางกันคอนขางชัด 

1.2) รายไดในภาคเกษตรกรรม ไดแก รายไดจากสวนยางพารา และรายไดจาก
การทําเกษตรอื่น ๆ จากการศึกษาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายไดที่เกิดจากการ
ทํากิจกรรมในภาคเกษตรกรรรมเฉลี่ย 180,318.18 บาทตอป ประกอบดวย รายไดเฉลี่ยจากสวน
ยางพารา 174,639.04 บาทตอครัวเรือนตอป และรายไดเฉลี่ยจากการทําเกษตรอื่น ๆ 7,625.67 บาท
ตอครัวเรือนตอป ซ่ึงพบวา ครัวเรือนเกษตรกรโดยสวนใหญมีรายไดจากภาคเกษตรกรรรมในชวง 
100,000 – 250,000 บาทตอปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.00 รองลงมาอยูในชวงนอยกวา 100,000 
บาทตอป คิดเปนรอยละ 31.00 สวนรายไดของครัวเรือนเกษตรกรที่มาจากสวนยางพาราสวนใหญ
อยูในชวง 100,000 – 250,000 บาทตอป คิดเปนรอยละ 54.00 รองลงมาอยูในชวงนอยกวา 100,000 
บาทตอป คิดเปนรอยละ 31.60 ในดานรายไดจากการทําเกษตรอื่น ๆ พบวา ครัวเรือนเกษตรกรสวน
ใหญไมมีรายไดจากการทําเกษตรอื่น ๆ เลย คิดเปนรอยละ 79.10 รองลงมาคือครัวเรือนเกษตรกรที่
มีรายไดจากการทําเกษตรอื่น ๆตอปในชวงมากกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 14.40  

เมื่อแยกพิจารณาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีรายไดที่เกิดจากการ
ทํากิจกรรมในภาคเกษตรกรรรมเฉลี่ย 213,135.71 บาทตอป ประกอบดวยรายไดเฉลี่ยจากสวน
ยางพารา 204,078.57 บาทตอครัวเรือนตอป และรายไดเฉลี่ยจากการทําเกษตรอื่น ๆ 9,057.14 บาท
ตอครัวเรือนตอป ซ่ึงพบวาครัวเรือนเกษตรกรโดยสวนใหญมีรายไดจากภาคเกษตรกรรรมในชวง 
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100,000 – 250,000 บาทตอปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.30 รองลงมาอยูในชวงนอยกวา 100,000 
บาทตอป คิดเปนรอยละ 35.70 สวนรายไดของครัวเรือนเกษตรกรที่มาจากสวนยางพาราสวนใหญ
อยูในชวง 100,000 – 250,000 บาทตอป คิดเปนรอยละ 45.70 รองลงมาอยูในชวงนอยกวา 100,000 
บาทตอป คิดเปนรอยละ 35.70 ในดานรายไดจากการทําเกษตรอื่น ๆ พบวาครัวเรือนเกษตรกรสวน
ใหญไมมีรายไดจากการทําเกษตรอื่น ๆ เลย คิดเปนรอยละ 74.30 รองลงมาคือครัวเรือนเกษตรกรที่
มีรายไดจากการทําเกษตรอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 25.70  

สําหรับครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวา ครัวเรือนเกษตรกรมีรายไดที่
เกิดจากการทํากิจกรรมในภาคเกษตรกรรรมเฉลี่ย 160,683.70 บาทตอป ประกอบดวย รายไดเฉลี่ย
จากสวนยางพารา 157,025.64 บาทตอครัวเรือนตอป และรายไดเฉลี่ยจากการทําเกษตรอื่น ๆ 
6,769.23 บาทตอครัวเรือนตอป ซ่ึงพบวาครัวเรือนเกษตรกรโดยสวนใหญมีรายไดจากภาคเกษตร
กรรรมในชวง 100,000 – 250,000 บาทตอปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.80 รองลงมาอยูในชวงนอย
กวา 100,000 บาทตอป คิดเปนรอยละ 28.20 สวนรายไดของครัวเรือนเกษตรกรที่มาจาก                    
สวนยางพาราสวนใหญอยูในชวง 100,000 – 250,000 บาทตอป คิดเปนรอยละ 59.00 รองลงมาอยู
ในชวงนอยกวา 100,000 บาทตอป คิดเปนรอยละ 29.10 ในดานรายไดจากการทําเกษตรอื่น ๆ 
พบวา ครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญไมมีรายไดจากการทําเกษตรอื่น ๆ เลยคิดเปนเปนรอยละ 82.10 
รองลงมาคือครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายไดจากการทําเกษตรอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 17.90 

จะเห็นไดวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีรายไดรวมจากการทํากิจกรรม
ในภาคเกษตรกรรม ซ่ึงไดจากการทําสวนยางพารา และจากการทําเกษตรอื่น ๆ สูงกวาครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการผลิตยางแผนดิบสามารถขายยางแผนดิบไดใน
ราคาที่สูงกวาน้ํายางสด และสามารถเก็บผลผลิตไวขายในชวงที่ยางแผนดิบราคาสูงขึ้นได จึงมีความ
ไดเปรียบดานการสรางรายไดมากกวา ผลพวงอันนี้อาจจะสงผลใหสามารถนําเงินไปลงทุนในการ
ทํากิจกรรมการเกษตรอื่น ๆ ไดมากกวาดวย 

1.3) รายไดนอกภาคเกษตร ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรชาวสวนยางพารามี
รายไดของครัวเรือนที่เกิดจากการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรเฉลี่ยเทากับ 22,210.16 บาทตอป 
ซ่ึงครัวเรือนเกษตรกรโดยสวนใหญไมมีรายไดนอกภาคเกษตรเลยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 73.80 
แตยังมีครัวเรือนเกษตรกรบางสวนที่มีการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ทําใหมีรายไดนอกภาคเกษตรตอป
ในชวง 50,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 14.40 เทานั้น เมื่อพิจารณาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีรายไดที่เกิดจากการประกอบอาชีพ                
นอกภาคเกษตรแตกตางกันเล็กนอยคือ 21,182.86 บาทตอป และ 22,824.79 บาทตอป ตามลําดับ 
และยังพบวา ครัวเรือนเกษตรกรโดยสวนใหญไมมีรายไดนอกภาคเกษตรเลยมากที่สุด คิดเปนรอย
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ละ 78.60 และ 70.90 ตามลําดับ แตยังมีครัวเรือนเกษตรกรบางสวนที่มีการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ทํา
ใหมีรายไดนอกภาคเกษตรตอปในชวง 50,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 11.40 และ 16.20 
ตามลําดับ  
 2) เงินออม จากการศึกษาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารามีเงินออม
เฉล่ีย เทากับ 32,533.16 บาทตอครัวเรือน โดยในชวงนอยกวา 70,000 บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
51.30 รองลงมาคือไมมีเงินออมในครัวเรือนเลย และมีเงินออม70,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 
36.90 และรอยละ 11.80 ตามลําดับ เมื่อแยกพิจารณาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ พบวา 
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีเงินออมเฉลี่ย เทากับ 41,348.57 บาทตอครัวเรือน โดยอยู
ในชวงนอยกวา 70,000 บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.40 รองลงมาคือไมมีเงินออมในครัวเรือน
เลย และมีเงินออม70,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 32.90 และรอยละ 15.70 ตามลําดับ สวน
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีเงินออมเฉลี่ย เทากับ 27,258.97 บาทตอครัวเรือน โดยในชวง
นอยกวา 70,000 บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.30 รองลงมาคือไมมีเงินออมในครัวเรือนเลย และ
มีเงินออม70,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 39.30 และรอยละ 9.40 ตามลําดับ  

จะเห็นไดวาเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีเงินออมเฉลี่ยสูงกวาเกษตรกรที่ผลิตน้ํา
ยางสด เนื่องจากเกษตรกรทีผลิตยางแผนดิบมีรายไดเฉล่ียรวมทั้งหมดของครัวเรือนสูงกวาเกษตรกร
ที่ผลิตน้ํายางสด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ชาริณี ฉัตรไชยสิทธิกูล (2543) ที่ศึกษาถึงปจจัย
สําคัญทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนในจังหวัด
เชียงใหม พบวา ปจจัยที่เปนตัวกําหนดการออมภาคครัวเรือนของจังหวัดเชียงใหม คือรายไดของ
ครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน และจํานวนผูพักพิง โดยที่รายไดมีความสัมพันธกับการออมของ
ครัวเรือนในทิศทางเดียวกัน  

3) รายจายของครัวเรือนเกษตรกร ทําการศึกษาใน 5 ประเด็นยอย คือ                   
(1) รายจายรวมทั้งหมดของครัวเรือน (2) รายจายในภาคเกษตรกรรม ไดแก รายจายจากระบบฟารม
สวนยางพารา และรายจายจากระบบฟารมอ่ืน และ (3) รายจายนอกภาคเกษตร  
 3.1) รายจายรวมท้ังหมดของครัวเรือน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรชาวสวน
ยางพารามีรายจายของครัวเรือนที่เกิดจากการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพรองเฉลี่ย
เทากับ 166,719.04 บาทตอป โดยในชวงนอยกวา 160,000 บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.40 
รองลงมาคือครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายจายรวมทั้งหมดของครัวเรือนในชวง 160,000 บาทขึ้นไป
เปนรอยละ 39.60 เมื่อแยกพิจารณาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีรายจายรวมทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ยแตกตางกันคือ 178,674.74 บาท
ตอป และ159,566.05 บาทตอป ตามลําดับ และซึ่งพบวาครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองกลุมมีรายจาย
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รวมทั้งหมดตอปสวนใหญในชวงนอยกวา 160,000 บาทคิดเปนรอยละ 58.60 และ 61.50 ตามลําดับ 
รองลงมาคือครัวเรือนที่มีรายจายรวมทั้งหมดตอปในชวง 160,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 41.40 
และ 38.50 ตามลําดับ  

3.2) รายจายในภาคเกษตรกรรม ไดแก รายจายจากระบบฟารมสวนยางพารา 
และรายจายจากระบบฟารมอื่น ๆ จากการศึกษาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารามี
รายจายที่เกิดจากการทํากิจกรรมในภาคเกษตรกรรมเฉลี่ย 23,767.49 บาทตอป ประกอบดวยรายจาย
เฉล่ียจากระบบฟารมสวนยางพารา 20,543.58 บาทตอป และรายจายเฉลี่ยจากระบบฟารมอ่ืน 
2,579.52 บาทตอป ซ่ึงพบวา ครัวเรือนเกษตรกรโดยสวนใหญมีรายจายจากภาคเกษตรกรรมตอป
ในชวงนอยกวา 23,000 บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 69.50 รองลงมาอยูในชวง 23,000 บาทขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 30.50 สวนรายจายของครัวเรือนเกษตรกรที่ในระบบฟารมสวนยางพาราตอปสวน
ใหญอยูในชวงนอยกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 68.40 รองลงมาอยูในชวง 20,000 บาทขึ้นไป 
คิดเปนรอยละ 31.60 ในดานรายจายจากระบบฟารมอื่น พบวา ครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญมี
รายจายในระบบฟารมอื่นตอปในชวงนอยกวา 2,000 บาท คิดเปนเปนรอยละ 92.00 รองลงมาคือ
ครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายจายจากระบบฟารมอ่ืนตอปในชวง 2,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 8.00  

เมื่อแยกพิจารณาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีรายจายในการทํา
กิจกรรมในภาคเกษตรกรรมเฉลี่ย 28,490.46 บาทตอป ประกอบดวยรายจายเฉลี่ยจากระบบฟารม
สวนยางพารา 22,619.05 บาทตอป และรายจายเฉลี่ยจากระบบฟารมอื่น 6,171.43 บาทตอป ซ่ึง
พบวา ครัวเรือนเกษตรกรโดยสวนใหญมีรายจายจากภาคเกษตรกรรมตอปในชวง 23,000 บาทลงมา
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.40 รองลงมาอยูในชวง 23,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 38.60 สวน
รายจายของครัวเรือนเกษตรกรที่มาจากระบบฟารมสวนยางพาราตอปสวนใหญอยูในชวงนอยกวา 
20,000 บาท คิดเปนรอยละ 62.90 รองลงมาอยูในชวง 20,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 37.10 ใน
ดานรายจายจากระบบฟารมอ่ืน พบวา ครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญมีรายจายจากระบบฟารมอ่ืนตอ
ปในชวงนอยกวา 2,000 บาท คิดเปนเปนรอยละ 91.40 รองลงมาคือครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายจาย
จากระบบฟารมอ่ืนตอปในชวง 2,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 8.60 

สําหรับครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวา ครัวเรือนเกษตรกรมีรายจายที่
เกิดจากการทํากิจกรรมในภาคเกษตรกรรมเฉลี่ย 20,941.78 บาทตอป ประกอบดวยรายจายเฉลี่ยจาก
ระบบฟารมสวนยางพารา 19,301.86 บาทตอป และรายจายเฉลี่ยจากระบบฟารมอ่ืน 430.51 บาทตอ
ป ซ่ึงพบวา ครัวเรือนเกษตรกรโดยสวนใหญมีรายจายจากภาคเกษตรกรรมตอปในชวง                   
นอยกวา 23,000 บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 74.40 รองลงมาอยูในชวง 23,000 บาทขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 25.60 สวนรายจายของครัวเรือนเกษตรกรที่มาจากระบบฟารมสวนยางพาราตอปสวนใหญ
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อยูในชวงนอยกวา 20,000 บาท  คิดเปนรอยละ 71.80 รองลงมาอยูในชวง 20,000 บาทตอปขึ้น คิด
เปนรอยละ 28.20 ในดานรายจายจากระบบฟารมอ่ืน พบวา ครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญมีรายจาย
จากระบบฟารมอ่ืนตอปในชวงนอยกวา 2,000 บาท คิดเปนเปนรอยละ 92.30 รองลงมาคือครัวเรือน
เกษตรกรที่มีรายจายจากระบบฟารมอ่ืนตอปในชวง 2,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 7.70  

จะเห็นไดวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีรายจายรวมจากการทํากิจกรรม
ในภาคเกษตรกรรม ซ่ึงเกิดจากใชจายในการดูแลสวนยางพารา และจากระบบฟารมอื่น สูงกวา
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการผลิตยางแผนดิบมีคาใชจายที่เกี่ยวของ
กับการผลิตสูงกวาการผลิตน้ํายางสด  
 3.3) รายจายนอกภาคเกษตร ประกอบดวยรายจายในชีวิตประจําวัน คาอาหาร 
คาน้ํา คาไฟ คาภาษีสังคม คาเลาเรียนบุตร เปนตน ผลการศึกษาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางพารามีรายจายนอกภาคเกษตรเฉลี่ยเทากับ 144,163.32 บาทตอป ซ่ึงครัวเรือนเกษตรกรโดยสวน
ใหญมีรายจายนอกภาคเกษตรตอปอยูในชวงนอยกวา 140,000 บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.80 
รองลงมาอยูในชวง 140,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 42.20 เมื่อแยกพิจารณาพบวา ครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีรายจายนอกภาคเกษตรโดย
เฉลี่ยแตกตางกันคือ 149,341.43 บาทตอป และ 141,065.30 บาทตอป ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกัน
เล็กนอยและยังพบวาครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองกลุมโดยสวนใหญมีรายจายนอกภาคเกษตรตอปอยู
ในชวงนอยกวา 140,000 บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.30 และ 59.80 ตามลําดับ นอกจากนี้ยัง
พบวาครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองกลุมมีรายจายนอกภาคเกษตรในชวง 140,000 บาทขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 45.70 และ 40.20 ตามลําดับ  
 อยางไรก็ตามแมวาในปจจุบันครัวเรือนเกษตรกรพยายามใชที่ดินเพื่อปลูก
ยางพาราซึ่งเปนพืชที่ใหผลตอบแทนสูง การใหผลผลิตสม่ําเสมอและมีอายุการใหผลผลิตนานกวา 
20 ป แตการลงทุนในการสรางสวนยางพารานั้นมีคาใชจายที่สูง และเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นตลอด
ทุกชวงอายุของยางพาราตั้งแตเร่ิมปลูกจนประทั่งกรีดยางได  
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ตาราง  15  แสดงทุนทางการเงินของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสด 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ (n=70) ผลิตน้ํายางสด 
(n=117) 

รวม  
(n=187) 

 
ทุนทางการเงิน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. รายได       
1.1 รายไดรวมท้ังหมดของครัวเรือน 

• นอยกวา100,000 บาท/ป 20 28.60 20 17.10 40 21.40 
• 100,000-300,000 บาท/ป 37 52.90 82 70.10 119 63.60 
• 300,000 บาท/ปขึ้นไป 13 18.60 15 12.80 28 15.00 

x (บาท/ป) 234,318.57 185,893.16 204,020.32 

S.D. 254,663.29 142,959.02 193,278.36 
Min 47,000.00 20,300.00 20,300.00 
Max 1,320,000.00 900,000.00 1,320,000.00 

1.2 รายไดในภาคเกษตรกรรม      
• นอยกวา100,000 บาท/ป 25 35.70 33 28.20 58 31.00 
• 100,000-250,000 บาท/ป 31 44.30 70 59.80 101 54.00 
• 250,000 บาท/ปขึ้นไป 14 20.00 14 12.00 28 15.00 

x (บาท/ป) 213,135.71 160,683.76 180,318.18 

S.D. 255,294.48 116,681.41 182,528.18 
Min 27,500.00 10,300.00 10,300.00 
Max 1,320,000.00 850,000.00 1,320,000.00 

 - รายไดจากสวนยางพารา 
• นอยกวา100,000 บาท/ป 25 35.70 34 29.10 59 31.60 
• 100,000-250,000 บาท/ป 32 45.70 69 59.00 101 54.00 
• 250,000 บาท/ปขึ้นไป 13 18.60 14 12.00 27 14.40 

x (บาท/ป) 204,078.57 157,025.64 174,639.04 

S.D. 244,415.95 111,998.23 174,658.27 
Min 22,000.00 10,300.00 10,300.00 
Max 1,320,000.00 800,000.00 1,320,000.00 
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ตาราง  15  (ตอ) 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ 
(n=70) 

ผลิตน้ํายางสด 
(n=117) 

รวม  
(n=187) 

 

 
ทุนทางการเงิน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.2 รายไดในภาคเกษตรกรรม 
- รายไดจากการเกษตรอื่น        

•  ไมมีรายไดจาก 
การเกษตรอื่น 

52 74.30 96 82.10 148 79.10 

• มีรายไดจากการเกษตรอื่น 18 25.70 21 17.90 39 20.90 
x (บาท/ป) 9,057.14 6,769.23 7,625.67 

S.D. 29,297.02 20,000.92 23,856.35 
Min 0.00 0.00 0.00 
Max 200,000.00 130,500.00 200,000.00 

1.3 รายไดนอกภาคเกษตร       
• ไมมีรายได 55 78.60 83 70.90 138 73.80 
• นอยกวา 50,000 บาท/ป 7 10.00 15 12.80 22 11.80 
• 50,000 บาท/ปขึ้นไป 8 11.40 19 16.20 27 14.40 

x (บาท/ป) 21,182.86 22,824.79 22,210.16 

S.D. 60,677.34 58,580.16 59,216.56 
Min 0.00 0.00 0.00 
Max 305,000.00 360,000.00 360,000.00 

2. เงินออม       
• ไมมีเงินออม 23 32.90 46 39.30 69 36.90 
• นอยกวา 70,000 บาท 36 51.40 60 51.30 96 51.30 
• 70,000 บาทขึ้นไป 11 15.70 11 9.40 22 11.80 

x (บาท) 41,348.57 27,258.97 32,533.16 

S.D. 83,687.48 75,160.45 78,536.25 
Min 0.00 0.00 0.00 
Max 500,000.00 700,000.00 700,000.00 
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ตารางที่ 15 (ตอ) 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ 
(n=70) 

ผลิตน้ํายางสด 
(n=117) 

รวม  
(n=187) 

 
รายจาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. รายจายรวมของครัวเรือน       

• นอยกวา 160,000 บาท/ป 41 58.60 72 61.50 113 60.40 
• 160,000 บาท/ปขึ้นไป 29 41.40 45 38.50 74 39.60 

x (บาท/ป) 178,674.74 159,566.05 166,719.04 

S.D. 124,920.53 99,314.83 109664.82 
Min 30,000.00 26,000.00 26,000.00 
Max 700,000.00 517,000.00 700,000.00 

2. รายจายในภาคเกษตรกรรม       

• นอยกวา23,000 บาท/ป 43 61.40 87 74.40 130 69.50 
• 23,000 บาท/ปขึ้นไป 27 38.60 30 25.60 57 30.50 

x (บาท/ป) 28,490.46 20,941.78 23,767.49 

S.D. 49,520.69 19,763.17 34,157.43 
Min 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
Max 350,000.00 140,000.00 350,000.00 

2.1 รายจายจากสวนยางพารา (บาท/ป) 
• นอยกวา 20,000 บาท/ป 44 62.90 84 71.80 128 68.40 
• 20,000 บาท/ปขึ้นไป 26 37.10 33 28.20 59 31.60 

x (บาท/ป) 22,619.05 19,301.86 20,543.58 

S.D. 25,768.21 16,963.26 20,697.15 
Min 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
Max 200,000.00 130,000.00 200,000.00 
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ตารางที่ 15 (ตอ) 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ 
(n=70) 

ผลิตน้ํายางสด 
(n=117) 

รวม  
(n=187) 

 
รายจาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2.2 รายจายจากกการเกษตรอื่น       

• นอยกวา 2,000 บาท/ป 64 91.40 109 92.30 172 92.00 
• 2,000 บาท/ปขึ้นไป 6 8.60 9 7.70 15 8.00 

x (บาท) 6,171.43 430.51 2,579.52 

S.D. 33,611.15 1414.68 20690.44 
Min 0.00 0.00 0.00 
Max 240,000.00 10,000.00 240,000.00 

3. รายจายนอกภาคเกษตร       
• นอยกวา 140,000 บาท/ป 38 54.30 70 59.80 108 57.80 
• 140,000 บาท/ปขึ้นไป 32 45.70 47 40.20 79 42.20 

x (บาทตอป) 149,341.43 141,065.30 144,163.32 

S.D. 101,267.28 111,879.58 107827.42 
Min 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
Max 480,000.00 880,000.00 880,000.00 

 
4.2.4 ทุนทางกายภาพ ทําการศึกษาใน 1 ประเด็นหลัก คือ การคมนาคม ซ่ึง

หมายถึง การคมนาคมขนสงผลผลิตยางพาราจากสวนยางไปยังแหลงจําหนายประเมินจากเสนทาง
ถนนวาสามารถใชพาหนะใดในการเดินทางบางจากการศึกษา พบวา ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราสวนใหญมีสวนยางอยูในหมูบาน และบริเวณใกลเคียงกับที่พักอาศัย คิดเปนรอยละ 71.10 
มีบางสวนที่มีสวนยางหางไกลจากที่พักอาศัยออกไป คิดเปนรอยละ 28.90 สําหรับการเดินทางไป
สวนยางของเกษตรกรมีความสะดวก คิดเปนรอยละ 83.40 เพราะสภาพถนนที่เดินทางไปสวนยาง
อยูในสภาพดี และสวนยางไมหางไกลจากที่พักอาศัย และมีเกษตรกรบางครัวเรือนที่การเดินทางไป
ยังสวนยางไมสะดวก คิดเปนรอยละ 16.60 เพราะสภาพถนนเปนดินลูกรัง ถนนเปนหลุมเปนบอ 
นอกจากนี้เกษตรกรใชวิธีการเดินทางไปยังสวนยางหรือขายผลผลิตโดยการขี่รถจักรยานยนตมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 67.90 รองลงมาใชวิธีการเดินเทา และรถยนตสวนตัว คิดเปนรอยละ 31.60 และ 
4.80 ตามลําดับ  
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เมื่อแยกพิจารณาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีสวนยางอยูใน
หมูบาน และบริเวณใกลเคียงกับที่พักอาศัย คิดเปนรอยละ 65.70 มีบางสวนที่มีสวนยางหางไกลจาก
ที่พักอาศัยออกไป คิดเปนรอยละ 34.30 สําหรับการเดินทางไปสวนยางของเกษตรกรมีความสะดวก 
คิดเปนรอยละ 85.70 เพราะสภาพถนนที่เดินทางไปสวนยางอยูในสภาพดี สวนยางไมหางไกลจากที่
พักอาศัย และมีเกษตรกรบางครัวเรือนที่การเดินทางไปยังสวนยางไมสะดวก คิดเปนรอยละ 14.30 
เพราะสภาพถนนเปนดินลูกรัง เปนหลุมเปนบอ นอกจากนี้เกษตรกรใชวิธีการเดินทางไปยังสวน
ยางหรือขายผลผลิตโดยการขี่รถจักรยานยนตมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.30 รองลงมาใชวิธีการเดิน
เทา และรถยนตสวนตัว คิดเปนรอยละ 35.70 และ 4.30 ตามลําดับ  

สวนในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีสวนยางอยูในหมูบาน และบริเวณ
ใกลเคียงกับที่พักอาศัย คิดเปนรอยละ 74.40 มีบางสวนที่มีสวนยางหางไกลจากที่พักอาศัยออกไป 
คิดเปนรอยละ 25.60 สําหรับการเดินทางไปสวนยางของเกษตรกรมีความสะดวก คิดเปนรอยละ 
82.10 เพราะสภาพถนนที่เดินทางไปสวนยางอยูในสภาพดี และสวนยางไมหางไกลจากที่พักอาศัย 
และมีเกษตรกรบางครัวเรือนที่การเดินทางไปยังสวนยางไมสะดวก คิดเปนรอยละ 17.90 เพราะ
สภาพถนนเปนดินลูกรัง ถนนเปนหลุมเปนบอ นอกจากนี้เกษตรกรใชวิธีการเดินทางไปยังสวนยาง
หรือขายผลผลิตโดยการขี่รถจักรยานยนตมากที่สุด คิดเปนรอยละ 70.10 รองลงมาใชวิธีการเดินเทา 
และรถยนตสวนตัว คิดเปนรอยละ 29.90 และ 5.10 ตามลําดับ (ตาราง 16) 

จะเห็นไดวาการคมนาคมขนสงผลผลิตยางพาราจากสวนยางไปยังแหลงจําหนาย
ประเมินจากเสนทางถนนวาสามารถใชพาหนะใดในการเดินทาง ทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยาง
แผนดิบและครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดสวนใหญมีสวนยางอยูในหมูบานหรือบริเวณ
ใกลเคียงที่อยูอาศัย และการเดินทางไปสวนยางสวนใหญมีความสะดวก เพราะสภาพถนนที่เดินทาง
ไปสวนยางอยูในสภาพดี และวิธีการเดินทางไปสวนยางหรือขายผลผลิตของเกษตรกรที่ใชมาก
ที่สุดคือ การขี่รถจักรยานยนต การเดินเทาและใชรถยนตสวนตัว ตามลําดับ  
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ตาราง  16  แสดงทุนทางกายภาพของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสด 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ 
(n=70) 

ผลิตน้ํายางสด  
(n=117) 

รวม  
(n=187) 

 
ทุนทางกายภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. สวนยาง ณ ปจจุบันอยูใน
หมูบานหรือบริเวณใกลเคียง 

      

• ไม ใช 24 34.30 30 25.60 54 28.90 
• ใช 46 65.70 87 74.40 133 71.10 

2. ความสะดวกในการเดินทาง
ไปสวนยางและขายผลผลิต 

      

• ไมมีความสะดวก 10 14.30 21 17.90 31 16.60 
• มีความสะดวก 60 85.70 96 82.10 156 83.40 

3.วิธีการเดินทางไปสวนยาง
หรือการขายผลผลิตยางพารา 

      

เดินเทา       
• ไมใช 45 64.30 83 70.90 128 68.40 
• ใช 25 35.70 34 29.10 59 31.60 

จักรยานยนต       
• ไมใช 25 35.70 35 29.90 60 32.10 
• ใช 45 64.30 82 70.10 127 67.90 

รถยนตสวนตัว       
• ไมใช 67 95.70 111 94.90 178 95.20 
• ใช 3 4.30 6 5.10 9 4.80 

 
4.2.5 ทุนทางสังคม ทําการศึกษาในประเด็นของการเปนสมาชิกกลุมและองคกร

ตาง ๆ ในทองถ่ิน  
จากการศึกษาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารามีสมาชิกในครัวเรือนที่

เปนสมาชิกกลุมและองคกรตาง ๆ ในทองถ่ิน เปนสวนมาก คิดเปนรอยละ 56.70 โดยที่ครัวเรือน
เกษตรกรเปนสมาชิกกลุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณมากที่สุด สัจจะออมทรัพย และ
ธนาคารหมูบาน ตามลําดับ สวนที่เหลืออีกรอยละ 43.30 พบวาไมเปนสมาชิกกลุมใด ๆ เลย              
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ในดานสถานภาพและบทบาทหนาในองคกรและกลุม พบวาเกษตรกรมีสถานภาพเปนสมาชิกกลุม
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.02 และมีเกษตรกรบางสวนที่เปนกรรมการกลุม คิดเปนรอยละ 16.98 

เมื่อแยกพิจารณา พบวา ในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีสมาชิกใน
ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุมและองคกรตาง ๆ ในทองถ่ินเปนสวนนอย คิดเปนเพียงรอยละ 48.60 
โดยที่เกษตรกรเปนสมาชิกกลุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณมากที่สุด สัจจะออมทรัพย และ
ธนาคารหมูบาน ตามลําดับ สวนในดานสถานภาพและบทบาทหนาในองคกรและกลุม พบวา
เกษตรกรมีสถานภาพเปนสมาชิกกลุมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 82.50 และมีเกษตรกรบางสวนที่เปน
ทั้งสมาชิกและเปนกรรมการกลุม คิดเปนรอยละ 17.65  

สวนครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีสมาชิกในครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุม
และองคกรตาง ๆ ในทองถ่ินเปนสวนมาก คิดเปนรอยละ 61.50 โดยที่เกษตรกรเปนสมาชิกกลุม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณมากที่สุด สัจจะออมทรัพย และธนาคารหมูบาน ตามลําดับ สวน
ในดานสถานภาพและบทบาทหนาในองคกรและกลุม พบวาเกษตรกรมีสถานภาพเปนสมาชิกกลุม
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.33 และมีเกษตรกรบางสวนที่เปนทั้งสมาชิกและเปนกรรมการกลุม คิด
เปนรอยละ 16.67 (ตาราง 17) 

เปนที่นาสังเกตวา การที่มีความแตกตางกันของการเขาเปนสมาชิกกลุมและองคกร
ตาง ๆ ในทองถ่ิน โดยครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีสัดสวนของผูที่เปนสมาชิกสูงกวาใน
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ เนื่องมาจากเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีเวลาวางจากการผลิต
น้ํายางสดมากกวาจึงทําใหมีโอกาสเขารวมกลุมตาง ๆ ในชุมชนมากกวา อันอาจจะเกิดจากความ
สนใจและความกระตือรือรนในการรวมกลุม เพราะมีความเขาใจและเห็นประโยชนของการ
รวมกลุมดีกวา ซ่ึงวัตถุประสงคของการเขารวมกลุมของเกษตรกรโดยสวนใหญเพื่อกูยืมเงิน เพื่อใช
จายทางดานเกษตร เชน ซ้ือปุย และอุปกรณทางการเกษตร เปนตน นอกจากนี้ยังมีเกษตรกร
บางสวนที่เขารวมกลุมเพื่อพบปะกับเพื่อนบาน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางเพื่อนสมาชิก
กลุม และการเปนกรรมการกลุมพบวามีจํานวนนอยที่เปนกรรมการบริหารกลุม ซ่ึงความแตกตางใน
การเขาเปนสมาชิกกลุมยอมสงผลตอความแตกตางในการดํารงชีพไดทางดานความสะดวกในการ
จัดหาปจจัยตาง ๆ ที่ไดรับจากการรวมกลุม 
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ตาราง  17  แสดงทุนทางสังคมของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสด 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ (n=70) ผลิตน้ํายางสด  
(n=117) 

รวม  
(n=187) 

 
ทุนทางสังคม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. .เปนสมาชิกกลุมและ
องคกรตาง ๆ ในทองถิ่น 

      

• ไมเปน 36 51.40 45 38.50 81 43.30 
• เปน 34 48.60 72 61.50 106 56.70 

2. สถานภาพในกลุมและ
องคกรในทองถิ่น 

      

• เปนสมาชิก 28 82.35 60 83.33 88 83.02 
• เปนคณะกรรมการ 6 17.65 12 16.67 18 16.98 

 
4.3 นโยบาย แผนงาน และ ระบบการสงเสริมท่ีเก้ือหนุนการผลิต 

การปลูกยางพาราของเกษตรกรไมไดขึ้นอยูกับการตัดสินใจของเกษตรกร
เพียงอยางเดียว แตจะขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐที่ควบคุม กํากับ ดูแลหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
วิจัยพัฒนาสงเสริม โดยเฉพาะสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) หรือที่ชาวสวน
ยางเรียกวา กองทุน เปนหนวยงานที่ทํางานใกลชิดกับเกษตรกรทั้งการใหความรู คําแนะนํา และการ
ชวยเหลือดานการเงินในการลงทุนปลูกยางพารา จากการศึกษาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราทั้งในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดโดย
สวนใหญใชเงินทุนในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 78.60 และรอยละ 87.20 ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปน
เพราะสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรไมไดอยูในเกณฑขอใดขอหนึ่งตามที่ สกย.ไดกําหนดไว 
สวนครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดที่ไดรับเงิน
ชวยเหลือจาก สกย. คิดเปนรอยละ 21.40 และรอยละ 12.80 ตามลําดับ (ตาราง 18 ) จะเห็นไดวาทั้ง
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดสวนใหญลงทุนทํา
สวนยางพาราโดยกูยืมเงินจาก ธ.ก.ส. จึงกลาวไดวา ธ.ก.ส. เปนแหลงเงินทุนหลักที่สําคัญตอการ
ลงทุนของเกษตรกร  

ในดานการถายทอดความรูในการผลิตและการตลาดจาก สกย. นั้นครัว
เกษตรกรทั้งสองรูปแบบการผลิตไดรับความรูในดานการจัดการสวนยาง เชน การใสปุย เรื่องโรค 
การกําจัดวัชพืชตั้งแตเร่ิมปลูกจนถึงการเปดกรีด และในอดีต สกย. มีการฝกอบรมการกรีดยางใหแก
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เกษตรกรที่สนใจพัฒนาฝมือกรีดของตนเอง ซ่ึงตางจากปจจุบันที่ไมมีการฝกอบรมการกรีดยาง
ใหแกเกษตรกรรุนใหมเลย จากการศึกษาพบวา มีแรงงานกรีดยางที่ไดรับการฝกอบรมการกรีดยาง
เพียงรอยละ 24.60 เทานั้น สวนสํานักงานเกษตรอําเภอนั้น พบวาไมคอยมีบทบาทสําคัญในการ
ชวยเหลือ หรือแกปญหา และพัฒนาระบบการทําสวนยางพาราแกเกษตรกรมากนัก แตจะมีบทบาท
ในการสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม และการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเปนสวนใหญ 

ดานนโยบายที่สงเสริมใหเกิดการผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสดนั้น พบวา ในป 
พ.ศ. 2537-2538 หนวยงานรัฐบาลมีนโยบายลงทุนสรางโรงงานรมขนาดเล็กเกือบ 700 แหง                  
ทั่วประเทศ เพื่อตองการเลื่อนระดับการผลิตของเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรชาวสวนยางพาราในตําบล             
นาหมอบุญไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐบาลผานทาง  สกย. เชนกัน โดยในตําบล                      
นาหมอบุญมีสหกรณ สกย. หรือที่ชาวบานเรียกวา โรงรมยางในตําบลมี 2 โรงซึ่งรับซื้อน้ํายางสดมา
แปรรูปเปนยางแผนรมควัน สงผลใหเกษตรกรผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสด มีขอสังเกตบาง
ประการคือ โครงการนี้ไมประสบความสําเร็จมากนัก จะเห็นไดจากการดําเนินงานของสหกรณ 
สกย. หรือโรงรมจะประสบปญหาหลายดาน เชน กระบวนการรวมกลุมและการจัดการธุรกิจใน
กลุม ทําใหกลุมสหกรณ สกย หรือโรงรมไมเขมแข็งเทาที่ควร 

สําหรับวัฒนธรรม  คานิยม และองคกรทองถ่ิน ที่มีสวนในการสงเสริม
เกื้อหนุนในการทําสวนยางพารา เนื่องจากการทําสวนยางพาราเปนอาชีพที่ไดรับการถายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ และใหผลผลิตอยางสม่ําเสมอ โดยมองวาการทําสวนยางพาราสามารถสรางความมั่นคง
ใหกับครัวเรือน ทําใหครัวเรือนมีความเปนอยูที่ดี สามารถสงเสียบุตรหลานใหมีการศึกษาในระดับ
ที่สูงกวาพอแม และสามารถซื้อส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับครัวเรือน นอกจากนี้ยางพาราเปนพืชที่
มีความเสี่ยงนอยกวาพืชชนิดอื่น เชน ขาว หรือไมผล เกษตรกรในพื้นที่ตําบลนาหมอบุญสวนใหญ
จึงนิยมปลูกยางพารา ซ่ึงในปจจุบันเกษตรกรนิยมปรับเปล่ียนการทําการเกษตรประเภทอื่นมาเปน
การทําสวนยางพารา โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาวมาปลูกสรางสวนยางพารา ซ่ึง
เกษตรกรใหเหตุผลวายางพาราสามารถทํารายไดใหกับครัวเรือนมากกวาการปลูกขาว นอกจากนี้
เกษตรกรเห็นวาการทําสวนยางพาราไมตองดิ้นรนออกไปรับจางในภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรมนอกพื้นที่ สงผลใหเกิดความอบอุนขึ้นภายในครอบครัว นอกจากนี้เกษตรกรยัง
เห็นวาการทําสวนยางพาราเปนอาชีพที่มีความเปนอิสระในการทํางานคอนขางมากโดยไมขึ้นอยูกับ
นายจางหรือหัวหนางาน ครัวเรือนเกษตรกรโดยสวนใหญทํางานดวยความขยัน และมีความภูมิใจ
ในอาชีพ สวนการตัดสินใจเลือกรูปผลผลิตยางแผนดิบ หรือน้ํายางสดนั้น นอกจากเหตุผลดาน
รายไดที่จะไดรับ จํานวนแรงงาน ระยะเวลาในการทํางาน ความเคยชิน เปนตน ครัวเรือนเกษตรกร
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ยังมีเหตุผลวาจะไดมีเวลาวางใหสอดคลองกับเพื่อนบาน หรือญาติพี่นอง เพื่อใหสามารถเขารวม
พิธีกรรมตามประเพณีตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือ เชน งานบวช งานแตงงาน และงานศพได  

ในดานองคกรทองถ่ิน ไดแก ผูใหญบาน กํานัน และสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.) เปนกลไกสําคัญที่ทําใหสมาชิกในชุมชนซ่ึงสวนใหญเปนเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ไดเขาถึงขาวสาร บริการ และโครงการชวยเหลือจากรัฐในรูปแบบตาง ๆ เชน การสราง หรือ
ปรับปรุงถนน เพื่อใหเกษตรกรไดมีความสะดวกในการขนสงผลผลิตทั้งในรูปแบบยางแผนดิบ 
และน้ํายางสด การคมนาคมที่สะดวกมีสวนทําใหครัวเรือนเกษตรกรเลือกรูปแบบการผลิตยางแผน
ดิบหรือน้ํายางสดดวย อีกทั้งยังทําใหเกิดการสรางงานสรางอาชีพเสริมใหกับเกษตรกรในพื้นที่ เชน 
อาชีพพอคารับซื้อยางแผนดิบ หรือน้ํายางสด เปนตน 

จะเห็นไดวา นโยบาย แผนงาน และระบบการสงเสริมที่เกื้อหนุนการผลิตนั้น
ครัวเรือนทั้งสองประเภทไดรับนโยบายและการสงเสริมไมแตกตางกัน เชน ไดรับความรูในการ
ผลิตและการตลาดจากหนายงานสงเสริม ไดแก กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และสํานักงาน
เกษตร เปนตน สวนดานการเงินไดแก กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ นอกจากนี้พบวายังมีกลไกการประสานงานในระดับทองถ่ินซึ่งมี 
ผูใหญบาน กํานัน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนกลไกสําคัญที่ทําใหสมาชิกใน
ชุมชนซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกรชาวสวนยางพาราไดเขาถึงขาวสาร บริการ และโครงการชวยเหลือ
จากรัฐในรูปแบบตาง ๆ  

 
ตาราง  18  แหลงเงินทุนในการทําสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ  
(n=70) 

ผลิตน้ํายางสด  
(n=117) 

รวม  
(n=187) 

 
 

รายละเอียด 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

แหลงเงินทุนในการทําสวนยางพารา 
• รับการสงเคราะหจาก สกย.  15 21.40 15 12.80 30 16.30 
• เงินทุนในครัวเรือน 55 78.60 102 87.20 157 84.00 
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4.4 กลยุทธ และวิธีการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร 
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางดานกายภาพ โครงสรางพื้นฐาน และ

เศรษฐกิจสังคม กอใหเกิดความออนแอและความไมแนนอนในการผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสด 
การมีทุน/สินทรัพยของครัวเรือนที่เกี่ยวของกับการดํารงชีพ การชวยเหลือจากรัฐบาลผานนโยบาย 
แผนงาน และระบบการสงเสริมที่เกื้อหนุนการผลิตดังกลาวขางตน ทําใหครัวเรือนเกษตรกรทั้งสอง
กลุมมีการปรับกลยุทธในการดํารงชีพดังนี้  

4..1 กลยุทธการปรับรูปแบบและวิธีการผลิต เพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไขทาง
ตลาด และการมีทุน/สินทรัพยของครัวเรือน พบวา ในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ มีการ
ปรับรูปแบบและวิธีการผลิต 2 รูปแบบ คือ 1) การเปลี่ยนจากการผลิตยางแผนดิบเปนน้ํายางสด 
และ 2) การเปลี่ยนจากการผลิตยางแผนดิบเปนยางกอนถวย สําหรับในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิต            
น้ํายางสดนั้น พบวา ครัวเรือนเกษตรกรมีการปรับรูปแบบและวิธีการผลิตรูปแบบเดียว คือ การ
เปล่ียนจากการผลิตน้ํายางสดเปนยางกอนถวย ทั้งนี้การปรับรูปแบบและวิธีการผลิตของครัวเรือน
เกษตรกรมีเงื่อนไขดังนี้ 
 1) เงื่อนไขที่มีผลตอการการปรับรูปแบบ และวิธีการผลิตของเกษตรกรทั้ง
สองกลุมมีดังนี้ เงื่อนไขที่มีผลตอการเปลี่ยนจากการผลิตยางแผนดิบเปนน้ํายางสด คือ ใชระยะเวลา
ในการทํางานนอยลง ขั้นตอนการผลิตงาย ไมเหนื่อย การไดรับรายไดที่เปนเงินสดเร็วขึ้น การขาด
แคลนแรงงาน จุดรับซื้อน้ํายางสดในพื้นที่มีมาก และสะดวกในการขายผลผลิต  
  2) เงื่อนไขที่มีผลตอการเปลี่ยนจากการผลิตยางแผนดิบเปนยางกอนถวย คือ 
ขั้นตอนการผลิตงาย สะดวก ภาวะการขาดแคลนแรงงาน และในบางกรณีเกิดจากยางใหผลผลิต
นอย ซ่ึงพบในสวนยางที่มีอายุมาก  
  3) เงื่อนไขที่มีผลตอการเปลี่ยนจากการผลิตน้ํายางสดเปนยางกอนถวย คือ 
ระยะเวลาทํางานนอยลง ขั้นตอนการผลิตงาย ปริมาณผลผลิตลดลง คาเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงต่ํา 
การผลิตยางกอนถวยมีความคุมคากวาการขายน้ํายางสด สามารถใชเวลาวางประกอบอาชีพเสริม 
และภาวะขาดแคลนแรงงาน อยางไรก็ตามไมพบลักษณะการผลิตทั้งยางแผนดิบ น้ํายางสดและ ยาง
กอนถวยในแปลงเดียวกันในชวงเวลาเดียวกันนั่นคือ เกษตรเลือกรูปแบบการผลิตเพียงชนิดเดียว
และพบการเปลี่ยนสลับไปมาของผลผลิตยาง ซ่ึงการเปลี่ยนสลับไปมาของผลผลิตยางนั้นครัวเรือน
เกษตรกรทั้งสองกลุมมีการผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสดตามปกติในชวงเดือนมกราคม ถึง เดือน
มีนาคม และเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสลับไปมาระหวางการผลิตยางแผนดิบกับการผลิตยาง
กอนถวย และระหวางการผลิตน้ํายางสดกับการผลิตยางกอนถวย ในชวงเดือนเมษายน ถึง เดือน
มิถุนายน แตมีบางครัวเรือนที่หยุดกรีดในชวงเดือนเมษายน หลังจากนั้นครัวเรือนเกษตรกรทั้งสอง
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กลุมมีการปรับเปลี่ยนไปผลิตยางแผนดิบหรือน้ํายางสดอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 

สวนมีเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตดังที่กลาวมาแลวขางตน (ภาพประกอบ 16)  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบ  16  รูปแบบการเปลี่ยนแปลงผลผลิตยางพารา 
 

4..2 กลยุทธในการลดตนทุนการผลิต พบวา เกษตรกรของทั้งสองกลุม
ตัวอยางมีวิธีการปรับตัวโดยการลดปริมาณการใชปุยเคมี และเวนชวงการใสปุยปเวนปเพื่อลด
ตนทุนการผลิตภายใตสภาวะปจจัยการผลิตที่มีราคาสูง เพื่อประหยัดอดออมเงินทุนไวใชจายในดาน
อ่ืน แตมีขอสังเกตคือ การลดปริมาณการใชปุยในสวนยางพารา โดยเฉพาะสวนที่เปดกรีดแลวมัก
สงผลใหตนยางใหน้ํายางนอย และเกษตรกรยังไมเห็นความสําคัญของการใชปุยชีวภาพ โดยให
เหตุผลวาถึงแมราคาปุยชีวภาพมีราคาถูกกวาปุยเคมี แตปริมาณที่ใชมากกวาปุยเคมีจึงทําใหมูลคา
การใชจายในการซื้อปุยชีวภาพสูงกวามูลคาของปุยเคมี นอกจากนี้เกษตรกรบางครัวเรือนมีการเขา
รวมเปนสมาชิกกลุมในชุมชน เชน กลุมปุยหมัก เพื่อจะไดซ้ือปุยหมักในราคาถูก ซ่ึงเปนการลด
ตนทุนไดอีกทางหนึ่ง 

4..3 กลยุทธในการทําการผลิตเพื่อบริโภคควบคูไปกับการผลิตเพื่อการคา 
พบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ทําการผลิตเพื่อ
การคาเปนหลักอาจกลาวไดวา การผลิตเพื่อการคาไดกลายเปนสวนหนึ่ง และเปนสวนที่สําคัญของ
ชีวิตชาวสวนยางเนื่องจากมีความตองการรายไดเพื่อใชจายในครัวเรือน เชนการซื้อหาเครื่องอุปโภค
บริโภค การศึกษาของบุตร การรักษาพยาบาล และอ่ืน ๆ รวมไปถึงการลงทุนในการผลิตก็ตองอาศัย
ปจจัยการผลิตก็ตองอาศัยปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่ไดมาจากการซื้อขายในระบบตลาด แตกระนั้นก็
ตามยังมีชาวสวนยางพาราบางสวนที่ยังคงรักษาระบบการผลิตเพื่อการบริโภคไวเปนสวนหนึ่งใน
ระบบเศรษฐกิจของครัวเรือนนั่นคือ การทํานา การปลูกไมผลไวรอบ ๆ บาน การเลี้ยงปลา เปนตน 
ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงใหเห็นถึงระบบคิดที่คํานึงถึงการอยูรอดดวย นอกจากนี้ยังพบวา ครัวเรือน

ยางแผนดิบ 

น้ํายางสด 
 

ยางกอนถวย 

ม.ค.-มี.ค., ก.ค. -ธ.ค. 

เม.ย.-มิ.ย. 
ม.ค.-มี.ค., ก.ค. -ธ.ค. 
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เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดใชเวลาในการทํากิจกรรมการผลิตนอยกวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยาง
แผนดิบ โดยเวลาที่เกษตรกรใชในการทํากิจกรรมการผลิตยางพาราเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการ
เลือกทํากิจกรรมอื่น ๆ ทั้งที่กอใหเกิดรายไดและไมกอใหเกิดรายได นอกจากนี้การประหยัดเวลา 
ในการทํากิจกรรมการผลิตยางพารานั้น สงผลใหครัวเรือนเกษตรกรสามารถบริหารเวลาที่เหลือ            
ในแตละวันไปประกอบอาชีพเสริมอ่ืน ๆ ซ่ึงมีหลากหลายโดยครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ 
สวนใหญรอยละ 43.50 เล้ียงสัตว/ ปศุสัตว สัตวที่นิยมเลี้ยง ไดแก วัว หมู แพะไก และเปด ซ่ึงมี
วัตถุประสงคหลัก คือ การเพิ่มรายได และบริโภคในครัวเรือนบางสวน รองลงมารอยละ 31.90 ทํา
นา ผลผลิตที่ไดใชบริโภคภายในครัวเรือนเปนหลัก หากเหลือก็จะจําหนายเปนรายไดเสริม 
นอกจากนี้ยังมีการคาขาย การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (เชน ปลาดุก และปลานิล) การทําสวนผลไม                 
(เชน เงาะ ลองกอง ทุเรียน และมังคุด) ทําไร และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ สําหรับครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด อาชีพเสริมที่นิยมมากที่สุด คือ ทํานา รอยละ 40.0 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
บริโภคภายในครัวเรือน รองลงมา เล้ียงสัตว/ปศุสัตว รอยละ 34.70 นอกจากนี้ยังพบอาชีพ คาขาย 
อาชีพอ่ืน ๆ เชน พนักงานแอมเวย ทําสวนยางพารา ทําสวนผลไม ทําไร และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
อยางไรก็ตามยังพบวาครัวเรือนเกษตรกร 1 รายอาจประกอบอาชีพเสริมมากกวา 1 กิจกรรม                
(ตาราง 19) 
 จะเห็นไดวาการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด นอกจากจะใชกลยุทธการปรับตัวดังกลาว
ขางตนแลวยังมีความพยายามที่จะใชแรงงานในการผลิตอยางเขมขน เพื่อใหสามารถดํารงชีพอยูได
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นซึ่งเนนความสําคัญของทุนเงินตรา           
เปนหลักมากกวาทุนชนิดอ่ืน ตลอดจนมีการนําวิธีการบริหารจัดการดานการเงินมาใชภายใน
ครัวเรือน ไมวาจะเปนการประหยัดคาใชจาย การเลนแชร ซ่ึงเปนการสะสมเงินโดยออม และการ
กูยืมเงินจากแหลงกูเงินตาง ๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการรับมือกับความไมแนนอนหรือความไม
มั่นคงดานรายไดนั่นเอง ซ่ึงกลยุทธเหลานี้จะมีผลตอผลลัพธการดํารงชีพในระยะยาวดวย อยางไรก็
ตามระดับของการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ 
และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ในความเปนจริงแลวแตละครัวเรือนไมสามารถปรับตัวได
ไมเทาเทียมกัน ทั้งนี้เนื่องจากเงื่อนไขบางประการซึ่งเปนขอจํากัดที่แตกตางกันออกไป 
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ตาราง  19  แสดงการประกอบอาชีพเสริมของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสด 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ (n=70) ผลิตน้ํายางสด(n=117) 

รวม  
(n=187) 

 
อาชีพเสริม 

รอยละ รอยละ รอยละ 
ทําสวนยางพารา 1.40 2.10 1.80 
ทําสวนผลไม 2.90 1.10 1.80 
ทํานา 31.90 40.00 36.60 
ทําไร 1.40 1.10 1.20 
เลี้ยงสัตว/ปศุสัตว 43.50 34.70 38.40 
คาขายน้ํา 11.60 13.70 12.80 
เพาะเลี้ยงสัตว 2.90 1.10 1.80 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  2.90 - 1.20 
รับจาง 1.40 2.10 1.80 
พนักงานบริษัท - 4.20 2.40 

 
หมายเหตุ  :  ครัวเรือนเกษตรกร 1 รายอาจประกอบอาชีพเสริมมากกวา 1 กิจกรรม 
 
 เมื่อพิจารณาเงื่อนไขในการเลือกอาชีพเสริมของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผน
ดิบ และน้ํายางสด หากมองถึงเงื่อนไขทางทุน/สินทรัพยของครัวเรือนที่จําเปนตอการตัดสินใจ
ประกอบอาชีพเสริม สามารถสรุปไดในตารา 20 
 
ตาราง  20  แสดงการเปรียบเทียบเงื่อนไขในการประกอบอาชีพเสริมของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิต                  

ยางแผนดิบ และน้ํายางสดในตําบลนาหมอบุญ 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา อาชีพเสริม 
ผลิตยางแผนดิบ ผลิตน้ํายางสด 

1. ทําสวนยางพารา • ตองการรายไดเพิ่ม • ตองการรายไดเพิ่ม 
 • มีที่ดินถือครอง • มีที่ดินถือครอง 
 • มีแหลงตลาดรับซื้อสะดวก • ไมตองการจางคนอื่น 
 • ราคาผลผลิตจูงใจ • ใชเวลาในการผลิตนอย 
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ตาราง  20  (ตอ) 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา อาชีพเสริม 
ผลิตยางแผนดิบ ผลิตน้ํายางสด 

2. ทํานา • ประสบการถายทอดจากบรรพบุรุษ  • ตองการดํารงอาชีพนี้ไวในครัวเรือ 
เพื่อการบริโภค 

 • ปลูกไวเพื่อบริโภคในครัวเรือน • ตองการลดรายจายดานอาหาร 
 • ตองการลดรายจายดานอาหาร • มีที่ดินถือครอง 
 • มีที่ดินถือครอง • สภาพพื้นที่เหมาะสม 
 • สภาพพื้นที่เหมาะสม  

3. ทําสวนผลไม 
(สวนสมรม) 

• ปลูกไวเพื่อบริโภคในครัวเรือนที่
เหลือขาย 

• ปลูกไวเพื่อบริโภคในครัวเรือนที่
เหลือขาย 

4. ทําไร 
(ผักสวนครัว) 

• ปลูกไวเพื่อบริโภคในครัวเรือนที่
เหลือขาย 

• ปลูกไวเพื่อบริโภคในครัวเรือนที่
เหลือขาย 

 • มีที่ดินถือครอง • มีที่ดินถือครอง 
 • สภาพพื้นที่เหมาะสม • สภาพพื้นที่เหมาะสม 
 • ตองการลดรายจายดานอาหาร • ตองการลดรายจายดานอาหาร 

5. เลี้ยงสัตว/ปศุสัตว • ตองการรายไดเพิ่ม • ตองการรายไดเพิ่ม 
 • ความชอบ/ความสนใจสวนตัว • ความชอบ/ความสนใจสวนตัว 
 • มีประสบการณในการเลี้ยงมากอน • มีพ้ืนที่วาง 
 • มีพ้ืนที่วาง •  

6. เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา • อบต.สนับสนุนพันธุปลาครั้งแรก • อบต.สนับสนุนพันธุปลาครั้งแรก 
 • ปลูกไวเพื่อบริโภคในครัวเรือนที่

เหลือขาย 
• ปลูกไวเพื่อบริโภคในครัวเรือนที่

เหลือขาย 
 • ความชอบ/ความสนใจสวนตัว • ความชอบ/ความสนใจสวนตัว 

7. คาขาย • ตองการรายไดเพิ่ม • ตองการรายไดเพิ่ม 
 • ความชอบสวนตัว • ความชอบสวนตัว 
 • ตองการเปนแหลงกระจายสินคาใน

ชุมชน 
• ตองการเปนแหลงกระจายสินคา

ในชุมชน 
8.รั บ ร า ช ก า ร /
รัฐวิสาหกิจ  

• ตองการความมั่นคงในชีวิต  

 • ตองการรายไดเพิ่ม  
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ตาราง  20  (ตอ) 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา อาชีพเสริม 
ผลิตยางแผนดิบ ผลิตน้ํายางสด 

9. รับจางทั่วไป • ตองการรายไดเพิ่ม • ตองการรายไดเพิ่ม 
 • ความรูความสามารถเฉพาะดาน • ความรูความสามารถเฉพาะดาน 
 • ใกลแหลงงาน • ใกลแหลงงาน 
 •  • ความชอบ/ความสนใจสวนตัว 

10 พนักงานบริษัท  • ตองการรายไดเพิ่ม 
  • ความชอบ/ความสนใจสวนตัว 

 
4.5 ความเชื่อมโยงระหวางปญหาท่ีกอใหเกิดความออนแอ และความไมแนนอนใน

การผลิต นโยบาย แผนงาน และระบบการสงเสริมท่ีเก้ือหนุนการผลิต ทุน/ทรัพยสินในระบบการ
ผลิตท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีพ กลยุทธ และวิธีการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพของเกษตรกร 

จากการศึกษาสามารถวิเคราะหไดวา ความสัมพันธตามกรอบแนวคิดการดํารงชีพ
อยางยั่งยืนแสดงความเชื่อมโยงความเกี่ยวของระหวาง ปญหาที่กอใหเกิดความออนแอ ความไม
แนนอนในการผลิต นโยบาย แผนงาน และระบบการสงเสริมที่เกื้อหนุนการผลิต สงผลกระทบทํา
ใหทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางบวกและทางลบ ซ่ึงทุน/ทรัพยสินใน
ระบบการผลิตมีความสําคัญตอการดํารงชีพของเกษตรกรอยางมาก ครัวเรือนเกษตรกรจึงไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณเหลานั้นดวย และการที่เกษตรกรจะรักษาวิถีการดํารงชีพใหเหมาะสมกับ
ภาวะผลกระทบทําใหเกษตรกรตองปรับเปลี่ยนกลยุทธ และวิธีการดํารงชีพเพื่อครัวเรือนสามารถ
อยูรอดไดและใหผลลัพธตามที่เกษตรกรตองการ  

ความเชื่อมโยงระหวางปญหาและผลกระทบที่สงผลตอทุน/ทรัพยสินในระบบการ
ผลิต กลาวคือ ระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราเปนระบบการผลิตที่มีความ
เกี่ยวของสัมพันธกับปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกซึ่งบางครั้งอาจจะสงเสริมหรือสนับสนุนให
เกิดการพัฒนาในระบบการผลิต แตในทางกลับกันปจจัยดังกลาวก็อาจจะสรางปญหา และ
ผลกระทบทําใหเกิดความออนแอ หรือขอจํากัดในระบบการผลิตของครัวเรือน ซ่ึงปญหาที่เกิดขึ้น
จะสงผลใหสถานะของทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตแปรเปลี่ยนไป โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นตอ
ทุน/ทรัพยสินมีสองลักษณะ คือ ลักษณะที่สงผลใหเกิดความเสียหายตอทุน/ทรัพยสิน หรือความ
เสี่ยงในการดํารงชีพ เชน กรณีราคายางพาราตกต่ํา ทําใหรายไดและเงินออมลดลง และลักษณะที่
สงผลใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพกับทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิต เชน ในปจจัยดานนโยบาย 
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แผนงาน และระบบการสงเสริมที่เกื้อหนุนตอระบบการผลิตของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการ
ทําสวนยาง ทําใหครัวเรือนเกษตรกรมีความรูในการทําสวนยางพาราเพิ่มขึ้น มีเงินทุนในการพัฒนา
หรือขยายพื้นที่เพาะปลูก ไดรับความสะดวกในเรื่องการจัดหาปจจัยการผลิตและการตลาด ซ่ึงเปน
การสงเสริมหรือพัฒนาทุนมนุษย ทุนทางการเงิน ทุนธรรมชาติ และทุนทางสังคม สวนในดาน
วัฒนธรรม คานิยมนั้นทําใหความเปนอยูดีขึ้นได เพราะยางพารานั้นใหผลผลิตสม่ําเสมอ และใหผล
ผลิตนานกวา 20 ป แตคานิยมบางประการ เชน คานิยมทางวัตถุจะทําใหเกิดความเสี่ยง หรือความ
ออนแอตอทุนบางชนิด เชน ทุนทางการเงิน โดยการใชจายที่เกิดตัวจะสงผลตอเงินทุนหมุนเวียน
ของครัวเรือนซ่ึงจะทําใหตองกูหนี้ยืมสินเปนปญหาและความเสี่ยงตอการดํารงชีพในอนาคต 
  สําหรับกลยุทธ หรือวิธีการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรทั้งสอง
กลุมนั้นจะเห็นไดวาครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองกลุมพยายามเลือกยุทธวิธีใหเหมาะสมกับปญหา 
และผลกระทบที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในระบบการผลิต โดยปญหาไดสงผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบ เชน การไดรับผลกระทบจากยางพาราตกต่ําในป 2552 นั้นทําใหรายไดและเงิน
ออมของครัวเรือนลดลง เกษตรกรจึงมีความจําเปนที่จะตองลดตนทุนการผลิต การประหยัดอดออม 
และการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการผลิตใหสอดคลองกับราคายางพาราที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมทั้งการขาดแคลนเงินทุนทําใหไมสามารถออมเงินไวได ไมสามารถพัฒนาหรือขยายพื้นที่การ
ผลิตได เกษตรกรจึงมีความจําเปนที่จะตองลดตนทุนการผลิต การกูยืมเงินจากแหลงเงินกูทั้งในและ
นอกระบบ และการเลนแชรเพื่อมุงหวังวาจะทําใหเกิดความคลองตัวทางการเงิน แนวโนมความ
เคลื่อนไหวของราคาปจจัยการผลิต คาครองชีพ สถานการณโรคและแมลงที่เกิดกับยางพารา ดิน
เสื่อมโทรม ตนยางใหปริมาณน้ํายางนอย ขั้นตอนการผลิตยุงยาก เปอรเซ็นตเนื้อยางแหงตกต่ํา และ
การคมนาคมไมสะดวก ทําใหเกษตรกรตองปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการผลิต เพิ่มความเอาใจใสใน
การจัดการดูแลสวนยาง และทําการผลิตเพื่อบริโภคควบคูไปกับการผลิตเพื่อการคา ซ่ึงเปนการลด
การพึ่งพาจากสวนยางเพียงอยางเดียว ดานการสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานรัฐ ความเจริญ
ของการพัฒนาทองถ่ิน วัฒนธรรม และคานิยมที่เขามาในพื้นที่จะเปนปจจัยชวยเหลือ สนับสนุน 
และกระตุนใหครัวเรือนเกษตรกรตื่นตัวที่พัฒนาการดํารงชีพใหเกิดความยั่งยืน โดยการเลือกกล
ยุทธ และวิธีการปรับตัวที่เหมาะสมภายใตทุน/ทรัพยสินที่เกษตรกรเขาถึง และครอบครอง การ
เอื้ออํานวยสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ผูนํา
ชุมชน และการรวมกลุมทางสังคม อยางไรก็ตามหัวใจสําคัญของระบบการผลิตของครัวเรือนอยูที่
ตัวเกษตรกรเปนหลักในการตัดสินใจ การรับรูและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการผลิต 
การควบคุม และการจัดการทุน/ทรัพยสินที่มีใหอยูในสภาวะสมดุล รวมถึงการเลือกกลยุทธ และ
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วิธีการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพเพื่อความอยูรอดทามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม 
(ตาราง 21) 

 
ตาราง  21  ปญหาและผลกระทบที่มีตอทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตที่เกี่ยวของกับการดํารงชีพ                 

กลยุทธและวิธีการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพของเกษตรกร 
 
ปญหาที่กอใหเกิดความ
ออนแอ ความไมแนนอน

ในการผลิต 

 ผลกระทบตอทุน/ทรัพยสินใน
ระบบการผลิตที่เก่ียวของกับการ

ดํารงชีพ 

 กลยุทธ และวิธีการปรับตัวเพื่อการ
ดํารงชีพของเกษตรกร 

ราคายางพาราตกต่ํา  • รายได และเงินออมลดลง 

• ขาดแคลนเงินทุนในการบํารุง
สวนยาง และพัฒนาสวนยาง 

• การเปนสมาชิกองคกรและ
กลุม 

 • ล ด ต น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต  เ ช น 
ประหยัดอดออม 

• การปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
วิธีการผลิต  

การขาดแคลนเงินทุน  • ไมสามารถออมเงินได 
• ไมสามารถขยายพื้นที่การผลิต
ได 

 • ลดตนทุนการผลิต 

• กูยืมเงินจากแหลงเงินกูในระบบ
และ นอกระบบ 

• เลนแชร 
ปจจัยการผลิตราคาสูง  • เงินทุน  

• หนี้สิน 

 • ลดตนทุนการผลิต 

• ทําการผลิตเพื่อบริโภคควบคูไป
กับการผลิตเพื่อการคา ไดแก การ
ทําอาชีพเสริม 

ยางใหปริมาณน้ํายางนอย  • รายได และเงินออมลดลง   • การปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
วิธีการผลิต 

• ทําการผลิตเพื่อบริโภคควบคูไป
กับการผลิตเพื่อการคา ไดแก การ
ทําอาชีพเสริม 

โรคและแมลง  • จํานวนตนยางที่กรีดไดลดลง 

• ตนยางตาย 

 • หยุดกรีด ใสปุยบํารุง เมื่อหนา
ยางตาย 

• ขายไมยาง 

ขั้นตอนการผลิตยุงยาก  • จํานวนแรงงานในครัวเรือน 

• ประสบการณการทําสวนยาง 

 • การปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
วิธีการผลิต 
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ตาราง  21  (ตอ) 
 
ปญหาที่กอใหเกิดความ
ออนแอ ความไมแนนอน

ในการผลิต 

 ผลกระทบตอทุน/ทรัพยสินใน
ระบบการผลิตที่เก่ียวของกับการ

ดํารงชีพ 

 กลยุทธ และวิธีการปรับตัวเพื่อการ
ดํารงชีพของเกษตรกร 

ขาดแคลนแรงงาน  • รายได และเงินออมลดลง 

• แรงงานในครัวเรือนทํางาน
หนักขึ้น 

 • การปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
วิธีการผลิต 

• จางแรงงานนอกครัวเรือน 

ขาดแคลนน้ํ าสะอาดใน
การผลิต 

 • เงินทุน  
 

 • การปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
วิธีการผลิต 

ดินเสื่อมโทรม  • กิจกรรมการผลิต 

• เงินทุน 

 • ปรับวิธีการดูแลสวนยาง เชน 
การเลือกใชปุย และวิธีการกําจัด
วัชพืช 

การคมนาคมไมสะดวก  • กิจกรรมการผลิต   

• เงินทุน 
 

 • การปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
วิธีการผลิต 

• ทําการผลิตเพื่อบริโภคควบคูไป
กับการผลิตเพื่อการคา 

• ลดตนทุนการผลิต  

เปอรเซ็นตน้ํายางตกต่ํา  • ความรู 
• เงินทุน 

• การเปนสมาชิกองคกรและ
กลุม 

 • การปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
วิธีการผลิต 

ข า ด ก า ร รั บ รู ข า ว ส า ร
ยางพารา 

 • เสียโอกาสในการพัฒนาทุน
มนุษย และการพัฒนาระบบการ
ผลิต 

• เงินทุน 

 • การปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
วิธีการผลิต 

• ทําการผลิตเพื่อบริโภคควบคูไป
กับการผลิตเพื่อการคา 

คาครองชีพสูง  • รายได และเงินออมลดลง 

• หนี้สินเพิ่ม 

• กิจกกรมการผลิต 
 

 • ทําการผลิตเพื่อบริโภคควบคูไป
กับการผลิตเพื่อการคา ไดแก การ
ทําอาชีพเสริม 

• ลดตนทุนการผลิต  
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ตาราง  21  (ตอ) 
 

นโยบาย แผนงาน และ 
ระบบการสงเสริมท่ี
เก้ือหนุนการผลิต 

 ผลกระทบตอทุน/ทรัพยสินใน
ระบบการผลิตที่เก่ียวของกับการ

ดํารงชีพ 

 กลยุทธ และวิธีการปรับตัวเพื่อการ
ดํารงชีพของเกษตรกร 

สํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวน
ยาง (สกย.) 

 • แหลงเงินทุน 

• การขยายพื้นที่เพาะปลูก 

• ความรู  
• การอํานวยความสะดวก 

• วัสดุการผลิต 

• การตลาด 

• การมีสวนรวม 

 • ทําการผลิตเพื่อบริโภคควบคูไป
กับการผลิตเพื่อการคา  

• การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการ
ผลิต 
 

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ (ธกส.) 

 • แหลงเงินกูเพื่อการลงทุน 
 

 • การวางแผนการชําระหนี้ 
• ลดตนทุนการผลิต 

สํานักงานเกษตรอําเภอ  • การมีสวนรวม 

• ความรู  
• การอํานวยความสะดวก 

• รายไดเพิ่ม 

 • ทําการผลิตเพื่อบริโภคควบคูไป
กับการผลิตเพื่อการคา ไดแก การทํา
อาชีพเสริม 

• ลดตนทุนการผลิต 

ผูใหญบาน กํานัน และ
สมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล (อบต.) 

 • เขาถึงขาวสาร ความรู บริการ 
และโครงการชวยเหลือจากรัฐใน
รูปแบบตาง ๆ เชน การสราง หรือ
ปรับปรุงถนน 

•  

 • ทําการผลิตเพื่อบริโภคควบคูไป
กับการผลิตเพื่อการคา  

• การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการ
ผลิต 

• ลดตนทุนการผลิต 

วัฒนธรรม คานิยม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ทุนมนุษย เชน มีความภูมิใจใน
อาชีพ มีการศึกษาสูงขึ้น ทํางาน
ดวยความขยัน ฟุมเฟอย ฯลฯ 

• เงินทุน  

• ทุนกายภาพ 

• ทุนธรรมชาติ 
• ทุนทางสังคม 

 • ทําการผลิตเพื่อบริโภคควบคูไป
กับการผลิตเพื่อการคา ไดแก การทํา
อาชีพเสริม 

• การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการ
ผลิต 

• ลดตนทุนการผลิต 

• เลนแชร 
• กูยืมเงิน 
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4.6 ผลลัพธการดํารงชีพ 
ทําการศึกษาเพื่อประเมินวาผลลัพธการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิต

ยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดที่เกิดการเลือกกลยุทธในการดํารงชีพ เพื่อแกไข
ปญหาที่เกิดจากภายนอกระบบการผลิต และปญหาที่เกิดจากระบบการผลิตเอง โดยคํานึงถึง
ทรัพยสินที่เกษตรครอบครองอยู และสามารถเขาถึงเพื่อใชประโยชนในตัวทรัพยากรตาง ๆ 
เหลานั้น นโยบาย และระบบการสงเสริมของรัฐที่เกื้อหนุนตอการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร ซ่ึง
ผลการศึกษา มีดังนี้  

4.6.1 การมีหนี้สิน และความสามารถในการชําระหนี้ 
ในการศึกษาถึงการมีหนี้สินในครัวเรือนนั้น พบวา ครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพารามีหนี้สินเฉลี่ย 131,470.60 บาทตอครัวเรือน โดยมีหนี้สินมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
58.82 รองลงมาคือไมมีหนี้สินเลย คิดเปนรอยละ 41.18 เมื่อแยกพิจารณาพบวา ครัวเรือนเกษตรกร
ที่ผลิตยางแผนดิบมีหนี้สินเฉลี่ย 90,142.86 บาทตอครัวเรือน โดยพบวาครัวเรือนที่มีหนี้สินมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 51.40 รองลงมาไมมีหนี้สินเลย คิดเปนรอยละ 48.60  สําหรับครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวา มีหนี้สินเฉลี่ย 156,196 บาทตอครัวเรือน โดยมีหนี้สินมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 63.20 รองลงมาคือไมมีหนี้สินเลย คิดเปนรอยละ 36.80 ซ่ึงหนี้สินสวนใหญมาจากการกู
เงินมาซื้อรถยนต รถจักรยานยนต การลงทุนดานปจจัยการผลิตทางการเกษตร การลงทุนดาน
การศึกษาแกบุตรหลาน เปนตน 

เมื่อพิจารณาในดานความสามารถในการชําระหนี้ พบวา ครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยางพาราสวนใหญมีความสามารถในการชําระหนี้อยูในระดับมากสูงที่สุด คิด
เปนรอยละ 61.81 รองลงมามีความสามารถในการชําระหนี้อยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 38.19 
เมื่อแยกพิจารณา พบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีความสามารถในการชําระหนี้อยูใน
ระดับมากสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 69.44 รองลงมามีความสามารถในการชําระหนี้อยูในระดับนอย 
คิดเปนรอยละ 30.56 ในขณะที่ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวา ครัวเรือนเกษตรกรมี 
ความสามารถในการชําระหนี้อยูในระดับมากสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 58.10 รองลงมามี
ความสามารถในการชําระหนี้อยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 41.90 (ตาราง 22) 

จะเห็นไดวาปจจุบันรายไดจากการกรีดยางอยางเดียวไมเพียงพอในการใชจาย
ในครัวเรือน จึงทําใหครัวเรือนเกษตรกรมีหนี้สินมาก โดยพบวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด
มีหนี้สินมากกวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และเมื่อพิจารณาถึงระดับความสามารถใน
การชําระหนี้พบวา ทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด
มีสวนใหญความสามารถในการชําระหนี้อยูในระดับมาก แตมีสัดสวนตางกันคือ ครัวเรือน



 148 

เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีสัดสวนสูงกวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด สาเหตุของการมี
หนี้สินจากคําบอกเลาของเกษตรกรชาวสวนยางพารา คือ เร่ิมแรกครัวเรือนเกษตรกรไมไดมีหนี้สิน
มากนัก ซ่ึงกูเงินจาก ธ.ก.ส. มาในปแรกประมาณ 50,000 บาท เพื่อเอามาลงทุนซื้อปจจัยในการทํา
สวนยางพารา แต 10 ปใหหลังกลับเปนหนี้ถึง 150,000 บาท หรือบางครัวเรือนมากกวานี้ เพราะกู
เงินมาแลวไมไดเอาเงินไปลงทุนอะไรเลย แตเอาเงินไปซื้อสินคาฟุมเฟอย เชน รถยนต ของใช
ภายในบาน เชน ไมโครเวฟ เครื่องซักผา เปนตน ดวยเหตุผลที่กลัววานอยหนาคนอ่ืน เพราะบาน
ไหน ๆ เขาก็มี ซ่ึงบางชวงราคายางพาราตกต่ําทําใหไมมีเงินไปผอนรถจึงกูเงินจากเพื่อนบานไป
ผอนรถ ทําใหตองไปกูเงินจาก ธ.ก.ส. หรือกลุมตาง ๆ ในหมูบาน เชน กลุมออมทรัพย หรือกองทุน
หมูบาน 1 ลานบาท เพื่อนําเงินที่กูมาคืนเพื่อนบานหรือญาติพี่นอง ทําใหหนี้สินเพิ่มสูงขึ้นจน
กลายเปนปญหาพัวพันในครัวเรือน ที่นาสังเกตคือ หนี้สินของแตละครัวเรือนสวนหนึ่งนั้นมากับ
การสั่งสมที่เกิดจากการพัฒนา นั่นคือ ประการแรก เกษตรกรกูเงินมาเพื่อลงทุน เชน การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว ซ่ึงจะเนนการผลิตเพื่อการขายเพียงอยางเดียว แตยังขาดการทําเพื่อการบริโภคในทองถ่ิน
เปนหลัก และประการที่สอง คือเปนหนี้สินที่เกิดจากการบริโภคที่เกินตัวของครัวเรือนเกษตรกรเอง 
ซ่ึงหนี้สินสวนใหญมีสวนมาจากการสงเสริมจากหนวยงานรัฐ เอกชน (การโฆษณาสินคา) พอคา 
และตัวเกษตรกรเองที่ขาดความรู และการวางแผนในการดํารงชีพ ขาดการวางแผนการใชจายเงิน 
ไมมีการทําบัญชีครัวเรือน นอกจากนี้บางครัวเรือนสมาชิกติดการพนันทําใหหนี้สินเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว อยางไรก็ตามครัวเรือนเกษตรกรก็พยายามหาทางออกโดยการกูยืมเงินเพื่อชําระหนี้ 

 

ตาราง  22  หนี้สิน และความสามารถในการชําระหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และ
น้ํายางสด 

 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ 
(n=70) 

ผลิตน้ํายางสด  
(n=117) 

รวม  
(n=187) 

 
รายละเอียด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การมีหนี้สิน       

• ไมมีหนี้สิน 34 48.60 43 36.80 77 41.18 

• มีหนี้สิน 36 51.40 74 63.20 110 58.82 
x (บาท) 90,142.86 156,196.60 131,470.60  

S.D. 149,234.33 313,913.45 266,025.45 
Min 0.00 0.00 0.00 
Max 700,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
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ตาราง 22 (ตอ)  
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ 
(n=70) 

ผลิตน้ํายางสด  
(n=117) 

รวม  
(n=187) 

 
รายละเอียด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ความสามารถในการชําระหนี้       

• มีความสามารถนอย 11 30.56 31 41.90 42 38.19 
• มีความสามารถมาก 25 69.44 43 58.10 68 61.81 

 
4.6.2  ความพงึพอใจในความเปนอยู 

ในการศึกษาครั้งนี้นอกจากจะทําการศึกษา บริบทความออนแอที่มีผลตอ
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสด ทรัพยสินในระบบการผลิต นโยบายและ
แผนงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งเทคนิคและวิธีการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพของเกษตรกร อันจะนําไปสู
ผลลัพธการดํารงชีพของเกษตรกร โดยใหครัวเรือนประเมินความเพียงพอ หรือขาดแคลนในดาน
ตาง ๆ เพียงใด ในการประเมินนี้ไดใหกลุมตัวอยางประเมิน โดยแบงคําตอบออกเปน 3 ระดับ คือ 
ไมเพียงพอ เพียงพอ และเพียงพออยางมาก ซ่ึงการประเมินความเพียง 6 ดาน คือ ดานการบริโภค
อาหาร ดานเสื้อผาและเครื่องนุงหม ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานรายได ดานการศึกษาของบุตร
หลาน และดานสาธารณสุข ซ่ึงผลการศึกษาเปนดังนี้ (ตาราง 23) 

1) ความเพียงพอดานการบริโภคอาหาร 
  ผลการศึกษาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในตําบลนาหมอบุญ 
มีความเห็นวาการบริโภคอาหารในครัวเรือนของตนเองในครัวเรือนที่ผานมามีความเพียงพอแลว 
พบในสัดสวนที่สูงมาก คิดเปนรอยละ 97.90 ในขณะที่ผูตอบวาไมมีความเพียงพอมีเพียง                    
รอยละ 0.50 และรอยละ 1.60 ที่เห็นวามีความเพียงพออยางมาก เมื่อแยกพิจารณา พบวาครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีความเห็นวาการบริโภคอาหารในครัวเรือนของตนเองในครัวเรือนที่
ผานมามีความเพียงพอแลว คิดเปนรอยละ 97.10 ในขณะที่ผูตอบวาไมมีความเพียงพอมีเพียงรอยละ 
1.40 และรอยละ 1.40 ที่เห็นวามีความเพียงพออยางมาก สวนครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมี
ความเห็นวาครัวเรือนของตนมีอาหารเพียงพอแลว พบในสัดสวนที่สูงมาก คิดเปนรอยละ 98.30 
ในขณะที่ไมพบผูที่ตอบวาการบริโภคอาหารในรอบเดือนที่ผานมาไมมีความเพียงสําหรับผูทีต่อบวา
มีความเพียงพออยางมาก คิดเปนรอยละ 1.70 จะเห็นไดวาความแตกตางในดานความเพยีงพอในการ
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บริโภคอาหารของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดไม
พบชัดเจน  

2) ความเพียงพอดานเสื้อผา และเครื่องนุงหม 
ตอคําถามที่ถามถึงความเพียงพอในเรื่องเสื้อผาและเครื่องนุงหมของสมาชิก

ในครัวเรือน พบวาโดยสวนใหญของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในตําบลนาหมอบุญมี
ความเพียงพอ คิดเปนรอยละ 97.90 และไมพบผูที่ตอบวาครัวเรือนของตนยังไมมีความเพียงพอใน
เร่ืองเสื้อผาเครื่องนุงหม สําหรับผูที่ตอบวามีความเพียงพออยางมาก คิดเปนรอยละ 2.10 เมื่อแยก
พิจารณา พบวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีความเห็นวาครัวเรือนของตนเองความ
เพียงพอในเรื่องเสื้อผาและเครื่องนุงหมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 98.60 และรองลงมามีความเพียงพอ
อยางมาก คิดเปนรอยละ 1.40 สําหรับครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีความเห็นวาครัวเรือน
ของตนมีความเพียงพอในเรื่องเสื้อผาและเครื่องนุงหมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 97.40 และรองลงมา
มีความเพียงพออยางมาก คิดเปนรอยละ 1.70 และทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และ
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดไมพบผูที่ตอบวาครัวเรือนของตนยังไมมีความเพียงพอในเรื่อง
เสื้อผาเครื่องนุงหม จะเห็นไดวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิต
น้ํายางสด โดยสวนใหญมีเพียงพอในเรื่องเสื้อผาเครื่องนุงหม โดยความแตกตางระหวางครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดไมพบชัดเจน 

3) ความเพียงพอดานสิง่อํานวยความสะดวก 
จากการสอบถามเรื่องส่ิงอํานวยความสะดวกตอการผลิต การขนสง และ

อุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบานวามีความเพียงพอหรือไม พบวา ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราสวนใหญมีส่ิงอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ เพียงพอแลว คิดเปนรอยละ 92.00 โดย
พบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดที่ตอบวามีความเพียงพอแลวมีสัดสวนสูงกวาครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบเล็กนอย คือรอยละ 92.30 และรอยละ 91.40 ตามลําดับ นั่นคือครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบสิ่งอํานวยความสะดวกตอการผลิตที่แตกตางจากครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตน้ํายางสด ไดแก จักรรีดยาง และตะกง สวนส่ิงอํานวยความสะดวกตอการผลิตที่เหมือนกับ
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ไดแก เครื่องปมน้ํา (มอเตอร) มีดกรีดยาง ถังเก็บน้ํายาง เครื่อง
พนสารเคมี และเครื่องตัดหญา สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกตอการขนสงพบวา ครัวเรือน
เกษตรกรทั้งสองกลุมการผลิตใชรถจักรยานยนต หรือ รถยนตการขนสงผลผลิต และปจจัยการผลิต 
และในดานเครื่องใชไฟฟาภายในบานพบวา ครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองกลุมการผลิตสวนใหญมี 
โทรทัศน พัดลม ตูเย็น เตารีดไฟฟา เครื่องเลนซีดี หมอหุงขาวไฟฟา และกาตมน้ําไฟฟา เปนสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการดํารงชีพ 
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4) ความเพียงพอดานรายได 
จากการสอบถามในเรื่องรายไดรวมในรอบเดือนที่ผานมาของครัวเรือนวามี

ความเพียงพอหรือไม พบวา เกษตรกรชาวสวนยางพาราสวนใหญมีความเห็นวารายไดของ
ครัวเรือนมีความเพียงพอแลวนั่นคือมีเงินทุนหมุนเวียนในครัวเรือน และมีเงินเก็บสําหรับใชจายใน
ยามฉุกเฉิน คิดเปนรอยละ 63.60 และรอยละ 35.30 ที่เห็นวารายไดในของครัวเรือนของตนเองยังไม
เพียงพอ และมีเพียงรอยละ 1.10 เทานั้นที่เห็นวารายไดมีความเพียงพออยางมาก เมื่อแยกพิจารณา 
พบวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ มีความเห็นวารายไดของครัวเรือนมีความเพียงพอแลว 
คิดเปนรอยละ 62.90 อีกรอยละ 34.30 ที่เห็นวารายไดของครัวเรือนยังไมเพียงพอ และมีเพียงรอยละ 
2.90 เทานั้นที่ระบุวารายไดของครัวเรือนมีความเพียงพออยางมาก สําหรับครัวเรือนที่ผลิตน้ํายางสด 
มีความเห็นวารายไดของครัวเรือนมีความเพียงพอแลว คิดเปนรอยละ 64.10 และรอยละ 35.90 ที่
เห็นวารายไดของครัวเรือนยังไมเพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบระหวางครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผน
ดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวาผูที่ตอบวารายไดของครัวเรือนมีความเพียงพอ
แลวแตกตางกัน โดยในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด สัดสวนผูที่มีรายไดเพียงพอแลวสูงกวา
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบเล็กนอย 

5) ความเพียงพอดานการศกึษาของบตุรหลาน 
 ในการศึกษาถึงความเพียงพอดานการศึกษาของบุตรหลานในครัวเรือนนั้น 
ไดทําการสอบถามหัวหนาครัวเรือนหรือคูสมรสถึงการไดรับการศึกษาของบุตรหลานวามีความ
เพียงพอหรือไม พบวา ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราสวนใหญมีความเห็นวาบุตรหลาน
ไดรับการศึกษาเพียงพอแลว คิดเปนรอยละ 67.40 และรอยละ 29.90 ที่มีความเห็นวาบุตรหลาน         
ของตนเองไดรับการศึกษายังไมเพียงพอ และมีเพียงรอยละ 2.70 เทานั้นที่เห็นวาบุตรหลานของ
ตนเองไดรับการศึกษาที่เพียงพออยางมากแลว เมื่อแยกพิจารณา พบวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยาง
แผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด มีความเห็นวาการศึกษาของบุตรหลานตนมีความ
เพียงพอแลว คิดเปนรอยละ 72.90 และรอยละ 64.10 ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันพอสมควรในขณะที่
ผูที่มีความเห็นวาบุตรหลานของตนไดรับการศึกษายังไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 24.30 และรอยละ 
33.30 ตามลําดับ สําหรับครัวเรือนที่เห็นวาบุตรหลานของตนเองไดรับการศึกษาที่เพียงพออยางมาก
แลวมีเพียงรอยละ 2.90 และรอยละ 2.60 ตามลําดับ 

6) การไดรับบริการดานสาธารณสุขท่ีดีพอ 
 จากการสอบถามถึงระดับความเพียงพอของการไดรับการรักษาพยาบาล

ของครัวเรือน พบวา ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราสวนใหญมีความเห็นวาการรักษาพยาบาล
มีความเพียงพอแลว คิดเปนรอยละ 92.00 อีกรอยละ 4.80 ที่เห็นวาการรักษาพยาบาลมีความเพียงพอ
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อยางมาก และมีเพียงรอยละ 3.20 เทานั้นที่เห็นวาการรักษาพยาบาลครัวเรือนของตนยังไมเพียงพอ 
เมื่อแยกพิจารณา พบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายาง
สดสวนใหญมีความเห็นวา การรักษาพยาบาลในครัวเรือนมีความเพียงพอแลว คิดเปนรอยละ 92.90 
และ 92.30 ตามลําดับ อีกรอยละ 2.90 และรอยละ 5.10 ที่เห็นวาการรักษาพยาบาลมีความเพียงพอ
อยางมาก และยังพบวารอยละ 4.30 และ 2.60 ตามลําดับ ที่มองวาครัวเรือนของตนเองไมมีความ
เพียงพอในการรักษาพยาบาล  

ขอสังเกตคือ ครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองกลุมสวนใหญเจ็บปวยดวยโรคปวดตาม
ขอ ปวดหลัง ปวดเอว ความดันโลหิต และโรคเบาหวาน จะเห็นไดวาการเจ็บปวยของเกษตรกรมีทั้ง
เปนผลเนื่องมาจากการทําสวนยางพารา และจากสาเหตุอ่ืน ๆ นอกจากนี้เกษตรกรสวนใหญเขารับ
การรักษากับโรงพยาบาลของรัฐ เนื่องจากตองการประหยัดในเรื่องคารักษาพยาบาล สวนครัวเรือน
ที่มีฐานะดีก็จะเขารับการรักษากับคลินิกเอกชนเปนสวนใหญ โดยใหเหตุผลวาไดรับการรักษาที่
รวดเร็ว ทันใจ จะเห็นวาความแตกตางในดานสาธารณสุขระหวางครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผน
ดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดไมพบชัดเจน ที่เปนเชนนี้อาจเปนไปไดวาสถานบริการ
รักษาพยาบาลมีมากพอสมควรและการที่รัฐมีนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคซึ่งครอบคลุมคนทุก
กลุม ทําใหโอกาสเขาถึงการบริการเหลานี้ไมแตกตางกัน 

เมื่อประเมินความพอเพียงดานตาง ๆ ทั้ง 6 ดาน คือ 1) ความเพียงพอดานการ
บริโภคอาหาร 2) ความเพียงพอดานเสื้อผา และเครื่องนุงหม 3) ความเพียงพอดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก 4) ความเพียงพอดานรายได 5) ความเพียงพอดานการศึกษาของบุตรหลาน และ 5) การ
ไดรับบริการดานสาธารณสุขที่เพียงพอ วาครัวเรือนในแตละชุมชนมีความเพียงพอหรือไมเพียงพอ
ในการเขาถึงหรือไดรับสิ่งตาง ๆ เหลานี้เพียงใด พบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และ
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด มีสัดสวนของความพอเพียงในทุก ๆ ดานในสัดสวนที่สูง 
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ตาราง   23  แสดงความพึงพอใจในความเปนอยูของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ                 
และน้ํายางสด 

 
ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ 
(n=70) 

ผลิตน้ํายางสด  
(n=117) 

รวม  
(n=187) 

 
ความพึงพอใจ 
ในความเปนอยู 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ความเพียงพอดานการบริโภคอาหาร 
• ไมเพียงพอ 1 1.40 0 0.00 1 0.50 
• เพียงพอ 68 97.10 115 98.30 183 97.90 

• เพียงพอมาก 1 1.40 2 1.70 3 1.60 

ความเพียงพอดานเสื้อผาและเครื่องนุงหม 
• ไมเพียงพอ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
• เพียงพอ 69 98.60 114 97.40 183 97.80 

• เพียงพอมาก 1 1.40 3 2.60 4 2.10 

ความเพียงพอดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

• ไมเพียงพอ 2 2.90 6 5.10 8 4.30 

• เพียงพอ 64 91.40 108 92.30 172 92.00 

• เพียงพอมาก 4 5.70 3 2.60 7 3.70 

ความเพียงพอดานรายได       

• ไมเพียงพอ 24 34.30 42 35.90 66 35.30 

• เพียงพอ 44 62.90 75 64.10 119 63.60 

• เพียงพอมาก 2 2.90 0 0.00 2 1.10 

ความเพียงพอดานการศึกษาของบุตรหลาน 

• ไมเพียงพอ 17 24.30 39 33.30 56 29.90 

• เพียงพอ 51 72.90 75 64.10 126 67.40 

• เพียงพอมาก 2 2.90 3 2.60 5 2.70 

การไดรับบริการดานสาธารณสุขท่ีดีพอ 

• ไมเพียงพอ 3 4.30 3 2.60 6 3.20 

• เพียงพอ 65 92.90 108 92.30 172 92.00 

• เพียงพอมาก 2 2.90 6 5.10 9 4.80 
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4.7  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในความเปนอยู 
เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในความเปนอยู 6 ดาน คือ (1) ความเพียงพอ

ดานการบริโภคอาหาร (2) ความเพียงพอดานเสื้อผาและเครื่องนุงหม (3) ความเพียงพอดาน                  
ส่ิงอํานวยความสะดวก (4) ความเพียงพอดานรายได (5) ความเพียงพอดานการศึกษาของบุตรหลาน 
และ (6) การไดรับบริการดานสาธารณสุขที่ดีพอ พบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมี
ความรูสึกพึงพอใจในความเปนอยูในระดับมาก ในประเด็นความเพียงพอดานเสื้อผาเครื่องนุงหม 
และความเพียงพอดานสิ่งอํานวยความสะดวก แตมีความรูสึกพึงพอใจในความเปนอยูในระดับนอย 
ในประเด็นความเพียงพอดานการบริโภคอาหาร ความเพียงพอดานรายได ความเพียงพอดาน
การศึกษาของบุตรหลาน และการไดรับบริการดานสาธารณสุขที่ดีพอ โดยครัวเรือนเกษตรมองวา
ในประเด็นดังกลาวมีความสําคัญตอการดํารงชีพทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะดานรายได และการศึกษาของบุตรหลานซึ่งเกษตรกรมองวามีความสําคัญเปนอันดับตน 
ๆ เนื่องจากมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเมื่อเทียบกับดานอื่น ๆ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ บัวพันธ 
พรหมพักพิง และคณะ (2549) ที่พบวา ครัวเรือนอีสานสวนใหญจะใหคุณคากับการศึกษาของ
สมาชิกของครัวเรือน และดานรายไดมากซึ่งจะประเมินวาครัวเรือนของเขายังขาดแคลนอยู และ
ยังคงเปนเปาหมายที่ครัวเรือนตองการที่จะบรรลุ   

สวนในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดนั้นมีความรูสึกพึงพอใจในความเปนอยู
ในระดับมาก ในประเด็นความเพียงพอดานการบริโภคอาหาร ความเพียงพอดานเสื้อผาและ
เครื่องนุงหม และการไดรับบริการดานสาธารณสุขที่ดีพอ แตมีความรูสึกพึงพอใจในความเปนอยู
ในระดับนอย ในประเด็นความเพียงพอดานสิ่งอํานวยความสะดวก ความเพียงพอดานรายได และ
ความเพียงพอดานการศึกษาของบุตรหลาน โดยเฉพาะดานรายได และการศึกษาของบุตรหลานซึ่ง
เหมือนกับครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ ทั้งนี้อาจเปนเพราะสังคมในปจจุบันใหความสําคัญ
กับรายได และการศึกษาเปนหลัก จึงทําใหสังคมเกษตรเกิดการตื่นตัว โดยครัวเรือนเกษตรกรทั้ง
สองกลุมตางพยายามผลักดันใหบุตรหลานของตนไดเขารับการศึกษาในระดับที่เหมาะสม โดยมอง
วาการศึกษาเปนสิ่งจําเปนยิ่งในอนาคตซึ่งสามารถกําหนดอาชีพ รายไดตลอดจนมีความสําคัญตอ
การปรับตัวเพื่อการดํารงชีพในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยภาพรวมครัวเรือน
เกษตรกรทั้งสองกลุมมีความพึงพอใจในความเปนอยูในระดับนอย ซ่ึงไมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณาความแตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในความเปนอยูระหวาง
ครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองกลุม พบวา ครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองกลุมมีความพึงพอใจในความ
เปนอยูโดยรวม และในรายดานไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 24)  
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ตาราง  24  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในความเปนอยูในแตละดาน โดยใชการทดสอบแบบ            
(T-Test) 

 
ประเภทของครัวเรือนเกษตรกร 

ชาวสวนยางพารา 

ผลิตยางแผนดิบ 
(n=70) 

ผลิตน้ํายางสด  
(n=117) 

 
ความพึงพอใจ 
ในความเปนอยู 

Mean   S.D Mean   S.D 

 
 
คา  
t 

 
 
คา 

Sig. 

1. ความเพียงพอดานการบริโภคอาหาร 2.001 0.170 2.022 0.130 -0.773 0.441 
2. ความเพียงพอดานเสื้อผาและเครื่องนุงหม 2.012 0.120 2.032 0.159 -0.517 0.606 
3. ความเพียงพอดานสิ่งอํานวยความสะดวก 2.032 0.293 1.971 0.277 1.266 0.207 
4. ความเพียงพอดานรายได 1.691 0.526 1.641 0.482 0.593 0.554 
5. ความเพียงพอดานการศึกษาของบตุรหลาน 1.791 0.478 1.711 0.526 0.992 0.322 
6. การไดรับบริการดานสาธารณสุขทีด่ีพอ 1.991 0.269 2.032 0.277 -0.964 0.336 
7. ความพึงพอใจในความเปนอยูในภาพรวม 1.921 0.15 1.901 0.16 0.757 0.450 

 

หมายเหตุ       *       มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่   p≤0.05 
**       มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่   p≤0.01 

2   แทน  ความพึงพอใจในความเปนอยูในระดับมาก (2.01-3.00) 
1   แทน  ความพึงพอใจในความเปนอยูในระดับนอย (1.00-2.00) 

 

กลาวโดยสรุป ผลการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และ
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ในประเด็นที่เช่ือมโยงสัมพันธกันไดแก ปญหาที่ประสบอยูใน
ปจจุบัน ทุน/สินทรัพยของครัวเรือนที่เกี่ยวของกับการผลิต นโยบาย แผนงาน และ ระบบการ
สงเสริมที่เกื้อหนุนการผลิต กลยุทธในการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพของเกษตรกร และผลลัพธการ
ดํารงชีพ  

จากผลการศึกษาในประเด็นปญหาสําคัญที่ประสบอยูในปจจุบัน จะเห็นไดวาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมทําใหราคายางมีความผันผวนอยูตลอดเวลา สงผลใหเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด และนําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนในครัวเรือน ซ่ึง
การดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาสวนยางพาราที่ผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสดมีความแตกตาง
กันทั้งในทางเศรษฐกิจสังคม และการผลิต ซ่ึงการดํารงชีพครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่
ผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสด ในประเด็นที่เชื่อมโยงสัมพันธกันไดแก ปญหาที่ประสบอยู              
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ในปจจุบัน ทุน/สินทรัพยของครัวเรือนที่เกี่ยวของกับการผลิต นโยบาย แผนงาน และระบบการ
สงเสริมที่เกื้อหนุนการผลิต กลยุทธในการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพของเกษตรกร และผลลัพธการ
ดํารงชีพ จากผลการศึกษาในประเด็นปญหาสําคัญที่ประสบอยูในปจจุบันพบวา ในครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ ไดแก ปญหาราคายางพาราตกต่ํา การขาดแคลนเงินทุน ปจจัยการผลิต
ราคาสูง ยางใหปริมาณน้ํายางนอย การขาดแคลนแรงงาน ขั้นตอนการผลิตยุงยากการขาดแคลนน้ํา
สะอาดในการผลิต ดินเสื่อมโทรม การคมนาคมไมสะดวก โรคและแมลง ไดแก หนายางตาย ใบ
รวง โรคยอดยางเนา ยางตายยืนตน ปลวกกินรากยาง และโรครากเนา และคาครองชีพสูง สวนใน
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ไดแก ปญหาปญหาราคายางพาราตกต่ํา การขาดแคลนเงินทุน 
ปจจัยการผลิตราคาสูง ยางใหปริมาณน้ํายางนอย การขาดแคลนแรงงาน ดินเสื่อมโทรม การ
คมนาคมไมสะดวก เปอรเซ็นตน้ํายางตกต่ํา ขาดการรับรูขาวสารยางพารา โรคและแมลง ไดแก 
หนายางตาย ใบรวง โรคยอดยางเนา ยางตายยืนตน ปลวกกินรากยาง และโรครากเนา และคาครอง
ชีพสูง เมื่อพิจารณาพบวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในการผลิตมากกวาครัวเรือนที่ผลิตน้ํายางสดโดยเฉพาะแรงงานกรีดยางพารา ในประเด็นทุน/
สินทรัพยของครัวเรือนที่เกี่ยวของกับการผลิต พบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและน้ํา
ยางสดมีทุน/สินทรัพยของครัวเรือนที่เกี่ยวของกับการผลิตเหมือนกันแตมีความแตกตางกันในดาน
ทุนมนุษย ทุนทางการเงิน และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็นนโยบาย แผนงาน และ ระบบ
การสงเสริมที่เกื้อหนุนการผลิต พบวา ครัวเรือนทั้งสองประเภทไดรับนโยบายและการสงเสริมไม
แตกตางกัน เชน ไดรับความรูในการผลิตและการตลาดจากหนายงานสงเสริม ไดแก กองทุน
สงเคราะหการทําสวนยางพารา และสํานักงานเกษตร เปนตน ประเด็นกลยุทธในการปรับตัวเพื่อ
การดํารงชีพของเกษตรกร พบวา มีความแตกตางกัน เชน ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบผลผลิตจากยางแผนดิบเปนยางกอนถวย และน้ํายางสด ในขณะที่ครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลผลิตจากน้ํายางสดเปนยางกนถวยภายใต
ปจจัย ไดแก ระยะเวลาในการทํางาน การคํานึงถึงรายได และราคายางพารา สําหรับผลลัพธการ
ดํารงชีพ พบวา รายไดของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีมากกวารายไดครัวเรือนเกษตรกร
ที่ผลิตน้ํายางสดในขณะที่ภาวะหนี้สิน พบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีภาวะหนี้สิน
มากกวาภาวะหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ แตมีความสามารถในการชําระหนี้ต่ํา
กวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ สวนในดานความพึงพอใจในความเปนอยู ทั้ง 6 ดาน คือ 
(1) ความเพียงพอดานการบริโภคอาหาร (2) ความเพียงพอดานเสื้อผา และเครื่องนุงหม (3) ความ
เพียงพอดานสิ่งอํานวยความสะดวก (4) ความเพียงพอดานรายได (5) ความเพียงพอดานการศึกษา
ของบุตรหลาน และ (6) การไดรับบริการดานสาธารณสุขที่เพียงพอ พบวา ครัวเรือน                
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เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด มีสัดสวนของความพอเพียงในทุก ๆ 
ดานในสัดสวนที่สูง (ตาราง 25)   

 
ตาราง  25  สรุปลักษณะการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสดใน                    
                   ตําบลนาหมอบุญ 
 

รายละเอียด ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
 ผลิตยางแผนดิบ (n = 70) ผลิตน้ํายางสด (n = 117) 
1.ปญหาที่กอใหเกิดความออนแอ และ
ความไมแนนอนในการผลิต 

1.1 ราคายางพาราตกต่ํา 1.1 ราคายางพาราตกต่ํา 

 1.2 การขาดแคลนเงินทุน 1.2 การขาดแคลนเงินทุน 
 1.3 ปจจัยการผลิตราคาสูง 1.3 ปจจัยการผลิตราคาสูง 
 1.4 ยางใหปริมาณน้ํายางนอย 1.4 ยางใหปริมาณน้ํายางนอย 
 1.5 โรคและแมลง 1.5 โรคและแมลง 
 1.6 ขาดแคลนแรงงาน 1.6 ขาดแคลนแรงงาน 
 1.7 ขั้นตอนการผลิตยุงยาก 1.7 ดินเสื่อมโทรม 
 1.8 ขาดแคลนน้ําสะอาดใน 

การผลิต 
1.8 การคมนาคมไมสะดวก 

 1.9 ดินเสื่อมโทรม 1.9 เปอรเซ็นตน้ํายางตกต่ํา 
 1.10 การคมนาคมไมสะดวก 1.10 ขาดการรับรูขาวสารยางพารา 
 1.11 คาครองชีพสูง 1.11  คาครองชีพสูง 

2. ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิต   

2.1 ทุนมนุษย   

• การศึกษาของหัวหนาครัวเรือน 
(ป) 

ระดับประถมศึกษา 4 ปลงมา ระดับประถมศึกษา 6 ป ถึง 
มัธยมศึกษาปที่ 3 

• แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 
(คน/ครัวเรือน) 

2.01 1.95 

• แรงงานจางในครัวเรือนเฉลี่ย 
(คน/ครัวเรือน) 

0.49 0.37 

• ทักษะในการประกอบอาชีพ 
- ประสบการณทําสวนยางเฉลี่ย 

(ป) 
- การไดรับการฝกอบรมการ            
กรีดยาง 

 
20.41 

 
ไมไดรับรอยละ 84.30 

 

 
18.90 

 
ไมไดรับรอยละ 70.10 
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ตาราง  25  (ตอ) 
 

รายละเอียด ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
 ผลิตยางแผนดิบ (n = 70) ผลิตน้ํายางสด (n = 117) 
2. ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิต   

2.1 ทุนมนุษย   
• ทักษะในการประกอบอาชีพ 

- ระดับความสามารถในการกรีดยางของแรงงาน
ในครัวเรือน  

 

สวนใหญมีความสามรถนอย  
(กรีดเขาเนื้อไม) 

 

สวนใหญมีความสามรถนอย  
(กรีดเขาเนื้อไม) 

2.2 ทุนธรรมชาติ   
• พ้ืนที่ถือครองทั้งหมดเฉลี่ย (ไร) 23.97 23.12 
• พ้ืนที่สวนยางที่เปดกรีดแลวเฉล่ีย (ไร) 17.36 16.16 
• พ้ืนที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดเฉลี่ย (ไร) 
• พ้ืนที่นาเฉลี่ย (ไร) 

5.18 
1.55 

5.19 
1.85 

• ทรัพยากรธรรมชาติ สวล.ที่เปนสมบัติ 
    สาธารณะ 

แหลงน้ํา, ตนไม,  
จับสัตวปา 

แหลงน้ํา, ตนไม 

2.3 ทุนทางการเงิน   

• รายไดรวมทั้งหมดเฉลี่ย(บาท/ ครัวเรือน/ป) 234,318.57 185,893.16 

• รายไดในภาคเกษตรกรรมเฉลี่ย 
(บาท/ครัวเรือน/ป) 

213,135.71 
 

160,683.76 
 

• รายไดจากสวนยางพาราเฉลี่ย  
(บาท/ครัวเรือน/ป) 

204,078.57 
 

157,025.64 
 

• รายไดเฉลี่ยจากการเกษตรอื่นๆ 
(บาท/ครัวเรือน/ป)  

90,057.14 
 

6,769.23 
 

• รายไดเฉลี่ยนอกภาคเกษตร 
(บาท/ครัวเรือน/ป) 

21,182.86 
 

22,824.79 
 

•   3.2 เงินออมเฉลี่ย  (บาท/ครัวเรือน) 41,348.57 27,258.97 

2.4 ทุนทางกายภาพ   
• การคมนาคม สวนยางอยูใกลบานมีความ

สะดวกในการเดินทาง 
สวนยางอยูใกลบาน  มีความ

สะดวกในการเดินทาง 
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ตาราง  25  (ตอ) 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
รายละเอียด 

ผลิตยางแผนดิบ (n = 70) ผลิตน้ํายางสด (n = 117) 
2. ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิต 
2.5 ทุนทางสังคม 

  

• การเปนสมาชิกองคกรและกลุม กลุมออมทรัพย กลุมธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ (ธกส.) 

และกลุมยางแผนดิบ 

กลุมออมทรัพย กลุมธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ (ธกส.) 

และกลุมน้ํายางสด 
3. นโยบาย แผนงาน และ ระบบการ 
สงเสริมท่ีเก้ือหนุนการผลิต 
และ องคกรทองถิ่น 

กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
สํานักงานเกษตร  ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ
ผูใหญบาน และ อบต. 

กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
และสํานักงานเกษตร ผูใหญบาน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ และ อบต. 

4 กลยุทธในการปรับตัวของเกษตรกร 4.1 กลยุทธการปรับรูปแบบและ
วิธีการผลิต 

4.1 กลยุทธการปรับรูปแบบและ
วิธีการผลิต 

 4.2 กลยุทธในการลดตนทุนดาน
การผลิต 

4.2 กลยุทธในการลดตนทุน 
ดานการผลิต 

 4.3 ทําการผลิตเพื่อบริโภคควบคู
ไปกับการผลิตเพื่อการคา 

4.3 ทําการผลิตเพื่อบริโภคควบคู
ไปกับการผลิตเพื่อการคา 

5. ผลลัพธการดํารงชีพ   
5.1 หนี้สิน เฉลี่ย (บาท/ครัวเรือน) 90,142.86 156,196.60 
5.2 ความสามารถในการชําระหนี้ ระดับมาก ระดับมาก 
5.3 ความพึงพอใจในความเปนอยู   
• ความเพียงพอดานการบริโภค

อาหาร 
 

เพียงพอ รอยละ 97.10 
 

เพียงพอ รอยละ 97.90 
• ความเพียงพอดานเสื้อผาและ

เครื่องนุงหม 
• ความเพียงพอดานสิ่งอํานวย           

ความสะดวก 
• ความเพียงพอดานรายได 
• ความเพียงพอดานการศึกษา             

ของบุตรหลาน 
• การไดรับบริการดานสาธารณสุข       

ที่ดีพอ 

 
เพียงพอ รอยละ 98.60 

 
เพียงพอ รอยละ 91.40 
เพียงพอ รอยละ 62.90 

 
เพียงพอ รอยละ 72.90 

 
เพียงพอ รอยละ 92.90 

 
เพียงพอ รอยละ 97.80 

 
เพียงพอ รอยละ 92.00 
เพียงพอ รอยละ 63.60 

 
เพียงพอ รอยละ 67.40 

 
เพียงพอ รอยละ 92.00 
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สวนที่  5 การทดสอบความสัมพันธระหวางผลลัพธการดํารงชีพดานการมีหนี้สิน กับทุน/
ทรัพยสินในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด  

 
จากการตั้งสมมติฐานในการวิจัย ขอที่ 1 ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตในดาน                

ทุนมนุษย ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางการเงิน ทุนทางกายภาพ และทุนทางสังคมของครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีความสัมพันธกับผลลัพธในการดํารงชีพดานการมีหนี้สิน และ
สมมติฐานขอที่ 2 ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตในดาน ทุนมนุษย ทุนทางธรรมชาติ ทุนทาง
การเงิน  ทุนทางกายภาพ และทุนทางสังคมของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีความสัมพันธ
กับผลลัพธในการดํารงชีพดานการมีหนี้สิน โดยใชการใชสถิติ ไค-สแควรในการวิเคราะหขอมูล ซ่ึง
ผลการศึกษามีดังนี้  

1) ทุนมนุษย ตัวแปรที่ศึกษาไดแก (1) การศึกษา (2) จํานวนแรงงาน ประกอบดวย 
(2.1) จํานวนแรงงานในครัวเรือน (2.2) จํานวนแรงงานจางนอกครัวเรือน (3) ประสบการณการทํา
สวนยาง เพื่อนําไปทดสอบดวยสถิติ ไค-สแควรกับการมีหนี้สินของครัวเรือน พบวา ในครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ จํานวนแรงงานจางนอกครัวเรือน และประสบการณการทําสวนยางมี
ความสัมพันธกับการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p≤0.01 แตการศึกษา และจํานวนแรงงาน
ในครัวเรือนไมมีความสัมพันธอยางนัยสําคัญทางสถิติกับการมีหนี้สิน ในขณะที่ครัวเรือนเกษตรกร
ที่ผลิตน้ํายางสด พบวา การศึกษามีความสัมพันธกับการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p≤0.01 
สวนจํานวนแรงงานในครัวเรือน จํานวนแรงงานจางนอกครัวเรือน และประสบการณการทําสวน
ยางไมมีความสัมพันธอยางนัยสําคัญทางสถิติกับการมีหนี้สิน (ตาราง 26) 

เมื่อพิจารณาขอมูลในรายละเอียดของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ การที่
จํานวนแรงงานจางนอกครัวเรือนมีความสัมพันธกับการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงจะ
เห็นไดวาในครัวเรือนที่มีการจางแรงงานนอกครัวเรือนมากจะมีหนี้สินมากตามไปดวย นั่นคือเมื่อ
ครัวเรือนเกษตรกรมีการจางแรงงานนอกครัวเรือน ภาวะการมีหนี้สินของครัวเรือนมีแนวโนมเพิ่ม  

สวนในดานประสบการณในการทําสวนยาง จากการศึกษาพบวา ประสบการณใน
การทําสวนยางมีความสัมพันธกับการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงจะเห็นไดวาครัวเรือน
เกษตรกรที่มีประสบการณในการทําสวนยางมากจะมีหนี้สินมากตามไปดวย แตเมื่อครัวเรือนมี
ประสบการณในการทําสวนยาง 25 ปขึ้นไป ภาวะหนี้สินในครัวเรือนจะลดลง  
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 ในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวา การศึกษามีความสัมพันธกับการมี
หนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อครัวเรือนมีระดับการศึกษาสูงขึ้น ภาวะหนี้สินของครัวเรือนมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น  

2) ทุนธรรมชาติ ตัวแปรที่ศึกษาไดแก (1) ขนาดพื้นที่ถือครองทั้งหมดของ
ครัวเรือน (2) พื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลว (3) พื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีด และ(4) พื้นที่นาเพื่อ
นําไปทดสอบดวยสถิติ ไค-สแควร กับการมีหนี้สินของครัวเรือน พบวา ในครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตยางแผนดิบ ในประเด็นพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดมีความสัมพันธกับการมีหนี้สินอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ p≤0.01 สวนขนาดพื้นที่ถือครองทั้งหมดของครัวเรือนพื้นที่สวนยางที่เปดกรีด
แลว และพื้นที่นาไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการมีหนี้สิน ในขณะที่ครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวา พื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลว และพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดมี
ความสัมพันธกับการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p≤0.05 สวนขนาดพื้นที่ถือครองทั้งหมด
ของครัวเรือน และพื้นที่นาไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการมีหนี้สิน (ตาราง 27) 

ผลการวิเคราะหพบวา พื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดมีความสัมพันธกับการมี
หนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย ครัวเรือนที่มีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดจํานวนมากมโีอกาส
มีหนี้สินในครัวเรือนมากกวาครัวเรือนที่ไมมีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดเลย ที่เปนเชนนี้อาจเปน
เพราะ ครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญนั้นจําเปนตองนําเงินมาใชลงทุนในการทําสวนยาง เชน การ
เตรียมพื้นที่ปลูกยาง ซ้ือปุยเคมี ยาฆาหญา การจางแรงงานในการตัดหญา เปนตน ซ่ึงการสรางสวน
ยางพาราในปจจุบันตองใชเงินในการลงทุนสูง สวนครัวเรือนเกษตรที่ไมมีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปด
กรีดก็จะลดภาระคาใชจายในการดูแลและบํารุงสวนยาง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ พีระพันธ 
แสงใส (2535) เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการใชปุยเคมีในสวนยางพาราของเกษตรกรรายยอยใน
จังหวัดสตูล ซ่ึงพบวา เกษตรกรที่มีหนี้สินจะมีสัดสวนการใชปุยเคมีสูงกวาเกษตรกรที่ไมมีหนี้สิน  

สวนในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวา พื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลวมี
ความสัมพันธกับการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยครัวเรือนที่มีพื้นที่สวนยางที่เปดกรีด
แลวจํานวนนอยมีโอกาสมีหนี้สินมากกวาครัวเรือนที่มีพื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลวจํานวนมาก ทัง้นี้
อาจเปนเพราะ จํานวนพื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลว เปนฐานที่สําคัญที่สามารถสรางรายไดหลัก
ใหแกครัวเรือน  

สวนในดานพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีด พบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายาง
สด ครัวเรือนที่มีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดมีในชวง 1-10 ไรมีแนวโนมมีหนี้สินในครัวเรือน
มากกวาครัวเรือนที่ไมมีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดเลย ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ครัวเรือน
เกษตรกรสวนใหญมีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดในชวง 1-10 ไร และจําเปนตองนําเงินมาใช
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ลงทุนในการทําสวนยาง เชน การเตรียมพื้นที่ปลูกยาง ซ้ือปุยเคมี ยาฆาหญา การจางแรงงานในการ
ตัดหญา เปนตน ซ่ึงการสรางสวนยางพาราในปจจุบันตองใชเงินในการลงทุนสูง สวนครัวเรือน
เกษตรที่ไมมีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดก็จะลดภาระคาใชจายในการดูแลและบํารุงสวนยางได 

3) ทุนทางการเงิน ตัวแปรที่ศึกษาไดแก ไดแก (1) รายไดรวมของครัวเรือน (2) 
รายไดในภาคเกษตรกรรม (3) รายไดจากสวนยางพารา (4) รายไดจากการเกษตรอื่น (5) รายไดนอก
ภาคเกษตร และ (6) เงินออมเพื่อนําไปทดสอบดวยสถิติ ไค-สแควรกับการมีหนี้สิน จากการศึกษา
พบวา ในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ ในประเด็นรายไดจากการเกษตรอื่น และเงินออมมี
ความสัมพันธกับการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p≤0.01 สวนประเด็นรายไดรวมของ
ครัวเรือน รายไดในภาคเกษตรกรรม รายไดจากสวนยางพารา และรายไดนอกภาคเกษตรไมมี
ความสัมพันธกับการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายาง
สด พบวา เงินออมมีความสัมพันธกับการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p≤0.01 และรายได
นอกภาคเกษตรมีความสัมพันธกับการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p≤0.05 สวนประเด็น
รายไดรวมของครัวเรือน รายไดในภาคเกษตรกรรม รายไดจากสวนยางพารา และรายไดจาก
การเกษตรอื่นไมมีความสัมพันธกับการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 28 )  

เมื่อพิจารณาขอมูลในรายละเอียดของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบใน
ประเด็นรายไดรวมทั้งหมดของครัวเรือน พบวา รายไดจากการเกษตรอื่นมีความสัมพันธกับการมี
หนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยครัวเรือนที่ไมมีรายไดจากการเกษตรอื่นมีแนวโนมที่จะมี
หนี้สินในสัดสวนที่สูงกวาครัวเรือนเรือนที่มีรายไดจากการเกษตรอื่น ๆ 

ในสวนของเงินออมในครัวเรือน พบวา เงินออมมีความสัมพันธกับการมีหนี้สิน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยครัวเรือนเกษตรกรไมมีเงินออมมีแนวโนมที่จะมีหนี้สินในสัดสวนที่
สูงกวาครัวเรือนที่มีเงินออม ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะในครัวเรือนที่ไมมีเงินออม เนื่องจากมีรายได
นอย รายจายสูง ทําใหไมสามารถเก็บเงินไวใชจายในยามเจ็บปวย/ฉุกเฉิน เพื่อการศึกษาของบุตร
หลาน และเพื่อการลงทุนในการประกอบอาชีพ จึงจําเปนตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งใน
ระบบและนอกระบบ ซ่ึงครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบสวนใหญเปนหนี้กับ ธกส.  

สวนครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวา ในประเด็นรายไดนอกภาคเกษตร 
จากการศึกษาพบวา รายไดนอกภาคเกษตรมีความสัมพันธกับการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยครัวเรือนเกษตรกรมีรายไดนอกภาคเกษตรมีแนวโนมที่จะมีหนี้สินในสัดสวนที่สูงกวา
ครัวเรือนที่ไมมีรายไดนอกภาคเกษตร  ในสวนของเงินออมในครัวเรือน พบวา เงินออมมี
ความสัมพันธกับการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยครัวเรือนเกษตรกรไมมีเงินออมมี
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แนวโนมที่จะมีหนี้สินในสัดสวนที่สูงกวาครัวเรือนที่มีเงินออม เหตุผลเดียงกับในครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ 

4) ทุนทางกายภาพ ตัวแปรที่ทําการศึกษา ไดแก (1) สวนยาง ณ ปจจุบันอยูใน
หมูบานหรือบริเวณใกลเคียง และ (2) ความสะดวกในการเดินทางไปสวนยางหรือขายผลผลิต
ยางพาราเพื่อนําไปทดสอบดวยสถิติ ไค-สแควร กับการมีหนี้สินของครัวเรือน พบวา ทุนทาง
กายภาพทุกตัวแปร กับการมีหนี้สินของครัวเรือนไมมีความสัมพันธอยางนัยสําคัญทางสถิติทั้งใน
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด (ตาราง 29)  

5) ทุนทางสังคม ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก (1) การเปนสมาชิกกลุมและองคกรตาง ๆ 
ในทองถ่ิน และ (2) สถานภาพในกลุม และองคกรในทองถ่ินเพื่อนําไปทดสอบดวยสถิติ ไค-สแควร 
กับการมีหนี้สินของครัวเรือน พบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตน้ํายางสด ในประเด็นการเปนสมาชิกกลุมและองคกรตาง ๆ ในทองถ่ินมีความสัมพันธกับการมี
หนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p≤0.01 สวนสถานภาพในกลุม และองคกรในทองถ่ินไมมี
ความสัมพันธกับการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตอยางใด ทั้งในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิต
ยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด (ตาราง 30) การพิจารณารายละเอียดในประเด็น
ตาง ๆ ดังนี้  

การเปนสมาชิกกลุม และองคกรตาง ๆ ในทองถ่ิน ผลการศึกษาพบวา ทั้งครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดในครัวเรือนที่เขารวมเปน
สมาชิกกลุมและองคกรตาง ๆ ในทองถ่ินครัวเรือนมีโอกาสมีหนี้สินในสัดสวนที่สูงกวาครัวเรือนที่
ไมไดเขารวมกลุมและองคกร ตาง ๆ ในทองถ่ินที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะการเขารวมกลุมและ
องคกรตาง ๆ ในทองถ่ิน เชน กลุมธนาคารหมูบาน หรือกลุมลูกคา ธกส. เกษตรกรโดยสวนใหญ                
มีวัตถุประสงคเพื่อการกูยืมเงินเพื่อใชจายทางดานการเกษตร การซื้ออุปกรณอํานวยความสะดวกใน
การประกอบอาชีพนั่นเอง ซ่ึงครัวเรือนที่เขารวมเปนสมาชิกกลุมมีสิทธ และมีโอกาสเขาถึงแหลง
เงินกูสูงกวาครัวเรือนที่ไมไดเขารวมกลุมและองคกรตาง ๆ ในทองถ่ิน ดังตาราง 26-30 



     

ตาราง  26  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทุนมนษุย กับผลลัพธในการดํารงชพีในดานการมหีนี้สินของครัวเรือน 
 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ (N=70) ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด (N=117) ทุนมนุษย 
ไมมีหนี้สิน มีหนี้สิน 2χ  คาSig. ไมมีหนี้สิน มีหนี้สิน 2χ  คาSig. 

1.การศึกษา         

• ประถมศึกษาลงมา 42.60(23) 57.40(31) 3.381 0.066 46.20(36) 53.80(42) 8.898 0.003** 

• มัธยมศึกษาขึ้นไป 68.80(11) 31.30(5)   17.90(7) 82.10(32)   

2. จํานวนแรงงาน         
2.1 แรงงานในครัวเรือน         

• 1 คน 40.00(4) 60.60(6) 0.346 0.557 22.20(4) 77.80(14) 1.932 0.165 

• 2 คนขึ้นไป 50.00(30) 50.00(30)   39.40(39) 60.60(60)   

2.2 แรงงานจางนอกครัวเรือน 

• ไมมี 57.60(34) 42.40(25) 10.127 0.001** 38.00(38) 62.00(62) 0.461 0.497 

• 1 คนขึ้นไป 0 100.00(11)   29.40(5) 70.60(12)   

3.1 ประสบการณการทําสวนยาง 

• นอยกวา 14 ป 75.00(12) 25.00(4) 9.128 0.010** 35.30(12) 64.70(22) 0.051 0.975 

• 14-24 ป 28.60(8) 71.40(20)   37.00(17) 63.00(29)   

• 25 ปขึ้นไป 53.80(14) 46.20(12)   37.80(14) 62.20(23)   

 
หมายเหต ุ:  *  มีความสัมพันธกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่   p≤0.05  และ   **       มีความสัมพันธกันอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถิติที่   p≤0.01 
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ตาราง  27 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทุนธรรมชาติ กับผลลัพธในการดํารงชีพในดานการมีหนี้สินของครัวเรือน 
  

ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ (N=70) ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด (N=117) ทุนธรรมชาติ 

ไมมีหนี้สิน มีหนี้สิน 2χ  คาSig. ไมมีหนี้สิน มีหนี้สิน 2χ  คาSig. 

1. ขนาดพื้นที่ถือครองทั้งหมดของครัวเรือน 

• นอยกวา 15 ไร  50.00(12) 50.00(12) 0.790 0.674 45.00(18) 55.00(22) 3.036 0.219 
• 15-32 ไร 51.40(18) 48.60(17)   36.40(20) 63.60(35)   
• มากกวา 32 ไร  36.40(4) 63.60(7)   22.70(5) 77.30(17)   

2. พื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลว 
• นอยกวา 9 ไร 33.30(5) 66.70(10) 1.793 0.408 13.60(3) 86.40(19) 6.517 0.038* 
• 9-24 ไร 52.30(23) 47.70(21)   43.20(35) 56.80(46)   
• มากกวา 24 ไร 54.50(6) 45.50(5)   35.70(5) 64.30(9)   

3.พื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีด 
• ไมมี 61.40(27) 38.60(17) 9.700 0.008** 45.90(34) 54.10(40) 8.353 0.015* 
• 1-10 ไร 14.30(2) 85.70(12)   13.60(3) 86.40(19)   
• มากกวา 10ไร 41.70(5) 58.30(7)   28.60(6) 71.40(15)   

4. พื้นที่นา         
• ไมมี 47.50(19) 52.50(21) 1.448 0.496 33.30(22) 66.70(44) 1.006 0.605 
• 1-3 ไร 57.10(12) 42.90(9)   43.80(14) 56.30(18)   
• มากกวา 3 ไร 33.30(3) 66.70(6)   36.80(7) 63.20(12)   

 

หมายเหต ุ:  *  มีความสัมพันธกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่   p≤0.05  และ   **       มีความสัมพันธกันอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถิติที่   p≤0.01 
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ตาราง  28  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทุนทางการเงิน กับผลลัพธในการดํารงชีพในดานการมีหนี้สินของครัวเรือน 
 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ (N=70) ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด (N=117) ทุนทางการเงิน 
ไมมีหนี้สิน มีหนี้สิน 2χ  คาSig. ไมมีหนี้สิน มีหนี้สิน 2χ  คาSig. 

1. รายไดรวมของครัวเรือน         

• นอยกวา100,000 บาท/ป 45.00(9) 55.00(11) 1.079 0.583 30.00(6) 70.00(14) 1.028 0.598 
• 100,000-300,000 บาท/ป 45.90(17) 54.10(20)   36.60(30) 63.40(52)   
• 300,000 บาท/ปขึ้นไป 61.50(8) 38.50(5)   46.70(7) 53.30(8)   

2.รายไดในภาคเกษตรกรรม         
• นอยกวา100,000 บาท/ป 36.00(16) 64.00(16) 4.510 0.105 27.30(9) 72.70(24) 3.784 0.151 
• 100,000-250,000 บาท/ป 48.40(15) 51.60(16)   37.10(26) 62.90(44)   
• มากกวา250,000 บาท/ป 71.40(10) 28.60(4)   57.10(8) 42.90(6)   

3. รายไดจากสวนยางพารา         
• นอยกวา100,000 บาท/ป 36.00(9) 64.00(16) 3.829 0.147 26.50(9) 73.50(25) 4.076 0.130 
• 100,000-250,000 บาท/ป 50.00(16) 50.00(16)   37.70(26) 62.30(43)   
•  250,000 บาท/ปขึ้นไป 69.20(9) 30.80(4)   57.10(8) 42.90(6)   

4. รายไดจากการเกษตรอื่น          

• ไมมีรายไดจากการเกษตรอื่น 38.50(20) 61.50(32) 8.274 0.004** 34.40(33) 65.60(63) 1.300 0.254 
• มีรายไดจากการเกษตรอื่น 77.80(14) 22.20(4)   47.60(10) 52.40(11)   

 
หมายเหตุ       *     มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่   p≤0.05  และ   **    มีความสัมพนัธกันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่   p≤0.01 
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ตาราง  28  (ตอ) 
 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ (N=70) ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด (N=117) ทุนทางการเงิน 
ไมมีหนี้สิน มีหนี้สิน 2χ  คาSig. ไมมีหนี้สิน มีหนี้สิน 2χ  คาSig. 

5. รายไดนอกภาคเกษตร         
• ไมมีรายได 52.70(2) 47.30(26) 2.521 0.324 44.60(37) 55.40(46) 7.590 0.022* 
• นอยกวา 50,000 บาท/ป 42.90(3) 57.10(4)   20.00(3) 80.00(12)   
• 50,000 บาท/ปขึ้นไป 25.00(2) 75.00(6)   15.80(3) 84.20(16)   
6. เงินออม         
• ไมมีเงินออม 8.70(2) 91.30(21) 23.254 0.000** 17.40(8) 82.60(38) 12.656 0.002** 
• นอยกวา 70,000 บาท 67.60(25) 32.40(12)   50.80(31) 49.20(30)   
• 70,000 บาทขึ้นไป 70.00(7) 30.00(3)   40.00(4) 60.00(6)   

 
หมายเหตุ       *       มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่   p≤0.05 

 **       มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่   p≤0.01 
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ตาราง  29  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทุนทางกายภาพ กับผลลัพธในการดาํรงชีพในดานการมีหนี้สินของครัวเรือน   
                           

ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ (N=70) ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด (N=117)  
ทุนทางกายภาพ ไมมีหนี้สิน มีหนี้สิน 2χ  คาSig. ไมมีหนี้สิน มีหนี้สิน 2χ  คาSig. 

1. สวนยาง ณ ปจจุบันอยูในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียง 
• ไม ใช 50.00(12) 50.00(12) 0.030 0.863 26.70(8) 73.30(22) 1.765 0.184 
• ใช 47.80(22) 52.20(24)   40.20(35) 59.80(52)   

2. ความสะดวกในการเดินทางไปสวนยางและขายผลผลิต 
• ไมมีความสะดวก 40.00(4) 60.00(6) 0.343 0.736 38.10(8) 61.90(13) 0.020 0.888 
• มีความสะดวก 50.00(30) 50.00(30)   36.50(35) 63.50(61)   

 
หมายเหตุ       *       มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่   p≤0.05 

 **       มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่   p≤0.01 
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ตาราง  30  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทุนทางสังคม กับผลลัพธในการดํารงชีพในดานการมีหนี้สินของครัวเรือน                                                                                                 
  

ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ (N=70) ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด (N=117)  
ทุนทางสังคม ไมมีหนี้สิน มีหนี้สิน 2χ  คาSig. ไมมีหนี้สิน มีหนี้สิน 2χ  คาSig. 

1. การเปนสมาชิกกลุมและองคกรตาง ๆ ในทองถิ่น 
• ไมเปน 77.80(28) 22.20(8) 25.310 0.000** 53.30(24) 46.70(21) 8.649 0.003** 
• เปน 17.60(6) 82.40(28)   26.40(19) 73.60(53)   

2. สถานภาพในกลุมและองคกรในทองถิ่น 
• เปนสมาชิก 21.43(6) 78.57(22) 0.005 0.990 26.70(16) 73.30(44) 0.014 1.000 
• เปนคณะกรรมการ 16.70(1) 83.30(5)   25.00(3) 75.00(9)   

 
หมายเหตุ       *       มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่   p≤0.05 

**       มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่   p≤0.01 
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กลาวโดยสรุป จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลลัพธการดํารงชีพดาน
การมีหนี้สินกับทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และ
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวา ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรที่
มีความสัมพันธกับผลลัพธการดํารงชีพดานการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งในครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ไดแก พื้นที่สวนยางที่ยังไม 
เปดกรีด เงินออม และ การเปนสมาชิกกลุมและองคกรตาง ๆ ในทองถ่ิน ซ่ึงเปนทุนธรรมชาติ              
ทุนทางการเงิน และทุนทางสังคม  

สวนทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรที่มีความสัมพันธกับ
ผลลัพธการดํารงชีพดานการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่พบในเฉพาะครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตยางแผนดิบ คือ แรงงานจางนอกครัวเรือน ประสบการณทําสวนยางพารา และรายไดจาก
การเกษตรอื่น 

สําหรับทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรที่มีความสัมพันธ
กับผลลัพธการดํารงชีพดานการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่พบในเฉพาะครัวเรือนเกษตรกร
ที่ผลิตน้ํายางสด คือ การศึกษา พื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลว และรายไดนอกภาคเกษตร (ตาราง 31) 
 
ตารางที่  31 ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตที่มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ                      

ผลลัพธการดํารงชีพดานการมีหนี้สินของครัวเรือน 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกร 
ชาวสวนยางพารา 

 
ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิต 

 
คาสถิติ 

ผลิตยางแผนดิบ 
(N=72) 

ผลิตน้ํายางสด 
(N=115) 

ทุนมนุษย    
การศึกษา 2χ   8.898** 
แรงงานจางนอกครัวเรือน 2χ  10.127**  
ประสบการณการทําสวนยาง 2χ  9.128**  
พ้ืนที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีด 2χ  11.173*  

ทุนธรรมชาติ    
พ้ืนที่สวนยางที่เปดกรีดแลว 2χ   6.517* 
พ้ืนที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีด 2χ  9.700** 8.353* 
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ตาราง  31  (ตอ) 
 

ประเภทของครัวเรือนเกษตรกร 
ชาวสวนยางพารา 

 
ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิต 

 
คาสถิติ 

ผลิตยางแผนดิบ 
(N=72) 

ผลิตน้ํายางสด 
(N=115) 

ทุนทางการเงิน    
รายไดจากการเกษตรอื่น 2χ  8.274**  
รายไดนอกภาคเกษตร 2χ   7.590* 
เงินออม 2χ  23.254** 12.656** 

ทุนทางสังคม    
การเปนสมาชิกกลุมและองคกรตาง ๆ  ใน
ทองถิ่น 

2χ  25.310** 8.694** 

 

หมายเหตุ       *       มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่   p≤0.05 
**       มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติที่   p≤0.01 

 

อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในครัวเรือนที่
ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนที่ผลิตน้ํายางสด ในตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จะเห็นถึงพลวัตรในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลผลิตยางพาราของเกษตรกรใน
ตําบลนาหมอบุญ จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมทําใหราคายางมีความผันผวนอยู
ตลอดเวลา สงผลใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด และพยายามนํา
ครัวเรือนไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืน ซ่ึงการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่
ผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสดมีความแตกตางกันทั้งในยุทธวิธีการผลิตเปนสําคัญเพื่อใหสามารถ
ไดมาซึ่งส่ิงที่ตองการและปรารถนาใหเพียงพอมากที่สุด การศึกษาการดํารงชีพครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราที่ผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสด ในประเด็นที่เชื่อมโยงสัมพันธกันไดแก ปญหาที่
ประสบอยูในปจจุบัน ทุน/สินทรัพยในระบบการผลิตของครัวเรือน นโยบาย แผนงาน และ ระบบ
การสงเสริมที่เกื้อหนุนการผลิต กลยุทธในการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพของเกษตรกร และผลลัพธ
การดํารงชีพ โดยปจจัยที่สงผลกระทบตอระบบการผลิตตามกรอบแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน  
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ที่เปนปญหาที่กอใหเกิดความออนแอ และความไมแนนอน ในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ 
ไดแก ปญหาราคายางพาราตกต่ํา การขาดแคลนเงินทุน ปจจัยการผลิตราคาสูง ยางใหปริมาณน้ํายาง
นอย การขาดแคลนแรงงาน ขั้นตอนการผลิตยุงยากการขาดแคลนน้ําสะอาดในการผลิต ดินเสื่อม
โทรม การคมนาคมไมสะดวก โรคและแมลง ไดแก หนายางตาย ใบรวง โรคยอดยางเนา ยางตาย 
ยืนตน ปลวกกินรากยาง และโรครากเนา และคาครองชีพสูง สวนในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํา
ยางสด ไดแก ปญหาปญหาราคายางพาราตกต่ํา การขาดแคลนเงินทุน ปจจัยการผลิตราคาสูง ยางให
ปริมาณน้ํายางนอย การขาดแคลนแรงงาน ดินเสื่อมโทรม การคมนาคมไมสะดวก เปอรเซ็นตน้ํายาง
ตกต่ํา ขาดการรับรูขาวสารยางพารา โรคและแมลง ไดแก หนายางตาย ใบรวง โรคยอดยางเนา ยาง
ตายยืนตน ปลวกกินรากยาง และโรครากเนา และคาครองชีพสูง แสดงใหเห็นวาครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งสองกลุมมักประสบปญหาหลายดาน ไมวาจะเปนปญหาสินคาปญหาอุปโภคบริโภคราคาแพง 
แตคงไมสําคัญเทาปญหาราคายางพาราตกต่ํา ซ่ึงจะเห็นไดวาปญหาตาง ๆ เหลานี้มีความสัมพันธกัน 
หากสามารถแกปญหาหนึ่งไดก็สามารถแกปญหาอื่นดวย โดยปญหาที่มีทั้งปญหาเกษตรกรสามารถ
แกไขไดเอง เชน การใชจายเงินอยางประหยัด ซ้ือเฉพาะสิ่งจําเปน เพื่อลดความเสี่ยงในการดํารงชีพ 
และบางปญหาตองอาศัยหนวยงานที่เกี่ยวของใหความชวยเหลือ เชน ในดานการใหความรูในเรื่อง
โรคและแมลงที่เกิดกับยางพารา การควบคุมราคาปจจัยดานการผลิต เชน ปุยเคมี ยาฆาหญา และ
การควบคุมราคาราคาสินคาอุปโภคและบริโภค ซ่ึงตองอาศัยความตั้งใจในปรับตัวและการ
แกปญหาของตัวเกษตรกรเอง และความจริงใจของหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ดานนโยบาย แผนงาน และ ระบบการสงเสริมที่เกื้อหนุนการผลิต ซ่ึงพบวา 
ครัวเรือนทั้งสองประเภทไดรับนโยบายและการสงเสริมไมแตกตางกัน เชน ไดรับความรูในการ
ผลิตและการตลาดจากหนายงานสงเสริม ไดแก กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และสํานักงาน
เกษตร เปนตน สวนดานการเงินไดแก กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ นอกจากนี้พบวายังมีกลไกการประสานงานในระดับทองถ่ินซึ่งมี 
ผูใหญบาน กํานัน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนกลไกสําคัญที่ทําใหสมาชิกใน
ชุมชนซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกรชาวสวนยางพาราไดเขาถึงขาวสาร บริการ และโครงการชวยเหลือ
จากรัฐในรูปแบบตาง ๆ  

ผลการศึกษาดานผลกระทบตอระบบการผลิตตามกรอบแนวคิดการดํารงชีพอยาง
ยั่งยืนซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ บัญชา สมบูรณสุข (2547) ศึกษา สาเหตุของปญหาการพัฒนา
ยางพาราไทยทั้งดานการผลิต การตลาด และอุตสาหกรรมยาง สามารถสรุปไดดังนี้ ผลผลิตตอไรต่ํา 
ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรสวนใหญอยูในระดับต่ําและดอยคุณภาพ การผลิตของ
เกษตรกรรายยอยไมสอดคลองกับความตองการของตลาด ตลาดยางพาราระดับทองถ่ิน เปนตลาดที่
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มีผูคาจํานวนมากกระจายอยูในระดับตําบลหมูบาน สงผลใหมูลคาที่เกษตรกรไดรับต่ํากวามูลคาที่
ควรจะเปน สวนตลาดประมูลยางทองถ่ินที่รัฐบาลเปนผูดําเนินการยังกระจายไมทั่วถึง เกษตรกร
ชาวสวนยาง และพอคายางระดับลางขาดโอกาสรับรูขอมูลขาวสารการตลาดและราคายาง ทําใหไม
สามารถตัดสินใจการดําเนินกิจกรรมของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในสภาพความเปนจริง
เกษตรกรจะทราบราคายางก็ตอเมื่อขายยางเทานั้น จึงถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาอยูเสมอ เหตุผล
ประการหนึ่ง คือรัฐบาลไมมีระบบขอมูลขาวสารที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางตลาดกลาง 
ตลาดทองถ่ิน และตลาดประมูลทองถ่ิน การกําหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนาและแกไข
ปญหายางพาราของประเทศไมสามารถแกปญหายางพาราครบวงจรได และรัฐขาดงบประมาณใน
การคนควาวิจัยและพัฒนา และการถายทอดการแปรรูปยางพารา Somboonsuke, et al. (2002) ได
ศึกษาปญหาในระดับฟารมของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ก และราคาในภาคใต พบวาปญหาที่
สําคัญที่สุดของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ก คือปญหาคุณภาพของผลผลิต โดยเฉพาะคุณภาพ
ของยางแผนดิบซึ่งพบวา เกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญรอยละ 61 ของเกษตรกรชาวสวนยาง
ขนาดเล็กทั้งหมด ผลิตยางแผนดิบที่มีคุณภาพต่ํา (ช้ัน 3-4) ปญหาการขาดเงินลงทุนในการผลิตทํา
ใหไมสามารถจัดหาหรือซ้ือปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพได เชน ในปจจุบันพบวา เกษตรกรชาวสวน
ยางใชปุยไมถูกตองตามหลักวิชาการ คือ เกษตรกรชาวสวนยางทราบเรื่องสูตรปุยแตไมมีเงินทุน ซ่ึง
จําเปนตอการจัดหา เปนตน ปญหาโรคและแมลงเปนปญหาเฉพาะพื้นที่ 

ความเชื่อมโยงระหวางนโยบาย แผนงาน และระบบการสงเสริมจากหนวยงานรัฐ 
และบริบทที่กอใหเกิดความออนแอ และความไมแนนอนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้ง
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสด จากการศึกษาสามารถวิเคราะหไดวา นโยบาย 
แผนงาน และระบบการสงเสริมจากหนวยงานรัฐ เปนปจจัยที่สําคัญตอการลดความออนแอ และ
ความไมแนนอนในการของเกษตรกรชาวสวนยางทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และ
น้ํายางสดไมแตกตางกัน โดยพบวาครัวเรือนทั้งสองประเภท ไดรับความรูในการผลิตและการตลาด
ผานหนวยงานสงเสริม ไดแกกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และสํานักงานเกษตร สวนดาน
การเงินครัวเรือนเกษตรกรไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางและ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ เปนตน นอกนี้ยังมีกลไกการประสานงานในระดับทองถ่ิน ซ่ึงมี
ทั้งผูใหญบาน กํานัน และ อ.บ.ต เปนตน ที่เปนกลไกสําคัญทําใหเกษตรชาวสวนยางไดเขาถึง
บริการ ขาวสารและโครงการชวยเหลือจากรัฐในรูปแบบตางๆ ซ่ึงจากนโยบาย แผนงาน และระบบ
การสงเสริมจากหนวยงานรัฐตอการลดความออนแอ และความไมแนนอนในระบบการผลิตของ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด สามารถ
สรุปไดดังนี้ 
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(1) นโยบาย แผนงาน และระบบการสงเสริมในดานการใหความรูในการผลติและ
การตลาดหนวยงานสงเสริมไดแก กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และ สํานักงานเกษตรชวยลด
ความออนแอและความไมแนนอนในการผลิตของเกษตรกรในประเด็น การขาดแคลนเงินทุนใน
ระบบการผลิต ปจจัยการผลิตราคาสูง โรคและแมลง สภาพดินเสื่อมโทรม และการรับรูขาวสารดาน
ยางพารา โดยสํานักงานการกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จะใหเงินทุนในการซื้อปจจัยการผลิต 
เชน ปุยเคมี ยาฆาหญา เปนตน ในสวนยางที่ไดรับการสงเคราะหในชวง (1-5 ป) ซ่ึงสามารถลด
ปญหาไดในระดับหนึ่ง และยังใหความรูในเรื่องการดูแลสวนยางพารา เชนในเรื่องโรคและ แมลงที่
เกิดกับยางพารา และยังใหความรูในเรื่องเทคนิคการเพิ่มปริมาณน้ํายาง และการเพิ่มเปอรเซ็นเนื้อ
ยางแหง สวนสํานักงานเกษตรจะใหความรูในเรื่องการผลิตปุยเชน ปุยหมักชีวภาพ เพื่อลดเงินทุน
ในการื้อปุย และการใหความรูเร่ืองโรคและแมลงที่เกิดกับยางพารา เปนที่นาสังเกตวาการแกปญหา
ในเรื่องโรคและแมลงที่เกิดกับยางพารา โรคพืชท่ีพบบอย ไดแก (1) โรคยืนตนตายจากเชื้อรา (2) 
โรคยางเปลือกแหง สวนแมลงที่เปนศัตรูยางที่พบมากที่สุด คือ ปลวก ซ่ึงพบวาทั้งครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด แตพบวาปญหาดังกลาวยังไม
สามารถรักษาไดอยางจริงจัง แตตองอาศัยการดูแลรักษาของเกษตรกรเองที่ตองหมั่นตรวจสอบตน
ยางพาราอยูเสมอวามีการระบาดโรคและแมลงในสวนหรือไม 

(2) นโยบาย แผนงาน และระบบการสงเสริมในดานการเงินหนวยงานสงเสริม
ไดแก กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ชวยลดความ
ออนแอและความไมแนนอนในการผลิตของเกษตรกรในประเด็น การขาดแคลนเงินทุนในระบบ
การผลิต ปจจัยการผลิตราคาสูง สํานักงานการกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จะใหเงินทุนใน
การซื้อปจจัยการผลิต เชน ปุยเคมี ยาฆาหญา เปนตน ในสวนยางที่ไดรับการสงเคราะหในชวง             
(1-7 ป) ซ่ึงสามารถลดปญหาไดในระดับหนึ่ง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.)ซ่ึง
เปนแหลงกูยืมเงินที่สําคัญของครัวเรือนเกษตรกร เนื่องจาก ธกส. คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ํากวา
แหลงเงินกูนอกระบบ เกษตรกรสวนใหญกูยืมเงินเพื่อใชจายในการลงทุนทางการเกษตร เชน 
ปุยเคมี เปนตน และซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวกตอการประกอบอาชีพ เชน รถจักรยานยนต เปนตน  

(3) กลไกการประสานงานในระดับทองถ่ินซึ่งมี ผูใหญบาน กํานัน และสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ชวยลดความออนแอ และความไมแนนอนในการผลิตของ
เกษตรกรในประเด็น การคมนาคมไมสะดวก และการขาดแคลนน้ําสะอาดในการผลิตยางแผนดิบ 
โดยผูใหญบาน กํานัน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนกลไกสําคัญที่ทําใหเกิด
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน ไฟฟา และการสรางแหลงกักเก็บน้ํา เปนตน ซ่ึงชวยอํานวย
ความสะดวกในการประกอบอาชีพไดในระดับหนึ่ง  
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สวนในประเด็นปญหาราคายางตกต่ํา การขาดแคลนแรงงาน ขั้นตอนการผลิตยาง
แผนดิบยุงยาก เปอรเซ็นน้ํายางตกต่ํา และคาครองชีพสูง เปนปญหาที่สําคัญที่มีความสัมพันธกัน ซ่ึง
หากสามารถแกปญหาหนึ่งไดก็จะสามารถแกปญหาอื่น ๆ ไดดวย บางปญหาเกษตรกรสามารถ
แกปญหาไดเอง และบางปญหาตองอาศัยหนวยงานรัฐใหความชวยเหลือ 

เมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน ทั้งในครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสด พบวา การเปลี่ยนแปลงของทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิต ทั้ง             
5 ดาน คือ ทุนมนุษย ทุนธรรมชาติ ทุนทางการเงิน ทุนทางกายภาพ และทุนทางสังคม เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ระบบตลาด และนโยบาย แผนงาน และ ระบบการ
สงเสริมที่เกื้อหนุนการผลิตทําใหเกิดความออนแอ และความไมแนนอนกับระบบการผลิตของ
เกษตรกร ซ่ึงสงผลกระทบตอ ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตที่เกษตรกรครอบครองและใช
ประโยชนทั้งในทางบวก และทางลบ จากปญหาที่กอใหเกิดความออนแอและความไมแนนอนใน
การผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสด การชวยเหลือจากรัฐบาลผานนโยบาย แผนงาน และระบบการ
สงเสริมที่เกื้อหนุนการผลิต การเปล่ียนแปลงของทุน/ทรัพยสินในครัวเรือนที่เกี่ยวของกับการดํารง
ชีพ ทําใหเกษตรกรจําเปนตองปรับยุทธวิธีในการดํารงชีพ โดย 1) การปรับรูปแบบและวิธีการผลิต 
เพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไขทางตลาด และการมีทุน/สินทรัพยของครัวเรือน พบวา เกษตรกรของ
ทั้งสองกลุมตัวอยางมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลผลิตประกอบดวย 4 รูปแบบคือ (1) การเปลี่ยน
จากยางแผนดิบเปนน้ํายางสด โดยพบวามีเงื่อนไขในการตัดสินใจ คือ ใชระยะเวลาทํางานนอยลง 
ขั้นตอนการผลิตงาย ไมเหนื่อย ไดรับรายไดที่เปนเงินสดเร็วขึ้น และราคาน้ํายางสดที่สูงขึ้น (2) การ
เปลี่ยนจากยางแผนดิบเปนยางกอนถวย โดยมีเงื่อนไขในการตัดสินใจ คือ ใชระยะเวลาทํางาน
นอยลง ขั้นตอนการผลิตงาย ไดรับรายไดที่เปนเงินสดเร็วขึ้น สามารถใชเวลาวางประกอบอาชีพ
เสริม และภาวะขาดแคลนแรงงาน (3) การเปลี่ยนจากน้ํายางสดเปนยางกอนถวย เนื่องจากระยะเวลา
ทํางานนอยลง ขั้นตอนการผลิตงาย ปริมาณผลผลิตลดลงและคาเนื้อยางต่ํา การผลิตยางกอนถวยมี
ความคุมคากวาการขายน้ํายางสด สามารถใชเวลาวางประกอบอาชีพเสริม และภาวะขาดแคลน
แรงงาน และ (4) เปล่ียนแปลงสลับไปมาของผลผลิตยาง ซ่ึงไมพบลักษณะการผลิตทั้งน้ํายางสด
และยางแผนดิบในแปลงเดียวกันในชวงเวลาเดียวกันนั่นคือ เกษตรเลือกรูปแบบการผลิตเพียงชนิด
เดียวและพบการเปลี่ยนแปลสลับไปมาของผลผลิตยางโดยมีเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การผลิตคือ ราคายางที่สูงขึ้น 2) การลดตนทุนการผลิต พบวา เกษตรกรมีวิธีการปรับตัวโดยการลด
ปริมาณการใชปุยเคมี และเวนชวงการใสปุยปเวนปเพื่อลดตนทุนการผลิตภายใตสภาวะปจจัยการ
ผลิตที่มีราคาสูง แตมีขอสังเกตคือ การลดปริมาณการใชปุยในสวนยางพารา โดยเฉพาะสวนที่เปด
กรีดแลวมักสงผลใหตนยางใหน้ํายางนอย และเกษตรกรยังไมเห็นความสําคัญของการใชปุยชีวภาพ 
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โดยใหเหตุผลวาถึงแมราคาปุยชีวภาพมีราคาถูกกวาปุยเคมี แตปริมาณที่ใชมากกวาปุยเคมีจึงทําให
มูลคาการใชจายในการซื้อปุยชีวภาพสูงกวามูลคาของปุยเคมี และ 3) การทําการผลิตเพื่อบริโภค
ควบคูไปกับการผลิตเพื่อการคา โดยพบวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ทําการผลิตเพื่อการคาเปนหลักอาจกลาวไดวา การผลิตเพื่อการคาได
กลายเปนสวนหนึ่ง และเปนสวนที่สําคัญของชีวิตชาวสวนยางเนื่องจากมีความตองการรายไดเพื่อ
ใชจายในครัวเรือน เชนการซื้อหาเครื่องอุปโภคบริโภค การศึกษาของบุตร การรักษาพยาบาล และ
อ่ืน ๆ รวมไปถึงการลงทุนในการผลิตก็ตองอาศัยปจจัยการผลิตก็ตองอาศัยปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่
ไดมาจากการซื้อขายในระบบตลาด  แตกระนั้นก็ตามยังมีชาวสวนยางพาราบางสวนที่ยังคง
รักษาการผลิตเพื่อการบริโภคไวเปนสวนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจของครัวเรือนนั่นคือ การทํานา การ
ปลูกไมผลไวรอบ ๆ บาน การเลี้ยงปลา เปนตน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงใหเห็นถึงระบบคิดที่คํานึงถึง
การอยูรอด นอกจากนี้ยังพบวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดใชเวลาในการทํากิจกรรมการ
ผลิตนอยกวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ โดยเวลาที่เกษตรกรใชในการทํากิจกรรมการ
ผลิตยางพาราเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเลือกทํากิจกรรมอื่น ๆ ทั้งที่กอใหเกิดรายไดและไม
กอใหเกิดรายได อยางไรก็ตามการประหยัดเวลาในการทํากิจกรรมการผลิตยางพารานั้น สงผลให
ครัวเรือนเกษตรกรสามารถบริหารเวลาที่เหลือในแตละวันไปประกอบอาชีพเสริมอื่น ๆ ซ่ึงมี
หลากหลายทั้ง เล้ียงสัตว/ ปศุสัตว สัตวที่นิยมเลี้ยง ไดแก วัว หมู แพะไก และเปด การเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา เชน ปลาดุก และปลานิล เปนตน การทําสวนผลไม เชน เงาะ ลองกอง ทุเรียน และมังคุด เปนตน 
คาขาย อาชีพอ่ืน ๆ เชน พนักงานแอมเวย  

ผลที่เกิดจากการเลือกกลยุทธในการดํารงชีพ สามารถสรุปไดดังภาพประกอบที่ 17
เพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากภายนอกระบบการผลิต และปญหาที่เกิดจากระบบการผลิตเอง โดย
คํานึงถึงทรัพยสินที่เกษตรครอบครองอยู และสามารถเขาถึงเพื่อใชประโยชนในตัวทรัพยากรตาง ๆ 
เหลานั้น นโยบาย และระบบการสงเสริมของรัฐที่เกื้อหนุนตอการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร จะ
สงผลตอผลลัพธการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตน้ํายางสด ในดาน ภาวะหนี้สินในครัวเรือน ความสามารถในการชําระหนี้ และความพึงพอใจ
ในความเปนอยูในดานตาง ๆ คือ ดานการบริโภคอาหาร ดานเสื้อผาและเครื่องนุงหม ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก ดานรายได ดานการศึกษาของบุตรหลาน และดานสาธารณสุข โดยพบวา ปจจุบัน
รายไดจากการกรีดยางอยางเดียวไมเพียงพอในการใชจายภายในครัวเรือน เนื่องจากราคาสินคา
อุปโภคบริโภคราคาสูงขึ้น และความตองการที่ไมมีขีดจํากัดจึงทําใหครัวเรือนเกษตรกรมีหนี้สิน
มาก โดยพบวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีหนี้สินมากกวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยาง
แผนดิบ ซ่ึงมีทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรที่มีความสัมพันธกับผลลัพธ
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การดํารงชีพดานการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ 
และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ไดแก ทุนมนุษย ทุนธรรมชาติ ทุนทางการเงิน และทุนทาง
สังคม เมื่อพิจารณาถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ของครัวเรือน พบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตน้ํายางสดมีความสามารถในการชําระหนี้ ต่ํากวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ สวนการ
ประเมินความพึงพอใจในความเปนอยูวามีความพอเพียงดานตาง ๆ ทั้ง 6 ดาน คือ 1) ความเพียงพอ
ดานการบริโภคอาหาร 2) ความเพียงพอดานเสื้อผา และเครื่องนุงหม 3) ความเพียงพอดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก 4) ความเพียงพอดานรายได 5) ความเพียงพอดานการศึกษาของบุตรหลาน และ 
5) การไดรับบริการดานสาธารณสุขที่เพียงพอ วาครัวเรือนมีความเพียงพอหรือไมเพียงพอในการ
เขาถึงหรือไดรับส่ิงตาง ๆ เหลานี้เพียงใด พบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และเกษตรกร
ที่ผลิตน้ํายางสด มีสัดสวนของความพอเพียงในทุก ๆ ดานในสัดสวนที่สูง ซ่ึงผลผลลัพธการดํารง
ชีพดังกลาวจะสงผลตอทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิต ทั้ง 5 ดานทั้งในทางบวกและทางลบ 

อยางไรก็ตามการที่ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และเกษตรกรที่ผลิต               
น้ํายางสดมีหนี้สินในสัดสวนที่สูงนั้นนาจะกอใหเกิดผลกระทบหรืออุปสรรคในการพัฒนา                  
ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตไดในอนาคต ซ่ึงครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองก็ยังคงหาทางออกที่
เปนไปไดดวยการประนีประนอมเพื่อใหครัวเรือนอยูรอดไดอยางไมยากลําบากมากนักโดยสมาชิก
ในครัวเรือนอาจตองดิ้นรน หรือใชแรงงานอยางเขมขนเพื่อเพิ่มรายไดใหแกครัวเรือน เพื่อใหมี
รายไดเพียงพอสําหรับการใชจายคาอาหารในชีวิตประจําวัน และเพื่อความเปนอยูที่ดีของครัวเรือน  
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หมายเหตุ    หมายถึง  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  p≤0.05 
 หมายถึง  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่  p≤0.01 
 
ภาพประกอบ   17  แสดงทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตที่มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติกับผลลัพธการดํารงชีพดานการมีหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรทั้งสอง
กลุม 

 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ 
ผลิตยางแผนดิบ 

 

ครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตน้ํายางสด 

ทุนทางสังคม 
• การเปนสมาชกิกลุมและองคกรตาง ๆ ในทองถ่ิน 

ทุนทางการเงนิ 
• รายไดจากการเกษตรอื่น 

• รายไดนอกภาคเกษตร 

• เงินออม 

ทุนธรรมชาต ิ
• พื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรดี 
 
• พื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลว 

ทุนมนุษย 

• การศึกษา 
 

• แรงงานจางนอกนอกครัวเรือน 
 

• ประสบการณการทําสวนยางพารา 



บทที่ 6 
 

สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) พัฒนาการรูปแบบผลผลิตยางพาราใน
ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช (2) ลักษณะการผลิต และการตลาดยาง
แผนดิบ และน้ํายางสดของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (3) การดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด และ (4) ความสัมพันธระหวางผลลัพธการดํารงชีพดานการมีหนี้สินกับ
ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตน้ํายางสด  

การเลือกสถานที่ทําการวิจัยคือ ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปนการเลือกแบบเจาะจงเนื่องจากเปนตําบลที่มีเกษตรกรผลิตยางแผนดิบและน้ํา
ยางสดมากที่สุด และยังสามารถสังเกตการณเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลผลิตของเกษตรกรไดอยาง
ชัดเจน ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับขอมูลเชิงปริมาณใชครัวเรือนเปนหนวยในการศึกษา โดย
ใหกลุมตัวอยางสําหรับการศึกษาคือ ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ จํานวน 70 ครัวเรือน 
และเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด จํานวน 117 ครัวเรือน รวมจํานวนกลุมตัวอยางสําหรับการศึกษาครั้ง
นี้ทั้งหมด 187 ครัวเรือน เทคนิคการสุมตัวอยางเปนแบบสุมตัวอยางอยางงาย โดยวิธีจับฉลากแบบ
ไมใสคืน สวนผูใหขอมูลหลักสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพไดแก ผูนําชุมชน และแกนนํากลุมเกษตรกร 
และเจาหนาที่ของรัฐ เชน เกษตรตําบลที่รับผิดชอบตําบลนาหมอบุญ  

การรวบรวมขอมูล ใชวิธีการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
สัมภาษณหัวหนาครัวเรือน คูสมรส หรือสมาชิกที่สามารถใหขอมูลไดครบและครอบคลุมตลอด
แบบสัมภาษณ ซ่ึงเปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ สวนขอมูลเชิงคุณภาพ ใชแบบสัมภาษณ
กึ่งโครงสราง การสังเกต การสํารวจพื้นที่ และการรวบรวมขอมูลเอกสารจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยโปรแกรมทางสถิติโดยใชรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานดวยไค-สแควร สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการแยกแยะประเด็นหาความ
เชื่อมโยง และความสอดคลองของเนื้อหาตามกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยการเชื่อมโยงสิ่งที่
คนพบกับแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน ในประเด็นที่เกี่ยวกับ ปญหาที่กอใหเกิดความออนแอ และ
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ความไมแนนอนกับระบบการผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสด  นโยบาย  และองคกรตาง  ๆ                            
ที่เกี่ยวของ เทคนิคและวิธีการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพ รวมถึงผลลัพธการดํารงชีพของครัวเรือน
เกษตรกร นอกจากนี้ยังอาศัยขอมูลบางสวนที่ไดจากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง นํามาวิเคราะห
โดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย เพื่อใชประกอบในการอธิบายผล
การศึกษา และศึกษาความสัมพันธระหวางผลลัพธการดํารงชีพดานการมีหนี้สินกับทุน/ทรัพยสิน
ในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด
ผลการวิจัยพบวา 
 

1. พัฒนาการรูปแบบผลผลิตยางพาราในตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ดําเนินการในหลาย
รูปแบบ เชน ยางแผนดิบ และน้ํายางสด ทําใหครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารามีทางเลือกใน
การเลือกรูปแบบผลผลิต โดยรูปแบบผลผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราใน
ตําบลนาหมอบุญมีการพัฒนาและปรับตัวอยางตอเนื่อง ทั้งที่เกิดจากการเรียนรูของเกษตรกรเอง 
และจากการสงเสริมจากหนวยงานของรัฐ เพื่อปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
และการพัฒนาของอุตสาหกรรมยาง และคานิยมตลอดจนความจําเปนบางประการของครัวเรือน
เกษตรกรเอง การพัฒนารูปแบบผลผลิตยางพาราในพื้นที่วิจัยสามารถแบงออกไดเปน 3 ยุค คือ                   
(1) รูปแบบผลผลิตยางพาราในยุคปายาง (2) รูปแบบผลผลิตยางพาราในยุคสวนยางสงเคราะห 
(พ.ศ.2513-พ.ศ. 2532) และ (3) รูปแบบผลผลิตยางพาราในยุคอุตสาหกรรม (พ.ศ.2533-ปจจุบัน) 

 
2. ลักษณะการผลิต และการตลาดยางแผนดิบ และน้ํายางสดของเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราในพื้นท่ีตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 2.1 ลักษณะการผลิตยางพารา 

2.1.1 วัตถุประสงคของการผลิต ครัวเรือนเกษตรกรมีวัตถุประสงคการใน
การผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสด เพื่อจําหนายเปนรายไดหลักของครัวเรือน และเปนอาชีพหลัก
ของครัวเรือนที่สืบทอดมาจากรุนพอแม นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคอ่ืนเพิ่มเติมคือ การทําสวนยาง
เพื่อเปนมรดกใหลูกหลานและเพื่อความเปนอยูที่ดีของครัวเรือน ลักษณะการผลิตทางการเกษตรทั้ง
ในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด สวนใหญเปนการ
ปลูกยางเชิงเดี่ยว และมีกิจกรรมทางการเกษตรอื่น ๆ รวมกับสวนยาง เชน การทําสวนผลไม ทํานา 
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และเลี้ยงสัตว โดยการทํานานั้นเปนอาชีพหลักที่ทํามาตั้งแตบรรพบุรุษ วัตถุประสงคในการผลิตขาว
เพื่อบริโภคเปนหลัก ที่เหลือจึงขาย  สวนการเลี้ยงสัตว เชน เล้ียงวัว เปนการเลี้ยงสัตวเพียงจํานวน
นอยตัวเพื่อการเสริมรายจาย โดยใชพื้นที่ในสวนยางหรือแยกแปลงและใชเวลาวางหลังกรีดยาง 
ในขณะที่การทําสวนผลไม เชน สวนทุเรียน มังคุด ลองกอง เปนตน เปนการใชพื้นที่แยกแปลง 
วัตถุประสงคในการผลิตเพื่อบริโภคเปนหลัก และเปนอาชีพเสริมรายจาย  

2.1.2 ท่ีดินและการใชประโยชนท่ีดิน ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมี
ขนาดพื้นที่ถือครองทั้งหมดเฉลี่ย 23.97 ไร สวนใหญมีขนาดพื้นที่ถือครองทั้งหมดในชวง 15-32 ไร 
ซ่ึงประกอบดวย พื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลวเฉลี่ย 17.36 ไร สวนใหญอยูในชวง 9-24 ไร สวน
ขนาดพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีด มีขนาดเฉลี่ย 5.18 ไร สวนใหญไมมีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปด
กรีด และมีพื้นที่นาเฉลี่ย 1.55 ไร 

สําหรับครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวา มีขนาดพื้นที่ถือครอง
ทั้งหมดเฉลี่ย 23.97 ไร สวนใหญมีขนาดพื้นที่ถือครองทั้งหมดในชวง 15-32 ไร ซ่ึงประกอบดวย 
พื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลวเฉลี่ย 16.16 ไร สวนใหญอยูในชวง 9-24 ไร สวนพื้นที่สวนยางที่ยังไม
เปดกรีดเฉลี่ย 5.19 ไร สวนใหญไมมีพื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีด และมีพื้นที่นาเฉลี่ย 1.85 ไร 

2.1.3 การจัดการและการดูแลสวนยาง สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
1) การใชพันธุยาง พบวา พันธุยางที่นิยมปลูกมากที่สุด คือ พันธุ 

RRIM600 เนื่องจากเกษตรกรใหเหตุผลวา เปนพันธุที่ใหปริมาณน้ํายางสูง ทรงตนสวย และใหเนื้อ
ไมยางดี และสามารถหาซื้อกลาพันธุไดงาย สําหรับจํานวนตนตอไรอาจแตกตางกันไปในแตละ
สวนโดยมากนิยมปลูกในอัตรา 70-80 ตนตอไร  

2) การกําจัดวัชพืช พบวา ในดานปญหาวัชพืช พบวา สวนยางสวนใหญ
มีปญหาวัชพืช การจัดการกับปญหาดังกลาวใชวิธีเชิงกล เชน การตัดดวยเครื่องตัดหญา รถไถ การ
ถาง  และการใชสารเคมีฉีด โดยมีการกําจัดวัชพืช 2 คร้ังตอปกอนใสปุย นอกจากนี้การกําจัดวัชพืช
ยังชวยใหมีความสะดวกในการเดินกรีดยางในเวลากลางคืน รวมทั้งทําใหปลอดภัยจากสัตวมีพิษ
ตาง ๆ เชน งู ตะขาบ ที่เปนอันตรายตอเกษตรกร 

3) การใสปุย พบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด เลือกใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 ใหเหตุผลวาหาซื้อไดงายในทองตลาด 
ปริมาณใสปุยประมาณ 50 กิโลกรัมตอไร ความถี่การใสปุยเคมีประมาณ 1-2 คร้ังตอป นอกจากนี้
เกษตรกรยังใสปุยชีวภาพ โดยใหเหตุผลวา ปุยชีวภาพจะชวยปรับปรุงโครงสรางดินในระยะยาว 
ปริมาณการใชประมาณ 55 กิโลกรัมตอไร ความถี่การใสปุยชีวภาพประมาณ 1-2 คร้ังตอปซ่ึง
เกษตรกรจะใชปุยเคมีและปุยชีวภาพสลับปเวนป 
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4) การควบโรคและแมลงศัตรูของยางพารา การทําสวนยางพารามี
ปญหาเรื่องโรคและแมลงคอนขางมากโดยเฉพาะปญหาโรคยาง เชน ยางหนาแหง ปลวก เปนตน 
ซ่ึงเกษตรกรใชวิธีแกปญหาโดยหยุดกรีดยางตนนั้นๆ หรือใสปุยเพื่อบํารุงตนยาง สวนการควบคุม
ปลวกนั้นเกษตรกรใชวิธีหมั่นตรวจตราทําลายรังปลวกไมใหมาทําลายหนากรีดได โดยพบวาทั้ง
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีการควบโรคและ
แมลงศัตรูยางพาราเหมือนกัน 

2.1.4 การกรีดยางและระบบการกรีดยาง พบวา สวนยางสวนใหญเปดกรีดยาง
เมื่ออายุโดยเฉลี่ย 7.0 ป การใชระบบกรีดพบวา ทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและ
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีระบบกรีดที่นิยมใชมีเพียงสองระบบคือระบบกรีด 1/3S 3d/4 
และ 1/2S 3d/4  

 2.1.5 ชวงเวลาการทํางานของเกษตรกร พบวา ระยะเวลาที่ใชในการทํา
กิจกรรมการผลิตยางพาราเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเลือกรูปแบบการผลิตของครัวเรือน
เกษตรกร โดยครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบจะใชเวลาในการผลิตมากกวาครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด นั่นคือครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบจะใชเวลาในการผลิตเฉลี่ย 
9.02 ช่ัวโมงตอวันตอครัวเรือน ในขณะที่ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดใชเวลาเฉลี่ยเพียง 6.93 
ช่ัวโมงตอวันตอครัวเรือน โดยครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองรูปแบบจะใชเวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ
กรีดยาง ไดแก การลับมีดกรีดยาง เตรียมตะเกียงหรือแบตเตอรี่ และเครื่องนุงหม เปนตน เกษตรกร
ทั้งสองรูปแบบเริ่มกรีดยางตั้งแต 24.00 น. หรือ 02.30 น. ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่สวนยาง 
ระยะทางระหวางที่พักกับสวนยาง และจํานวนแรงงานกรีด โดยเกษตรกรที่มีพื้นที่สวนยางมาก 
หรือระยะที่พักกับสวนยางไกลก็จะเริ่มกรีดยางเร็วขึ้น ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญกรีดยางเสร็จสิ้นใน
เวลา 6.00 น. 

ในขั้นตอนเก็บผลผลิตหรือการเก็บน้ํายาง หลังจากกรีดยางเสร็จเกษตรกรใช
ในการรับประทานอาหารเชา ทักทายเพื่อนบานหรือพักผอน ประมาณ 1 - 2 ช่ัวโมง และเริ่มเก็บ
ผลผลิตในชวงเวลา 07.00 – 08.00 น. และเก็บน้ํายางเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 10.00 น. สําหรับ
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ เกษตรกรจะนําน้ํายางสดไปผลิตยางแผนดิบ สวนครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดก็จะนําไปขาย ณ จุดรับซื้อในหมูบานทันที สําหรับครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตยางแผนดิบจะนําน้ํายางสดไปแปรรูปเปนยางแผนดิบซึ่งมีขั้นตอนการแปรรูปดังนี้คือ (1) นํา
น้ํายางสดมากรองใหสะอาด (2) แบงน้ํายางสดใสตะกง ๆ ละ 4 ลิตร (3) เติมน้ําสะอาดประมาณ 3.5 
ลิตร (4) เติมน้ํากรด (กรดฟอรมิก หรือน้ําสมยาง) 1 ฝาตอ 1 ตะกง (5) รอประมาณครึ่งชั่วโมง
เพื่อใหยางแข็งตัว (6) นํายางที่แข็งตัวไปตบ หรือเหยียบเพื่อใหไดยางแผนบางพอที่จะเขาเครื่องรีด
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ยางได (7) นํายางแผนเขาเครื่องรีดยางลื่น 2 รอบ และเขาเครื่องรีดยางดอก 1 รอบ และ (8) นํายาง
แผนดิบที่ไดไปลางแลวตากแดดใหแหง ซ่ึงครัวเรือนเกษตรกรจะเริ่มผลิตยางแผนดิบในชวงเวลา
ประมาณ 10.00 น. และเสร็จขั้นตอนการผลิตยางดิบในเวลาประมาณ 14.00 นาฬิกา ยางแผนดิบที่
ไดสวนใหญเปนยางแผนชั้น 3 ดังนั้นจะเห็นไดวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและน้ํายาง
สด มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละวันเหมือนกัน คือ 1) ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณกรีดยาง 2) 
ขั้นตอนการกรีดยาง และ 3) ขั้นตอนเก็บผลผลิตหรือการเก็บน้ํายาง แตมีความแตกตางกันในเรื่อง
ขั้นตอนการแปรรูปผลผลิต ในดานปริมาณผลผลิต จากการศึกษาพบวาในป 2552 ครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบมีปริมาณผลผลิตในแตละครั้งกรีดเทากับ 2.33 กิโลกรัมตอไร ราคาขาย
เฉลี่ยเทากับ 51.93 บาทตอกิโลกรัม สวนครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีปริมาณผลผลิตในแต
ละครั้งกรีดเทากับ 6.50 กิโลกรัมตอไร มีเปอรเซ็นตน้ํายางสดอยูระหวาง 27-34 เปอรเซ็นต ราคาขาย
เฉลี่ยเทากับ 50.46 บาทตอกิโลกรัม 

2.2. การตลาดยางพารา เปนการศึกษาเพื่อใหทราบวาการตลาดยางพาราของ
เกษตรกรในปจจุบันเปนอยางไร โดยอธิบายในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

2.2.1 วิถีการตลาดยางแผนดิบ พบวา 
แหลงการขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกร พบวา ในครัวเรือนเกษตรกรที่

ผลิตยางแผนดิบ มีแหลงขายผลผลิตยางพาราหลายแหลงดวยกัน คือ พอคาในพื้นที่ สหกรณ สกย. 
ตลาดกลางยางพารา และโรงงานในจังหวัดใกลเคียง ซ่ึงเกษตรกรโดยสวนใหญนิยมขายใหพอคา
คนกลาง เนื่องจากมีความสะดวกในการขาย และไดรับเงินทันที และความถี่ในการขายเทากับ 15 
วันตอเดือน  

2.2.2 วิถีการตลาดน้ํายางสด 
ในขณะที่ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด เกษตรกรสวนใหญขายผลผลิต

ใหกับพอคาคนกลางในพื้นที่ และสหกรณ สกย. ซ่ึงกระจายอยูในพื้นที่ การเลือกแหลงขายน้ํายาง
สด เกษตรกรจะพิจารณาจากเปอรเซ็นตน้ํายางสดที่ไดรับ และราคาน้ํายางสด ความถี่ในการขาย
เทากับจํานวนวันกรีด ซ่ึงเทากับ 20-25 วันตอเดือน สวนการรับเงินนั้นขึ้นอยูกับเกษตรกรจะตกลง
กับพอคาคนกลาง ซ่ึงมีหลายแบบ เชน ขอรับเงินในทันที หรือขอรับเงินเดือนละ 2 คร้ังเหมือนกับ
สหกรณ สกย. ในปจจุบันชองทางในการขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกร พบวาเกษตรกรสวน
ใหญยังคงขายผลผลิตใหกับพอคาคนกลางทั้งในและนอกพื้นที่ จุดออนของเกษตรกร คือขาดการ
รวมกลุมเกษตรกรเพื่อขายผลผลิตทั้งยางแผนดิบ และน้ํายางสด จึงขาดอํานาจในการตอรองเรื่อง
ราคา และไดรับเปอรเซ็นตน้ํายางสดที่ไมยุติธรรม เมื่อพิจารณาเกษตรกรที่มีการเขารวมกลุมกับ
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สหกรณ สกย. พบวาการดําเนินงานของสหกรณ สกย. ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และการ
ดําเนินงานไมไดคํานึงถึงผลประโยชนของสมาชิกอยางแทจริง  

2.2.3 วิถีการตลาดยางกอนถวย ผลผลิตยางพาราในรูปยางกอน มีชองทางการ
ขายเพียงชองทางเดียว คือ เกษตรกรจะขายใหแกพอคาคนกลางในชุมชน จากนั้นพอคาคนกลางใน
ชุมชนจะรวบรวมขี้ยางเพื่อขายแกพอคาคนกลางในอําเภอ ซ่ึงจะสงตอไปยังโรงงานยางพาราอีก
ทอดหนึ่ง 

จะเห็นไดวาในปจจุบันชองทางในการขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรสวน
ใหญยังคงขายผลผลิตใหกับพอคาคนกลางทั้งในและนอกพื้นที่ จุดออนของเกษตรกร คือขาดการ
รวมกลุมเกษตรกรเพื่อขายผลผลิตทั้งยางแผนดิบ และน้ํายางสด จึงขาดอํานาจในการตอรองเรื่อง
ราคา และไดรับเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในน้ํายางสดที่ไมยุติธรรม โดยพบวามีเปอรเซ็นตเนื้อยาง
แหงในน้ํายางสดอยูระหวาง 27-34 เปอรเซ็นต ซ่ึงมีคาต่ําในมุมมองของเกษตรกร เมื่อพิจารณา
เกษตรกรที่มีการเขารวมกลุมกับสหกรณ สกย. พบวาการดําเนินงานของสหกรณ สกย. ไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร และการดําเนินงานไมไดคํานึงถึงผลประโยชนของสมาชิกอยางแทจริง  

 
3 การดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่           

ผลิตน้ํายางสด  
 
ผลการศึกษาการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในครัวเรือนที่

ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนที่ผลิตน้ํายางสด ในตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทําใหเห็นถึงพลวัตรในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลผลิตยางพาราของเกษตรกรใน
ตําบลนาหมอบุญ จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมทําใหราคายางมีความผันผวนอยู
ตลอดเวลา สงผลใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด และพยายามนํา
ครัวเรือนไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืน ซ่ึงการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่
ผลิตยางแผนดิบและน้ํายางสดมีความแตกตางกันทั้งในทางเศรษฐกิจสังคม และการผลิต ซ่ึง
การศึกษาการดํารงชีพครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสด ใน
ประเด็นที่เชื่อมโยงสัมพันธกันไดแก ปญหาที่ประสบอยูในปจจุบัน ทุน/สินทรัพยในระบบการผลิต
ของครัวเรือน นโยบาย แผนงาน และ ระบบการสงเสริมที่เกื้อหนุนการผลิต กลยุทธในการปรับตัว
เพื่อการดํารงชีพของเกษตรกร และผลลัพธการดํารงชีพ โดยปจจัยที่สงผลกระทบตอระบบการผลิต
ตามกรอบแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน นั่นคือ 1) ปญหาที่กอใหเกิดความออนแอ และความไม
แนนอน ในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ ไดแก ปญหาราคายางพาราตกต่ํา การขาดแคลน
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เงินทุน ปจจัยการผลิตราคาสูง ยางใหปริมาณน้ํายางนอย การขาดแคลนแรงงาน ขั้นตอนการผลิต
ยุงยากการขาดแคลนน้ําสะอาดในการผลิต ดินเสื่อมโทรม การคมนาคมไมสะดวก โรคและแมลง 
ไดแก หนายางตาย ใบรวง โรคยอดยางเนา ยางตายยืนตน ปลวกกินรากยาง และโรครากเนา และคา
ครองชีพสูง สวนในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ไดแก ปญหาปญหาราคายางพาราตกต่ํา 
การขาดแคลนเงินทุน ปจจัยการผลิตราคาสูง ยางใหปริมาณน้ํายางนอย การขาดแคลนแรงงาน ดิน
เสื่อมโทรม การคมนาคมไมสะดวก เปอรเซ็นตน้ํายางตกต่ํา ขาดการรับรูขาวสารยางพารา โรคและ
แมลง ไดแก หนายางตาย ใบรวง โรคยอดยางเนา ยางตายยืนตน ปลวกกินรากยาง และโรครากเนา 
และคาครองชีพสูง แสดงใหเห็นวาครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองรูปแบบมักประสบปญหาหลายดาน 
ไมวาจะเปนปญหาสินคาปญหาอุปโภคบริโภคราคาแพง แตคงไมสําคัญเทาปญหาราคายางพารา
ตกต่ํา ซ่ึงจะเห็นไดวาปญหาตาง ๆ เหลานี้มีความสัมพันธกัน หากสามารถแกปญหาหนึ่งไดก็
สามารถแกปญหาอื่นดวย โดยปญหาที่มีทั้งปญหาเกษตรกรสามารถแกไขไดเอง เชน การใชจายเงิน
อยางประหยัด ซ้ือเฉพาะสิ่งจําเปน เพื่อลดความเสี่ยงในการดํารงชีพ และบางปญหาตองอาศัย
หนวยงานที่เกี่ยวของใหความชวยเหลือ เชน ในดานการใหความรูในเรื่องโรคและแมลงที่เกิดกับ
ยางพารา การควบคุมราคาปจจัยดานการผลิต เชน ปุยเคมี ยาฆาหญา เปนตน และการควบคุมราคา
ราคาสินคาอุปโภคและบริโภค ซ่ึงตองอาศัยความตั้งใจในปรับตัวและแกปญหาของตัวเกษตรกรเอง 
และความจริงใจของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2) นโยบาย แผนงาน และ ระบบการสงเสริมที่เกื้อหนุนการผลิต ซ่ึงพบวา 
ครัวเรือนทั้งสองประเภทไดรับนโยบายและการสงเสริมไมแตกตางกัน เชน ไดรับความรูในการ
ผลิตและการตลาดจากหนายงานสงเสริม ไดแก กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และสํานักงาน
เกษตร เปนตน สวนดานการเงินไดแก กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ นอกจากนี้พบวายังมีกลไกการประสานงานในระดับทองถ่ินซึ่งมี 
ผูใหญบาน กํานัน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนกลไกสําคัญที่ทําใหสมาชิกใน
ชุมชนซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกรชาวสวนยางพาราไดเขาถึงขาวสาร บริการ และโครงการชวยเหลือ
จากรัฐในรูปแบบตาง ๆ  

ผลการศึกษาดานผลกระทบตอระบบการผลิตตามกรอบแนวคิดการดํารงชีพอยาง
ยั่งยืนซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ บัญชา สมบูรณสุข (2547) ศึกษา สาเหตุของปญหาการพัฒนา
ยางพาราไทยทั้งดานการผลิต การตลาด และอุตสาหกรรมยาง สามารถสรุปไดดังนี้ ผลผลิตตอไรต่ํา 
ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรสวนใหญอยูในระดับต่ําและดอยคุณภาพ การผลิตของ
เกษตรกรรายยอยไมสอดคลองกับความตองการของตลาด ตลาดยางพาราระดับทองถ่ิน เปนตลาดที่
มีผูคาจํานวนมากกระจายอยูในระดับตําบลหมูบาน สงผลใหมูลคาที่เกษตรกรไดรับต่ํากวามูลคาที่
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ควรจะเปน สวนตลาดประมูลยางทองถ่ินที่รัฐบาลเปนผูดําเนินการยังกระจายไมทั่วถึง เกษตรกร
ชาวสวนยาง และพอคายางระดับลางขาดโอกาสรับรูขอมูลขาวสารการตลาดและราคายาง ทําใหไม
สามารถตัดสินใจการดําเนินกิจกรรมของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในสภาพความเปนจริง
เกษตรกรจะทราบราคายางก็ตอเมื่อขายยางเทานั้น จึงถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาอยูเสมอ เหตุผล
ประการหนึ่ง คือรัฐบาลไมมีระบบขอมูลขาวสารที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางตลาดกลาง 
ตลาดทองถ่ิน และตลาดประมูลทองถ่ิน การกําหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนาและแกไข
ปญหายางพาราของประเทศไมสามารถแกปญหายางพาราครบวงจรได และรัฐขาดงบประมาณใน
การคนควาวิจัยและพัฒนา และการถายทอดการแปรรูปยางพารา Somboonsuke, et al. (2002) ได
ศึกษาปญหาในระดับฟารมของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ก และราคาในภาคใต พบวาปญหาที่
สําคัญที่สุดของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ก คือปญหาคุณภาพของผลผลิต โดยเฉพาะคุณภาพ
ของยางแผนดิบซึ่งพบวา เกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญรอยละ 61 ของเกษตรกรชาวสวนยาง
ขนาดเล็กทั้งหมด ผลิตยางแผนดิบที่มีคุณภาพต่ํา (ช้ัน 3-4) ปญหาการขาดเงินลงทุนในการผลิตทํา
ใหไมสามารถจัดหาหรือซ้ือปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพได เชน ในปจจุบันพบวา เกษตรกรชาวสวน
ยางใชปุยไมถูกตองตามหลักวิชาการ คือ เกษตรกรชาวสวนยางทราบเรื่องสูตรปุยแตไมมีเงินทุน ซ่ึง
จําเปนตอการจัดหา เปนตน ปญหาโรคและแมลงเปนปญหาเฉพาะพื้นที่ 

ความเชื่อมโยงระหวางนโยบาย แผนงาน และระบบการสงเสริมจากหนวยงานรัฐ 
และบริบทที่กอใหเกิดความออนแอ และความไมแนนอนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้ง
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสด จากการศึกษาสามารถวิเคราะหไดวา นโยบาย 
แผนงาน และระบบการสงเสริมจากหนวยงานรัฐ เปนปจจัยที่สําคัญตอการลดความออนแอ และ
ความไมแนนอนในการของเกษตรกรชาวสวนยางทั้งครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และ
น้ํายางสดไมแตกตางกัน โดยพบวาครัวเรือนทั้งสองประเภท ไดรับความรูในการผลิตและการตลาด
ผานหนวยงานสงเสริม ไดแกกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และสํานักงานเกษตร สวนดาน
การเงินครัวเรือนเกษตรกรไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางและ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ เปนตน นอกนี้ยังมีกลไกการประสานงานในระดับทองถ่ิน ซ่ึงมี
ทั้งผูใหญบาน กํานัน และ อ.บ.ต เปนตน ที่เปนกลไกสําคัญทําใหเกษตรชาวสวนยางไดเขาถึง
บริการ ขาวสารและโครงการชวยเหลือจากรัฐในรูปแบบตางๆ ซ่ึงจากนโยบาย แผนงาน และระบบ
การสงเสริมจากหนวยงานรัฐตอการลดความออนแอ และความไมแนนอนในระบบการผลิตของ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด สามารถ
สรุปไดดังนี้ 



 187 

1) นโยบาย แผนงาน และระบบการสงเสริมในดานการใหความรูในการผลติและ
การตลาดหนวยงานสงเสริมไดแก กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และ สํานักงานเกษตรชวยลด
ความออนแอและความไมแนนอนในการผลิตของเกษตรกรในประเด็น การขาดแคลนเงินทุนใน
ระบบการผลิต ปจจัยการผลิตราคาสูง โรคและแมลง สภาพดินเสื่อมโทรม และการรับรูขาวสารดาน
ยางพารา โดยสํานักงานการกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จะใหเงินทุนในการซื้อปจจัยการผลิต 
เชน ปุยเคมี ยาฆาหญา เปนตน ในสวนยางที่ไดรับการสงเคราะหในชวง (1-5 ป) ซ่ึงสามารถลด
ปญหาไดในระดับหนึ่ง และยังใหความรูในเรื่องการดูแลสวนยางพารา เชนในเรื่องโรคและ แมลงที่
เกิดกับยางพารา และยังใหความรูในเรื่องเทคนิคการเพิ่มปริมาณน้ํายาง และการเพิ่มเปอรเซ็นตเนื้อ
ยางแหง สวนสํานักงานเกษตรจะใหความรูในเรื่องการผลิตปุยเชน ปุยหมักชีวภาพ เพื่อลดเงินทุน
ในการซื้อปุย และการใหความรูเร่ืองโรคและแมลงที่เกิดกับยางพารา เปนที่นาสังเกตวาการ
แกปญหาในเรื่องโรคและแมลงที่เกิดกับยางพารา โรคพืชที่พบบอย ไดแก (1) โรคยืนตนตายจาก
เชื้อรา (2) โรคยางเปลือกแหง สวนแมลงที่เปนศัตรูยางที่พบมากที่สุด คือ ปลวก ซ่ึงพบวาทั้ง
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบและครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด แตพบวาปญหา
ดังกลาวยังไมสามารถรักษาไดอยางจริงจัง แตตองอาศัยการดูแลรักษาของเกษตรกรเองที่ตองหมั่น
ตรวจสอบตนยางพาราอยูเสมอวามีการระบาดโรคและแมลงในสวนหรือไม 

2) นโยบาย แผนงาน และระบบการสงเสริมในดานการเงินหนวยงานสงเสริม
ไดแก กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ชวยลดความ
ออนแอและความไมแนนอนในการผลิตของเกษตรกรในประเด็น การขาดแคลนเงินทุนในระบบ
การผลิต ปจจัยการผลิตราคาสูง สํานักงานการกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จะใหเงินทุนใน
การซื้อปจจัยการผลิต เชน ปุยเคมี ยาฆาหญา เปนตน ในสวนยางที่ไดรับการสงเคราะหในชวง             
(1-7 ป) ซ่ึงสามารถลดปญหาไดในระดับหนึ่ง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.)ซ่ึง
เปนแหลงกูยืมเงินที่สําคัญของครัวเรือนเกษตรกร เนื่องจาก ธกส. คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ํากวา
แหลงเงินกูนอกระบบ เกษตรกรสวนใหญกูยืมเงินเพื่อใชจายในการลงทุนทางการเกษตร เชน 
ปุยเคมี เปนตน และซื้อส่ิงอํานวยความสะดวกตอการประกอบอาชีพ เชน รถจักรยานยนต เปนตน  

3) กลไกการประสานงานในระดับทองถ่ินซึ่งมี ผูใหญบาน กํานัน และสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ชวยลดความออนแอ และความไมแนนอนในการผลิตของ
เกษตรกรในประเด็น การคมนาคมไมสะดวก และการขาดแคลนน้ําสะอาดในการผลิตยางแผนดิบ 
โดยผูใหญบาน กํานัน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนกลไกสําคัญที่ทําใหเกิด
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน ไฟฟา และการสรางแหลงกักเก็บน้ํา เปนตน ซ่ึงชวยอํานวย
ความสะดวกในการประกอบอาชีพไดในระดับหนึ่ง  
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สวนในประเด็นปญหาราคายางตกต่ํา การขาดแคลนแรงงาน ขั้นตอนการผลิตยาง
แผนดิบยุงยาก เปอรเซ็นน้ํายางตกต่ํา และคาครองชีพสูง เปนปญหาที่สําคัญที่มีความสัมพันธกัน ซ่ึง
หากสามารถแกปญหาหนึ่งไดก็จะสามารถแกปญหาอื่น ๆ ไดดวย บางปญหาเกษตรกรสามารถ
แกปญหาไดเอง และบางปญหาตองอาศัยหนวยงานรัฐใหความชวยเหลือ 

ตามกรอบแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน ทั้งในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผน
ดิบและน้ํายางสด พบวา การเปลี่ยนแปลงของทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิต ทั้ง 5 ดาน คือ ทุน
มนุษย ทุนธรรมชาติ ทุนทางการเงิน ทุนทางกายภาพ และทุนทางสังคม เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ระบบตลาด และนโยบาย แผนงาน และ ระบบการสงเสริมที่
เกื้อหนุนการผลิตทําใหเกิดความออนแอ และความไมแนนอนกับระบบการผลิตของเกษตรกร ซ่ึง
สงผลกระทบตอ ทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตที่เกษตรกรครอบครองและใชประโยชนทั้งใน
ทางบวก และทางลบ จากปญหาที่กอใหเกิดความออนแอและความไมแนนอนในการผลิตยางแผน
ดิบและน้ํายางสด การชวยเหลือจากรัฐบาลผานนโยบาย แผนงาน และระบบการสงเสริมที่เกื้อหนุน
การผลิต การเปลี่ยนแปลงของทุน/ทรัพยสินในครัวเรือนที่เกี่ยวของกับการดํารงชีพ ทําใหเกษตรกร
จําเปนตองปรับกลยุทธ/ยุทธวิธีในการดํารงชีพ คือ 

1) กลยุทธการปรับรูปแบบและวิธีการผลิต เพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไขทางตลาด 
และการมีทุน/สินทรัพยของครัวเรือน พบวาเกษตรกรของทั้งสองกลุมตัวอยางมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบผลผลิตประกอบดวย 4 รูปแบบคือ (1) การเปลี่ยนจากยางแผนดิบเปนน้ํายางสด โดยพบวามี
เงื่อนไขในการตัดสินใจ คือ ใชระยะเวลาทํางานนอยลง ขั้นตอนการผลิตงาย ไมเหนื่อย ไดรับ
รายไดที่เปนเงินสดเร็วขึ้น และราคาน้ํายางสดที่สูงขึ้น (2) การเปลี่ยนจากยางแผนดิบเปนยางกอน
ถวย โดยมีเงื่อนไขในการตัดสินใจ คือ ใชระยะเวลาทํางานนอยลง ขั้นตอนการผลิตงาย ไดรับ
รายไดที่เปนเงินสดเร็วขึ้น สามารถใชเวลาวางประกอบอาชีพเสริม และภาวะขาดแคลนแรงงาน             
(3) การเปลี่ยนจากน้ํายางสดเปนยางกอนถวย เนื่องจากระยะเวลาทํางานนอยลง ขั้นตอนการผลิต
งาย ปริมาณผลผลิตลดลงและคาเนื้อยางต่ํา การผลิตยางกอนถวยมีความคุมคากวาการขายน้ํายางสด 
สามารถใชเวลาวางประกอบอาชีพเสริม และภาวะขาดแคลนแรงงาน และ (4) เปลี่ยนแปลงสลับไป
มาของผลผลิตยาง ไมพบลักษณะการผลิตทั้งน้ํายางสดและยางแผนดิบในแปลงเดียวกันในชวงเวลา
เดียวกันนั่นคือ เกษตรเลือกรูปแบบการผลิตเพียงชนิดเดียวและพบการปรับเปลี่ยนสลับไปมาของ
ผลผลิตยางโดยมีเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตคือ ราคายางที่สูงขึ้น 

2) กลยุทธในการลดตนทุนการผลิต พบวา เกษตรกรมีวิธีการปรับตัวโดยการลด
ปริมาณการใชปุยเคมี และเวนชวงการใสปุยปเวนปเพื่อลดตนทุนการผลิตภายใตสภาวะปจจัยการ
ผลิตที่มีราคาสูง แตมีขอสังเกตคือ การลดปริมาณการใชปุยในสวนยางพารา โดยเฉพาะสวนที่เปด



 189 

กรีดแลวมักสงผลใหตนยางใหน้ํายางนอย และเกษตรกรยังไมเห็นความสําคัญของการใชปุยชีวภาพ 
โดยใหเหตุผลวาถึงแมราคาปุยชีวภาพมีราคาถูกกวาปุยเคมี แตปริมาณที่ใชมากกวาปุยเคมีจึงทําให
มูลคาการใชจายในการซื้อปุยชีวภาพสูงกวามูลคาของปุยเคมี  

3) กลยุทธในการทําการผลิตเพื่อบริโภคควบคูไปกับการผลิตเพื่อการคา โดยพบวา
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ทําการผลิตเพื่อการคา
เปนหลักอาจกลาวไดวา การผลิตเพื่อการคาไดกลายเปนสวนหนึ่ง และเปนสวนที่สําคัญของชีวิต
ชาวสวนยางเนื่องจากมีความตองการรายไดเพื่อใชจายในครัวเรือน เชนการซื้อหาเครื่องอุปโภค
บริโภค การศึกษาของบุตร การรักษาพยาบาล และอื่น ๆ รวมไปถึงการลงทุนในการผลิตก็ตองอาศัย
ปจจัยการผลิตก็ตองอาศัยปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่ไดมาจากการซื้อขายในระบบตลาด แตกระนั้นก็
ตามยังมีชาวสวนยางพาราบางสวนที่ยังคงรักษาการผลิตเพื่อการบริโภคไวเปนสวนหนึ่งในระบบ
เศรษฐกิจของครัวเรือนนั่นคือ การทํานา การปลูกไมผลไวรอบ ๆ บาน การเลี้ยงปลา เปนตน ซ่ึง
สะทอนใหเห็นถึงใหเห็นถึงระบบคิดที่คํานึงถึงการอยูรอด นอกจากนี้ยังพบวาครัวเรือนเกษตรกรที่
ผลิตน้ํายางสดใชเวลาในการทํากิจกรรมการผลิตนอยกวาครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ โดย
เวลาที่เกษตรกรใชในการทํากิจกรรมการผลิตยางพาราเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเลือกทํา
กิจกรรมอื่น ๆ ทั้งที่กอใหเกิดรายไดและไมกอใหเกิดรายได อยางไรก็ตามการประหยัดเวลาในการ
ทํากิจกรรมการผลิตยางพารานั้น สงผลใหครัวเรือนเกษตรกรสามารถบริหารเวลาที่เหลือในแตละ
วันไปประกอบอาชีพเสริมอื่น ๆ ซ่ึงมีหลากหลายทั้ง เล้ียงสัตว/ ปศุสัตว สัตวที่นิยมเลี้ยง ไดแก วัว 
หมู แพะไก และเปด การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เชน ปลาดุก และปลานิล เปนตน การทําสวนผลไม เชน 
เงาะ ลองกอง ทุเรียน และมังคุด เปนตน คาขาย อาชีพอ่ืน ๆ เชน พนักงานแอมเวย  

ผลที่เกิดจากการเลือกกลยุทธในการดํารงชีพ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากภายนอก
ระบบการผลิต และปญหาที่เกิดจากระบบการผลิตเอง โดยคํานึงถึงทรัพยสินที่เกษตรครอบครองอยู 
และสามารถเขาถึงเพื่อใชประโยชนในตัวทรัพยากรตาง ๆ เหลานั้น นโยบาย และระบบการสงเสริม
ของรัฐที่เกื้อหนุนตอการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร จะสงผลตอผลลัพธการดํารงชีพอยางยั่งยืน
ของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด ในดาน ภาวะ
หนี้สินในครัวเรือน ความสามารถในการชําระหนี้ และความพึงพอใจในความเปนอยูในดานตาง ๆ 
คอื ดานการบริโภคอาหาร ดานเสื้อผาและเครื่องนุงหม ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานรายได ดาน
การศึกษาของบุตรหลาน และดานสาธารณสุข โดยพบวา ปจจุบันรายไดจากการกรีดยางอยางเดียว
ไมเพียงพอในการใชจายในครัวเรือน จึงทําใหครัวเรือนเกษตรกรมีหนี้สินมาก โดยพบวา ครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดมีหนี้สินโดยเฉลี่ยเทากับ 156,196.60 บาทตอครัวเรือน ซ่ึงมากกวาใน
ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบโดยมีหนี้สินเฉลี่ย 90,142.86 บาทตอครัวเรือน และเมื่อ
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พิจารณาถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ของครัวเรือน พบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยาง
แผนดิบและครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดสวนใหญมีความสามรถในการชําระหนี้ในระดับ
มาก และการประเมินความพึงพอใจในความเปนอยูวามีความพอเพียงดานตาง ๆ ทั้ง 6 ดาน คือ             
1) ความเพียงพอดานการบริโภคอาหาร 2) ความเพียงพอดานเสื้อผา และเครื่องนุงหม 3) ความ
เพียงพอดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4) ความเพียงพอดานรายได 5) ความเพียงพอดานการศึกษาของ
บุตรหลาน และ 5) การไดรับบริการดานสาธารณสุขที่เพียงพอ วาครัวเรือนมีความเพียงพอหรือไม
เพียงพอในการเขาถึงหรือไดรับสิ่งตาง ๆ เหลานี้เพียงใด พบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผน
ดิบ และเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด มีสัดสวนของความพอเพียงในทุก ๆ ดานในสัดสวนที่สูง ซ่ึงผล
ผลลัพธการดํารงชีพดังกลาวจะสงผลตอทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิต ทั้ง 5 ดานทั้งในทางบวก
และทางลบ เมื่อพิจารณาความแตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในความเปนอยูระหวางครัวเรือน
เกษตรกรทั้งสองกลุม พบวา ครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองกลุมมีความพึงพอใจในความเปนอยู
โดยรวม และในรายดานไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
4. ความสัมพันธระหวางผลลัพธการดํารงชีพการมีหนี้สินกับทุน/ทรัพยสินใน

ระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดบิ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด 
 
จากการศึกษาพบวา ในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ ทุน/ทรัพยสินใน

ระบบการผลิตที่มีความสัมพันธกับผลลัพธในการดํารงชีพดานการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ p≤0.05 คือ ทุนมนุษย ในตัวแปร ประสบการณการทําสวนยาง ในขณะที่จํานวนแรงงานจาง
นอกครัวเรือนมีความสัมพันธ กับผลลัพธในการดํารงชีพดานการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ p≤0.01 ทุนธรรมชาติ ในตัวแปร พื้นที่สวนยางที่ยังไมเปดกรีดมีความสัมพันธกับผลลัพธในการ
ดํารงชีพดานการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p≤0.05 ทุนทางการเงิน ในตัวแปร รายไดรวม
ของครัวเรือน รายไดในภาคเกษตรกรรมรายไดจากยางพารา และมีความสัมพันธกับผลลัพธในการ
ดํารงชีพดานการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p≤0.05 ในขณะที่เงินออมีความสัมพันธกับ
ผลลัพธในการดํารงชีพดานการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p≤0.01 และทุนทางสังคม ใน
สวนของการเปนสมาชิกองคกรและกลุมตาง ๆ ในทองถ่ินมีความสัมพันธกับผลลัพธในการ                   
ดํารงชีพดานการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p≤0.01 เชนกัน สําหรับทุนทางกายภาพไมมี
ความสัมพันธกับผลลัพธในการดํารงชีพดานการมีหนี้สินอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ p≤0.05 

สวนในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด พบวา ทุน/ทรัพยสินในระบบการ
ผลิตที่มีความสัมพันธกับผลลัพธในการดํารงชีพดานการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p≤0.01 
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คือ ทุนมนุษย ในตัวแปรการศึกษา สวนทุนธรรมชาติ ในตัวแปร พื้นที่สวนยางที่เปดกรีดแลวมี
ความสัมพันธกับผลลัพธในการดํารงชีพดานการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p≤0.05 ทุน
ทางการเงิน ในตัวแปร รายไดจากสวนยางพารา รายไดนอกภาคเกษตร และเงินออมมีความสัมพันธ
กับผลลัพธในการดํารงชีพดานการมีหนี้สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p≤0.05 และทุนทางสังคม 
ในสวนของการเปนสมาชิกองคกรและกลุมตาง ๆ ในทองถ่ินมีความสัมพันธกับผลลัพธในการ     
ดํารงชีพดานการมีหนี้ สินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  p≤0.01 สําหรับทุนทางกายภาพไมมี
ความสัมพันธกับผลลัพธในการดํารงชีพดานการมีหนี้สินอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ p≤0.05 
 
ขอเสนอแนะ  
 

ในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะออกเปน 2 ประเด็น คือ 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการทําสวนยางพาราเพื่อการดํารงชีพอยางยั่งยืน และขอเสนอแนะเพื่อ
การวิจัยในอนาคต 

 
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย 

จากการศึกษาทําใหทราบวา การทําสวนยางพารามิใชเปนเพียงแคแหลงสราง
รายไดใหแกเกษตรกรชาวสวนยางพาราเทานั้น แตสวนยางพารายังเปรียบเสมือน “ขุมทรัพย” ที่
หลอเล้ียงชีวิตใหกับเกษตรกรชาวสวนยางพาราและครอบครัวไดอยางยั่งยืน อยางไรก็ตามการปลูก
สรางสวนยางใหประสบผลสําเร็จนอกจากเกษตรกรตองคํานึงถึงพื้นที่ และพันธยางที่เหมาะสมแลว 
ครัวเรือนเกษตรกรจะตองมีการจัดการสวนยางอยางถูกตอง และเหมาะสม ซ่ึงนอกจากจะสงผลให
ตนยางเจริญเติบโตเปนตนยางที่สําบูรณแข็งแรง เปดกรีดไดเร็ว และมีความตานทานตอโรคตาง ๆ 
ไดดีแลวยังทําใหตนยางใหผลผลิตสูงอยางสม่ําเสมอตลอดอายุการใหน้ํายาง และมีอายุการใหน้ํา
ยางไดนานทําใหเกิดความยั่งยืนในการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการทําสวนยางพาราเพื่อใหเกิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน ดังนี้ 

1.1 ดานทุน/ทรัพยสินในระบบการผลิตยางพารา  
1) การพัฒนาทุนมนุษย ซ่ึงมนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในระบบการ

ผลิตให ดังนั้นหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหครัวเรือนเกษตรกรทั้งที่ผลิตยางแผนดิบ 
และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดไดมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และการจัดอบรมความรู
เกี่ยวกับยางพารา เพื่อเกษตรกรจะไดนําความรูไปพัฒนาการผลิตยางแผนดิบที่มีคุณภาพ ทําใหขาย
ไดราคาสูง สวนในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด เกษตรกรสวนใหญขาดความรูในเรื่องปจจัย
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ที่มีผลตอเปอรเซ็นตเนื้อยางแหง ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรใหความรูกับเกษตรกร และ
แนะนําวิธีการคิดเปอรเซ็นตเนื้อยางแหง  เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรไมใหถูกเอาเปรียบจาก
พอคาคนกลาง  

2) การพัฒนาทักษะการกรีดยาง  และการฝกอบรมการกรีดยาง จาก
การศึกษาพบวา แรงงานกรีดยางทั้งที่เปนแรงงานในครัวเรือน และแรงงานจางนอกครัวเรือน ของ
ครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองรูปแบบ สวนใหญมีความสามารถในการกรีดนอยนั่นคือ กรีดถึงเนื้อไม 
สงผลใหหนายางมีลักษณะขรุขระ และแรงงานกรีดยางสวนใหญไมไดเขารับการฝกอบรมการกรีด
ยาง โดยหนวยงานของรัฐละเลยในการจัดฝกอบรมการกรีดยาง และตัวเกษตรกรเองก็ขาดการ
พัฒนาฝมือการกรีดยางโดยเกษตรกรชาวสวนยางมีความจําเปนที่จะตองฝกทักษะการกรีดยางตาม
ขั้นตอนอยางถูกตอง ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรใหความสําคัญในการพัฒนาฝมือแรงงาน
กรีดยาง ซ่ึงคนกรีดยางเปนหัวใจสําคัญในการทําหนายางใหสมบูรณ โดยจะสงผลใหสามารถกรีด
ไดจนถึง 30 หรือ 40 ป  

3) ที่ดิน ครัวเรือนเกษตรกรควรมีการวางแผนในการพัฒนาระบบการผลิต 
เชน ขยายขนาดพื้นที่ถือครอง การวิเคราะหดิน และการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต  

4) หนวยงานรัฐควรมีนโยบาย หรือมาตรการระยะยาว และเขมงวดเพื่อ
ปกปองพื้นที่ที่อุดมสมบูรณไวสําหรับการทํานา เพื่อปองกันการเปลี่ยนพื้นที่นาไปปลูกยาง 

5) แหลงน้ําเพื่อการเกษตร เนื่องจากพบวา ในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยาง
แผนดิบประสบปญหาขาดแคลนน้ําใชในการแปรรูปยาง และยังพบวาในพื้นที่ศึกษาไมมีระบบ
ชลประทาน ดังนั้น การเตรียมอุปกรณในการกักเก็บน้ําเพื่อเก็บไวใชในหนาแลงจึงนาจะเปนการ
แกปญหาไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้หนวยงานรัฐในระดับทองถ่ิน เชน กํานัน ผูใหญบาน และ 
อบต. ควรรวมกันรับฟง และแกปญหาใหกับเกษตรกร 

6) สงเสริมการออม พบวา ครัวเรือนเกษตรกรทั้งสองครัวเรือนสวนใหญมี
รายไดรายไดจากการทําสวนยาง และจากการประกอบอาชีพเสริมอยูในระดับสูง แตเกษตรกรยังไม
รูจักการบริหารเงินใหเกิดประโยชนเทาที่ควร ซ่ึงเกษตรกรบางสวนนําไป ซ้ือเหลา และเลนการ
พนัน ดังนั้นหนวยงานของรัฐควรเขาไปสงเสริมการออม หรือการทําบัญชีรายรับรายจาย เพื่อใหรู
สภาพทางการเงินของครัวเรือน และเกษตรกรสามารถวางแผนการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงจะสามารถลดความเสี่ยงในการดํารงชีพของครัวเรือนได 

7) เกษตรกรควรมีการรวมกลุมและสรางกระบวนการกลุมใหเขมแข็งเพื่อ
การตอรองราคาผลผลิตทั้งในครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสด 
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1.2 ดานการจัดการฟารม 
1) เกษตรกรควรควรเพิ่มจํานวนครั้งของการใสปุย นั่นคือ จากการศึกษา

พบวา เกษตรกรใสปุย 1-2 คร้ังตอป ในปริมาณ 1 กระสอบตอไร ซ่ึงเกษตรกรอาจเปลี่ยนเปนการใส
ปุยหลายครั้งตอป โดยการใสคร้ังละนอย ๆ แตบอยครั้งขึ้น และควรใสปุยในชวงทีด่ินมีความชืน้  

2) หนวยงานรัฐควรใหหนวยงานที่เกีย่วของจดัฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกบั
การการควบคมุโรคและแมลงศตัรูยางพารา ซ่ึงปจจุบันพบวา ยางพารามีการยืนตนตาย หนายางตาย 
เปนจํานวนมาก และยังไมมวีิธีการที่สามารถควบคุมได 

3) การกรีดยางและระบบการกรีดยาง จากผลการศึกษาจะเห็นไดวา
เกษตรกรชาวสวนยางพาราในตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช นิยมกรีด
ยาง 2 ระบบ คือ กรีดครึ่งลําตน กรีด 3 วันเวน 1 วัน (1/2S 3d/4) และกรีดหนึ่งในสามของลําตน 
กรีด 3 วันเวน 1 วัน (1/3S 3d/4) ดังนั้นขอเสนอแนะดานการกรีดยางและระบบการกรีดยาง คือ
เกษตรกรควรเลือกระบบกรีดยางที่เหมาะสมโดยลดการจํานวนวันกรีดลง และเลือกระบบกรีดตาม
คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ไดแก (1) กรีดครึ่งลําตน กรีด 1 วันเวน 1 วัน (1/2S d/2) เพราะ
ในทางวิชาการถือเปนระบบกรีดที่ใหน้ํายางมากที่สุด และชวยถนอมตนยางพาราใหมีเวลาพักเพื่อ
ผลิตน้ํายางในคราวตอไป รวมทั้งใหผลผลิตอยางสม่ําเสมอ (2) กรีดหนึ่งในสามของลําตน กรีด 1 
วันเวน 1 วัน(1/3S d/2 และ (3) ระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด  1 วันเวน 1 วัน เพราะการใชระบบกรีด
แบบ 2 รอยกรีด  1 วันเวน 1 วันชวยใหผลผลิตและรายไดเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 2-22 และปริมาณ
เนื้อยางแหงสูงกวาเมื่อเทียบกับการใชระบบกรีดแบบ 1 รอยกรีด (สายัณห สดุดี, 2552) ซ่ึงการเลือก
ระบบกรีดที่เหมาะสมจะสงผลตอความอยูรอด และความมั่นคงในการดํารงชีพของเกษตรกรใน
ระยะยาว 

4) การกรีดยางในชวงผลัดใบ โดยปกติแลวในชวงยางผลัดใบเกษตรกร
ควรหยุดกรีดยาง แตเกษตรกรบางครัวเรือนที่มีความจําเปนหรืออยูในระยะที่ราคายางสูงขึ้น 
เกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญจะเรงกรีดยางโดยไมหยุดพักในชวงผลัดใบ แตจะไดรับผลผลิต
นอยกวาปกติ อยางไรก็ตามครัวเรือนเกษตรกรควรจะตองหยุดกรีดในชวงแตกใบใหม และไมควร
ใชสารเคมีเรงน้ํายางในระยะนี้ เพราะจะกระทบกระเทือนตอการเจริญเติบโตของตนยาง 

5) หนวยงานรัฐควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดหาแหลงปจจัยการผลิตที่มี
ราคาถูกเพื่อลดตนทุนการผลิต รวมถึงสนับสนุนใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิตโดยใชปุยอินทรีย 
และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อขนสงผลผลิตภายในชุมชน 
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1.3 ดานกลยุทธการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพ ครัวเรือนเกษตรกรควรลดการ
พึ่งพิงรายไดจากการกรีดยางอยางเดียว และเพิ่มความหลากหลายของรายไดในครัวเรือน เนื่องจาก
การปลูกยางในพื้นที่เปนการปลูกยางเชิงเดี่ยว ทําใหขาดความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นการ
ปลูกยางพาราแบบยั่งยืน จึงจําเปนตองฟนฟูธรรมชาติภายในระบบนิเวศนสวนยางนั้นๆ เพื่อใหเกิด
ความสมดุลและเหมาะสม เชน การทําเกษตรผสมผสาน หรือระบบวนเกษตร ซ่ึงเปนทางเลือกหนึ่ง
ของระบบเกษตรกรรมยั่งยืนโดยคงความอุดมสมบูรณของธรรมชาติและสภาพแวดลอมไว 
ประโยชนเพื่อสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานของเกษตรกร คือ ปจจัย 4 ไดแก พืชอาหาร ผลไม ยา
สมุนไพร พลังงาน ไมใชสอยสรางบานเรือน และไมยืนตนที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ และการเลี้ยง
สัตว เปนตน ซ่ึงพืชที่กรมวิชาการเกษตรแนะนํา และสงเสริมใหปลูกในสวนยาง แบงไดเปน 4 ชนิด 
คือ (1) พืชลมลุก (2) พืชอายุส้ัน (3) ไมผล ไมยืนตนหรือไมใชสอย และ (4) พืชที่เปนยารักษาโรค 
ซ่ึงเกษตรกรจะตองเลือกที่มีความสูงของเรือนยอดตางๆ ใกลเคียงกัน โดยสามารถแบงความสูงของ
พืชรวมยางไดเปน 3 ระดับ คือ ประเภทตนสูง เชน ประดู ไมเคี่ยม พะยอม ไมสัก เหลียง สะตอ 
เนียง ประเภทโตปานกลาง หรือไมพุม เชน มะมวง มะนาว ผักหวาน ชะมวง หรือ ผักเหลียง และ 
ประเภทพืชช้ันลางที่ทนรม เชน ขิง ขา ตะไคร บอน กระชาย ขมิ้น ชะพูล และเห็ด เปนตน ซ่ึงการ
ทําระบบวนเกษตรจะทําใหเกษตรกรมีรายไดที่หลากหลายมากขึ้นโดยไมตองพึ่งพาการกรีดยาง
อยางเดียว และลดความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนในดานราคา รวมทั้งการสงเสริมการรวมกลุมและ
กิจกรรมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนซ่ึงถาเกษตรกรไดปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาการทํา
สวนยางพาราเพื่อการดํารงชีพอยางยั่งยืนดังกลาวจะสามารถลดปญหา ความออนแอ และความไม
แนนอนที่เกิดขึ้นกับระบบฟารมไดไมมากก็นอย   

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต  
 ควรมีการศึกษาตามกรอบแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืนในอาชีพอ่ืนดวย เพื่อ

เปนกรอบในการวิเคราะหระบบการผลิต และการวางแผนการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นไป 
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ภาคผนวก ก 
 

แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก 
 

เร่ือง การดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดในตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
1. ขอมูลเบื้องตนของเกษตรกร 
2. ศึกษาพลวัต หรือประวัติความเปนมาของรูปแบบผลผลิตยางทั้งยางแผนดิบ และน้ํายางสดวามี

พัฒนาการเปนมาอยางไร 
3. เหตุผลที่เกษตรกรเลือกผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสด เพราะอะไร  
4. พฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันของเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และเกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสด 

เปนอยางไร ในดาน 
4.1 ปจจุบันเกษตรกรมีกิจกรรมการผลิตอะไรบาง 
4.2 วัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงครองของการผลิตในแตละกิจกรรมคืออะไร 
4.3 ขั้นตอน วิธีดําเนินการผลิต ระยะเวลาในการผลิต และ ลักษณะการขายผลผลิต 

ในแตละกิจกรรมเปนอยางไร 
4.4 การใชจายเงิน/วัน 
4.5 การใชเวลาวาง (ตนเอง ครอบครัว เพื่อนบาน) ทั้งดานบวก และลบ 
4.6 การจัดการฟารม เชน ใสปุย ตัดหญา 
4.7 ผลตอบแทนทั้งที่ไดจากแตละกิจกรรม ทั้งผลตอบแทนที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน 

มีอะไรบาง คิดเปนมูลคาเทาไร หรือถาไมใชมูลคาทางเศรษฐกิจ เปนประโยชนอยางไร
บาง 

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
- การผลิตยางแผนดิบ/น้ํายางสด สงผลตอเศรษฐกิจในครัวเรือนอยางไร  
- ปจจัยการผลิต (รายจายในฟารม รายจายนอกฟารม และจํานวนแรงงานเพียงพอ

หรือไม) 
6. ปญหา และขอจํากัดของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสด  
7. ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา 
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8. กลยุทธและวิธีการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพของเกษตรกรใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น  

9. เกษตรกรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในการทํากิจกรรมการผลิตในแตละกิจกรรมในดาน
ใด อยางไรบาง และจากหนวยงาน และองคกรทองถ่ินใดบาง  

10. รูปแบบการผลิต หรือวิธีทําการเกษตรที่เกษตรกรกรทําอยูปจจุบันนี้ สงผลใหเกษตรกรมีรายได
เพิ่มขึ้น หรือไมอยางไร หรือชวยลดปญหา/ขอจํากัดอะไรบาง 

11. มีนโยบายอะไรบางที่มีผลกระทบกับการผลิตยางแผนดิบ และน้ํายางสดของเกษตรกร 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสัมภาษณท่ีใชในการวิจัย ชุดท่ี 2 
 

เร่ือง การดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ผลิตยางแผนดิบ และครัวเรือน
เกษตรกรที่ผลิตน้ํายางสดในตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ช่ือผูสัมภาษณ…....................................................................วันที่สัมภาษณ................................... 
ช่ือ-นามสกุลผูตอบแบบสัมภาษณ.................................................................................................... 
บานเลขที่.............. หมูที่........ ช่ือหมูบาน...............................ตําบล................................................ 
อําเภอจฬุาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอรโทรศัพท.............................................. 
 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
 

1. เพศ 
�1.1 ชาย             �1.2 หญิง      

2. อายุ……………………..ป 
3. ระดับการศึกษาของหัวหนาครอบครัว 
 �3.1 ระดับประถมศึกษาตอนตนลงมา (ป.4 ลงมา)  
 �3.2 ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) – มัธยมศึกษาตอนตน (ม. 3) 
 �3.3 ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป (ม. 6 ขึ้นไป)         
4. อาชีพหลัก (อาชีพที่ใชเวลาสวนใหญ) 
 �4.1 ทําสวนยางพารา  �4.2 ทําสวน (ระบุ)............................  
 �4.3 ทํานา        �4.4ทําไร (ระบุ)............  
 �4.5เล้ียงสัตว/ปศุสัตว (ระบุ)............ �4.6เพาะเลี้ยงสัตวน้ําระบ…ุ…. 
 �4.7 คาขาย �4.8รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ              
 �4.9อ่ืน ๆ (ระบุ)..............                                                 
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5. อาชีพเสริม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 �5.1 ทําสวนยางพารา �5.2 ทําสวน (ระบุ)...................... �5.3 ทํานา 
 �5.4 ทําไร (ระบุ)......... �5.5 เล้ียงสัตว/ปศุสัตว (ระบุ)............. �5.6 คาขาย 
 �5.7 เพาะเลีย้งสัตวน้ําระบ…ุ….�5.8 รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ �5.9 อ่ืน ๆ (ระบุ)........ 
6. ประสบการณการทําสวนยางพารา...............................ป  
7. ขนาดของพื้นที่สวนยางที่ครอบครองทั้งหมด.........................ไร  
 พื้นที่สวนยางที่ใหผลผลิตแลว...............ไร  พื้นที่สวนยางที่ยังไมใหผลผลิตแลว.............ไร 
8. จํานวนสมาชิกที่เกษตรกรดแูล...........................................คน 
9. สมาชิกในครัวเรือนที่กําลังเขารับการศึกษาในโรงเรียนในปจจุบัน  
 

ลําดับท่ี ระดับการศึกษา ประเภทของสถานศึกษา 
   
   
   
   

10. ขอความใดตอไปนี้เปนจริง/ตรงกับการศึกษาที่ไดรับของบุตรหลานของทาน 
 �9.1 เพียงพออยางมาก   �9.2 เพียงพอ  �9.3 ไมเพียงพอ 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปดานการขายผลผลิตยางพาราในรปูแบบตาง ๆ ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
1. รูปแบบการขายผลผลิตยางพาราของทานในปจจุบัน 

 □ 1.1 น้ํายางสด □ 1.2 ยางแผนดิบ  
2. ทานขายยางในรูปแบบดังกลาวมานานเทาไร................... กอนหนานี้ขายแบบใด...................... 
 ทําไมจึงเปลี่ยน เพราะ...................................................................................................... 
3. ในอนาคต ทานคิดวามีโอกาสเปลี่ยนรูปแบบการขายเปนรูปแบบอื่นหรือไม 

□ 3.1 ไมเปลี่ยนแลว เพราะ...............................................................       

□ 3.2 เปลี่ยนเปนรูปแบบใด..........................เพราะ.......................................................... 

 □ 3.3 ไมแนใจ เพราะ.......................................................................................  
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หมวดที่ 2.1 ขอมูลดานการผลิตยางแผนดบิ 
 

1. ปริมาณยางแผนดิบที่ผลิตได เฉลี่ยวันละ.................แผน มีน้ําหนกัเฉลี่ย...............กิโลกรัม/แผน 
2. ระยะเวลาตั้งแตกรีดจนทําแผนเสร็จ..........................................ช่ัวโมง/วัน 
3. ปริมาณยางแผนดิบเฉลี่ยที่ทานขายตอคร้ัง.................................กิโลกรัม/คร้ัง 
4. จํานวนครั้งที่ทานขายยางแผนดิบ ใน  1 เดือน............................คร้ัง/เดือน 
5. ลักษณะการขายยางแผนดิบ 

□ 5.1 ขายพอคาคนกลาง    □ 5.2 รวมกลุมไปขายใหกบัโรงงาน 

□ 5.3  ขายสหกรณ สกย.    □ 5.4  ขายตลาดประมูลยาง สกย.  

□ 5.5 ขายผานตลาดกลางยางพาราหาดใหญ  □ 5.6 อ่ืน ๆ (โปรระบุ)...................... 
6. ราคายางแผนดิบที่ทานขายไดเฉลี่ยในรอบปที่ผานมา ...................................บาท/กิโลกรัม 
7. สาเหตุที่เลือกขายยางในรูปแบบการขายยางแผนดิบ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

□ 7.1 ความเคยชิน ทําตามคนอื่นในชุมชน □ 7.2 รายไดดีกวา 

□ 7.3 ไดน้ําหนักยางที่ยุตธิรรมกวา   □ 7.4 แหลงขายอยูใกลกับสวนยาง 

□ 7.5 การชําระเงินรวดเร็ว  □ 7.6 ไมมีพอคาน้ํายางมารบัซื้อ 

□ 7.7 เหมาะกับขนาดของสวนยาง  □ 7.8 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................. 
8. ทานคิดวาการรวมกลุมในการขายยางแผนดิบดหีรือไม 

 □ 9.1 ดี เพราะ......................................................................................... 

 □ 9.2 ไมดี เพราะ..................................................................................... 

 □ 9.3 อ่ืน ๆ ........................................................................................... 
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หมวดที่ 2.2 ขอมูลดานการผลิตน้ํายางสด 
 

1. ปริมาณน้ํายางสดที่ผลิตไดเฉลี่ยวันละ...........................................กิโลกรัม 
2. ระยะเวลาตัง้แตกรีดจนนําน้ํายางสดสงขาย...................................ช่ัวโมง/วัน 
3. จํานวนครั้งที่ทานขายน้ํายางสด ใน 1 เดือน.................................คร้ัง/เดือน 
4. ลักษณะการขายน้ํายางสด  

 □ 4.1 ขายใหพอคาคนกลาง □ 4.2 รวมกลุมไปขายใหกบัโรงงาน 

 □ 4.3 ขายสหกรณ □ 4.4 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................ 
5. ราคาน้ํายางสดที่ทานขายไดเฉลี่ยในรอบปที่ผานมา....................................บาท/กโิลกรัม 
6. สาเหตุที่เลือกขายยางในรปูแบบน้ํายางสด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

□ 6.1 ความเคยชิน □ 6.2 รายไดดีกวา 

□ 6.3 คนรับจางไมเคยยอมทํายางแผนดิบ □ 6.4 แหลงขายอยูใกลกับสวนยาง 

□ 6.5 การชําระเงินรวดเร็ว □ 6.6 ไมมีพอคายางแผนดบิมารับซื้อ 

□ 6.7 ไมเหนื่อย งานเสร็จเร็ว □ 6.8 ตองการประกอบอาชีพเสริม 

□ 6.9 มีความยุติธรรมในการวัดความเขมขนของน้ํายาง  

□ 6.10 ไมตองการลงทุนดานเครื่องจักรและอุปกรณ 

□ 6.11 เหมาะกับขนาดพื้นที่สวนยาง □ 6.12 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................... 
7. ทานพอใจในราคาที่ไดรับจากการขายน้ํายางสดในระดบัใด 

□ 7.1 มากที่สุด  

□ 7.2 มาก  

□ 7.3 ปานกลาง  

□ 7.4 นอย  

□ 7.5 ไมพอใจ  
เหตุผลเพราะ............................................................................................................ 

8. ทานคิดวาการรวมกลุมในการขายน้ํายางสดดีหรือไม 

 □ 8.1 ดี เพราะ......................................................................................... 

 □ 8.2 ไมดี เพราะ..................................................................................... 

 □ 8.3 อ่ืน ๆ ระบุ...................................................................................... 
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สวนท่ี 3 ทรัพยสินในระบบการผลิตยางพารา 
หมวดที่ 3.1 ทุนมนุษย 

1. จํานวนแรงงานในครอบครัวที่ใชในการทําสวนยางพารา จํานวน..................คน 
จํานวนแรงงานเพศชาย.......................คน 
จํานวนแรงงานเพศหญิง......................คน 
จํานวนชั่วโมงทํางานตอวัน...................ชม./วัน 
จํานวนวนัทํางานตอสัปดาห...................วัน/สัปดาห 
จํานวนวนัทําหยุดตอป............................วัน/ป 

2. จํานวนการจางแรงงานจากภายนอกครอบครัวมาทําสวนยาง 
2.1 กรีดยาง หรือ เก็บน้ํายาง จํานวน..................................คน/ป 
 คาจาง.......................บาท/ป 

 2.2 ใสปุย จํานวน..................คร้ัง/ป คาจาง.......................บาท/ไร 
 2.3 ตัดหญา หรือ ฉีดยาฆาหญา จํานวน..................คร้ัง/ป 

คาจาง.....................................บาท/ไร 
3. ทักษะและความรูในการประกอบอาชีพ 
 3.1 แรงงานกรดียางไดรับการฝกอบรมหรือไม 

  □1. ใช (ระบ)ุ ….............................. □ 2. ไมใช  
 3.2 แรงงานกรดียางมีความสามารถในการกรีดยางมากนอยเพียงใด 

  □1. มากที่สุด  □2. มาก  □3. ปานกลาง  □4. นอย  □5. ไมมีความสามารถ 
 3.3 ทานมีความรูเกี่ยวกับการคิดเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงจากน้ํายางสดหรือไม  

  □1. มี   □2. ไมมี  
 กรณีมี การคิดเปอรเซ็นตเนือ้ยางแหงจากน้ํายางสดโดยวิธีใด 

  □1.เมโทรเลค  □2. อบแหง  □3. อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 กรณีไมมี ทานตองการความรูหรือไม 

  □1.ตองการ  □2. ไมตองการ 
 3.4 ทานมีความรูเกี่ยวกับการชั่งน้ําหนักในการขายยางแผนดิบหรือไม 

  □1.มี   □2. ไมมี  
 กรณีไมมี ทานตองการความรูหรือไม 

  □1.ตองการ  □2. ไมตองการ 
 



 213 

หมวดที่ 3.2 ทุนธรรมชาต ิ
1. ที่ดินทําการเกษตร 
 ในปจจุบนัครอบครัวทานทาํการเกษตรอะไรบาง และมกีารถือครองที่ดินอยางไร 

แปลงที ่ ระบบการปลูกพืช พื้นท่ี (ไร) วัตถุประสงคหลัก เอกสารสิทธ 
     
     
     
     
     
 

2. จํานวนที่ดินทีค่รัวเรือนเปนเจาของแตไมไดใชประโยชน...........................ไร 
3. ทานคิดวาสภาพดินที่ทําการเกษตรมีความอุดมสมบูรณมากนองใด 

 □2.1 มากที่สุด      □2.2 มาก     □2.3 ปานกลาง       □2.4 นอย     □2.5ไมสมบูรณ 
4. ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนที่ครัวเรือนใชในการบริโภค หรือ เพื่อการผลิต หรือขาย 
 

สําหรับดื่ม � 

สําหรับการประมง � 

1. แหลงน้ําธรรมชาติ 
(แมน้ํา  สระ เปนตน) 

สําหรับการชลประทาน � 

สําหรับกอสราง � 2. ตนไม 
เก็บเกีย่วผลไม � 

ผลไมปา � 

สัตวปา � 

3. อ่ืน ๆ  
 

น้ําผ้ึง � 
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หมวดที่ 3.3 ทุนทางการเงนิ 
1. รายไดของครัวเรือน....................................................บาท/ป 
 1.1 รายไดจากฟารม.................................................บาท/ป 

 1.1.1 รายไดจากสวนยาง..................................บาท/ป 
 1.1.2 รายไดจากฟารมอื่น ๆ ........................................บาท/ป 
 1) ระบุ........................................บาท/ป 
 2) ระบุ........................................บาท/ป 
1.2 รายไดนอกฟารม...................................................บาท/ป  

 2. ทานคิดวารายไดปจจุบันเพียงพอมากนอยเพียงใด 

□1. เพียงพอมาก □3.เพียงพอปานกลาง       □4.เพียงพอนอย  □5.ไมเพียงพอ 
3.รายจายของครัวเรือน.................................................บาท/ป 

3.1 รายจายจากฟารม.................................................บาท/ป 
3.1.1 รายจายจากสวนยาง..................................บาท/ป 
3.1.2 รายจายจากฟารมอื่น ๆ (ระบุ)....................บาท/ป 

 1) ระบุ........................................บาท/ป 
 2) ระบุ........................................บาท/ป 
3.2 รายจายนอกฟารม..........................................บาท/ป 

 4. ทานคิดวารายจายในครวัเรือนของทาน เปนรายจายที่สูงมากนอยเพียงใด 

 □1.มากที่สุด  □2.มาก  □3.ปานกลาง  □4.นอย   
5. สถานภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 

 □1. .รายไดมากกวารายจาย □2.รายไดเทากับรายจาย □3.รายไดนอยกวารายจาย 
6. เงินออมของครัวเรือนในปจจุบัน..............................บาท/ป 
7. ทานคิดวาเงนิออมของครัวเรือนที่มีอยูเพียงพอที่จะใชลงทุนการผลิตในปถัดไปมากนอย
เพียงใด 

 □1.เพียงพอมาก  □2.เพียงพอปานกลาง  □3.เพียงพอนอย  □4.ไมเพียงพอ 
8. ทานมีหนี้สินจากการกูยืมจํานวน............................บาท 

 9. ทานคิดวาทานมีความสามารถในการชําระหนี้ตามระยะเวลาที่ทําสัญญากูยืมมากไดนอย
เพียงใด 

 □1.มีความสามารถมาก  □2. มีความสามารถนอย     
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 10. ปจจุบันทานไดรับเงินชวยเหลือ/สนับสนุน จากแหลงใดบาง 

  □1.ไดรับจาก.............................................................. 
           จํานวนเงิน..................................................บาท  
  ใชในกิจกรรม.............................................................. 

 □2. ไมไดรับ 
 
 

หมวดที่ 3.4 ทุนทางกายภาพ 
1. สวนยางของทาน ณ ปจจุบันอยูในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียงใชหรือไม 

�1. ใช   �2. ไมใช (ระบุสถานที่)............................................... 
2. ทานคิดวาการเดินทางไปสวนยางของทานสะดวกหรือไม 

 �1. มีความสะดวก �2. ไมมีความสะดวก เพราะ........................................ 
3. วิธีที่ทานเดนิทางไปสวนยาง หรือขายผลผลิตยางพารา (น้ํายางสด, ยางแผนดิบ) ณ ปจจุบัน            

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 �1. เดินเทา  �2. จักรยานยนต 
 �3. รถยนตสวนตวั �4. อ่ืน ๆ (ระบุ)................ 

 

หมวดที่ 3.5 ทุนทางสงัคม 
1. กลุม การเปนสมาชิกกลุม และบทบาทหนาที่ในกลุม  

 

สถานภาพการเปนสมาชิก ชื่อกลุม 

1 เปนสมาชิก 2 เปนกรรมการ 
   
   
   
   
   
ประโยชนที่ไดจากการรมกลุม............................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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สวนท่ี 4 ผลลัพธการดํารงชพีของครัวเรือนเกษตรกร 
หมวดที่ 4.1 การประเมินในเรื่องรายได 
 1. หากกลาวถึงรายไดรวมในรอบเดือนทีผ่านมาของครัวเรือนเปนอยางไร 
  �1. เพียงพออยางมาก   �2. เพียงพอ  �3. ไมเพียงพอ 
 2. หากกลาวถึงรายไดรวมในปจจุบันเมื่อเทียบกับเมื่อ 5 ปที่แลวของครัวเรือน ขอใดตรงกับ
ความเปนจริง  
  �1. ปจจุบันนี้ดีกวาเดิมมาก  �2. ปจจุบันนี้ดีกวาเดิมเล็กนอย      �3. เหมือนเดิม
  
  �4. ปจจุบันนี้แยกวาเดิมเลก็นอย   �5. ปจจุบันนีแ้ยกวาเดิมมาก 
 
หมวดที่ 4.2 ภาวะความขาดแคลนอาหาร และเครื่องนุงหม 

1. ในรอบ 12 เดอืนที่ผานมา ครัวเรือนของทานไดรับความเดือดรอนจากภาวการณขาดแคลน
อาหารหลัก (เชน ขาว) ผัก/ผลไม โปรตีนจากพืช (เชน ถ่ัวเมล็ดแหง และผลิตภัณฑจากถ่ัวเมล็ดแหง 
เชน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว เปนตน) โปรตีนจากสัตว (เชน ผลิตภัณฑนม ไข และเนื้อ) หรือไม 
 
 

ภาวะความขาดแคลนอาหาร ใช ไมใช 
อาหารหลัก    
ผัก/ผลไม   
โปรตีนจากพชื    
โปรตีนจากสตัว   
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2. ในเดือนใดทีเ่กิดภาวะขาดแคลนอาหารที่รุนแรง  
 

เดือน อาหารหลัก ผัก/ผลไม โปรตีนจากพชื โปรตีนจากสตัว 
มกราคม     
กุมภาพนัธ     
มีนาคม     
เมษายน     
พฤษภาคม     
มิถุนายน     
กรกฎาคม     
สิงหาคม     
กันยายน     
ตุลาคม     
พฤศจิกายน     
ธันวาคม     
 

3. หากกลาวถึงการบริโภคอาหารในครัวเรือนของทานในรอบปที่ผานมา ขอใดตอไปนี้ตรง
กับความเปนจริง  
  �1. เพียงพออยางมาก       �2. เพียงพอ  �3. ไมเพียงพอ เหตุผล......... 

4. หากกลาวถึงเรื่องเสื้อผาและเครื่องนุงหมมคีวามเพยีงพอหรือไม 
 �1. เพียงพออยางมาก       �2. เพียงพอ  �3. ไมเพียงพอ เหตุผล............ 
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หมวดที่ 4.3 การเปนเจาของทรัพยสิน 
 

1. ครัวเรือนของทานเปนเจาของทรัพยสินทีส่ามารถอํานวยความสะดวกตอการผลิต การ
ขนสง และอุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ตอไปนี้หรือไม (ขีดถูกในชองที่เปนเจาของ) 
 
 

1. อุปกรณท่ีใชใน
การผลิต 

ใช 2. อุปกรณในการ
ขนสง 

ใช 3. เคร่ืองใชไฟฟา ใช 

เครื่องปมน้ํา 
(มอเตอร) 

 รถจักรยาน  วิทย ุ  

จักรรีดยาง  รถจักรยายนต  เครื่องเลนเทป  
ถังเก็บน้ํายาง  รถยนต  เครื่องเลน ซีดี  
มีดกรีดยาง  อ่ืน ๆ ระบุ  โทรทัศน   
เครื่องพนสารเคมี    พัดลม  
อ่ืน ๆ ระบุ    จานดาวเทียม  
    เตารีดไฟฟา  
    ตูเย็น  
    หมอหุงขาวไฟฟา  
    ไมโครเวฟ  
    การตมน้ําไฟฟา  
    คอมพิวเตอร  
    เครื่องซักผา  
 

 
2. หากกลาวถึงทรัพยสินที่สามารถอํานวยความสะดวกตอการผลิต การขนสง และอุปกรณ

เครื่องใชไฟฟาภายในบาน ขอใดตอไปนีต้รงกับความเปนจริง  
  �1. เพียงพออยางมาก   �2. เพียงพอ   
 �3. ไมเพียงพอ เหตุผล........................ 
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หมวดที่ 4.4 ดานสุขภาพอนามัย 
 1. ในรอบปทีผ่านมาทานเจบ็ปวยดวยโรคอะไรบาง 

  □1. ไมเจ็บปวย 

  □2. เจ็บปวย  
 

ป 2551 โรค 

ตัวทาน สมาชิกในครอบครัว 
1. โรคความดันโลหิตสูงหรือต่ํา   
2. ปวดตามขอ   
3. กระเพาะอาหาร   
4. ภูมิแพ   
5. ปวดเอว ปวดหลัง   
6. ปวดศีรษะ ไมเกรน   
7. ตับอักเสบ   
8. โรคเบาหวาน   
9. เปนลมบอย   
10. ชา เมื่อยตามขอ   
11. พิษจากสารกําจัดศัตรูพืช   
12. อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................   

2. อาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นทานไดรับการรักษาพยาบาลหรอืไม 

 □1. เขารับการรักษา   □2. ไมไดรับการรักษา 
3. สถานพยาบาลที่ทานรักษา คือ 

 □1. โรงพยาบาลของรัฐ   □2. โรงพยาบาลเอกชน 

 □3. ศูนยสาธารณสุข  □4. คลินิกเอกชน 

 □5. อ่ืน ๆ (ระบุ).............................. 
4. หากกลาวถึงการไดรับบริการดานสาธารณสุขของครัวเรือนของทานในรอบเดือนที่ผาน

มา ขอใดตอไปนี้ตรงกับความเปนจริง  

   □1. เพียงพออยางมาก  □2. เพียงพอ □3. ไมเพียงพอ เหตุผล.................... 
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สวนท่ี 5 ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของเกษตรกร 
 
 5.1 ปญหาในการดําเนนิการผลิตยางแผนดบิ 
 
 1)…………………………………………………………………………………………. 
 
 2)…………………………………………………………………………………………. 
 
 3)…………………………………………………………………………………………. 
 
 4)…………………………………………………………………………………………. 
 
 5)…………………………………………………………………………………………. 
 
 5.2 ขอเสนอแนะการปรับตวัเพื่อการดํารงชพี 
 
 1)…………………………………………………………………………………………. 
 
 2)…………………………………………………………………………………………. 
 
 3)…………………………………………………………………………………………. 
 
 4)…………………………………………………………………………………………. 
 
 5)…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 




