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บทคัดยอ 

 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา พลวัตเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม กายชีวภาพ 

เงื่อนไขในการใชแรงงานจาง ตลอดจนปญหา และอุปสรรคของแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราศึกษาธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน ปญหา และขอจํากัดท่ี

เก่ียวกับธรรมาภิบาลของแรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา  ศึกษาตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และ

ความเปนธรรม ของแรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา และ เสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

ธรรมาภิบาลระหวางแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา พื้นที่ศึกษาใน 6 อําเภอ

ของจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอสะเดา อําเภอรัตภูมิ อําเภอหาดใหญ อําเภอบางกล่ํา อําเภอควน

เนียงและอําเภอนาหมอม กลุมตัวอยางไดแก ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีใชแรงงานจาง

ในการทําสวนยางพาราจํานวน 395 ครัวเรือน สําหรับการศึกษาในเชิงปริมาณและจํานวน 60 

ครัวเรือนสําหรับการศึกษาในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถามแบบมีโครงสราง และ

แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบไมมีโครงสราง ผลการศึกษาพบวาสามารถสรุปพลวัตการใชแรงงานจาง

ของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราออกเปน 5 ชวง ไดแก ชวงต้ังแตป พ.ศ. 2504-2524:ยุค

การใชแรงงานจางในการผลิตยางพาราแบบด้ังเดิม ชวงเวลาป 2525 – 2533: ยุคการใชแรงงาน

จางในชวงเริ่มตนการผลิตยางพาราดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ชวงเวลาป 2534-2539 ยุคการใช

แรงงานจางในชวงผลิตยางพาราดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ชวงเวลาป 2540-2548 ยุคการใช

แรงงานจางในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และชวงเวลาป 2549 –ปจจุบันยุค

การใชแรงงานจางในชวงการขยายตัวทางอุตสาหกรรมยางพาราและภาวะราคายางพารา สําหรับ

เงื่อนไขในการตัดสินใจใชแรงงานจางในการทําสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร พบวามี 6 

ตัวชี้วัดไดแก ทักษะและประสบการณในการทําสวนยางพาราของแรงงานจาง จํานวนแรงงานใน

ครัวเรือนไมเพียงพอ ระดับคาจางและเงื่อนไขสัญญาจางในทองถ่ิน ขนาดพื้นท่ีถือครองกับ

ความสามารถของแรงงาน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม นโยบาย และ  ความถ่ีของการกรีดเพื่อเพิ่มรายไดครัวเรือนภายใตราคายางที่สูงขึ้น  

สําหรับการศึกษาธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานของแรงงานจาง

ในระบบการทําสวนยางพาราในพื้นที่ศึกษา พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง 2.64  

(เกณฑ 2.50-3.25) และพบวาธรรมาภิบาลในเรื่องการเขาไปมีสวนรวมในการใหขอคิดและ

ขอเสนอแนะ ปฏิบัติและตัดสินใจในกิจกรรมการกรีดของแรงงานจางมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.51                 

อยูในเกณฑมาก และเมื่อศึกษาตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และความเปนธรรม ของแรงงานจางในระบบ

การผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราพบวา มีคาถวงน้ําหนัก ตัวชี้วัด               

(1) 
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ธรรมาภิบาลและความเปนธรรม เฉลี่ยรวม 0.71 อยูในระดับมาก โดยตัวชี้วัดในประเด็นอัตรา

คาจางที่เปนธรรม และคุณภาพในปฏิบัติงานของแรงงานจางเปนตัวชี้วัดที่สําคัญมากที่สุด 

     สําหรับปญหาและขอจํากัดในการใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของ

แรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา พบวาปญหาที่สําคัญเก่ียวกับธรรมาภิบาล ไดแก ขอตกลง

สัญญาขึ้นอยู กับนายจางเพราะนายจางเปนเจาของสวนมากที่สุด รอยละ 33.5 สําหรับ

ขอเสนอแนะในการพัฒนาธรรมาภิบาลและความเปนธรรมของแรงงานจางในระบบการทําสวน

ยางพาราที่สําคัญ ไดแก ควรสรางกระบวนการมีสวนรวมและการสรางความรูและความเขาใจใน

สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งกันและกัน และภาครัฐควรสรางหรือกําหนดกรอบหรือกฎเกณฑ

กวางเก่ียวกับอัตราคาจางและเงื่อนไขตางๆที่สามารถปรับใชไดทุกสภาพพื้นที่และมีความเปน

ธรรมกับทั้งสองฝาย  
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ABSTRACT 

 

 This study aimed to look into the dynamic condition of economy, society, 

bio-physiology, and hired labor including of problems, obstacles of hired labors of 

rubber farmer households, governance, and fairness of working. Particular for the 

governance issue, this study also tried to find out problems, limitations, indicators,  

fairness of hired labors in the rubber production system, and suggestions for the 

development of good governance between hire labors and rubber farmer households. 

The studied areas were conducted in Songkhla province at 6 districts of Sadao, 

Rattapoom, Hat Yai, Bang Klum, Kuan Niang, and Nah Mom. The number of 395 of 

rubber farmer households that used hired labors in rubber production was collected for 

the quantitative study, and also 60 of those for the qualitative study.  The instruments 

used for this study were structured questionnaires and unstructured in-depth 

questionnaires.  The study found that the dynamic of using hired labors of rubber farmer 

households could be classified into 5 periods of time as year 1961 - 1981: years of using 

hired labors with traditional rubber production, year 1982 - 1990: years of using hired 

labors for rubber production by new beginning technologies, year 1991 - 1996: years of 

using hired labors for rubber production by new technologies , year 1997 - 2005: years 

of using hired labors during the economic and social changes, and year 2006 - present: 

years of using hired labors during the expansion of rubber industry and rubber price 

situation. For the conditions supported of making decision to use hired labors for rubber 

production of rubber farmer households, the study found 6 indicators that were 1) skills 

and experiences, 2) inadequacy of family labor, 3) wage level and hiring contract, 4) 

amount of land owning and labor capability, 5) effects from the changing situation of 

economy, society, and policy, and 6) frequency of rubber tapping to earn more family 

incomes under the circumstance of higher rubber price.   

 For the study on governance and fairness of hired labor working in the 

rubber production system in the studied areas, the study indicated average value at 

2.64 (rating at 2.50 - 3.25) and found that governance in term of involving in giving 

opinions and suggestions for practices and making decisions in the rubber tapping of 
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hired labors was rated at high value of 3.51. When looked at the indicators for 

governance and fairness of hired labors in the rubber production system, the study 

found the weighted mean at such indicators at high value at 0.71.  The most significant 

indicators were those related to the matters of wage level fairness and working quality of 

hired labors. 

 For problems and limitations of using the principle of governance for 

working with hired labors in rubber production system, the study found some significant 

problem of matter related to hiring contracts that would depend on the favor of 

employers for the reason that  33.5% of employers were the most owners of rubber 

plantation. The study also gave some significant suggestions  for the development of 

good governance and fairness for hired labors in the rubber production system that 

there should create the process of participating and building knowledge and 

understanding the situation of economy and society between parties of owners and 

hired labors. Government should also create or stipulate some regulations related to 

wage rates and conditions that could be adjustable to match the area circumstances 

and would have fairness between both parties.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
         งานวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาล และความเปนธรรมของแรงงานจางในการ

ทําสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลานี้สําเร็จลุลวงได

ดวยความอนุเคราะหจาก สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางพาราจังหวัดสงขลา 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และองคการบริหารสวนตําบลใน 6 อําเภอในจังหวัดสงขลา และ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ท่ีไดกรุณาใหสัมภาษณและใหขอคิดเห็นเพื่อใชในการทําวิจัย

ในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณในความกรุณามา ณ โอกาสน้ี  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 
1.1  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย 

 

                  ยางพาราเปนพืชที่นิยมปลูกในทวีปเอเชียรวมทั้งประเทศไทย เนื่องจากเปนพืชปลูก

งาย ไมตองดูแลรักษามาก โรคและจํานวนของศัตรูพืชมีนอย (นุชนาฏ กังพิสดาร, 2549) ซึ่งทั้งนี้ใน

รูปผลผลิตของยางพาราสามารถขายและแปรรูปไดทุกสวน ในอดีตเกษตรกรชาวสวนยางพาราใช

แรงงานครัวเรือนในการจัดการสวนยางพาราในรูปทุกกิจกรรมเนื่องจากมีสมาชิกในครัวเรือน

มากกวาที่มีอยูพื้นที่ในงานทําการเกษตร และทั้งนี้บางคนไมไดรับการศึกษาหรือไดรับการศึกษาใน

ระดับประถมศึกษาและไมมีอาชีพอ่ืนรองรับรับจึงทํางานภาคเกษตรตามบิดามารดา  (ชุมสิน                  

ทองมิตร, 2543) ผลจากการประกอบอาชีพทําสวนยางพาราสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและ

สภาพความเปนอยูของเกษตรกรใหมีความมั่นคงดานรายได และมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นมา 

ตามลําดับ (ฐานันศักด์ิ เทพญา, 2542) จนหลังจากป พ.ศ.2425 รัฐบาลใหความสําคัญ                          

กับครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราและมีการใชแรงงานกรีดยางมากขึ้น จัดต้ังกรมวิชาการ

เกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สุภาพร อัศวไชยชาญ, 2541) ประมาณ 30 ปที่ผานมา 

ระบบเกษตรกรรมเขาสูสมัยการปฏิวัติเขียว (The Green Revolution) เริ่มมีเทคโนโลยีการผลิต 

เชน การผสมพันธุพืชสัตวที่ใหผลผลิตสูง แตมีการใชสารเคมีชนิดตางๆ  และการใชเครื่องจักรกล

การเกษตร เปนตน ซึ่งไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดานอ่ืนๆ เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และวัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะอนามัยและระบบนิเวศวิทยา (พลชิต บัวแกว, 2550) จุดเดนของ

การปฏิวัติเขียว คือ อยู ท่ีการนําเอาความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาเพิ่ม

ประสิทธิภาพผลผลิตสินคาเกษตรจนเกิดผลชัดเจน แตในสําหรับจุดออน คือ ละเลยตอผลกระทบ

ระบบนิเวศวิทยา ทําใหตลอดระยะเวลา 40 ปที่ผานมาประเทศไทยประสบปญหาการผลิตของ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราท้ังในดานการผลิต และในเรื่องของระบบการตลาด แมวาใน

รัฐบาลทุกสมัยจะพยายามแกปญหามาตลอดในเรื่องของปญหาราคายางพาราโดยเฉพาะในท่ี

เกษตรกรชาวสวนยางพาราถูกชักจูงใหยอมรับระบบการเกษตรแนวใหม เชน ในระบบของวิธีการ

ใสธาตุอาหารในรูปของปุยเคมี และการแกปญหาศัตรูพืชจําพวก โรครา แมลง วัชพืชหรือสัตวอ่ืนๆ 

ดวยวิธีทําลายโดยใชสารเคมีมีพิษชนิดตางๆ (อางถึงใน เดชา ศิริภัทร, 2554) และมีผลใหชุมชน

เกษตรกรรมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเปนมุงเนนการผลิตเพื่อขาย

ผลผลิตเปนหลัก ทําใหมีคาใชจายสูงขึ้นภาวะหนี้สินเริ่มเกิดขึ้น วงจรการหมุนเงินเพื่อการใชหนี้เริ่ม
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แคบลงมาเน่ืองจากภาวะเงินฝด ภาวะสังคมเปลี่ยนแปลง ไรหลักยึดในการดํารงชีพ (ไพรัตน                  

ทรงพาณิชย, 2550) โดยเฉพาะอยางย่ิงการประกอบอาชีพทําสวนยางนับวาเปนอาชีพหลักของ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต คือ เมื่อเกิดเหตุการณเชนน้ีแลวทําใหเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราเริ่มปลูกพืชรวมยาง เชน  ผักเหมียง และมีการเลี้ยงสัตวจําพวกวัว ควาย แลวนํา

มูลสัตวมาเปนปุย  ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นแบบรายวัน  รายเดือน  และรายป  (ชุมสิน ทองมิตร, 

2543) เพื่อลดภาระดานหน้ีสิน ตอมาในป 2505 เกิดน้ําทวมใหญรัฐบาลแกไขปญหารวมกับกรม

วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณวางนโยบายการทําเกษตรแผนใหมเนนการเกษตรเพื่อ

ใชเศรษฐกิจและการสงออก หลังจากทําการเกษตรมาระยะหน่ึง ไดเกิดผลกระทบทางบวกตอ

เกษตรกรชาวสวนยางพารา กลาวคือ เกษตรกรที่เคยปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนเริ่มแปรสภาพพื้นที่

นิเวศวิทยามาปลูกสวนยางพาราเพิ่มมากขึ้น เพราะเชื่อวาจะใหผลผลิตและรายไดดีกวาเดิม                

(อางถึงใน สตันยรักษณ พรหมขวัญ, 2541) หลังจากป 2505 มีวาตภัยเกิดขึ้นท่ีแหลมตะลุมพุก 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สงผลใหตนยางพาราท่ีเกษตรกรชาวสวนยางปลูกไว

พังทลายและชาวบานเดือดรอน ทําใหกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางตองใหทุนทํากินและ

สงเสริมการปลูกผลไมอ่ืนๆ เชน มังคุด ทุเรียน ลองกองแซมสลับกันในแปลงยาง (ปยดา  สุริยะการ

, 2550) พ.ศ. 2532 เศรษฐกิจระยะนั้นของประเทศทําใหราคายางพาราตกตํ่า ชุมชนเริ่มมองเห็น

ปญหาท่ีเกิดขึ้น ถึงความไมย่ังยืน และการทําลายทรัพยากรของสิ่งแวดลอมตางๆ  ทําใหมีการปลูก

พืชรวมยางพาราจําพวกไมพุมมาทดแทนไมยืนตน  เชน  ผักเหมียง  ผักหวาน สัปปะรด เปนพืช

แซมยางมากย่ิงขึ้น และเกิดเกษตรแผนใหมต้ังแตป 2532-2552 อยางไรก็ตาม 2 ปที่ผานราคายาง

แผนดิบ (Unsmoked Sheet) และราคาน้ํายางสด (Latex)   เริ่มมีแนวโนมราคายางตกตํ่าลง 

คาใชจายในครัวเรือนคอนขางสูง ทําใหแรงงานครัวเรือนบางสวนเริ่มเคลื่อนยายแรงงานไปทํางาน

นอกภาคเกษตร ลูกหลานเกษตรกรมีการเคลื่อนยายออกไปจากทองถ่ินสูงขึ้นเพื่อศึกษาตอเมื่อได

งานแลวสงเงินกลับมาบานโดยไมไดสนใจแรงงานภาคเกษตร สําหรับอาชีพที่ไดรับความนิยม                     

คือ ลูกจางบริษัท หางสรรพสินคา โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน (กาญจนา ศักด์ิเกษม, 2540) แต

ปจจุบันพบวา เมื่อภาวะราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นสงผลตอระบบเศรษฐกิจสังคมและการผลิต

ของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางมีผลกระทบตอทั้งแรงงานและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางพารา มีการอพยพแรงงานท้ังในและนอกชุมชนกลับเขามาทํางานในสวนยางพารามากขึ้น และ

ระบบการจางแรงงานมีความซับซอนมากขึ้น ผลที่ตามมาเกิดปญหาในระบบการจางแรงงานมาก

ข้ึน โดยเฉพาะปญหาเรื่องความเปนธรรม และระบบธรรมาภิบาลในระบบการจางแรงงาน                            

ซึ่งปจจุบันแรงงานจางไมไดรับความเปนธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูวาจาง เชนเดียวกัน                 

การฉอโกงของแรงงานจางตอนายจางพบเห็นไดโดยทั่วไปในกิจกรรมการกรีดยางพารา เปนตน
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(วาสนา ประสมศรี,2554) โดยเฉพาะปจจุบันแนวโนมการจางแรงงานของครัวเรือนเกษตรกรจะมี

มากขึ้นทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางดาวภายใตภาวะความไมแนนอนของสภาพอากาศ และ

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ Asian Economic Community (AEC) ซึ่งมีผลโดยตรง

ตอธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการจางแรงงานในระบบการผลิตยางพารา ดังนั้น

ผูวิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาในประเด็นที่เก่ียวกับธรรมาภิบาล และความเปนธรรมของแรงงานจาง 

และครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในระบบการผลิตยางพาราภายใตสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน เพื่อหาตัวชี้วัด และรูปแบบธรรมาภิบาล และ

ความเปนธรรมในระบบการจางงานการผลิตยางพาราที่สามารถทําใหเกิดความอยูดีมีสุขและ

คุณภาพชีวิตของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราของไทยในอนาคต 

 

1.2  วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 

   1.2.1 พลวัตเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ  สังคม กายชีวภาพ การใชแรงงานจาง 

ตลอดจนปญหา และอุปสรรคของแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

          1.2.2  ศึกษาธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน ปญหา และ

ขอจํากัดท่ีเก่ียวกับธรรมาภิบาลของแรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา และครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา 

          1.2.3  ศึกษาตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และความเปนธรรม ของแรงงานจางในระบบ

การผลิตยางพาราและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

 1.2.4  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลระหวางแรงงานจางและ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราเพื่อใหความเปนธรรมในระบบการจางแรงงานในการผลิต

ยางพารา 

 

1.3  ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 

          การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจากแรงงานจางในระบบการ

ผลิตยางพาราที่ปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมการผลิตและบางกิจกรรมการผลิต และครัวเรือน

เกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นที่ 6 อําเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบดวย อําเภอสะเดา อําเภอ              

รัตภูมิ อําเภอหาดใหญ อําเภอบางกล่ํา อําเภอควนเนียง และอําเภอนาหมอม จํานวน 395 คน 

และผูใหขอมูลหลัก 60 คน โดยศึกษาพลวัตธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

ปญหา และขอจํากัดที่เก่ียวกับธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และความเปนธรรม ของแรงงาน
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จางในระบบการผลิตยางพาราและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา และเสนอแนะรูปแบบ              

ธรรมาภิบาลระหวางแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราเพื่อใหความเปนธรรมใน

ระบบการจางแรงงานในการผลิตยางพารา 

 

1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เชน การเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และ   

      หนวยงานท่ีนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 

                        1.4.1  เกษตรกรชาวสวนยางพาราตระหนักถึงความสําคัญของเงื่อนไขทาง

เศรษฐกิจ สังคม กายชีวภาพและเงื่อนไขในการใชแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางพารา  เพื่อแกไขปญหาการเคลื่อนยายแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

           1.4.2  กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณๆ  นําขอมูลของการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาลักษณะการปฏิบัติงานของแรงงาน

จางของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในอนาคต 

         1.4.3  หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืนๆ ที่เก่ียวของนําขอมูลของการศึกษา

ไปพัฒนารูปแบบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราเพื่อใหเกิดความเปนธรรมทั้งครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราและแรงงานจางของ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

 

1.5  นิยามศัพทเชิงปฏิบัติงาน 

 

      1.5.1  พลวัต หมายถึง วิวัฒนาการ/ประวัติความเปนมาของการจางแรงงานใน

การปฏิบัติงานของแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

     1.5.2  การปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานในกิจกรรมการผลิตยางพารา

ของแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งแบงไดเปน (1)การปฏิบัติงานของแรงงาน

จางในกิจกรรมการปลูกยางพารา (อายุยาง 0-1 ป) (2)การปฏิบัติงานของแรงงานจางในกิจกรรม

การจัดการและการดูแลรักษาสวนยางพารา (อายุยาง 2 ป - เปดกรีดครั้งแรก) (3)การปฏิบัติงาน

ของแรงงานจางในกิจกรรมการเก็บเก่ียว ซึ่งไดแกการกรีดยางพาราและการจัดการผลผลิต (เริ่ม

จากการเปดกรีดการกรีดและแปรรูปผลผลิต) และ (4)การปฏิบัติงานของแรงงานจางในกิจกรรม  

การการจัดการตลาดผลผลิต( เริ่มจากการเปดกรีดการกรีด แปรรูปผลผลิต และตลาดผลผลิต)  

   1.5.3  ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและโปรงใสใน

ระบบการจางแรงงานของครัวเรือน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมระหวางผูวาจาง ไดแก ครัวเรือน
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เกษตรกรชาวสวนยางพารากับผูรับจาง ไดแก แรงงานจางเพื่อใหเกิดความเปนธรรม ซึ่งใน

การศึกษายึดหลักความเปนธรรม 8 ประการ ไดแก (1)การมีสวนรวม  (2)การปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎเกณฑขอตกลง  (3)ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  (4)ความรับผิดชอบตอหนาที่  (5)ความ

สอดคลองในความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติงาน (6)ความเสมอภาค การมีประสิทธิภาพ  

(7)ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และ (8)การมีเหตุผล ซึ่งผูรับจางและผูวาจางจะตองยึดถือเพื่อให

เกิดความเปนธรรม  

   1.5.4  แรงงานจาง หมายถึง แรงงานจางในระบบการผลิตยางพาราของ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางท้ังแรงงานไทยและแรงงานขามชาติ โดยในการศึกษาจะ

ทําการศึกษาแรงงานจาง 5 ประเภท คือ (1)แรงงานจางเครือญาติ (2)แรงงานจางในหมูบาน 

(3)แรงงานจางตางอําเภอ หรือจังหวัดในภาคใต (4)แรงงานจางตางภูมิภาค และ (5)แรงงานขาม

ชาติ 

  1.5.5  ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา หมายถึง ครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราที่มีการจางแรงงานเขามาปฏิบัติงานในกิจกรรมการผลิตยางพาราของครัวเรือน

ทั้งทุกกิจกรรมและบางกิจกรรมการผลิตยางพาราในการศึกษาน้ีสามารถแบงประเภทของครัวเรือน

เกษตรกรชาวสวนยางพาราได  2 ประเภท ดังนี้ (1)ครัวเรือนเกษตรกรท่ีจางแรงงานปฏิบัติงานผลิต

ทุกกิจกรรมการผลิตยางทั้งหมด (2) ครัวเรือนเกษตรกรท่ีจางแรงงานปฏิบัติงานผลิตบางกิจกรรม

การผลิตยาง 
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บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 2.1  การปฏิบัติงานของแรงงานจางในการทําสวนยางพารา 

 

            สวนยางสวนใหญหลังพนสงเคราะหตนยางมีขนาดเสนรอบวงตนยางขนาดเฉลี่ย

ตํ่ากวา 50 เซนติเมตร ซึ่งใชเวลากวา 7-8 ปจึงจะเปดกรีด การใชแรงงานกรีดยางในพื้นที่แบงออก

ไดสองประเภทใหญ คือ แรงงานครัวเรือนและแรงงานจางกรีด โดยแรงงานกรีดยางสวนใหญเปนคู

สามีภรรยาทํางานรวมกันซึ่งมีความสามารถกรีดเฉลี่ย 15 ไรตอวันกรีด ทั้งนี้แรงงานกรีดที่มี

ความสามารถกรีดสูงสามารถเพิ่มพื้นที่กรีดได 20-25 ไรตอวันกรีด จากขอจํากัดของความสามารถ

งานกรีดโดยเฉลี่ย สามารถใชเปนเกณฑการเลือกใชแรงงานกรีด (Somboonsuke B, 2009) 

เจาของสวนยางท่ีเปนเกษตรกรชาวสวนยางและมีขนาดพื้นที่ไมเกิน 15 ไร มักจะเลือกใชแรงงาน

ครัวเรือน ในขณะท่ีพื้นที่สวนยางสวนเกินเลือกจางแรงงานกรีดโดยกําหนดแปลงกรีดขนาด

ประมาณ 15 ไรตอครัวเรือนกรีด เจาของสวนยางที่อยูนอกภาคเกษตรเลือกจางแรงงานกรีดเกือบ

ทั้งหมด ยกเวนเจาของสวนยางที่ถือครองสวนยางขนาดเล็ก (พื้นที่สวนยางไมเกิน 10 ไร) หรือ

ขนาดพื้นที่สวนยางท่ีมีงานกรีดไมเกิน 2-3 ชั่วโมงกรีด อาจเลือกใชแรงงานในครัวเรือน แตทั้งนี้

ขึ้นอยูกับสวนเกินของกําลังแรงงานในครัวเรือนและไมสงผลกระทบตอหนาที่การงานหลัก ซึ่งการ

เลือกใชแรงงานกรีดยังขึ้นอยูกับสถาบัน (Institutions) ที่กําหนดหลักคิดของเจาของสวนยาง 

ประกอบดวย หลักคิดการชวยเหลือระหวางผูถือครองสวนยางและผูไมมีสวนยาง ผูถือครอง

กรรมสิทธิ์และผูรับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ระบบอุปถัมภในสังคม คุณภาพแรงงานกรีด ทักษะกรีดยาง

ที่ดี และรูปแบบสัญญาจางแบบแบงผลผลิต สงผลตอการตัดสินใจเลือกแรงงานจางกรีด ไดแก 

เครือญาติ แรงงานในหมูบาน แรงงานตางจังหวัดในภาคใต แรงงานตางภูมิภาค และแรงงานตาง

ดาว แบงตามรูปแบบผลผลิต คือ เจาของสวนยางที่ผลิตน้ํายางสด และเจาของสวนยางที่ผลิตยาง

แผนดิบ 

              2.1.1  ประเภทรูปแบบผลผลิตของแรงงานจาง  มี 2 ประเภท คือ 

                       1)  เกษตรกรที่เลือกขายนํ้ายางสดมีกิจกรรมการผลิตประกอบดวย งาน

เตรียมลับมีดกรีดยาง กรีดยาง เก็บน้ํายาง และ ขายผลผลิต มี 6 รูปแบบ  คือ 

  (1) ใชแรงงานครัวเรือนทุกกิจกรรมการผลิตต้ังแตลับมีด กรีดยาง เก็บ     

น้ํายาง และขายผลผลิต 
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 (2)  จางแรงงานสําหรับงานลับมีด และใชแรงงานครัวเรือนสําหรับ

กิจกรรมกรีดยาง เก็บน้ํายาง และขายผลผลิต ท้ังน้ีรูปแบบท่ี 1 และ 2 เปนรูปแบบการใชแรงงานท่ี

พบไดโดยทั่วไปในสวนยางขนาดเล็ก  

 (3)  จางแรงงานสําหรับงานลับมีดและงานกรีดยาง โดยเจาของสวน

เก็บนํ้ายางและขายน้ํายางดวยตนเอง 

 (4)  จางกรีดและจางเก็บผลผลิต โดยงานลับมีดเปนหนาท่ีของแรงงาน

กรีด รูปแบบนี้พบวาเจาของสวนมักจางครัวเรือนที่แตกตางกัน กลาวคือ จางกรีดสําหรับแรงงาน

รับจางกรีด และจางเก็บนํ้ายางดวยแรงงานรับจางทั่วไปทั้งนี้ในบางสวนเจาของสวนยางอาจเก็บ

น้ํายางรวมดวยกับแรงงานรับจางเก็บน้ํายาง 

 (5)  เ กิดขึ้นเปนครั้ งคราวไมถาวร เนื่องจากแรงงานครัวเรือนม ี            

ธุระเรงดวนสวนใหญเปนการชวยเหลือซึ่งกันและกัน หรือไหววานระหวางเจาของสวนยางหรือ

แรงงานกรีดยางจางดวยกัน ดังนั้นแรงงานอาจจะจางกรีด หรือ จางเก็บนํ้ายางแลวแตกิจธุระโดยมี

คาจาง  

      (6)  ใชแรงงานจางกรีดทั้งหมด ซึ่งเปนรูปแบบของจางกรีดแบบแบง

ผลผลิต ซึ่งเปนรูปแบบที่พบโดยทั่วไป 

ตารางท่ี 2.1  รูปแบบการเลือกใชแรงงานตามรายกิจกรรมการผลิตและประเภทของแรงงาน   

                     สําหรับชาวสวนยางท่ีผลิตน้ํายางสด 
 

รายการ เตรียมมีด กรีด เก็บนํ้า

ยาง 

ขาย

ผลผลิต 

ประเภทแรงงาน 

รูปแบบที่ 1 + + + + แรงงานครัวเรือน 

รูปแบบที่ 2 - + + + แรงงานจางลับมีดและ

แรงงานครัวเรือน 

รูปแบบที่ 3 - - + + แ ร ง ง า น จ า ง ก รี ด แ ล ะ

แรงงานครัวเรือน 

รูปแบบที่ 4 - - - /+ + แ ร ง ง า น จ า ง ก รี ด แ ล ะ

แรงงานครัวเรือน 

รูปแบบที่ 5 + +/- +/- + แ ร ง ง า น จ า ง ก รี ด แ ล ะ

แรงงานครัวเรือน 

รูปแบบที่ 6 - - - - แรงงานจางกรีด 

ท่ีมา :บัญชา สมบูรณสุข, 2552 
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                  2) เกษตรกรที่เลือกขายยางแผนดิบ มีกิจกรรมการผลิตประกอบดวย งาน

เตรียมลับมีด กรีดยาง เก็บนํ้ายาง แปรรูปยางแผนดิบ และ ขายผลผลิต มี 5 รูปแบบ คือ 

   (1)  ใชแรงงานครัวเรือนทุกกิจกรรมการผลิตต้ังแตลับมีด กรีดยาง 

เก็บน้ํายาง แปรรูปยางแผนดิบ และขายผลผลิต 

            (2)  จางแรงงานสําหรับงานลับมีด และใชแรงงานครัวเรือนสําหรับ           

กิจกรรมกรีดยาง เก็บน้ํายาง แปรรูปยางแผนดิบ และขายผลผลิต  

      (3)  จางแรงงานสําหรับงานลับมีดและงานกรีดยาง โดยเจาของสวน

เก็บน้ํายาง แปรรูปยางแผนดิบและขายน้ํายางดวยตนเอง 

      (4)  จางกรีดและจางเก็บผลผลิต โดยงานลับมีดเปนหนาท่ีของ

แรงงานกรีด รูปแบบนี้พบวา เจาของสวนมักจางครัวเรือนที่แตกตางกัน กลาวคือ จางกรีดสําหรับ

แรงงานรับจางกรีด และจางเก็บน้ํายางดวยแรงงานรับจางท่ัวไปงานแปรรูปยางแผนดินและขาย

ผลผลิตดําเนินโดยเจาของสวนยาง 

     (5)  ใชแรงงานจางกรีดทั้งหมด ซึ่งเปนรูปแบบของจางกรีดแบบแบง

ผลผลิต ดังตารางที่ 2.2 

ตารางท่ี 2.2  รูปแบบการเลือกใชแรงงานตามรายกิจกรรมการผลิตและประเภทของแรงงาน  

                     สําหรับชาวสวนยางท่ีผลิตยางแผนดิบ 

รายการ เตรียม

มีด 

กรีด เก็บนํ้า

ยาง 

แปรรูป

ยาง

แผน

ดิบ 

ขาย

ผลผลิต 

ประเภทแรงงาน 

รูปแบบที่ 1 + + + + + แรงงานครัวเรือน 

รูปแบบที่ 2 - + + + + แรง ง านจ า ง ลับมีด

และแรงงานครัวเรือน 

รูปแบบที่ 3 - - + + + แรงงานจางกรีดและ

แรงงานครัวเรือน 

รูปแบบที่ 4 - - - + + แรงงานจางกรีดและ

แรงงานครัวเรือน 

รูปแบบที่ 5 - - - - + แรงงานจางกรีดและ

แรงงานครัวเรือน 

ท่ีมา :บัญชา สมบูรณสุข, 2552 
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     2.1.2  ชวงเวลาการทํางานของแรงงานจางกรีด 

                แรงงานกรีดยางแบงเวลาในแตละวันออกเปนชวงเวลาพักผอนและ

ชวงเวลาปฏิบัติงาน หน่ึงชวงเวลาพักผอน ไดแก  การพบปะสังสรรคเพื่อนบาน การประกอบอาชีพ

เสริม เชน สวนผลไม หรือรับจางท่ัวไป  เปนตน และสอง คือ ชวงเวลาทํางาน (Somboonsuke                  

B, 2009) ซึ่งมีกิจกรรมที่สําคัญ คือ 

                          1) การเตรียมอุปกรณกรีดยาง คือ การลับมีดกรีดยาง เตรียมตะเกียงหรือ

แบตเตอรี่ และเครื่องนุงหม เปนตน เกษตรกรใชเวลาเฉลี่ย 15 นาที ถึง 30 นาที ปจจุบันเกษตรกร

จางลับมีดราคาเลมละ 10 -15 บาท เนื่องจากไมมีทักษะลับมีดกรีดยาง ผูรับจางลับมีดเปน

เกษตรกรชาวสวนยางที่มีความเชี่ยวชาญ ในแตละวันเกษตรกรใชมีดกรีดยาง 1 – 2 เลมตอคน 

      2) การกรีดยาง เริ่มต้ังแต 24.00 – 06.00 น. หรือเกษตรกรอาจรนเวลากรีด

เร็วขึ้นกอนเที่ยงคืนเพื่อใหกรีดแลวเสร็จกอนหกโมงเชา ท้ังนี้ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่สวนยาง 

ระยะทางระหวางท่ีพักกับสวนยาง และจํานวนแรงงานกรีด จํานวนแรงงานกรีดตอแปลงกรีดเฉลี่ย 

2 คน และเปนคูสามีภรรยา  หากพื้นที่สวนยางขนาดใหญและแรงงานท่ีมีพื้นที่สวนยางมาก หรือ

ระยะที่พักกับสวนยางไกลก็จะเริ่มกรีดยางเร็วขึ้น ซึ่งเกษตรกรสวนใหญกรีดยางเสร็จสิ้นในเวลา 

6.00 น.งานกรีดยางสามารถเลือกใชแรงงานครัวเรือนและแรงงานจางกรีด เดิมเปนการจางแบบ

แบงผลผลิต (Sharetapping Contracts) ปจจุบันเริ่มมีการจางแบบคาจางรายวัน (Flat Wage 

Contracts)  

 3) เก็บนํ้ายางหลังงานกรีดยางเสร็จสิ้นตองทิ้งชวงเวลาใหน้ํายางไหลลงสู

ถวยรองน้ํายางใชเวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ในชวงเวลานี้เกษตรกรใชเวลาเพื่อการรับประทาน

อาหารเชา ทักทายเพื่อนบานหรือพักผอน เริ่มในชวงเวลา 06.00 – 08.00 น. เกษตรกรที่มีพื้นที่

สวนยางขนาดใหญ ระยะทางไกล มีความยากลําบากเก็บน้ํา หรือมีจํานวนแรงงานเก็บน้ํายาง

จํากัด เปนตน มีการปรับเปลี่ยนชวงเวลาเพื่อความเหมาะสมเพื่อใหงานเก็บน้ํายางเสร็จสิ้นในเวลา

ประมาณ 10.00 น. สามารถเลือกใชแรงงานครัวเรือน แรงงานจางชั่วคราว แรงงานบุตรหลานใน

ครัวเรือน และแรงงานผูสูงวัย ทั้งน้ีสวนยางสวนใหญแรงงานเก็บน้ํายางเปนแรงงานคนเดียวกับ

แรงงานกรีดและมีแรงงานในครัวเรือน คือ แรงงานบุตรหลานและแรงงานสูงวัยเขามาชวยเหลือ

เปนครั้งคราว ยกเวนในพื้นท่ีซึ่งมีอุปทานแรงงานจางชั่วคราวมาก ขั้นตอนเก็บนํ้ายางตองการ

แรงงานท่ีไมมีทักษะฝมือแรงงานแตตองมีการควบคุมการทํางานอยางใกลชิดเพื่อปองกันการ

สูญเสียผลผลิต 

 4) แปรรูปยางแผนดิบ เริ่มต้ังแตเก็บนํ้ายางสด นําน้ํายางสดผสมกับน้ํา 

และใชกรดฟอรมิก (น้ําสมยาง) เทลงในถาดรอง ทิ้งใหน้ํายางจับตัวกัน หลังจากน้ัน ตักฟองอากาศ
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ออก แลวรีดเปนแผนบาง กอนที่จะรีดเปนดอก และนํายางแผนดิบไปตากแดด ซึ่งเกษตรกรจะ

เริ่มทํายางแผนในชวงเวลาประมาณ 09.00 น. และเสร็จขั้นตอนการผลิตยางดิบในเวลาประมาณ 

12.00 น. การผลิตยางแผนดิบมี 2 รูปแบบ คือ แรงงานจางกรีดเปนผูแปรรูปยางแผนดิบภายใต

การควบคุมของเจาของสวนยางพารา  

 5) การขายผลผลิต มีในรูปน้ํายางสดและยางแผนดิบ เกษตรกรที่เลือกผลิต

น้ํายางสดเริ่มนําผลผลิตมาขายกับพอคาในหมูบานหรือจุดรับซื้อน้ํายาง กลุมรับซื้อน้ํายางหรือ

สหกรณ สกย. เริ่มเวลา 09.00 น. ระยะเวลาขายผลผลิตจะมีความแตกตางกัน เพราะวามีสาเหตุ

มาจากปจจัยดานขนาดพื้นที่สวนยาง จํานวนแรงงานเก็บน้ํายาง ระยะทางเดินทางระหวางสวน

ยางกับแหลงจําหนายผลผลิต ยานพาหนะบรรทุกน้ํายาง และการบริการบรรทุกน้ํายางของพอคา 

งานขายน้ํายางสดประกอบดวยกิจกรรม 5 ขั้นตอน คือ การชั่งน้ําหนักนํ้ายางสด วัดคาปริมาณเนื้อ

ยางแหง (%DRC) ดวยเครื่องเมโทรแลคหรืออบแหง บันทึกนํ้าหนักน้ํายางสด ราคาประจําวัน และ

คาเนื้อยางแหง และรับรายไดเปนเงินสดหรือบันทึกรายไดประจําวัน ทั้งหมดใชเวลาประมาณ 30 

นาที  

 สําหรับเกษตรกรที่ขายยางแผนดิบ เลือกขายอาทิตยละครั้งหรือสอง

อาทิตยครั้ง เปนหนาที่ของเจาของสวนยาง แรงงานกรีดยางหรือทั้งสองทํางานรวมกันขึ้นอยูกับ

ขอตกลงระหวางกัน ผลผลิตจะถูกขนสงไป ณ จุดรับซื้อท่ีสําคัญ คือ พอคาในอําเภอ สหกรณ

การเกษตร ตลาดกลางและโรงงานยางแผนรมควัน ผลผลิตที่ไดจะผานการบันทึกน้ําหนัก คา

ความชื้น คุณภาพชั้นยาง และราคาท่ีไดรับประจําวัน และรับเงินรายไดประจําวันตามขอตกลง

สัญญาจางกรีด กิจกรรมงานขายยางแผนดิบ คือ การเคลื่อนยายผลผลิตจากโรงเรือนเก็บยางแผน

ดิบไปสูจุดรับซื้อ และจากรถบรรทุกสูจุดรับซื้อซึ่งอาจใชแรงงานกรีด แรงงานครัวเรือน และแรงงาน

จางชั่วคราว ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง  
 

ตารางท่ี 2.3  ชวงเวลาในการทํางานของแรงงานกรีดยางพารา  

 

รายละเอียด ชวงเวลาทํางานโดยเฉลี่ย (น.) 

แรงงาน

ครัวเรือน 

แรงงานจาง

กรีด 

1. งานกรีดยาง  01.30-06.00 01.00-06.00 

2. งานเก็บน้ํายาง 07.00-10.00 07.00-10.00 

3. งานแปรรูปยางแผนดิบ  10.00-14.00 10.00-14.00 

4. งานขายผลผลิต(กรณีขายนํ้ายางสด) 09.00-11.00 09.30-11.00 

ท่ีมา: บัญชา สมบูรณสุข, 2552 
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ดังนั้น  วงจรงานของแรงงานกรีดยางพารา คือ  กรีดยางในเวลาประมาณ  

02.00 น. และกรีดยางเสร็จสิ้นในเวลา 06.00 น. ทั้งน้ีเวลาเริ่มกรีดยาง แรงงานกรีดจะพิจารณา

ปจจัยดานขนาดพื้นท่ีสวนยาง จํานวนแรงงานกรีด ระยะทางระหวางท่ีพักกับสวนยาง และ

เทคโนโลยีระบบกรีด แรงงานบางรายเริ่มกรีดยางต้ังแตเวลา 24.00 – 01.00 น. ของแตละวัน

เพื่อใหกรีดยางเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 06.00 น.ของแตละวัน เกษตรกรเริ่มเก็บนํ้ายางสดในเวลา

ประมาณ 07.00 น. เมื่อเก็บนํ้ายางสดแลวเสร็จ สําหรับเกษตรกรที่ขายนํ้ายางสดนําน้ํายางไปขาย 

ณ จุดรับซื้อในหมูบาน ในเวลาประมาณ 10.00 – 11.00 น. งานกรีดยางประจําวันก็แลวเสร็จ 

สําหรับเกษตรกรท่ีเลือกผลิตยางแผนดิบใชเวลาในชวง 10.00 – 14.00 น.สําหรับแปรรูปยางแผน

ดิบ คือ ชวงเวลาทํางานของการแปรรูปยางแผนดิบ ใชเวลามากกวาการขายน้ํายางสดประมาณ   

2-3 ชั่วโมงตอวันซึ่งเปนเหตุผลหลักในการเปลี่ยนรูปแบบผลผลิตเปนการขายน้ํายางสด เวลา 

15.00 น. เกษตรกรเริ่มเตรียมอุปกรณกรีดยาง เชน ลับมีดกรีดยาง เตรียมตะเกียง และเสื้อผา                

เปนตน ในชวงบายถึงเย็นของแตละวันเกษตรกรมีกิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ เชน พบปะสังสรรค                  

เพื่อนบานหรือทํากิจธุระทางสังคม และประกอบอาชีพเสริม 

 2.1.3  จํานวนชั่วโมงทํางานของแรงงานจางกรีด 

                จํานวนชั่วโมงทํางานของแรงงานกรีดยางถูกกําหนดโดยปจจัยที่สําคัญ            

คือ ขนาดพื้นที่กรีด จํานวนแรงงาน ชีวกายภาพสวนยาง เทคโนโลยีระบบกรีดและสมรรถนะ

แรงงาน แรงงานครัวเรือนใชเวลาทํางานกรีดยางเฉลี่ย 3.5 ชั่วโมง เก็บนํ้ายางเฉลี่ย 2.0 ชั่วโมง และ

ขายผลผลิตเฉลี่ย 0.50 ชั่วโมง นั้นคือ เกษตรกรที่ขายนํ้ายางสดใชเวลาทํางานเฉลี่ย 6.0 ชั่วโมง                  

ตอวัน ในขณะที่การแปรรูปยางแผนดิบใชเวลาทํางานเฉลี่ย 2.5 ชั่วโมงตอวัน รวมชั่วโมงทํางาน

ทั้งหมด 8.5 ชั่วโมงตอวัน สําหรับแรงงานจางกรีดใชเวลากรีดยางเฉลี่ย 4.0 ชั่วโมง เก็บน้ํายางสด

เฉลี่ย 2.5 ชั่วโมง และขายผลผลิตเฉลี่ย 0.5 ชั่วโมง แรงงานจางกรีดที่ขายน้ํายางสดใชเวลาทํางาน

เฉลี่ย 7.0 ชั่วโมงตอวัน หากเลือกแปรรูปยางแผนดิบใชเวลาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.0 ชั่วโมงตอวัน                       

รวมเวลาทํางานทั้งหมด 10.00 ชั่วโมงตอวัน ดังน้ัน แรงงานครัวเรือนใชเวลาทํางานนอยกวา

แรงงานจางกรีด และการขายนํ้ายางสดใชเวลาทํางานท้ังหมดนอยกวาการแปรรูปยางแผนดิบ                

ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญที่เกษตรกรสวนใหญเลือกขายนํ้ายางสด ดังตารางที่ 2.4 
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ตารางท่ี 2.4  จํานวนชั่วโมงทํางานของแรงงานกรีดยางพารา 

 

รายละเอียด จํานวนชั่วโมงทํางานตอคน      

(ชม.) 

แรงงาน

ครัวเรือน 

แรงงานจาง

กรีด 

1. งานกรีดยาง  3.5 4.0 

2. เก็บน้ํายาง 2.0 2.5 

3. แปรรูปยางแผนดิบ  2.5 3.0 

4. ขายผลผลิต 0.5 0.5 

5.จํานวนชั่วโมงทํางานท้ังหมด สําหรับการผลิตยาง

แผนดิบ 

8.5 10.0 

6.จํานวนชั่วโมงทํางานท้ังหมด สําหรับการผลิตน้ํา

ยางสด 

6.0 7.0 

ท่ีมา : บัญชา สมบูรณสุข, 2552 

                2.1.4  ความสามารถทํางานของแรงงานจางกรีด 

                      ถูกกําหนดโดยปจจัยท่ีสําคัญคือ ขนาดพื้นท่ีกรีด จํานวนแรงงาน ชีวกายภาพ

สวนยาง เทคโนโลยีระบบกรีดและสมรรถนะแรงงาน เชนเดียวกับชั่วโมงทํางาน ทําใหแรงงาน

ครัวเรือนมีอัตรากรีด อัตราการเก็บนํ้ายาง และผลผลิตตํ่ากวาแรงงานจางกรีด ทั้งนี้เนื่องจาก

ขอจํากัดการถือครองพื้นที่สวนยาง ในขณะที่แรงงานจางกรีดมีขนาดพื้นที่สวนยางกรีดมากกวา

(ตารางท่ี 2.5) 

ตารางท่ี 2.5 ความสามารถปฏิบัติงานของแรงงานกรีดยาง 

ความสามารถของแรงงานกรีด แรงงานครัวเรือน แรงงานจางกรีด 

หญิง ชาย หญิง ชาย 

1. อัตรากรีดเฉลี่ย (ไร/คน/วัน) 

 

6.40 

 

7.20 

 

7.10 

 

7.50 

 

2. อัตราเก็บนํ้ายางเฉลี่ย(ไร/คน/วัน) 6.70 

 

6.90 

 

7.25 

 

7.35 

 

3. อัตราผลผลิตยางแหง (กก./คน/วัน) 8.9 

 

10.1 

 

9.9 

 

10.5 

 

ท่ีมา: บัญชา สมบูรณ, 2552 
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        2.1.5  แหลงท่ีมาและการเลือกแรงงานจางกรีด 

                       แรงงานจางกรีดยางพารามี 4 แหลงคือ แรงงานที่มีความสัมพันธเชิง             

เครือญาติ แรงงานในหมูบาน แรงงานตางอําเภอหรือจังหวัดในภาคใต แรงงานตางภูมิภาค และ

แรงงานตางดาว กับปจจัยที่กําหนดการเลือกจางแรงงานกรีดที่สําคัญ คือ ขนาดพื้นที่สวนยาง 

จํานวนแรงงาน คุณสมบัติของแรงงาน ลักษณะชีวกายภาพสวนยาง คาจาง และปจจัยดาน

สถาบัน เจาของสวนยางท่ีถือครองพื้นที่สวนยางขนาดเล็ก (< 15 ไร) สวนใหญเลือกใชแรงงานที่มี

ความสัมพันธเชิงเครือญาติ หรือ แรงงานในหมูบาน ขณะที่เจาของสวนที่ถือครองสวนยาง 15-50 

ข้ึนไป เลือกจางแรงงานจากหลายแหลง เชน แรงงานที่มีความสัมพันธเชิงเครือญาติ แรงงานใน

หมูบาน และแรงงานตางอําเภอหรือจังหวัดในภาคใตและอาจเลือกจางแรงงานตางดาวและ

แรงงานตางภูมิภาคในบางพื้นที่ เจาของสวนยางท่ีถือครองพื้นที่ขนาดใหญเนนการจาง แรงงาน

ตางอําเภอหรือจังหวัดในภาคใต แรงงานตางภูมิภาค และแรงงานตางดาว (บัญชา สมบูรณสุข 

และอภิญญา จันทรเจริญ, 2538) เจาของสวนที่มีอาชีพหลักประจําแตไมใชชาวสวนยางสวนใหญ

มักเลือกจางแรงงานท่ีมีความสัมพันธเชิงเครือญาติ และแรงงานในหมูบานมากกวาแรงงาน

ประเภทอ่ืนๆ ดังแสดงตารางที่ 2.6 

ตารางท่ี 2.6 แหลงที่มาของแรงงานกรีดและการเลือกจางแรงงานกรีดยาง 

ประเภทของแรงงาน พ้ืนท่ีถือครอง<15 ไร พ้ืนท่ีถือครอง                

15-50 ไร 

พ้ืนท่ีถือครอง>50 ไร 

เครือญาติ + +       - 

แรงงานในหมูบาน + + + 

แรงงานตางอําเภอหรือ

จังหวัดในภาคใต 

      - + + 

แรงงานตางภูมิภาค       - + + 

แรงงานตางดาว       -       - + 

ท่ีมา : บัญชา สมบูรณสุข, 2552 

 

 ดังนั้น การเลือกจางแรงงานเจาของสวนยางพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ 

ประกอบดวย  

 1) ทักษะกรีดยาง  คือ แรงงานตองมีทักษะความชํานาญและฝมือกรีดยาง

อยูในระดับที่ดี กลาวคือ วิธีปฏิบัติงานกรีดยางตองกรีดไมบาดเน้ือไมเปลือกกรีดบางและมีความ

สม่ําเสมองานกรีด แรงงานกรีดที่มีฝมือดีในแตหมูบานจะเปนที่รูจักของคนทั่วไปซึ่งแรงงานท่ีมี
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ทักษะกรีดสูงเปนที่ตองการของเจาของสวนยาง และแรงงานที่มีทักษะกรีดที่ดีมีการเปลี่ยนสวน

กรีดนอยมาก ขณะที่แรงงานท่ีมีฝมือกรีดยางไมดีหรือเริ่มฝกกรีดใหมจะไดรับสวนกรีดหนาซ้ํา กรีด

ยางหนาสูงหรือยางใกลโคน  

 2) ความซื่อสัตยและขยันทํางาน คือ แรงงานกรีดยางคือตองเปนบุคคลที่มี

พฤติกรรมไมทุจริต โกง หรือขโมยผลผลิต หรือไมหยุดกรีดโดยไมมีเหตุจําเปน เจาของสวนท่ีมี

ปญหาจะแกปญหาโดยการเปลี่ยนแรงงานจางกรีด หรือ เพิ่มความถ่ีการควบคุมปริมาณผลผลิต

และตรวจสวนยางบอยขึ้น อยางไรก็ตามเจาของสวนหลายรายสามารถแกปญหาไดอยางย่ังยืน

โดยการสรางแรงจูงใจตอแรงงานกรีด เลือกใชแรงงานกรีดท่ีมีความสัมพันธเครือญาติและการใช

หัวหนาคนงานคอยควบคุมแรงงานกรีด 

 3) ความสัมพันธระหวางเจาของสวนยางและแรงงานจางกรีด มีสองรูปแบบ

คือ ความสัมพันธในเชิงสวนบุคคลและนายจาง-ลูกจาง ซึ่งปจจัยที่สําคัญท่ีสงผลตอการตัดสินใจ

เลือกจางแรงงานกรีด เจาของสวนยางที่ถือครองพื้นที่สวนยางขนาดเล็กใหความสําคัญกับปจจัย

ดานความสัมพันธสวนบุคคล ความรูจักมักคุนระหวางเจาของสวนและแรงงานกรีด และ                  

การชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน ความสัมพันธดังกลาวเปนปจจัยกําหนดคาจางและรูปแบบ

สัญญาจางกรีดดวย ขณะท่ีเจาของสวนท่ีมีพื้นที่ ถือครองขนาดใหญใหความสําคัญกับ

ความสัมพันธทั้งเชิงสวนบุคคลและนายจาง-ลูกจาง  

 4) คาจางและเงื่อนไขสัญญาจางกรีด มีสองรูปแบบ คือ จางกรีดแบบแบง

ผลผลิต (Share Tapping) และแบบคาจางรายวัน (Wage Rate) คาจางและเงื่อนไขสัญญาจาง

เปนกรรมสิทธิ์ของเจาของสวนยาง เนื่องจากปจจัยดานสถาบันเปนตัวกําหนดรูปแบบ กฎเกณฑ

และระเบียบในการกําหนดคาจางและเงื่อนไขสัญญาจางจนเปนที่ยอมรับระหวางนายจางและ

แรงงานกรีด  

 5) ปจจัยชีวกายภาพสวนยาง ประกอบดวย ขนาดพื้นที่สวนยาง เขตนิเวศ

เกษตร อายุสวนยาง ปริมาณผลผลิต ระบบกรีด และการจัดการสวนยาง ซึ่งปจจัยดังกลาวมีความ

เก่ียวของอยางมีนัยสําคัญตอการตัดสินใจเสนอขายแรงงาน การเลือกประเภทของแรงงาน               

การกําหนดคาจางและเงื่อนไขสัญญาจาง เจาของสวนยางที่ถือครองพื้นที่สวนยางขนาดใหญ                

ตนยางมีความสมบูรณคอนขางดี อายุกรีดนอย ยางกรีดหนาแรกหรือหนาสอง มีผลผลิตสูงและ

การจัดการสวนยางท่ีดี สวนยางดังกลาวสรางแรงจูงใจที่ดีตอแรงงานกรีด ทําใหเจาของสวน

สามารถใชเปนปจจัยตอรองเพื่อวาจางแรงงานที่มีคุณภาพที่ดีและการกําหนดคาจางที่มีอัตราตํ่า

กวาสวนยางทั่วไป สวนยางลักษณะน้ีเลือกใชอัตราคาจางแบบแบงผลผลิต 60:40 แรงงานไทย 

และ 70:30 สําหรับแรงงานตางดาว และเลือกใชอัตราคาจางแบบแบงผลผลิต 50:50 สําหรับสวน
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ยางท่ีต้ังอยูในเขตนิเวศเกษตรภูเขาหรือพื้นที่ลาดชัน สวนยางมีอายุมาก และกรีดหนาซ้ําหรือกรีด

หนาบนสงผลตอการหาอุปทานแรงงานจางไดยากขึ้นเจาของสวนยาง เลือกใชอัตราคาจางแบบ

แบงผลผลิต 55:45 

 6) คุณสมบัติท่ัวไปของแรงงานกรีดประกอบดวย อายุ จํานวนแรงงาน ความ

สมบูรณของรางกายและสุขภาพ แรงงานกรีดที่มีความพรอมทางดานรางกาย อยูในวัยแรงงาน             

มีจํานวนแรงงานและความสามารถกรีดที่ดี เจาของสวนยางพิจารณาเปนคุณสมบัติพื้นฐานใน    

การวาจางงาน นอกจากนี้เจาของสวนโดยท่ัวไปมีการสอบประวัติการทํางานของแรงงาน และ              

ผลการปฏิบัติงานกรีดในอดีตจากเพื่อนบานหรืออดีตเจาของสวนยาง เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

แรงงานที่สูงวัยขึ้นหรือมีปญหาสุขภาพรับจางกรีดยางในหมูบานหรือเจาของสวนยางที่เปนเครือ

ญาติ ทั้งนี้เน่ืองจากปจจัยดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผและการชวยเหลือเจือจุนในสังคม มีอิทธิพล            

ตอการตัดสินใจเลือกแรงงานของเจาของสวนยาง  

 สรุปวา เจาของสวนยางในทุกขนาดพื้นที่ถือครองสวนยางใหความสําคัญ

มากท่ีสุด คือ แรงงานตองมีฝมือกรีดยาง มีความซื่อสัตยและขยันทํางาน เจาของสวนยางที่มีพื้นท่ี

ถือครองขนาดเล็ก ใหความสัมพันธระดับมากกับปจจัยความสัมพันธระหวางเจาของสวนและ

แรงงานกรีดและคาจางและเงื่อนไขสัญญากรีด เน่ืองจากเจาของสวนยางกลุมน้ีมักเลือกจาง

แรงงานที่เปนเครือญาติหรือแรงงานในหมูบาน เจาของสวนยางขนาดกลาง ใหความสําคัญปาน

กลางกับปจจัยความสัมพันธระหวางเจาของสวนและแรงงานกรีด คาจางและเงื่อนไขสัญญากรีด

และปจจัยชีวกายภาพ และปจจัยคุณสมบัติทั่วไปของแรงงานมีความสําคัญนอย เนื่องจากเจาของ

สวนยางประเภทนี้เลือกจางแรงงานท่ีหลากประเภท ท้ังแรงงานเครือญาติ แรงงานในหมูบาน 

แรงงานตางอําเภอหรือจังหวัดในภาคใต แรงงานตางภูมิภาคและแรงงานตางดาว และเจาของสวน

ยางขนาดใหญ ใหความสําคัญมากกับปจจัยชีวกายภาพ และคาจางและเงื่อนไขสัญญากรีด 

ในขณะที่ความสัมพันธระหวางเจาของสวนและแรงงานกรีดมีความสําคัญนอย และ ปจจัย

คุณสมบัติทั่วไปของแรงงานมีความสําคัญปานกลาง เจาของสวนยางประเภทนี้เลือกจางแรงงาน

ประเภท แรงงานในหมูบาน แรงงานตางอําเภอหรือจังหวัดในภาคใต แรงงานตางภูมิภาคและ

แรงงานตางดาว ดังแสดงตารางที่ 2.7 
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ตารางท่ี 2.7 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกแรงงานจางกรีดจําแนกตามขนาดพื้นที่ถือครองสวนยาง   

                    ของเจาของสวนยาง 

ปจจัย 

 

                  ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

เจาของสวนยาง 

<15 ไร 

เจาของสวน

ยาง 15-50 ไร 

เจาของสวนยาง 

> 50 ไร 

ทักษะกรีดยาง + + ++ + + + ++ + + + ++ + 

ความซื่อสัตยและขยันทํางาน + + ++ + + + ++ + + + ++ + 

ความสัมพันธระหวางเจาของสวน

ยางและแรงงานกรีด 

+ + + +  + + + + + 

คาจางและเงื่อนไขสัญญาจาง

กรีด 

+ + + + + + +  + + + + 

ปจจัยชีวกายภาพ ++ + + + + + + + 

คุณสมบัติทั่วไปของแรงงานกรีด ++ + + + + + 

หมายเหตุเงื่อนไข:  +++++ มากท่ีสุด ++++ มาก +++ ปานกลาง ++ นอย+ นอยมาก 

ท่ีมา : บัญชา สมบูรณสุข, 2552 

   

  2.1.6  กิจกรรมของแรงงานจางกรีด 

                ประเภทของแรงงานจางกรีดจําแนกตามกิจกรรมที่ทํา คือ ประเภทที่หนึ่ง 

คือ แรงงานจางกรีดที่ทําทุกกิจกรรม และประเภทที่สอง คือ แรงงานจางกรีดที่ทําบางกิจกรรม ดังน้ี 

                           (1)  แรงงานจางกรีดท่ีทําทุกกิจกรรม (Share Tapping) คือ แรงงาน

จางทํากิจกรรมต้ังแตกรีดยางพารา เก็บยางพารา เตรียมผลผลิตและขายดวย แบงทั้งสัดสวน

ผลผลิตและตนทุนการจัดการสวน สวนใหญการแบงผลประโยชนจะเปนสัดสวนตามขอตกลงแบบ 

70:30 60:40 55:45 และ 50:50 ดังนี้ 

                            1) 70:30 คือ สวนใหญเปนยางใกลโคน ไมเก่ียวกับลักษณะของพื้นที่ 

สวนยางมักจะเปนนายทุนขนาดใหญท่ีมีสวนยางต้ังแต 50 ไรขึ้นไป และมีสวนยางเปนการ

ประกอบอาชีพเสริม มีการจางแรงงานตางดาวหรือแรงงานขามชาติเขามาปฏิบัติงาน เพราะวา

แรงงานเหลาน้ีคิดคาแรงถูก และสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ เจาของสวนยาง 70 ลูกจางกรีด 

30 ซึ่งเจาของสวนยางจะเปนผูจัดการดูแลสวนยางเองทุกขั้นตอน ลูกจางกรีดมีหนาที่ในการกรีด

และการเก็บผลผลิต  
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       2) 60:40 กลาวคือ สวนยางที่แบงแบบนี้มักจะเปนยางออนโดยไม

เก่ียวกับลักษณะของพื้นท่ี การแบงสัดสวนผลประโยชนรูปแบบนี้เจาของสวนยาง 60 และ

รับผิดชอบในเรื่องของอุปกรณและงบประมาณในการทําสวนยางทั้งหมด ไมวาจะเปน ถังใสนํ้ายาง 

การใสปุยและการตัดหญาเองทั้งหมด สวนลูกจางมีหนาที่ คือ คือเตรียมตะเกียงกรีดยาง เตรียม

มีดกรีดยาง 

       3) 55:45 คือ สวนยางมีทั้งยางออนและยางแก ขึ้นอยูกับความ          

พึงพอใจของเจาของสวนยาง ไมเก่ียวกับลักษณะของพื้นที่ มีการแบงสัดสวนผลประโยชน เจาของ

สวนยาง 55 ลูกจางกรีด 45 เพราะวา เจาของสวนยางจะรับผิดชอบการดูแลสวนยาง และ                    

ลงงบประมาณซื้อปุยใสในสวนยาง ลูกจางชวยใสปุยรวมกับเจาของสวนยาง และตัดหญาใหสวน

ยางใหโลงเตียนอยูเสมอ  

      4) 50:50 คือ มีทั้งยางออน ยางใกลโคน ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของ

เจาของสวนยาง ไมเก่ียวกับลักษณะของพื้นท่ี มีการแบงสัดสวนผลประโยชนรูปแบบน้ีเจาของ  

สวนยาง 50 ลูกจางกรีด 50 ท้ังนี้การแบงแบบนี้เจาของสวนยางและลูกจางกรีดยางจะออก

งบประมาณซื้อปุยและรับผิดชอบในการตัดหญา ฝายละครึ่งตอครึ่ง และรวมกันใสปุย และลูกจาง

กรีดตองตัดหญาดูแลสวนยางใหเตียนโลงอยูเสมอดวย การจางแบบนี้เจาของสวนยางกับลูกจาง

กรีดมักเปนคนในหมูบานเดียว หรือเปนเครือญาติท่ีมีความสนิทสนมตอกัน สามารถไวใจและเชื่อ

ใจกันไดเทาน้ัน ดังตารางที่ 2.8 

ตารางท่ี 2.8 ลักษณะคาจางแบบสัดสวน 

ประเภทสัดสวน การแบงสัดสวนผลผลิต สัดสวนตนทุน 

การจัดการสวน 

เจาของ

สวน 

แ ร ง ง า น

จาง 

เจาของ

สวน 

แรงงาน

จาง 

       1 

       2 

70 

60 

30 

40 

100 

100 

- 

 - 

      3           

      4               

55 

50 

45 

50 

50 

50 

50 

50 

     

ท่ีมา : บัญชา สมบูรณสุข, 2552 

 (2) แรงงานจางกรีดท่ีทําบางกิจกรรม (Wage Rate)  คือ อัตรา

คาจางแบบรายวัน แรงงานจางจะทํากิจกรรมตามขอตกลง เชน กรีดยางเพียงอยางเดียวแตไมเก็บ
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ผลผลิต หรือเก็บผลผลิตเพียงอยางเดียวโดยไมกรีด เปนตน โดยสวนใหญจะไดคาจางแบบรายวัน

หรือรายสวนแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

 1) อัตราคาจางกรีดตอไรเฉลี่ย 20 – 30 บาท แรงงานที่มีความ

ชํานาญและกรีดยางอยางเดียว (กรีดเหมา) จํานวนแปลงที่กรีดมากกวา 1 แปลงใน 1 วัน (เฉลี่ย                

7-8 ไร/วัน/แรงงาน) เฉลี่ยรายได/วัน ประมาณ 500 บาท 

 2) อัตราคาจางการเก็บผลผลิตตอไรเฉลี่ย 10 – 20 บาทเปนแรงงาน

ที่จางเฉพาะในบางโอกาสและบางประเภทของแรงงาน เชน แรงงานลูกหลาน / แรงงานผูสูงอายุไม

จําเปนตองมีความชํานาญเฉพาะ (ตารางท่ี2.9) 

ตารางท่ี 2.9 อัตราคาจางแบบรายวัน 

ประเภท     การเตรียมอุปกรณ

การกรีด 

อัตราคาจางแบบรายวัน  

การกรีด

ยาง 

การเก็บ 

(ผลผลิต) 

การขาย 

(ผลผลิต) 

การใช

แรงงาน 

1               + 

2                 - 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

 - 

ครัวเรือน 

จาง 

3                - 

 

4               - 

- 

 

-                    

+ 

 

- 

+ 

 

+ 

ครัวเรือน

และจาง 

ครัวเรือน

และจาง 

     

ท่ีมา : บัญชา สมบูรณสุข, 2552 

    

2.2  หลักธรรมาภิบาลและระบบการจัดการของแรงงานจางในการทําสวนยางพารา 

       2.2.1  ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร                  

การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการ

บริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงานน้ี                         

มีความหมายอยางกวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทาน้ัน รวมทั้ง 

ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติ

ปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก เปนตน 

ซึ่งเปนหลักการที่นํามาใชบริหารงานในปจจุบันอยางแพรหลาย ดวยเหตุเพราะชวยสรางสรรคและ

สงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานตางทํางานอยางซื่อสัตยสุจริตและ

ขยันหมั่นเพียร ทําใหผลประกอบการขององคกรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แลวยังทําให

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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บุคคลภายนอกที่เก่ียวของ ศรัทธาและเชื่อมั่นในองคกรนั้น ๆ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง เชน องคกรที่โปรงใส ยอมไดรับความไววางใจในการรวมทําธุรกิจ รัฐบาลที่โปรงใส

ตรวจสอบได ยอมสรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนและประชาชน ตลอดจนสงผลดีตอเสถียรภาพ

ของรัฐบาลและความเจริญกาวหนาของประเทศ เปนตน 

     2.2.2 ลักษณะของหลักธรรมาภิบาล คือ การบริหารจัดการภาครัฐที่มี

ประสิทธิภาพ การตรวจสอบได (accountability) ความโปรงใส ความรับผิดชอบ และการมีกรอบ

กฎหมายสําหรับการพัฒนา ซึ่งธนาคารโลกไดแยกหลักธรรมาภิบาลออกจากแนวคิดประชาธิปไตย 

โดยเนนในเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ไมจําเปนตองเกิดขึ้นในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตย แตถือวาหลักธรรมาภิบาลกับหลักประชาธิปไตยเปนเรื่องที่ไปดวยกัน 

เนื่องจากลักษณะหลายอยางของธรรมาภิบาล เชน ความรับผิดชอบ และความโปรงใส ซึ่งรวมถึง

การเปดเผยขอมูลแกสาธารณะ และการถูกตรวจสอบโดยสาธารณะเปนเงื่อนไขสําคัญของ

ประชาธิปไตย และเปนสวนสําคัญของการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหเปนประชาธิปไตยในกลุม

ประเทศท่ีกําลังพัฒนา UN ESCAP (United Nations Economic and Social Commission for 

Asia and the Pacific) ไดกําหนดหลักการของธรรมาภิบาล 8 หลักการ คือ การมีสวนรวม 

(participatory) การปฏิบัติตามกฎหมาย (rule of law) ความโปรงใส (transparency) ความ

รับผิดชอบ (responsiveness) ความสอดคลอง (consensus oriented) ความเสมอภาค(equity 

and inclusiveness) การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (effectiveness and efficiency) และ

การมีเหตุผล (accountability) ทั้งนี้ ยังมีอีกแนวคิดหน่ึงเก่ียวกับเรื่องธรรมาภิบาล คือ ธรรมาภิ

บาลเปนเรื่องการวางกลไกใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การวางโครงสราง ในขณะที่อีกดาน

หน่ึงของเหรียญคือ เรื่องตัวบุคคล เปนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลเปนการวางระบบวาง

โครงสรางเพื่อควบคุมใหคนไมประพฤติปฏิบัติ แตจริยธรรมจะลึกกวานั้น โดยมีการปลูกฝง

จิตสํานึก ตองไมทุจริต ไมประพฤติมิชอบ ทั้งสองดานจะตองไปดวยกันจึงจะย่ังยืน  (สมโชค                    

ศรีมณี, 2541) 

  2.2.3  การจัดการแรงงานภาคเกษตรตามหลักธรรมาภิบาล หลักธรรมา-                  

ภิบาลเพื่อสรางความเปนธรรมทางการเกษตรสําหรับแรงงานจางกรีดในสวนยางพาราของ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง มี 8 ประการ คือ การมีสวนรวม (participatory) การปฏิบัติตาม

กฎหมาย (rule of law) ความโปรงใส (transparency) ความรับผิดชอบ (responsiveness) ความ

สอดคลอง (consensus oriented) ความเสมอภาค(equity and inclusiveness) การมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (effectiveness and efficiency) และการมีเหตุผล (accountability)  

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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                   1) หลักการมีสวนรวม   หมายถึง นายจางและแรงงานจางมีสวนรวมใน

การปฏิบัติงานรวมกันอยางมีความเห็นอกเห็นใจ นายจางมีความเขาใจและมีความเอ้ืออาทรตอ

แรงงานจางและขณะเดียวกันแรงงานจางก็ปฏิบัติงานตามที่นายจางมอบหมายอยางเต็มที่และมี

ความเต็มใจ ปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ เพื่อใหผลผลิตของงานเกิดประโยชนและ

คุมคาที่สุด 

      2) หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย หมายถึง เปนการเคารพในสิทธิ เสรีภาพ

รวมกันท้ังฝายนายจางเองและแรงงานจาง การไดรับสวัสดิการและการคุมครองแรงงานจาก

ภาครัฐและทุกภาคสวนที่เก่ียวของ     

      3) หลักความโปรงใส หมายถึง นายจางไมเอาเปรียบแรงงานจางในทุก

กรณีและใหสิทธิโดยชอบธรรมท่ีแรงงานจางควรจะไดรับอยางชัดเจนเปนรูปธรรมสามารถปฏิบัติได

จริงตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม อาทิ การจายคาตอบแทน การจายสวัสดิการ การจายคา

รักษาพยาบาลในกรณีท่ีแรงงานจางเจ็บปวย ขณะเดียวกันแรงงานจางก็ปฏิบัติงานดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต ไมคดโกงตอนายจางทั้งตอหนาและลับหลังในทุกกรณี 

     4) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ลูกจางและแรงงานจางตางมีความ

เขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองอยางชัดเจนมีความรับผิดชอบในงานที่ตองปฏิบัติใหแสร็จตาม

เปาหมาย  

     5) หลักความสอดคลอง หมายถึง นายจางและแรงงานจางสามารถ

ปฏิบัติงานรวมกันไดดีตลอดจนสามารถดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุขท้ังในดานสังคมและฐานะ

ทางเศรษฐกิจโดยยึดหลักปฏิ บัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันเปนหลักในการดํารงชีวิต 

      6) หลักความเสมอภาค หมายถึง นายจางและแรงงานจางตางก็ตอง

เคารพในสิทธิความเปนมนุษยรวมกัน กลาวคือ นายจางมีความรูสึกเห็นอกเห็นใจ ไมใชอํานาจ

ขมขูกดขี่ขมเหงหรือแมกระทั่งการกระทําที่แสดงออกโดยใชอาวุธรังแก บีบบังคับแรงงานจางจน

ไดรับความเสียหายหรือไดรับบาดเจ็บและไมมีความรูสึกเลือกที่รักมักที่ชังกับแรงงานจางคนใดคน

หน่ึง ตลอดจนดูแลเอาใจใสแรงงานจางอยางมีความยุติธรรม มีความเสมอภาคตอแรงงานจางทุก

คน เสมือนเปนญาติหรือเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน  ขณะเดียวกันแรงงานจางก็ไมปฏิบัติตน

อวดเกง เยอหย่ิงและขมขูทํารายทั้งรางกายและจิตใจตอนายจางเมื่อสื่อสารไมตรงกันหรือไมเกิด

ความอาฆาตแคนพยาบาทตอนายจางเมื่อรูวาตนเองกระทําผิดจริง และมีความเขาใจวาสิ่งที่

นายจางปฏิบัติเปนเรื่องที่ตองปรับปรุงแกไข 
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 7) หลักการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง นายจางและ

แรงงานจางตองรูจักการบริหารจัดการดูแลอุปกรณเครื่องมือและเครื่องจักรทุกชนิดที่ใชในการ

ปฏิบัติงานใหสามารถพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ นายจางควรมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการปฏิบัติที่พรอมใชอยูเสมอ เชน อุปกรณการแปรรูปยางแผนดิบ ถังเก็บน้ํายางเปนตน

โดยเลือกใชใหคุมคาที่สุด ประหยัดท่ีสุด แตไดผลผลิตท่ีคุมคาและเอ้ือประโยชนสูงสุดในการ

ปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันแรงงานจางก็มีสวนในการดูแลเก็บรักษาอุปกรณเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานอยางดีเหมือนกับตนเองเปนทรัพยสมบัติของตนเอง 

 8) การมีเหตุผล หมายถึง นายจางและแรงงานจางตองมีความเห็นอกเห็น

ใจซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดปญหาหรือมีขอขัดแยงเกิดขึ้นก็รวมกันแกไขทันทีไมปลอยปญหาที่เกิดขึ้น

จนลุกลามกลายเปนเรื่องใหญโตจนเกิดผลกระทบกับหลายฝาย และสามารถลดความเสียงในดาน

ความไมปลอดภัยทั้งรางกายและทรัพยสินของนายจางหรือแรงงานจางก็ตาม 

                 ซึ่งหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 8 ประการดังกลาวขางตนสามารถนํามาประยุกต

ในงานวิจัยน้ี โดยพิจาราณาในระบบการจางแรงงานในระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือน

เกษตรกรชาวสวนยางพารา ไดแก 

 (1) การมีสวนรวมในการคิด เสนอแนะ และปฏิบัติ 

                (2) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และขอตกลงที่ตกลงกันไวของ 

แรงงานจาง และครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

 (3) ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของแรงงานจางในระบบการผลิต 

และครัวเรือนเกษตรกร 

 (4) ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราตามที่ตกลงกันไว 

 (5) ความสอดคลองในความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติงานใน

ระบบการผลิตยางพาราของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

 (6) ความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน การยอมรับและการใหเกียรติ

กันระหวางแรงงานจางและแรงงานครัวเรือน 

 (7) การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของแรงงาน

จางและครัวเรือนเกษตรกร 

 (8) การมีเหตุผลในการปฏิบัติงานของแรงงานจางและครัวเรือน

เกษตรกรชาวสวนยางพาราซึ่งผูรับจางและผูวาจางจะตองยึดถือเพื่อใหเกิดความเปนธรรม ใน

ระบบการผลิตยางพารา   
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2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 

  ศิวพร  จันทรหอม (2546) ศึกษาเรื่อง การจัดการแรงงานและผลผลิตของเจาของ

สวนยางพาราในอําเภอเมือง จังหวัดตรัง จํานวน 73 คน ผลการศึกษาพบวา เจาของสวนยางพารา

สวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 47.3 ป สวนใหญสมรสแลวและมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน

เฉลี่ย 4 คน มีแรงงานที่ใชดูแลสวนจํานวน 1-3 คน โดยอาศัยแรงงานในครัวเรือน มีเจาของสวน

ยางพาราบางสวนไดจางแรงงานไวดูแลสวนยางและกรีดยาง สวนใหญจายคาดูแลสวนยางรวมอยู

ในคาจางในการกรีดยาง ซึ่งการจายคาแรงสําหรับการกรีดยางพารา จะแบงกันในอัตราสวน 55/45 

โดยมีการจําหนายผลผลิตในรูปแบบของน้ํายางสด ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ ปญหาเรื่อง

ที่ดินไมเหมาะสมตอการปลูกยางพารา และการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานกรีดยางท่ีมี

ความชํานาญ สวนปญหาดานการจําหนายผลผลิต คือ การขาดอํานาจการตอรองกับพอคารับ              

ซื้อยาง 

   สมบัติ ศรีจันทร (2547) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของแรงานกรีดยางพารา 

อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง กลุมตัวอยางที่เลือกเปนผูใชแรงงานกรีดยางท่ีอยูในพื้นที่อําเภอหวย

ยอด จังหวัดตรัง จํานวน 96 คน ผลการศึกษาพบวา ผูใชแรงงานสวนใหญเปนเพศชาย ไมมี

กรรมสิทธิ์หรือสวนยางพาราเปนของตนเอง แตมีประสบการณในการประกอบอาชีพกรีดยาง

มากกวา 10 ป  จํานวนตนยางที่กรีดในปจจุบันพบวา ตนยางท่ีกรีดเฉลี่ย 843 ตนตอวัน สวนใหญ

ยางพาราที่กําลังกรีดในปจจุบันเปนของคนอ่ืน กลุมตัวอยางพักอาศัยอยูบานตนเอง และเดินทาง

ไปกรีดยางดวยรถจักรยานยนต ใชระบบการกรีดแบบวันกรีดยาง 3 วันตอวันหยุด 1 วัน  

ตนยางพาราอยูในพื้นที่ราบ ตนยางพาราอยูในสภาพดี เพราะมีการปราบวัชพืชปละ 2 ครั้ง ในแถว

และระหวางแถว มีการใสปุยปละครั้ง กลุมตัวอยางมีการจัดเตรียมอุปกรณการกรีดยางเองทั้งหมด 

การกรีดยาง จะเริ่มกรีดยางต้ังแตเวลา 2.00 นาฬิกา เปนตนไป มีผูชวยในการทํางานต้ังแตเริ่ม

ขั้นตอนแรกถึงสุดทาย  กรีดยางสวนใหญเฉลี่ย 2 คน และแรงงานสวนใหญจะใชเวลาชวงพักหยุด

กรีดยางเพื่อพักผอน การขายผลผลิตจะขายในรูปของน้ํายางสด และแบงผลผลิตแบบ 60/40 

สําหรับความพึงพอใจของผูใชแรงงาน พบวา  กลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจดานการเลือกประกอบอาชีพกรีดยางพาราเปนอันดับแรก 

รองลงมา เปนความพึงพอใจดานสวัสดิการในการทํางาน การแบงผลผลิตและรายได และสภาพ

ของการกรีดยางพาราตามลําดับ 

 สมโชค ศรีมณี (2541) ศึกษาเรื่องปญหาการจางแรงงานกรีดยางพารา ศึกษา

กรณี : แรงงานในอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมตัวอยางมี 2 กลุม คือ ลูกจางแรงงาน

กรีดยางพารา 151 คน และเจาของสวนยางพารา 149 คน โดยศึกษาปญหาการจางแรงงานกรีด
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ยางพาราในทัศนะของลูกจางและปญหาการจางแรงงานกรีดยางพาราในทัศนะของเจาของสวน

ยางพารา ซึ่งแบงการศึกษาออกเปนสองสวน คือ ขอมูลทางเศรษฐกิจสังคม และขอมูลทัศนะตอ

ปญหาการจางแรงงานกรีดยางพารา การศึกษาในสวนแรกพบวา ทั้งลูกจางและเจาของสวน

ยางพารามีการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา ลูกจางมีสถานภาพสมรสและอยูดวยกัน                   

สวนใหญรับจางกรีดยางพาราจากนายจางเพียงรายเดียว การตกลงรับจางมีลักษณะเปนแบบ            

รายป สวนเจาของสวนยางพารามีอาชีพทําสวนยางพาราเปนอาชีพหลักโดยสวนยางพาราจะอยู

ในหมูบานที่อาศัย ผลิตผลที่ไดสวนใหญเปนยางแผนดิบและจะเปนผูนํายางแผนดิบไปขายดวย

ตนเอง สวนที่สองคือ ขอมูลทัศนะตอปญหาการจางแรงงานกรีดยางพารา ในกลุมที่เปนลูกจาง

แรงงานกรีดยางพารา พบวา มีปญหาเรื่องสภาพดินฟาอากาศไมดีทําใหกรีดยางไมได ปญหา                   

การกรีดยางพาราเปนงานหนัก และปญหาคาจางตํ่าไมเพียงพอกับคาใชจายในครอบครัว  

มีความรุนแรงในระดับมาก สวนปญหาการจางแรงงานกรีดยางพาราในกลุมที่เปนเจาของสวน

ยางพารา พบวา มีระดับความรุนแรงของปญหาอยูในระดับปานกลาง ดังนี้ ปญหาแรงงานดาน

คุณภาพ ปญหาคาจางแรงงาน ปญหาการเขาออกของแรงงาน ปญหาความไมซื่อสัตยของแรงงาน 

ปญหาการจัดสรรแรงงานจางยาก ปญหาการควบคุมการทํางานของแรงงานและปญหาความ

ปลอดภัยของแรงงานจาง 

 บัญชา  สมบูรณสุข และอภิญญา  จันทรเจริญ (2538) ศึกษาเรื่องการเคลื่อนยาย

แรงงานเกษตรในจังหวัดสงขลา  กรณีศึกษาแรงงานกรีดยางพาราและทํายางแผนของเกษตรกรท่ี

พนสงเคราะหจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางในอําเภอหาดใหญและนาทวี 

จังหวัดสงขลา โดยศึกษาสภาพการใชแรงงานกรีดยางพาราและปญหาที่สําคัญของแรงงานกรีด

ยางพาราและการทํายางแผน พบวา แรงงานที่รับจางสวนใหญเปนแรงงานท่ีอยูในทองถ่ิน 

เพราะวาแรงงานในทองถ่ินจะไดรับความเชื่อถือจากเกษตรกรชาวสวนยางพารามากกวาแรงงาน

จากถ่ินอ่ืนที่มารับจางสําหรับการผลิตนั้น เกษตรกรนิยมผลิตยางในรูปยางแผนดิบมากกวาการ

ขายน้ํายางสด สําหรับการขายผลผลิต เกษตรกรจะนํายางแผนดิบไปขายพรอมกับลูกจางท่ีตลาด

ในทองถ่ินและแบงผลประโยชนกันอีกครั้งเมื่อขายได  โดยการแบงผลประโยชนระหวางเกษตรกร

กับลูกจางนั้น จะแบงผลประโยชนในอัตราสวน 60/40 คือ เจาของสวนยางพาราจะเปนผูหา

อุปกรณในการกรีดยางและบํารุงสวนยางเอง เชน ปุยและคาจางกําจัดวัชพืช ผูรับจางเพียงนํา

อุปกรณการกรีดยาง เชน มีดกรีดยางมาเทานั้น ลักษณะของสวนยางพาราจะเปนพื้นที่ราบลุม มี

การคมนาคมและเปนสวนยางไมไกลมากนัก สวนปญหาที่สําคัญของแรงงานกรีดยางพาราและ

การทํายางแผนนั้น พบวา  
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                  1. ปญหาแรงงานขาดฝมือและความชํานาญในการกรีดยางพาราและการทํายาง

แผน เพราะไดรับประสบการณจากการถายทอดจากบรรพบุรุษที่ไมถูกตองและการฝกฝนดวย

ตนเอง โดยไมไดเขารับการฝกอบรมที่ทางราชการฝกให ทําใหหนายางท่ีถูกกรีดเสียหาย ผลผลิตที่

ไดลดลง แตถาหากแรงงานกรีดยางพารานั้นกรีดยางไดอยางถูกวิธี ก็จะทําใหสามารถกรีดยางได

นานถึง 20-25 ป  

                 2. ปญหาอ่ืนๆ เชน ปญหาแรงงานจางขาดความรับผิดชอบและมีพฤติกรรม              

การกรีดยางที่เปลี่ยนแปลง ปญหาความไมซื่อสัตยของแรงงานจางในการกรีดยางพาราและการทํา

ยางแผน 

                 3. ปญหาการขาดแคลนแรงงานจางกรีดยางพาราและการทํายางแผน ซึ่งปญหา

การขาดแคลนแรงงานจางกรีดยางมักจะเกิดขึ้นในชวงราคายางตกตํ่า แตเมื่อราคายางสูงปญหา

การขาดแคลนแรงงานจะลดลง เพราะแรงงานจางที่เคยกรีดยางจะเคลื่อนยายกลับมา เนื่องจากได

ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และเสนอแนะรูปแบบธรรมาภิบาลระหวางแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราเพื่อใหความเปนธรรมในระบบการจางแรงงานในการผลิตยางพารา 
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2.4  กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม

ของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

สถานการณแรงงาน 

 

ข้ั น ต อ น ท่ี  1พ ล วั ต เ งื่ อ น ไ ข ท า ง

เศรษฐกิจ สังคม กายชีวภาพ และ

เงื่อนไขในการใชแรงงานจางของ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

 

ปญหาและขอจํากัดในการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ก า ร ใ ช

แรงงานจ างในครัว เ รือน

เกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาธรรมาภิบาล และความเปนธรรมของ

แรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

 

ข้ันตอนท่ี 4 การวิเคราะหรูปแบบธรรมาภิบาล

ระหวางแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา

เพื่อใหความเปนธรรมในระบบการจางแรงงานในการผลิต

ยางพารา 
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บทท่ี 3 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล 

 
3.1  สถานท่ีทําการวิจัย 

             ในการศึกษาครั้งนี้ผู วิจัยไดเลือกพื้นท่ีศึกษาใน 6 อําเภอของจังหวัดสงขลา 

ประกอบดวย อําเภอสะเดา อําเภอรัตภูมิ อําเภอหาดใหญ อําเภอบางกล่ํา อําเภอควนเนียงและ

อําเภอนาหมอม เน่ืองจากเปนพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งสวนยางขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ 

เพราะวาเปนพื้นท่ีมีจํานวนครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารามากกวารอยละ 70 ของจํานวน

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งหมดในจังหวัดสงขลา ทั้งนี้พบวาในพื้นที่ ศึกษาม ี                  

ความหลากหลายในประเภทของแรงงานจาง  

 

3.2  ประชากร  

                    ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีการใชแรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา

ในพื้นที่ 6 อําเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบดวย อําเภอสะเดา อําเภอรัตภูมิ อําเภอหาดใหญ 

อําเภอบางกล่ํา อําเภอควนเนียง และอําเภอนาหมอม จํานวน 29,169 ครัวเรือน ซึ่งไดจากการ

สัมภาษณพนักงานในสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางพาราเขต 1 และเขต 2 จังหวัด

สงขลา จํานวน 4 คนและเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนายางพาราของสํานักงานเกษตร จังหวัด

สงขลา จํานวน 2 คน ซึ่งในขอเท็จจริงยังไมมีการเก็บตัวเลขที่แนนอนเก่ียวกับจํานวนครัวเรือนที่มี

แรงงานจางในจังหวัดสงขลา แตอยางไรก็ตามจากการสัมภาษณสามารถประมาณการสัดสวน

จํานวนครัวเรือนระหวางครัวเรือนท่ีจางแรงงานกับครัวเรือนที่ใชแรงงานนครัวเรือนดังแสดงใน

ตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 จํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา ใน 6 อําเภอ  

                   จังหวัดสงขลา 
 

อําเภอ                  จํานวน 

                          (ครัวเรือน) 

ประเภทครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราท่ีใชแรงงาน 

 

ครัวเรือน:จาง 

(%) 

ครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 

จาง 

(ครัวเรือน) 

 

สะเดา                       9,389 

รัตภูมิ                        28,935 

15:85 

50:50 

1,408 

14,467 

7,981 

   14,468 

 

หาดใหญ                  8,119 

บางกล่ํา                    2,684 

ควนเนียง                  3,374 

นาหมอม                   3,720 

รวม                        56,220 

70:30 

60:40 

60:40 

50:50 

15:85 

5,683 

1,610 

2,024 

1,860 

27,052 

2,436 

1,074 

1,350 

1,860 

29,169 

 

 

    

ท่ีมา:ประมาณการจากการสัมภาษณเชิงลึกจากพนักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางพารา  

และ นักวิชาการของสํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา,2554 

หมายเหตุ จํานวนทั้งหมดของครัวเรือนจากสํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา, 2554 

ซึ่งในการศึกษานอกจากประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราดังกลาวขางตนแลวใหถือวาประชากรอีกสวนหนึ่งคือ จํานวนแรงงานจางในครัวเรือน

เทากับจํานวนครัวเรือนดวย 

3.3  กลุมตัวอยางและขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยาง 

  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ ดังน้ันในการเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาจึงมีความแตกตางกันไปตามแตละประเภท

ของการเก็บขอมูล ดังนี้  

     1) กลุมตัวอยางเชิงปริมาณ จํานวนครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 395 

ครัวเรือน โดยสูตรของ Yamane (กัลยา วาณิชยบัญชา,2550) ดังนี้ 

n      =        N 

   1+ N(e )2 

 เมื่อ  n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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  N   แทน  ขนาดของประชากร 

  e แทน  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (.05) 

แทนคาในสูตร  n  =  29,169 

             1 + (29,169 x 0.052 

     =       29,169   

              87.3575      

            n     =     395 

ซึ่งขนาดของกลุมตัวอยางในแตละอําเภอดังแสดงในตารางที่ 3.2 

ตารางท่ี 3.2 จํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา 

 

อําเภอ       ตําบลตัวอยาง 

 

                                   จํานวนครัวเรือน 

 ครัวเรือน ครัวเรือน

ท่ีมี

แรงงาน

จางกรีด 

กลุม

ตัวอยาง 

สะเดา ปริก เขามีเกียรติ 

สํานักแตว 

รัตภูมิ ควนรู เขาพระ  

คูหาใต 

 9,389 

 

28,935 

7,981 

 

14,468 

  185 

 

136 

หาดใหญ ทุงตําเสา  

ทุงใหญ ทาขาม 

บางกล่ํา  

บานหาร ทาชาง 

ควนเนียง ควนโส 

บางเหรียง หวยลึก 

นาหมอม ทุงขมิ้น  

คลองรัง 

 8,119 

 

2,684 

 

3,374 

 

3,720 

 

2,436 

 

1,074 

 

1,350 

 

1,860 

33 

 

18 

 

14 

 

9 

 

รวม     56,220 29,169 395 
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     และในการที่จะไดกลุมตัวอยางตามจํานวนครัวเรือนดังกลาวในแตละอําเภอ ใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับลากโดยมาใสคืน 

    ซึ่งในสวนนี้ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลทั้งตัวแทนสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางพารา จํานวน 395 คน (Unit analysis: 1ครัวเรือน ตอ 1 คน) และในขณะเดียวกันจะทําการเก็บ

ขอมูลกับแรงงานจางของครัวเรือนดวยจํานวน 395 คนในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางตัวอยางที่

สุมได (Unit analysis: 1ครัวเรือน ตอ ตัวแทนแรงงานจาง 1 คน) 

2) ผูใหขอมูลเชิงคุณภาพ อําเภอละ 10 คน จํานวน 60 คน ไดแก เจาหนาที่

สํานักงานเกษตรท่ีดินอําเภอ 1 คน  และผูใหญบาน 1 คน และแรงงานจางการทําสวนยางจํานวน 

8 คน (ซึ่งมิใชกลุมตัวอยางในเชิงปริมาณ)และครอบคลุมทั้ง 5 ประเภทของแรงงานจางตามการ

แบงของ วาสนา ประสมศรี (2554) และครอบคลุมพื้นที่รวม 6 อําเภอ ที่ใชศึกษาโดยมีวิธีการไดมา 

ซึ่งผูใหขอมูลหลักโดยตรวจสอบ และสํารวจขอมูลเบ้ืองตนโดยสอบถามจากหนวยงานตนสังกัด

และผูท่ีสามารถอางอิงได โดยใหหนวยงานคัดเลือกผูใหขอมูล ในกรณีผูใหขอมูลหลักไมเปน

ขาราชการการคัดเลือกโดยอาศัยขอมูลการอางอิงจากประชาชนในพื้นที่ศึกษา ซึ่งผูใหขอมูลหลัก

ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

    1) ผูใหขอมูลหลักจากหนวยงานราชการ เอกชน ตองมีความรู ประสบการณ 

ความเขาใจและมีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวของกับสถานการณการจางแรงงานในระบบการผลิต

ยางพารามาเปนเวลานานและสามารถใหความคิดเห็นท้ังทางบวก และทางลบในระบบการจาง

แรงงานไดดี 

    2) ผูใหขอมูลหลักท่ีเปนประชาชน และแรงงาน ตองเปนผูรู  เขาใจ และ

ปฏิบัติงานในระบบการจางแรงงานในปจจุบันสามารถมีอิสระในการใหความคิดเห็นเก่ียวกับระบบ

การจางแรงงานในสวนยางไดดี  

 

3.4  เคร่ืองมือในการวิจัย 

 3.4.1  เคร่ืองมือเชิงปริมาณ คือ ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัยทางสังคมศาสตร 

ไดแก แบบสอบถามแบบมีโครงสราง เพื่อใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามทั้งในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัยที่ไดกําหนดไว ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

  ตอนที่ 1) ขอมูลพื้นฐานของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

     ตอนที่ 2) ขอมูลประชากร วิวัฒนาการการใชแรงงานและประเด็นแรงงาน 
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    ตอนที่ 3) แรงงานกรีดยาง สัญญาจางและวิวัฒนาการ 

    ตอนที่ 4) ขอคําถามเก่ียวกับธรรมาภิบาลของแรงงานจางและครัวเรือน

เกษตรกรชาวสวนยางพารา 

                3.4.2  เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการศึกษาเชิงคุณภาพ ไดแก แบบ

สัมภาษณเชิงลึกแบบไมมีโครงสราง(Unstructured Interview) โดยมีประเด็นคําถามหลัก 4 

คําถามดังน้ี 

  1) ขอคําถามเก่ียวกับลักษณะการปฏิบัติงานของแรงงานจางในการทําสวน

ยางพารา ไดแก ประวัติการใชแรงงานจางในการทําสวนยางพาราในอดีตและลักษณะการ

ปฏิบัติงานของแรงงานจางในการทําสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง คือ ประเภท

รูปแบบผลผลิตของแรงงานจาง ชวงเวลาทํางานของแรงงานจางกรีด จํานวนชั่วโมงการทํางานของ

แรงงานจางกรีด ความสามารถของแรงงานจางกรีด แหลงท่ีมาของแรงงานจางกรีดและกิจกรรม

ของแรงงานจางกรีด ปญหาในการใชแรงงานจางในการทําสวนยางพาราขอจํากัดในการ

ปฏิบัติงานของการใชแรงงานจางในการทําสวนยางพาราและขอเสนอแนะ 

  2) ขอคําถามเก่ียวกับธรรมาภิบาลในหลัก 8 ประการของแรงงานจางและ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ปญหา และขอจํากัดในธรรมาภิบาล 

  3) ขอคําถามเก่ียวกับตัวชี้วัด และผลกระทบท้ังทางบวกและลบของตัวชี้วัด 

ธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 

 4) ขอคําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะรูปแบบธรรมาภิบาลและความเปนธรรม

ที่เหมาะสมในระบบการจางงานในระบบการผลิตยางพาราที่นําไปสูความอยูดีกินดีและสามารถ

เพิ่มคุณภาพชีวิตของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรในอนาคต 

 

3.5  การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

     3.5.1  การตรวจสอบเคร่ืองมือเชิงปริมาณ การทดสอบความถูกตองเที่ยงตรง 

(Validity) โดยนําแบบสัมภาษณที่สรางเสร็จแลวปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ

ความถูกตองเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยการหาคาความตรง (Validity)  การหาคาความตรงของ

แบบสอบถาม หรือคาสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค  หรือเนื้อหา (IOC: Index of 

Item Objective Congruence) ไดนําแบบสอบถามที่พัฒนาแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ

ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยเปนผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐศาสตรการผลิต 2 ทาน และ

ดานพฤติกรรมศาสตร 1 ทาน โดยใหเกณฑพิจารณาในการตรวจพิจารณาขอคําถาม ดังน้ี 
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 ใหคะแนน +1 ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค  

 ใหคะแนน   0 ถาไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 

 ใหคะแนน -1 ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงค 

แลวนําผลคะแนนที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิมาคํานวณหาคา IOC ตามสูตร   

 

 IOC  =  ΣR 

                              N  

 IOC แทน  คาดัชนีความสอดคลอง 

 ΣR  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็น 

        N   แทน  จํานวนผูทรงคุณวุฒิ 

  

 เกณฑ ขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.50 – 1.00 มีคาความเท่ียงตรงใชไดขอ

คําถามที่มีคา IOC ตํ่ากวา 0.05 ตองปรับปรุง หลังจากพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิแลว ผูวิจัยไดนํา

แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ

ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหเกิดความสมบูรณกอนนําไปหาคาความเชื่อมั่นของ

เครื่องมือตอไป โดยคา IOC ของแบบสอบถามมีคะแนนอยูในระหวาง 0.67-1.00 

 นอกจากนี้ ยังตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability)  นํา

แบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขความเรียบรอยแลว หลังจากนั้นผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับการ

พัฒนาแลวไปทดลอง (Try Out) กับผูใหขอมูลหลัก ทั้ง 6 อําเภอ จํานวน 60 ทาน อําเภอละ

เทาๆกัน  โดยแบงเปน เจาหนาที่สํานักงานเกษตรที่ดินอําเภอละ 1 คน  ผูใหญบานอําเภอละ 1 คน 

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในแตละอําเภอ 4 คน และแรงงานจางในการทําสวนยางพารา

อําเภอละ 4 คน (มิไดเปนกลุมตัวอยาง )  แลวนําแบบสอบถามมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่นโดย

ใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค หาคา α-Coefficient (ประคอง กรรตสูตร, 2542)  

 

α k           =     k               1 –SumS2
items 

                k – 1                   S2
total 

เมื่อ  α แทน  ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  

                            k แทน  จํานวนขอคําถามของเครื่องมือ 

            SumS2
items   แทน  คาความแปรปรวนของขอคําถามแตละขอ 
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            S2
total แทน  คาความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 

 

ในการหาคา α- Coefficient ขอคําถามจะตองไดคะแนนมากกวา 7 ขึ้นไปจึงจะใชใน

การทําวิจัยได  

        3.5.2  การตรวจสอบเคร่ืองมือเชิงคุณภาพ คือ การหาคาความตรงของ

แบบสอบถาม (Content Validity)  ผูวิจัยไดนําแนวทางการสัมภาษณเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน   

3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความตรงตามเน้ือหาและภาษาที่ใชจากน้ันจึงปรับปรุงตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเพื่อความสมบูรณของเครื่องมือจากนั้นจึงนําไปทดสอบกับประชากรที่มี

ลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางในจังหวัดสงขลา คือ หาคาความตรงของแบบสอบถาม 

(Validity) ของเครื่องมือและความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) หลังจากผานการพิจารณา

จากผูทรงคุณวุฒิแลว ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับความคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  

                           

3.6  การเก็บรวบรวมขอมูล 

                     3.6.1  การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูม ิ โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง

สัมภาษณกลุมตัวอยาง ไดแก ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราจํานวน 396 ครัวเรือน (Unit 

analysis: 1ครัวเรือน ตอ 1 คน) และตัวแทนแรงงานจางในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา

ตัวอยางจํานวน 395 คน (Unit analysis:1 ครัวเรือน ตอตัวแทนแรงงานจาง 1 คน) ที่ไดจากการสุม

ตัวอยาง ใน 6 อําเภอโดยการทําหนังสือถึงหนวยงานที่รับผิดชอบและเกษตรกรชาวสวนยางพารา

และทําการนัดเขาสัมภาษณ 

           3.6.2  การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตํารา

ทางวิชาการ วิทยานิพนธ เอกสารงานวิจัย และเอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวของตลอดจนคนควาขอมูลจาก

อินเตอรเน็ต และเขาสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางโดยสัมภาษณผูให

ขอมูลหลัก 60 ราย ซึ่งมีการทําหนังสือนัดหมายและจะเปนการสัมภาษณรายบุคคล และ                 

การสัมภาษณแบบกลุม แลวแตโอกาสและความสะดวก 
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3.7  การวิเคราะหขอมูล 

  3.7.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณแบบมี

โครงสรางโดยมีขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล ดังนี้                                                                                                            

1) ขั้นเตรียมขอมูลเพื่อการวิเคราะหโดยตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง                                                                                                         

2) นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลทาง

สังคมศาสตร ไดแก คารอยละคาเฉลี่ยเลขคณิต  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  3.7.2  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยเรียบเรียงและสังเคราะหขอมูล

เพื่อใหไดผลการศึกษา พลวัตเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม กายชีวภาพ เงื่อนไขในการใชแรงงาน

ธรรมาภิบาลและความเปนธรรม ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และความเปนธรรม  และขอเสนอแนะ

รูปแบบธรรมาภิบาลระหวางแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราเพื่อใหความเปน

ธรรมในระบบการจางแรงงานในการผลิตยางพารา ผลจะใชผลการศึกษาจากการศึกษาขอมูลเชิง

ปริมาณรวมกับผูใหขอมูลเชิงคุณภาพ คือ เลือกผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) และสัมภาษณ

แบบไมมีโครงสราง (Unstructured  Interview) โดยผูใหขอมูลหลัก คือ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการ

ทําสวนยางพาราท้ังภาครัฐและภาคเอกชนรวมท้ังชาวบานในแตละอําเภอ  อําเภอละ 10 คนโดย

ทําการสัมภาษณเชิงลึกกับเจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอ เจาหนาท่ีกองทุนสงเคราะหการทํา

สวนยาง เกษตรกรชาวสวนยางพารา และแรงงานจางในการทําสวนยางพารา รวมผูใหขอมูลหลัก

จากทั้งหมด 6 อําเภอ เปนจํานวนทั้งสิ้น 60 คน เพื่อใหขอมูลที่ไดสามารถอธิบายและเสริมขอมูล

เชิงปริมาณใหสามารถเขาใจไดมากย่ิงขึ้น 

 



บทท่ี  4 

ผลการวิจัยและการวิจารณผล 

 

 ในการนําเสนอผลการวิจัยและการวิจารณผลในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยนําเสนอผลในรูปแบบ

ผสมผสานผลการศึกษา (Mixed Research Result Description) รวมกันระหวางผลการวิเคราะห

เชิงปริมาณและผลการสังเคราะหเชิงคุณภาพ รวมท้ังมีการวิจารณผลไปพรอมๆกันและพรอม

สังเคราะหผลการศึกษา และ ขอสังเกตในการศึกษา โดยมีประเด็นการนําเสนอและวิธีการไดมา

ของขอมูลดังน้ี  

            4.1 พลวัตเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม กายชีวภาพ การจําแนกประเภทแรงงานจางและ

ลักษณะการใชแรงงานจางในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งเปน

การศึกษาการสัมภาษณเชิงปริมาณจากกลุมตัวอยาง ไดแก ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา

จํานวน 395 ครัวเรือน และขอมูลเชิงคุณภาพจากผูใหขอมูลหลักตามกําหนดไวในบทที่ 3 

 4.2. ลักษณะท่ัวไปทางเศรษฐกิจ สังคม และกิจกรรมการปฏิบัติงานของแรงงานจางของ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งเปนการศึกษาการสัมภาษณเชิงปริมาณจากแรงงานจาง

ในครัวเรือนตัวอยางจํานวน 395 คน และการศึกษาในเชิงคุณภาพกับแรงงานจาง 60 คน 

            4.3. เงื่อนไขในการตัดสินใจใชแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราเปน

การนําเสนอเชิงบรรยายที่ไดจากการสังเคราะห โดยขอมูลไดจากการศึกษาโดยการสัมภาษณ

ขอมูลเชิงคุณภาพจากผูใหขอมูลหลักตามกําหนดไวในบทท่ี 3 และนํามาสังเคราะหรวมกันกับ 

ผลการศึกษาเชิงปริมาณบางสวนทั้งจากครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราและแรงงานจาง 

4.4 ธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน ปญหา และขอจํากัดท่ีเก่ียวกับ 

ธรรมาภิบาลของแรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา และครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา

เปนการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชแบบสัมภาษณกับแรงงานจางในครัวเรือนตัวอยางจํานวน 395 

คนและการศึกษาในเชิงคุณภาพกับแรงงานจาง 60 คน 

 4.5.ศึกษาตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และความเปนธรรมของแรงงานจางในระบบการผลิต

ยางพาราและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราเปนการศึกษาในเชิงปริมาณโดยใชแบบ

สัมภาษณกับกลุมตัวอยาง ไดแก ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราใน 6 อําเภอ อําเภอละ 10 

คน จํานวน 60 คน เจาหนาที่สํานักงานเกษตรที่ดิน อําเภอละ 1 คน  และผูใหญบาน 1 คน และ

แรงงานจางการทําสวนยางจํานวน 8 คน (ซึ่งมิใชกลุมตัวอยางในเชิงปริมาณ)และครอบคลุมทั้ง 5 

ประเภทของแรงงานจางตามการแบงของ วาสนา ประสมศรี (2554) และครอบคลุมพื้นที่รวม 6 
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อําเภอ  โดยทําการสังเคราะหตัวชี้วัดจากผลการศึกษาธรรมาภิบาลและวิเคราะหเปนคาถวง

น้ําหนัก ตามมาตรวัดอัตรภาคชั้น 

             4.6.ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธรรมมาภิบาลและความเปนธรรม

ระหวางแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราเปนการศึกษาในเชิงปริมาณโดยการ

สัมภาษณแรงงานจางในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราจํานวน 395 รายและการศึกษาเชิง

คุณภาพ 

          

4.1  พลวัตเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม กายชีวภาพ การจําแนกประเภทแรงงานจางและ

ลักษณะการใชแรงงานจางในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

 4.1.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณการใชแรงงานจางใน

ระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

         ผลการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราที่ใชแรงงานจางในพื้นที่ที่ศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณการใชแรงงานจางในระบบการผลิต

ของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

n=395 

ลักษณะเศรษฐกิจ และสังคม จํานวน รอยละ 

1.อายุของเจาของสวนยางพารา(ป) 

• ≤ 20 

• 21-30 

• 31-40 

• 41-50 

• 51-60 

• ≥ 61 

เฉลี่ย 44.16 ป 

 

13 

52 

163 

142 

23 

2 

 

 

3.2 

13.2 

41.4 

35.9 

5.8 

0.5 

 

2.เพศของเจาของสวนยางพารา 

• ชาย 

• หญิง 

 

374 

21 

 

94.6 

5.4 
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3.อาชีพหลักของครัวเรือน 

• ยางพารา 

• ไมผล 

• ทํานา 

• ทําไร 

• คาขาย 

 

375 

7 

1 

2 

10 

 

94.9 

1.8 

0.3 

0.5 

2.5 

4.ระดับการศึกษาสูงสุด (เจาของสวนยางพารา) 

• ไมไดรับการศึกษา 

• จบประถมศึกษาที่ 4 

• จบมัธยมศึกษาปท่ี 3 

• จบมัธยมศึกษาปท่ี 5 

• จบสูงกวามัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

 

9 

289 

70 

16 

11 

 

 

2.3 

73.2 

17.7 

4.0 

2.8 

5.สถานภาพของครัวเรือน (เจาของสวนยางพารา) 

• โสด 

• สมรส 

• หยาราง 

 

24 

358 

13 

 

6.1 

90.6 

3.3 

6.รายไดทั้งหมดของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยาง(บาท/ป)(รวมทั้งในและนอกภาคการเกษตรท่ี

ยังไมหักรายจาย) 

• ≤  5,0000 

• 50,001-100,000 

• 100,001-150,000  

• 150,001-200,000 

• ≥  200,001  

รายไดทั้งหมดเฉลี่ย 167,230.74 บาท/ป 

 

 

 

16 

34 

135 

167 

43 

 

 

 

 

4.0 

8.6 

34.2 

42.3 

10.9 

7.ประสบการณในการทําสวนยางพาราของ

ครัวเรือน (ป ) 
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• ≤  5 

• 6-10 

• 11-20 

• 21-30 

• 31-40 

• ≥ 41 

เฉลี่ย 17.36 ป 

2 

67 

208 

113 

3 

2 

 

0.5 

17.0 

52.6 

28.6 

0.8 

0.5 

 

8.จํ านวนสมาชิก ในครั ว เ รื อนของครั ว เ รื อน

เกษตรกรชาวสวนยางพารา(คน) 

• ≤ 2   

• 3-4 

• 5-6 

• ≥7 

เฉลี่ย  3.12 คน 

 

 

148 

199 

45 

3 

 

 

 

37.4 

50.4 

11.4 

0.8 

9.จํานวนแรงงานในภาคเกษตรของครัวเรือน 

 ( คน ) 

• ≤ 2   

• 3-4 

• ≥5 

เฉลี่ย 1.35 คน 

 

 

251 

140 

4 

 

 

63.5 

35.4 

1.1 

10.ความพอเพียงในแรงงานครัวเรือน 

• ไมพอเพียงตองจางแรงงานเขามา 

• พอเพียงบางชวงแตบางชวงตองจาง 

 

305 

90 

 

77.2 

22.8 

11.จํานวนแรงงานท่ีจางในการทําสวนยาง( คน ) 

• 1 

• 2 

• 3 

• ≥4 

 

21 

344 

28 

2 

 

5.3 

87.1 

7.1 

0.5 
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เฉลี่ย 2.1 คน 

12.พื้นที่ถือครองสวนยางพารา(ไรตอครัวเรือน) 

• ≤ 5  

• 6-10 

• 11-20 

• 21-30 

• 31-40 

• ≥41 

เฉลี่ย 24.43 ไร 

 

43 

33 

47 

204 

61 

7 

 

 

10.8 

8.3 

11.8 

51.6 

15.4 

2.1 

 

13.พื้นที่ที่ใชแรงงานจางของครัวเรือนเกษตร (ไร) 

• ≤ 5  

• 6-10 

• 11-20 

• 21-30 

• 31-40 

• ≥41 

เฉลี่ย 22.38 ไร 

 

2 

14 

76 

218 

82 

3 

 

0.5 

3.6 

19.2 

55.2 

20.7 

0.8 

14.ลักษณะการจางแรงงานของครัวเรือน 

• ลักษณะเปนการแบบจางประจํา 

• ลักษณะเปนการแบบจางชั่วคราว 

 

347 

48 

 

87.8 

12.2 

15.ภาพรวมกิจกรรมการผลิตที่ครัว เรือนจาง

แรงงานมาปฏิบัติ (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

• กิจกรรมการปลูก 

• กิจกรรมการจัดการผลิต 

• กิจกรรมการเก็บเก่ียว (การกรีดยางพารา) 

• กิจกรรมการขายผลผลิต 

 

 

366 

270 

359 

193 

 

 

92.6 

68.3 

91.0 

49.5 

 

16.ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวคิดที่จะจางแรงงาน

ในอนาคตของครัวเรือน 
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• จะจางเพิ่มขึ้นจากจํานวนแรงงานที่จาง

เดิม 

• จะจางจํานวนแรงงานเทาเดิม 

• จะจางจํานวนแรงงานลดลงกวาที่จางใน

ปจจุบัน 

45 

 

292 

58 

 

11.4 

 

73.9 

14.7 

17.ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ค า ด ก า ร ณ

สถานการณการเปลี่ยนแปลงแรงงานจางของ

ครัวเรือนในอนาคต(เขาAEC) 

• จะเปลี่ยนแปลงโดยมีแนวโนมแรงงานจาง

มากขึ้นในพื้นท่ี 

• จะไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลย 

• จะเปลี่ยนแปลงโดยมีแนวโนมแรงงานจาง

จะลดลงในพื้นที่ 

 

 

 

 

231 

 

140 

 

24 

 

 

 

58.5 

 

35.4 

 

6.1 

 

ท่ีมา: การสัมภาษณเชิงปริมาณ จากครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีแรงงานจางจํานวน 

         395 ครัวเรือน   

 

 จากตารางที่ 4.1 แสดงลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณการใช

แรงงานจางในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา รายละเอียดผลการศึกษา

ดังนี้ 

(1) ลักษณะท่ัวไปทางสังคมของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

                        จากตารางที่ 4.1 พบวาลักษณะทั่วไปทางสังคมของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางพารา ไดแก อายุของเจาของสวนยางพารา เพศของเจาของสวนยางพารา อาชีพหลักของ

ครัวเรือน ระดับการศึกษาสูงสุด (เจาของสวนยางพารา)  ประสบการณในการทําสวนยางพาราของ

ครัวเรือน (ป) และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา เพื่อชี้ใหเห็น

สถานภาพทางสังคมของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีแรงงานจางในระบบการผลิต

ยางพาราของครัวเรือน ซึ่งผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาอายุของเกษตรกรชาวสวนยางพาราโดยเฉลี่ย

คอนขางสูง (เฉลี่ย 44.16)และสวนใหญยังมีระดับการศึกษาภาคบังคับหรือประถมศึกษาที่ 4 (รอย

ละ73.2) และพบวาครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาสวนใหญอยูในสถานะสมรสแลว (รอยละ
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90.6) และอาชีพการทําสวนยางพาราเปนอาชีพหลักของครัวเรือน (รอยละ94.9) และพบวามี

ประสบการณโดยเฉลี่ยคอนขางสูง (เฉลี่ย 17.36 ป) 

 ซึ่งเมื่อทําการศึกษาในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมรวมกับผลในเชิงปริมาณดังกลาว สรุป

ไดวา ในปจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางพารามีอายุมากโดยเฉลี่ยแตมีการศึกษานอย เนื่องจากใน

ปจจุบันแรงงานบุตรหลานหรือแรงงานเยาวชนไดรับการศึกษาสูงและไมอยูในพื้นที่สงผลใหใน

ครัวเรือนมีแรงงานรุนพอ แม และเด็กเล็กมากทําใหขาดแรงงานครัวเรือนในระบบการผลิตในเรื่อง

ปริมาณสงผลใหครัวเรือนตองมีการจางแรงงานเขาในระบบการผลิต และพบวาแรงงานท่ียังคงอยู

ในครัวเรือนสวนใหญไดรับการศึกษานอยทําใหยังคงใชเทคโนโลยีแบบด้ังเดิม และมีการรับ

เทคโนโลยีการผลิตยางใหมๆเขามาในระบบการผลิตของตนเองนอยมาก อยางไรก็ตามขอมูล

ประสบการณในการทําสวนยางพาราพบวาเกษตรกรชาวสวนยางพารามีประสบการณคอนขางสูง 

สามารถถายทอดใหแรงงานจางไดและไมเสียเปรียบแรงงานจาง แตก็มีขอจํากัดในการยอมรับ

เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีไมคุนเคยกับเทคโนโลยีเดิมๆท่ีตนเองใชมาเปนเวลานาน 

  

 (2) ลักษณะท่ัวไปทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

   จากตารางที่ 4.1 พบวา รายไดทั้งหมดของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางทั้งที่

เปนรายไดจากทั้งภายในและภายนอกภาคการเกษตรท่ียังไมหักรายจายเฉลี่ย 167,230.74 บาท/ป 

สําหรับจํานวนแรงงานในภาคเกษตรของครัวเรือนเฉลี่ย 1.35  คน สมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 3.12 

คน จํานวนแรงงานที่ตองจางเขามาเฉลี่ย 2.13 คน และมีพื้นท่ีปลูกยางที่ถือครองโดยเฉลี่ย 24.43 ไร 

 ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวา ในปจจุบันครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง

มีแรงงานไมพอเพียงสอดคลองกับผลการวิจัยตารางท่ี 4.1 ที่เกษตรกรสวนใหญเห็นวาแรงงานไม

พอเพียงตองจางแรงงานเขามา (รอยละ77.6) ซึ่งเมื่อพิจารณาผลจากการศึกษาเชิงปริมาณก็

สอดคลองกัน คือ สัดสวนพื้นท่ีถือครองกับแรงงานในภาคเกษตรของครัวเรือนอยูท่ี 18.1 ไรตอ

แรงงาน(คน) ซึ่งชี้ใหเห็นพื้นที่ถือครองมากกวาความสามารถของแรงงาน จึงตองจางแรงงานเขา

ดําเนินการ และเมื่อศึกษาความสามารถของแรงงานในการปฏิบัติงานพบวา สวนยางพาราเฉลี่ย 7 

ไรตองใชแรงงานเขามาปฏิบัติงาน 1 คน (บัญชา สมบูรณสุข และคณะ, 2554) ดังนั้นจากผล

การศึกษาครัวเรือนจึงตองการแรงงานจางอยางนอย 2 คนมาปฏิบัติงานในระบบการผลิตของ

ตนเอง 

(3) สถานการณการใชแรงงานจางในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา 

     จากการศึกษาสถานการณการใชแรงงานจางในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร 



41 
 

ชาวสวนยางพาราพบวาในปจจุบันครัวเรือนเกษตรกรใหความเห็นวามีแรงงานไมพอเพียงตอการ

ผลิต (รอยละ 77.2) จึงจําเปนตองจางแรงงานเขามาทดแทนแรงงานครัวเรือน โดยพบวาสัดสวน

พื้นที่ถือครอง (รอยละ 24.43) ตอแรงงานครัวเรือนที่มีอยูคอนขางสูง จึงจําเปนตองจางแรงงานเขา

มาในระบบการผลิตเฉลี่ย 2.1 คนและพบวาแรงงานจาง 1 คน ตองทํางานจางในพื้นท่ีสวน

ยางพาราเฉลี่ย 22.38 ไร นับวาคอนขางสูง และในประเด็นลักษณะการจางแรงงานของครัวเรือน

พบวา พบวาในปจจุบันเปนลักษณะการจางประจํามากท่ีสุด (รอยละ 87.8)  ในขณะที่ลักษณะการ

จางชั่วคราวมีเพียงสวนนอย (รอยละ 12.3) ซึ่งเมื่อศึกษาในเชิงคุณภาพ พบวามีสาเหตุ คือ พบวา

แรงงานจางประจําท่ีครัวเรือนจางไมมีท่ีดินของตนเองและประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรเสริม

รายไดดวย เชน แรงงานกอสราง แรงงานจางท่ัวไป แตไดคาจางแรงงานขั้นตํ่าไมพอเลี้ยงชีพ จึงมา

รับจางประจําในการทําสวนยางพารา โดยทั่วไปจะเปนกิจกรรมการกรีดยางพาราเปนสวนใหญ

และรับจางแบบถาวรไมคอยเปลี่ยนแปลงสวนยางพาราท่ีรับจาง เนื่องจากวาคุนเคยและไดรับ

ความไววางใจจากเจาของสวนยางพารา สวนแรงงานจางชั่วคราวพบวาเปนแรงงานประเภทที่มี

สวนยางเปนของตนเองแตขนาดถือครองนอย เปนยางแกและจําเปนตองโคนแลวปลูกยางใหม 

หรือเปนสวนยางยังเล็กอยูไมสามารถเปดกรีดได สงผลใหรายไดของตนเองไมพอเพียง จึง

จําเปนตองเปนแรงงานจางชั่วคราว โดยเฉพาะเปนแรงงานในกิจกรรมจางกรีดสวนใหญ สําหรับ 

ประเด็นภาพรวมกิจกรรมการผลิตที่ครัวเรือนจางแรงงานมาปฏิบัติ พบวาภาพรวมครัวเรือนมี

แรงงานจางแรงงานมาปฏิบัติงานในกิจกรรมการปลูกยางพารา และกิจกรรมการกรีดยางพารา

มากกวารอยละ 80 ของการปฏิบัติงานทั้งหมด แมในปจจุบันกิจกรรมการปลูกไดนําเครื่องจักรกล

มาใชแทนแรงงานคน เชน ในกิจกรรมการเตรียมพื้นที่ และการขุดหลุม แตผลจากการศึกษาเชิง

คุณภาพพบวา ยังมีการจางแรงงานจากภายนอกมาปฏิบัติงานมากท่ีสุด เชนเดียวกับกิจกรรมการ

กรีดยางพาราที่มีการจางแรงงานเขามากรีดยางพารามากขึ้นและมีขอตกลงการปฏิบัติงานและการ

แบงผลประโยชนระหวางเจาของสวนยางพารากับแรงงานจางที่ความซับซอนขึ้น สวนกิจกรรมการ

จัดการดูแลรักษาและกิจกรรมการขาย พบวาครัวเรือนเกษตรกรสามารถดําเนินการได แตมีการ

จางแรงงานในบางลักษณะของกิจกรรม เชน การใสปุย การเตรียมผลผลิต การขนสง เปนตน 

นอกจากน้ีเมื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับแนวคิดที่จะจางแรงงานในอนาคตของครัวเรือน 

ในเบ้ืองตนพบวาโดยสวนใหญครัวเรือนเกษตรกรจะยังคงจางแรงงานในจํานวนเทาเดิม (รอยละ

73.9) แตเมื่อถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการคาดการณสถานการณการเปลี่ยนแปลง

แรงงานจางของครัวเรือนในอนาคต (เขา AEC) พบวาครัวเรือนเกษตรกรเห็นวาจะมีแนวโนม

แรงงานจางมากขึ้นในพื้นที่เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางพาราคาดการณวาจะมีการเคลื่อนยาย
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แรงงานทั้งที่มีความรูและทักษะ และไมมีฝมือเขารับจางในพื้นที่มาก และคาดการณวาจะมีการ

เปลี่ยนแปลงพื้นท่ีถือครองไปสูภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น และจะมีนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุน

ดานการผลิตยางพาราในพื้นท่ีขนาดใหญมากจะสงผลตอความตองการแรงงานสูงขึ้น แมวา

ประเทศไทยจะมีตนทุนการผลิตสูงก็ตามเมื่อเทียบกับตางประเทศแตฐานการผลิตอุตสาหกรรม 

เชน โรงงานอุตสาหกรรมยางท่ีนักลงทุนตางชาติมาลงทุนสวนใหญอยูในประเทศไทยทําใหตนทุน

บางประเภท เชน การขนสง ราคาที่รับซื้อยังคงถูกกวา จึงเปนไปไดวาอนาคตการขยายตัวทางการ

ผลิตยางจะขยายตัวคอนขางสูงแตมีขอสังเกตวาขนาดการถือครองสวนยางพาราของเกษตรกรจะ

ลดลงแตสวนขนาดกลางและขนาดใหญจะมีมากขึ้นและความตองการแรงงานจางจะมีมากขึ้น 

 กลาวโดยสรุป จากผลการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณการใช

แรงงานจางในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ชี้ใหเห็นวาปจจัยทาง

เศรษฐกิจสังคมมีผลทําใหครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราจําเปนตองจางแรงงานเขามาใน

ระบบการผลิตของตนเอง ภายใตภาวะการณทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

และมีแนวโนมวาเมื่อประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนในป 2558 จะมีการจาง

แรงงานมากขึ้น แตมีความเปนไปไดวาจะจางเขามาในสวนขนาดกลางและขนาดใหญมากเพื่อ

ปอนผลผลิตเขาสูระบบอุตสาหกรรมมากขึ้น 

 

4.1.2  พลวัตเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม กายชีวภาพ ในการใชแรงงานจางของ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

 จากการศึกษาพบวาสามารถแบงพลวัตเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม กายชีวภาพ 

ในการใชแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราได 5 ชวงเวลา ไดแก 

(1) ชวงตั้งแตปพ.ศ. 2504-2524:ยุคการใชแรงงานจางในการผลิต

ยางพาราแบบดั้งเดิม 

                   เดิมเกษตรกรชาวสวนยางพารามีพื้นที่ในการปลูกยางพาราอยางเดียว โดย

ใชแรงงานกรีด 2 คนคูสามีภรรยา ปฏิบัติงาน 7-8 ชั่วโมงตอวัน จํานวนวันกรีด 180-200 วัน/ป 

รายไดเฉลี่ย 5,000-10,000 บาท/เดือน ผลผลิต คือ แปรรูปยางแผนดิบ โดยมีเจาหนาที่ของ

สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางพารามีสวนในการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราในดานการถางพรา ขุดหลุมปลูก วางคันดินปลูกใหไดระดับ และในพื้นที่ลาดเอียงจะมี

คันดินก้ันนํ้าในรูปแบบขั้นบันได รวมทั้งแนะนําวิธีการปลูกพันธุยางกับเกษตรกรชาวสวนยางพารา

เกษตรกรแตละรายมีท่ีดินเปนจํานวนมาก ทั้งที่อยูในรูปของที่ดินโฉนด ที่ดิน สปก.4-01 และที่ดิน

เขตปาสงวน  
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(2) ชวงเวลาป 2525 – 2533 : ยุคการใชแรงงานจางในชวงเร่ิมตนการผลิต

ยางพาราดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 

          เปนชวงการปฏิวัติเขียวทําใหเกษตรกรชาวสวนยางเริ่มปรับเปลี่ยนจากทํา

สวนยางแบบวนเกษตรหรือเรียกวาการปลูกพืชรวมยางจําพวกไมยืนตนหรือไมผล เชน ขนุน มังคุด 

ทุเรียน ลองกอง มะพราว เปนการปลูกพืชเชิงเด่ียวเพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้นในสวนยางการปลูกพืช 

12 ชั้นเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน เชน พืชหัว พืชผิวดิน พืชถมดิน ผักกินยอด ไมพึ่งเพื่อน เถาวัลย 

เปนตน  และตองการใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้นจําพวกผักพื้นบาน เชน  ผักเหมียง ขางตก เตาราง 

หยวกกุด สัปปะรด เปนตน เพราะวาตลาดผลผลิตมีความตองการในระดับสูง  และใชแรงงานจาง

กรีดในสวนยางเปนผูดูแลใสปุยและกําจัดวัชพืชทั้งแปลงยางและพืชผักยอดเต้ีย  และเลี้ยงไก เปด 

วัว และปลาไวบริโภคในครัวเรือน ทําใหสมาชิกในครัวเรือนไมนิยมการเคลื่อนยายอพยพออกไปหา

งานทํานอกภาคเกษตรเพราะวาพึงพอใจกับความพอเพียงในการมีวิถีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย  

อยางไรก็ตามบางครอบครัวอพยพแรงงานไปทํางานนอกภาคเกษตร เนื่องจากงานภาคเกษตรมีอยู

จํากัดแตแรงงานมีมาก จึงจําเปนตองเคลื่อนยายแรงงานไปประกอบอาชีพอ่ืน อาทิ การทํางานใน

โรงงานในพื้นท่ีใกลเคียง แตเปนการอพยพแรงงานแบบชั่วคราว คือ เชาไป – เย็นกลับประมาณ

รอยละ 5 ของจํานวนแรงงานภาคเกษตรท้ังหมด ตอมาในชวงราคายางแพง ไดมีการเปลี่ยนแปลง

ของแรงงาน คือ แรงงานไดอพยพกลับมาทํางานกรีดยางเพิ่มมากขึ้นประมาณรอยละ 20  ทั้งนี้

เกษตรกรชาวสวนยางรุนแรกมีพื้นที่ทําสวนยางจํานวน 100 ไร เมื่อมีลูกหลานเพิ่มขึ้น ไดแบงแยก

สวนยางออกเปนสวนยางขนาดเล็ก ในปจจุบันนี้แตละครอบครัวมีพื้นที่สวนยางโดยเฉลี่ยครัวเรือน

ละ 10-20 ไร สําหรับการทําสวนยางพารา  

(3) ชวงเวลาป 2534-2539 ยุคการใชแรงงานจางในชวงผลิตยางพาราดวย

เทคโนโลยีสมัยใหม 

      มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาที่ดิน เดิมราคาที่ดินในอดีตเปนดินเปลา 

ไรละประมาณ 500 บาท ปจจุบันราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น โดยราคาตํ่าสุดประมาณไรละ 100,000-

250,000 บาท/ไร ปจจัยที่มีผลตอราคาที่ดิน คือ ประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วแตมีพื้นท่ีดิน

ภาคเกษตรเทาเดิม ทําใหเริ่มขาดแคลนท่ีดินทํากิน ประกอบกับราคายางเพิ่มสูงขึ้น และพื้นท่ี

บางสวนถูกแปรรูปไปใชในธุรกิจดานอ่ืนนอกภาคเกษตรของนายทุน ราคาบานและที่อยูอาศัยแพง

ขึ้น ของกินของใชในครัวเรือนสูงขึ้น เปนตน สงผลใหเกษตรกรหลายรายมีสมาชิกในครัวเรือนมาก

แตมีท่ีดินทํากินของตนเองนอย และไมมีรายไดที่จะซื้อที่ดินในการปลูกยาง ทําใหแรงงานครัวเรือน

สวนใหญทํางานนอกภาคเกษตร สําหรับผูท่ีมีสวนยางบางรายสมาชิกในครัวเรือนไมประกอบ

อาชีพภาคเกษตรเพราะพบวาเปนงานท่ีเหนื่อยและใชกําลังแรงกายมากและมีความคิดวาหากไป
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ทํางานนอกภาคเกษตรจะมีรายไดเลี้ยงตัวเองมากกวาทํางานภาคเกษตร สงผลใหเจาของสวนยาง

ตองใชแรงงานจางกรีดในสวนยางเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแรงงานจางกรีด สวนใหญเปนแรงงานจางท่ีไรที่ดิน

ทํากิน  

(4) ชวงเวลาป 2540-2548 ยุคการใชแรงงานจางในชวงท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

         เกิดภาวะราคายางลดตํ่าลงอยางรวดเร็วและประสบกับภาวะความ                

ผันผวนทางเศรษฐกิจขาวยากหมากแพง สงผลกระทบทางดานลบตอเกษตรกรชาวสวนยางหลาย

รายตองอพยพเคลื่อนยายแรงงานออกไปทํางานนอกภาคเกษตรเพิ่มมากขึ้นเพื่อหาเลี้ยงชีพใน

ครัวเรือน ทําใหเกษตรกรชาวสวนยางบางสวนก็ขายที่ดินเดิมใหกับนายทุนหรือผูมีอิทธิพลแลว

อพยพแรงงานไปประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร ในป 2542-2543 โลกเริ่มเขาสูยุคโลกาภิวัฒนมี

เทคโนโลยีที่เจริญกาวหนา มีกระแสวัตถุนิยมเขามา สงผลใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราหลายคน

เริ่มเขาสูยุคของการเสพขอมูลขาวสารที่มีความสะดวกรวดเร็วโดยผานทางสื่อโทรทัศน วิทยุ 

รวมท้ังมีการรณรงคเรื่องการศึกษาตอเพิ่มมากขึ้นสงผลใหสมาชิกของแรงงานครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราวัยหนุมสาวตางมุงศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและเมื่อจบการศึกษาก็ไปประกอบ

อาชีพตามความถนัดหรือตามความรูที่ตนเองได ศึกษาเลาเรียนมาไดแก  บริษัท โรงงาน

อุตสาหกรรม บางครัวเรือนหัวหนาครัวเรือนทํางานในภาคเกษตรและทํางานนอกภาคเกษตรควบคู

กัน บางครัวเรือนไปทํางานนอกภาคเกษตรทั้งครอบครัว โดยแรงงานนอกภาคเกษตรที่ไดรับความ

นิยม ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม ฟารมเลี้ยงไก งานกอสรางรับเหมารายวัน เปนตน สงผลให

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางที่ใชแรงงานในภาคเกษตรจะอยูในวัยกลางคนและผูสูงอายุ 

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารารวมท้ังเจาของสวนยางท่ีทํางานนอกภาคเกษตรที่เก่ียวกับ

งานราชการ เชน ครู ตํารวจ จะใชวิธีการจางแรงงานกรีดในวันราชการ คือ วันจันทร-ศุกร โดยมีพอ

แมชวยดูแลควบคุมแรงงานจาง ชวงวันเสาร-อาทิตยจะกลับมากรีดยางเองและจัดการสวนยางเอง 

บางรายครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราเริ่มมีการใชแรงงานจางกรีด มีท้ังแรงงานไทยและ

แรงงานขามชาติแตยังไมแพรหลายมากนัก  ซึ่งแรงงานไทยมีท้ังแรงงานเครือญาติในพื้นท่ีสวนยาง

ขนาดเล็ก และใชแรงงานในพื้นที่หรือแรงงานในชุมชนและแรงงานนอกพื้นที่ ในสวนของแรงงาน

อีสานหรือแรงงานตางภาคของประเทศไทยในพื้นที่สวนยางขนาดกลางและขนาดใหญ ที่เริ่มเขา

มาจะใชวิธีการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกอน เชน ตกแตงแปลงเพาะพันธุยาง  เพาะเลี้ยงลูก

ปลา คาขาย แมคาหาบเร โรงงานน้ํายาง หากมีเจาของสวนยางรายใดตองการแรงงานจางกรีดใน

สวนยางแรงงานเหลาน้ีจะไปประกอบอาชีพเปนแรงงานจางกรีด เนื่องจากเปนอาชีพท่ีมีรายไดสูง 

สามารถเลี้ยงครอบครัวไดดีและยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนใหสูงขึ้นและในป  
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2544-2548 เริ่มมีแรงงานขามชาติ เชน พมา เขมร เขามาประกอบอาชีพเปนแรงงานจางกรีด

ยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง การจายคาแรงระหวางเจาของสวนยางและแรงงาน

จาง มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ีหน่ึง เปนการแบงสัดสวนรูปแบบผลประโยชน แบบ 60:40 แบบ 

50:50 แบบ 45:55 และแบงสัดสวนผลประโยชนแบบ 70:30 สําหรับแรงงานขามชาติ แตเมื่อ

แรงงานขามชาติเหลานี้ปฏิบัติงานจนเกิดความรูสึกเคยชินกับพื้นท่ีและมีความรูจักสนิทสนมกับ

เจาของสวนยางหรือนายจาง แรงงานขามชาติมักเรียกรองในการแบงสัดสวนผลประโยชนแบบ 

60:40 เทียบเทากับแรงงานคนไทย และรูปแบบที่สองใชทั้งแรงงานไทยและแรงงานขามชาติ  คือ 

การแบงคาจางแรงงานแบบรายวัน มี 2 ประเภท คือ ประเภทท่ีหนึ่ง อัตราคาจางกรีดตอไร เฉลี่ย 

20 – 30 บาท แรงงานท่ีมีความชํานาญและกรีดยางอยางเดียว(กรีดเหมา) จํานวนแปลงที่กรีด

มากกวา 1 แปลงใน 1 วัน (เฉลี่ย 7-8 ไร/วัน/แรงงาน) และประเภทท่ีสอง คือ อัตราคาจางการเก็บ

ผลผลิตตอไร เฉลี่ย 10 – 20 บาท เปนแรงงานท่ีจางเฉพาะในบางโอกาสและบางประเภทของ

แรงงาน เชน แรงงานลูกหลาน / แรงงานผูสูงอายุ โดยไมจําเปนตองมีความชํานาญเฉพาะ เฉลี่ย

รายไดประมาณ 500 บาท/วัน โดยแรงงานคนไทยจะใหคาจางแรงงาน 300 บาท/วัน หากมีการ

จางแรงงานขามชาติเจาของสวนยาง จะใหคาจางแรงงาน 150 บาท/วัน อยางไรก็ตามเมื่อแรงงาน

ปฏิบัติงานไปนานๆแรงงานขามชาติก็จะพยายามเรียกรองคาแรงงานเทียบเทากับแรงงานไทย

อยางสม่ําเสมอ อยางไรก็ตามแรงงานจางจะมีการเคลื่อนยายอพยพแรงงานไปเรื่อยๆไมอยูเปน

หลักแหลง เน่ืองจากมีหลายปจจัยที่แรงงานจางตองออกไปหาสวนยางกรีดใหม อาทิ เจาของสวน

ยางตองการโคนยางแกเพื่อปลูกยางใหม  แรงงานลูกหลานหรือแรงงานเครือญาติมีการอพยพ

แรงงานกลับมาเปนแรงงานภาคเกษตร บางรายเจาของสวนยางตองการกรีดเองเนื่องจากราคา

ยางแพงขึ้น สําหรับแรงงานจางมี 3 ประเภท คือ ประเภทท่ีหนึ่ง แรงงานจางที่ไรที่ดิน ไมมีที่ดินของ

ตนเอง อาจมาจากสาเหตุ 2 ประการคือ สาเหตุที่หนึ่ง แรงงานจางเคยมีสวนยางเปนของตนเองแต

ไดขายท่ีดินเพื่อประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร แตมีคาครองชีพตํ่า และสาเหตุที่สอง แรงงานจาง

ไมมีท่ีดินของตนเองและประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร เชน เปนแรงงานกอสราง แรงงานจาง

ทั่วไป แตมีรายไดตํ่า จนเกิดภาวะไดคาจางแรงงานตํ่าไมพอเลี้ยงชีพ ประกอบกับราคายางแพงจึง

กลับมาประกอบอาชีพเปนแรงงานจางกรีด ประเภทท่ีสอง แรงงานจางบางรายมีสวนยางเปนของ

ตนเองแตมีจํานวนนอย จึงตองเปนแรงงานจางกรีดรวมดวย เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในชวง

ภาวะเศรษฐกิจขาวของแพง และราคายางอยูในระดับสูง และประเภทที่สาม แรงงานจางมีสวน

ยางเปนของตนเองแตยางแกและจําเปนตองโคนแลวปลูกยางใหมแตยางยังเล็กอยูไมสามารถเปด

กรีดได จึงเปนแรงงานจางกรีดชั่วคราว เมื่อสวนยางสามารถเปดกรีดไดก็จะเปนแรงงานครัวเรือน
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ตอไป สําหรับแรงงานของเกษตรกรชาวสวนยางพารา แบงเปน 2 กลุม คือ แรงงานครัวเรือน และ

แรงงานจางกรีด แรงงานจางกรีดสวนใหญเปนญาติพี่นองซึ่งเปนแรงงานในหมูบาน และมีแรงงาน

อีสาน สําหรับแรงงานครัวเรือนท่ีอพยพไปทํางานนอกภาคเกษตรแลวกลับมาทํางานภาคเกษตรท่ี

กรีดยางจาง คิดเปนรอยละ 20 สําหรับพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพารามี 3 

ขนาด คือ พื้นที่สวนยางขนาดเล็กจํานวน 5-15 ไร  พื้นท่ีสวนยางขนาดกลางจํานวน 15-50 ไร  

พื้นที่สวนยางขนาดใหญจํานวน 50 ไรขึ้นไป ทั้งน้ีพื้นที่สวนยางขนาดเล็กและขนาดกลางจะใช

แรงงานครัวเรือนเปนหลักบางครัวเรือนใชแรงงานครัวเรือนและแรงงานจางควบคูกันโดยเปน

แรงงานเครือญาติและแรงงานในพื้นที่  

การแบงสัดสวนผลประโยชนตามความเหมาะสม กลาวคือ หากแรงงานจางเปน

เครือญาติหรือเปนลูกหลานของเจาของสวนยางแบงสัดสวนผลประโยชนแบบ 50:50     โดย

เจาของสวนยางและแรงงานจางจะรวมกันออกคาปุยและคาตัดหญาเทากัน แรงงานจางตองดูแล

สวนยางของเจาของสวนยางเหมือนสวนยางของตนเอง เพราะวาเจาของมีความไวเนื้อเชื่อใจใน

แรงงานจางวามีความซื่อสัตยสุจริตและรูจักอุปนิสัยใจคอของแรงงานจางอยางดี และไดเห็นฝมือ

การกรีดยาง หากแรงงานจางเปนคนในหมูบานหรือในจังหวัดใกลเคียงก็จะแบงสัดสวน

ผลประโยชนแบบ 60:40 โดยเจาของสวนยางจะเปนผูรับผิดชอบคาปุยคาตัดหญาและการจัดการ

สวนยางทุกอยาง ท้ังนี้แรงงานจางตองมีความซื่อสัตยสุจริต มีความออนนอมถอมตน และตองมี

ฝมือการกรีดเปลือกบางไมบาดเนื้อยางจนเปนตุม หากเปนแรงงานอีสานหรือแรงงานขามชาติ 

ไดแก พมา มอญ ลาว เจาของสวนยางจะใชวิธีการแบงสัดสวนผลประโยชนแบบ 70:30 โดย

เจาของสวนยางจะเปนผูรับผิดชอบคาปุย คาตัดหญาและการจัดการสวนยางทุกอยาง แรงงานจาง

กรีดจะตองมีฝมือการกรีดดีและมีความซื่อสัตยสุจริต หากปฏิบัติงานไดดีจนเปนที่พอใจของ

เจาของสวนก็จะไดเปลี่ยนการแบงสัดสวนผลประโยชนแบบ 60:40 หรืออาจจะแบงแบบ 45:55 

ตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับเจาของสวนยางเปนผูตัดสินใจและไมเก่ียวกับลักษณะของพื้นที่สวน

ยาง และการแบงสัดสวนผลประโยชนระหวางเจาของสวนยางและแรงงานกรีดอีกประเภทหนึ่งคือ 

หากเปนสวนยางที่แกใกลโคนอยูในพื้นท่ีลาดเชิงเขา ควนสูง เจาของสวนยางจะแบงสัดสวน

ผลประโยชนกับแรงงานจางแบบ 50:50 และหากเปนยางใหมหรือยางออนจะแบงแบบ 60: 40 

และบางรายแบงแบบ 45:55 โดยใชรูปแบบ 100 ชัก 10 การแบงสัดสวนผลประโยชนแบบ 60:40  

45:55  50 :50 และแบบ 70:30 สําหรับแรงงานขามชาติ  
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(5) ชวงเวลาป 2549 – ปจจุบันยุคการใชแรงงานจางในชวงการขยายตัว

ทางอุตสาหกรรมยางพาราและภาวะราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น 

                    ราคายางเริ่มปรับตัวสูงขึ้นและผูใชแรงงานภาคเกษตรมีฐานะความเปนอยูที่

ดีขึ้นเรื่อยๆ สงผลกระทบทางบวกคือแรงงานครัวเรือนของเกษตรกรชาวสวนยางหลายรายท่ี

เคลื่อนยายออกไปทํางานนอกภาคเกษตรเริ่มกลับเขามาสูแรงงานภาคเกษตร แตดวยสาเหตุท่ี

ครอบครัวของตนเองไดขายที่ดินเดิมไปหมดแลวหรือบางครัวเรือนมีท่ีดินเดิมอยูเพียงเล็กนอย

สงผลใหมีรายไดไมเพียงพอตอคาครองชีพในชีวิตประจําวัน สําหรับครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง

ที่มีสวนยางขนาดเล็กประมาณ 5-15 ไร และขนาดกลาง ประมาณ 15-50 ไร นิยมใชแรงงาน

ครัวเรือน และจางลับมีดกรีดแบบรายวัน  

 

4.1.3 การจําแนกประเภทแรงงานจางในระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือน 

       เกษตรกรชาวสวนยางพารา 

      ในการจําแนกประเภทแรงงานจางในระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา สามารถจําแนกประเภทของแรงงานไดสองประเภทใหญคือประเภทแรงงานจาง

จําแนกตามกิจกรรมการผลิต และแรงงานจางจําแนกตามแหลงท่ีมา ซึ่งผลการศึกษาดังแสดงใน

ตารางที่ 4.2  

ตารางท่ี 4.2 การจําแนกประเภทแรงงานจางในระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา 

n=395 

การจําแนกประเภทแรงงานจาง จํานวน* รอยละ 

1.จําแนกตามการทํากิจกรรมการ

ผลิตยางพารา 

• แ ร ง ง า น จ า ง ที่ ทํ า ทุ ก

กิจกรรมการผลิต 

• แรงงานจางบางกิจกรรม

การผลิต 

 

 

67 

 

328 

 

 

17.0 

 

83.0 

2.จํ าแนกตาม แหล ง ที่ มาของ

แรงงานจาง 

• แรงงานจางเครือญาติ 

 

 

65 

95 

 

 

16.4 

24.0 
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• แรงงานจางในหมูบาน 

• แรงงานจางตางอําเภอ

หรือจังหวัดในภาคใต 

• แรงงานจางตางภูมิภาค 

• แรงงานจางขามชาติ 

92 

 

76 

67 

23.3 

 

19.2 

17.1 

หมายเหตุ: *จํานวนครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีตอบเชิงปริมาณ 395 ครัวเรือน  

 จากตารางที่ 4.2 สามารถจําแนกประเภทแรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา

ของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ศึกษาไดเปน 2 ประเภทดังนี้ ไดแก ประเภท

แรงงานจางในระบบการผลิตยางพาราตามกิจกรรมการผลิต และประเภทแรงงานจางในระบบการ

ผลิตยางพาราตามแหลงท่ีมาของแรงงานจาง ซึ่งรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้ 

  (1) ประเภทแรงงานจางในระบบการผลิตยางพาราตามกิจกรรมการผลิต 

สามารถจําแนกได 2 ประเภท ไดแก  (1) แรงงานจางท่ีทําทุกกิจกรรมการผลิต เปนแรงงานที่

ทํากิจกรรมการผลิตยางพาราต้ังแต กิจกรรมการปลูก การจัดการและการดูแลสวนยางพารา การ

เก็บเก่ียวผลผลิต   และกิจกรรมเก่ียวกับการตลาด โดยสวนใหญพบในสวนยางพาราท่ีมีขนาดถือ

ครองมาก และเจาของสวนยางพารามีอาชีพอ่ืนเปนอาชีพหลักและมีรายไดจากยางพาราเปน

รายไดเสริม หรือเจาของสวนยางพารามีที่พักอาศัยหางไกลกับที่ต้ังสวนยางพาราไมสามารถ

ควบคุมและดําเนินการได โดยพบวาลักษณะของแรงงานประเภทนี้มักมีท่ีอยูอาศัยในสวน

ยางพาราและเปนแรงงานจางตางถ่ินและหรือแรงงานขามชาติ ซึ่งมีคาจางถูก และสวนใหญการ

แบงผลประโยชนจะเปนสัดสวนตามขอตกลง และ (2) แรงงานจางบางกิจกรรมการผลิต เปน

แรงงานท่ีปฏิบัติบางกิจกรรมของการผลิตยางพารา เชน จางใสปุย การกําจัดวัชพืช และใน

กิจกรรมการกรีดจะจางมากรีดยางเพียงอยางเดียวแตการเก็บและขายผลผลิตเจาของสวนยาง

ดําเนินการเอง เปนตน โดยสวนใหญเปนแรงงานจางที่มีฝมือ และพบวาแรงงานจางที่มีฝมือในการ

กรีดยางพาราจะไมนิยมกรีด เก็บและขาย แตนิยมกรีดอยางเดียว เปนตน โดยสวนใหญจะได

คาจางแบบรายวันหรือรายสวน 

  (2) ประเภทแรงงานจางในระบบการผลิตยางพาราตามแหลงท่ีมาของ

แรงงานจาง  พบวาสามารถจําแนกแรงงานจางตามแหลงที่มาได 5 ประเภท ไดแก (1)แรงงานจาง

เครือญาติ เปนแรงงานเครือญาติท่ีมีความชํานาญในการทําสวนยางพารา สวนใหญอาศัยอยู

บริเวณใกลเคียงกัน (2)แรงงานจางในหมูบาน เปนแรงงานในชุมชนท่ีรับจางทําสวนยาง เชน 

รับจางปลูก จัดการดูแลสวน กรีดยางพารา เปนตน สวนใหญมีอาชีพรับจางแบบถาวร (3)แรงงาน
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จางตางอําเภอหรือจังหวัดในภาคใต เปนแรงงานจางที่อพยพเขามาในชุมชน อาจมาต้ังรกรากและ

ยังไมมีที่ดิน มีอาชีพรับจางทั้งในภาคเกษตรและไมใชภาคเกษตร สวนใหญมีเพื่อนหรือญาติหาง ๆ 

ชักชวนมาต้ังถ่ินฐาน (4)แรงงานจางตางภูมิภาค เปนแรงงานจางที่อพยพเขามาในชุมชน เพื่อมา

หาโอกาสใหมหรือชีวิตใหมและยังไมมีที่ดิน มีอาชีพรับจางทั้งในภาคเกษตรและไมใชภาคเกษตร 

(5)แรงงานจางขามชาติ พบวามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะแรงงานจากพมาและกัมพูชา โดย

สวนใหญเขามาปฏิบัติงานในสวนยางพาราในกิจกรรมท่ีไมตองใชฝมือมากนัก และมักถูกเจาของ

สวนยางพาราเอาเปรียบคาแรง โดยคาแรงสวนใหญมีหลายรูปแบบแลวแตจะตกลงกัน  

  กลาวโดยสรุปเมื่อสังเคราะหสาเหตุผลการศึกษา ชี้ใหเห็นวารูปแบบการจาง

แรงงานจางเขามาทํากิจกรรมการผลิตเปลี่ยนแปลง และแตกตางจากอดีต โดยมีการจางแรงงาน

จางบางกิจกรรมเทาน้ันทําใหระบบการจายคาตอบแทนเปลี่ยนแปลงจากการจางแบบแบงสัดสวน

ผลประโยชนมาเปนการจางรายวันมากขึ้น ซึ่งทําใหนาขบคิดวาธรรมาภิบาลและความเปนธรรม

ของเจาของสวนยางพาราและแรงงานจางอยูในระดับไหนถึงจะเรียกวาเปนธรรมทั้งสองฝาย 

 

4.2. ลักษณะท่ัวไปทางเศรษฐกิจ สังคม และการปฏิบัติงานของแรงงานจางของครัวเรือน

เกษตรกรชาวสวนยางพารา 

จากการศึกษาจะนําเสนอผลการศึกษาในประเด็น (1) ลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจ สังคม

ของแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา (2) กิจกรรมการปฏิบัติงานการผลิต

ยางพาราของแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา (3) การปฏิบัติงานในกิจกรรม

การเก็บเก่ียว (การกรีดยางพารา) ของแรงงานจางในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งเปน

ตัวอยางกิจกรรมที่สําคัญในการจางแรงงานและเก่ียวของโดยตรงตอรายไดของแรงงาน และ(4) 

ความสามารถในการปฏิบัติงานของแรงงานจางในกิจกรรมการเก็บเก่ียว (การกรีดยางพารา) เพื่อ

ชี้ใหเห็นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแรงงานกรีดยางพาราในปจจุบันในพื้นท่ีศึกษา นอกจากน้ี

ยังทําการศึกษาในเชิงคุณภาพรวมดวยเพื่ออธิบายประกอบกับผลการศึกษาเชิงปริมาณ ดังมี

รายละเอียดดังน้ี 

 

 4.2.1 ลักษณะท่ัวไปทางเศรษฐกิจ สังคมของแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา 

สําหรับลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจ สังคมของแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราดังแสดงในตารางที่ 4.3 ดังรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงลักษณะท่ัวไปทางเศรษฐกิจ สังคม และการปฏิบัติงานของแรงงานจางของ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

 n= 395  

ลักษณะเศรษฐกิจ และสังคม จํานวน รอยละ 

1.เพศของแรงงานจาง 

• ชาย 

• หญิง 

 

346 

49 

 

87.6 

12.4 

2.อาชีพหลักของครัวเรือนแรงงานจาง 

• ยางพารา 

• ไมผล 

• ทํานา 

• ทําไร 

• คาขาย 

 

375 

7 

1 

2 

10 

 

94.9 

1.8 

0.3 

0.5 

2.5 

3. อายุของแรงงานจาง(ป) 

• ≤ 20 

• 21-30 

• 31-40 

• 41-50 

• 51-60 

• ≥ 61 

อายุเฉลี่ย 41.6 ป 

 

12 

37 

132 

171 

42 

1 

 

 

 

3.0 

9.4 

33.4 

43.3 

10.6 

0.3 

4.ระดับการศึกษาสูงสุดของแรงงานจาง 

• ไมไดรับการศึกษา 

• จบประถมศึกษาที่ 4 

• จบมัธยมศึกษาปท่ี 3 

• จบมัธยมศึกษาปท่ี 5 

• จบสูงกวามธัยมศึกษาปท่ี 5 

 

21 

211 

45 

87 

 

31 

 

5.4 

53.4 

11.4 

22.0 

 

7.8 
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5.สถานภาพครอบครัวของแรงงานจาง 

• โสด 

• สมรส 

• หยาราง 

 

84 

288 

23 

 

21.3 

72.9 

5.8 

6.รายไดของแรงงานจางเฉลี่ย (บาท/เดือน) 

• ≤  5,000 

• 5,001-10,000 

• 10,001-15,000  

• 15,001-20,000 

• ≥  20,001 

เฉลี่ย 12,750.25 บาทตอเดือน 

 

46 

188 

107 

37 

17 

 

11.6 

47.6 

27.1 

9.4 

4.3 

7.ประสบการณในการรับจางทําสวนยางพาราของ

แรงงานจาง (ป ) 

• ≤  5 

• 6-10 

• 11-20 

• 21-30 

• 31-40 

• ≥ 41 

เฉลี่ย 17.67 ป 

 

 

23 

74 

116 

110 

70 

2 

 

 

5.8 

18.7 

29.4 

27.8 

17.7 

0.5 

8.จํานวนสมาชิกในครัวเรือนแรงงานจาง (คน) 

• ≤ 2   

• 3-4 

• 5-6 

• ≥7 

เฉลี่ย 3.96 คน/ครัวเรือน 

 

13 

162 

167 

53 

 

2.3 

41.0 

42.3 

13.4 

จํานวนแรงงานในครัวเรือนแรงงานจาง (คน) 

• ≤ 2   

 

201 

 

50.9 
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• 3-5 

• ≥6 

เฉลี่ย 3.57 คน/ครัวเรือน 

190 

4 

48.1 

1.0 

9.จํานวนแรงงานในภาคเกษตรของครัวเรือน

แรงงานจาง (คน) 

• ≤ 2   

• 3-5 

• ≥6 

เฉลี่ย 2.97 คน/ครัวเรือน 

 

 

250 

105 

40 

 

 

63.9 

26.6 

10.1 

10.จํานวนแรงงานท่ีรับจางในการทําสวนยาง 

     (คน) 

• 1 

• 2 

• 3 

เฉลี่ย 2.04 คน/ครัวเรือน 

 

 

21 

344 

30 

 

 

5.3 

87.1 

7.6 

11.ภูมิลําเนาและแหลงที่มาของแรงงานจาง 

• หมูบานอื่นหรืออําเภออื่น 

• จังหวัดอื่นในภาคใต 

• จังหวัดอื่นนอกเหนือจากภาคใต 

• จากประเทศเพื่อนบานใกลเคียง 

 

130 

121 

84 

60 

 

32.9 

30.6 

21.3 

15.2 

12.ที่พักอาศัยระหวางรับจางปฏิบัติงานในปจจุบัน 

• ที่อยูอาศัยในชุมชนใกล กับสวนยางที่

รับจาง 

• อยูในสวนยางพาราที่รับจาง 

• อยูหางไกลหรือนอกชุมชนที่รับจาง 

 

176 

 

189 

30 

 

44.6 

 

47.8 

7.6 

13.ความสัมพันธ กับนายจ าง  ( เจ าของสวน

ยางพารา) 

• รูจักคุนเคยกับนายจาง 

 

 

357 

 

 

90.4 
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• ไมคุนเคยกับนายจาง 38 9.6 

14.ความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงอาชีพรับจาง

ในระบบการผลิตยางของแรงงานจางในอนาคต 

• จะรับจางปฏิบัติงานในการผลิตยางมาก

ขึ้นกวาในปจจุบัน 

• รับจางปฏิบัติงานในการผลิตยางเทาเดิม

ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

• จะรับจางปฏิ บั ติงานในการผลิตยาง

นอยลงกวาในปจจุบัน 

 

 

35 

 

297 

 

63 

 

 

8.8 

 

75.2 

 

16.0 

ท่ีมา: จากการสัมภาษณเชิงปริมาณแรงงานจางจํานวน 395 คน 

 

(1) ลักษณะท่ัวไปทางสังคมของแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา 

      จากการศึกษาลักษณะทั่วไปทางสังคมของแรงงานจางของครัวเรือน

เกษตรกรชาวสวนยางพารา ดังแสดงในตารางที่ 4.3 พบวา สวนใหญแรงงานจางเปนเพศชาย 

(รอยละ 87.6) มีอายุเฉลี่ย 41.6 ป สวนใหญมีอาชีพหลักทําสวนยางพารา (รอยละ 94.9) มี

ประสบการณในการรับจางปฏิบัติงานระบบการผลิตยางคอนขางสูง (เฉลี่ย 17.67 ป) สวนใหญมี

สถานภาพแตงงานมีครอบครัวแลว (รอยละ 72.9) และเมื่อศึกษาระดับการศึกษาของแรงงานจาง

สวนใหญพบวามีการศึกษานอย โดยจากขอมูลพบวาแรงงานจางไมไดรับการศึกษาหรือไดรับ

การศึกษาตํ่ากวาประถมศึกษา (รอยละ 5.4) และไดรับการศึกษาสูงสุดประถมการศึกษาท่ี 4 (รอย

ละ  53.4) เปนสวนใหญ และสําหรับภูมิลําเนาของแรงงานจางพบวา สวนใหญเปนแรงงานท่ีมี

แหลงที่มาจากภาคใต ไดแก มาจากหมูบานอ่ืนหรืออําเภออ่ืน (รอยละ 32.9)และมาจากจังหวัดอ่ืน

ในภาคใต (รอยละ 30.6) ซึ่งโดยสวนใหญมีท่ีพักอาศัยระหวางรับจางปฏิบัติงานในปจจุบัน ใน

ชุมชนใกลกับสวนยางที่รับจาง (รอยละ 44.6) และอยูในสวนยางพาราที่รับจาง (รอยละ 47.8) 

    นอกจากน้ี เมื่อศึกษาความคิดเห็นของแรงงานจางเก่ียวกับการจะเปลี่ยนแปลง

อาชีพรับจางในระบบการผลิตยางของแรงงานจางในอนาคตหรือไม พบวาโดยสวนใหญจะรับจาง

ปฏิบัติงานในการผลิตยางเทาเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง (รอยละ 75.2) เนื่องจากใหเหตุผลวา

คุนเคยกับสวนและเจาของสวนยางพารา และพบวามีความเชื่อใจและเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ซึ่งจาก

การศีกษาพบวาสวนใหญแรงงานจางรูจักคุนเคยกับนายจาง (รอยละ 90.4) 
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           จากขอมูลเชิงปริมาณดังกลาวขางตนเมื่อศึกษารวมกับเชิงคุณภาพ ชี้ใหเห็นวา 

แรงงานจางสวนใหญมีประสบการณการรับจางเปนเวลานาน และพบวาโดยสวนใหญคุนเคยกับ

เจาของสวนยางเนื่องจากโดยสวนใหญเปนคนในพื้นท่ี มีขอสังเกตวาเจาของสวนยางพารามักจะ

ใชแรงงานจางเดิมไมคอยจะมีการเปลี่ยนแปลงมากนักและมีความเชื่อมั่นและไวใจแรงงานจาง

เนื่องจากจางมาเปนเวลานาน อีกประการหนึ่งแรงงานจางโดยสวนใหญมีระดับการศึกษาคอนขาง

ตํ่า มีผลตอการปรับเปลี่ยนและการรับรูสิ่งใหมๆเพื่อมาปรับการปฏิบัติงานของตนเอง และเมื่อ

ศึกษาในเชิงคุณภาพพบวาในปจจุบันแรงงานจางที่มีทักษะและความชํานาญนอยลง เชน ทักษะ

และความชํานาญในการกรีดยางพารา ซึ่งสงผลตอโครงสรางการแบงผลประโยชนที่ทําใหมีความ

ซับซอนและหลากหลายมากขึ้น และพบวาแรงงานที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ไมตองใชทักษะและ

ความสามารถมากสวนใหญจะเปนแรงงานตางชาติ และแรงงานตางภาค ซึ่งตองใชเวลานานกวา

จะมีทักษะและความสามารถและแรงงานดังกลาวมีท้ังมีการศึกษานอยและไมไดรับการศึกษาเลย 

ซึ่งตองพัฒนาแรงงานเหลานี้ใหมีทักษะและความสามารถมากขึ้นเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนท่ีคาดวาจะสงผลตอภาวการณแรงงานในสวนยางพาราภาคใตพอสมควร 

(2) ลักษณะท่ัวไปทางเศรษฐกิจของแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกร 

    ชาวสวนยางพารา 

                   จากการศึกษาเชิงคุณภาพลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจของแรงงานจางของ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา (ตารางที่ 4.3) พบวาจํานวนแรงงานในครัวเรือนของแรงงาน

จางเฉลี่ย 3.57 คนตอครัวเรือน มีจํานวนแรงงานในภาคเกษตรของครัวเรือนแรงงานจางเฉลี่ย 2.97 

คนตอครัวเรือน และมีจํานวนแรงงานท่ีรับจางในการทําสวนยางเฉลี่ย 2.04 คนตอครัวเรือน ซึ่งจาก

ขอมูลชี้ใหเห็นวาในปจจุบันครัวเรือนของแรงงานจางมีแรงงานที่สามารถไปรับจางในระบบการ

ผลิตยางพาราประมาณ 2 คนตอครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา และจากการศึกษาเชิงคุณภาพพบวาเปน

แรงงานจางที่มีอายุคอนขางสูงมีประสบการณสูง และมีขอสังเกตวาเปนแรงงานจางที่เปนสามีและ

ภรรยาที่รับจางปฏิบัติงานในสวนยางรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับขนาดพื้นที่ถือครองโดยเฉลี่ยของ

เกษตรกรท่ีมีแรงานจางโดยเฉลี่ย 2 คน นอกจากนี้พบวาครัวเรือนแรงงานจางมีรายไดเฉลี่ย

12,750.25 บาทตอเดือน ซึ่งพบวาเปนรายไดทั้งที่รับจางในการผลิตยางพารา และการรับจางอยาง

อ่ืนท่ีนอกเหนือจากการรับจางในสวนยางพารา และรายไดครัวเรือนแรงงานจางไมแนนอน แต

อยางไรก็ตาม พบวารายไดแรงงานจางในระบบการผลิตยางพาราจะผันแปรตามกับภาวะราคา

ยางพาราที่เจาของสวนยางพาราไดรับ การตอรอง และการปรับเปลี่ยนขอตกลงระหวางแรงงาน

จางกับเจาของสวนยางพารา  
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 จากขอมูลทางเศรษฐกิจของครัวเรือนแรงงานจางชี้ใหเห็นวาปจจุบันครัวเรือนแรงงานจาง

มีรายไดตอเดือนที่พอเพียงตอการดํารงชีวิต อยางไรก็ตามในชวงที่ยางพาราผลัดใบและมีการพัก

หนายาง ครัวเรือนเกษตรกรตองทํางานรับจางอ่ืนๆเพื่อเสริมรายไดในขณะที่ไมไดรับคาจางจาก

สวนยางพารา เนื่องจาก จํานวนแรงงานในครัวเรือนแรงงานจางมีพอเพียงท่ีจะทํางานจางอ่ืนๆ 

                      นอกจากน้ีจากการศึกษาเชิงคุณภาพมีประเด็นท่ีเปนขอสังเกต คือ คานิยมของ

แรงงานจาง เมื่อราคายางแพงและมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะใชจายเงินอยางฟุมเฟอยไปตามภาวะ

เศรษฐกิจโดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมาในอนาคต มีความคาดหวังเพียงความสะดวกสบาย

ใหมากที่สุด ประกอบกับมีการเขามาของกระแสวัตถุนิยมผานทางสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน ซึ่งสิ่งท่ี

ไดรับความนิยมมากท่ีสุด คือ รถยนต ตอมาเกิดภาวการณหยุดชะงักของรายไดเนื่องจากปญหา

ทางเศรษฐกิจโลกทําใหมีราคาขึ้นลงไมแนนอน รายไดไมเพียงพอกับรายจาย  

 

(2) กิจกรรมการปฏิบัติงานการผลิตยางพาราของแรงงานจางของ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

                   สําหรับการศึกษากิจกรรมการปฏิบัติงานของแรงงานจางของครัวเรือน

เกษตรกรชาวสวนยางพาราทําการศึกษาในเชิงปริมาณกับแรงงานจางในครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราจํานวน 395 คนดังแสดงในตารางท่ี 4.4 

 

ตารางท่ี 4.4 รอยละกิจกรรมการปฏิบัติงานการผลิตยางพาราของแรงงานจางในครัวเรือน

เกษตรกรชาวสวนยางพารา 

n=395 

กิจกรรมปฏิบัติงานของแรงงานจาง* จํานวน รอยละ** 

1.กิจกรรมการปลูก (ตอบไดมากกวา1) 

• การเตรียมพื้นที่ปลูก 

• การวางแนวหลุม  

• การขุดหลุม 

• การเตรียมวัสดุปลูก 

• การใส ปุ ยรองหลุมและการ

จัดการ 

• การปลูกยางและการปลูกซอม 

 

74 

341 

62 

45 

 

291 

 

375 

 

18.7 

86.3 

15.7 

11.4 

 

73.7 

 

94.9 
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• การตัดแตงก่ิง 20 5.06 

 

2.กิจกรรมการจัดการและดูแลรักษาสวน

ยาง (ตอบไดมากกวา1) 

• การใสปุย 

• การกําจัดวัชพืช 

• การปองกันและกําจัดโรค 

• การตัดแตงก่ิง 

 

 

258 

205 

44 

39 

 

 

 

65.3 

51.9 

11.1 

9.9 

3.กิจกรรมการเก็บเก่ียว(การกรีดยาง) 

(ตอบไดมากกวา1) 

• ก า ร เ ต รี ย ม เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ

อุปกรณสําหรับการกรีดยาง 

• การกรีดยางพารา 

• การเก็บผลผลิต 

• การจัดการผลผลิต(การเตรียม

น้ํายางสดและการทํายางแผน) 

 

 

387 

 

376 

301 

 

295 

 

 

 

97.8 

 

95.2 

76.2 

 

74.7 

4.กิจกรรมการตลาดผลผลิตยาง(ตอบได

มากกวา1) 

• การเตรียมผลผลิตเพื่อการขาย 

• การขนสง 

• การขายยางท่ีตลาดรับซื้อ   

 

 

 

103 

89 

77 

 

 

 

26.0 

22.5 

19.5 

ที่มา: จากการสัมภาษณแรงงานจางจํานวน 395 คน 

หมายเหตุ *จากการศกึษาพบวาแรงงานจางทํากิจกรรมไดหลายอยางและคิดรอยละจากจํานวนแรงงาน 395 คน 

    **รอยละจากจํานวนแรงงานจาง 395 คน 
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จากตารางที่ 4.4 แสดงกิจกรรมปฏิบัติงานของแรงงานจางในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางพารา ซึ่งผลการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ ดังรายละเอียดดังน้ี 

กิจกรรมการปลูก 

จากตารางพบวา กิจกรรมท่ีแรงงานจางปฏิบัติเปนสวนใหญ ไดแก กิจกรรมการปลูกยาง

และการปลูกซอม (รอยละ 94.9) กิจกรรมการวางแนวหลุม (รอยละ 86.3) และกิจกรรมการใสปุย

รองหลุมและการจัดการ (รอยละ 73.7) ซึ่งจากการศึกษาในเชิงคุณภาพพบวาเนื่องจากกิจกรรม

ดังกลาวใชแรงงานคนเปนสวนใหญไมตองใชแรงงานเครื่องจักรกลและคาจางถูกกวา สวนกิจกรรม

ที่มีการจางแรงงานนอยแตมีการจางแบบรับเหมาโดยใชเครื่องจักรคือ กิจกรรม การเตรียมพื้นที่ 

และ กิจกรรมการขุดหลุม โดยพบวาในพื้นที่ปลูกยางพาราที่ศึกษามีผูรับเหมาที่มีเครื่องจักรกลมา

ดําเนินการรับจางโคน เตรียมพื้นท่ี และขุดหลุมและเนื่องจากกลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเปน

แรงงานจางที่ไมมีเครืองจักรทําใหผลการศึกษาเปนคําตอบเฉพาะบุคคลของแรงงานจาง จากผล

การศึกษาดังกลางขางตน ชี้ใหเห็นวาในปจจุบันครัวเรือนเกษตรกรมีแนวโนมจางแรงงานใน

กิจกรรมการปลูกมากขึ้นเพราะรวดเร็ว ประหยัดเวลา แตสําหรับกิจกรรมที่หากใชแรงงานคนทํา

อาจใชเวลามากดังน้ันเกษตรกรชาวสวนยางพารามักจะจางในลักษณะรับเหมาที่มีเครื่องจักรเขา

มาทํางาน เชน กิจกรรมการเตรียมพื้นท่ี การขุดหลุม จะประหยัดเวลามากกวา แตอยางไรก็ตามมี

ขอสังเกตวาเปนสาเหตุที่ทําใหตนทุนการผลิตของเกษตรกรสูง สวนกิจกรรมการวางแนว  และการ

ใสปุย สามารถใชแรงงานครัวเรือนเพราะควบคุมไดงายและไมตองใชแรงงานเครื่องจักร เปนตน 

 กิจกรรมการจัดการและดูแลรักษาสวนยาง 

สําหรับกิจกรรมการจัดการและดูแลรักษาสวนยางพบวา โดยสวนใหญแรงงานจางจะ

ปฏิบัติในกิจกรรมการใสปุย (รอยละ 65.9)  และ การกําจัดวัชพืช (รอยละ 51.3) ในขณะกิจกรรม

การปองกันและกําจัดโรค (รอยละ 11.1)  และกิจกรรมการตัดแตงก่ิง (รอยละ 9.9)  มีเพียงสวน

นอยท่ีปฏิบัติ ซึ่งจากการศึกษาในเชิงคุณภาพ เนื่องจากในกิจกรรมการใสปุยสวนใหญเจาของสวน

ยางพาราจะปฏิบัติงานรวมกันกับแรงงานจางและพบวาสวนยางพาราที่มีพื้นที่มากกวา 30 ไรขึ้น

ไป จะมีการปฏิบัติงานการใสปุยรวมกันกับแรงงานครัวเรือน สวนกิจกรรมการกําจัดวัชพืช  นั้นก็

เชนเดียวกัน แตอยูในลักษณะและวิธีการกําจัดวัชพืช โดยหากใชวิธีถากและไมใชสารเคมีก็มีการ

จางแรงงานมาปฏิบัติ แตหากเปนการใชสารเคมีพบวามีการปฏิบัติงานรวมกันระหวางแรงงานจาง

และแรงงานครัวเรือน สําหรับกิจกรรมการปองกันกําจัดโรคและกิจกรรมการตัดแตงก่ิง โดยสวน

ใหญใชแรงงานครัวเรือนเนื่องจากเปนกิจกรรมที่อยูในความสามารถของแรงงานครัวเรือน 
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 กิจกรรมการเกบ็เกี่ยว (การกรีดยางพารา) 

เปนกิจกรรมท่ีครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราจางแรงงานมาปฏิบัติมากที่สุดเมื่อ

เทียบกับกิจกรรมอ่ืนๆ จากผลการศึกษา ชี้ใหเห็นวาการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการ

กรีดยาง (รอยละ 97.8)  การกรีดยางพารา (รอยละ 95.2)  การเก็บผลผลิต (รอยละ 76.2) และ 

การจัดการผลผลิต (การเตรียมน้ํายางสดและการทํายางแผน) (รอยละ 74.7) ลวนแลวแตมีการ

จางแรงงานเขามาชวยปฏิบัติงานสูงไมวาจะเปนแรงงานจางท้ังภายในทองถ่ินและตางทองถ่ิน 

เนื่องจากพบวาในชวง 10 ปที่ผานมา สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมไดเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว และความตองการแรงงานจางมีสูง ประกอบกับราคายางพาราตลอดชวง 5 ปที่ผานมาที่

ขยับตัวสูงขึ้น และมีการขยายตัวของพื้นที่ปลูกยางพารามากขึ้น มีการเคลื่อนยายแรงงานครัวเรือน

ออกนอกครัวเรือนมากขึ้น สิ่งเหลาน้ีสงผลใหมีการจางแรงงานกรีดยางพารามากขึ้น แตอยางไรก็

ตาม พบวาแรงงานกรีดที่มีฝมือลดนอยลงทําใหระบบการแบงสัดสวนผลประโยชนมีความซับซอน

มากขึ้น 

นอกจากน้ีในกิจกรรมการกรีดยาง ยังไดศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นตางๆที่แรงงานจาง

ปฏิบัติ ไดแก สภาพพื้นที่สวนยางท่ีปฏิบัติการกรีดยางพารา จํานวนแปลงที่รับจางกรีด(แปลง) 

พื้นที่กรีดยางพารา ประสบการณในการกรีดยางพารา(ป)และสัดสวนผลประโยชนที่ไดรับจาก

นายจาง ดังแสดงในตารางที่ 4.5 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวนและรอยละของการปฏิบัติงานในกิจกรรมการเก็บเก่ียว  

                    (การกรีดยางพารา) ของแรงงานจางในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

   n = 395 

การปฏิบัติงานของแรงงานจางกรีด จํานวน รอยละ 

1.สภาพพื้นที่สวนยางท่ีปฏติิการกรีดยางพารา 

• พื้นที่ราบลุมน้ําทวมขัง 

• พื้นที่ราบน้ําทวมไมขัง 

• ที่ลาดเชิงเขา 

• ที่สูงหรือภูเขา 

 

 

16 

307 

53 

19 

 

 

4.1 

77.7 

13.4 

4.8 

2.จํานวนแปลงที่รับจางกรีด (แปลง) 

• 1 

• 2 

 

227 

150 

 

 

57.9 

38.9 
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• ≥ 3 18 9.2 

3.พื้นที่การกรีดยาง (ไร) 

• ≤  5 

• 6-10 

• 11-15 

• 16.-20 

• 21-25 

• 26-30 

• ≥ 31      

พื้นที่กรีดเฉลี่ย 19.28 ไร 

 

49 

28 

48 

127 

122 

12 

9 

 

12.4 

7.0 

12.1 

32.1 

30.8 

3.0 

2.6 

4.ประสบการณในการกรีดยางพารา(ป)   

• 6  75 19.0 

• 7-11 89 22.5 

• 11-16 130 32.9 

• ≥17 

ประสบการณเฉลี่ย 14.9 ป 

101 25.6 

5.สัดสวนผลประโยชนที่ไดรับจากนายจาง   

• สัดสวนผลประโยชนแบบ  60  : 40 

• สัดสวนผลประโยชนแบบ  45  :  55 

• สัดสวนผลประโยชนแบบ  50  :  50 

• สัดสวนผลประโยชนแบบ  70  :  30 

• แบบรายวัน(ตามกิจกรรมที่ทํา) 

140 

56 

155 

3 

37 

35.5 

14.2 

39.3 

1.3 

9.37 

ที่มา: สัมภาษณเชิงปริมาณแรงงานจางจํานวน 395 คน 

  ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาสภาพพื้นที่สวนยางท่ีแรงงานจางปฏิบัติการกรีดยางพารา 

สวนใหญเปนพื้นท่ีราบนํ้าทวมไมขัง (รอยละ77.7) เนื่องจากเปนพื้นที่ท่ีแรงงานจางทํางานได

สะดวก ในขณะที่ลักษณะพื้นท่ีอ่ืนเปนพื้นที่ที่ปฏิบัติงานลําบาก โดยสวนใหญจะใชแรงงาน

ครัวเรือน อยางไรก็ตามหากใชแรงงานจางแลวพบวาอัตราคาจางสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นท่ีสูง 

หรือพื้นท่ีทํางานไมสะดวก สําหรับจํานวนแปลงที่รับจางกรีด โดยสวนใหญพบวารับจางกรีด 1 

และ 2 แปลงมากท่ีสุด หรือ เกือบรอยละ 90 และพื้นที่การกรีดยางเฉลี่ยสําหรับการศึกษา 19.28 
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ไร ซึ่งเปนขนาดสวนยางพาราท่ีใชแรงงานจางเฉลี่ย 2 คน สํ าหรับประสบการณ ในการกรี ด

ยางพาราพบวาโดยสวนใหญอยูที่ 14.9 ป โดยเฉพาะประสบการณระหวาง 11-16 ป มีจํานวนมาก

ที่สุดรอยละ 32.9 มีขอสังเกตวาสวนใหญแรงงานแมวาจะมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากก็

ตามแตพบวาเปนแรงงานที่มีฝมือการกรีดนอย สําหรับในการแบงสัดสวนผลประโยชนที่ไดรับจาก

นายจาง สําหรับแบงสัดสวนผลประโยชนแบบ 50:50 จํานวน 155 คน มากท่ีสุด คิดเปน               

รอยละ 39.3 การแบงสัดสวนผลประโยชนแบบ 60:40 จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35.5                        

แบงสัดสวนผลประโยชนแบบ 45 : 55 จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.2 แบงสัดสวน

ผลประโยชนแบบ 70:30 นอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.3 และแบบรายวัน (ตามกิจกรรม

ที่ทํา) จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.37 ตามลําดับ 

  ซึ่งจากการศึกษาในเชิงคุณภาพพบวา สัดสวนผลประโยชน 4 รูปแบบ คือ การแบงสัดสวน

ผลประโยชนแบบ 60:40 การแบงสัดสวนผลประโยชนแบบ 50:50 การแบงสัดสวนผลประโยชน

แบบ 45:55 และการแบงสัดสวนผลประโยชนแบบ 70:30 ดังนี้ดังกลาวขางตนผูวิจัยไดศึกษา

ลักษณะการปฏิบัติงานดังนี้ (1)การแบงสัดสวนผลประโยชนแบบ 60:40 นิยมใชแรงงานเครือญาติ 

ใชแรงงานจางกรีดและแรงงานครัวเรือนรวมกัน เจาของสวนยางจะรับผิดชอบในการจัดการดูแล

สวนยางเองทุกขั้นตอน แรงงานจางกรีดเตรียมมีดกรีดยาง มีฝมือการกรีดดี มีความซื่อสัตยสุจริต 

(2)สัดสวนผลประโยชนแบบ 50:50 สวนใหญใชแรงงานกรีด 2 คน  เปนแรงงานจางประจําแบง

ผลผลิตชายหญิงนิยมใชแรงงานเครือญาติเจาของสวนยางและแรงงานจางกรีดจะมีสวนของ

คาใชจายในการใสปุยและกําจัดวัชพืชรวมกันทั้งสองฝายจํานวนเทาๆกัน  แรงงานจางดูแลสวน

ยางของเจาของใหโลงเตียนอยูเสมอเหมือนสวนยางของตนเอง (3)สัดสวนผลประโยชนแบบ 45:55 

หรือรูปแบบ 100 ชัก 10 นิยมใชแรงงานเครือญาติ และ นิยมใชแรงงานจางกรีดและแรงงาน

ครัวเรือนรวมกัน เปนแรงงานจางประจําแบงผลผลิต และนิยมใชแรงงานเครือญาติเจาของสวนยาง

จะมีสวนออกคาใชจายในการใสปุยและกําจัดวัชพืชรวมกันท้ังสองฝายจํานวนเทาๆกันโดยแรงงาน

จางกรีดใสปุย และขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางเจาของสวนยางและแรงงานกรีดดวย    และ

(4)สัดสวนผลประโยชนแบบ 70:30 นิยมใชแรงงานจางกรีดประเภทแรงงานขามชาติ เชน มอญ 

พมา ลาวมากท่ีสุด เน่ืองจากพบวาเปนสวนขนาดใหญและความตองการแรงงานจางมากและ

เจาของสวนยางออกคาใชจายในการใสปุยและกําจัดวัชพืช แรงงานจางกรีดเตรียมมีดกรีดและมี

ฝมือการกรีดดี มีความซื่อสัตยสุจริต 

 เมื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของแรงงานจางในกิจกรรมการเก็บเก่ียว (การ

กรีดยางพารา) โดยการศึกษาในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมพรอมกับเชิงปริมาณ สามารถจําแนกผล
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การศึกษาไดสองประเด็น คือ จํานวนชั่วโมงในการปฏิบัติงานของแรงงานจางในกิจกรรมการเก็บ

เก่ียว(การกรีดยางพารา) และความสามารถในการปฏิบัติงานของแรงงานจางในระบบการผลิต

ยางพารา เน่ืองจากในกิจกรรมการเก็บเก่ียว (การกรีดยาง) เปนกิจกรรมที่มีขอบขายงานที่ชัดเจน

และมีผลโดยตรงตอผลผลิตและรายได ผลการศึกษาแสดงในตารางท่ี  4.6  และตารางท่ี 4.7 

 (1) จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของแรงงานจางในกิจกรรมการเก็บเกี่ยว  

(การกรีดยางพารา) (ตารางที่4.6)  สําหรับจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของแรงงานจางใน

กิจกรรมการเก็บเก่ียว (การกรีดยางพารา) ไดศึกษาจากพื้นที่ครัวเรือนเฉลี่ย 19.25 ไร ในพื้นที่

ศึกษาพบวา แรงงานจางใชเวลากรีดยางเฉลี่ย 4.0 ชั่วโมงตอวันตอแรงงาน เก็บนํ้ายางสดเฉลี่ย 

2.5 ชั่วโมงตอวันตอแรงงาน และขายผลผลิตเฉลี่ย 0.5 ชั่วโมง ดังน้ันกรณีขายน้ํายางสดจะใชเวลา

ทํางานเฉลี่ย 7.0 ชั่วโมงตอวัน และกรณีผลผลิตยางแผนดิบใชเวลาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.0 ชั่วโมงตอวัน 

รวมเวลาทํางานท้ังหมด 10.0 ชั่วโมงตอวัน การขายน้ํายางสดใชเวลาทํางานทั้งหมดนอยกวาการ

แปรรูปยางแผนดิบซึ่งเปนเหตุผลสําคัญที่เกษตรกรสวนใหญเลือกขายน้ํายางสด  

ตารางท่ี 4.6 จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของแรงงานจางในกิจกรรมการเก็บเก่ียว (การกรีด

ยางพารา) 

กิจกรรมการปฏิบัติงานของแรงงานจางกรีดยางพารา จํานวนชั่วโมงทํางาน 

(ชั่วโมงตอวันตอแรงงาน) 

1. งานกรีดยาง  4.0 

2. เก็บน้ํายางสด 2.5 

3. แปรรูปยางแผนดิบ  3.0 

4. ขายผลผลิต 0.5 

5. จํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมด สําหรับการผลิตยางแผนดิบ 10.0 

6. จํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมด สําหรับการผลิตนํ้ายางสด 7.0 

หมายเหตุ พื้นที่กรีดเฉลี่ย 19.28 ไรจาก สังเคราะหผลจากการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณกลุม

ตัวอยาง 60 ราย และการสัมภาณเชิงปริมาณ แรงงานจาง 395 คน 

 (2) ความสามารถในการปฏิบัติการผลิตของแรงงานจางในระบบการผลิต

ยางพารา จากการศึกษาประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติการผลิตของแรงงานจาง 

ในระบบการผลิตยางพารา (ตารางท่ี 4.7) โดยศึกษาในประเด็นความสามารถในการปฏิบัติงาน

และจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของแรงงานจาง พบวาประสิทธิภาพและความสามารถในการ

ปฏิบัติการผลิตของแรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา มีอัตรากรีด 7.50 ไรตอคนตอวัน อัตรา



62 
 

การเก็บนํ้ายาง 7.35 ไรตอคนตอวัน และอัตราผลผลิตยางแหง 10.5 กิโลกรัมตอคนตอวัน (ตาราง

ที่ 4.7)  

ตารางท่ี 4.7 ความสามารถในการปฏิบัติงานของแรงงานจางกรีดยาง 

กิจกรรม ความสามารถในการปฏิบัติงานของแรงงาน

จาง 

1. อัตรากรีดเฉลี่ย (ไร/คน/วัน) 7.50 

2. อัตราเก็บนํ้ายางเฉลี่ย (ไร/คน/วัน) 7.35 

3. อัตราผลผลิตยางแหง (กก./คน/วัน) 10.5 

หมายเหตุ พื้นท่ีกรีดเฉลี่ย 19.28 ไร จากผลสังเคราะหการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณกลุม

ตัวอยาง 60 ราย และการสัมภาษณเชิงปริมาณ แรงงานจาง 395 คน 

 

กิจกรรมการตลาดผลผลิตยาง  

จากตารางที ่4.4 ชี้ใหเห็นวาสําหรับกิจกรรมการตลาดโดยสวนใหญเจาของสวนยางพารา

เปนผูดําเนินการมีเพียงสวนนอยเทานั้นที่แรงงานจางจะมีสวนดําเนินการไมวาจะเปนกิจกรรมการ

เตรียมผลผลิตเพื่อการขาย (รอยละ 26.0) การขนสง (รอยละ 22.5) และการขายยางท่ีตลาดรับซื้อ

(รอยละ 19.5 ) ซึ่งเมื่อศึกษาเชิงคุณภาพพบวาแมวาจะมีความไวเน้ือเชื่อใจกันมากเทาไรก็ตาม

สําหรับเรื่องเงินและผลประโยชนแลวเจาของสวนยางพาราจะเขามาบริหารและจัดการเองเปนสวน

ใหญ อยางนอยก็ปองกันการโกงเอาไว  

 

4.3 เง่ือนไขในการตัดสินใจใชแรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา 

  ผลการศึกษาสามารถสังเคราะหเงื่อนไขในการตัดสินใจใชแรงงานจางของ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 6 ประเด็น ดังนี้  

 4.3.1 ทักษะและประสบการณในการทําสวนยางพาราของแรงงานจาง 

พบวาหากแรงงานจางมีทักษะ ความชํานาญและมีประสบการณในการจัดการสวนยางพาราสูงจะ

ไดรับโอกาสในการจางสูง 

 4.3.2 จํานวนแรงงานในครัวเรือนไมเพียงพอ ปจจุบันเกษตรกรนิยมสงบุตร

หลานใหไดรับการศึกษาในระดับสูง สงผลใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานออกนอกพื้นท่ีเพื่อ

การศึกษา และเมื่อสําเร็จการศึกษามักจะทํางานตามสายงานที่ตนถนัดจึงเกิดการขาดแคลน

แรงงานเยาวชนในครัวเรือนสงผลใหมีความตองการจางแรงงานจากภายนอกเขามาปฏิบัติงาน

มากขึ้น 
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  4.3.3 ระดับคาจางและเง่ือนไขสัญญาจางในทองถ่ิน คาจางและเงื่อนไข

สัญญาจางในทองถ่ินและชุมชนเปนตัวชี้วัดในการตัดสินใจใชหรือไมใชแรงงานจางในระบบการ

ผลิตยางพารา เน่ืองจากครัวเรือนเกษตรกรจะคํานวณจากปริมาณผลผลิตท่ีไดรับวาคุมคากับ

คาจางแรงงานจางหรือไม ถาคุมคาเกษตรกรเลือกที่จะใชแรงงานจาง ถาไมคุมก็ยังคงใชแรงงานใน

ครัวเรือนคงเดิม  

 4.3.4 ขนาดพ้ืนท่ีถือครองกับความสามารถของแรงงาน เนื่องจาก

ความสามารถของแรงงานครัวเรือนมีขีดจํากัดทางดานปจจัยชีวภาพเชน ขนาดพื้นที่เล็กหรือใหญ

เกินไป เปนสาเหตุใหเกษตรกรตัดสินใจในการใชแรงงานจาง กลาวคือหากพื้นที่ถือครองนอยกวา

หรือเทากับความสามารถของแรงงานที่มีอยู เกษตรกรจะใชแรงงานครัวเรือนในการปฏิบัติงานเปน

หลัก ไมมีการจางแรงงาน แตถาพื้นที่ถือครองมากกวาความสามารถของแรงงานที่มีอยู เกษตรกร

จะจางแรงงานมาปฏิบัติงาน สอดคลองกับการศึกษาของ สมยศ ทุงหวา (2538) เรื่องสัดสวนที่ดิน

กับความสามารถแรงงานโดยขนาดพื้นที่ ถือครองนอยกวาหรือเทากับความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของแรงงานในสวนยาง เกษตรกรชาวสวนยางจะใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก และ

บัญชา สมบูรณสุข (2544) พบวาแรงงานครัวเรือน 1 คน สามารถปฏิบัติงานในระบบการผลิต

ยางพาราในขนาดพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 14.20 ไร  

 4.3.5 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม นโยบาย และการเมือง มีสวนสําคัญตอการปรับตัวการใชแรงงานครัวเรือนใน

ระบบการผลิตยางพารา การไดรับขาวสาร ความเจริญเขามาสูชุมชน นโยบายรัฐประชาสังคม ภัย

พิบัติทางธรรมชาติและการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 เปนตน ปจจัยเหลานี้มีทั้ง

เปดโอกาสและเปนขอจํากัดในการใชแรงงานจาง การเคลื่อนยายและอพยพแรงงานครัวเรือนสูง 

สภาพการใชแรงงานครัวเรือนลดลงและแทนที่ดวยแรงงานจางจากตางถ่ินและจากภายนอก

ประเทศมากขึ้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงสรางความสูญเสียรายไดแกครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางจะเปนตัวกระตุนใหมีการเคลื่อนยายแรงงานออกสูเมืองและสูงานนอกภาคเกษตร

มากขึ้นสงผลใหครัวเรือนมีการจางแรงงานมากขึ้น ซึ่งบัญชา สมบูรณสุข (2544) พบวาการ

ขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรมในทองถ่ิน ทําใหมีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมสู

ภาคอุสาหกรรมมากขึ้นและพบวา เกษตรกรชาวสวนยางเปลี่ยนสถานภาพจากการเปนเจาของ

ที่ดินมาเปนแรงงานจางในภาคอุตสาหกรรมแทน ซึ่งถาไมรีบเรงพัฒนาแรงงานครัวเรือนโดยเฉพาะ

แรงงานเยาวชนเปนไปไดวาจะเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานครัวเรือนในอนาคตและจะมีการ

จางแรงงานสูงขึ้น สงผลตนทุนการผลิตยางพาราของครัวเรือนสูงขึ้น เนื่องจากตนทุนการผลิตยาง
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ตอกิโลกรัมตอไร พบวาเปนตนทุนของแรงงานถึงรอยละ 60 ของตนทุนทั้งหมด (สถาบันวิจัยยาง 

กรมวิชาการเกษตร, 2547) 

  4.3.6  ความถ่ีของการกรีดเพ่ือเพ่ิมรายไดครัวเรือน ภายใตราคายางท่ี

สูงขึ้น ภายใตภาวะราคายางที่ผันผวนและราคาสูงขึ้นสงผลในสองประเด็น ประเด็นแรก 

ครัวเรือนจะใชแรงงานในครัวเรือนอยางเต็มประสิทธิภาพและอยางเขมขน ดวยการใชระบบกรีดถ่ี

ขึ้น และมีการจางแรงงานเขามากรีดยางรวมดวย หากเกินความสามารถของแรงงานครัวเรือน 

ประเด็นท่ีสอง ครัวเรือนมีการจางแรงงานมาทํากิจกรรมการผลิตบางกิจกรรม เชน การกรีด                            

การเก็บ สวนการเตรียมผลผลิตและการตลาดน้ันใชแรงงานครัวเรือนเปนหลัก 

 เมื่อทําการถวงน้ําหนักโดยนําประเด็นดังกลาวทั้ง 6 ประเด็นในเรื่องความสําคัญของ

เงื่อนไขในการตัดสินใจใชแรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา ดังแสดงในตารางท่ี 4.8 

 

ตารางท่ี 4.8 คาถวงนํ้าหนักความสําคัญและลําดับความสําคัญของเงื่อนไขในการตัดสินใจใช

แรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา 

เง่ือนไข 

(เรียงลําดับและตอบไดมากกวา 1) 

คาถวงนํ้าหนัก

ความสําคัญ 

เกณฑ ลําดับ

ความสําคัญ 

1.ทักษะและประสบการณในการทําสวน

ยางพาราของแรงงานจาง 

0.88 มากท่ีสุด 1 

2.จํานวนแรงงานในครัวเรือนไมเพียงพอ 0.83 มากท่ีสุด 2 

3.ระดับคาจางและเงื่อนไขสัญญาจางใน

ทองถ่ิน 

0.46 ปานกลาง 5 

4.ขนาดพื้นท่ีถือครองกับความสามารถของ

แรงงาน 

0.76 มาก 3 

5.ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

ส ถ า น ก า ร ณ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม 

สิ่งแวดลอม นโยบาย และการเมือง 

0.58 ปานกลาง 4 

6.ความ ถ่ีของการกรีดเพื่ อ เพิ่ม รายได

ครัวเรือน ภายใตราคายางที่สูงขึ้น 

0.43 ปานกลาง 6 

ที่มา:จากการศึกษาโดยการสัมภาษณขอมูลเชิงคุณภาพจากผูใหขอมูลหลักตามกําหนดไวในบทท่ี 3 

และนํามาสังเคราะหรวมกันกับผลการศึกษาเชิงปริมาณบางสวนท้ังจากครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา

และแรงงานจาง 
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หมายเหต-ุคาถวงนํ้าหนักระหวาง 0.00-0.20 เกณฑไมมคีวามสําคัญเลย 

 -คาถวงนํ้าหนักระหวาง 0.21-0.40 เกณฑมีความสําคัญนอย 

 -คาถวงนํ้าหนักระหวาง 0.41-0.60 เกณฑมีความสําคัญปานกลาง 

 -คาถวงนํ้าหนักระหวาง 0.61-0.80 เกณฑมีความสําคัญมาก 

-คาถวงนํ้าหนักระหวาง 0.81-1.00 เกณฑมีความสําคัญมากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.8 แสดงคาถวงน้ําหนักความสําคัญและลําดับความสําคัญของเงื่อนไขใน

การตัดสินใจใชแรงงานจางในระบบการผลิตยางพาราโดยพบวาประเด็นเงื่อนไขเก่ียวกับทักษะ

และประสบการณในการทําสวนยางพาราของแรงงานจางมีคาถวงน้ําหนักสุงท่ีสุด (0.88 เกณฑมี

ความสําคัญมากที่สุด) เนื่องจากเจาของสวนยางพาราเชื่อมั่นวาประสบการณและทักษะการกรีดที่

ดีจะทําใหคุณภาพการกรีดดีตนยางไมเกิดโรคหนาแหงจากการกรีดที่ไมมีคุณภาพ และจาก

การศึกษาเชิงคุณภาพพบวา ในปจจุบันแรงงานจางกรีดท่ีมีทักษะสูงคอนขางหายากในทองถ่ินและ

มีจํานวนนอย และเจาของสวนมีความตองการแรงงานจางมาปฏิบัติงานในกิจกรรมการกรีดสูง

โดยเฉพาะในภาวะท่ีราคายางพาราสูง อีกประการหนึ่งลักษณะเจาของสวนยางสวนใหญใน

ปจจุบันพบวามีอาชีพอ่ืนเสริมนอกเหนือจากการทําสวนยางพารามากขึ้นเพื่อเพิ่มรายไดของ

ครัวเรือน จึงจําเปนตองจางแรงงานท่ีมีฝมือและไวใจไดเขามา 

นอกจากนีป้ระเด็นเงื่อนไขเก่ียวกับจํานวนแรงงานในครัวเรือนไมเพียงพอ (คาถวงน้ําหนัก

0.83 เกณฑมีความสําคัญมากที่สุด) และประเด็นขนาดพื้นท่ีถือครองกับความสามารถของแรงงาน 

(คาถวงนํ้าหนัก 0.76 เกณฑมีความสําคัญมาก) ก็เปนปจจัยที่เปนเงื่อนไขในการตัดสินใจใช

แรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยหลายชิ้นที่พบวา เมื่อขนาดพื้นที่

ถือครองมากกวาความสามารถของแรงงาน ครัวเรือนเกษตรกรก็จําเปนตองจางแรงงานจาก

ภายนอกครัวเรือนเขามาปฏิบัติงาน และการที่แรงงานครัวเรือนไมเพียงพอ พบวามีการเคลื่อนยาย

แรงงานครัวเรือนบางประเภทออกนอกครัวเรือน เชน แรงงานเยาวชนและแรงงานที่มีฝมือและ

ประสบการณไปอยูในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นทําใหครัวเรือนมีแรงงานไมพอเพียงจึงจําเปนตองมี

การจางแรงงานเขามาปฏิบัติงานแทนมากขึ้น 
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4.4  ธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานของแรงงานจางในระบบการผลิต

ยางพารา และครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

  ผลการศึกษาธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานของแรงงานจาง

ในระบบการผลิตยางพารา และครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราดังแสดงในตารางที่ 4.9 ซึ่งเปน

การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานของแรงงานจาง 

 

ตารางท่ี 4.9  รอยละความคิดเห็นเก่ียวกับธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานของ  

              แรงงานจาง 

ขอคิดเห็น มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 

1.การมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ปฏิบัติ และตัดสินใจในกิจกรรมการปลูกยางพาราของ

แรงงานจาง   

1.2 1.2 1.2 96.2 1.08 

2.การมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ  

   การปฏิบัติ และตัดสินใจในการดูแลและจัดการสวน 

   ยางพาราเรื่องอะไรบาง 

     

                   การใสปุย 35.0 18.8 8.8 37.5 2.02 

                   การกําจัดวัชพืช 26.2 22.5 26.2 42.5  

                   การตัดแตงก่ิง  1.2 1.2 97.4  

                   การปลูกพืชคลุม  1.2 1.2 97.4  

3.การมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ปฏิบัติ   และตัดสินใจในกิจกรรมการกรีดยางพารา 

     

                   การเตรียมเครื่องมือ 98.6 1.2 - - 3.51 

                   การกรีดยางพารา 68.8 30.0 1.2 -  

                   การเก็บ 97.4 2.4 - -  

                   การเตรียมผลผลิต (น้ํายางสดหรือทํายาง                   

                     แผน) 

80.0 20.0 - -  

                  การขายยางพารา 55.0 20.8 16.2 -  
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4.การมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ปฏิบัติ และตัดสินใจในกิจกรรมการตลาดยางพารา 

• การเตรียมผลผลิตและพาหนะ เชน 

การบรรทุก 

 

75.0 

 

11.2 

 

13.8 

 

- 

 

2.74 

• การขายและตอรอง 8.9 30.4 13.9 46.8  

5.การมีโอกาสในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

  เก่ียวกับแผนการดําเนินงานรวมกับเจาของสวนยางพารา 

 

25.1 

 

20.5 

 

31.2 

 

21.2 

 

2.49 

6.การมีสวนรวมในการตัดสินใจของแรงงานจาง 

• การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต 

 

5.0 

 

10.0 

 

18.8 

 

66.2 

 

1.31 

• ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ร ง ง า น ใ น ก า ร

ดําเนินงาน 

5.1 10.1 19.0 65.8  

7.การปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีตกลงกันไวในกิจกรรมการ 

   ผลิตยางของเจาของสวนยางพารา(นายจาง)กับแรงงาน 

   จาง 

     

• กิจกรรมการปลูก 65.8 19.0 10.1 5.1 3.26 

• กิจกรรมการจัดการและการดูแลสวน

ยางพารา 

67.5 20.2 10.0 2.3  

• กิจกรรมการกรีดยางพารา. 67.6 20.0 1.2 11.2  

                    กิจกรรมการตลาดยางพารา 60.0 20.0 10.0 10.0  

8.การปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ตกลงกันไวในกิจกรรมการ 

   ผลิตยางพาราของแรงงานจางกับเจาของสวนยางพารา 

     

                กิจกรรมการปลูก 95.0 5.0 - - 3.44 

                กิจกรรมการจัดการและการดูแลสวน 

                       ยางพารา 

72.5 10.0 10.0 7.5  

                กิจกรรมการกรีดยางพารา 83.8 11.2 5.0 -  

                 กิจกรรมการตลาดยางพารา 73.8 15.0 3.8 7.5  

9.ความโปรงใสและความซื่อตรงในการปฏิบัติงานของ

แรงงานจางในกิจกรรมการผลิตยางพารา 
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                กิจกรรมการปลูก 85.0 10.0 5.0 - 2.72 

                กิจกรรมการจัดการและการดูแลสวน 

                       ยางพารา 

72.2 11.2 12.5 5.0  

                กิจกรรมการกรีดยางพารา 43.8 26.2 18.0 12.0  

                กิจกรรมการตลาดยางพารา 64.6 15.2 10.1 10.1  

10.ความรับผิดชอบตอหนาที่ของแรงงานจางตามที่ตกลง

กันไว 

• กิจกรรมการปลูก 

 

 

5.0 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

95.0 

 

 

3.10 

• กิจกรรมการจัดการและการดูแลสวน

ยางพารา 

82.5 5.0 10.0 2.5  

• กิจกรรมการกรีดยางพารา. 86.2 13.8 - -  

• กิจกรรมการตลาดยางพารา 85.0 6.2 8.8 -  

11.ความสอดคลองในความคิดเห็นและแนวทางการ 

     ปฏิบัติงานในกิจกรรมการผลิตยางของแรงงานจางและ 

     ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

• กิจกรรมการปลูก 

 

 

 

5.0 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

95.0 

 

 

 

2.57 

• กิจกรรมการจัดการและการดูแลสวน

ยางพารา 

40.0 31.2 5.0 23.8  

• กิจกรรมการกรีดยางพารา. 43.8 40.0 3.8 12.5  

• กิจกรรมการตลาดยางพารา 41.2 31.2 13.8 13.8  

12.ความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน การยอมรับและการ 

     ใหเกียรติแรงงานจางในกิจกรรมการผลิตยาง 

• กิจกรรมการปลูก 

 

 

72.5 

 

 

20.3 

 

 

7.3 

 

 

- 

 

 

3.39 

• กิจกรรมการจัดการและการดูแลสวน

ยางพารา 

65.8 16.5 15.2 87.5  

• กิจกรรมการกรีดยางพารา. 80.0 12.3 16.2 2.5  

• กิจกรรมการตลาดยางพารา 78.8 17.5 3.8 -  

13.ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ      
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แรงงานจางในกิจกรรมการผลิตยาง 

• กิจกรรมการปลูก 

 

91.3 

 

1.2 

 

7.5 

 

 

 

3.42 

• กิจกรรมการจัดการและการดูแลสวน

ยางพารา 

80.0 8.8 10.0 1.2  

• กิจกรรมการกรีดยางพารา. 90.0 8.8 1.2 -  

• กิจกรรมการตลาดยางพารา 81.2 8.8 8.8 1.2  

14.ความมีเหตุผลในการปฏิบัติงานของแรงงานจางและ 

    ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในกิจกรรมการ 

    ผลิตยาง  

                       กิจกรรมการปลูก 

                       กิจกรรมการจัดการและการดูแลสวน 

                          ยางพารา 

 

 

 

5.0 

76.2 

 

 

 

- 

7.5 

 

 

 

 

- 

15.0 

 

 

 

95.0 

1.2 

 

 

 

3.08 

• กิจกรรมการกรีดยางพารา. 88.8 6.2 5.0 -  

• กิจกรรมการตลาดยางพารา 86.1 6.3 7.6 -  

คาเฉลี่ยรวม 2.64 

ที่มา:จากการสัมภาษณเชิงปริมาณจากแรงงานจางจํานวน 395 คน 

เกณฑในการวัด :  คาเฉล่ีย1.00-1.75 เกณฑนอยท่ีสุด 

                            คาเฉล่ีย1.76-2.50 เกณฑนอย 

    คาเฉล่ีย2.51-3.25 เกณฑปานกลาง 

   คาเฉล่ีย3.26-4.00 เกณฑมาก 

จากตารางที่ 4.9 แสดงผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับธรรมาภิบาลและความเปนธรรม

ในการปฏิบัติงานของแรงงานจางในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ดังนี้ 

(1) การมีสวนรวมในการใหขอคิดและขอเสนอแนะ ปฏิบัติและตัดสินใจใน

กิจกรรมการปลูกยางพาราของแรงงานจาง พบวา อยูในระดับนอยท่ีสุด (คาเฉลี่ย 1.07) ซึ่ง

เมื่อศึกษาในเชิงคุณภาพในประเด็นดังกลาวพบวาในปจจุบันขั้นตอนการปลูกยางพาราต้ังแตการ

โคนจนถึงการปลูกยางพาราเจาของสวนจะตัดสินใจทั้งหมด มีบางกิจกรรมเชนการปลูกเทานั้นที่

บางครั้งแรงงานจางจะใหขอเสนอแนะและตัดสินใจแตก็ตองอยูในการควบคุมของเจาของสวน

ยางพาราเน่ืองจากเปนขั้นตอนแรกในการผลิตที่ตองมีความละเอียดและรอบคอบ 

(2) การมีสวนรวมในการใหขอคิดและขอเสนอแนะ การปฏิบัติ และตัดสินใจในการ

ดูแลและจัดการสวนยางพารา พบวาอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย 2.02) ซึ่งจากการศึกษาเชิง
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คุณภาพพบวาในกิจกรรมการใสปุยและการกําจัดวัชพืช แรงงานจางตัดสินใจไดพอสมควรในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งขอตกลงโดยสวนใหญระหวางแรงงานจางกับเจาของสวนมักไมไดกําหนด

รายละเอียดการปฏิบัติงานเพียงแตตกลงเรื่องคาจางและเวลาในการดําเนินงานเทานั้น แตอยางไร

ก็ตามในเรื่องการตัดแตงก่ิง สวนใหญพบวาเจาของสวนจะดําเนินการเอง หากมีการจางจะควบคุม

การทํางานอยางใกลชิดเนื่องจากเปนงานละเอียด 

(3) การมีสวนรวมในการใหขอคิดและขอเสนอแนะปฏิบัติและตัดสินใจในกิจกรรม

การกรีดยางพารา พบวาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.51) ซึ่งผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาในปจจุบัน

แรงงานจางกรีดยางพารามีอํานาจในการตอรองกับนายจาง ซึ่งไดแกเจาของสวนยางพารามากขึ้น 

เนื่องจากปจจุบันการมีสวนรวมในการเสนอแนะและตัดสินในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการกรีด

ยางมีมากขึ้น ไมวาจะเปนกิจกรรม การเตรียมเครื่องมือ การกรีด การเก็บและการเตรียมผลผลิต

(นํ้ายางสดหรือทํายางแผน) และการขายยางพาราซึ่งเมื่อศึกษาเชิงคุณภาพพบวา เจาของสวน

ยางพาราในปจจุบันมีความตองการแรงงานจางกรีดที่มีทักษะและเชื่อมั่นในประสบการณ และ

พบวาเกษตรกรชาวสวนยางพาราสวนใหญไมมีประสบการณในการกรีดยางพารา ประกอบกับมี

อาชีพเสริมมาก ดังนั้นจึงไวใจและมอบอํานาจในการตัดสินใจใหกับแรงงานจาง แตก็มีขอสังเกต

ที่วา มักจะเกิดปญหาความไมซื่อตรงของแรงงานจางไดเสมอ แตอยางไรก็ตามในกิจกรรมการขาย

ยางพาราเจาของสวนยางมักจะตัดสินใจดําเนินการเองหรืออาจจะรวมกับแรงงานจางในบางครั้ง     

(4) การมีสวนรวมในการใหขอคิดและขอเสนอแนะปฏิบัติและตัดสินใจในกิจกรรม

การตลาดยางพารา พบวาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.74) ซึ่งพบวาในกิจกรรมการตลาด

ในประเด็นการเตรียมผลผลิตและพาหนะเชนการบรรทุกพบวาแรงงานจางสวนใหญมีสวนรวมใน

การตัดสินใจในขณะการขายและการตอรองแรงงานจางมีสวนรวมนอย ซึ่งจากศึกษาเชิงคุณภาพ

พบวาเนื่องจากเปนเรื่องที่เก่ียวกับการเงินและผลประโยชนโดยตรงเจาของสวนยางพาราสวนใหญ

จึงเขามาควบคุมและดูแลอยางใกลชิด และพบวาเปนการปองกันความไมซื่อตรงดวย อยางไรก็

ตามมีขอสังเกตวาหากแรงงานจางที่รับจางมาเปนเวลานาน ความเชื่อใจและความไวใจของ

เจาของสวนยางพาราท่ีมีตอแรงงานจางสูง ก็มีความเปนไปไดท่ีใหแรงงานจางมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจในกิจกรรมการขายยางมากขึ้นแตก็พบวามีนอยมาก 

(5) การมีโอกาสในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน

รวมกับเจาของสวนยางพารา พบวาอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย 2.49) เน่ืองจากโดยสวนใหญ

พบวาเจาของสวนยางจะเปนผูวางแผนและกําหนดการดําเนินงานเอง มีบางในบางกิจกรรมท่ีมี

การปรึกษาหารือกับแรงงาน เชน ในกิจกรรมการกรีด การใชระบบกรีด การใสปุยแตเปนไปใน
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ลักษณะที่เจาของสวนกําหนดมากอนและสอบถามเทาน้ัน เนื่องจากแรงงานจางไมอยาก

รับผิดชอบอะไรนอกจากขอตกลงและคาจางเทานั้น 

(6) การมีสวนรวมในการตัดสินใจของแรงงานจาง ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงการใช

เทคโนโลยีและประเด็นการเปลี่ยนแปลงการใชแรงงานพบวาอยูในระดับนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 1.31) 

ซึ่งในขอเท็จจริงแรงงานจางจะไมคอยเขาไปยุงเก่ียวมากนัก เพราะเก่ียวของกับสถานภาพตัวเอง 

จะมีบางในสวนการใหขอคิดเห็นการใชบางปจจัยการผลิต เชน การใชปุยที่เหมาะสม วิธีการกําจัด

วัชพืช แตสําหรับการเปลี่ยนแปลงแรงงานพบวานอยมากท่ีจะเขาไปยุงเก่ียวเปนอํานาจของ

เจาของสวนยางพารา 

(7) การปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีตกลงกันไวในกิจกรรมการผลิตยางของเจาของสวน

ยางพารา (นายจาง) กับแรงงานจาง พบวาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.26) ซึ่งเมื่อศึกษาเหตุผล

ดังกลาวพบวา เจาของสวนยางพาราสวนใหญในปจจุบันยังตองพึ่งแรงงานจางมากขึ้น ในภาวะ

ความตองการแรงงานจางที่สูง และขาดแคลนแรงงานครัวเรือนในปจจุบัน ประกอบกับพบวาโดย

สวนใหญแรงงานจางกับนายจางมีความคุนเคยกันและรับจางมาเปนเวลานาน มีความอลุมอลวย

ตอกันสูง เมื่อตกลงกันแลวก็ยึดถือตามนั้น และพบวาในขอตกลงดังกลาวไมมีเขียนเปนลายลักษณ

อักษรหรือมีหนังสือ เปนความเชื่อใจกันเทานั้น และเมื่อศึกษาเชิงลึกพบวาโดยสวนใหญเมื่อมีการ

ตกลงกันแลวไมคอยมีปญหา 

(8) การปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีตกลงกันไวในกิจกรรมการผลิตยางพาราของ

แรงงานจางกับเจาของสวนยางพารา พบวาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.44) เชนเดียวกันกับใน

ขอ7 แรงงานจางเชื่อใจในขอตกลงท่ีไดตกลงกับเจาของสวน ดวยเหตุมีความพึงพอใจในขอตกลง 

และคุนเคยกัน และพบวาเมื่อคาครองชีพของตนเองสูงจะมีการตอรองคาจางกับเจาของสวนใหม

แตพบวาไมคอยมีปญหาอะไรมากนัก 

    (9) ความโปรงใสและความซื่อตรงในการปฏิบัติงานของแรงงานจางในกิจกรรม

การผลิตยางพาราพบวาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.74)แมวาจะมีความเชื่อใจและไวใจกัน 

และมีการปฏิบัติตามขอตกลงของท้ังนายจางและแรงงานจางในการปฏิบัติงานก็ตามแตก็พบวาใน

รายละเอียดของกิจกรรมตางๆท่ีตางฝายไมทราบหรือไมอยูในขอตกลง ก็เกิดความไมซื่อตรง

โปรงใสอยูเชนในกิจกรรมการกรีดยาง การเก็บยางกอนกําหนดเพื่อทําขี้ยางเและ การเปลี่ยนแปลง

ระบบการกรีด และการลักลอบนํานํ้ายางไปขาย เปนตน แตพบไมมากนัก และพบวามักจะพบกับ

เจาของสวนที่มีท่ีอยูอาศัยหางไกลจากสวนของตนเอง และควบคุมยาก 

(10) ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของแรงงานจางตามท่ีตกลงกันไว พบวาอยูในระดับปาน

กลาง (คาเฉลี่ย 3.10) ซึ่งโดยสวนตัวของแรงงานจางท่ีมีกิจกรรมอ่ืนๆ เชน กิจกรรมทางสังคม และ
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กิจกรรมในครัวเรือนทําใหบางครั้งมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงานและมีการปรับเปลี่ยนวิธีและ

เวลาในการปกิบัติงาน อยางไรก็ตามนายจางก็รับทราบและอลุมอลวยใหเสมอ เพราะตองพึ่งพา

อาศัยกัน 

     (11) ความสอดคลองในความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติงานในกิจกรรมการผลิต 

           ยางของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา พบวาอยูในระดับ

ปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.57) ซึ่งโดยสวนใหญในกิจกรรมการผลิตยางพารามักมีความสอดคลองกัน

ในความคิดเห็นเน่ืองจากไดพูดคุยและมีขอตกลงไวแลวระหวางแรงงานจางกับเจาของสวน 

อยางไรก็ตามพบวาในรายละเอียดบางกิจกรรม เชน กิจกรรมการปลูกมีบางที่มีความคิดเห็น

แตกตางกัน โดยเฉพาะในเรื่องการโคน การขุดหลุม การเลือกพันธุยาง และการปลูก 

      (12) ความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน การยอมรับและการใหเกียรติแรงงานจาง 

                 ในกิจกรรมการผลิตยางพบวาอยูในระดับสูง(คาเฉลี่ย 3.39) ภายใตสถานการณท่ีมี

ความตองการแรงงานมากขึ้นประกอบกับขอจํากัดในเรื่องแรงงานครัวเรือน และวัฒนวิถีความ

เปนอยูของเกษตรกรไทย สิ่งเหลาน้ีสงผลตอความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน การยอมรับและ

การใหเกียรติซึ่งกันและกัน และเมื่อศึกษายังพบวาแรงงานจางมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติตน

ของเจาของสวนยางพารา และพอใจกับขอตกลงโดยเห็นวามีความยุติธรรม และสามารถตอรอง

และพูดคุยกันไดเสมอเมื่อมีขอขัดแยงและเกิดความไมเขาใจกัน เน่ืองจากวาในสังคมไทยมีความ

เปนอิสระ และเห็นใจซึ่งกันและกันสูง 

     (13)   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของแรงงานจางในกิจกรรม 

                การผลิตยางพบวาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.42) จากการศึกษาพบวาแรงงานจางมี

ความคิดเห็นและเชื่อมั่นวาตนเองปฏิบัติงานอยางประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน่ืองจากให

ความเหน็วาหากไดผลผลิตมากรายไดของตนเองจะมากขึ้นและสามารถตอรองกับเจาของสวนใน

เรื่องคาจางได  และเมื่อศึกษาเชิงลึกกับเกษตรกรเจาของสวนยางพาราไดใหความคิดเห็นวา

แรงงานท่ีจางมาสวนใหญมีประสบการณในการปฏิบัติงานในระบบการผลิตยางมานานและคิดวา

พึงพอใจในการปฏิบัติงานและผลผลิตและรายไดที่ไดรับ และแรงงานท่ีจางมาปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    (14)   ความมีเหตุผลในการปฏิบัติงานของแรงงานจางและ ครัวเรือนเกษตรกร 

            ชาวสวนยางพาราในกิจกรรมการผลิตยาง พบวาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 

3.01)   ในประเด็นนี้เมื่อถามความคิดเห็นสองดาน คือ ดานแรงงานจางคิดวาตนเองมีเหตุผลใน

การปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมสามารถอธิบายใหเจาของสวนยางพาราไดเมื่อเกิดความไมเขาใจ 

และเมื่อศึกษาเชิงลึกกับเจาของสวนยางพาราพบวาสอดคลองกัน คือ ทั้งสองฝายมีเหตุผลของแต
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ละฝายและพบวาในการพูดคุยกันหรือตกลงกันสวนใหญมักพูดกันดวยเหตุดวยผล จึงมีขอขัดแยง

กันนอย จากผลการศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในการ

ปฏิบัติงานของแรงงานจางในครัวเรือนเกษตรกรดังกลาวขางตน ซึ่งโดยภาพรวม อยูในระดับ ซึ่ง

ชี้ใหเห็นวาภายใตสถานการณปจจุบันมีธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานของ

แรงงานจางในครัวเรือนเกษตรกรในระบบการผลิตยางพาราในพื้นที่ศึกษา  

 

4.5 ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และความเปนธรรม ของแรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา 

     และครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

      สําหรับผลการศึกษาตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และความเปนธรรมของแรงงานจางในระบบการผลิต

ยางพาราและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราสามารถวิเคราะหไดตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด ดัง

แสดงในตารางที่  4.10 

ตารางท่ี 4.10 ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และความเปนธรรมของแรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา

และครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ตัวชีว้ัด เกณฑ 

1. การมีสวนรวมในการใหขอคดิเห็นและขอเสนอแนะ ปฏิบัติ และตัดสินใจในกจิกรรมการปลูก

ยางพาราแรงงานจาง 

0.67 

2. คุณภาพของการปฏิบัติงานของแรงงานจาง 

       การปลูก 

       การใสปุย 

       การกําจัดวัชพืช 

       การกรีดยางพารา 

       การขายยางพารา 

0.84 

0.67 

0.85 

0.86 

0.92 

0.90 

3. การมีสวนรวมในการใหขอคดิเห็นและขอเสนอแนะ ปฏิบัติและตัดสินใจในกจิกรรม

การตลาดยางพารา 

       การเตรียมผลผลิตและพาหนะ เชน การบรรทุก 

       การขายและตอรอง 

0.46 

 

0.45 

0.48 

4. โอกาสในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกีย่วกับแผนการดาํเนินงานรวมกับเจาของสวน

ยางพารา 

0.71 

5. อัตราคาจางท่ีตกลง 0.86 

6. การปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีตกลงกันไวในกิจกรรมการผลิตยางของเจาของสวนยางพารา

(นายจาง) 

      กิจกรรมการปลูก 

0.71 

 

0.50 
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      กิจกรรมการจดัการและการดูแลสวนยางพารา 

      กิจกรรมการกรีดยาง 

      กิจกรรมการตลาดยางพารา 

0.75 

0.92 

0.67 

7. การปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีตกลงกันไวในกิจกรรมการผลิตยางพาราของแรงงานจาง 

      กิจกรรมการปลูก 

      กิจกรรมการจดัการและการดูแลสวนยางพารา 

      กิจกรรมการกรีดยาง 

      กิจกรรมการตลาดยางพารา      

0.78 

0.58 

0.85 

0.92 

0.75 

9. ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามท่ี

ตกลงกันไว 

      กิจกรรมการปลูก 

      กิจกรรมการจดัการและการดูแลสวนยางพารา 

      กิจกรรมการกรีดยาง 

      กิจกรรมการตลาดยางพารา     

0.73 

 

0.50 

0.86 

0.92 

0.67 

10. ความสอดคลองในความคดิเห็นและแนวทางการปฏิบัตงิานในกิจกรรมการผลิตยางของ

แรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

      กิจกรรมการปลูก 

      กิจกรรมการจดัการและการดูแลสวนยางพารา 

      กิจกรรมการกรีดยาง 

      กิจกรรมการตลาดยางพารา     

0.71 

 

0.41 

0.86 

0.92 

0.66 

11. ความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน การยอมรับและการใหเกียรติกันระหวางแรงงานจาง

และแรงงานครัวเรือนในกจิกรรมการผลิตยาง 

      กิจกรรมการปลูก 

      กิจกรรมการจดัการและการดูแลสวนยางพารา 

      กิจกรรมการกรีดยาง 

      กิจกรรมการตลาดยางพารา     

0.71 

 

0.50 

0.86 

0.92 

0.58 

12. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของแรงงานจางและแรงงานครัวเรือนใน

กิจกรรมการผลิตยาง 

      กิจกรรมการปลูก 

      กิจกรรมการจดัการและการดูแลสวนยางพารา 

      กิจกรรมการกรีดยาง 

      กิจกรรมการตลาดยางพารา     

0.68 

 

0.50 

0.75 

0.83 

0.67 

คาเฉล่ียรวม 0.70 
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หมายเหต ุ

  -คาเฉล่ียระหวาง 0.00-0.20 เกณฑไมมีความสําคัญเลย 

 -คาเฉล่ียระหวาง 0.21-0.40 เกณฑมีความสําคัญนอย 

 -คาเฉล่ียระหวาง 0.41-0.60 เกณฑมีความสําคัญปานกลาง 

 -คาเฉล่ียระหวาง 0.61-0.80เกณฑมีความสําคัญมาก 

 -คาเฉล่ียระหวาง 0.81-1.00เกณฑมีความสําคัญมากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.10 แสดงผลระดับความสําคัญของตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และ ความเปน

ธรรมของแรงงานจางในระบบการผลิต โดยวัดจากการใชคาถวงนํ้าหนักความสําคัญของตัวชี้วัด

ธรรมาภิบาลและความเปนธรรม พบวา มีคาถวงน้ําหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรมใน

ภาพเฉลี่ยรวม 0.70 อยูในระดับมีความสําคัญมากในตัวชี้วัดทั้ง 12 ตัวชี้วัดตอระบบการผลิต

ยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

 4.5.1 การมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ปฏิบัติ และตัดสินใจใน

กิจกรรมการปลูกยางพาราแรงงานจาง พบวา มีคาถวงน้ําหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความ

เปนธรรม 0.67 (ระดับมีความสําคัญปานกลางตอระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร) 

ซึ่งในสภาพความเปนจริงพบวา เจาของสวนยางสวนใหญรวมกันกับแรงงานจางในกิจกรรมการ

ปลูกยางพารา เชน การปลูกยาง การวางแนวหลุมการตัดสินใชพันธุยางพารา การเลือกซื้อปุย  

เปนตน แตยังไมมากนัก ขึ้นอยูกับสภาพและขนาดของสวน ซึ่งหากเกษตรกรและแรงงานจาง

เริ่มตนในการทําสวนยางพารารวมกันคิดรวมกันตัดสินใจมากเทาไร ก็จะทําใหเกิดความเขาใจกัน

มากขึ้นและมีการยอมรับและไวใจกันมากขึ้น เกิดความเปนธรรมมากขึ้นท้ังสองฝาย 

  4.5.2 คุณภาพของการปฏิบัติงานของแรงงานจาง พบวา มีคาถวงน้ําหนักตัวชี้วัด            

ธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 0.84 (ระดับมีความสําคัญมากที่สุดตอระบบการผลิตยางพารา

ของครัวเรือนเกษตรกร) คุณภาพการปฏิบัติงานของแรงงานจางมีสวนสําคัญในการตอรองคาจาง

แรงงานกับเจาของสวนยางพาราที่สงผลใหแรงงานจางมีรายไดดีขึ้น อีกประการหนึ่งอัตราคาจางที่

ไดรับ และคาจางท่ีเสียไปคุมคาเพราะไดคุณภาพงานที่ดี พบวาตัวชี้วัดน่ีมีความสําคัญมากตอ 

ธรรมาภิบาลและความเปนธรรมของทั้งสองฝาย 

 4.5.3 การมีสวนรวมในการใหขอคิดและขอเสนอแนะ ปฏิบัติและตัดสินใจใน

กิจกรรมการตลาดยางพารา พบวา มีคาถวงน้ําหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 

0.46 (ระดับมีความสําคัญปานกลางตอระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร) โดยสวน

ใหญในกิจกรรมการขายผลผลิตยางพาราพบวาเจาของสวนยางพาราจะเปนผูดําเนินการเกือบ

ทั้งหมดมีสวนนอยเทาน้ันที่เปนผู ดําเนินการ เนื่องจากการจายคาจางเปนไปตามขอตกลง  
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จากการศึกษามีขอสังเกตบางประการวาหากแรงงานจางมีสวนรวมในการใหขอคิดและ

ขอเสนอแนะ ปฏิบัติและตัดสินใจในกิจกรรมการตลาดยางพารากับเจาของสวนจะทําใหเกิดความ

พึงพอใจและแรงงานจางรูสึกวาตนเองไมเสียเปรียบและรับทราบรายไดทั้งหมด ตลอดจนมีความ

เขาใจในโครงสรางการตลาดมากขึ้น 

 4.5.4 โอกาสในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน

รวมกับเจาของสวนยางพารา พบวา มีคาถวงนํ้าหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 

0.71 (ระดับมีความสําคัญมากตอระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร) ในการวาง

แผนการผลิตแมวาเจาของสวนยางพาราสวนใหญจะดําเนินการและมีสวนรวมนอยจากแรงงาน

จางก็ตามแตเมื่อวิเคราะหดูหากเกิดการมีสวนรวมจากแรงงานจาง แรงงานจางมีโอกาสในการให

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับแผนการดําเนินงานรวมกับเจาของสวนยางพารา จะเปนตัว

แปรสําคัญในการสรางธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการจางแรงงาน และเปนการสราง

ความเขาใจงานซึ่งกันและกัน 

4.5.5 อัตราคาจางท่ีตกลง พบวา มีคาถวงน้ําหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปน

ธรรม 0.86 (ระดับมีความสําคัญมากที่สุดตอระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร) 

พบวามีความชัดเจนของตัวชี้วัดตัวนี้ กลาวคืออัตราคาจางที่ตกลงกันไวระหวางแรงงานจางกับ

เจาของสวนยางท่ีจะทําใหเกิดพึงพอใจของทั้งสองฝาย จะทําใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

และความเต็มใจในการปฏิบัติงานของแรงงานจางเนื่องจากตอบสนองตอความตองการของ

แรงงานและสรางความเปนธรรมใหกับแรงงานจาง และเจาของสวนยางพารา 

4.5.6.การปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีตกลงกันไวในกิจกรรมการผลิตยางของเจาของ

สวนยางพารา(นายจาง) พบวา มีคาถวงน้ําหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 0.71 

(ระดับมีความสําคัญมากตอระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร) การรักษากฎ และ

ขอตกลงของเจาของสวนยางพาราสะทอนใหเห็นถึงความซื่อสัตยที่มีตอกัน ซึ่งหากมีความซื่อตรง

ตอกันแลวธรรมาภิบาลก็เกิดขึ้น นอกจากน้ี การยึดมั่นไมเปลี่ยนแปลงในขอตกลงในสภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงเปนสําคัญ 

4.5.7 การปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีตกลงกันไวในกิจกรรมการผลิตยางพาราของ

แรงงานจาง พบวา มีคาถวงน้ําหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 0.78 (ระดับมี

ความสําคัญมากตอระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร) จากการศึกษาพบวา ความ

ซื่อตรงและความซื่อสัตยของแรงงานจางจะทําใหเกิดความเชื่อถือจากเจาของสวนยางพารา และ

เกิดความย่ังยืนการจางงานในอนาคต และยังสงผลตอการเสริมสรางความเปนธรรมและธรรมาภิ

บาลได  
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 4.5.8 ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของแรงงานจางในกิจกรรมการผลิต

ยางพารา พบวา มีคาถวงน้ําหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 0.71 (ระดับมี

ความสําคัญมากตอระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร) จากการศึกษาพบวา การ

พูดคุย ชี้แจงและปรึกษาหารือกับนายจาง เมื่อเกิดปญหาหรือเมื่อตองการคําปรึกษา (เจาของสวน

ยาง) อยางสม่ําเสมอโดยคํานึงผลประโยชนรวมกัน ไมปดบังหรือไมเห็นผลประโยชนฝายเดียวเปน

การสะทอนถึงความโปรงใสในการปฏิบัติงานของแรงงานจาง ซึ่งตัวชี้วัดนี้มีความสําคัญตอธรร

มาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการจางงาน 

4.5.9 ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราตามท่ีตกลงกันไว พบวา มีคาถวงน้ําหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 0.73  

(ระดับมีความสําคัญมากตอระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร) พบวาความ

รับผิดชอบตอหนาที่ของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามที่ตกลงกันไว

สงผลถึงความมีวินัย การยอมรับกติกาท่ีตกลงกันไว ความนาเชื่อถือและความไวใจซึ่งกันและกัน

สงผลใหเกิดธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการจางงาน 

4.5.10 ความสอดคลองในความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติงานในกิจกรรม

การผลิตยางของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา พบวา มีคาถวง

น้ําหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 0.71 (ระดับมีความสําคัญมากตอระบบการผลิต

ยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร) พบวาความสอดคลองในความคิดเห็นของเจาของสวนยางพารา

กับแรงงานจางเปนการสรางความพึงพอใจ และทําใหเกิดความเขาใจกันในการปฏิบัติงานมากขึ้น

จะสงผลใหเกิดธรรมาภิบาลและการสรางความเปนธรรมในระบบการจางงาน จากการศึกษามี

ขอสังเกตวาหากมีความขัดแยงกันในความคิด ระแวงกัน จองจะเอาเปรียบกัน ไมมีความพึงพอใจ

กัน การปฏิบัติงานจะมีอุปสรรคมาก ความเปนธรรมและธรรมาภิบาลไมเกิด 

4.5.11 ความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน การยอมรับและการใหเกียรติกัน

ระหวางแรงงานจางและแรงงานครัวเรือนในกิจกรรมการผลิตยาง 

พบวา มีคาถวงน้ําหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 0.71 (ระดับมีความสําคัญ

มากตอระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร) ซึ่งความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน การ

ยอมรับและการใหเกียรติกันระหวางแรงงานจางและแรงงานครัวเรือนในกิจกรรมการผลิตยาง

พบวาสงผลตอความไวเน้ือเชื่อใจกัน และความซื่อตรงตอกันตลอดและสงผลตอความทุมเท

ปฏิบัติงานดวยใจ และความเปนธรรมก็จะเกิดขึ้น 
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4.5.12 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของแรงงานจางและ

ครัวเรือนเกษตรกรในกิจกรรมการผลิตยาง พบวา มีคาถวงนํ้าหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและ

ความเปนธรรม 0.68 (ระดับมีความสําคัญมากตอระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร)

ในการปฏิบัติงานของแรงงานจางซึ่งความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดแก การบริหาร

จัดการ การใชทรัพยากรในการผลิต และการตัดสินใจ และผลผลิตที่ผลิตไดอยางรวดเร็วเปน               

การสรางอํานาจการตอรองกับเจาของสวนยางพารา (นายจาง) และเชนเดียวกันความมี

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสามารถสรางความพึงพอใจใหกับทั้งสองฝาย ซึ่งสงผลตอการเจรจา

และขอตกลงที่มีความเปนธรรม และสงผลตอการเกิดธรรมาภิบาลและความเปนธรรมขึ้น 

 

4.6  ปญหาและขอจํากัดในการใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของแรงงานจางใน 

       ระบบการผลิตยางพารา 

         สําหรับผลการศึกษาปญหาและขอจํากัดในการใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของ

แรงงานจางในระบบการผลิตยางพาราดังแสดงในตารางที่ 4.11 

 

ตารางท่ี 4.11  ปญหาและขอจํากัดในการใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของแรงงานจาง  

                      ในระบบการผลิตยางพารา 

 ปญหาและขอจํากัด รอยละ 

1.ขอตกลงสัญญาขึ้นอยูกับนายจางเพราะนายจางเปนเจาของ   

   สวน 

33.5 

2.นายจางเอาเปรียบในการทํางานมากเกินไป 20.1 

3.การแบงสัดสวนผลประโยชนทําใหแรงานเสียเปรียบ 15.5 

4.เจาของเปนคนมีระเบียบในการทํางานมากเกินไป 13.1 

5.ความไมแนนอนในการจางงาน(ใหออกตอนไหน ใหใครกรีดก็ได) 12.7 

6.ตองออกคาใชจายอยูคนเดียวเจาของไมชวยออกคาใชจาย 5.1 

ที่มา:จากการสัมภาษณเชิงปริมาณแรงงานจางจํานวน 395 คน 

จากตารางที่ 4.11 ปญหาและขอจํากัดในการใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของ

แรงงานจางในระบบการผลิตยางพาราพบวา ปญหาที่สําคัญเก่ียวกับธรรมาภิบาล ไดแก ขอตกลง

สัญญาขึ้นอยูกับนายจางเพราะนายจางเปนเจาของสวนมากที่สุดรอยละ 33.5 จากการศึกษา

พบวานายจางจะเปนผูกําหนดเงื่อนไขในการจางสวนใหญและพบวาขอตกลงดังกลาวไมเปนลาย

ลักษณอักษรเปนเพียงคําพูดที่ตกลงกันเทานั้น  มีขอสังเกตวาหากในพื้นที่ไมขาดแคลนแรงงาน 
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และตนทุนปจจัยการผลิตสูงมักจะเปนขออางที่สําคัญของนายจางในการทําขอตกลงทําใหแรงงาน

จางตองจํายอมรับ ซึ่งพบวาไมเปนธรรมตอแรงงานจาง  และหากเปนแรงงานตางดาวหรือผิด

กฎหมายก็ตองจํายอมในเงื่อนไขและสัญญาที่เจาของสวนเสนอใหเพราะไมมีโอกาสเลือกงาน 

สําหรับปญหาอ่ืนๆที่พบ ไดแก ปญหานายจางเอาเปรียบในการทํางานมากเกินไป ปญหาการแบง

สัดสวนผลประโยชนทําใหแรงานเสียเปรียบ ปญหาเจาของเปนคนมีระเบียบในการทํางานมาก

จุกจิกมากเกินไป ปญหาความไมแนนอนในการจางงาน (ใหออกตอนไหน ใหใครกรีดก็ได) ในบาง

พื้นท่ีและ ปญหาตองออกคาใชจายอยูคนเดียวเจาของไมชวยออกคาใชจาย เนื่องจากพบวา

ขอตกลงไมชัดเจน ซึ่งปญหาเหลานี้พบไมมากนัก และมีสวนนอย 

ซึ่งจากปญหาดังกลาวชี้ใหเห็นวาปญหาที่สําคัญคือในการตอรองและการทําขอตกลงกัน

ระหวางนายจางและแรงงานจางไมมีหนังสือสัญญาหรือมีหลักประกันอะไร ยังอยูในลักษณะความ

เชื่อใจกันและพบวามีลักษณะเชนน้ีทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา 

 

4.7  ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลของแรงงานจางในระบบการผลิต 

      ยางพาราในอนาคต 

สําหรับผลการศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลของแรงงานจางใน

ระบบการผลิตยางพาราในอนาคตดังแสดงในตารางที่ 4.12 

ตารางท่ี  4.12 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลของแรงงานจางในระบบการผลิต 

                        ยางพาราในอนาคต 

ขอเสนอแนะ รอยละ 

-สรางขอตกลงที่เสมอภาคไมเอาเปรียบซึ่งกันและกันอยางมี

มาตรฐาน 

32.1 

-แรงงานควรเปนแรงงานจางในทองถ่ิน 25.8 

-ปรับเงื่อนไขการแบงสัดสวนผลประโยชนใหทันสมัยและทันตอ

สภาวะเศรษฐกิจ สังคมในปจจุบัน 

15.2 

-ควรมีการยอมรับ และไวเนื้อเชื่อใจกันในการปฏิบัติงานของ

แรงงานใหมากขึ้น 

14.1 

-สัญญาและขอตกลงควรมีความชัดเจนและเปนลายลักษณ

อักษร 

12.9 

ที่มา:จากการสัมภาษณเชิงปริมาณแรงงานจาง จํานวน 395 คน 
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จากตารางที่ 4.12 พบวาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลของแรงงานจางใน

ระบบการผลิตยางพาราในอนาคต ควรสรางขอตกลงที่ไมเอาเปรียบและมีมาตรฐานที่ชัดเจนรอย

ละ 32.1 เมื่อศึกษาเชิงลึกแลวพบวาลักษณะขอตกลงควรมีหรือทําเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน 

ไมควรพูดกันดวยวาจา และขอเสนอแนะควรจางแรงงานจางในทองถ่ินเนื่องจากปองกันการโกง

และสะดวกในการติดตามเมื่อเกิดปญหารอยละ 25.8 เนื่องจากพบวา แรงงานจางในทองถ่ินมัก

คุนเคยกับเจาของสวนและตกลงกันงาย นอกจากนี้ยังมีความเขาใจในสถานภาพทางเศรษฐกิจ

สังคมในพื้นที่เปนอยางดี ขอเสนอแนะควรปรับเงื่อนไขการแบงสัดสวนผลประโยชนใหทันสมัยและ

ทันตอสภาวะเศรษฐกิจ สังคมในปจจุบัน รอยละ 15.2  เน่ืองจากควรมีความยืดหยุนเพื่อสราง

ความเปนธรรมและไมเกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน ขอเสนอควรมีการยอมรับ และไวเนื้อเชื่อใจกัน

ในการปฏิบัติงานของแรงงานใหมากขึ้นพบรอยละ 14.1 จริงๆแลวขอเสนอนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาใน

การทํางานและฝมือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแรงงานเปนหลัก และขอเสนอแนะสัญญา

และขอตกลงควรมีความชัดเจนและเปนลายลักษณอักษรรอยละ 12.9 ตามลําดับ ก็เหมือน

ขอเสนอแนะในขอแรก เพราะปจจุบันขอตกลงไมมีลายลักษณอักษรโอกาสการโกงกันหรือไม

ปฏิบัติตามไมมีผลทางกฏหมายใด ซึ่งเมื่อเขาประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนในป 2558 แลวสิ่งนี้เปน

สิ่งจําเปน นอกจากน้ีจากการศึกษาขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  ธรรมาภิ

บาลของแรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา พบวามีขอเสนอแนะ 8 ประการจากการเสวนา 

ดังนี้ 

1.กระบวนการมีสวนรวมและการสรางความรูและความเขาใจในสถานภาพทางเศรษฐกิจ 

สังคมซึ่งกันและกัน จะทําใหไมเกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน และรูเทาเทียมกัน สงผลใหขอตกลง

รวมกันระหวางแรงงานจางกับเจาของสวนยางพาราที่เปนธรรมได 

2.ภาครัฐควรสรางหรือกําหนดกรอบหรือกฎเกณฑกวางเก่ียวกับอัตราคาจางและเงื่อนไข

ตางๆที่สามารถปรับใชไดทุกสภาพพื้นท่ี 

3.การยอมรับและการไวเน้ือเชื่อใจเปนตัวแปรสําคัญในกระบวนการจางงานที่ย่ังยืนและ

สามารถชวยลดปญหากลโกงและเพิ่มความเปนธรรมได 

4.ในการกําหนดสัดสวนอัตราคาจาง ควรคํานึงถึง สภาพเศรษฐกิจ สังคม สถานการณ

แรงงานในพื้นที่ สภาพสวนยางพารา ขนาดสวนยางพาราและประเพณีที่ยึดปฏิบัติอยูในปจจุบัน

เปนตัวต้ัง 

5.โดยท่ัวไปขอตกลงระหวางแรงงานจางกับเจาของสวนยางพาราไมมีเปนลายลักษณ

อักษร ดังนั้นควรเริ่มสรางระบบการจางงานดวยลายลักษณอักษร 
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6.สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพแรงงานครัวเรือนใหสามารถปฏิบัติการผลิต

ยางไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไมตองไปจางแรงงานนอกครัวเรือน 

7.รัฐควรมีโครงการที่เก่ียวกับการเพิ่มศักยภาพท้ังความรู ความเขาใจ และทักษะเพื่อสราง

ธรรมาภิบาลและความเปนธรรมใหกับแรงงานและเจาของสวนยางพารา 

8.ควรคํานึงถึงสวัสดิการ และความมั่นคงในอาชีพสําหรับแรงงานจาง 

 

 

 



 บทที่ 5 
สรุปการอภิปรายผล และรูปแบบการพัฒนาธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 

 

ในบทน้ีจะทําการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และสังเคราะหรูปแบบการพัฒนา 

ธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการจางแรงงานในระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือน

เกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
     5.1.1 วิธีดําเนินการวิจัย 

           ในการศึกษาครั้งนี้ผู วิจัยไดเลือกพื้นที่ ศึกษาใน 6 อําเภอของจังหวัดสงขลา 

ประกอบดวย อําเภอสะเดา อําเภอรัตภูมิ อําเภอหาดใหญ อําเภอบางกล่ํา อําเภอควนเนียงและ

อําเภอ   นาหมอม ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก  (1)  ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีใช

แรงงานจางในการทําสวนยางพาราในปจจุบันทั้ง 2 ประเภท ไดแก ครัวเรือนเกษตรกรที่จาง

แรงงานปฏิบัติงานผลิตทุกกิจกรรมการผลิตยางทั้งหมด และครัวเรือนเกษตรกรที่จางแรงงาน

ปฏิบัติงานผลิตบางกิจกรรมการผลิตยาง ซึ่งมีจํานวนประชากร 29,169 ครัวเรือน และ (2)แรงงาน

จางในครัวเรือนปฏิบัติงานผลิตบางกิจกรรมการผลิตและทุกกิจกรรมการผลิตในครัวเรือน ซึ่งถือวา

มีจํานวนเทากับจํานวนครัวเรือนดังกลาวขางตนดวย คือจํานวน 29,169 คนกลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษาในเชิงปริมาณจํานวน 395 ครัวเรือน และแรงานจางจํานวน 395 คน เชิงคุณภาพ อําเภอ

ละ 10 คน จํานวน 60 คน ไดแก เจาหนาที่สํานักงานเกษตรที่ดินอําเภอ 1 คน  และผูใหญบาน 1 

คน และแรงงานจางการทําสวนยางจํานวน 8 คน เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามแบบมี

โครงสราง และ แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview)  สําหรับการ

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตรและใชสถิติ ไดแก  

คารอยละคาเฉลี่ยเลขคณิต  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนเชิงคุณภาพโดยเรียบเรียงและ

สังเคราะหขอมูล ซึ่งในการนําเสนอผลการศึกษาไดมีการอภิปรายรวมกันระหวางผลการศึกษาเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 
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 5.1.2 พลวัตเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม กายชีวภาพ การจําแนกประเภทแรงงาน

จางและลักษณะการใชแรงงานจางในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางพารา 

 (1) ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณการใชแรงงานจางในระบบการ

ผลิตของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

   1) ลักษณะท่ัวไปทางสังคมของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา   

ผลการศึกษาสรุปไดวาอายุของเกษตรกรชาวสวนยางพาราโดยเฉลี่ยคอนขางสูง (เฉลี่ย 44.16)

และสวนใหญยังมีระดับการศึกษาภาคบังคับหรือประถมศึกษาที่ 4 (รอยละ 73.2) และพบวา

ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาสวนใหญสมรสแลว (รอยละ90.6) และอาชีพการทําสวนยางพารา

เปนอาชีพหลักของครัวเรือน (รอยละ94.9) และมีประสบการณโดยเฉลี่ยคอนขางสูง (เฉลี่ย 17.36 

ป) ซึ่งจากผลการศึกษาเมื่อทําการศึกษาในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเมื่อสังเคราะหรวมกับเชิงปริมาณ

ดังกลาวสรุปไดวา ในปจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางพารามีอายุมากโดยเฉลี่ย แตมีการศึกษานอย

เนื่องจากในปจจุบันแรงงานบุตรหลานหรือแรงงานเยาวชนไดรับการศึกษาสูงและไมอยูในพื้นที่

สงผลใหในครัวเรือนมีแรงงานรุนพอและแม และเด็กเล็กมากทําใหขาดแรงงานครัวเรือนในระบบ

การผลิตในเรื่องปริมาณสงผลใหตองมีการจางแรงงานเขาในระบบการผลิต  

   2) ลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

พบวา รายไดท้ังหมดของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางท้ังท่ีเปนรายไดจากในและนอกภาค

การเกษตรท่ียังไมหักรายจายเฉลี่ย 167,230.74 บาท/ป สําหรับแรงงานในภาคเกษตรของ

ครัวเรือนเฉลี่ย 1.35  คน ซึ่งสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 3.12 คน จํานวนแรงงานที่ตองจางเขามา

เฉลี่ย 2.13 คน และมีพื้นท่ีปลูกยางที่ถือครองโดยเฉลี่ย 24.43 ไร ซึ่ ง เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ผ ล จ า ก

การศึกษาเชิงปริมาณสอดคลองกันคือสัดสวนพื้นท่ีถือครองกับแรงงานในภาคเกษตรของครัวเรือน

อยูที่ 18.1 ไรตอแรงงาน(คน) ซึ่งชี้ใหเห็นพื้นท่ีถือครองมากกวาความสามารถของแรงงาน จึงตอง

จางแรงงานเขาดําเนินการ  

  3) สถานการณการใชแรงงานจางในระบบการผลิตของครัวเรือน

เกษตรกรชาวสวนยางพารา จากการศึกษาสถานการณการใชแรงงานจางในระบบการผลิตของ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา พบวาในปจจุบันครัวเรือนเกษตรกรใหความเห็นวามีแรงงาน

ไมพอเพียงตอการผลิต (รอยละ77.2) จึงจําเปนตองจากแรงงานเขามาทดแทนแรงงานครัวเรือน 

โดยพบวาสัดสวนพื้นท่ีถือครอง (รอยละ24.43) ตอแรงงานครัวเรือนที่มีอยูคอนขางสูง จึง

จําเปนตองจางแรงงานเขามาในระบบการผลิตเฉลี่ย 2.1 คนและพบวาแรงงานจาง 1 คน ตอง

ทํางานจางในพื้นท่ีสวนยางพาราเฉลี่ย 22.38 ไร นับวาคอนขางสูง และในประเด็นลักษณะการจาง
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แรงงานของครัวเรือนพบวา พบวาในปจจุบันเปนลักษณะการจางประจํามากที่สุด (รอยละ 87.8)  

ในขณะที่ลักษณะการจางชั่วคราวมีเพียงสวนนอย (รอยละ 12.3) ซึ่งเมื่อศึกษาในเชิงคุณภาพ 

พบวามีสาเหตุ คือ พบวาแรงงานจางประจําที่ครัวเรือนจาง ไมมีที่ดินของตนเองและประกอบอาชีพ

นอกภาคเกษตรเสริมรายไดดวย เชน แรงงานกอสราง แรงงานจางทั่วไป แตไดคาจางแรงงานขั้น

ตํ่าไมพอเลี้ยงชีพ จึงมารับจางประจําในการทําสวนยางพารา สําหรับประเด็นภาพรวมกิจกรรมการ

ผลิตที่ครัวเรือนจางแรงงานมาปฏิบัติ สรุปไดวาภาพรวมครัวเรือนมีแรงงานจางมาปฏิบัติงานใน

กิจกรรมการปลูกยางพารา และกิจกรรมการกรีดยางพารามากกวารอยละ 80 ของการปฏิบัติงาน

ทั้งหมด นอกจากน้ีเมื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับแนวคิดที่จะจางแรงงานในอนาคตของครัวเรือน 

ในเบ้ืองตนพบวาโดยสวนใหญครัวเรือนเกษตรกรจะยังคงจางแรงงานในจํานวนเทาเดิม (รอยละ

73.9) แตเมื่อถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการคาดการณการสถานการณการเปลี่ยนแปลง

แรงงานจางของครัวเรือนในอนาคต (เขา AEC) พบวาครัวเรือนเกษตรกรใหความคิดเห็นวาจะมี

แนวโนมการจางแรงงานในระบบการผลิตยางพารามากขึ้นในอนาคต เนื่องจากคาดการณวาจะมี

การเคลื่อนยายแรงงานทั้งที่มีความรูและทักษะ และไมมีฝมือเขามาในพื้นที่มากขึ้นในอนาคต 

  (2) พลวัตเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม กายชีวภาพ ในการใชแรงงานจางของ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

 จากการศึกษาสามารถสรุปพลวัตการใชแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม กายชีวภาพ ได 5 ชวงเวลาไดแก (1) ชวงต้ังแตปพ.ศ. 

2504-2524:ยุคการใชแรงงานจางในการผลิตยางพาราแบบด้ังเดิม (2)ชวงเวลาป 2525 – 2533: 

ยุคการใชแรงงานจางในชวงเริ่มตนการผลิตยางพาราดวยเทคโนโลยีสมัยใหม (3)ชวงเวลาป 2534-

2539 ยุคการใชแรงงานจางในชวงผลิตยางพาราดวยเทคโนโลยีสมัยใหม (4) ชวงเวลาป 2540-

2548 ยุคการใชแรงงานจางในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและ (5) ชวงเวลาป 

2549 –ปจจุบันยุคการใชแรงงานจางในชวงการขยายตัวทางอุตสาหกรรมยางพาราและภาวะราคา

ยางพารา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดไดดังแสดงในตารางที่ 5.1 
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ตารางท่ี 5.1 พลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม กายภาพ ชีวภาพการใชแรงงานจางของครัวเรือน

เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ศึกษา 

ป 2504-2524 ป 2525-2533 ป 2534-2539 ป 2540-2548 ป 2549-

ปจจุบัน 

เกษตรกร

ชาวสวน

ยางพารามีพื้นที่

ในการปลูก

ยางพาราอยาง

เดียว ใชแรงงาน

กรีด 2 คนคูสามี

ภรรยา  

ปฏิบัติงาน 7-8 

ชั่วโมง/วัน กรีด 

180-200 วัน / ป 

รายไดเฉลี่ย 

5,000-10,000

บาทตอเดือน  

แปรรูปยางแผน

ดิบ มีเจาหนาที่ 

สกย.ดูแลการ

ถางพรา ขุดหลุม

ปลูก วางคันดิน

ปลูก ท่ีดินโฉนด  

สปก.4-01 และ 

ที่ดินเขตปาสงวน 

แบงสัญญาจาง

กรีด 90:10 

 

เปนชวงการ

ปฏิวัติเขียว

เกษตรกร

ชาวสวนยางเริ่ม

ปรับเปลี่ยนจาก

ทําสวนยางแบบ

วนเกษตรหรือ

การปลูกพืชรวม

ยาง เชน ขนุน 

มังคุด ทุเรียน 

ลองกอง 

มะพราว เปนการ

ปลูกพืชเชิงเด่ียว

พืช 12 ชั้น เชน 

พืชหัว พืชผิวดิน 

พืชถมดิน ผักกิน

ยอด ไมพึ่งเพื่อน 

เถาวัลยและใช

แรงงานจางกรีด

ในสวนยางใสปุย

และกําจัดวัชพืช

เริ่มมีแรงงานขาม

ชาติมีระบบ

ซับซอนมากขึ้น 

เปลี่ยนแปลงเรื่อง

ราคาที่ดิน เดิมไร

ละประมาณ 500 

บาท ตอมาที่ดิน 

100,000-

250,000 บาท/ไร

เริ่มขาดแคลน

ที่ดินทํากิน พื้นที่

บางสวนถูกแปร

รูปไปใชในธุรกิจ

ดานอ่ืนนอกภาค

เกษตรของ

นายทุน 

แรงงานครัวเรือน

เริ่มทํางานนอก

ภาคเกษตร

เจาของสวนยาง

เริ่มใชแรงงาน

จางกรีดในสวน

ยาง  

เกิดภาวะราคา

ยางลดตํ่าลง

อยางรวดเร็วและ

ประสบกับภาวะ

ความผันผวนทาง

เศรษฐกิจขาว

ยากหมากแพง 

โลกเริ่มเขาสูยุค

โลกาภิวัฒนมี

เทคโนโลยีที่

เจริญกาวหนามี

กระแสวัตถุนิยม

และยุคขอมูล

ขาวสาร รวมทั้งมี

แรงงานขามชาติ 

เชน พมา เขมร 

เขามาเปน

แรงงานจางกรีด 

แบงสัดสวน 

60:40  50:50  

45:55 และ70:30   

ราคายางเริ่ม

ปรับตัวสูงขึ้น

และผูใชแรงงาน

ภาคเกษตรมี

ฐานะทาง

เศรษฐกิจดีขึ้น 

แรงงานนอกภาค

เกษตรเริ่มกลับสู

ภาคเกษตรบาง

รายมีที่ดินนอย

หรือไมมีที่ดินจึง

เปนแรงงานจาง

กรีดของ

ครัวเรือน

เกษตรกร

ชาวสวน

ยางพารามี 2 

แบบ คือ แบง

สัดสวน 60:40 

50:50 45:55 

และ 70:30 และ

แบงคาจาง

รายวันแบบจาง

กรีดและจางเก็บ 

แรงงานจางมี
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การซื้อหนาที่ใน

การกรีด

ยางพารา โดย

สรางขอตกลง

รวมการแลว

ลูกจางจะ

จายเงินให

นายจางตาม

ขอตกลง เรียกวา 

“ซื้อหนาที่” มี

ระบบนายหนา

ในการติดตอ

ระหวางนายจาง

และลูกจาง โดย

ลูกจางจะเปนผู

จายเงินให

นายหนา 

 

    (3) การจําแนกประเภทแรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา  

        ประเภทของแรงงานจางในระบบการทําสวนยางพาราขนาดเล็กในพื้นท่ีศึกษา

สามารถจําแนกแรงงานจางตามเกณฑกิจกรรมการผลิตยางพาราและแหลงที่มาของแรงงานจาง

โดย การจําแนกประเภทแรงงานจางในระบบการทําฟารมสวนยางพาราขนาดเล็กตามกิจกรรม  

การผลิตยางพารา  สามารถจําแนกได 2 ประเภท ไดแก  (1)  แรงงานจางท่ีทําทุกกิจกรรม เปน

แรงงานท่ีทํากิจกรรมการผลิตยางพาราต้ังแตกิจกรรมการปลูก การจัดการและการดูแลสวน

ยางพารา การเก็บเก่ียวผลผลิต และกิจกรรมเก่ียวกับการตลาด และ (2)แรงงานจางกรีด                  

บางกิจกรรม เปนแรงงานที่ปฏิบัติบางกิจกรรมของการผลิตยางพารา เชน จางใสปุย การกําจัด

วัชพืช และในกิจกรรมการกรีดจะจางมากรีดยางเพียงอยางเดียวแตการเก็บและขายผลผลิต

เจาของสวนยางดําเนินการเอง เปนตน สวนการจําแนกประเภทแรงงานจางในระบบการทําฟารม

สวนยางพาราขนาดเล็กตามแหลงที่มาของแรงงานจาง  พบวาสามารถจําแนกแรงงานจางตาม
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แหลงท่ีมาได 5 ประเภท ไดแก (1) แรงงานจางเครือญาติ (2) แรงงานจางในหมูบาน (3) แรงงาน

จางตางอําเภอหรือจังหวัดในภาคใต (4) แรงงานจางตางภูมิภาค และ(5) แรงงานจางขามชาติ  

  

5.1.3 ลักษณะท่ัวไปทางเศรษฐกิจ สังคม และการปฏิบัติงานของแรงงานจางของ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

(1) ลักษณะท่ัวไปทางเศรษฐกิจ สังคมของแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา 

1) ลักษณะท่ัวไปทางสังคมของแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา พบวา สวนใหญแรงงานจางเปนเพศชาย (รอยละ 87.6) มีอายุเฉลี่ย 41.6 ป 

สวนใหญมีอาชีพหลักทําสวนยางพารา (รอยละ 94.9) มีประสบการณในการรับจางปฏิบัติงาน

ระบบการผลิตยางคอนขางสูง(เฉลี่ย 17.67 ป) สวนใหญมีสถานภาพแตงงานมีครอบครัวแลว 

(รอยละ 72.9) และเมื่อศึกษาระดับการศึกษาของแรงงานจางสวนใหญพบวามีการศึกษานอย โดย

จากขอมูลพบวาแรงงานจางไมไดรับการศึกษาหรือไดรับการศึกษาตํ่ากวาประถมศึกษา (รอยละ 

5.4) และไดรับการศึกษาสูงสุดประถมศึกษาท่ี 4 (รอยละ 53.4) เปนสวนใหญ และสําหรับ

ภูมิลําเนาของแรงงานจางพบวา สวนใหญเปนแรงงานท่ีมีแหลงที่มาจากภาคใต ไดแก มาจาก

หมูบานอ่ืนหรืออําเภออ่ืน (รอยละ 32.9) และมาจากจังหวัดอ่ืนในภาคใต (รอยละ 30.6) ซึ่งโดย

สวนใหญมีท่ีพักอาศัยระหวางรับจางปฏิบัติงานในปจจุบันในชุมชนใกลกับสวนยางที่รับจาง  

(รอยละ 44.6) และอยูในสวนยางพาราที่รับจาง (รอยละ 47.8)    

2) ลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจของแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา พบวาจํานวนแรงงานในครัวเรือนแรงงานจางเฉล่ีย 3.57 คนตอครัวเรือน มี

จํานวนแรงงานในภาคเกษตรของครัวเรือนแรงงานจางเฉลี่ย 2.97 คนตอครัวเรือน และมีจํานวน

แรงงานท่ีรับจางในการทําสวนยางเฉลี่ย 2.04 คนตอครัวเรือน ซึ่งจากขอมูลชี้ใหเห็นวาในปจจุบัน

ครัวเรือนของแรงงานจางมีแรงงานที่สามารถไปรับจางในระบบการผลิตยางพาราประมาณ 2 คน

ตอครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา และจากการศึกษาเชิงคุณภาพพบวาเปนแรงงานจางท่ีมีอายุคอนขาง

สูงมีประสบการณสูงและมีขอสังเกตวาเปนแรงงานจางที่เปนสามีและภรรยาที่รับจางปฏิบัติงานใน

สวนยางรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับขนาดพื้นที่ถือครองโดยเฉลี่ยของเกษตรกรท่ีมีแรงงานจางโดย

เฉลี่ย 2 คน นอกจากนี้พบวาครัวเรือนแรงงานจางมีรายไดเฉลี่ย 12,750.25 บาทตอเดือน ซึ่ง

ชี้ใหเห็นวาปจจุบันครัวเรือนแรงงานจางมีรายไดตอเดือนที่พอเพียงตอการดํารงชีพ  

(3) กิจกรรมการปฏิบัติงานการผลิตยางพาราของแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราสรปุไดดังนี้ในกิจกรรมการปลูกพบวา กิจกรรมที่แรงงานจางปฏิบัติเปนสวนใหญ
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ไดแก กิจกรรมการปลูกยางและการปลูกซอม (รอยละ 94.9) กิจกรรมการวางแนวหลุมปลูก (รอย

ละ 86.3)และกิจกรรมการใสปุยรองหลุมและการจัดการ (รอยละ 73.7) ซึ่งจากการศึกษาในเชิง

คุณภาพในขอเท็จจริงเน่ืองจากกิจกรรมดังกลาวใชแรงงานคนเปนสวนใหญไมตองใชแรงงาน

เคร่ืองจักรกลและคาจางถูกกวา สวนกิจกรรมที่มีการจางแรงงานนอยแตมีการจางแบบรับเหมา

โดยใชเครื่องจักรคือ กิจกรรม การเตรียมพื้นที่ และกิจกรรมการขุดหลุม โดยพบวาในพื้นที่ปลูก

ยางพาราท่ีศึกษามีผูรับเหมาที่มีเครื่องจักรกลมาดําเนินการรับจางโคน เตรียมพื้นที่ และขุดหลุม

ปลูกและเนื่องจากกลุมตัวอยางท่ีศึกษาสวนใหญเปนแรงงานจางที่ไมมีเครื่องจักร กิจกรรมการ

จัดการและดูแลรักษาสวนยางพบวา โดยสวนใหญแรงงานจางจะปฏิบัติในกิจกรรมการใสปุย (รอย

ละ 65.9)  และ การกําจัดวัชพืช (รอยละ 51.3) ในขณะกิจกรรมการปองกันและกําจัดโรค (รอยละ 

11.1)  และกิจกรรมการตัดแตงก่ิง (รอยละ 9.9)  มีเพียงสวนนอยที่ปฏิบัติ ซึ่งจากการศึกษาในเชิง

คุณภาพ เน่ืองจากในกิจกรรมการใสปุยสวนใหญเจาของสวนยางพาราจะปฏิบัติงานรวมกันกับ

แรงงานจาง กิจกรรมการเก็บเก่ียว (การกรีดยางพารา)เปนกิจกรรมที่ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราจางแรงงานมาปฏิบัติมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับกิจกรรมอ่ืนๆ จากผลการศึกษา ชี้ใหเห็นวา

การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการกรีดยาง (รอยละ 97.8)  การกรีดยางพารา (รอยละ 

95.2)  การเก็บผลผลิต (รอยละ 76.2) และ การจัดการผลผลิต (การเตรียมน้ํายางสดและการทํา

ยางแผน) (รอยละ 74.7) ลวนแลวแตมีการจางแรงงานเขามาชวยปฏิบัติงานสูงไมวาจะเปน

แรงงานจางทั้งภายในทองถ่ินและตางทองถ่ิน กิจกรรมการตลาดผลผลิตยางโดยสวนใหญเจาของ

สวนยางพาราเปนผูดําเนินการมีเพียงสวนนอยเทาน้ันท่ีแรงงานจางจะมีสวนดําเนินการไมวาจะ

เปนกิจกรรมการเตรียมผลผลิตเพื่อการขาย(รอยละ 26.0) การขนสง (รอยละ 22.5) และการขาย

ยางที่ตลาดรับซื้อ (รอยละ 19.5) ซึ่งเมื่อศึกษาเชิงคุณภาพพบวาแมวาจะมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน

มากเทาไรก็ตามสําหรับเรื่องเงินและผลประโยชนแลวเจาของสวนยางพาราจะเขามาบริหารและ

จัดการเองเปนสวนใหญ อยางนอยก็ปองกันการโกงเอาไว  

5.1.4 เ ง่ือนไขในการตัดสินใจใชแรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา        

สําหรับเงื่อนไขในการตัดสินใจใชแรงงานจางในการทําสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรพบวา

มี 6 ตัวชี้วัดไดแก (1) ทักษะและประสบการณในการทําสวนยางพาราของแรงงานจาง(2) จํานวน

แรงงานในครัวเรือนไมเพียงพอ (3) ระดับคาจางและเงื่อนไขสัญญาจางในทองถ่ิน (4) ขนาดพื้นท่ี

ถือครองกับความสามารถของแรงงาน (5) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณทาง

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม นโยบาย และ (6) ความถ่ีของการกรีดเพื่อเพิ่มรายไดครัวเรือน 

ภายใตราคายางท่ีสูงขึ้น ซึ่งกลาวโดยสรุปไดวา ในปจจุบันแรงงานจางกรีดที่มีทักษะสูงคอนขางหา
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ยากในทองถ่ินและมีจํานวนนอยและเจาของสวนมีความตองการแรงงานจางมาปฏิบัติงานใน

กิจกรรมการกรีดสูงโดยเฉพาะในภาวะท่ีราคายางพาราสูง และพบวาเจาของสวนยางพารามีอาชีพ

อ่ืนเสริมนอกเหนือจากการทําสวนยางพารามากขึ้นเพื่อเพิ่มรายไดของครัวเรือน จึงจําเปนตองจาง

แรงงานที่มีฝมือและไวใจไดเขามา 

5.1.5 ธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานของแรงงานจางในระบบ

การผลิตยางพารา และครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา สรุปไดวาภาพรวมคาเฉลี่ยอยู

ในระดับปานกลาง 2.64  (เกณฑ 2.50-3.25) โดยธรรมาภิบาลท้ัง 14 ประเด็น พบวา (1) ธรรมาภิ

บาลในเรื่องการมีสวนรวมในการใหขอคิดและขอเสนอแนะ ปฏิบัติและตัดสินใจในกิจกรรมการ

ปลูกยางพาราของแรงงาน อยูในระดับนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 1.07) ซึ่งเมื่อศึกษาในเชิงคุณภาพใน

ประเด็นดังกลาวพบวาในปจจุบันขั้นตอนการปลูกยางพาราต้ังแตการโคนจนถึงการปลูกยางพารา

เจาของสวนจะตัดสินใจท้ังหมด (2) การมีสวนรวมในการใหขอคิดและขอเสนอแนะ การปฏิบัติ 

และตัดสินใจในการดูแลและจัดการสวนยางพารา พบวาอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย 2.02) ซึ่งจาก

การศึกษาเชิงคุณภาพพบวาในกิจกรรมการใสปุยและการกําจัดวัชพืช แรงงานจางตัดสินใจได

พอสมควรในการปฏิบัติงาน (3) การมีสวนรวมในการใหขอคิดและขอเสนอแนะปฏิบัติและ

ตัดสินใจในกิจกรรมการกรีดยางพาราพบวาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.51) ซึ่งผลการศึกษา

ชี้ใหเห็นวาในปจจุบันแรงงานจางกรีดยางพารามีอํานาจในการตอรองกับนายจาง ซึ่งไดแกเจาของ

สวนยางพารามากขึ้น (4) การมีสวนรวมในการใหขอคิดและขอเสนอแนะปฏิบัติและตัดสินใจใน

กิจกรรมการตลาดยางพารา พบวาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.74) ซึ่งพบวาในกิจกรรม

การตลาดในประเด็นการเตรียมผลผลิตและพาหนะ เชน การบรรทุกพบวาแรงงานจางสวนใหญมี

สวนรวมในการตัดสินใจในขณะการขายและการตอรองแรงงานจางมีสวนรวมนอย ซึ่งจากศึกษา

เชิงคุณภาพพบวาเน่ืองจากเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการเงินและผลประโยชนโดยตรงเจาของสวน

ยางพาราสวนใหญจึงเขามาควบคุมและดูแลอยางใกลชิด (5) การมีโอกาสในการใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับแผนการดําเนินงานรวมกับเจาของสวนยางพาราพบวาอยูในระดับนอย

(คาเฉลี่ย 2.49) เนื่องจากโดยสวนใหญพบวาเจาของสวนยางจะเปนผูวางแผนและกําหนดการ

ดําเนินงานเอง (6) การมีสวนรวมในการตัดสินใจของแรงงานจางในประเด็นการเปลี่ยนแปลงการ

ใชเทคโนโลยีและประเด็นการเปลี่ยนแปลงการใชแรงงานพบวาอยูในระดับนอยท่ีสุด (คาเฉลี่ย 

1.31) ซึ่งในขอเท็จจริงแรงงานจางจะไมคอยเขาไปยุงเก่ียวมากนัก เพราะเก่ียวของกับสถานภาพ

ตัวเอง (7) การปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีตกลงกันไวในกิจกรรมการผลิตยางของเจาของสวนยางพารา

(นายจาง) กับแรงงานจางพบวาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.26) ซึ่งเมื่อศึกษาเหตุผลดังกลาว
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พบวา เจาของสวนยางพาราสวนใหญในปจจุบันยังตองพึ่งแรงงานจางมากขึ้น ในภาวะความ

ตองการแรงงานจางที่สูง และขาดแคลนแรงงานครัวเรือนในปจจุบัน (8) การปฏิบัติตามกฎเกณฑที่

ตกลงกันไวในกิจกรรมการผลิตยางพาราของแรงงานจางกับเจาของสวนยางพาราพบวาอยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.44) แรงงานจางเชื่อใจในขอตกลงท่ีไดตกลงกับเจาของสวน ดวยเหตุมี

ความพึงพอใจในขอตกลง (9) ความโปรงใสและความซื่อตรงในการปฏิบัติงานของแรงงานจางใน

กิจกรรมการผลิตยางพาราพบวาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.74) แมวาจะมีความเชื่อใจและ

ไวใจกัน และมีการปฏิบัติตามขอตกลงของท้ังนายจางและแรงงานจางในการปฏิบัติงานก็ตามแตก็

พบวาในรายละเอียดของกิจกรรมตางๆที่ตางฝายไมทราบหรือไมอยูในขอตกลง ก็เกิดความไม

ซื่อตรงโปรงใสอยู (10) ความรับผิดชอบตอหนาที่ของแรงงานจางตามที่ตกลงกันไวพบวาอยูใน

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.10) ซึ่งโดยสวนตัวของแรงงานจางที่มีกิจกรรมอ่ืนๆ เชน กิจกรรมทาง

สังคม และกิจกรรมในครัวเรือนทําใหบางครั้งมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงานและมีการ

ปรับเปลี่ยนวิธีและเวลาในการปฏิบัติงาน (11) ความสอดคลองในความคิดเห็นและแนวทางการ

ปฏิบัติงานในกิจกรรมการผลิตยางของแรงงานจาง และครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราพบวา

อยูในระดับปานกลาง(คาเฉลี่ย 2.57) ซึ่งโดยสวนใหญในกิจกรรมการผลิตยางพารามักมีความ

สอดคลองกันในความคิดเห็นเน่ืองจากไดพูดคุยและมีขอตกลงไวแลวระหวางแรงงานจางกับ

เจาของสวน  (12) ความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน การยอมรับและการใหเกียรติแรงงานจางใน

กิจกรรมการผลิตยางพบวาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.39) ภายใตสถานการณที่มีความตองการ

แรงงานมากขึ้นประกอบกับขอจํากัดในเรื่องแรงงานครัวเรือน และวัฒนธรรมวิถีความเปนอยูของ

เกษตรกรไทย สิ่งเหลานี้สงผลตอความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน การยอมรับและการใหเกียรติ

ซึ่งกันและกัน  (13)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของแรงงานจางในกิจกรรม   

การผลิตยางพบวาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.42) จากการศึกษาพบวาแรงงานจางมีความ

คิดเห็นและเชื่อมั่นวาตนเองปฏิบัติงานอยางประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (14)  ความมีเหตุผลใน

การปฏิบัติงานของแรงงานจางและ ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในกิจกรรมการผลิตยาง

พบวาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.01) ในประเด็นนี้เมื่อถามความคิดเห็นสองดานคือดาน

แรงงานจางคิดวาตนเองมีเหตุผลในการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมสามารถอธิบายใหเจาของสวน

ยางพาราไดเมื่อเกิดความไมเขาใจ ซึ่งโดยภาพรวม อยูในระดับ ซึ่งชี้ใหเห็นวาภายใตสถานการณ

ปจจุบันมีธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานของแรงงานจางในครัวเรือนเกษตรกร

ในระบบการผลิตยางพาราในพื้นที่ศึกษา  
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5.1.6 ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และความเปนธรรมของแรงงานจางในระบบการผลิต

ยางพาราและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ผลการศึกษาสามารถสรุปผลไดวา คาถวงน้ําหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม

ในภาพเฉลี่ยรวม 0.70 อยูในระดับมีความสําคัญมากในตัวชี้วัดท้ัง 12 ตัวชี้วัดตอระบบการผลิต

ยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ (1)การมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ ปฏิบัติ และตัดสินใจในกิจกรรมการปลูกยางพาราแรงงานจาง พบวา มีคาถวง

น้ําหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 0.67 (ระดับมีความสําคัญปานกลางตอระบบการ

ผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร) ซึ่งในสภาพความเปนจริงพบวา เจาของสวนยางสวนใหญ

รวมกันกับแรงงานจางในกิจกรรมการปลูกยางพารา เชน การปลูกยาง การวางแนวหลุมการตัดสิน

ใชพันธุยางพารา การเลือกซื้อปุย  เปนตน (2)คุณภาพของการปฏิบัติงานของแรงงานจาง พบวา มี

คาถวงน้ําหนักตัวชี้วัด ธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 0.84 (ระดับมีความสําคัญมากท่ีสุดตอ

ระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร) คุณภาพการปฏิบัติงานของแรงงานจางมีสวน

สําคัญในการตอรองคาจางแรงงานกับเจาของสวนยางพาราที่สงผลใหแรงงานจางมีรายไดดีขึ้น 

(3)การมีสวนรวมในการใหขอคิดและขอเสนอแนะ ปฏิบัติและตัดสินใจในกิจกรรมการตลาด

ยางพารา พบวา มีคาถวงน้ําหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 0.46 (ระดับมี

ความสําคัญปานกลางตอระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร) โดยสวนใหญใน

กิจกรรมการขายผลผลิตยางพาราพบวาเจาของสวนยางพาราจะเปนผูดําเนินการเกือบทั้งหมดมี

สวนนอยเทานั้นที่เปนผูดําเนินการ เนื่องจากการจายคาจางเปนไปตามขอตกลง (4)โอกาสในการ

ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับแผนการดําเนินงานรวมกับเจาของสวนยางพาราพบวา มีคา

ถวงนํ้าหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 0.71 (ระดับมีความสําคัญมากตอระบบการ

ผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร) ในการวางแผนการผลิตแมวาเจาของสวนยางพาราสวน

ใหญจะดําเนินการและมีสวนรวมนอยจากแรงงานจางก็ตามแตเมื่อวิเคราะหดูหากเกิดการมีสวน

รวมจากแรงงานจาง แรงงานจางมีโอกาสในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับแผนการ

ดําเนินงานรวมกับเจาของสวนยางพารา (5)อัตราคาจางที่ตกลง พบวา มีคาถวงนํ้าหนักตัวชี้วัดธรร

มาภิบาลและความเปนธรรม 0.86 (ระดับมีความสําคัญมากที่สุดตอระบบการผลิตยางพาราของ

ครัวเรือนเกษตรกร) คืออัตราคาจางที่ตกลงกันไวระหวางแรงงานจางกับเจาของสวนยางท่ีจะทําให

เกิดพึงพอใจของท้ังสองฝาย จะทําใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และความเต็มใจในการ

ปฏิบัติงานของแรงงานจาง (6)การปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ตกลงกันไวในกิจกรรมการผลิตยางของ

เจาของสวนยางพารา(นายจาง)พบวา มีคาถวงน้ําหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 

0.71 (ระดับมีความสําคัญมากตอระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร) การรักษากฎ 
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และขอตกลงของเจาของสวนยางพาราสะทอนใหเห็นถึงความซื่อสัตยท่ีมีตอกัน (7)การปฏิบัติตาม

กฎเกณฑที่ตกลงกันไวในกิจกรรมการผลิตยางพาราของแรงงานจาง พบวา มีคาถวงนํ้าหนัก

ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 0.78 (ระดับมีความสําคัญมากตอระบบการผลิตยางพารา

ของครัวเรือนเกษตรกร) จากการศึกษาพบวาความซื่อตรงและความซื่อสัตยของแรงงานจางจะทํา

ใหเกิดความเชื่อถือจากเจาของสวนยางพารา และเกิดความย่ังยืนการจางงานในอนาคต และยัง

สงผลตอการเสริมสรางความเปนธรรมและธรรมาภิบาลได (8)ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ

แรงงานจางในกิจกรรมการผลิตยางพารา พบวา มีคาถวงนํ้าหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความ

เปนธรรม 0.71 (ระดับมีความสําคัญมากตอระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร) จาก

การศึกษาพบวา การพูดคุย ชี้แจงและปรึกษาหารือกับนายจาง เมื่อเกิดปญหาหรือเมื่อตองการ

คําปรึกษา (เจาของสวนยาง) อยางสม่ําเสมอโดยคํานึงผลประโยชนรวมกัน ไมปดบังหรือไมเห็น

ผลประโยชนฝายเดียว (9)ความรับผิดชอบตอหนาที่ของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราตามที่ตกลงกันไว พบวา มีคาถวงนํ้าหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปน

ธรรม 0.73  (ระดับมีความสําคัญมากตอระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร) พบวา

ความรับผิดชอบตอหนาที่ของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามที่ตกลงกัน

ไวสงผลถึงความมีวินัย การรักษากติกาที่ตกลงกันไว ความนาเชื่อถือและความไวใจซึ่งกันและกัน 

(10)ความสอดคลองในความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติงานในกิจกรรมการผลิตยางของ

แรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา พบวา มีคาถวงนํ้าหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาล

และความเปนธรรม 0.71 (ระดับมีความสําคัญมากตอระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือน

เกษตรกร) พบวาความสอดคลองในความคิดเห็นของเจาของสวนยางพารากับแรงงานจางเปนการ

สรางความพึงพอใจ และทําใหเกิดความเขาใจกันในการปฏิบัติงานมากขึ้น (11)ความเสมอภาค 

ความเทาเทียมกัน การยอมรับและการใหเกียรติกันระหวางแรงงานจางและแรงงานครัวเรือนใน

กิจกรรมการผลิตยางพบวา มีคาถวงนํ้าหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 0.71 (ระดับมี

ความสําคัญมากตอระบบการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร) ซึ่งความเสมอภาค ความเทา

เทียมกัน การยอมรับและการใหเกียรติกันระหวางแรงงานจางและแรงงานครัวเรือนในกิจกรรมการ

ผลิตยางสงผลตอความไวเน้ือเชื่อใจกัน และความซื่อตรงตอกันตลอดและสงผลตอความทุมเท

ปฏิบัติงานดวยใจ และความเปนธรรมก็จะเกิดขึ้นและ (12)ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรในกิจกรรมการผลิตยางพบวา มีคาถวงน้ําหนัก

ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 0.68 (ระดับมีความสําคัญมากตอระบบการผลิตยางพารา

ของครัวเรือนเกษตรกร)ในการปฏิบัติงานของแรงงานจางซึ่งความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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ไดแก การบริหารจัดการ การใชทรัพยากรในการผลิต และการตัดสินใจ และผลผลิตที่ผลิตไดอยาง

รวดเร็วเปน  การสรางอํานาจการตอรองกับเจาของสวนยางพารา (นายจาง) และเชนเดียวกัน

ความมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสามารถสรางความพึงพอใจใหกับท้ังสองฝาย ซึ่งสงผลตอการ

เจรจาและขอตกลงที่มีความเปนธรรม  

 

5.1.7 ปญหาและขอจํากัดในการใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของ

แรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา 

ปญหาและขอจํากัดในการใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของแรงงานจางในระบบ

การผลิตยางพาราพบวา ปญหาท่ีสําคัญเก่ียวกับธรรมาภิบาล ไดแก ขอตกลงสัญญาขึ้นอยูกับ

นายจางเพราะนายจางเปนเจาของสวนมากที่สุดรอยละ 33.5 จากการศึกษาพบวานาจางจะเปนผู

กําหนดเงื่อนไขในการจางสวนใหญและพบวาขอตกลงดังกลาวไมเปนลายลักษณอักษรเปนเพียง

คําพูดที่ตกลงกันเทานั้น  สําหรับปญหาอ่ืนๆที่พบ ไดแก ปญหานายจางเอาเปรียบในการทํางาน

มากเกินไป ปญหาการแบงสัดสวนผลประโยชนทําใหแรงานเสียเปรียบ ปญหาเจาของเปนคนมี

ระเบียบในการทํางานมาก จุกจิกมากเกินไป ปญหาความไมแนนอนในการจางงาน (ใหออกตอน

ไหน ใหใครกรีดก็ได) ในบางพื้นที่ และปญหาตองออกคาใชจายอยูคนเดียวเจาของไมชวยออกคา

ใชจายเนื่องจากพบวาขอตกลงไมชัดเจน ซึ่งปญหาเหลาน้ีพบไมมากนัก และมีสวนนอย 

         5.1.8 ขอเสนอแนะในการพัฒนาธรรมมาภิบาลและความเปนธรรมของแรงงาน

จางในระบบการทําสวนยางพารา 

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลของแรงงานจางในระบบการยางพาราใน

อนาคตผลการศึกษาในเชิงปริมาณสามารถสรุปไดดังน้ี ควรสรางขอตกลงที่ไมเอาเปรียบและมี

มาตรฐานที่ชัดเจนรอยละ 32.1 และขอเสนอแนะควรจางแรงงานจางในทองถ่ินเนื่องจากปองกัน

การโกงและสะดวกในการติดตามเมื่อเกิดปญหารอยละ 25.8 ขอเสนอแนะควรปรับเงื่อนไขการ

แบงสัดสวนผลประโยชนใหทันสมัยและทันตอสภาวะเศรษฐกิจ สังคมในปจจุบัน รอยละ 15.2 

ขอเสนอควรมีการยอมรับ และไวเน้ือเชื่อใจกันในการปฏิบัติงานของแรงงานใหมากขึ้นพบรอยละ 

14.1 และขอเสนอแนะสัญญาและขอตกลงควรมีความชัดเจนและเปนลายลักษณอักษรรอยละ 

12.9 ตามลําดับ  ซึ่งเมื่อศึกษาในเชิงคุณภาพสามารถสังเคราะหขอเสนอแนะและสรุปไดดังนี ้

(1)สรางกระบวนการมีสวนรวมและการสรางความรูและความเขาใจในสถานภาพทางเศรษฐกิจ 

สังคม ซึ่งกันและกัน (2)ภาครัฐควรสรางหรือกําหนดกรอบหรือกฎเกณฑกวางเก่ียวกับอัตราคาจาง

และเงื่อนไขตางๆที่สามารถปรับใชไดทุกสภาพพื้นท่ีและมีความเปนธรรมกับทั้งสองฝาย (3)ปลูก

จิตสํานึกเก่ียวกับการยอมรับและการไวเนื้อเชื่อใจ (4)ในการกําหนดสัดสวนอัตราคาจาง ควร
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คํานึงถึง สภาพเศรษฐกิจ สังคม สถานการณแรงงานในพื้นท่ี สภาพสวนยางพารา ขนาดสวน

ยางพาราและประเพณีท่ียึดปฏิบัติอยูในปจจุบันเปนตัวต้ัง (5)ควรเริ่มสรางระบบการจางงานดวย

ลายลักษณอักษร (6)สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพแรงงานครัวเรือนใหสามารถ

ปฏิบัติการผลิตยางไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น (7)รัฐควรมีโครงการที่เก่ียวกับการเพิ่มศักยภาพ

ทั้งความรู ความเขาใจ และทักษะเพื่อสรางธรรมาภิบาลและความเปนธรรมใหกับแรงงานและ

เจาของสวนยางพาราและ (8)ควรคํานึงถึงสวัสดิการ และความมั่นคงในอาชีพสําหรับแรงงานจาง 

5.2 การอภิปรายผล 

     จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

5.2.1. สังคมของแรงงาน คุณภาพ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของแรงงานจาง 

ระดับความสัมพันธระหวางกัน และขอตกลงท่ีท้ังสองฝายท่ีพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญท่ี

สงผลใหเกิดธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการผลิตยางพารา 

จากผลการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของแรงงานจางและของครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราในปจจุบันชี้ใหเห็นวา แรงงานจางสวนใหญมีประสบการณการรับจางเปน

เวลานาน และพบวาโดยสวนใหญคุนเคยกับเจาของสวนยางเนื่องจากโดยสวนใหญเปนคนในพื้นที่ 

ซึ่งจากการศึกษามีขอสังเกตวาเจาของสวนยางพารามักจะใชแรงงานจางเดิมไมคอยจะมีการ

เปลี่ยนแปลงมากนักและมีความเชื่อมั่นและไวใจแรงงานจางเนื่องจากจางมาเปนเวลานานและมี

ความเชื่อมั่นในพฤติกรรมและลักษณะการปฏิบัติงานของแรงงานจางที่คาดวานาจะมีความ

ซื่อสัตย ซื่อตรง และ ไมคดโกง และท่ีสําคัญมีความสัมพันธระหวางกันสูง อีกประการหนึ่งการ

เคลื่อนยายแรงงานครัวเรือนสงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในระบบการผลิตของครัวเรือนทํา

ใหครัวเรือนเกษตรกรจําเปนตองอาศัยแรงงานจากภายนอกเขามาทําใหแรงงานจางสามารถ

ตอรองคาจางไดมากขึ้น แตอยางไรก็ตามแรงงานจางสวนใหญมีระดับการศึกษาคอนขางตํ่า ซึ่งมี

ผลตอการปรับเปลี่ยนและการรับรูสิ่งใหมๆเพื่อมาปรับการปฏิบัติงานของตนเองสงผลเรื่อง

คุณภาพแรงงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของแรงงานจางในปจจุบัน ดังนั้นกลาวไดวา

สถานภาพทางสังคมของแรงงาน คุณภาพ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของแรงงานจาง ระดับ

ความสัมพันธระหวางกัน และขอตกลงที่ท้ังสองฝายพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิด 

ธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการจางในระบบการผลิตยางพารา 
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5.2.2.การไดรับความรูและมีความเขาใจในสถานการณตางๆมีสวนสราง 

ธรรมาภิบาล 

แมวาผลการศึกษาจะชี้ใหเห็นวาแรงงานจางมีระดับการศึกษานอยก็ตามแตในปจจุบัน

กลับพบวาแรงงานจางสวนใหญมีความเขาใจในสถานการณเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอม มี

การเปดรับขาวสารมากขึ้นทําใหรูเทาทันนายจาง มีอํานาจตอรองมากขึ้น ไมเสียเปรียบ นอกจากนี้

การมีความรูเก่ียวกับการผลิตยางพารามากขึ้นยังสงผลตอการรับรูและเรียนรูสิ่งใหมๆรอบตัวของ

แรงงานจางและนายจางทําใหเมื่อเกิดปญหาระหวางกันสามารถแกปญหาและตกลงกันไดงาย 

5.2.3.ขอตกลงท่ีชัดเจนและเปนลายลักษณอักษรนาจะทําใหระบบการจางเปน

สากลมากขึ้นภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ.2558 

ผลการศึกษาชี้ใหเห็นปญหาท่ีสําคัญ คือ การตกลงกันระหวางเจาของสวนยางกับแรงงาน

จางสวนใหญไมมีลายลักษณอักษรอาศัยความเชื่อมั่น และไวใจกันเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในป พ.ศ.2558 คาดวาจะเกิดวิกฤติแรงงานภาคเกษตร เชน การเคลื่อนยายแรงงานภาค

เกษตรของครัวเรือนออกสูภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น และมีแรงงานจางจากทั้งภายในและภายนอก

ประเทศเขามาในพื้นท่ีมากขึ้น เปนตน หากยังคงใชขอตกลงที่ไมมีลายลักษณอักษร หรือขอตกลง

เดิมๆอยู จะทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันในภายหลัง การทําขอตกลงแบบมีลายลักษณอักษร

หรือหลักฐานที่ชัดเจนทําใหระบบการจางแรงงานในระบบการผลิตยางพาราเปนระบบสากลมาก

ขึ้น ก็จะสงผลตอการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการจางแรงงาน 

นอกจากนี้ยังคาดการณวาเมื่อเขาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว รูปแบบการแบงผลประโยชน

ระหวางแรงงานจางกับเจาของสวนยางพาราจะมีความซับซอนมากขึ้นและมีหลายรูปแบบ 

            5.2.4 ขอเสนอแนะในการพัฒนาธรรมมาภิบาลและความเปนธรรมของแรงงาน

จางในระบบการทําสวนยางพาราเปนปจจัยขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาธรรมาภิบาลและความเปนธรรมใน

ระบบการผลิตยางสามารถสังเคราะหออกเปนประเด็นได คือ ภาครัฐควรมีนโยบายและ

แผนพัฒนาธรรมาภิบาลที่ชัดเจนและปฏิบัติไดจริงตลอดจนใหความสําคัญ กระบวนการกลุมท่ีทํา

ใหเกิดการเรียนรูรวมกันทําใหเกิดความเขาใจกัน วัฒนธรรมและประเพณีที่ยึดถือในชุมชนเปน

เกราะปองกันไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน และการเตรียมความพรอมรับมือกับการมาของ 

AEC ในชุมชนโดยการใหความรู และรับขาวสารสถานการณตางๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อเขาสู AEC ที่ทํา

ใหเขาใจสถานการณภายนอกชุมชน ซึ่งขอเสนอแนะเหลานี้อาจกลาวไดวาเปนปจจัยภายนอกใน

ระบบการจางที่มีผลกระทบตอระบบการจางแรงงานในระบบการผลิตยางพารา 
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5.2.5.ปจจัยการมีสวนรวมในระบบการผลิตสําคัญตอการสรางธรรมาภิบาลและ

ความเปนธรรม 

ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาประเด็นสําคัญในการสรางธรรมาภิบาลและความเปนธรรม คือ 

กระบวนการมีสวนรวมในระบบการผลิตของแรงงานจางและเจาของสวนยางในภาพรวมอยูระดับ

ปานกลางไมวาจะเปนการมีสวนรวมในประเด็นใดก็ตาม ซึ่งประเด็นการมีสวนรวมสามารถลด

ความขัดแยงและทําใหเกิดความเขาใจตรงกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา 

ในกิจกรรมการกรีดยางพบวามีกระบวนการมีสวนรวมมากท่ีสุด ซึ่งชี้ใหเห็นวาในปจจุบันแรงงาน

จางกรีดยางพารามีอํานาจในการตอรองกับนายจางมากขึ้น เนื่องจากมีทักษะและประสบการณใน

การปฏิบัติการกรีดยางพาราสูง ประกอบกับในปจจุบันเจาของสวนยางพาราประสบปญหาขาด

แคลนแรงงานกรีดที่มีคุณภาพและคอนขางหายากในทองถ่ินทําใหแรงงานกรีดมีอํานาจตอรองและ

มีรายไดสูงขึ้น และขอตกลงมีความยึดหยุนมากขึ้น  

5.2.6. ตัวชี้วัดท่ีศึกษาพบวาในความคิดเห็นของแรงงานจางและครัวเรือนสามารถ

ทําใหเกิดธรรมาภิบาลไดในระบสูงหากปฏิบัติจริง 

จากผลการศึกษาระดับความสําคัญของตัวชี้วัด ชี้ใหเห็นวาตัวชี้วัดที่เกียวกับคุณภาพใน

การปฏิบัติงานของแรงงานจางและอัตราคาจางท่ีสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน

มีความสําคัญมากตอการสรางธรรมาภิบาล หากแรงงานจางมีฝมือและมีคุณภาพ ก็สามารถ

ตอรองอัตราคาจางกับเจาของสวนยางพาราไดโดยเฉพาะอยางย่ิงแรงงานกรีดยางพาราท่ีมีฝมือ 

และผลการศึกษาตัวชี้วัดชี้ใหเห็นวามีความสําคัญตอการสรางธรรมาภิบาล แตอยางไรก็ตามก็

ขึ้นอยูกับสถานการณเฉพาะท่ีตัวชี้วัดบางตัวมีระดับความสําคัญตอการสรางธรรมาภิบาลและ

ความเปนธรรม  

5.2.7 สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เกี่ยวของกับ

กระบวนการสรางธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการจางงาน 

สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เก่ียวของกับกระบวนการ

สรางธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการจางงาน ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่มีผลตอระบบ

การจางแรงงาน ไดแก วิถีและวัฒนธรรมของชุมชน ระบบเกษตรอ่ืนๆในครัวเรือนที่ตองอาศัย

แรงงานจาง กลุม และสถาบันเกษตรกรที่มีสวนผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาล ความแปรปรวนสภาพ

ภูมิอากาศ นโยบายและโครงการพัฒนาอาชีพตางๆของภาครัฐในพื้นที่ ปจจัยภายนอกเหลานี้มีผล

ตอระบบการจางแรงงานของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่สงผลตอปจจัยภายในที่ทําให

เกิดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 
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5.3 การสังเคราะหรูปแบบธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการจาง

แรงงาน 

โดยสามารถสังเคราะหรูปแบบและกระบวนการการสรางธรรมาภิบาลในระบบการจาง

แรงงานในระบบการผลิตยางพาราเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ.2558 ดังนี้ 

 

Governance, and Fairness Model of Hired Labor System (GFMHLS) สําหรับการ

เสนอรูปแบบธรรมาภิบาลในระบบการจางแรงงานในระบบการผลิตยางพารา ที่ไดจากผล

การศึกษาสามารถแบงเปนระบบยอยๆที่สัมพันธกันดังภาพที่ 5.1 โดยสามารถออกเปน 3  ระบบ

คือ ปจจัยภายในระบบการจางแรงงาน (Hired Labor System Internal factors: HLIF) ปจจัย

ภายนอกระบบการจาง (Hired Labor System external factors: HLEF)  และระบบปจจัยทาง

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมระบบการจางแรงงาน(Hired Labor System socio-economics 

and Environment factors: HLSEF) ซึ่งปจจัยภายนอกระบบ ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอมเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดในระบบการจางแรงงานและมีผลกระทบตอปจจัย

ภายในระบบการจาง ซึ่งสามารถควบคุมได ดวยฐานคิดที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้วาการท่ีจะสราง

ธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นภายใตสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ตองรวมและ

ขับเคลื่อนทุกภาคสวนและทุกองคประกอบไปพรอมๆกันจะทําสวนใดสวนหน่ึงไมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1  รูปแบบและกระบวนการสรางธรรมาภิบาลในระบบการจางแรงงาน ในระบบการผลิต 

                  ยางพารา 
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ภาพท่ี 5.2 ปจจัยภายในระบบการจางแรงงาน (Hired Labor System Internal factors: HLIF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.3 ปจจัยภายนอกระบบการจางแรงงาน (Hired Labor System external factors: HLEF) 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.4 ระบบปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมระบบการจางแรงงาน  

               (Hired Labor System socio-economics and Environment factors: HLSEF) 
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1. ปจจัยภายในระบบการจางแรงงาน (Hired Labor System Internal factors: HLIF) 

สําหรับระบบยอยปจจัยภายในระบบการจางงานที่สามารถควบคุมและพัฒนาไดเพื่อใหเกิดความ

เปนธรรมและธรรมาภิบาลจากผลการศึกษาสามารถสังเคราะหและแบงองคประกอบได 8 

องคประกอบยอยไดแก (1)พฤติกรรมและการปฏิบัติงานของแรงงานจาง (2)การมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ (3)ความพึงพอใจในขอตกลง (4)ความสัมพันธระหวางแรงงานจางกับนายจาง (5)ความรู

และความเขาใจ (6)ลักษณะและทักษะของแรงงานจาง (7)กระบวนการติดตอสื่อสารและการ

ประสานงานและ (8)สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ซึ่งทั้ง 8 องคประกอบ

ดังกลาวเปนองคประกอบที่สามารถพัฒนาและควบคุมได (Controllable factors) ดังแสดงในภาพ

ที่ 5.2 

2.ปจจัยภายนอกระบบการจางแรงงาน (Hired Labor System external factors: HLEF) 

สําหรับระบบยอยปจจัยภายนอกระบบการจางแรงงาน เปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดในระบบ

การจางงานและมีผลตอระบบยอยปจจัยภายในระบบการจางแรงงาน มีองคประกอบยอย 7 

องคประกอบไดแก (1)วัฒนธรรมและวิถีชุมชน (2)ผลกระทบจากอาชีพอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการจาง

แรงงาน เชน ภาคอุตสาหกรรมในชุมชน (3)นโยบายและแผนพัฒนาชุมชนของรัฐ (4)กลุมและการ

พัฒนากลุม (5)การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและสภาพภูมิอากาศ (6)การจัดการและพัฒนา

องคกรภาครัฐที่ขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาลในชุมชน และ(7)สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม

จากภายนอกประเทศ ดังแสดงในภาพที่ 5.3 

3.ระบบปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมระบบการจางแรงงาน (Hired Labor 

System socio-economics and Environment factors: HLSEF) เปนปจจัยภายนอกที่มี

ผลกระทบตอระบบ HLEF และระบบ HLIF ที่ทําใหระบบการจางแรงงานเปลี่ยนแปลง ซับซอน 

และมีการแขงขันมากขึ้น ตลอดจนมีผลกระทบตอสถานการณแรงงานจางในระบบการผลิต

ยางพาราโดยตรง ซึ่งมี 5  องคประกอบยอยดังน้ี (1)สถานการณเศรษฐกิจโลก (2)การเปด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (3)กลยุทธการแกปญหาเศรษฐกิจของไทย (4)สถานภาพทาง

เศรษฐกิจของไทย (5)แผน และนโยบายในทางปฏิบัติของไทย ซึ่งรูปแบบการพัฒนาดังกลาวดัง

แสดงในภาพที่ 5.4  

    

 

 

 



100 
 

 

บรรณานุกรม 

 

เกษม  วัฒนชัย. 2544. มิติและระดับของสุขภาพ. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพการพัฒนาระบบ

การประเมินผลกระทบสุขภาพในประเทศไทย:4. 

โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย. 2544.  ประชาสังคมกับสุขภาพ . สํานักงานนโยบายและแผน

สาธารณสุข กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข: 127. 

งามพิศ สัตยสงวน. 2543. หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:  

 สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ชูชาติ อุรัมภรณ และนภดล พีระเสถียร. 2539. อนาคตแรงงานไทย:ปญหาและแนวทางแกไข. 

ว. เศรษฐกิจ ธนาคารกรุงเทพจํากัด(มหาชน). 28 (พฤษภาคม): 23-26. 

โชคชัย อักษรนันท . 2541. ปญหาแรงงานไทย. ว. รัฐสภา. 46(กุมภาพันธ): 1-8. 

ณรงค เส็งประชา. 2538. มนุษยกับสังคม. พิมพครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.  

ทับทิม วงศประยูร และดวงตา  สราญรมย.  2535.  เศรษฐศาสตรจุลภาค1 .  กรุงเทพ: วีเจ                 

พริ้นต้ิง 

บัญชา สมบูรณสุข และอภิญญา จันทรเจริญ. 2538. รายงานการวิจัยเรื่อง การเคลื่อนยายแรงงาน

ในจังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาแรงงานการกรีดยางพาราและการทํายางแผนใน                           

สวนยางพาราของเกษตรกรที่พนสงเคราะหจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวน

ยางในอําเภอหาดใหญ และนาทวี จังหวัดสงขลา, ภาควิชาพัฒนาการเกษตร                       

คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

ประวิทย  พัดลม. 2542. แรงงานไทยเปนอยางไรในป 2541. ว. ดอกเบ้ีย. 16 (มกราคม):                            

          106-108. 

ประเวศ  วะสี. 2537.  วัฒนธรรมกับการพัฒนา.  กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว. 

วีรยุทธ ดาวัลย. 2543.  การตัดสินใจในการใชวิธีกรีดยางระหวางการใชวิธีเจาะตนยางโดยใชกาช   

    เรงนํ้ายางกับการใชมีดกรีดยางของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช.  

วิ ท ย า นิ พ น ธ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ,  ส า ข า วิ ช า พั ฒ น า ก า ร เ ก ษ ต ร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2547. ขอมูลวิชาการ   

         ยางพารา. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

 



101 
 

 

สุนันทธนา  แสนประเสริฐ. 2540. วิถีชีวิตของผูประกอบการคาแผงลอยจําหนายอาหารใน 

เขตเทศบาลเมืองลพบุรี หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม).  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

Peter’ V.A. and Michael, T.R. 1992.  Fundamentals of farm business management. 

Today offset Printer. India. 

WHO QOL Group. 1996. Interoduction, Administration, Scoring and Generie Version of 

the Assessment, Field Verson WHO QOL-BREF. WHO Geneva. 

Somboonsuke, B. Ganesh, P.S. and Demaine, H. 2002. Rubber-based farming system in 

Thailand: problems potential solution and constraints. Journal of Rubber 

Development. 21, 85-113. 

Somboonsuke B., Demaine, H. and Shivakoti, G. P. 2002.  Rubber-based farming 

system in Thailand : Problems, potential solution and constraints.  Rural Dev. 

Journal  21, : 86-117. 

William. 1990. On the non existence of envy-free and egalitarian-equivalent allocations in 

economies with indivisibilities. Economics Letters. Elsevier. 34, (November) 227-

229. 

 

 



102 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 
 

 

  

แบบสัมภาษณ 

 

การปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาล และความเปนธรรมของแรงงานจางในการทําสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางในจังหวัดสงขลา 

Working Performance, Governance, and Fairness of Hired Labors in Rubber Plantation of Para-rubber 

Farmers’ households in Songkhla Province 

 
แบบสัมภาษณประกอบดวย 3 สวน ดงันี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลพ้ืนฐานของครัวเรือนเกษตรกร 

ตอนที่  2 ขอมูลประชากร วิวัฒนาการการใชแรงงานและประเด็นแรงงาน 

ตอนที่  3 แรงงานกรีดยาง สัญญาจางและวิวัฒนาการ 

ตอนที่ 4 ขอคําถามเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

 

 

วันที่สํารวจ: ……../………/…………  

ช่ือ สกุล: ………………………………………………………………… 

ที่อยู: ……………………………………………………………...................................................................................................................…………… 

สถานทีส่ัมภาษณ: ……………………………  เวลา: ……………………ผูสัมภาษณ………………………………………………………………………... 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของครัวเรือนเกษตรกร 

1. อายุ ................ป       

2.  เพศ                                

� 1. ชาย               � 2.หญิง 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด  จํานวนปศึกษา …….ป  

�  1.ประถมศึกษาปที่ 3       � 2.ประถมศึกษาปที่ 6          � 3. มัธยมศึกษาปที่ 3   � 4. มัธยมศึกษาปที่ 6 

� 5.ประกาศนียบัตร           � 6.ปริญญาตรี                     � 7. ปริญญาโท                   � 8.อ่ืนๆ ระบุ …………………… 

4. ศาสนา            

�  1.พุทธ � 2.อิสลาม � 3.คริสต  � 4. อ่ืนๆ ระบุ………………………………. 

5. สถานะ                                                                                                                                       

�  1.โสด  � 2.แตงงาน � 3.หยาราง � 4.หมาย  

6. อาชีพหลัก            

� 1.ยางพารา         � 2.ไมผล ระบุ……………………      � 3.ทํานา             

� 4. ทําไร ระบุ……………………              � 5.เลี้ยงสัตว  ระบุ…………………   � 6.ประมง ระบ…ุ…………………       

� 7.คาขาย  ระบุ……………………              � 8.ราชการ/เจาหนาที่รัฐ ระบุ………………  � 9.อ่ืนๆ ระบุ………………………………. 

7. อาชีพรอง                                                                                                                  

� 1.ยางพารา         � 2.ไมผล ระบุ……………………           � 3.ทํานา            

         � 4. ทําไร ระบุ……………………              � 5.เลี้ยงสัตว ระบ…ุ……………              � 6.ประมง ระบุ……………………       

� 7.คาขาย  ระบุ……………………              � 8.ราชการ/เจาหนาที่รัฐ ระบุ……………� 9.อ่ืนๆ ระบุ………………………………. 

8. ประสบการณทางการเกษตร .......................ป 

หมายเลขแบบสอบถาม …..……… 
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9.  ภูมิลําเนา:  

� 1. ทองถิ่นหรือเกิดในหมูบาน � 2. อพยพมาจากที่อ่ืน ระบุ…………………. 

10. ถาอพยพ โปรดระบุสถานที่หรือภูมิลําเนาดั้งเดิม: 

� 1. หมูบานอ่ืนหรืออําเภออ่ืนๆ     � 2. จังหวัดอ่ืนในภาคใต ระบ…ุ………………. 

� 3. จังหวัดอ่ืนในประเทศไทย ระบ…ุ…………    � 4. ประเทศอ่ืนๆ ระบ…ุ………………. 

11. ครอบครัวอาศัยอยูในหมูบานนาน …….ป 

 

12. โปรดอธิบายเหตุผลอะไรที่พอแมตั้งถิ่นฐานอยูในหมูบานนี?้ หรือถาอพยพมาจากทองถิ่นอ่ืน ทําไมคุณเลือกที่จะตั้งถิ่นฐานในหมูบานนี้

(ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..………

   

ตอนท่ี 2 ขอมูลประชากร วิวัฒนาการการใชแรงงานและประเด็นดานแรงงาน 

13. โปรดระบุรายละเอียด สมาชิกครอบครัวในปจจุบัน 

สมาชิกครัวเรือน ชาย(คน) หญิง (คน) อาชีพ กิจกรรมของแตละคน ทั้งหมด (คน) 

0-14 ป     

15 – 24 ป     

25 – 35 ป     

35 – 59 ป     

> 60 ป     

ทั้งหมด     

 

14. จํานวนแรงงานที่เปนสมาชิกในครอบครัว: จํานวนแรงงานในครัวเรือนทั้งหมด ............. คน 

• แรงงานภาคเกษตรทั้งหมด ............. คน: ชาย ........คน, หญิง ..........คน 

o แรงงานภาคเกษตรทาํงานฟารมตนเอง .................คน: ชาย ........คน, หญิง ..........คน 

o แรงงานรับจางภาคเกษตร ................คน: ชาย ........คน, หญิง ..........คน 

• แรงงานนอกภาคเกษตรทั้งหมด ......คน: ชาย ........คน, หญิง ..........คน 

15.  โปรดระบุประเภทของแรงงานที่ใชในฟารม(เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ) 

 � 1. แรงงานครัวเรือน  � 2. แรงงานประจํา  � 3. แรงงานจางช่ัวคราว  

� 4. แรงงานแลกเปลี่ยน   � 5. แรงงานแบงผลผลติ  

16. จํานวนแรงงานครัวเรือนมีเพียงพอสําหรับระบบฟารมของครัวเรือนหรือไม?   �  ไมเพียงพอ  � เพียงพอ 

• ถาไมเพียงพอ มีวิธีการจัดการอยางไร? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

17. สมาชิกครัวเรือนที่ทํางานนอกภาคเกษตร (Non-farm) (ถามี) 

ความสัมพันธ

กับครอบครัว 

อายุ 

(ป) 

อาชีพ 

 

ปที่เริ่ม

ทํางาน(ป ) 

ทํางานที่

ไหน 

รายได  

(บาท/เดือน) 

เหตุผลของการทํางานนอกภาคเกษตร 

 

1       

2       

3       

4       

5       

 

18. ในชวง 20 ป ที่ผานมา มีสมาชิกในครัวเรือนมีการเคลื่อนยายเขาหรือออก (Labor mobility from/to family) จากครัวเรือนหรือไม? (ถาไมมีขามไปขอ 21) 
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 �  ไมมี  � ใช เพราะสาเหตุอะไร ……………………………………………………………………………………. 

19. ถาใช โปรดระบ ุ ประวัติการเคลื่อนยายแรงงาน (Labor mobility) ในครัวเรือน 

ความสัมพันธ

กับครอบครัว 

อายุ 

(ป) 

อาชีพกอน

เคลื่อนยาย 

ปที่ 

เคลื่อนยาย 

อาชีพหลัง

เคลื่อนยาย 

ปที่เคลื่อนยาย

กลับสูหมูบาน 

ทํางานที่ไหน เหตุผลของการเคลื่อนยายแรงงาน 

        

        

        

        

 

 

20. การเคลื่อนยายของแรงงาน (Labor mobility) ในครัวเรือนมีผลกระทบตอระบบฟารมของคุณหรือไม?   �  ไมมี  � ใช 

• ถาใช โปรดอธิบายการเคลื่อนยายของแรงงานในครัวเรือนมีผลกระทบตอระบบฟารมของคุณอยางไร? 

(ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………… 

 

21. โปรดอธิบาย ประวัติการรับจางนอกฟารม (Off farm) ในครัวเรือนของทาน (ถามี)      (ถาไมมีขามไปขอ 23) 

ความสัมพันธ

กับครอบครัว 

อายุ 

(ป) 

อาชีพนอกฟารม ระยะเวลาทํางาน  

(ปที่เริ่ม-สิ้นสุด)) 

ชั่วโมงทํางานตอวัน (ชม) วันทํางานตอป (วัน) รายได (บาท/ป) 

       

       

       

       

หมายเหต;ุ แรงงานจางประจํา (PL), แรงงานชั่วคราว (TL), แรงงานแลกเปลี่ยน (BL), แรงงานแบงผลผลิต (SL) 

22. ถามีแรงงานในครัวเรือนรับจางนอกฟารม (Off-farm) เพราะเหตุผลอะไร? 

(ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………… 

23. โปรดระบุ ประวัติการรับจางนอกฟารมประเภทการกรีดยางรับจาง (sharetapping labour) ของสมาชิกในครัวเรือน (ถามี)  (ถาไมมีขามไปขอ 25) 

ชวงเวลาทํางาน  

(ปเริ่ม-สิ้นสุด)) 

จํานวนแรงาน 

(คน ช/ญ) 

พ้ืนที่กรีด 

(ไร) 

ที่ไหน ชั่วโมงทํางาน

ตอวัน (ชม) 

วันทํางานตอป 

(วัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก/วัน) 

รายได (บาท/ป) ความสัมพันธ

กับเจาของสวน 

         

         

         

         

         

 

24. เพราะเหตุผลอะไรที่คุณตัดสินใจรับจางกรีดยาง นอกสวนยางของตนเอง (Off-farm tapper) ? 

(ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………… 

25. ในชวง 20 ป ที่ผานมา มีสมาชิกในครัวเรือนมีการอพยพออก (Labor migration) จากครัวเรือนหรือไม?    (ถาไมมีขามไปขอ 28) 

 �  ไมมี  � ใช เพราะสาเหตุอะไร ……………………………………………………………………………..…………………………. 

26. ถาใช โปรดระบุประวตัิการอพยพแรงงาน (Labor migration) ในครัวเรือน (ถามี) 

ความสัมพันธ

กับครอบครัว 

อายุ 

(ป) 

อาชีพหลังอพยพ

แรงงาน 

ปที่อพยพออก

จากหมูบาน (ป) 

แรงงานอพยพไป

ที่ไหน 

เหตุผลของการอพยพแรงงาน 
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27. การอพยพของแรงงาน (Labor migration) ในครัวเรือนมีผลกระทบตอระบบฟารมของคุณหรือไม?  �  ไมมี  � ใช 

ถาใช โปรดอธิบายการอพยพของแรงงานในครัวเรือนมีผลกระทบตอระบบฟารมของคุณอยางไร? 

(ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…………… 

28. โปรดอธิบาย เหตุการณหรือปจจัยอะไรที่มีอิทธิพลตอการเคลื่อนยาย (Mobility) อพยพ (Migration) หรือ ทํางานนอกฟารม (Off farm)ของแรงงานใน

ครัวเรือน? 

ป เหตุการณ ผลลัพธหรือผลกระทบที่มีตอการเคลื่อนยาย (mobility) อพยพ (Migration) หรือ ทํางานนอกฟารม (Off farm) 

   

   

   

   

   

   

29. โปรดอธิบายการใชแรงงานในฟารม (ในปจจุบัน) 

•  แรงงานในครัวเรือน (Family labour) 

29.1 กรีดยางดวยแรงงานครัวเรือน (Tapping with family labor) กรีดในสวนยางตนเอง 

กิจกรรมฟารม พ้ืนที่กรีด 

(ไร) 

แรงงาน (คน) ประเภทแรงงาน* ชั่วโมงทํางานตอ

วัน (ชม) 

วันทํางานตอป 

(วัน) 

ความสามารถทํางาน 

(ไร/คน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก/ป) 

กรีดยางอยางเดียว        

เก็บผลผลิตอยางเดียว        

ขายผลผลิตอยางเดียว        

กรีดยาง-ขายผลผลิต        

กรีดยาง-เก็บผลผลิต        

เก็บผลผลิต--ขายผลผลิต        

หมายเหต;ุ ประเภทแรงงาน: แรงงานครัวเรือนชาย (MF), แรงงานครัวเรือนหญิง (FF), แรงงานครัวเรือนเด็ก (CF), แรงงานครัวเรือนสูงวัย (OF)  

29.2 ทํางานประจําอ่ืนๆ (Working permanent on farm)(ทํานา ปลูกผัก ไมผลหรือเลี้ยงสัตว) 

กิจกรรมฟารม แรงงาน (คน) ประเภทแรงงาน* ชั่วโมงทํางานตอวัน 

(ชม) 

วันทํางานตอป (วัน) ความสามารถทํางาน 

(ไร/คน) 

ความสามารถผลผลิต 

(กก/วัน) 

       

       

       

       

หมายเหต;ุ ประเภทแรงงาน: แรงงานครัวเรือนชาย (MF), แรงงานครัวเรือนหญิง (FF), แรงงานครัวเรือนเด็ก (CF), แรงงานครัวเรือนสูงวัย (OF)  

29.3 ทํางานช่ัวคราว (Working occasion on farm) (ใสปุย ปราบวัชพืชในสวนยาง ทํานา ปลูกผัก ไมผลหรือเลี้ยงสัตว) 

กิจกรรมฟารม แรงงาน (คน) ประเภทแรงงาน* ชั่วโมงทํางานตอวัน 

(ชม) 

วันทํางานตอป (วัน) ความสามารถทํางาน 

(ไร/คน) 

ความสามารถผลผลิต 

(กก/วัน) 

ใสปุยยาง       

ปราบวัชพืช       

       

       

หมายเหต;ุ ประเภทแรงงาน: แรงงานครัวเรือนชาย (MF), แรงงานครัวเรือนหญิง (FF), แรงงานครัวเรือนเด็ก (CF), แรงงานครัวเรือนสูงวัย (OF)  
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• แรงงานจาง (Paid labour) 

29.4 แรงงานจางประจํา (Permanent labour) 

กิจกรรม

ฟารม 

แรงงาน (คน) ประเภท

แรงงาน* 

เริ่มจางเมื่อไร 

(ป) 

แรงงานมา

จากไหน  

ชั่วโมงทํางาน

ตอวัน (ชม) 

วันทํางานตอป 

(วัน) 

ความสามารถ

ทํางาน 

(ไร/คน) 

ความสัมพันธ

กับแรงงาน 

คาจาง (บาท/

เดือน) 

          

          

          

          

หมายเหต;ุ ประเภทแรงงาน: แรงงานจางประจําชาย (MPL), แรงงานจางประจําหญิง (FPL) 

 

29.5  แรงงานจางช่ัวคราว (Occasional labour) (ใสปุย ปราบวัชพืชในสวนยาง ทํานา ปลูกผัก ไมผลหรือเลี้ยงสัตว) 

 

กิจกรรม

ฟารม 

แรงงาน (คน) ประเภท

แรงงาน* 

เริ่มจางเมื่อไร 

(ป) 

แรงงานมา

จากไหน  

ชั่วโมงทํางาน

ตอวัน (ชม) 

วันทํางานตอป 

(วัน) 

ความสามารถ

ทํางาน 

(ไร/คน) 

ความสัมพันธ

กับแรงงาน 

คาจาง (บาท/

วัน) 

ใสปุยยาง          

ปราบวัชพืช          

          

          

หมายเหต;ุ ประเภทแรงงาน: แรงงานจางชั่วคราวชาย (MTL), แรงงานจางชั่วคราวหญิง (FTL) 

29.6  แรงงานแลกเปลี่ยน (Barter labour) 

กิจกรรม

ฟารม 

แรงงาน (คน) ประเภท

แรงงาน* 

เริ่มจางเมื่อไร 

(ป) 

แรงงานมา

จากไหน  

ชั่วโมงทํางาน

ตอวัน (ชม) 

วันทํางานตอป 

(วัน) 

ความสามารถ

ทํางาน 

(ไร/คน) 

ความสัมพันธ

กับแรงงาน 

คาจาง (บาท/

วัน) 

          

          

          

          

29.7  แรงงานกรีดยาง (tapping labor) จางแรงงานกรีดยางในสวน (เปนเจาของสวน) 

กิจกรรมฟารม พ้ืนที่กรีด

ทั้งหมด 

(ไร) 

แรงงาน 

(คน) 

ประเภท

แรงงาน* 

ที่มาของ

แรงงาน  ** 

ระยะเวลา

ทํางาน  

(ปเริ่ม) 

ชั่วโมง

ทํางานตอ

วัน (ชม) 

วันทํางาน

ตอป (วัน) 

ความสามารถ

ทํางาน 

(ไร/คน) 

ประเภทของ

สัญญาจาง 

คาจาง (บาท/

เดือน) 

กรีดยางอยาง

เดียว 

          

เก็บผลผลิต

อยางเดียว 

          

ขายผลผลิต

อยางเดียว 

          

กรีดยาง-ขาย

ผลผลิต 

          

กรีดยาง-เก็บ

ผลผลิต 

          

เก็บผลผลิต--

ขายผลผลิต 

          

Remark; * ประเภทแรงงาน; แรงงานแบงกรีดชาย (MST), แรงงานแบงกรีดหญิง (FST), แรงงานแบงกรีดเด็ก (CST), แรงงานแบงกรีดสูงวัย (OST), แรงงานจางชั่วคราวชาย (FTL), แรงงานจาง

ชั่วคราวหญิง (FTL) 

 ** ที่มาของแรงงาน; ญาติ (KS), แรงงานในหมูบาน (LV), แรงงานจากอําเภออื่นในจังหวดั (OD), แรงงานจากจังหวัดอื่นในภาคใต (OS), แรงงานจากภาคอื่น (OP), แรงงาน

ตางประเทศ (OC) 
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30 คุณคิดวาอะไรคือแผนการจางแรงงานในฟารมหรือสวนยางของทาน?  

� จางแรงงานเพ่ิมขึ้น เพราะเหตุผลอะไร………………………………………………………………………………………………… 

�  จางแรงงานลดลง เพราะเหตุผลอะไร………………………………………………………………………………………………… 

�  จางแรงงานเทาเดิม เพราะเหตุผลอะไร……………………………………………………………………………………………… 

31 คุณคิดวาแรงงานฟารมทั่วไปงายตอการหาแรงงานและวาจางแรงงานฟารม? (วาจางใสปุย ปราบวัชพืช)   �  ไม ทําไม?  � ใช ทําไม? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………..……………… 

32 คุณมีความยากลาํบากในการไดมาซ่ึงแรงงานจางหรือไม?   �  ไม    � ใช 

•  ถาใช เม่ือไรและกิจกรรมอะไรที่หาแรงงานจางยาก? 

(ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………… 

33 คุณสังเกตพบวามีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนแรงงาน (Number of Labor) ที่ทํางานในภาคเกษตรหรือไม?          �  ไมเปลี่ยน         � เปลี่ยนแปลง 

ถาใชโปรดอธิบาย การเปลี่ยนแปลงจํานวนแรงงานเพ่ิมขึ้น ลดลงอยางไร และเม่ือไร

(ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

34 โดยประสบการณของคุณ อะไรคือทัศนคติของแรงงานตอการทํางานในภาคเกษตร? ทัศนคติของแรงงานมีผลกระทบตอฟารมของคุณอยางไร? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

35 ในชวง 20 ป ที่ผานมา คุณคดิวาเกษตรกรมีการทํางานนอกภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นหรือไม? (ประกอบอาชีพเสริมนอกภาคเกษตร)   

 �  ไม    � ใช, เพราะสาเหตุอะไรและกิจกรรมนอกภาคเกษตรแบบไหน? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………..……………… 

36 คุณคิดวาแรงงานมีแนวโนมเคลื่อนยายไปทํางานนอกภาคเกษตรเพ่ิมสูงขึ้นใชไหม?  

 �  ไม    � ใช, เพราะสาเหตุอะไรที่แรงงานตัดสินใจเคลื่อนยายไปทํางานนอกภาคเกษตร? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

37 คุณคิดวาคุณมีความประสงคใหลูกทํางานนอกภาคเกษตรใชหรือไม?   �  ไม    � ใช, ทําไม?

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………… 

38 อะไรคือความคาดหวังสาํหรับอนาคตของฟารมของคุณ? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

39 คุณประสงคใหลูกประกอบอาชีพอะไรในอนาคต? และ ทําไม? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

ตอนท่ี 3 แรงงานกรีดยาง สัญญาจางและวิวัฒนาการของแรงงานและสัญญาจางกรีด 

40 โปรดระบุประเภทของนายจางหรือเจาของสวนยาง?    

 �  ชาวสวนยาง  � ขาราชการ/เจาหนาที่รัฐ ระบ…ุ…………. 

 �  พอคา นักธุรกิจ    � อ่ืนๆ (ระบุ) ……… 

41 โปรดระบุความสัมพันธระหวางทานกบัเจาของสวน? 

 �  ญาติพ่ีนอง     � คนรูจักในหมูบานเดียว (ระบุ)……………. 

 �  คนรูจักตางจังหวัด  (ระบุ) ……… � คนรูจักตางภาค (ระบุ)……………. 
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 � แรงงานตางชาติ(ระบุ)………….    � อ่ืนๆ (ระบุ)……………. 

42 ทานคิดวาเหตุผลหรือปจจัยอะไรที่ทําใหทานตัดสินใจเปนแรงงานจางกรีดยาง 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

43 แรงงานในสวนของทานหรือคุณกรีดยางมากกวาหนึ่งแปลงหรือไม?   �  ไม   � ใช 

• ถาใช โปรดอธิบายคุณจัดการการใชแรงงานในแตละวันอยางไร? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

44 คุณมีประสบการณงานกรีดยางมากี่ป .................... ป (ถากรีดเอง) 

45 โปรดอธิบาย แรงงานกรีดยางในสวนยาง ในปจจุบัน 

แปลง

ที่ 

พ้ืนที่กรีด 

(ไร) 

แรงงาน 

( คน,ช/ญ) 

ประเภท

เจาของสวน 

จํานวน

แรงงาน

(คน) 

ปที่เริ่มกรีด ประเภท

สัญญา 

สถานที่ตั้ง (ที่ตั้งอายุและสภาพพ้ืนที่) 

        

        

        

46 โปรดระบุ ตารางเวลาของงานกรีดยางในแตละวัน ในแตละแปลง (คาเฉลี่ยทัง้ป) 

แปลงท่ี เวลากรีดยาง 

 (เริ่ม-ส้ินสุด) 

เวลาเก็บนํ้ายาง  

(เริม่-ส้ินสุด) 

เวลาแปรรูปยางแผน 

(เริม่-ส้ินสุด) 

เวลาขายนํ้ายาง  

(เริม่-ส้ินสุด) 

เวลาขายยางแผน 

(เริม่-ส้ินสุด) 

ช่ัวโมงทํางานตอวัน 

(ชม) 

       

       

       

47 โปรดระบุ ผลผลติ/ความสามรถทํางานของแรงงานกรีดยางในแตละวัน ในแตละแปลง (คาเฉลี่ยทั้งป) 

แปลงท่ี พื้นท่ีกรีด 

(ไร/คน) 

จํานวนตนกรีด 

(ตน/คน) 

พื้นท่ีเก็บนํ้ายาง 

(ไร/คน) 

แปรรปูยางดิบ 

(กก/วัน) 

ขายนํ้ายาง 

(% DRC, กก/วัน) 

ผลผลิตยางแหงตอคน 

(กก/วัน) 

ราคาเฉล่ีย 

(บาท/กก) 

ชนิดของผลผลิต 

         

         

         

48 โปรดอธิบาย สัญญาจางกรีดในปจจุบนัของทาน ในแตละแปลง (ระบุรายละเอียดในแตละแปลง) 

รายการ แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 

1) แรงงานกรีด    

− ความสัมพันธแรงงาน    

2) ชนิดของสัญญาจาง Type of contracts 

(เจาของสวน : แรงงานกรีด) 

   

3) การแบงผลผลิต (Output sharing)    

− ชนิดผลผลิตท่ีแบง    

− ขี้ยางจัดการอยางไร    

− ความถี่การขายผลผลิต    

− ใครขายผลผลิต    

− ใครตัดสินใจดานราคาขาย    

− ใครตัดสินใจดานการตลาด (พอคา )    

− จายคาจางแรงงานกรีดอยางไร    

− วิธีการยืนยันปริมาณและราคา    

− จัดการผลผลิตอยางไร เกีย่วกับขนสง    
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เก็บรกัษาและบรรจุภัณฑ   

4) การรวมจายตนทุนการผลิต (Cost 

sharing) (เจาของหรือเจาของ+แรงงานกรีด) 

   

− ชนิดตนทุนรวม (ปุย ตัดหญา อ่ืนๆ)    

− สัดสวนตนทุนเจาของ : แรงงานกรีด    

− คาใชจายทุนรวมท้ังหมด (บาท/ป)     

− ความถี่การจายตนทุนรวม (ครัง้ตอป)    

− คาปุยเคม/ีอินทรีย (ใครจาย บาท/ป)    

− แรงงานใสปุย (ใครจาย บาท/ป)    

− แรงงานปราบวัชพืช (ใครจาย บาท/ป)    

− อ่ืนๆ    

5) การควบคุมแรงงานกรีด (Control of 

labor) 

   

− วิธีการควบคุมแรงงาน    

− ความถี่การควบคุม (ครั้ง/ป)    

− กลยุทธการควบคุม    

− ตนทุนการควบคุม (บาท/ป)    

6) ความเส่ียงของสัญญา (Risk of 

contract) 

   

− ชนิดของความเส่ียง    

− การจัดการความเส่ียง    

− อ่ืนๆ    

7) การสนับสนุนอ่ืนๆจากเจาของสวน 

(Other Advance) 

   

− ท่ีพัก    

− อ่ืนๆ ระบ ุ    

 

49 ตั้งแตเปนแรงงานกรีดยาง คุณเปลี่ยนสวนยางหรือไม?   �  ไมเปลี่ยน   � เปลี่ยน ทําไม และระยะเวลาจางกรีเฉลี่ยกี่ป 

• ถาใช โปรดระบุ เกิดขึ้นเม่ือไร ทําไม และเปลี่ยนแปลงอยางไร? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

50 ใครเปนคนตดัสินใจหยดุสัญญาจางกรีด?เพราะเหตุผลอะไร? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

51 คุณมีประสบการณงานกรีดยางมากี่ป .................... ป  

52 โปรดระบุ ประวัติการรับจางกรีดยางแบบแบงผลผลติ(Sharetapping Contracts)ในประสบการณของทาน 

ชวงเวลา ขนาดสวน

ยาง(ไร) 

แรงงานกรีด 

(คน ช/ญ) 

สถานท่ี 

(ท่ีต้ัง สภาพพื้นท่ี อายุ) 

ช่ัวโมงทํางาน 

(ชม.วัน) 

จํานวนวันกรีด  

(วัน/ป) 

ความสามารถกรีด

(ไร/วัน) 

 

รายได (บาท/ป) 

        

        

        

        



111 
 
53 อางถึง ขอ 52 โปรดระบุประวัตสิัญญาจางกรีดแบงผลผลติในประสบการณของทาน 

ชวงเวลา 

(ป) 

ประเภทเจาของสวนยาง ประเภทสัญญา 

(ระบุสัดสวน) 
 

รายละเอียดสัญญาจางกรีด 

เจาของสวนยาง แรงงานกรีด 

     

     

     

     

 

54 วิธีการใดที่ทานใชในการหาแหลงอุปสงคแรงานกรีด (หาสวนยางกรีดอยางไร)? 

(ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

55 คุณมีประสบการณหยุดกรีดยางหรือไม (ไมรวมระยะเวลายางผลัดใบ)?   � ไม      � ใช 

• ถาใช ปจจัยอะไรหรือปญหาที่หยุดกรีดยางคืออะไร เกิดขึ้นเม่ือไร คุณตอบสนองหรือแกปญหาอยางไร? 

(ระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

56 ในประสบการณของทานมีการเปลี่ยนแปลงสญัญาจางกรีดหรือไม?    � ไม      � ใช 

57 คุณคิดวาสัดสวนผลผลติสําหรับแรงงานกรีดมีการเปลี่ยนอยางไร �  เพ่ิมขึ้น  �ลดลง    � เทาเดิม 

• ถามีการเปลี่ยนแปลง โปรดระบุ เกิดขึน้เม่ือไร และเพราะสาเหตุใด?

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

58 คุณบรรลสุัญญาจางกรีดในคร้ังลาสุดอยางไร?

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..….………………………… 

59 คุณคิดวาสัญญาจางกรีดมีความยุติธรรมหรือไม?     �  ไม    � ใช   

• ถาไม ทําไม ประเด็นใดของสัญญาจางกรีดที่คุณตองการแกไข? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………..…………………… 

60 คุณมีการตอรอง (Negotiate contract agreements) ในสัญญาจางหรือไม?   �  ไม    � ใช   

• ถาใช ประเด็นใดที่มีการตอรองระหวางเจาของสวนและแรงงานกรีด? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

61 โปรดอธิบายสัญญาจางกรีดแบบใดบาง ที่คุณรูจักในหมูบาน? 

ประเภท

สัญญา 

ประเภท

เจาของสวนยาง 

ประเภท

แรงงาน * 

แหลงท่ีมา

แรงงาน ** 

ลักษณะสวนยาง 

(อายุ ท่ีต้ัง) 

รายละเอียดสัญญาจางกรีด 

เจาของสวนยาง แรงงานกรีด 

       

       

       

       

หมายเหตุ; * ประเภทแรงงาน; แรงงานแบงผลผลิตชาย (MST), แรงงานแบงผลผลิตหญิง (FST), แรงงานแบงผลผลิตเด็ก (CST), แรงงานแบงผลผลิตสูงวัย (OST), 

แรงงานจางช่ัวคราวชาย (FTL), แรงงานจางช่ัวคราวหญิง (FTL) 

 ** แหลงท่ีมา; แรงงานครัวเรือน (FL), เครือญาติ พี่นอง (KS), แรงงานในหมูบาน (LV), แรงงานตางหมูบานหรืออําเภอ (OD), แรงงานตางจังหวัดในภาคใต (OS), 

แรงงานจากภูมิภาคอ่ืน (OP), แรงงานตางดาว (OC) 



112 
 
62 ในประสบการณของทาน สญัญาจางกรีดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบาง และทําไม? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

63 ชาวสวนยางรายอ่ืนสรางสัญญากรีดรูปแบบอ่ืนๆไดอยางไร? โปรดอธิบายวาเปนสัญญาอะไรที่กําหนดขึน้ใหม? และอะไรคือผลกระทบตอสวนยางคุณ? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 

64 โปรดระบุ เหตุการณอะไรที่คุณคิดวามีผลตอและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงสัญญาจางกรีดยางในหมูบาน  

ป เหตุการณ ผลกระทบ 

   

   

   

 

65.คุณพิจารณาสัญญาจางกรีดอ่ืนๆในหมูบาน กอนบรรลุขอตกลงสัญญาจางหรือไม?  �  ไม  � ใช 

• ถาใช ประเด็นใดบาง และมีผลตอสญัญาจางของทานอยางไร? 

(ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

65 อะไรคือกลยุทธิ์(Strategy)ของทานในการจัดทําสัญญาจางกรีดของทาน? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………..…………………… 

66 อะไรคือความเสี่ยง(Risk)ในสญัญาจางกรีดที่มีตอการจางแรงงานของทานในอนาคต?โปรดอธิบายคุณมีการจัดการความเสี่ยงนี้อยางไร 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

67 คุณพิจารณาวาคุณมีความสัมพันธที่ดรีะหวางเจาของสวนยางกับแรงงานกรีดหรือไม? �  ไมมี  ทําไม?  � มี ทําไม? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..………… 

68 สัญญาจางกรีดแบบไหนที่คุณคดิวาเหมาะสมสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจยางพารา?เพราะสาเหตุอะไร? 

 (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

69 คุณคิดวาความสัมพันธแรงงานกรีด(labor relation)ระหวางเจาของสวนยางและแรงงานกรีดมีผลกระทบตอ:  

 �  ระดับการผลผลติ (The level of production):  

 อธิบายผลกระทบ.................................................................................................................................................................................................. 

 � คุณภาพงานกรีด (The quality of tapping):  

 อธิบายผลกระทบ.................................................................................................................................................................................................. 

70 คุณคิดวาเง่ือนไขของสัญญาจางกรีดแบงผลผลิตมีผลกระทบอยางไรตอ:  

 �  ระดับการผลผลติ (The level of production):  

 อธิบายผลกระทบ................................................................................................................................................................................................ 

 � คุณภาพงานกรีด (The quality of tapping):  

 อธิบายผลกระทบ.................................................................................................................................................................................................. 

71 สัญญาจางกรีดของทานสามารถเพ่ิมแรงจูงใจในการเพ่ิมคุณภาพงานกรีดอยางไร? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
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72 คุณคิดวาการกรีดยางจางแบบแบงผลผลิตเปนอาชีพที่ยั่งยืนสําหรับครัวเรือนของทานหรือไม?  �  ไม  � ใช เพราะสาเหตุอะไร? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………… 

73 ทานมีความประสงคเปลี่ยนแปลงสัญญาจางกรีดแบบแบงผลผลิตในอนาคตหรือไม?  �  ไม  � ใช เพราะสาเหตุอะไร? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

74 คุณพิจารณาตัวเองวา เปนแรงงานที่มีทักษะกรีดยางหรือไม?  �  ไมมี  � มี 

• ถามี ลักษณะแรงงานที่มีทักษะกรีดที่ดคีุณสมบัติอะไรบาง ทําอยางไรจึงมีทักษะกรีดที่ด?ี 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………..……………… 

• ถาไมมีทักษะกรีดที่ดี คุณนิยามฝมือกรีดยางของคุณอยางไร ทําอยางไรจึงจะเพ่ิมทักษะกรีดยาง? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

75 โปรดอธิบายคุณลักษณะของแรงงานกรีดที่เปนที่ตองการของเจาของสวนยางมีอะไรบาง? 

 ระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

76 การกรีดยางและการใชแรงงานกรีดยาง ในประสบการณของทานการเปลี่ยนแปลงอะไร และอยางไรบาง? 

 ระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

77 คุณมีการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะกรีดยางอยางไร?  ทักษะกรีดยางมีผลกระทบตอการผลติของสวนยางอยางไร? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

78 โปรดระบุปฏิทินกรีดยางและการจัดการสวนยางในปที่ผานมา (วันกรีดในแตละเดือน จํานวนใสปุย กําจัดวัชพืช และยางผลัดใบ) 

รายการ มค กพ มีค เมษ พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

กรีด              

ใสปุย             

วัชพืช             

ยางผลัดใบ             

 

79 โปรดระบุระบบกรีดและจํานวนวันกรีดในปที่ผานมา 

แปลงท่ี ฤดูรอน (ระยะเวลา, จํานวนวันกรีด/

เดือน, ระบบกรีด)  

ฤดูฝน (ระยะเวลา, จํานวนวันกรีด/

เดือน, ระบบกรีด) 

ยางผลัดใบ (ระยะเวลา, จํานวนวัน

กรีด/เดือน, ระบบกรีด) 

จํานวนวันกรีดตอป 

(วัน) 

     

     

     

     

 

80 คุณรูจักระบบกรีดทีแ่นะนําโดย สกย หรือไม?    �  ไมรูจัก   � รูจัก  

• ถาใช โปรดอธิบายระบบกรีดที่ สกย แนะนํา? 

(ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

81 คุณเลือกใชระบบกรีดทีแ่นะนําโดย สกย หรือไม?  �  ไมรูจัก   � รูจัก  

• ถาไม เพราะสาเหตุอะไร? 

(ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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82 ปจจัยอะไรที่มีอิทธิพลตอการเลือกเทคโนโลยีระบบกรีด? (สารเรงน้ํายาง ระบบกรีด) เพราะเหตุผลอะไร? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………..……………… 

83 กอนหนานี้ คุณมีการเปลี่ยนระบบกรีดหรือไม?      �  ไมเปลี่ยน  � เปลี่ยน  เพราะสาเหตุอะไร? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

84 โปรดระบุประวตัิการใชระบบกรีดในสวนยางของคุณ 

แปลที่ พ้ืนที่ (ไร) ระบบกรีด ปเริ่มใช ปสิ้นสุด 

     

     

     

     

 

85 ปจจัยอะไรที่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกระบบกรีดยาง? 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………… 

86 คุณมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลผลิตหรือไม?    �  ไมเปลี่ยน  � เปลี่ยน 

(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………… 

87 ถาใช โปรดระบุประวตัิรูปแบบผลผลติในสวนของคุณ 

แปลงที ่ ชนิดของผลผลติ ปที่เริ่ม ปที่สิ้นสุด เหตุผล 

     

     

     

88 การเปลี่ยนรูปแบบผลผลติมีผลกระทบตอสวนยางคุณอยางไร?   

(ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

89 เหตุการณอะไรในหมูบานที่คณุคิดวามีผลตอการววิัฒนาการของรูปแบบผลผลิต? การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบตอสวนยางคุณอยางไร? 

ป เหตุการณ ผลลัพธ/ผลกระทบ 

   

   

   

 

ตอนท่ี 4 ธรรมาภิบาล ของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา(รางยังมีการปรับแกอีก) 

สําหรับขอคําถามเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของแรงงานจางในระบบการผลิตยางพาราใชหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 8 ประการโดยมีขอคําถามดังนี้ 

90          การมีสวนรวมในการคิดและเสนอแนะ และปฏิบัติงานของแรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา 

 (1)กิจกรรมการปลูก…………………………………………………………………………………………… 

 (2)กิจกรรมการจัดการและการดูแลสวนยางพารา…………………………………………………………….. 

 (3)กิจกรรมการกรีดยางพารา………………………………………………………………………………….. 

 (4)กิจกรรมการตลาดยางพารา………………………………………………………………………………… 

 (5)กิจกรรมอ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………. 

91          การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ ขอตกลงที่ตกลงกันไวของแรงงานจาง และครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

 91.1 เจาของสวนยางพารา(นายจาง)ไดปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ตกลงกันไวในกิจกรรมการผลิตยางพารา 

  1)กิจกรรมการปลูก…………………………………………………………………………………………… 
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 2)กิจกรรมการจัดการและการดูแลสวนยางพารา…………………………………………………………….. 

 3)กิจกรรมการกรีดยางพารา………………………………………………………………………………….. 

 4)กิจกรรมการตลาดยางพารา………………………………………………………………………………… 

5)กิจกรรมอ่ืน……………………………………………………………………………………………… 

  

91.2แรงงานจางไดปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ตกลงกันไวในกิจกรรมการผลิตยางพารา 

1)กิจกรรมการปลูก…………………………………………………………………………………………… 

 2)กิจกรรมการจัดการและการดูแลสวนยางพารา…………………………………………………………….. 

 3)กิจกรรมการกรีดยางพารา………………………………………………………………………………….. 

 4)กิจกรรมการตลาดยางพารา………………………………………………………………………………… 

5)กิจกรรมอ่ืน……………………………………………………………………………………………… 

92          ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของแรงงานจางในระบบการผลิตและครัวเรือนเกษตรกร 

1)กิจกรรมการปลูก…………………………………………………………………………………………… 

 2)กิจกรรมการจัดการและการดูแลสวนยางพารา…………………………………………………………….. 

 3)กิจกรรมการกรีดยางพารา………………………………………………………………………………….. 

 4)กิจกรรมการตลาดยางพารา………………………………………………………………………………… 

5)กิจกรรมอ่ืน……………………………………………………………………………………………… 

93           ความรับผิดชอบตอหนาที่ของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามที่ตกลงกันไว 

1)กิจกรรมการปลูก…………………………………………………………………………………………… 

 2)กิจกรรมการจัดการและการดูแลสวนยางพารา…………………………………………………………….. 

 3)กิจกรรมการกรีดยางพารา………………………………………………………………………………….. 

 4)กิจกรรมการตลาดยางพารา………………………………………………………………………………… 

5)กิจกรรมอ่ืน……………………………………………………………………………………………… 

94          ความสอดคลองในความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติงานในระบบการผลิตยางพาราของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

1)กิจกรรมการปลูก…………………………………………………………………………………………… 

 2)กิจกรรมการจัดการและการดูแลสวนยางพารา…………………………………………………………….. 

 3)กิจกรรมการกรีดยางพารา………………………………………………………………………………….. 

 4)กิจกรรมการตลาดยางพารา………………………………………………………………………………… 

5)กิจกรรมอ่ืน……………………………………………………………………………………………… 

95           ความเสมอภาค ความเทาเทยีมกัน การยอมรับและการใหเกียรติกันระหวางแรงงานจางและแรงงานครัวเรือน 

1)กิจกรรมการปลูก…………………………………………………………………………………………… 

 2)กิจกรรมการจัดการและการดูแลสวนยางพารา…………………………………………………………….. 

 3)กิจกรรมการกรีดยางพารา………………………………………………………………………………….. 

 4)กิจกรรมการตลาดยางพารา………………………………………………………………………………… 

5)กิจกรรมอ่ืน……………………………………………………………………………………………… 

96           การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกร 

1)กิจกรรมการปลูก…………………………………………………………………………………………… 

 2)กิจกรรมการจัดการและการดูแลสวนยางพารา…………………………………………………………….. 

 3)กิจกรรมการกรีดยางพารา………………………………………………………………………………….. 

 4)กิจกรรมการตลาดยางพารา………………………………………………………………………………… 

5)กิจกรรมอ่ืน……………………………………………………………………………………………… 

97          การมีเหตุผลในการปฏิบัติงานของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

1)กิจกรรมการปลูก…………………………………………………………………………………………… 
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 2)กิจกรรมการจัดการและการดูแลสวนยางพารา…………………………………………………………….. 

 3)กิจกรรมการกรีดยางพารา………………………………………………………………………………….. 

 4)กิจกรรมการตลาดยางพารา………………………………………………………………………………… 

5)กิจกรรมอ่ืน……………………………………………………………………………………………… 
( ในการออกแบบขอคําถามจะออกแบบเปนสเกลแบบ Likert  Scale วัดระดบัความคิดเห็นดวย) 

 

98      ปญหาและขอจํากัดในการใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏบิัติงานของแรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

99       ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลของแรงงานจางในระบบการผลิตยางพาราในอนาคต 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรมของแรงงานจางใน                                             

ระบบการฟารมสวนยางพารา 

ลักษณะเคร่ืองมือ ขอคําถามแบบอัตราภาคชั้น มี 12 ตัวชี้วัด 

ตัวชีว้ัด มาก ปานกลาง นอย ไมมีเลย 

1. การมีสวนรวมในการใหขอคดิเห็นและ

ขอเสนอแนะ ปฏิบัติ และตัดสินใจในกจิกรรม

การปลูกยางพาราแรงงานจาง 

    

2. คุณภาพของการปฏิบัติงานของแรงงานจาง 

       การปลูก 

       การใสปุย 

       การกําจัดวัชพืช 

       การกรีดยางพารา 

       การขายยางพารา 

    

3. การมีสวนรวมในการใหขอคดิและ

ขอเสนอแนะ ปฏิบัติและตัดสินใจในกิจกรรม

การตลาดยางพารา 

       การเตรียมผลผลิตและพาหนะ เชน การ

บรรทุก 

       การขายและตอรอง 

    

4. โอกาสในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับแผนการดําเนินงานรวมกับเจาของสวน

ยางพารา 

    

5. อัตราคาจางท่ีตกลง     

6. การปฏิบัตติามกฎเกณฑทีต่กลงกันไวใน

กิจกรรมการผลิตยางของเจาของสวนยางพารา

(นายจาง) 

      กิจกรรมการปลูก 

      กิจกรรมการจดัการและการดูแลสวน

ยางพารา 

      กิจกรรมการกรีดยาง 

      กิจกรรมการตลาดยางพารา 

    

7. การปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีตกลงกันไวใน

กิจกรรมการผลิตยางพาราของแรงงานจาง 

      กิจกรรมการปลูก 

      กิจกรรมการจดัการและการดูแลสวน
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ยางพารา 

      กิจกรรมการกรีดยาง 

      กิจกรรมการตลาดยางพารา      

8. ความโปรงใสในการปฏิบัตงิานของแรงงาน

จางในกจิกรรมการผลิตยางพารา 

      กิจกรรมการปลูก 

      กิจกรรมการจดัการและการดูแลสวน

ยางพารา 

      กิจกรรมการกรีดยาง 

      กิจกรรมการตลาดยางพารา     

    

9. ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของแรงงานจาง

และครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามท่ี

ตกลงกันไว 

      กิจกรรมการปลูก 

      กิจกรรมการจดัการและการดูแลสวน

ยางพารา 

      กิจกรรมการกรีดยาง 

      กิจกรรมการตลาดยางพารา     

    

10. ความสอดคลองในความคดิเห็นและแนว

ทางการปฏิบัติงานในกจิกรรมการผลิตยางของ

แรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางพารา 

      กิจกรรมการปลูก 

      กิจกรรมการจดัการและการดูแลสวน

ยางพารา 

      กิจกรรมการกรีดยาง 

      กิจกรรมการตลาดยางพารา     

    

11. ความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน การ

ยอมรับและการใหเกียรติกันระหวางแรงงานจาง

และแรงงานครัวเรือนในกจิกรรมการผลิตยาง 

      กิจกรรมการปลูก 

      กิจกรรมการจดัการและการดูแลสวน

ยางพารา 

      กิจกรรมการกรีดยาง 

      กิจกรรมการตลาดยางพารา     

    

12. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของแรงงานจางและครัวเรือน
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เกษตรกรในกิจกรรมการผลิตยาง 

      กิจกรรมการปลูก 

      กิจกรรมการจดัการและการดูแลสวน

ยางพารา 

      กิจกรรมการกรีดยาง 

      กิจกรรมการตลาดยางพารา     
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 แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางสําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพการปฏิบัติงาน  

ธรรมาภิบาล และความเปนธรรมของแรงงานจางในการทําสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางในจังหวัดสงขลา 

 

ประเด็นขอคําถาม 

1.ประวัติการใชแรงงานจางในการทําสวนยางพาราในอดีตและลักษณะการปฏิบัติงานของแรงงานจางในการทํา   

   สวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง 

• ประเภทรูปแบบผลผลิตของแรงงานจาง  

• ชวงเวลาทํางานของแรงงานจางกรีด จํานวนชั่วโมงการทํางานของแรงงานจางกรีด  

• ความสามารถของแรงงานจางกรีด  

• แหลงที่มาของแรงงานจางกรีดและกิจกรรมของแรงงานจางกรีด  

• ปญหาในการใชแรงงานจางในการทําสวนยางพารา ขอจํากัดในการปฏิบัติงานของการใชแรงงานจางใน

การทําสวนยางพาราและขอเสนอแนะ 

             2. หลักธรรมาภิบาล 8 ประการของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ปญหา และ 

                 ขอจํากัดในธรรมาภิบาล 

             3.ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 

             4.ขอเสนอแนะรูปแบบธรรมาภิบาลและความเปนธรรมท่ีเหมาะสมในระบบการจางงาน 

                ในระบบการผลิตยางพาราที่นําไปสูความอยูดีกินดีและสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของแรงงานจางและ 

                ครัวเรือนเกษตรกรในอนาคต 
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  ธรรมาภิบาล และความเปนธรรมของแรงงานจางในการทําสวนยางพาราของ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ในจังหวัดสงขลา 
Governance, and Fairness of Hired Labors in Rubber Plantation of Para-rubber 

Farmers’ households in Songkhla Province 
 

บัญชา สมบูรณสุข1, ประวัติ เวทยประสิทธิ์2 และ วันชัย ธรรมสัจจการ3 

Buncha Somboonsuke1,  Prawat Wettayaprasit2  and  Wanchai Dhammasaccakarn3  

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษาการปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในการ

ปฏิบัติงานของแรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา ศึกษาตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และความเปนธรรมของ

แรงงานจางและศึกษาปญหา และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธรรมมาภิบาลระหวางแรงงานจาง 

สถานที่ทําการวิจัย ไดแก 6 อําเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบดวย อําเภอสะเดา อําเภอรัตภูมิ อําเภอ

หาดใหญ อําเภอบางกล่ํา อําเภอควนเนียงและอําเภอนาหมอม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก แรงงาน

จางในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ปฏิบัติงานในการทําสวนยางพาราทั้งปฏิบัติงานทุกกิจกรรม

การผลิตยางทั้งหมด และปฏิบัติงานผลิตบางกิจกรรมการผลิตยางจํานวน 395 ครัวเรือนที่ไดจากการสุม

ตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane และผูใหขอมูลหลัก ไดแกแรงงานจางใน

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา จํานวน 60 ครัวเรือน ที่ไดจากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือใน

การวิจัยไดแก  แบบสอบถามแบบมีโครงสราง และแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบไมมีวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

ดวยโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร ไดแก คารอยละคาเฉลี่ยเลขคณิต   สวนการวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยเรียบเรียงและสังเคราะหขอมูล  ผลการศึกษาพบวาประเภทกิจกรรมการผลิตยางพารา

ที่แรงงานจางปฏิบัติมากที่สุด คือ กิจกรรมการกรีดยางเฉลี่ยรอยละ 85.8 กิจกรรมการปลูกยางพารามีการ

ปฏิบัติงานในงานเฉลี่ย รอยละ 43.6 สําหรับธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานของแรงงาน

จางในครัวเรือนเกษตรกรพบวาโดยสวนใหญมีระดับธรรมาภิบาลอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.64) และ

พบวา ธรรมาภิบาลในเร่ืองการเขาไปมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะปฏิบัติและตัดสินใจในกิจกรรมการ

กรีดยางพาราของแรงงานจางมีคาเฉลี่ยสูง (3.51 อยูในเกณฑมาก) รองลงมาในเร่ืองการมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของแรงงานจาง และครัวเรือนเกษตรกรอยูในเกณฑปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.12)

สําหรับตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรมพบวาโดยภาพรวมตัวชี้วัดธรรมาภิบาลมีคาถวงนํ้าหนัก

ระดับความสําคัญของตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรมพบวาในภาพเฉลี่ยรวม 0.70 อยูในระดับมี

ความสําคัญมากโดยตัวชี้วัดในประเด็นอัตราคาจางที่ตกลง เปนตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 0.86 อยูใน

ระดับมีความสําคัญมากที่สุดในการกําหนดธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในขณะที่ตัวชี้วัดในประเด็นการ
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มีสวนรวมในการใหขอคิดและขอเสนอแนะปฏิบัติและตัดสินใจในกิจกรรมการตลาดยางพารามีคาเฉลี่ย

นอยคือ  0.46 อยูในระดับมีความสําคัญปานกลางในการกําหนดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม สําหรับ

ปญหาที่สําคัญเกี่ยวกับธรรมาภิบาล คือขอตกลงสัญญาขึ้นอยูกับนายจางเพราะนายจางเปนเจาของสวน สวน

ขอเสนอแนะที่สําคัญในการพัฒนาธรรมมาภิบาลและความเปนธรรมของแรงงานจางในระบบการทําสวน

ยางพารา คือสรางขอตกลงที่เสมอภาคไมเอาเปรียบซึ่งกันและกันอยางมีมาตรฐานและเปนลายลักษณอักษร 

สําหรับรูปแบบธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการจางแรงงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในป พ.ศ.2558 ดังน้ี สามารถแบงออกเปน 3 ระบบยอยที่สัมพันธกัน คือ ปจจัยภายในระบบการจาง

แรงงาน ปจจัยภายนอกระบบการจางแรงงานและระบบปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมระบบการ

จางแรงงาน 

 

คําสําคัญ: แรงงานจาง ธรรมาภิบาลแรงงานจาง, แรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา, และความเปนธรรม

แรงงานจาง  

………………………………………………………………………………………………………….. 
1,2ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ สงขลา 90110 
1,2Department of Agricultural development, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla  
   University Songkhla Province, Thailand 90112 

3 ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ สงขลา 90110 
3 Department of Educational Foundation, Faculty of Liberal Art,  Prince of Songkla University,  
  Songkhla Province,Thailand. 90112 

 

Abstract 
 

This study aimed to examine governance, fairness, and indicators including with problems 
and suggestions for the development of governance and fairness of hired labors working in 
para-rubber plantation. The study was conducted   in Songkhla province in  6 districts of 
Sadao, Rattaphum, Hat yai, Bangklam, Khuanniang, and Namom. The random sampling for 
the number of 396 labors hired by households working in para-rubber plantation who were 
doing all activities and those doing only some activities of para-rubber production calculated 
from the formula of Taro Yamane. The major informants selected by the purposive sampling 
were hired labors working in 60 households of para-rubber farmers. Structured interviewing 
instrument and in-depth interviewing instrument with non-quantitative statistical analysis.  A 
package for the social sciences was used for data analysis. Descriptive statistics such as 
percentage and arithmetic mean were employed. Qualitative statistical analysis would be 
carried out by sorting and synthesizing of data. The study found that para-rubber tapping was 
the most activity practiced by hired labors at average value of 85.8 percent. Para-rubber 
planting was practiced at average value of 43.6 percent. For governance and fairness of labors 
hired by households, the study found that most respondents rated at medium value (average 
of 2.64). For involving of giving suggestions and decisions for para-rubber tapping activity, 
respondents rated at high value (high average of 3.5) with lower average of efficiency and 
effectiveness of working of hired labors at medium value (average of 3.12). For the whole 
picture of indicators for governance and fairness, the study weighted the significant level at 
average value of 0.70 that signified the high significance of indicators. Indicators related to 
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agreeable wage were rated at maximum average value of 0.86 that had significance for 
specifying governance and fairness. Indicators related to issues of involving and giving 
suggestions and decisions for para-rubber marketing activity was rated at low average value 
of 0.46 that signified the medium significance of indicators. The major problem related to 
governance and fairness was the contract that would rely on the employers because 
employers were owners of para-rubber plantations. For the important suggestions for the 
development of governance and fairness of hired labors in para-rubber production system was 
creating of standardized and documented equality contract without trying to get advantages 
from each other. In order to support the coming of ASEAN Economic Community in year 
2015, the pattern of governance and fairness for labor hiring system could be divided into 3 
subsystems of labor hiring system related with internal factors, external factors, and 
economic, social, and environmental factors. 
 
Keywords: hired labors, governance of hired labors, hired labors in para-rubber production 
system, and fairness of hired labors 

      

บทนํา 

ยางพาราเปนพืชที่นิยมปลูกในทวีปเอเชียรวมทั้งประเทศไทย เน่ืองจากเปนพืชปลูกงาย ไมตองดูแล

รักษามาก โรคและจํานวนของศัตรูพืชมีนอย (นุชนาฏ กังพิสดาร, 2549) ซึ่งทั้งน้ีในรูปผลผลิตของยางพารา

สามารถขายและแปรรูปไดทุกสวน ในอดีตเกษตรกรชาวสวนยางพาราใชแรงงานครัวเรือนในการจัดการ

สวนยางพาราในรูปทุกกิจกรรมเน่ืองจากมีสมาชิกในครัวเรือนมากกวาที่มีอยูพื้นที่ในงานทําการเกษตร และ

ทั้งน้ีบางคนไมไดรับการศึกษาหรือไดรับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและไมมีอาชีพอ่ืนรองรับจึงทํางาน

ภาคเกษตรตามบิดามารดา  (ชุมสิน    ทองมิตร, 2543) ผลจากการประกอบอาชีพทําสวนยางพารา สามารถ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพความเปนอยูของเกษตรกรใหมีความมั่นคงดานรายได และมีฐานะทาง

เศรษฐกิจดีขึ้นมาตามลําดับ (ฐานันศักด์ิ เทพญา, 2542) จนหลังจากป พ.ศ.2425 รัฐบาลใหความสําคัญ กับ

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราและมีการใชแรงงานกรีดยางมากขึ้น สงผลใหมีการใชเทคโนโลยีการ

ผลิตมากขึ้น เชน การผสมพันธุพืชสัตวที่ใหผลผลิตสูง แตมีการใชสารเคมีชนิดตางๆ   และการใช

เคร่ืองจักรกลการเกษตร เปนตน ซึ่งไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดานดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

วัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาวะอนามัยและระบบนิเวศวิทยา (พลชิต บัวแกว, 2550) อยางไรก็ตามการใช

เทคโนโลยีสมัยใหมตลอดระยะเวลา 40 ปที่ผานมาทําใหเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางพารา

ไทย ประสบปญหาการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งในดานการผลิต และในเร่ืองของ

ระบบการตลาด เชน การใชสารเคมีมากขึ้น และการแกปญหาศัตรูพืชจําพวก โรครา แมลง วัชพืชหรือสัตว

อ่ืนๆ ดวยการใชสารเคมีมีพิษชนิดตางๆ (อางถึงใน เดชา ศิริภัทร, 2554) สงผลใหชุมชนเกษตรกรรมเร่ิมมี

การเปลี่ยนแปลงจากการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเปนมุงเนนการผลิตเพื่อขายผลผลิตเปนหลัก ทําใหมี

คาใชจายสูงขึ้นภาวะหน้ีสินเร่ิมเกิดขึ้น วงจรการหมุนเงินเพื่อการใชหน้ีเร่ิมแคบลงมาเน่ืองจากภาวะเงินฝด 

ภาวะสังคมเปลี่ยนแปลง ไรหลักยึดในการดํารงชีพ (ไพรัตน   ทรงพาณิชย, 2550) 
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ประกอบกับในชวง พ.ศ.2555-2556 ราคายางแผนดิบ (Unsmoked Sheet) และราคานํ้ายางสด 

(Latex)   เร่ิมมีแนวโนมราคายางตกตํ่าลง คาใชจายในครัวเรือนคอนขางสูง ทําใหแรงงานครัวเรือนบางสวน

เร่ิมเคลื่อนยายแรงงานไปทํางานนอกภาคเกษตร ลูกหลานเกษตรกรมีการเคลื่อนยายออกไปจากทองถิ่น

สูงขึ้นเพื่อศึกษาตอเมื่อไดงานแลวสงเงินกลับมาบานโดยไมไดสนใจแรงงานภาคสงผลตอระบบแรงงานใน

การทําสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง เชน ขาดแคลนแรงงานครัวเรือน และมีการจาง

แรงงานมากขึ้น นอกจากน้ีระบบการจางแรงงาน ในการทําสวนยางพารามีความซับซอนมากขึ้น (บัญชา 

สมบูรณสุข และคณะ, 2555) โดยเฉพาะปญหาเร่ืองความเปนธรรม และระบบธรรมาภิบาลในระบบการจาง

แรงงาน   ซึ่งปจจุบันพบวา แรงงานจางไมไดรับความเปนธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบจางผูวาจาง เชนเดียวกับ   

การฉอโกงของแรงงานจางตอนายจางพบเห็นไดโดยทั่วไปในกิจกรรมการกรีดยางพารา เปนตน (วาสนา 

ประสมศรี, 2554) โดยเฉพาะปจจุบันแนวโนมการจางแรงงานของครัวเรือนเกษตรกรจะมีมากขึ้นทั้งแรงงาน

ไทยและแรงงานตางดาวภายใตภาวะความไมแนนอนของสภาพอากาศ และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนหรือ Asian Economic community (AEC) ซึ่งมีผลโดยตรงตอธรรมาภิบาลและความเปนธรรมใน

ระบบการจางแรงงานในระบบการผลิตยางพารา 

ดังน้ันผูวิจัย จึงสนในที่จะศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาล และความเปนธรรมของแรงงาน

จาง และครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในระบบการผลิตยางพาราภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันเพื่อหาตัวชี้วัด และรูปแบบธรรมาภิบาล และความเปนธรรมในระบบการ

จางงานการผลิตยางพาราที่สามารถทําใหเกิดความอยูดีมีสุขและคุณภาพชีวิตของแรงงานจางและครัวเรือน

เกษตรกรชาวสวนยางพาราของไทยในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

  1.  การปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานของแรงงานจางในระบบการ

ผลิตยางพารา 

 2. ศึกษาตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และความเปนธรรมของแรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา 

 3. ปญหา และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธรรมมาภิบาลระหวางแรงงานจางในระบบการ

ผลิตยางพารา 

การตรวจเอกสาร 

กิจกรรมการผลิตยางพาราของแรงงาน 

 Somboonsuke et al. (2011) ไดจําแนกกิจกรรมของแรงงานในระบบการผลิตยางพาราสามารถ

จําแนกได 3 กิจกรรมตามอายุตนยางพารา คือ (1) กิจกรรมชวงระยะปลูกยางพารา (0-1 ป) ซึ่งมีกิจกรรม

ไดแก การเตรียมพื้นที่ปลูก การวางแนวหลุมหรือการทําขั้นบันได การขุดหลุมปลูก การเตรียมวัสดุปลูกยาง 
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การใสปุยรองหลุม การปลูก การปลูกซอม และการตัดแตงกิ่ง (2) กิจกรรมชวงระยะยางพารายังไมไดใหผล

ผลิต ไดแก การใสปุย การควบคุมวัชพืช การปองกันและกําจัดโรค การตัดแตงกิ่ง การทําแนวปองกันไฟ (ถา

จําเปน) และกิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการจัดการและการดูแลรักษาสวนยางและ (3) กิจกรรมชวงระยะ

ยางพาราใหผลผลิตจนถึงโคนตนยาง ซึ่งมี 2 ลักษณะ ไดแก ลักษณะแรก การเตรียมอุปกรณสําหรับการกรีด

ยางพารา เชน การลับมีด การกรีดยางพารา การเก็บนํ้ายาง การจัดการผลผลิต เชน การทํายางแผน และการ

เตรียมนํ้ายางสด ลักษณะที่สอง การเตรียมผลผลิตเพื่อการขาย การขนสง และการขายยาง นอกจากน้ี 

Somboonsuke et al. (2011) ไดแบงประเภทของแรงงานในระบบการผลิตยางพาราในพื้นที่ปลูกยางภาคใต 

ตามชวงการผลิตยางพารา ไว 4 ประเภท ไดแก แรงงานปลูก แรงงานจัดการและการดูแลรักษาสวนยาง 

แรงงานกรีด และแรงงานการตลาด ซึ่งกิจกรรมของแรงงานแตละประเภทดังแสดงภาพที่ 1 

          

 

 

แรงงานปลูกยาง แรงงานจัดการสวนยาง  

 

แรงงานกรีดยาง แรงงานตลาดยาง 

กิจกรรมหลัก: 

-การเตรียมพ้ืนที่ปลูก 

-การวางแนวหลุม  

-การขุดหลุม 

-การเตรียมวัสดุปลูก 

-การใสปุยรองหลุมและการจัดการ 

-การปลูกยางและการปลูกซอม 

-การตัดแตงกิ่ง 

 

กิจกรรมหลัก 

-การใสปุย 

-การกําจัดวัชพืช 

-การปองกันและกําจัดโรค 

-การตัดแตงกิ่ง 

 

กิจกรรมหลัก 

-การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ

สําหรับการกรีดยาง 

-การกรีดยางพารา 

-การเก็บผลผลิต 

-การจัดการผลผลิต (การเตรียมน้ํา

ยางสดและการทํายางแผน) 

 

 

กิจกรรมหลัก: 

-การเตรียมผลผลิตเพ่ือการขาย 

-การขนสง 

-การขายยางที่ตลาดรับซื้อ   

 

ภาพท่ี 1: กิจกรรมการปฏิบัติงานของแรงงานในระบบการผลิตยางพาราไทย 

ท่ีมา: Somboonsuke et al., (2011) 

  

การจัดการแรงงานภาคเกษตรตามหลักธรรมาภิบาล 

                 สําหรับหลักธรรมาภิบาลเพื่อสรางความเปนธรรมทางการเกษตรสําหรับแรงงานจางกรีดในสวน

ยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง มี 8 ประการ คือ การมีสวนรวม (participatory) การปฏิบัติตาม

กฎหมาย (rule of law) ความโปรงใส (transparency) ความรับผิดชอบ (responsiveness) ความสอดคลอง 

(consensus oriented) ความเสมอภาค(equity and inclusiveness) การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(effectiveness and efficiency) และการมีเหตุผล (accountability)  ซึ่งหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 8 ประการ

ดังกลาวขางตนสามารถนํามาประยุกตในงานวิจัยน้ี โดยพิจารณาในระบบการจางแรงงานในระบบการผลิต

ยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ไดแก (1) การมีสวนรวมในการคิดและเสนอแนะ และ

ปฏิบัติ (2)การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ ขอตกลงที่ตกลงกันไวของแรงงานจาง และครัวเรือน

             อายุยาง 0-1 ป 
อายุยาง ต้ังแต2 ป จนถึงเปด

กรีด(ชวงยางไมใหผลผลิต) 

 

อายุยางต้ังแตปที่เปดกรีด หรือชวงที่ยางใหผลผลิต 
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เกษตรกรชาวสวนยางพารา (3)ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของแรงงานจางในระบบการผลิตและ

ครัวเรือนเกษตรกร (4)ความรับผิดชอบตอหนาที่ของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา

ตามที่ตกลงกันไว (5)ความสอดคลองในความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติงานในระบบการผลิตยางพารา

ของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา (6)ความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน การยอมรับ

และการใหเกียรติกันระหวางแรงงานจางและแรงงานครัวเรือน (7)การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรและ (8)การมีเหตุผลในการปฏิบัติงานของแรงงานจาง

และครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราซึ่งผูรับจางละผูวาจางจะตองยึดถือเพื่อใหเกิดความเปนธรรมใน

ระบบการผลิตยางพารา 

วิธีดําเนินการวิจัย 

           

 สถานที่ทําการวิจัยไดแก 6 อําเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบดวย อําเภอสะเดา อําเภอรัตภูมิ 

อําเภอหาดใหญ อําเภอบางกล่ํา อําเภอควนเนียงและอําเภอนาหมอม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก 

แรงงานจางในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ปฏิบัติงานในการทําสวนยางพาราทั้งปฏิบัติงานทุก

กิจกรรมการผลิตยางทั้งหมด และปฏิบัติงานผลิตบางกิจกรรมการผลิตยางจํานวน 395 ครัวเรือนสําหรับการ

เก็บขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากการสุมดดยใชสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane และแรงงาน

จางในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราจํานวน 60 ครัวเรือนสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 

สําหรับเคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามแบบมีโครงสราง และแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบไมมี

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร ไดแก คารอยละคาเฉลี่ยเลข

คณิต   สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยเรียบเรียงและสังเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัย 

1. การปฏิบัติงานของแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในการทําสวนยางพารา 

  จากการศึกษาพบวาประเภทกิจกรรมการผลิตยางพาราที่แรงงานจางปฏิบัติมากที่สุดคือกิจกรรมการ

กรีดยางเฉลี่ยรอยละ 85.8  ซึ่งการปฏิบัติงานในกิจกรรมการผลิตทั้ง 4 กิจกรรมพบวากิจกรรมการปลูก

ยางพารา การปฏิบัติงานในงานเฉลี่ย รอยละ 43.6 กิจกรรมการจัดการสวนยางพารา การปฏิบัติในงานเฉลี่ย 

รอยละ 34.7 กิจกรรมการกรีดยางพารา มีการปฏิบัติงานเฉลี่ย รอยละ 85.8 กิจกรรมการขายผลผลิต มีการ

ปฏิบัติงานเฉลี่ยรอยละ 22.7  ดังแสดงในตารางที่ 1   
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ตารางท่ี 1 รอยละกิจกรรมการปฏิบัติงานการผลิตยางพาราของแรงงานจางในครัวเรือนเกษตรกร 

               ชาวสวนยางพารา 

กิจกรรมปฏิบัติงานของแรงงาน

จาง* 

จํานวน รอยละ** 

1.กิจกรรมการปลูก(ตอบได

มากกวา1) 

• การเตรียมพื้นที่ปลูก 

• การวางแนวหลุม  

• การขุดหลุม 

• การเตรียมวัสดุปลูก 

• กา รใ ส ปุ ย รองหลุ ม แล ะ ก า ร

จัดการ 

• การปลูกยางและการปลูกซอม 

• การตัดแตงกิ่ง 

 

74 

341 

62 

45 

 

291 

375 

20 

 

18.7 

86.3 

15.7 

11.4 

 

73.7 

94.9 

5.06 

2.กิจกรรมการจัดการและดูแล

รักษาสวนยาง(ตอบไดมากกวา

1) 

• การใสปุย 

• การกําจัดวัชพืช 

• การปองกันและกําจัดโรค 

• การตัดแตงกิ่ง 

 

 

258 

205 

44 

39 

 

 

65.3 

51.9 

11.1 

9.9 

3.กิจกรรมการเก็บเกี่ยว(การกรีด

ยาง) (ตอบไดมากกวา1) 

• การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ

สําหรับการกรีดยาง 

• การกรีดยางพารา 

• การเก็บผลผลิต 

• การจัดการผลผลิต(การเตรียมนํ้า

ยางสดและการทํายางแผน) 

 

 

387 

 

376 

301 

 

295 

 

 

97.8 

 

95.2 

76.2 

 

74.7 

4.กิจกรรมการตลาดผลผลิตยาง

(ตอบไดมากกวา1) 
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• การเตรียมผลผลิตเพื่อการขาย 

• การขนสง 

• การขายยางที่ตลาดรับซื้อ 

103 

89 

77 

26.0 

22.5 

19.5 

ท่ีมา:จากการสัมภาษณแรงงานจางจํานวน 395 คน 

หมายเหตุ *จากการศึกษาพบวาแรงงานจางทํากิจกรรมไดหลายอยางและคิดรอยละจากจํานวนแรงงาน 395 คน 

    **รอยละจากจํานวนแรงงานจาง 395 คน 

2. ธรรมาภิบาลและความเปนธรรมของแรงงานจางในการทําสวนยางพารา 

ภาพท่ี 2 คาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานของ 

            แรงงานจางในครัวเรือนเกษตรกร 

หมายเหตุ:1)  การมีสวนรวมในการใหขอคิดและขอเสนอแนะ ปฏิบัติ และตัดสินใจในกิจกรรมการปลูกยางพารา  2)การ

เขาไปมีสวนรวมในการใหขอคิดและขอเสนอแนะ การปฏิบัติ และตัดสินใจในกิจกรรมการจัดการสวนยางพารา  3)การเขา

ไปมีสวนรวมในการใหขอคิดและขอเสนอแนะ ปฏิบัติและตัดสินใจในกิจกรรมการกรีดยางพารา  4)การเขาไปมีสวนรวม

ในการใหขอคิดและขอเสนอแนะ ปฏิบัติและตัดสินใจในกิจกรรมการตลาด 5)โอกาสในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

เก่ียวกับแผนการดําเนินงานรวมกับ เจาของสวนยางพารา 6)การมีสวนรวมการตัดสินใจเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและการ

เลือกใชแรงงาน 7)เจาของสวนยางพารา(นายจาง)ไดปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ตกลงกันไวในกิจกรรมการผลิตยาง 8)แรงงาน

จางไดปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ตกลงกันไวในกิจกรรมการผลิตยางพารา  9)การปฏิบัติงานมีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

ของแรงงานจางในระบบการผลิตและครัวเรือนเกษตรกร 10)ความรับผิดชอบตอหนาที่ของแรงงานจางและครัวเรือน

เกษตรกรชาวสวนยางพาราตามที่ตกลงกันไว 11)ความสอดคลองในความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติงานในระบบการ

ผลิตยางพาราของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 12)ความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน การยอมรับ

และการใหเกียรติกันระหวางแรงงานจางและแรงงานครัวเรือน 13)การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกร 14) การใชเหตุผลในการปฏิบัติงานของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางพารา 

เกณฑในการวัด :คาเฉล่ีย 1.00-1.75 เกณฑนอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.76-2.50 เกณฑนอย คาเฉล่ีย 2.51-3.25 เกณฑปานกลาง 

คาเฉล่ีย 3.26-4.00 เกณฑมาก 
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ตัวชี้วดัธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมของแรงงานจาง

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานของแรงงานจาง

ในครัวเรือนเกษตรกรพบวาโดยสวนใหญมีระดับธรรมาภิบาลอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.64) และ

พบวา ธรรมาภิบาลในเร่ือง การเขาไปมีสวนรวมในการใหขอคิดและขอเสนอแนะ ปฏิบัติและตัดสินใจใน

กิจกรรมการกรีดยางพาราของแรงงานจางมีคาเฉลี่ยสูง (3.51 อยูในเกณฑมาก) รองลงมาในเร่ืองการมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของแรงงานจาง และครัวเรือนเกษตรกรอยูในเกณฑปาน

กลาง (คาเฉลี่ย 3.12) และประเด็นความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน การยอมรับและการใหเกียรติกัน

ระหวางแรงงานจางและแรงงานครัวเรือนอยูในระดับปานกลาง และประเด็นการใชเหตุผลในการปฏิบัติงาน

ของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราอยูในเกณฑปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.09) ในขณะที่

ประเด็นการมีสวนรวมในการใหขอคิดและขอเสนอแนะ ปฏิบัติ และตัดสินใจในกิจกรรมการปลูกยางพารา

และประเด็นการมีสวนรวมการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเลือกใชแรงงานมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด

คืออยูในเกณฑนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 1.08 และ1.31) ซึ่งจากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาในพื้นที่ศึกษาธรรมาภิบาล

และความเปนธรรมของแรงงานจางของครัวเรือนเกษตรกรในปจจุบันอยูในระดับปานกลาง มีบางประเด็น

เชน กิจกรรมการกรีดยางพารา และกิจกรรมมีการยอมรับและไวเน้ือเชื่อใจกันพอสมควร และมีการใช

เหตุผลและการยึดถือขอตกลงกันพอสมควรแตอยางไรก็ตามในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงองคประกอบในระบบ

การผลิต เชน การตัดสินใจใชเทคโนโลยี การคัดเลือกแรงงานเขามาปฏิบัติงานยังคงเปนการตัดสินใจของ

นายจางเปนสวนใหญ เชนเดียวกับการมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะการปฏิบัติ และตัดสินใจใน

กิจกรรมการปลูกยางพารานายจางมีบทบาทมากและยังไมเปดโอกาสใหแรงงานจางเขามามีสวนรวม

เทาที่ควร 

3. ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรมของแรงงานจาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และความเปนธรรม ของแรงงานจางในระบบการผลิต 

            ยางพาราและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ท่ีมา:การสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยาง 60 คน 
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หมายเหตุ: 

  (1)ตัวช้ีวัดการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ปฏิบัติ และตัดสินใจในกิจกรรมการปลูกยางพารา

แรงงาน 0.67 (2)คุณภาพของการปฏิบัติงานของแรงงานจาง 0.84 (3)การมีสวนรวมในการใหขอคิดและขอเสนอแนะปฏิบัติ

และตัดสินใจในกิจกรรมการตลาดยางพารา 0.46 (4)โอกาสในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับแผนการ

ดําเนินงานรวมกับเจาของสวนยางพารา 0.71 (5)อัตราคาจางที่ตกลง 0.86 (6)การปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ตกลงกันไวใน

กิจกรรมการผลิตยางของเจาของสวนยางพารา (นายจาง) 0.71 (7)การปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ตกลงกันไวในกิจกรรมการผลิต

ยางพาราของแรงงานจาง 0.78 (8)ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของแรงงานจางในกิจกรรมการผลิตยางพารา  0.71 

(9)ความรับผิดชอบตอหนาที่ของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามที่ตกลงกันไว 0.73 (10)ความ

สอดคลองในความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติงานในกิจกรรมการผลิตยางของแรงงานจางและครัวเรือนเกษตรกร 

ชาวสวนยางพารา 0.71 (11)ความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน การยอมรับและการใหเกียรติกันระหวางแรงงานจางและ

แรงงานครัวเรือนในกิจกรรมการผลิตยาง 0.7 (12)ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของแรงงานจางและ

ครัวเรือนเกษตรกรในกิจกรรมการผลิตยาง 0.68 

เกณฑในการวัด:คาเฉล่ียระหวาง 0.00-0.20 เกณฑไมมีความสําคัญเลย คาเฉล่ียระหวาง 0.21-0.40 เกณฑมีความสําคัญนอย 

คาเฉล่ียระหวาง 0.41-0.60 เกณฑมีความสําคัญปานกลาง คาเฉล่ียระหวาง 0.61-0.80 เกณฑมีความสําคัญมาก และคาเฉล่ีย

ระหวาง 0.81-1.00 เกณฑมีความสําคัญมากที่สุด 

 

 จากภาพที่ 3 แสดงคาถวงนํ้าหนักระดับความสําคัญของตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม

พบวาในภาพเฉลี่ยรวม 0.70 อยูในระดับมีความสําคัญมากโดยตัวชี้วัดในประเด็นอัตราคาจางที่ตกลงเปน

ตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 0.86 อยูในระดับมีความสําคัญมากที่สุดในการกําหนดธรรมาภิบาลและความ

เปนธรรมในขณะที่ตัวชี้วัดในประเด็นการมีสวนรวมในการใหขอคิดและขอเสนอแนะปฏิบัติและตัดสินใจ

ในกิจกรรมการตลาดยางพารามีคาเฉลี่ยนอยคือ  0.46 อยูในระดับมีความสําคัญปานกลางในการกําหนด 

ธรรมาภิบาลและความเปนธรรม จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาตัวชี้วัดในประเด็นตางๆทั้ง 12 ตัวชี้วัดมีระดับ

ความสําคัญมากถึงมากที่สุดโดยสวนใหญในการกําหนดธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการจาง

แรงงานในระบบการผลิตยางพาราในพื้นที่ศึกษาได 

4. ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลและความเปนธรรมของแรงงานจางในการผลิต

ยางพารา 

4.1. ปญหาและขอจํากัดในการใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของแรงงานจางในระบบการผลิต 

       ยางพารา 

ตารางท่ี 2  ปญหาและขอจํากัดในการใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของแรงงานจาง  

               ในระบบการผลิตยางพารา 

 ปญหาและขอจํากัด รอยละ 

1.ขอตกลงสัญญาขึ้นอยูกับนายจางเพราะนายจางเปนเจาของสวน 33.5 

2.นายจางเอาเปรียบในการทํางานมากเกินไป 20.1 
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3.การแบงสัดสวนผลประโยชนทําใหแรงงานเสียเปรียบ 15.5 

4.เจาของเปนคนมีระเบียบในการทํางานมากเกินไป 13.1 

5.ความไมแนนอนในการจางงาน (ใหออกตอนไหน ใหใครกรีดก็ได) 12.7 

6.ตองออกคาใชจายอยูคนเดียวเจาของไมชวยออกคาใชจาย 5.1 

จากตารางที่ 2 พบวาปญหาที่สําคัญเกี่ยวกับธรรมาภิบาลไดแก ขอตกลงสัญญาขึ้นอยูกับนายจาง

เพราะนายจางเปนเจาของสวนมากที่สุดรอยละ 33.5 จากการศึกษาพบวานายจางจะเปนผูกําหนดเงื่อนไขใน

การจางสวนใหญ เน่ืองจากในพื้นที่สวนใหญไมขาดแคลนแรงงานการปลูกยางพารา และพบวาขออางของ

นายจางที่วาปจจัยการผลิตสูงตองรับภาระในสวนน้ีทําใหแรงงานตองจํายอม ซึ่งพบวาไมเปนธรรมตอ

แรงงานจาง ถูกเอารัดเอาเปรียบอยูบอยคร้ัง และมีขอสังเกตวาหากเปนแรงงานตางดาวหรือผิดกฎหมายก็

ตองจํายอมในเงื่อนไขและสัญญาที่เจาของสวนเสนอ นอกจากน้ียังพบปญหาเจาของสวนยางพาราเอาเปรียบ

ในการทํางานมากเกินไป ปญหาการแบงสัดสวนผลประโยชนที่ทําใหแรงงานเสียเปรียบ ความเขมงวดของ

เจาของสวน ความไมแนนอนในการจางงาน และปญหาการเสียคาใชจายในการปฏิบัติงานของแรงงานจาง

พบรอยละ 20.1, 15.5, 13.1, 12.7, และ 5.1 ตามลําดับ 

 

4.2  ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลของแรงงานจางในระบบการผลิตยางพาราในอนาคต 

ตารางท่ี  3 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลของแรงงานจางในระบบการผลิตยางพารา 

                ในอนาคต 

ขอเสนอแนะ รอยละ 

สรางขอตกลงที่เสมอภาคไมเอาเปรียบซึ่งกันและกันอยางมีมาตรฐาน 32.1 

แรงงานควรเปนแรงงานจางในทองถิ่น 25.8 

ปรับเงื่อนไขการแบงสัดสวนผลประโยชนใหทันสมัยและทันตอสภาวะ

เศรษฐกิจ สังคมในปจจุบัน 

15.2 

ควรมีการยอมรับ และไวเน้ือเชื่อใจกันในการปฏิบัติงานของแรงงานใหมากขึ้น 14.1 

สัญญาและขอตกลงควรมีความชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 12.9 

จากตารางที่ 3 พบวาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลของแรงงานจางในระบบการ

ยางพาราในอนาคตที่สําคัญไดแก ควรสรางขอตกลงที่ไมเอาเปรียบและมีมาตรฐานที่ชัดเจนรอยละ 32.1 ควร

จางแรงงานจางในทองถิ่นเน่ืองจากปองกันการโกงและสะดวกในการติดตามเมื่อเกิดปญหารอยละ 25.8 

ปรับเงื่อนไขการแบงสัดสวนผลประโยชนใหทันสมัยและทันตอสภาวะเศรษฐกิจ สังคมในปจจุบัน รอยละ 

15.2 ควรมีการยอมรับ และไวเน้ือเชื่อใจกันในการปฏิบัติงานของแรงงานใหมากขึ้นพบรอยละ 14.1และ

สัญญาและขอตกลงควรมีความชัดเจนและเปนลายลักษณอักษรรอยละ 12.9 ตามลําดับ นอกจากน้ีจาก

การศึกษาขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลของแรงงานจางในระบบการ

ผลิตยางพารา พบวามีขอเสนอแนะ 8 ประการจากการเสวนา ดังน้ี(1)กระบวนการมีสวนรวมและการสราง
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ความรูและความเขาใจในสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งกันและกัน จะทําใหไมเกิดการเอารัดเอาเปรียบ

กัน และรูเทาเทียมกัน สงผลใหขอตกลงรวมกันระหวางแรงงานจางกับเจาของสวนยางพาราที่เปนธรรมได

(2)ภาครัฐควรสรางหรือกําหนดกรอบหรือกฎเกณฑกวางเกี่ยวกับอัตราคาจางและเงื่อนไขตางๆที่สามารถ

ปรับใชไดทุกสภาพพื้นที่ (3)การยอมรับและการไวเน้ือเชื่อใจเปนตัวแปรสําคัญในกระบวนการจางงานที่

ยั่งยืนและสามารถชวยลดปญหากลโกงและเพิ่มความเปนธรรมได (4)ในการกําหนดสัดสวนอัตราคาจาง 

ควรคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม สถานการณแรงงานในพื้นที่ สภาพสวนยางพารา ขนาดสวนยางพารา

และประเพณีที่ยึดปฏิบัติอยูในปจจุบันเปนตัวต้ัง (5)โดยทั่วไปขอตกลงระหวางแรงงานจางกับเจาของสวน

ยางพาราไมมีเปนลายลักษณอักษร ดังน้ันควรเร่ิมสรางระบบการจางงานดวยลายลักษณอักษร (6)สงเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพแรงงานครัวเรือนใหสามารปฏิบัติการผลิตยางไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นโดยไมตองไปจางแรงงานนอกครัวเรือน (7)รัฐควรมีโครงการที่เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพทั้งความรู ความ

เขาใจ และทักษะเพื่อสรางธรรมาภิบาลและความเปนธรรมใหกับแรงงานและเจาของสวนยางพาราและ

(8)ควรคํานึงถึงสวัสดิการ และความมั่นคงในอาชีพสําหรับแรงงานจาง 

สรุปและเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาการปฏิบัติงานของแรงงานจาง ธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน

ของแรงงานจาง ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และความเปนธรรม ของแรงงานจาง และ ปญหา และเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาธรรมมาภิบาลระหวางแรงงานจางสามารถสังเคราะหสรุปและเสนอแนะประเด็นที่นาสนใจ

ดังน้ี  

1.  คุณภาพและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของแรงงานจาง ระดับความสัมพันธระหวางกัน และ

ขอตกลงท่ีท้ังสองฝายพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหเกิดธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการ

ผลิตยางพารา จากผลการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของแรงงานจางและของครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราในปจจุบันชี้ใหเห็นวาแรงงานจางสวนใหญมีประสบการณการรับจางเปนเวลานาน และ

พบวาโดยสวนใหญคุนเคยกับเจาของสวนยางเน่ืองจากโดยสวนใหญเปนคนในพื้นที่ ซึ่งจากการศึกษามี

ขอสังเกตวาเจาของสวนยางพารามักจะใชแรงงานจางเดิมไมคอยจะมีการเปลี่ยนแปลงมากนักและมีความ

เชื่อมั่นและไวใจแรงงานจางเน่ืองจากจางมาเปนเวลานานและมีความเชื่อมั่นในพฤติกรรมและลักษณะการ

ปฏิบัติงานของแรงงานจางที่คาดวานาจะมีความซื่อสัตย ซื่อตรง และ ไมคดโกง และที่สําคัญมีความสัมพันธ

ระหวางกันสูง อีกประการหน่ึงการเคลื่อนยายแรงงานครัวเรือนสงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในระบบ

การผลิตของครัวเรือนทําใหครัวเรือนเกษตรกรจําเปนตองอาศัยแรงงานจากภายนอกเขามาทําใหแรงงานจาง

สามารถตอรองคาจางไดมากขึ้น แตอยางไรก็ตามแรงงานจางสวนใหญมีระดับการศึกษาคอนขางตํ่า ซึ่งมีผล

ตอการปรับเปลี่ยนและการรับรูสิ่งใหมๆเพื่อมาปรับการปฏิบัติงานของตนเองสงผลเร่ืองคุณภาพแรงงาน

และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของแรงงานจางในปจจุบัน ดังน้ันกลาวไดวาสถานภาพทางสังคมของแรงงาน 
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คุณภาพ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของแรงงานจาง ระดับความสัมพันธระหวางกัน และขอตกลงที่ทั้ง

สองฝายพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการจางในระบบ

การผลิตยางพารา 

2. ขอตกลงท่ีชัดเจนและเปนลายลักษณอักษรนาจะทําใหระบบการจางเปนสากลมากข้ึนภายใต

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาชี้ใหเห็นปญหาที่สําคัญ คือการตกลงกันระหวางเจาของสวนยาง

กับแรงงานจางสวนใหญไมมีลายลักษณอักษรอาศัยความเชื่อมั่น และไวใจกันเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซี่ยนในป 2558 คาดวาจะเกิดวิกฤติแรงงาน ไมวาจะเปนการเคลื่อนยายแรงงานครัวเรือนออกสู

ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น หรือมีแรงงานจางจากทั้งภายในและภายนอกประเทศเขามาในพื้นที่มากขึ้น หาก

ยังคงใชขอตกลงที่ไมมีลายลักษณอักษรจะทําใหมีการเอารัดเอาเปรียบกันในภายหลังใหเปนระบบสากลมาก

ขึ้นก็จะสงผลตอการพัฒนาธรรมาภิบาลในระบบการจาง นอกจากน้ียังพบวารูปแบบการแบงผลประโยชนมี

ความซับซอนมากขึ้นและมีหลายรูปแบบและจากผลการศึกษายังชี้ใหเห็นวานายจางมักจะเปนผูเสนอและ

กําหนดเงื่อนไขสวนใหญ 

            3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาธรรมมาภิบาลและความเปนธรรมของแรงงานจางในระบบการทําสวน

ยางพาราเปนปจจัยขับเคล่ือนธรรมาภิบาลและความเปนธรรม ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาเกี่ยวกับการ

พัฒนาธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการผลิตยางสามารถสังเคราะหออกเปนประเด็นไดคือ 

ภาครัฐควรมีนโยบายและแผนพัฒนาธรรมาภิบาลที่ชัดเจน กระบวนการกลุมที่ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 

วัฒนธรรมและประเพณีที่ยึดถือในชุมชน และการเตรียมความพรอมรับมือกับการมาของ AEC ในชุมชน

โดยการใหความรู และรับขาวสารสถานการณตางๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อเขาสู AEC ขอเสนอแนะเหลาน้ีอาจกลาว

ไดวาเปนปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอระบบการจางแรงงาน 

4. ตัวชี้วัดท่ีศึกษาพบวาในความคิดเห็นของแรงงานจางและครัวเรือนสามารถทําใหเกิดธรรมาภิบาล

ไดในระดับสูงหากปฏิบัติจริง จากผลการศึกษาตัวชี้ วัดชี้ใหเห็นวา ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวกับคุณภาพในการ

ปฏิบัติงานของแรงงานจางและอัตราคาจางที่สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันมีความสําคัญ

มากตอการสรางธรรมาภิบาล หากแรงงานจางมีฝมือและมีคุณภาพก็สามารถตอรองอัตราคาจางกับเจาของ

สวนยางพาราไดโดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานกรีดยางพาราที่มีฝมือ และผลการศึกษาตัวชี้วัดชี้ใหเห็นวามี

ความสําคัญตอการสรางธรรมาภิบาล แตอยางไรก็ตามก็ขึ้นอยูกับสถานการณเฉพาะที่ตัวชี้วัดบางตัวมีระดับ

ความสําคัญตอการสรางธรรมาภิบาลและความเปนธรรม  

5. สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เกี่ยวของกับกระบวนการสรางธรร

มาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการจางงาน สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

สิ่งแวดลอม เกี่ยวของกับกระบวนการสรางธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการจางงาน ซึ่งเปน

ปจจัยภายนอกที่มีผลตอระบบการจางแรงงาน ไดแก วิถีและวัฒนธรรมของชุมชน ระบบเกษตรอ่ืนๆใน

ครัวเรือนที่ตองอาศัยแรงงานจาง กลุม และสถาบันเกษตรกรที่มีสวนผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาล ความ

แปรปรวนสภาพภูมิอากาศ นโยบายและโครงการพัฒนาอาชีพตางๆของภาครัฐในพื้นที่ ปจจัยภายนอก
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เหลาน้ีมีผลตอระบบการจางแรงงานของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่สงผลตอปจจัยภายในที่ทํา

ใหเกิดธรรมาภิบาลและความเปนธรรม 

ซึ่งจากประเด็นดังกลาวสามารถสังเคราะห รูปแบบธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการ

จางแรงงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ.2558 ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  รูปแบบธรรมาภิบาลและความเปนธรรมในระบบการจางแรงงาน 

จากภาพที่ 4 สามารถแบงรูปแบบรูปแบบธรรมาภิบาลในระบบการจางแรงงานในระบบการผลิต

ยางพารา Governance, and Fairness Model of Hired Labor System (GFMHLS) ออกแบงเปนระบบยอยๆที่

สัมพันธกันดังรูป โดยสามารถออกเปน 3  ระบบคือ ปจจัยภายในระบบการจางแรงงาน (Hired Labor 

System Internal factors: HLIF) ปจจัยภายนอกระบบการจาง (Hired Labor System external factors: HLEF)  

และระบบปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมระบบการจางแรงงาน (Hired Labor System socio-

economics and Environment factors: HLSEF) ซึ่งปจจัยภายนอกระบบและปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอมเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดในระบบการจางแรงงานและมีผลกระทบตอปจจัยภายใน

ระบบการจาง ซึ่งสามารถควบคุมไดดวยฐานคิดที่ไดจากการศึกษาคร้ังน้ีวาการที่จะสรางธรรมาภิบาลให

เกิดขึ้นภายใตสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ตองรวมและขับเคลื่อนทุกภาคสวนและ 

ทุกองคประกอบไปพรอมๆกันจะทําสวนใดสวนหน่ึงไมได 

1. ปจจัยภายในระบบการจางแรงงาน (Hired Labor System Internal factors: HLIF) 

สําหรับระบบยอยปจจัยภายในระบบการจางงานที่สามารถควบคุมและพัฒนาไดเพื่อใหเกิดความเปนธรรม

และธรรมาภิบาลจากผลการศึกษาสามารถสังเคราะหและแบงองคประกอบได 8 องคประกอบยอย ไดแก

(1)พฤติกรรมและการปฏิบัติงานของแรงงานจาง (2)การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (3)ความพึงพอใจใน

ขอตกลง (4) ความสัมพันธระหวางแรงงานจางกับนายจาง (5)ความรูและความเขาใจ (6)ลักษณะและทักษะ

ของแรงงานจาง (7)กระบวนการติดตอสื่อสารและการประสานงานและ (8)สถานภาพทางเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน ซึ่งทั้ง 8 องคประกอบดังกลาว เปนองคประกอบที่สามารถพัฒนาและควบคุมได

(Controllable factors)  ดังแสดงในภาพที่ 5 

 

 

HLIF 

HLSEF 

HLEF 
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ภาพท่ี 5 ปจจัยภายในระบบการจางแรงงาน (Hired Labor System Internal factors: HLIF) 

2.ปจจัยภายนอกระบบการจางแรงงาน (Hired Labor System external factors: HLEF) สําหรับ

ระบบยอยปจจัยภายนอกระบบการจางแรงงาน เปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดในระบบการจางงานและมี

ผลตอระบบยอยปจจัยภายในระบบการจางแรงงาน มีองคประกอบยอย 7 องคประกอบ ไดแก วัฒนธรรม

และวิถีชุมชน ผลกระทบจากอาชีพอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับการจางแรงงาน เชน ภาคอุตสาหกรรมในชุมชน 

นโยบายและแผนพัฒนาชุมชนของรัฐ กลุมและการพัฒนากลุม การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและสภาพ

ภูมิอากาศ การจัดการพัฒนาองคกรภาครัฐที่ขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาลในชุมชน และสถานการณทาง

เศรษฐกิจและสังคมจากภายนอกประเทศ ดังแสดงในภาพที่ 6 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 ปจจัยภายนอกระบบการจางแรงงาน (Hired Labor System external factors: HLEF) 
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3.ระบบปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมระบบการจางแรงงาน (Hired Labor System  

socio-economics and Environment factors: HLSEF) เปนปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอระบบ HLEF 

และระบบ HLIF ที่ทําใหระบบการจางแรงงานเปลี่ยนแปลง ซับซอน และมีการแขงขันมากขึ้น ตลอดจนมี

ผลกระทบตอสถานการณแรงงานจางในระบบการผลิตยางพาราโดยตรง ซึ่งมี 5  องคประกอบยอยดังน้ี 

ภาวะการณเศรษฐกิจโลก การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลยุทธการแกปญหาเศรษฐกิจของไทย 

สถานภาพทางเศรษฐกิจของไทย และแผน และนโยบายในทางปฏิบัติของไทย ดังแสดงในภาพที่ 7 

 

 
ภาพท่ี 7 ระบบปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมระบบการจางแรงงาน  

              (Hired Labor System socio-economics and Environment factors: HLSEF) 
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	(3)  จ้างแรงงานสำหรับงานลับมีดและงานกรีดยาง โดยเจ้าของสวนเก็บน้ำยาง แปรรูปยางแผ่นดิบและขายน้ำยางด้วยตนเอง
	(4)  จ้างกรีดและจ้างเก็บผลผลิต โดยงานลับมีดเป็นหน้าที่ของแรงงานกรีด รูปแบบนี้พบว่า เจ้าของสวนมักจ้างครัวเรือนที่แตกต่างกัน กล่าวคือ จ้างกรีดสำหรับแรงงานรับจ้างกรีด และจ้างเก็บน้ำยางด้วยแรงงานรับจ้างทั่วไปงานแปรรูปยางแผ่นดินและขายผลผลิตดำเนินโดยเ...
	(5)  ใช้แรงงานจ้างกรีดทั้งหมด ซึ่งเป็นรูปแบบของจ้างกรีดแบบแบ่งผลผลิต ดังตารางที่ 2.2
	ตารางที่ 2.2  รูปแบบการเลือกใช้แรงงานตามรายกิจกรรมการผลิตและประเภทของแรงงาน
	สำหรับชาวสวนยางที่ผลิตยางแผ่นดิบ
	ที่มา :บัญชา สมบูรณ์สุข, 2552
	2.1.2  ช่วงเวลาการทำงานของแรงงานจ้างกรีด
	แรงงานกรีดยางแบ่งเวลาในแต่ละวันออกเป็นช่วงเวลาพักผ่อนและช่วงเวลาปฏิบัติงาน หนึ่งช่วงเวลาพักผ่อน ได้แก่  การพบปะสังสรรค์เพื่อนบ้าน การประกอบอาชีพเสริม เช่น สวนผลไม้ หรือรับจ้างทั่วไป  เป็นต้น และสอง คือ ช่วงเวลาทำงาน (Somboonsuke       ...
	2) การกรีดยาง เริ่มตั้งแต่ 24.00 – 06.00 น. หรือเกษตรกรอาจร่นเวลากรีดเร็วขึ้นก่อนเที่ยงคืนเพื่อให้กรีดแล้วเสร็จก่อนหกโมงเช้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่สวนยาง ระยะทางระหว่างที่พักกับสวนยาง และจำนวนแรงงานกรีด จำนวนแรงงานกรีดต่อแปลงกรีดเฉลี่ย 2 ...
	3) เก็บน้ำยางหลังงานกรีดยางเสร็จสิ้นต้องทิ้งช่วงเวลาให้น้ำยางไหลลงสู่ถ้วยรองน้ำยางใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ในช่วงเวลานี้เกษตรกรใช้เวลาเพื่อการรับประทานอาหารเช้า ทักทายเพื่อนบ้านหรือพักผ่อน เริ่มในช่วงเวลา 06.00 – 08.00 น. เกษตรกรที่มีพื้นที่สวนยาง...
	5) การขายผลผลิต มีในรูปน้ำยางสดและยางแผ่นดิบ เกษตรกรที่เลือกผลิตน้ำยางสดเริ่มนำผลผลิตมาขายกับพ่อค้าในหมู่บ้านหรือจุดรับซื้อน้ำยาง กลุ่มรับซื้อน้ำยางหรือสหกรณ์ สกย. เริ่มเวลา 09.00 น. ระยะเวลาขายผลผลิตจะมีความแตกต่างกัน เพราะว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยด้าน...
	สำหรับเกษตรกรที่ขายยางแผ่นดิบ เลือกขายอาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้ง เป็นหน้าที่ของเจ้าของสวนยาง แรงงานกรีดยางหรือทั้งสองทำงานร่วมกันขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างกัน ผลผลิตจะถูกขนส่งไป ณ จุดรับซื้อที่สำคัญ คือ พ่อค้าในอำเภอ สหกรณ์การเกษตร ตลาดกลางและโ...
	ตารางที่ 2.3  ช่วงเวลาในการทำงานของแรงงานกรีดยางพารา
	ที่มา: บัญชา สมบูรณ์สุข, 2552
	ดังนั้น  วงจรงานของแรงงานกรีดยางพารา คือ  กรีดยางในเวลาประมาณ
	02.00 น. และกรีดยางเสร็จสิ้นในเวลา 06.00 น. ทั้งนี้เวลาเริ่มกรีดยาง แรงงานกรีดจะพิจารณาปัจจัยด้านขนาดพื้นที่สวนยาง จำนวนแรงงานกรีด ระยะทางระหว่างที่พักกับสวนยาง และเทคโนโลยีระบบกรีด แรงงานบางรายเริ่มกรีดยางตั้งแต่เวลา 24.00 – 01.00 น. ของแต่ละวันเพื่อ...
	2.1.3  จำนวนชั่วโมงทำงานของแรงงานจ้างกรีด
	จำนวนชั่วโมงทำงานของแรงงานกรีดยางถูกกำหนดโดยปัจจัยที่สำคัญ            คือ ขนาดพื้นที่กรีด จำนวนแรงงาน ชีวกายภาพสวนยาง เทคโนโลยีระบบกรีดและสมรรถนะแรงงาน แรงงานครัวเรือนใช้เวลาทำงานกรีดยางเฉลี่ย 3.5 ชั่วโมง เก็บน้ำยางเฉลี่ย 2.0 ชั่วโมง แ...
	ตารางที่ 2.4  จำนวนชั่วโมงทำงานของแรงงานกรีดยางพารา
	ที่มา : บัญชา สมบูรณ์สุข, 2552
	2.1.4  ความสามารถทำงานของแรงงานจ้างกรีด
	2.1.5  แหล่งที่มาและการเลือกแรงงานจ้างกรีด
	แรงงานจ้างกรีดยางพารามี 4 แหล่งคือ แรงงานที่มีความสัมพันธ์เชิง             เครือญาติ แรงงานในหมู่บ้าน แรงงานต่างอำเภอหรือจังหวัดในภาคใต้ แรงงานต่างภูมิภาค และแรงงานต่างด้าว กับปัจจัยที่กำหนดการเลือกจ้างแรงงานกรีดที่สำคัญ คือ ขนา...
	ตารางที่ 2.6 แหล่งที่มาของแรงงานกรีดและการเลือกจ้างแรงงานกรีดยาง
	ที่มา : บัญชา สมบูรณ์สุข, 2552
	ดังนั้น การเลือกจ้างแรงงานเจ้าของสวนยางพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญ ประกอบด้วย
	1) ทักษะกรีดยาง  คือ แรงงานต้องมีทักษะความชำนาญและฝีมือกรีดยางอยู่ในระดับที่ดี กล่าวคือ วิธีปฏิบัติงานกรีดยางต้องกรีดไม่บาดเนื้อไม้เปลือกกรีดบางและมีความสม่ำเสมองานกรีด แรงงานกรีดที่มีฝีมือดีในแต่หมู่บ้านจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปซึ่งแรงงานที่มีทักษะ...
	2) ความซื่อสัตย์และขยันทำงาน คือ แรงงานกรีดยางคือต้องเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่ทุจริต โกง หรือขโมยผลผลิต หรือไม่หยุดกรีดโดยไม่มีเหตุจำเป็น เจ้าของสวนที่มีปัญหาจะแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนแรงงานจ้างกรีด หรือ เพิ่มความถี่การควบคุมปริมาณผลผลิตและตรวจสวนยางบ่อ...
	3) ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของสวนยางและแรงงานจ้างกรีด มีสองรูปแบบคือ ความสัมพันธ์ในเชิงส่วนบุคคลและนายจ้าง-ลูกจ้าง ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจ้างแรงงานกรีด เจ้าของสวนยางที่ถือครองพื้นที่สวนยางขนาดเล็กให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านความสัม...
	สรุปว่า เจ้าของสวนยางในทุกขนาดพื้นที่ถือครองสวนยางให้ความสำคัญมากที่สุด คือ แรงงานต้องมีฝีมือกรีดยาง มีความซื่อสัตย์และขยันทำงาน เจ้าของสวนยางที่มีพื้นที่ถือครองขนาดเล็ก ให้ความสัมพันธ์ระดับมากกับปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของสวนและแรงงานกรีดและค่า...
	ตารางที่ 2.7 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแรงงานจ้างกรีดจำแนกตามขนาดพื้นที่ถือครองสวนยาง
	ของเจ้าของสวนยาง
	หมายเหตุเงื่อนไข:  +++++ มากที่สุด ++++ มาก +++ ปานกลาง ++ น้อย+ น้อยมาก
	ที่มา : บัญชา สมบูรณ์สุข, 2552
	(1)  แรงงานจ้างกรีดที่ทำทุกกิจกรรม (Share Tapping) คือ แรงงานจ้างทำกิจกรรมตั้งแต่กรีดยางพารา เก็บยางพารา เตรียมผลผลิตและขายด้วย แบ่งทั้งสัดส่วนผลผลิตและต้นทุนการจัดการสวน ส่วนใหญ่การแบ่งผลประโยชน์จะเป็นสัดส่วนตามข้อตกลงแบบ 7...

	5.บทที่ 3
	6.บทที่ 4
	4.2. ลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจ สังคม และกิจกรรมการปฏิบัติงานของแรงงานจ้างของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งเป็นการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงปริมาณจากแรงงานจ้างในครัวเรือนตัวอย่างจำนวน 395 คน และการศึกษาในเชิงคุณภาพกับแรงงานจ้าง 60 คน
	4.1  พลวัตเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม กายชีวภาพ การจำแนกประเภทแรงงานจ้างและลักษณะการใช้แรงงานจ้างในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา
	จากตารางที่ 4.1 พบว่า รายได้ทั้งหมดของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางทั้งที่เป็นรายได้จากทั้งภายในและภายนอกภาคการเกษตรที่ยังไม่หักรายจ่ายเฉลี่ย 167,230.74 บาท/ปี สำหรับจำนวนแรงงานในภาคเกษตรของครัวเรือนเฉลี่ย 1.35  คน สมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 3.12 คน จำนว...
	ชาวสวนยางพาราพบว่าในปัจจุบันครัวเรือนเกษตรกรให้ความเห็นว่ามีแรงงานไม่พอเพียงต่อการผลิต (ร้อยละ 77.2) จึงจำเป็นต้องจ้างแรงงานเข้ามาทดแทนแรงงานครัวเรือน โดยพบว่าสัดส่วนพื้นที่ถือครอง (ร้อยละ 24.43) ต่อแรงงานครัวเรือนที่มีอยู่ค่อนข้างสูง จึงจำเป็นต้องจ้า...
	นอกจากนี้เมื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดที่จะจ้างแรงงานในอนาคตของครัวเรือน ในเบื้องต้นพบว่าโดยส่วนใหญ่ครัวเรือนเกษตรกรจะยังคงจ้างแรงงานในจำนวนเท่าเดิม (ร้อยละ73.9) แต่เมื่อถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาดการณ์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงแรงงานจ้...
	กล่าวโดยสรุป จากผลการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์การใช้แรงงานจ้างในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมมีผลทำให้ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราจำเป็นต้องจ้างแรงงานเข้ามาในระบบการผลิตของตนเอง ภายใต...
	(1) ประเภทแรงงานจ้างในระบบการผลิตยางพาราตามกิจกรรมการผลิต สามารถจำแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่  (1) แรงงานจ้างที่ทำทุกกิจกรรมการผลิต เป็นแรงงานที่ทำกิจกรรมการผลิตยางพาราตั้งแต่ กิจกรรมการปลูก การจัดการและการดูแลสวนยางพารา การเก็บเกี่ยวผลผลิต   และกิจกรรมเ...
	(2) ประเภทแรงงานจ้างในระบบการผลิตยางพาราตามแหล่งที่มาของแรงงานจ้าง  พบว่าสามารถจำแนกแรงงานจ้างตามแหล่งที่มาได้ 5 ประเภท ได้แก่ (1)แรงงานจ้างเครือญาติ เป็นแรงงานเครือญาติที่มีความชำนาญในการทำสวนยางพารา ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน (2)แรงงานจ้า...
	4.2. ลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจ สังคม และการปฏิบัติงานของแรงงานจ้างของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา
	4.2.1 ลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจ สังคมของแรงงานจ้างของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา
	สำหรับลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจ สังคมของแรงงานจ้างของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราดังแสดงในตารางที่ 4.3 ดังรายละเอียดดังนี้
	ตารางที่ 4.3 แสดงลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจ สังคม และการปฏิบัติงานของแรงงานจ้างของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา
	n= 395
	ที่มา: จากการสัมภาษณ์เชิงปริมาณแรงงานจ้างจำนวน 395 คน
	(1) ลักษณะทั่วไปทางสังคมของแรงงานจ้างของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา
	จากการศึกษาลักษณะทั่วไปทางสังคมของแรงงานจ้างของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ดังแสดงในตารางที่ 4.3 พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานจ้างเป็นเพศชาย (ร้อยละ 87.6) มีอายุเฉลี่ย 41.6 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทำสวนยางพารา (ร้อยละ 94.9) มีประสบการณ์ในการรับจ้างปฏิบัต...
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