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บทคัดย่อ 
 

 จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนท าให้เกิดการกระจายตัวของปริมาณน  าฝนที่ผัน
ผวน ได้ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพารา โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาที่เป็น
แหล่งปลูกยางท่ีส าคัญ ดังนั นจึงได้ท าการศึกษาผลของความแปรปรวนภูมิอากาศที่มีต่อยางพารา โดย
ศึกษาในแปลงสวนยางพารา 3 แห่ง ในพื นที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งปลูกยางพาราพันธุ์ 
RRIM 600 ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน  าฝน และการคายระเหยน  าย้อนหลัง 33 ปี (ตั งแต่ปี
พ.ศ. 2524 - 2556) พบว่า ใช้ระบบกรีด 1/3s 3d/4 (กรีดหนึ่งในสามของล าต้น โดยกรีดสามวันเว้น
วัน) ในรอบ 33 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มของปริมาณน  าฝนและจ านวนวันฝนตกเพ่ิมสูงขึ น โดยมีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ น 22.51 มิลลิเมตรต่อปี และ 0.87 วันต่อปี ตามล าดับ แต่ค่าการคายระเหยน  ามีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อย มีการเพ่ิมขึ นของอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดเช่นกัน โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น 0.028 องศา
เซลเซียสต่อปี และ 0.031 องศาเซลเซียสต่อปี ตามล าดับ ผลของฝนในช่วงฤดูร้อนส่งผลให้เกิดการ
ระบาดของโรคราแป้งสีขาว ท าให้เกิดการร่วงของใบอ่อน จนส่งผลให้การเปิดกรีดล่าช้า นอกจากนี 
ช่วงฤดูฝนหรือช่วงปลายปีที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นเช่นกัน ส่งผลต่อวันกรีดของยางพารา ท าให้วันกรีดลด
มากดังเช่นในปี 2554 ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเพ่ิมขึ นของจ านวนปริมาณน  าฝนและจ านวน
วันที่มีฝนตกที่สูงขึ นท าให้เกิดการลดลงของจ านวนของวันกรีดต่อปีจนส่งผลให้ผลผลิตของยางลดลง
และรายได้ลดลงมาก ในประเด็นการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพารา  ได้ท าการสัมภาษณ์
เกษตรกรรายย่อยจ านวน 112 ราย พบว่า การเปิดรับหรือภาวะคุกคามทางสภาพภูมิอากาศในพื นที่
ปลูกยางพารา มีลมและพายุที่รุนแรงมากขึ น ท าให้ต้นยางพาราล้มเป็นจ านวนมาก รองลงมาคือ การ
เกิดอุทกภัยในพื นท่ีและเกิดน  าท่วมขังนานหรือมีการระบายน  าที่ไม่ดี ส่วนผลกระทบด้านบวกของการ
ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา คือ เกษตรกรเรียนรู้การใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและ
เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพในสวนยางพารา ส าหรับความเสี่ยงในการประกอบอาชีพการท าสวน
ยางพารา คือ มีจ านวนวันกรีดยางลดลงจากเดิมและความเสี่ยงต่อวาตภัยเพิ่มมากขึ น 
 
ค ำหลัก: ความแปรปรวนภูมิอากาศ กระจายตัว ปริมาณน  าฝน 
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Abstract 
 
 According to climate variability with the fluctuation of rainfall 
distribution, this affects on growth and yield of rubber, particularly in Songkhla 
Province, where is the main area of rubber production. Therefore, 3 rubber 
plantation of RRIM 600 in Songkhla Province were investigated the impact of climate 
variability on rubber production. Meteorological data from Kho Hong 
Agrometeorological Station during 33 years (1981-2013) were analyzed. 
 One hundred twelve samples of rubber smallholders were 
interviewed. It was found that most of rubber smallholders in this study used the 
tapping systems of 1/3s 3d/4. The results from the analysis of meteorological data, it 
was found that annual rainfall and raining days tended to increase 22.51 mm/y and 
0.87 day/y, respectively. However, evaporation tended to decrease. It was evident 
that both maximum and minimum temperatures increased at 0.028 oc and 0.031 oc, 
respectively. The effect of summer rain caused the incidence of powdery mildew 
leading to defoliation of young leaves. This resulted that the starting of tapping was 
delayed. Besides, there was high rainfall during the end of the year. Therefore, 
tapping day per year was markedly decreased, particularly in year 2011. It indicated 
that high amount of annual rainfall with high raining days caused the decrease of 
tapping days leading to low yield. In case of farmers adaptation, it was found that 
negative impacts was strong wind causing the rouging of rubber tree with prolong 
flooding. While the positive impact was that the farmers awarded of environmental 
conservation, particularly with biodiversity conservation. The risks of rubber 
smallholders were decreasing of tapping days and enhancing of severe storms 
 
Keyword: climate variability, distribution, rainfall  
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บทน ำ 
 
 ภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทวีความรุนแรงอย่างชัดเจนมากขึ้น  
ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ที่มีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของก๊าซเหล่านี้ 
ในบรรยากาศรอบโลกท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น (IPCC, 2001) ผลรุนแรงที่ตามมาคือ ท าให้การ
กระจายตัวของฝนผิดปกติ ที่ เป็นสาเหตุของการเกิดน้ าท่วม แห้งแล้ง และเกิดพายุที่รุนแรง 
(Tressferth, 2003) ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ส าหรับในประเทศ
ไทยจากผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีในประเทศไทย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเกือบหนึ่ง
องศาในรอบ 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมา (Limsakul et al., 2010a) การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิและความ
แปรปรวนของฝนที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทย 
เนื่องจากเป็นประเทศเกษตรกรรม การผลิตทางการเกษตรนั้นจ าเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับ
ภูมิอากาศ ต้องพ่ึงพิงลมฟ้าอากาศในการผลิตอาหาร ย่อมมีความเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ผันผวนของภูมิอากาศ นอกจากนี้ในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบ
จากสภาวะความรุนแรงของภูมิอากาศ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ทั้งในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ (อัศมน และคณะ, 2553; Limsakul et al., 2010b) ลมมรสุมเหล่านี้มี
ก าลังแรงข้ึนมากกว่าปกติ ส่งผลให้มีฝนตกชุกมากผิดปกติ ทั้งช่วงเวลาและปริมาณเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีความรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดฝนตก แต่จะเป็นฝนตกทิ้งช่วง 
คือฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วหายไปนาน แล้วตกลงใหม่ และในแต่ละช่วงจะมีความถี่มากขึ้น ดังเช่นที่
ภาคใต้ของประเทศไทย ท าให้เกิดน้ าท่วมหลายระลอก และฤดูร้อนจะยาวนานกว่าในอดีต (กาญจนา, 
2550; มูลนิธิโลกสีเขียว, 2553) 
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยาง
ธรรมชาติมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก (ระวี, 2550) ที่มีมูลค่าการส่งออกทั้งในรูปของยางแผ่นรมควัน 
ยางแท่ง น้ ายางข้น ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ยางพาราจึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทยที่เป็นพ้ืนที่ปลูกยางเดิม และมีพ้ืนที่ปลูกยางมาก
ที่สุด 13 ล้านไร่ ในปี 2553 ยางพาราท ารายได้เข้าสู่ประเทศ 2.49 แสนล้านบาท โดยก าลังการผลิต
อยู่ที่ 3.05 ล้านตัน ลดลงจากปี 2552 และ 2551 ตามล าดับ พบว่ามีความสอดคล้องกับการรายงาน
สถานการณ์ยางพาราในต่างประเทศ พบว่าเดือนพฤษภาคม 2550 (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 
2550) เกี่ยวกับการประเมินโดยองค์กรการศึกษายางระหว่างประเทศ (IRSG) ที่คาดว่าอีก 13 ปี
ข้างหน้ายางธรรมชาติจะขาดตลาด 1.4 ล้านตัน โดยประเทศที่ใช้ยางมากที่สุด คือ อินเดีย และจีน 
ยางพาราถือเป็นพืชที่อาศัยปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ประมาณการกระจายตัวของฝนในการให้ผลผลิตน้ ายาง การเจริญเติบโตทางล าต้น 
และองค์ประกอบทางชีวเคมีในน้ ายาง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของภูมิอากาศที่มี
แนวโน้มทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวโยงกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ย่อมส่งผลกระทบต่อสรีรวิทยาทางล าต้นของยางพาราและผลผลิตยางที่อาจจะ
ผันผวนและลดลงได้ (อัศมน และคณะ, 2553; Limsakul et al., 2010b; Warit et al., 2010)  
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 ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (2553) ได้รายงานผลกระทบของวาต
ภัย และอุทกภัยในภาคใต้ของประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2553 ได้สร้างความเสียหายต่อพ้ืนที่
สวนยางพาราใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา ชุมพร 
ปัตตานี ยะลา และสตูล รวมพ้ืนที่ประมาณ 145,988 ไร่ ส่งผลให้มีการโค่นล้มของต้นยางพาราใน
พ้ืนที่บริเวณกว้างและมีน้ าท่วมขัง นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้รายงานสถานการณ์ อุทกภัยทางภาคใต้ในช่วงเดือนมีนาคม 2554 ได้สร้างความเสียหาย
ใน 10 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง ชุมพร สงขลา กระบี่ 
พังงา สตูล และนราธิวาส ครอบคลุม พ้ืนที่ด้านการเกษตรเสียหายประมาณ 1,049,634 ไร่ สร้าง
ความเสียหายให้กับสวนยางพารารวม 50,000 ไร่ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2554) ด้วย
เหตุผลดังกล่าว การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของภูมิอากาศต่อการ
ผลิตยางพาราในภาคใต้ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการวิจัยโครงการ ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่
มีต่อการผลิตยางพาราในภาคใต้: กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา (ระยะที่ 1) ต่อ เนื่องจากให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ นักวิจัยได้เพ่ิมงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยศึกษาสภาพ
เศรษฐกิจสังคมหลังจากที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราประสบกับปัญหาวาตภัย  อุทกภัย และการ
ปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เพ่ือเป็นแนวทางและมาตรการ
เพ่ือจัดการแก้ไข ป้องกันผลกระทบและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสวนยางพาราของเกษตร
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของภูมิอากาศและเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมยางพารา
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อสรีรนิ เวศน์  ( ecophysiology) 
ของยางพาราในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา 
 2. ศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาของยางพารา ผลผลิต และคุณภาพของยางพารา
ภายใต้ความแปรปรวนของภูมิอากาศในรอบปีเพ่ือใช้ข้อมูลในการพัฒนาแบบจ าลอง 
 3. เพ่ือประเมินผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อการให้ผลผลิตของยางพารา เพ่ือเตรียม
ความพร้อมรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยในการปรับตัวของเกษตรกรภายใต้
สภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
 4. ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทางกายภาพ และทางชีวภาพของยางพารา ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของภูมิอากาศ 

5. ศึกษาเปรียบเทียบผลทางเศรษฐกิจ สังคม และการปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีการผลิต
ของเกษตรกร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของภูมิอากาศ 



3 

บทที่ 1 
ตรวจเอกสาร 

 
 ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณอินโดแปซิฟิก ซึ่งใกล้กับจุดศูนย์กลางความแปรปรวน
ของระบบภูมิอากาศโลก ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ต่อการเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจกและ
อุณหภูมิโลก (IPCC, 2007) และเริ่มมีการคาดการณ์ว่าในอีก 100 ปีข้างหน้า หากยังไม่หาทางป้องกัน
และแก้ไขสภาวะโลกร้อน ท าให้มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ และสภาพภูมิอากาศใน
อนาคตได้  ได้แก่  อุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้น  ประมาณ 3 - 5 องศาเซลเซียส  ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าของปัจจุบัน อุณหภูมิสูงสุดจะเพ่ิมสูงขึ้น ฤดูแล้งส่งผล
กระทบต่ อหลาย พ้ืนที่ ม ากขึ้ น  บา ง พ้ืนที่ ป ริ ม าณน้ า ฟ้ า  และความหนาแน่ นมี เ พ่ิ มขึ้ น 
(อรรคเดช และพัชรี, 2545; Justus and Fletcher, 2006) เกิดการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพ
การใช้น้ าของพืช (water use efficiency) (Allen et al., 1996) ลักษณะดังกล่าวจะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการตอบสนองทางสรีรวิทยาด้านต่างๆ ของต้นพืช เช่น การสังเคราะห์แสง  และการ
หายใจ ส่งผลต่อผลิตภาพ (productivity) ของพืช แนวทางที่ใช้ในการประเมินผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนิยมใช้การประยุกต์แบบจ าลองของพืชกับแบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศเข้าด้วยกัน เพ่ือใช้ในการประเมิน และประมาณการเปลี่ยนแปลงทั้งสองระบบ 
(Allen et al., 1996; Luo et al., 2005)  
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา สภาวะความรุนแรงของฝนบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งของประเทศ
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน โดยบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน การลดลงของปริมาณฝนรวมรายปี
และความรุนแรงและความถ่ีของเหตุการณ์ฝนตกหนัก ในขณะที่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย มี
การเพ่ิมข้ึนของความรุนแรงของฝนและจ านวนวันฝนตกที่ลดลง (Limsakul et al., 2010a) 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาประเทศไทย ได้ประสบกับภาวะภัยแล้งและอุทกภัยที่รุนแรง
มากกว่า 50 ครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเสียหายด้านชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจและสังคม คิดเป็น
มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจมากถึงหลายพันล้านบาท (Gupha-Sapir et al., 2004) ในระหว่าง
ปี 2546 - 2550 ประเทศไทยมีพ้ืนที่การเกษตรประสบอุทกภัยและภัยแล้ง รวมทั้งสิ้น 23,758,577 ไร่ 
เกษตรกรได้รับผลกระทบ จ านวน 2,679,021 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่
ประสบภัยในเบื้องต้นสูงถึง 8,314,002,953 บาท (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2553) นอกจากนี้การ
วิเคราะห์สถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย คาบ 57 ปี (2494 - 2550) ยังพบว่าพายุ
โซนร้อนหรือไต้ฝุ่นที่มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางสูงกว่า 63 กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้ึนไป ในระหว่าง 2526 
- 2550 มีจ านวนครั้ งการเคลื่อนที่ เข้าสู่ประเทศไทยสูงกว่าในระหว่ างปี 2500 - 2525 
(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2551) 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว ตลอดจนความเสียหายจากสภาวะความ
รุนแรงของลมฟ้าอากาศในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีการคาดการณ์ว่าจะ
ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนเป็นล าดับในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งเป็นไปตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยรวมของโลก ที่มีความแปรปรวนและมีความซับซ้อนมาก และส่งผลกระทบถึงกันและ
กันมากข้ึนเป็นล าดับ (Gregory et al., 1997; IPCC, 2007)  
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 ส าหรับภาคใต้ของประเทศเป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการปลูก
ยางพารา มีลักษณะเป็นคาบสมุทรยื่นไปในทะเล ท าให้ได้รับอิทธิพลของมรสุมทั้งสองฤดู คือ มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งยางพารานั้นเป็นพืชที่ต้องการน้ าในปริมาณที่
เพียงพอเพ่ือใช้ในการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตน้ ายาง โดยแหล่งปลูกยางพาราที่เหมาะสมควรมี
ปริมาณน้ าฝนไม่น้อยกว่า 1,250 มิลลิเมตรต่อปี และมีจ านวนวันฝนตกเฉลี่ย ประมาณ 120  - 150 
วันต่อปี มีการกระจายตัวของฝนดี ช่วงแล้งไม่เกิน 4 เดือน (สถาบันวิจัยยาง, 2553) เนื่องจากฝนมีผล
ต่อการพัฒนาดัชนีพื้นที่ใบ ซึ่งส่งผลต่อการสังเคราะห์แสง และการผลิตน้ ายางเพ่ิมขึ้น ส่วนอุณหภูมิที่
สูงเกินไป (> 38 องศาเซลเซียส) มีผลยับยั้งการสังเคราะห์แสง (Kositsup et al., 2009) จากปัญหา
อุทกภัยที่เกิดขึน้ตั้งแต่ช่วงกลางปีถึงปลายปี 2551 ภาคใต้ต้องเผชิญกับปัญหาฝนตกยาวนานกว่าเดิม 
ท าให้ไม่สามารถกรีดยางได้ น้ ายางมีคุณภาพลดลง นอกจากนี้สภาวะแล้งในฤดูร้อน อาจจะส่งผลให้
ผลผลิตต่อไร่ลดลงด้วยเช่นกัน จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศ และปัจจัยการผลิตอ่ืนเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาแบบจ าลองเพ่ือคาดคะเนผลผลิตยางพาราในประเทศไทย เริ่มมีการศึกษาโดย
ประเมินจากสภาพพ้ืนที่ปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของยางพารา ซึ่งใช้วิธีการประเมิน
ศักยภาพที่ดิน (land evaluation) ร่วมกับการส ารวจข้อมูลระยะไกล (remote sensing) และระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) จ าแนกความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการปลูกยางพาราและแบ่งเขต
พ้ืนที่ปลูกที่มีศักยภาพในภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 
ของประเทศไทยได้ (สมเจตน์ และคณะ, 2546) โดย สมเจตน์ และคณะ (2545) ได้น าแบบจ าลองการ
ผลิตพืชวิเคราะห์ร่วมกับการประเมินสภาพพ้ืนที่ปลูกยางพารา ท าให้สามารถคาดคะเนผลผลิตน้ ายาง
ได้ใกล้เคียงกับในสภาพแปลงปลูกจริง ซึ่งแบบจ าลองได้ใช้ 2 ปัจจัยที่ส าคัญ คือ 
 
 1. ปัจจัยด้านพันธุกรรม ยางพาราแต่ละพันธุ์ให้ผลผลิตแตกต่างกัน ตามความ
แตกต่างทางพันธุกรรม (Simmonds, 1989) พันธุ์ยางที่เจริญเติบโตดีหรือมีศักยภาพในการ
สังเคราะห์แสงสูง มีความสามารถในการสร้างมวลชีวภาพได้ดี เช่น พันธุ์  RRIT 251 ที่เจริญเติบโตได้
เร็วกว่าพันธุ์ RRIM 600 ในระยะก่อนเปิดกรีด และมีผลผลิตน้ ายางเฉลี่ย 10 ปีกรีด สูงกว่าถึง 60% 
(สถาบันวิจัยยาง, 2546ก) เช่นเดียวกับการสะสมน้ าหนักแห้งในล าต้น ซึ่งพบว่า พันธุ์ RRIT 402 
สามารถให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนท่อนซุง (clear bole volume) สูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 ถึง 97% 
(สถาบันวิจัยยาง, 2546ข) นอกจากนี้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (rubber characteristics 
morphology) เช่น ขนาดทรงพุ่ม รูปทรงฉัตร และการจัดเรียงตัวของใบ (สุทัศน์, 2543) มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการรับแสงและการสังเคราะห์แสงของยางพาราด้วย (ศรปราชญ์ และคณะ, 2544)  

 
 2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
 เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีผลต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาด้วย ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงในรอบวันของสภาพอากาศ เช่น ปริมาณแสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และแรงดูดซับ
ไอน้ าในบรรยากาศ ที่ส่งผลต่อการเปิดปากใบ ศักย์ของน้ าในใบ การแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ 
และการสังเคราะห์แสงในแต่ละวันของยางพารา (กฤษดา และคณะ, 2546; ศรปราชญ์ และคณะ, 
2544; Watson, 1989) รวมถึงความชื้นในดิน ความเป็นกรดด่างของดิน ธาตุอาหารในดิน โครงสร้าง
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และลักษณะเนื้อดิน ความลาดชัน และความสูงต่ าของพ้ืนที่หรือพิกัดต าแหน่งบนพ้ืนโลก นอกจาก
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตแล้ว ยังมีผลต่อความอยู่รอดของยางพาราด้วย (สมเจตน์ และ
คณะ, 2531) นอกจากนี้ พลวัตรของน้ าในดิน เช่น การไหลบ่า การระบายน้ า การระเหยน้ า ระดับน้ า
ที่ เป็นประโยชน์ต่อพืช มีผลต่อการดูดซึมน้ าของต้นยางพาราแตกต่างกันในรอบปี อีกด้วย 
(Pratummintra et al., 2002) ซึ่งเก่ียวข้องกับกลไกการไหลของน้ าในดินสู่ราก จากรากสู่ส่วนต่าง ๆ 
ของต้น และการคายน้ าจากใบสู่บรรยากาศ (Thornley, 1996) จากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ จึงส่งผลต่อ
การสร้างพ้ืนที่ใบ การสร้างมวลของกิ่งก้าน ล าต้น ราก ปริมาณน้ ายาง และการสะสมธาตุอาหารที่
จ าเป็นในต้นยางพารา (จินตนา และสุนทรี, 2544) เพราะพืชที่มีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง มี
การสะสมน้ าแห้งหรือสร้างมวลชีวภาพได้ดี รวมถึงกระบวนการเจริญเติบโต และพัฒนาการของพืชที่ดี
ในระยะต่อมา (Asaeda et al., 2005)  
 ส าหรับการน าแบบจ าลองการผลิตพืชมาประยุกต์ใช้ในการผลิตยางพารานั้น หากน า
ข้อมูลพ้ืนฐานจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตเหล่านี้ และใช้สมการทางคณิตศาสตร์
อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา สามารถคาดคะเนการให้ผลผลิตยางได้โดยอาศัยสมการพ้ืนฐาน 
และแบบจ าลอง 3 ชนิด (สมเจตน์ และคณะ, 2545; Pratummintra et al., 2002; Pratummintra 
et al., 2002) ดังนี้ 
 
 1) แบบจ าลองศักยภาพการผลิตจากพลังงานแสงและความร้อน (Radiation-
thermal production potential simulation model; RPP) 
 แบบจ าลองนี้ ใช้หลักสมมติฐานจากสมการพื้นฐานความสมบูรณ์ของต้นพืช โดยไม่มี
ข้อจ ากัดจากปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต เช่น ความสมบูรณ์ของปริมาณธาตุอาหาร 
โรคแมลง หรือปริมาณน้ า ในการประยุกต์ใช้สร้างเป็นแบบจ าลอง RPP ของยางพาราถือว่า ต้น
ยางพารามีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงสูงสุด ผลผลิตหรือมวลชีวะสังเคราะห์ที่สามารถ
สังเคราะห์ได้ในแต่ละวัน จะถูกน ามาเปรียบเทียบกับผลผลิตยางพาราในสภาพแปลงจริง ทั้งนี้ 
แบบจ าลองจะมีความผันแปรจากสภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยส าคัญในการวิเคราะห์ผลผลิต เช่น 
ปริมาณแสงแดดที่ต้นยางพาราได้รับในแต่ละวัน อัตราการดูดซึมและแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์
ในทรงพุ่ม ซึ่งมีผลต่ออัตราการผลิตมวลชีวภาพสูงสุดของยางพารา (ศรปราชญ์ และคณะ, 2544) 

 
 2) แบบจ าลองศักยภาพการผลิตที่จ ากัดน  า (Water limited production 
potential simulation model; WPP) 

แบบจ าลองนี้ พัฒนาจากการน าแบบจ าลอง RPP มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลความอุดม
สมบูรณ์เชิงพ้ืนที่ปลูกที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา โดยใช้หลักสมดุลของน้ าในดินเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการพัฒนา สามารถคาดคะเนระดับความเป็นประโยชน์ของน้ าในดิน และการใช้น้ าของยางพาราใน
แต่ละช่วงของฤดูกาลได้ โดยอาศัยปัจจัยพ้ืนฐานจากอัตราการระเหย และคายน้ าทั้งในสภาพแปลง
จริงและการประเมินทางทฤษฎี ท าให้สามารถประเมินค่าดัชนีพ้ืนที่ใบสูงสุดของต้นยางพารา และ
อัตราการสังเคราะห์แสงสูงสุดในรอบวันได้แม่นย าขึ้น จึงท าให้แบบจ าลอง WPP สามารถประเมิน
ผลผลิตยางพาราใกล้เคียงกับผลผลิตในแปลงจริงสูงขึ้น  
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 3) แบบจ าลองศักยภาพการให้ผลผลิตสูงสุด (Maximum production 
potential simulation model; MPP) 
 จากผลการประเมินผลผลิตยางที่ได้จากแบบจ าลอง RPP และ WPP พบว่า มีความ
แม่นย าในการเปรียบเทียบกับผลผลิตจริงในแปลงค่อนข้างสูง คือ yRPP= 1.525x – 242.66 
(r2= 0.76) และ yWPP= 1.495x – 560.18 (r2= 0.84) ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อน าปัจจัยบาง
ประการที่ส่งผลต่อการให้ผลผลิตยางพารามาวิเคราะห์เพ่ิมเติม ได้แก่ ระบบกรีด และดัชนีจ านวนวัน
กรีดยางที่ต้องสูญเสีย เนื่องจากจ านวนวันฝนตกมีผลต่อช่วงเวลาในการกรีดและการเก็บน้ ายาง 
ท าให้ผลผลิตน้ ายางรวมคลาดเคลื่อนได้ (Watson, 1989) ท าให้ได้ค่าการประเมินผลผลิตยาง 
และผลผลิตยางในแปลงจริงมีความแม่นย าสูงขึ้น คือ yMPP= 1.421x – 558.63 (r2= 0.90) แสดงให้
เห็นว่า การใช้สมการพื้นฐานในการประเมินประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงและผลผลิตมวลรวมของ
พืช สามารถน าไปประเมินการให้ผลผลิตของยางพาราได้ อย่างไรก็ตาม การประเมินผลผลิตยางจาก
ทั้ง 3 แบบจ าลอง มีความแม่นย าสูงขึ้น จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองต่อ
ผลผลิตยางพาราเพ่ิมด้วย ซึ่งในปัจจุบันการศึกษาแบบจ าลองในยางพารา ยังคงเป็นการวิเคราะห์
ปัจจัยส าคัญบางประการเท่านั้น เช่น สมดุลของน้ าในดิน รวมถึงระบบกรีดและจ านวนวันกรีด ทั้งที่ใน
สภาพปกติแล้ว ยางพาราจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการให้ผลผลิตน้ ายางและไม้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมด้วย ได้แก่ การจัดการในสวน การเข้าท าลายของโรคที่ส าคัญบางชนิด เช่น โรค
ใบร่วงจากเชื้อ Phytophthora spp. โรคราแป้ง โรคเส้นด า (สถาบันวิจัยยาง, 2544) รวมถึงอาการ
ผิดปกติทางสรีรวิทยาเกี่ยวกับการไหลของน้ ายาง เช่น อาการหน้ายางแห้ง (tapping panel 
dryness; TPD) และเปลือกแห้ง (bark necrosis; BN) (Nandris et al., 2004) ธาตุอาหารที่จ าเป็น
ต่อการสร้างเนื้อไม้ เช่น แคลเซียม (จินตนา และสุนทรี, 2544) รวมถึงปัจจัยทางสังคมที่อาจส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจและระบบการผลิตยางพารา ( rubber-based farming systems) 
(Somboonsuke et al., 2002) ซึ่งจ าเป็นต้องศึกษาหรือพัฒนาให้ครอบคลุมเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ได้
แบบจ าลองที่สามารถคาดคะเนผลผลิตน้ ายาง ได้ใกล้เคียงกับสภาพจริงมากที่สุด และน าไปสู่การ
พัฒนาเป็นแบบจ าลองการผลิตยางพารา (rubber simulation model) ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต
ได้ (ระวี, 2550) 
 การค านวณแบบจ าลองทั้ง 3 แบบ พารามิเตอร์ที่ใช้เป็น input ในการค านวณ
แบบจ าลองที่เป็นปัจจัยส าคัญ คือ แนวโน้มของสภาพอากาศที่จ าเพาะกับพ้ืนที่นั้นๆ ที่เข้ามามีบทบาท
ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพภูมิอากาศในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาวะโลกร้อน ซึ่ง
ได้แก่  
 1) อุณหภูมิ อุณหภูมิเหมาะสมกับการปลูกยางพาราทั่วไปควรอยู่ระดับ 18 –35 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่สูงหรือต่ าสูงเกินไป มีผลต่อความเจริญเติบโตของต้นยางพารา และอาจท า
ให้ต้นยางเสียหายได้  
 2) ฝน เป็นปัจจัยตรงที่มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของยางพารา นอกจาก
น้ าฝนจะช่วยละลายธาตุอาหารจากดิน ช่วยปรับระดับความเข้มข้นของสารละลายดินให้เหมาะสมที่
รากยางพาราสามารถน าธาตุอาหารต่างๆ ไปใช้แล้ว น้ ายังเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของเซลล์อีกด้วย  
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 ส าหรับในปัจจัยหรือพารามิเตอร์ที่จะน ามาวิเคราะห์เพ่ิมเติมในการศึกษานี้ อาจจะ
เป็น input ที่เข้ามาเก่ียวข้องในแบบจ าลอง คือ กระบวนการสังเคราะห์แสงของยางพารา ซึ่งอาจจะมี
ความจ าเพาะเจาะจงส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย 
 ในประเทศไทยมีจ านวนสวนยางมากกว่า 1 ล้านสวน ในจ านวนนี้เป็นสวนยางพารา
ขนาดเล็กที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 95 ของจ านวนสวนยางพาราทั้งหมดของประเทศ กระจายอยู่ใน
ภาค ใต้ ป ร ะม าณร้ อ ยละ  90 ที่ เ ห ลื อ ร้ อ ยละ  10 ก ระจ ายอยู่ ใ นภ าคตะวั น ออก  ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ท าให้สวนยางขนาดเล็กมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้ง
ในแง่เศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร แต่การพัฒนาระบบการท าสวนยางพารา
ของประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาที่เน้นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการ
ผลิตและการค้า ท าให้เกษตรกรชาวสวนยางในอดีตผลิตยางพาราเพ่ือยังชีพ (subsistence farming) 
ที่ตอบสนองความต้องการของครัวเรือนเป็นหลัก ในลักษณะการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (mono cropping) 
ถึงแม้ว่าการพัฒนาระบบการท าสวนยางพาราจะช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศให้
สูงขึ้น แต่ในทางกลับกันเกษตรกรจ านวนมากในปัจจุบันยังมีคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่ามาตรฐานการครอง
ชีพ เนื่องจากการผลิตยางพาราเชิงเดี่ยวไม่ได้ก่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตร เกษตรกร
ต้องเสี่ยงต่อความผันแปรของสภาพดินฟ้าอากาศ ความไม่แน่นอนของระบบตลาด และราคาผลผลิต 
ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ เกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ก ดังนั้นเพ่ือให้เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราขนาดเล็กมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองให้ได้มากที่สุด จึงจ าเป็นที่จะต้องหาทางเลือกในการ
ผลิตผลผลิตของตนเองให้ได้มาตรฐาน  
 Nissapa และคณะ (1994) ได้จ าแนกรูปแบบการพัฒนาการท าสวนยางพาราใน
ภาคใต้เป็น 4 รูปแบบ คือ 
 รูปแบบที่ 1 : ป่ายาง เป็นการพัฒนารูปแบบแรก เมื่อน ายางพาราเข้ามาปลูกใน
ประเทศไทย ปลูกโดยใช้เมล็ด ส่วนมากแล้วจะเป็นพันธุ์ Tjir 1 ซึ่งมีต้นก าเนิดจากประเทศอินโดนีเซีย 
การปลูกยางพาราในรูปแบบนี้คือ จะท าการปลูกยางแทนป่าไม้โดยเฉพาะป่าบก โดยการโค่นล้มพืช
พันธุ์เก่า รวมทั้งไม้ยืนต้นที่บังร่มเงา แล้วท าการปลูกยางพาราโดยเมล็ด หรือต้นกล้าเพาะจากเมล็ด 
ปลูกไปตามจุดต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่แบบไม่เป็นแถวเป็นแนว ปล่อยให้ยางพาราเจริญเติบโตแข่งกับพืช
ชนิดอื่นๆ ที่ปลูกไว้ เพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน เช่น มันเทศ ข้าว เป็นต้น เมื่อต้นยางพาราโตขึ้น
พืชยืนต้นชนิดอ่ืนก็โตตาม และเมื่อเกษตรกรเห็นว่า ยางพาราสามารถกรีดได้ก็ท าการกรีด 
ขณะเดียวกันไม้ยืนต้นที่เห็นว่าสามารถใช้ประโยชน์ด้านที่อยู่อาศัยได้ก็ตัดไปท าที่อยู่อาศัย ไม้ยืนต้นที่
ให้ผล เช่น สะตอ เนียง ก็เก็บไปใช้ประโยชน์ด้านการบริโภค ชาวบ้านเรียกรูปแบบการปลูกยางแบบนี้
ว่า “ป่ายาง” ซึ่งเป็นการปลูกยางในระยะเริ่มแรกพร้อม ๆ กับแสดงความเป็นเจ้าของหรือกรรมสิทธิ์
ในที่ดินดังกล่าว ซึ่งเดิมเป็นป่าธรรมชาติ 
 รูปแบบที่ 2 : สวนยางพันธุ์ดี เมื่อยางพาราจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ สามารถมี
ผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมแก่เกษตรกร ประกอบกับมีการพัฒนาวิทยาการเกษตร
แผนใหม่ ให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราต่อพ้ืนที่มากขึ้น เริ่มมีการปราบวัชพืชเกิดขึ้น ไม้ยืนต้นที่
แข่งขันการเจริญเติบโตกับยางพาราก็ต้องโค่นทิ้ง พันธุ์ยางพาราส่วนมากก็ยังเป็นยางพาราพันธุ์ Tjir 1 
มีการใส่ปุ๋ยบ้างเป็นครั้งคราว เกษตรกรเรียกการท าสวนยางรูปแบบนี้ว่า “สวนยางพันธุ์ดี” 
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 รูปแบบที่ 3 : สวนยางสงเคราะห์ วิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์ยางพารา 
ให้ผลผลิตสูง และการขยายพันธุ์ป้องกันการกลายพันธุ์โดยการติดตาเกิดขึ้น ได้มีการด าเนินการ
ส่งเสริมการปลูกโดยกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง โดยการปลูกทดแทนยางพาราเก่าโดยยางพารา
พันธุ์ดี จึงเกิดการโค่นล้มป่ายาง และระบบสวนยางพาราพันธุ์ดีแบบเดิมมาปลูกยางพาราพันธุ์ดีโดย
การติดตา มีการอาศัยวิชาการแผนใหม่มาดูแลรักษาอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการก าจัดวัชพืช  
โดยสารเคมีหรือแรงงานคน มีการใส่ปุ๋ยเป็นระบบ พ้ืนที่ปลูกยางพาราจะต้องไม่มีไม้ยืนต้นปะปนเลย 
รูปแบบนี้เกษตรกรเรียกว่า “สวนยางสงเคราะห์” เนื่องจากได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจาก
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
 รูปแบบที่ 4 : สวนยางที่พัฒนาจากรูปแบบที่ 1 ถึงรูปแบบที่ 3 เมื่อมองถึง
สถานการณ์ปัจจุบันแล้ว ส่วนมากจะเป็นสวนยางสงเคราะห์ อย่างไรก็ตาม ยังมีระบบป่ายางและสวน
ยางพาราพันธุ์ดีเหลืออยู่บ้าง แต่สัดส่วนจะน้อยลงตามล าดับ แม้ปัจจุบันจะมีการผ่อนผันกฎระเบียบ
ของกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางให้มีการน าพืชยืนต้นหลายชนิดเข้าไปปลูกร่วมกับยางพารา แต่
ในทางปฏิบัติยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร เกษตรกรไม่มีความชัดเจนในผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ซึ่งตัว
เกษตรกรต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรกมากกว่าเรื่องระบบนิเวศน์หรือสภาพแวดล้อมในภาพรวม  
จากการพัฒนารูปแบบสวนยางพาราที่กล่าวถึงก่อให้เกิดความหลากหลายของการปลูกพืชร่วมยางใน
ภาคใต้ ความหลากหลายดังกล่าวที่เกิดขึ้นแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะการจัดการของเกษตรกร สภาพ
ภูมิประเทศ ตลอดจนการรวมตัวของเกษตรกร เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ท าให้รูปแบบและระบบการ
ปลูกยางพาราในภาคใต้มีความหลากหลาย 
 นอกจากนี้ Somboonsuke และคณะ (2002) ได้จ าแนกรูปแบบกระบวนการท า
สวนยางพาราขนาดเล็กในภาคใต้ที่พบได้ในปัจจุบัน โดยอาศัยเกณฑ์การจ าแนก (1) ประเภทกิจกรรม
การผลิตของครัวเรือน (Farm house activity) (2) ระบบนิเวศเกษตร (Agroecozone) 
และ (3) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (Social-economics) ออกเป็น 6 รูปแบบ คือ (1) ระบบการ
ท าสวนยางเชิงเดี่ยว (2) ระบบการท าสวนยางร่วมกับการปลูกพืชแซม (3) ระบบการท าสวนยางรวม
กับการท านา (4) ระบบการท าสวนยางร่วมกับการปลูกไม้ผล (5) ระบบการท าสวนยางร่วมกับการ
เลี้ยงสัตว์ และ (6) ระบบการท าสวนยางร่วมกับกิจกรรมเกษตรผสมผสาน 
 ระบบการท าสวนยางพาราไทยในปัจจุบันในมุมมองเชิงระบบ (system approach) 
พบว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตของระบบ และการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ในภาคใต้ โดยความสามารถในการตัดสินใจการควบคุม (decision  making) และจัดการของ
เกษตรกรเป็นหัวใจส าคัญของระบบ 
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  ภาพที่ 1 ระบบการท าสวนยางในภาคใต้ปัจจุบัน 
  ที่มา:  Somboonsuke และคณะ (2002) 

  
ปัจจยัทางชีวภาพ 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ปัจจัยทางกายภาพ  
- 
  สภาพพืน้ท่ี   - 
  สภาพภมูิอากาศ   *  อณุหภมูิ 

  *  ความชืน้ 
  *  ปริมาณฝน 
  

เกษตรกร
ชาวสวน ยาง 

  

  
  

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและ   
สังคม  
- 
  ระบบตลาด ราคา 

  - 
  นโยบายรัฐ 

  - 
  การลงทนุ 

  - 
  ศักยภาพเกษตรกร 

   (Empowerment) 
  - 

  การบริหารจัดการ 
  

ความอดุมสมบรูณ์ดนิ 
  

              หมายเหต ุ  
            ปัจจยัน าเข้า น าออก   
            การไหลของขา่วสาร   
           ความรู้   
           การควบคมุและจดัการ   
          ปฏิสมัพนัธ์   
  

ผลผลิต 
กิจกรรมอื่นของ
ครัวเรือน ยางพารา 
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บทที่ 2 
วิธีการทดลอง 

 
1. ระยะเวลาในการทดลอง  
 ตุลาคม 2555 – เมษายน 2557 
 
2. สถานที่ท าการทดลอง 
 ใช้แปลงยางพาราพันธุ์ RRIM 600 อายุ 12 และ 16 ปี ระยะปลูก 3 x 7 เมตร 
จ านวน 3 แปลง แปลงที่ 1 : หมู่ 3 ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และแปลงที่ 2 : บ้าน
ฉลุง หมู่ 5 ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แปลงที่ 3 : หมู่ 3 ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 
 
3. วิธีการทดลอง 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยในระยะที่ 2 ที่ต่อเนื่องจากโครงการ ผลกระทบของสภาวะ
โลกร้อนที่มีต่อการผลิตยางพาราในภาคใต้: กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา (ระยะที่ 1) ซึ่งเป็นงานวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) แต่หลังจากเกิดวาตภัยและอุทกภัยในภาคใต้ของประเทศ
ไทยซึ่งส่งผลกระทบกับสวนยางพารา ผู้วิจัยจึงได้เพ่ิมงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดย
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมหลังจากที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราประสบกับปัญหาวาตภัยและ
อุทกภัยและการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยมีขั้นตอน 3 
ขั้นตอน คือ (1) ทดลองในแปลงยางพาราที่เปิดกรีดแล้วและศึกษาในแปลงยางพาราก่อนเปิดกรีด 
(2) ศึกษาสภาพทั่วไปของการผลิตยางพารากับเกษตรกร และ (3) เสนอแนะเงื่อนไขในการปรับตัว
ของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับการผลิตยางพารา โดยมีรายละเอียดในการศึกษาดังนี้ 

 
4.งานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
 4.1 ศึกษาในยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว  
  พ้ืนที่ทดลองใช้พ้ืนที่สวนยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดสงขลา จากนั้นท าการวัด
ข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นของต้นยางพาราทุกต้นที่ใช้ในการทดลอง คือ เส้นรอบล าต้น  วัดที่ระดับความ
สูง 170 เซนติเมตร จากพ้ืนดิน ระยะปลูกที่แน่นอน หรือความหนาแน่นต้นต่อพ้ืนที่ปลูก เพ่ือหา
ค่าเฉลี่ยและวัดซ้ าทุก 3 เดือน จากนั้นก าหนดการวัดข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
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  4.1.1 ข้อมูลอากาศ 
   บันทึกข้อมูลสภาพภูมิอากาศในช่วงที่ท าการทดลอง เพ่ือเฉลี่ยหรือรวมเป็น
รายเดือนโดยใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังนี้ 

   - ปริมาณน้ าฝน 
   - จ านวนวันฝนตก 
   - อุณหภูมิสูงสุด 
   - อุณหภูมิต่ าสุด 
   - ค่าการคายระเหยน้ า 

   โดยเก็บข้อมูลต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 - 2556 เพ่ือน ามาวิเคราะห์หา
แนวโน้มของอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด ปริมาณน้ าฝน จ านวนวันฝนตก และค่าการคายระเหยน้ า 

 4.1.2 ผลผลิตยาง 
   เกษตรเป็นผู้ท าการบันทึกข้อมูลน้ าหนักน้ ายางสด เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 
และน้ าหนักยางแห้ง 
 
 5. ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรชาวสวนยาง 
 5 .1 ออกแบบเครื่ อ ง มือแบบสัมภาษณ์กึ่ ง โครงสร้ า ง  (Semi-structure 
Interview Form) ศึกษารูปแบบการผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพาราขนาดเล็กให้
ครอบคลุมข้อมูลทั้งของเกษตรกร สภาพทั่วไปของการผลิต ระบบกรีดยางที่นิยมใช้ในพ้ืนที่  ปริมาณ
ผลผลิต ราคาผลผลิต รายได้จากสวนยางพารา รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ในการผลิต และข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหา 
 5.2 สัมภาษณ์เกษตรกรชาวสวนยางพาราขนาดเล็ก ด้วยแบบสัมภาษณ์เกษตรกร
ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วาตภัย และอุทกภัยต่อการผลิต โดยสัมภาษณ์เกษตรกร
ชาวสวนยางพาราขนาดเล็ก และเกษตรกรที่สวนยางพาราได้รับผลกระทบจากวาตภัยและอุทกภัย
จ านวน 112 ราย จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มที่ ไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-
probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling method) มีเกณฑ์ 
คือ (1) เกษตรกรมีอาชีพท าสวนยางพาราเป็นหลัก (2) เกษตรกรผู้ถือครองสวนยางพาราขนาดเล็ก มี
พ้ืนที่สวนยางพาราประมาณ 2-50 ไร่ ตามการประเมินของสถาบันวิจัยยาง (2544) (3) สวนยางที่มี
อายุไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือเป็นช่วงที่ยางพาราเปิดกรีดได้แล้ว 
 5.3 สรุปและวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์  
  โดยใช้แบบสัมภาษณ์กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย  และ
อุทกภัย เพ่ือศึกษาการปรับตัวของเกษตรกร 
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6. เสนอแนะเงื่อนไขในการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับการผลิต
ยางพารา 
 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยและอุทกภัย เพ่ือศึกษา
เงื่อนไข ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวการด าเนินการผลิตยางพาราของ
เกษตรกรภายใต้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากภาวะโลกร้อน เพ่ือเป็นข้อพิจารณา
ส าหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารารายอื่นๆ ไปปรับใช้กับแปลงยางพาราของตนเองต่อไป 
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บทท่ี 3 
ผลการทดลอง 

 
1. สภาพอากาศในรอบ 33 ปี (พ.ศ. 2524 - 2556)  
 จากการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบ 33 ปีที่ผ่านมาตั้งปี 
2524 - 2556 อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ภาพที่ 2) เมื่อศึกษาอุณหภูมิของอากาศ พบว่าใน
ระยะเวลา 33 ปี มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 32.39 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยเท่ากับ 
23.99 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยเท่ากับ 2,047.46 มิลลิเมตร และค่าการคายระเหยน้ าเฉลี่ย
เท่ากับ 1571.40 มิลลิเมตร โดยในปี 2543, 2553 และปี 2554 มีค่าปริมาณน้ าฝนสูงเท่ากับ 
2,859.70 มิลลิเมตร 2,825.90 มิลลิเมตรและ 3,073.6 มิลลิเมตร ตามล าดับ ท าให้เกิดอุทกภัยครั้ง
ใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ปริมาณน้ าฝน ค่าการระเหยน้ า และอุณหภูมิสูงสุด - ต่ าสุดรายปีของจังหวัดสงขลา 

 ระหว่างปี 2524 - 2556 ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 
 
 จากการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบ 33 ปีที่ผ่านมา ตั้งปี 
2524 - 2556 อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ภาพที่ 2) มีความแปรปรวนของภูมิอากาศ พบว่า 
มีแนวโน้มของปริมาณน้ าฝนเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อน าข้อมูลทั้ง 33 ปีมาวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่า ปริมาณน้ าฝน
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 22.51 มิลลิเมตร/ปี (ภาพท่ี 3ก) จ านวนวันฝนตกมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน โดยมี
จ านวนวันฝนตกเพ่ิมข้ึน 0.87 วัน/ปี (ภาพท่ี 3ข) อีกทั้งแนวโน้มของอุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิต่ าสุด
เพ่ิมขึ้นด้วย โดยมีค่าเท่ากับ 0.028 องศาเซลเซียส/ปี และ 0.031 องศาเซลเซียส/ปี ตามล าดับ 
(ภาพท่ี 4ก, 4ข) 
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ภาพที่ 3 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ าฝน (ก) จ านวนวันฝนตก (ข) ในรอบ 33 ปี ของจังหวัด   
       สงขลา (2524 - 2556) ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสูงสุด (ก) อุณหภูมิต่ าสุด (ข) ในรอบ 33 ปี 
          (2524 - 2556) ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 
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 จากความผันแปรของภูมิอากาศของจังหวัดสงขลา พบว่าในระยะ 33 ปีที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะในปี 2553 เป็นช่วงที่มีอุณหภูมิสูงสุดในรอบ 33 ปี นอกจากนี้จากการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณน้ าฝนกับค่าการระเหยน้ า แสดงให้เห็นว่า การเกิดช่วงแล้งและช่วงฝนที่เกิดขึ้น ในช่วง
ปี 2532 - 2535 เป็นช่วงที่มีปริมาณน้ าฝนน้อยสุด ส่งผลให้เกิดช่วงแล้ง หลังจากนั้น ในช่วงปี 
2536 - 2544 จังหวัดสงขลา ประสบกับช่วงฝน ท าให้มีปริมาณน้ าฝนเพ่ิมขึ้น และหนักมากในช่วงปี 
2542 - 2543 ต่อมาในปี 2553 อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เกิดอุทกภัย ฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิด
น้ าท่วม ซึ่งก่อความเสียหายให้กับเกษตรกรชาวสาวยางเป็นจ านวนมาก (ภาพที่ 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ปริมาณน้ าฝน และค่าการระเหยน้ ารายปีของจังหวัดสงขลา ระหว่างปี 2524 - 2556 
      ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 
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ภาพที่ 6 ปริมาณน้ าฝน (....) ค่าการระเหยน้ า (   ) ผลผลิตยางแห้ง (    ) และปริมาณน้ าฝน 
      เฉลี่ย 30 ปี (   ) รายเดือนของจังหวัดสงขลาระหว่างปี 2551 - 2554 
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 ในช่วงปี 2552 ภาคใต้ได้รับผลจากปัญญาหาฝนตกหนักในช่วงฤดูร้อน คือในเดือน
เมษายน มีปริมาณน้ าฝน 251.1 มิลลิเมตร และมีช่วงแล้งเกิดขึ้นกลางปี จึงท าให้ช่วงเวลาการกรีดใน
รอบปีแรก เริ่มเปิดกรีดเดือนเมษายน 2552 ถึงเดือนเมษายน 2553 (ภาพที่ 6ก) ในช่วงปี 2553 เป็น
ช่วงที่มีฤดูร้อนที่ยาวนานท าให้มีช่วงพักกรีดที่นาน เมื่อถึงฤดูฝนปลายปีมีน้ าท่วมหนักจากพายุ
ดีเปรสชั่นโดยมีปริมาณน้ าฝนสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนเท่ากับ 799.4 มิลลิเมตร (ภาพที่ 6ข) ในรอบ
ปีกรีดที่ 2 เริ่มเปิดกรีดในเดือนพฤษภาคม 2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ในช่วงปี 2554 เป็นปีที่มี
ฝนตกในช่วงฤดูร้อน ส่งผลให้ต้นยางพาราเกิดการผลัดใบสองครั้งท าให้มีช่วงในการพักกรีดที่ยาวนาน 
และมีการกระจายตัวของปริมาณน้ าฝนตลอดทั้งปี ส่งผลให้มีปริมาณน้ าฝนสูงที่สุดในรอบปี ในปี 
2554 (ภาพที่ 6ค) ปีกรีดที่ 3 เริ่มเปิดกรีดในเดือนมิถุนายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 รวมมี
ระยะเวลาในการกรีด 9 เดือน ซึ่งมีวันกรีดน้อยที่สุด ในรอบปีกรีดที่ 4 เริ่มเปิดกรีดในเดือนพฤษภาคม 
2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 (ภาพที่ 6ง) ซึ่งมีปริมาณน้ าฝนลดลงมากจากปี 2555 ท าให้มีวันกรีด
เพ่ิมข้ึนมาก และในปีกรีดที่ 5 เริ่มเปิดกรีดในเดือนพฤษภาคม  2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (ภาพ
ที ่6ง)  
 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ าฝนรายเดือนของแต่ละปีกับปริมาณผลผลิตของ
ยางพารา พบว่า ในแต่ละปีกรีดจะมีปริมาณผลผลิตยางพาราที่คงที่ในช่วงเปิดกรีดและจะลดลงในช่วง
ปลายปี ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณน้ าฝนที่เพ่ิมสูงขึ้น ส่วนผลผลิตจะเพ่ิมขึ้นอีกในช่วงต้นปีหรือปลายปี
ของการกรีด 
 
2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อสรีรนิเวศน์ของยางพารา 

 ผลของความแปรปรวนของภูมิอากาศในรอบ 5 ปี (2552 - 2556) แสดงให้เห็นว่ามี
ผลกระทบโดยตรงต่อสรีรนิเวศน์ในสภาพสวนยางพารา ที่เห็นปรากฏชัดคือในปี 2553 ที่มีช่วงแล้ง
ยาวนานในช่วงฤดูร้อน แต่กลับมีฝนหนักในช่วงปลายปี จนส่งผลให้เกิดวิกฤตน้ าท่วม ท าให้กระทบต่อ
สรีรวิทยาของต้นยางพารา เพราะมีน้ าท่วมขังในสวนยางพารา ส่งผลให้พืชอ่อนแอต่อสภาพอากาศที่
แปรปรวน ในปีถัดไปคือ 2544 ที่มีฝนทะยอยตกในช่วงเดือนมีนาคม มีการระบาดของโรคราแป้งขาว 
(Powdery mildew) ที่เกิดจากเชื้อ Oidium heveae Steinm. ท าให้ใบอ่อนที่แตกออกมาใหม่ถูก
เชื้อท าลาย และเม่ือมีใบแตกใหม่ มีฝนตกอีกในเดือนเมษายน ท าให้ใบร่วงมาก ส่งผลให้การแตกใบรุ่น
ใหม่ล่าช้าออกไป ส่งผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืช ในการพัฒนาใบ และการสร้างน้ าตาลซูโครส ซึ่ง
เป็นสารตั้งต้นของการสร้างน้ ายาง ท าให้การเริ่มกรีดยางของชาวสวนยางพาราล่าช้าออกไปมากถึง
เดือนพฤษภาคม ขณะที่ช่วงปลายปี 2554 มีฝนตกหนักจนเกิดน้ าท่วม ท าให้พืชอ่อนแอ ผลผลิตต่ าลง 
รวมทั้งวันกรีดลดลงด้วย แต่ในปี 2555 และ 2556 สภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มดีขึ้น ดังนั้นพืชมีการ
ตอบสนองในเชิงบวก ท าให้มีการพัฒนาใบได้ตามปกติ เกษตรกรจึงมีวันกรีดยางสูง เพ่ือชดเชยในปี 
2554 ที่มีวันกรีดต่ ามาก  
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ภาพที่ 7 โรคราแป้งขาว (Powdery mildew) 

3. ผลผลิตยาง 

 จากการเก็บผลผลิตปริมาณน้ ายางสดของยางพารา ตั้งแต่พฤษภาคม 2551 
ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ผลผลิตในหน่วยกรัมต่อต้นต่อครั้งกรีด พบว่าปีที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ พฤษภาคม 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2557 ให้ผลผลิตเท่ากับ 122.85 กรัมต่อต้นต่อครั้งกรีด รองลงมา 
คือ พฤษภาคม 2555 ถึงกุมภาพันธ์ 2556, เมษายน 2552 ถึงมีนาคม 2553, พฤษภาคม 2553 
ถึงกุมภาพันธ์ 2554, และมิถุนายน 2554 ถึงมีนาคม 2555 ให้ผลผลิตเท่ากับ 94.45, 79.32, 76.37 
และ75.95 กรัมต่อต้นต่อครั้งกรีด ตามล าดับ และในขณะที่พฤษภาคม 2551 ถึงกุมภาพันธ์ 2552 ให้
ผลผลิตน้อยที่สุดคือ 49.95 กรัมต่อต้นต่อครั้งกรีด ส าหรับในหน่วยกิโลกรัมต่อต้น พบว่าการให้ผล
ผลิตน้ ายางสด ในเมษายน 2552 ถึงมีนาคม 2553 ให้ผลผลิตสูงที่สุด โดยมีผลผลิตน้ ายางสดเฉลี่ย
เท่ากับ 1.12 กิโลกรัมต่อต้น รองลงมาคือพฤษภาคม 2553 ถึงกุมภาพันธ์ 2554, พฤษภาคม 2556 
ถึงกุมภาพันธ์ 2557, มิถุนายน 2554 ถึงมีนาคม 2555 และพฤษภาคม 2555 ถึงกุมภาพันธ์ 2556 ให้
ผลผลิตเท่ากับ 0.95, 0.93, 0.91 และ 0.71 กิโลกรัมต่อต้น ตามล าดับ และในพฤษภาคม 2551 
ถึงกุมภาพันธ์ 2552 ให้ผลผลิตน้อยท่ีสุดคือ 0.66 กิโลกรัมต่อต้น (ตารางท่ี 1) 
 ผลผลิตน้ าหนักยางแห้งเฉลี่ยในหน่วยกิโลกรัมต่อต้นต่อเดือน พบว่า การให้ผลผลิต
น้ าหนักยางแห้งในเดือนพฤษภาคม 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2557 ให้ผลผลิตสูงที่สุด โดยมีผลผลิต
น้ าหนักยางแห้งเฉลี่ยเท่ากับ 0.41 กิโลกรัมต่อต้นต่อเดือน รองลงมาคือเดือนพฤษภาคม 2553 ถึง
กุมภาพันธ์ 2554, เมษายน 2552 ถึงมีนาคม 2553, มิถุนายน 2554 ถึงมีนาคม 2555 และเดือน
พฤษภาคม 2555 ถึงกุมภาพันธ์ 2556 ให้ผลผลิตเท่ากับ 0.36, 0.33, 0.33 และ 0.31 กิโลกรัมต่อต้น
ต่อเดือน ตามล าดับ และในเดือนพฤษภาคม 2551 ถึงกุมภาพันธ์ 2552 ให้ผลผลิตน้อยที่สุดคือ 0.23 
กิโลกรัมต่อต้นต่อเดือน และในหน่วยกิโลกรัมต่อไร่ต่อปี พบว่าปีที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุดคือ เดือน
พฤษภาคม 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2557 ให้ผลผลิตเท่ากับ 341.51 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี รองลงมาคือ
เดือนเมษายน 2552 ถึงมีนาคม 2553, พฤษภาคม 2555 ถึงกุมภาพันธ์ 2556, พฤษภาคม 2553 ถึง
กุมภาพันธ์ 2554 และเดือนมิถุนายน 2554 ถึงมีนาคม 2555 ให้ผลผลิตเท่ากับ 290.98, 284.45, 
253.45 และ 244.23 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตามล าดับ ส าหรับเดือนพฤษภาคม 2551 ถึงกุมภาพันธ์ 
2552ให้ผลผลิตน้อยท่ีสุดคือ 162.16 กิโลกรัมต่อไร่ต่อป ี(ตารางท่ี 2) 
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4. จ่านวนวันกรีด  
 ในปีกรีดที่ 5 (2555) มีจ านวนวันกรีดมากที่สุดเท่ากับ 176 วัน รองลงมาปีกรีดที่ 6 
(2556) มีจ านวนวันกรีด 169 วัน ปีกรีดที่ 2 (2552) มีจ านวนวันกรีด 152 วัน ปีแรก (2551) ที่มีการ
เปิดกรีด มีจ านวนวันกรีด 114 วัน ปีกรีดที่ 3 (2553) มีจ านวนวันกรีด 104 วัน และในปีกรีดที่ 4 
(2554) มีจ านวนวันกรีดน้อยที่สุดคือ 87 วัน เนื่องจากในจังหวัดสงขลาเกิดอุทกภัย น้ าท่วมหนัก 
ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราไม่สามารถกรีดยางได ้ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
5. เปอร์เซ็นต์เนื อยางแห้ง 
 จากการศึกษาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งเฉลี่ยทั้งหมด พบว่า ใกล้เคียงกัน โดยในปีกรีด
ที่ 5 ปี 2555 มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งสูงที่สุดคือ 33.88 เปอร์เซ็นต์ รองลงคือปีกรีดที่ 3 ปี 
2553 มีค่าเฉลี่ย 32.68 เปอร์เซ็นต์ ปีกรีดที่ 6 ปี 2556 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.54 เปอร์เซ็นต์ ปีกรีดที่ 2 
ปี 2552 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.26 เปอร์เซ็นต์ ปีกรีดที่ 4 ปี 2554 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.53 เปอร์เซ็นต์ 
และปีกรีดที่ 1 ปี 2551 มีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งค่าเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 30.13 เปอร์เซ็นต์ (ภาพท่ี 8) 
 
ตารางที่ 1 ปริมาณผลผลิตน้ ายางสด เฉลี่ย 7 ปี (พฤษภาคม 2551 - กุมภาพันธ์ 2557) ในหน่วย 

กิโลกรัม/ต้น ของ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 

ปี 
ผลผลิตยางสดเฉลี่ย 

(กิโลกรัม/ต้น) 
พฤษภาคม 2551- กุมภาพันธ์ 2552 0.66 

เมษายน 2552 - มีนาคม 2553 1.12 
พฤษภาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554 0.95 

มิถุนายน 2554 - มีนาคม 2555 0.91 
พฤษภาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556 0.72 
พฤษภาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557 0.93 
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30.13 

32.26 
32.68 

31.52 

33.88 

32.54 
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พ.ค.51-ก.พ.52 เม.ย.52-ม.ค.53 พ.ค.53-ก.พ.54 มิ.ย.54-มี.ค.55 พ.ค.55-ก.พ.56 พ.ค.56-ก.พ.57 

เป
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์เซ
็นต

์เน
ื อย

าง
แห

้ง  

0 

ตารางที่ 2 จ านวนวันกรีด และผลผลิตยางแห้ง ในหน่วยกิโลกรัม/ไร่/ปี ระหว่างพฤษภาคม 2551 - 
กุมภาพันธ์ 2557 อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 

ปี 
ผลผลิตยางแห้ง 

จ่านวนวันกรีด 
(วัน) 

กิโลกรัม/ต้น/
เดือน 

กิโลกรัม/ไร่/ปี 

พฤษภาคม 2551- กุมภาพันธ์ 2552 0.23 162.16 114 
เมษายน 2552 - มีนาคม 2553 0.33 290.98 152 

พฤษภาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554 0.36 253.45 104 
มิถุนายน 2554 - มีนาคม 2555 0.33 244.23 87 

พฤษภาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556 0.31 284.45 176 
พฤษภาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557 0.41 341.51 169 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8 ปริมาณเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งเฉลี่ยของยางพารา 



21 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลา  
1. สภาพทั่วไป ปริมาณ ราคา และรายได้ของผลผลิตจากสวนยางพารา 
 1.1. ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
  1) ข้อมูลทางสังคมของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

 
 N=112  

รายละเอียด ร้อยละ 
1. อายุของหัวหน้าครอบครัว(ปี) 
  น้อยกว่า 20 
  21-30 
  31-40 
  41-50 
   มากกว่า 50 
เฉลี่ย 45.23 ปี 

 
20.2 
25.3 
22.57 
28.11 
3.82 

2. เพศของหัวหน้าครอบครัว 
    ชาย 
    หญิง 

 
70.0 
20.0 

3.ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว 
   ประถมศึกษาตอนต้น 
    มัธยมศึกษาตอนต้น 
    ระดับ ปวช.และปวส 
     ระดับปริญญา 

 
56.10 
22.15 
11.24 
10.51 

4. ศาสนาของหัวหน้าครอบครัว 
    พุทธ 
    มุสลิม 
    อ่ืนๆ 

 
92.59 
5.11 
2.30 

5. สถานภาพของหัวหน้าครอบครัว 
    สถานภาพโสด 
    สมรส 
    หย่าร้าง 

 
12.45 
85.65 
1.90 
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6. อาชีพหลัก 
     ยางพารา 
     สวนไม้ผล 
     ปาล์มน ้ามัน 
     ท้านา 

 
91.25 
5.11 
2.23 
1.41 

7. ประสบการณ์ด้านการท้าเกษตร(ปี) 
    น้อยกว่า 5 
     6-10 
     11-20 
     มากกว่า 20 
     เฉลี่ย 26.4 ปี 

 
4.14 
15.25 
32.11 
48.50 

8.ประสบการณ์ท้าสวนยางพารา 
   น้อยกว่า 5 
     6-10 
     11-20 
     มากกว่า 20 
     เฉลี่ย 19.4 ปี 

 
5.23 
12.45 
42.11 
40.21 

 
 จากการส้ารวจเกษตรกรชาวสวนยางพาราจ้านวน 112 ราย พบว่า อายุของหัวหน้า
ครอบครัวเฉลี่ย 45 ปี หัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ระดับการศึกษาอยู่ในช่วงประถมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น. ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อาชีพหลัก คือ ท้าสวนยางพารา รองลงมา
ท้าสวนไม้ผลและปาล์มน ้ามัน อาชีพเสริมมีการท้านา ท้าสวน และค้าขาย ประสบการณ์ด้านการท้า
เกษตรเฉลี่ย 26 ปี และประสบการณ์ท้าสวนยางพาราเฉลี่ย 19 ปี 
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 1.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
        N=112 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ จ านวน(เฉลี่ย) 
1.ลักษณะการถือครองท่ีดิน 
   จ้านวนพื นที่ทั งหมด(ไร่) 
   จ้านวนพื นที่ท่ีท้าการเกษตร(ไร่) 
   พื นที่สวนยางพารา(ไร่) 
2. รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน 
   รายได้ของครัวเรือน(บาท/ปี) 
   รายจ่ายของครัวเรือ(บาท/ปี) 
   รายได้จากการท้าสวนยางพารา(บาท/ปี)  
3. เงินออมของครัวเรือนในปัจจุบัน(บาท/ปี) 
4. ภาวะหนี้สินของครัวเรือน(บาท/ปี) 

 
35.68 
25.95 
18.23 

 
132,575.24 
121,470.58 
112,385.56 
27,800.21 
96,324.21 

 
 เกษตรกรเป็นผู้ถือครองที่ดินที่ใช้ในการท้าการเกษตรเองทั งหมด ซึ่งที่ดินที่ถือครอง
นั นค่อนข้างจะเพียงพอในการท้าการเกษตรเลี ยงครอบครัวได้ พื นที่ส่วนใหญ่ใช้ปลูกยางพารา ส่วนที่
เหลืออ่ืน จะใช้พื นที่ท้าการเกษตรอื่นๆ เช่น ปลูกผัก เลี ยงสัตว์ ฯลฯ 
 รายได้ของครัวเรือนทั งหมดมาจากการท้าสวนยางพารา อยู่ในระดับที่เพียงพอใช้ใน
ครัวเรือน แต่ในขณะนี รายได้ที่มาจากยางพาราเริ่มน้อยลง ด้วยเหตุผลที่ว่าราคายางต่้าลง จึงมีการ
กู้ยืมเพ่ือน้าเงินมาหมุนเวียนใช้จ่ายภายในครัวเรือนและลงทุนในการท้าสวนยาง ท้าให้เกษตรกรมี
หนี สินเพ่ิมขึ น  
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 1.3 การผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
                                                                                 N=112 

การผลิต จ านวน (เฉลี่ย) 
พื นที่ปลูก (ไร่)                                                   28.69 
พันธุ์ยางที่ปลูก      RRIM 600 ( 89.21%) 

RRIT (15.11%) 
ระยะปลูก      3 x 7 เมตร (62.21%) 

6x4 เมตร (27.11%) 
จ้านวนต้นต่อไร่ 74.88 
ลักษณะการปลูกพืช (เชิงเดี่ยว/วนเกษตร) พืชเชิงเดี่ยว (65.21%) 

วนเกษตร(34.79%) 
ชนิดของดิน ดินร่วน (75.38%) 

ดินร่วนปนทราย (20.02%)  
ดินชนิดอื่นๆ(4.60%) 

ลักษณะพื นที่สวนยาง   พื นที่ราบ (25.85%) 
พื นที่ลูกคลื่นลอนลาด (39.04%) 

และควนเขา (35.11%) 
วัสดุปลูก ยางตาเขียว (38.11%) 

และยางช้าถุง (52.14%) 
อ่ืนๆ (9.75%) 

การสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์การท้าสวนยาง 
 

รับการสงเคราะห์ (82.34 %) 
ไม่รับการสงเคราะห์ (17.66%) 

สวนยางของท่านเปิดกรีดเมื่ออายุเฉลี่ย(ปี)  6.88 
ผลผลิตเฉลี่ยระยะเริ่มต้น (กก./ไร่/ครั งกรีด) (กก./ไร่) 3.26 
อายุยางพาราเฉลี่ยปัจจุบัน (ปี) 18.63 
ผลผลิตเฉลี่ยปัจจุบัน (กก./ไร่) 4.56 

 
 พื นที่ปลูกยางพารามีจ้านวนเฉลี่ย 28 ไร่ ซึ่งแบ่งออกเป็นแปลงย่อยๆ เพ่ือง่ายในการ
จัดการ พันธุ์ยางที่ปลูกส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ RRIM 600 รองลงมาคือ พันธุ์ RRIT 251 ระยะปลูกที่ใช้ 3x7 
เมตร จ้านวน 76 ต้นต่อไร่ ปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยว ในพื นที่ราบ และพื นที่ลูกคลื่นลอน/ควน ด้วยวัสดุ
ปลูกที่เป็นยางตาเขียว และยางช้าถุง เกษตรกรให้เหตุผลในการเลือกวัสดุปลูกเหล่านี ว่า ปลูกง่าย 
แตกตาเร็ว อัตราการรอดตายสูง เมื่อน้ามาปลูกจริง ซึ่งวัสดุปลูกนี ได้มาจากพื นที่จังหวัดตรัง สงขลา 
และพัทลุง เพราะเป็นแหล่งที่มีการผลิตยางตาเขียวและยางช้าถุงพันธุ์ดี และส่วนใหญ่เกษตรกรได้รับ
การสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์การท้าสวนยางในการปลูกแต่ละครั ง 
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2. การจัดการผลผลิตยางพารา 
N=112 

รายการ จ านวนเฉลี่ย 
1.ประเภทการใช้ปุ๋ยบ้ารุงสวนยางพารา 
  1.1 ปุ๋ยเคม ี
   1.2ปุ๋ยอินทรีย์ 
2. ความถี่ของการใช้ (ครั ง/ปี) 

 
78.25% 
21.75% 

1 52 
3. ปริมาณการใช้ (กก./ไร่) 54.6 
4.การป้องกันก้าจัดโรคและศัตรูพืช  
  4.1ชนิดโรคหรือแมลงศัตรูพืช  โรคหน้าแห้ง (22.58%) 

และโรคที่เกิดจากเชื อรา (โรครากขาว) (77.42%) 
4.2 วิธีการจัดการ 
 
4.3ความถี่ในการจัดการ (ครั ง/ปี) 

โค่นหรือปล่อยทิ งไว้ (65.56%) 
ใช้สารเคมีป้องกันและก้าจัด (34.44%) 

1.56 
5. วัชพืชในสวนยาง  มี ( 86.25%) 

ไม่มี (13.75%) 
5.1 วิธีการจัดการ) ดาย ถาก ( 46.35%) 

และใช้สารเคมี (53.65%) 
5.2 ความถี่ในการจัดการ  1.78 

4. การตัดแต่งก่ิง  มี (21.04%) 
ไม่มี (78.96%) 

5. ปัญหาไฟไหม้ในฤดูร้อน (มี/ไม่มี) มี (3.68%) 
ไม่มี (96.32%) 

 
 ในการจัดการผลผลิตนั น มีการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีขายตามท้องตลาด เช่น ตราหัววัวคันไถ 
เช่น สูตร 15-7-18, 6-8-14, 15-15-15 และ 20-8-20 จ้านวน 1-2 ครั งต่อปี ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อ
ไร่ โรคที่พบจะเป็น โรคหน้าแห้ง และโรคที่เกิดจากเชื อรา การจัดการจะโค่นหรือปล่อยทิ งไว้ และใช้
สารเคมีป้องกันและก้าจัด การก้าจัดวัชพืชที่พบในสวนยางใช้วิธีการตัด ปีละ 1-3 ครั ง เพ่ือสะดวกใน
การเก็บผลผลิต  
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3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแรงงานจ้างกรีดยาง ส าหรับเจ้าของสวนยาง 
N=112 

ประเด็น* ร้อยละ 
 1. ฝีมือการกรีดยาง  78.63 
 2. อัตราส่วนการแบ่งสรรผลประโยชน์ 35.67 
 3. เงื่อนไขในการแบ่งสรรผลประโยชน์ 28.97 
 4. ความซื่อสัตย์ และขยันท้างาน  21.54 
 5. จ้านวนแรงงานกรีดในครัวเรือน 51.23 
 6. อายุต้นยางพารา 19.52 
 7. สภาพพื นที่/แหล่งที่ตั งสวนยาง 18.67 

* ตอบได้มากกว่าหนึ่ง 
 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแรงงานจ้างกรีดยาง ส้าหรับเจ้าของสวนยางส่วน
ใหญ่จะดูจากฝีมือในการกรีดยางเป็นหลัก รองลงมาคือ จ้านวนแรงงานกรีดในครัวเรือนและอัตราส่วน
การแบ่งสรรผลประโยชน์ ส่วนเหตุผลที่น้อยที่สุดคือ อายุต้นยางพารา 
 
4. ระบบกรีดยางพาราภายใต้โลกร้อน 
          N=112 

   รายละเอียด ร้อยละ 
1.ระบบกรีดที่เกษตรกรใช้ในปัจจุบัน 
    1/2S 2d/3 
    1/3S 2d/3 
    1/3S 4d/4 
    1/2S 3d/4 
    1/3S 4d/5 
 

 
20.31 
16.34 
30.12 
28.54 
4.69  

 
  ระบบกรีดยางพารา จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันเกษตรกรเลือกใช้ระบบกรีด 
1/3S 3d/4, 1/2S 3d/4, 1/2S 2d/3 ซึ่งเป็นระบบกรีดตามข้อแนะน้าของสถาบันวิจัยยาง เงื่อนไขใน
การตัดสินใจเลือกระบบกรีดยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื นที่ที่ขึ นอยู่กับ ปริมาณ
ผลผลิต อายุ ความสิ นเปลืองเปลือก และสภาพแวดล้อมของสวนยาง และพบว่าความต้องการปริมาณ
น ้ายาง (ผลผลิต) ความยากง่ายต่อการท้างาน อายุของต้นยางพารา และความสิ นเปลืองเปลือกเป็น
เหตุผลส้าคัญในการตัดสินใจเลือกระบบกรีดยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง 
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5. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ระบบกรีด 
N=112 

ประเด็น* ร้อยละ 
1. ความยากง่ายต่อการท้างาน 35.45 
2. ปริมาณน ้ายาง  58.97 
3. อายุสวนยาง 23.15 
4. มีความสิ นเปลืองเปลือก 15.68 
5. สภาพพื นที่สวนยาง 24.36 
6. พันธุ์ยาง/ ขนาดต้นยาง 28.97 
7. จ้านวนแรงงานกรีดยาง 32.14 
8. ความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศ 34.89 

หมายเหตุ * ตอบได้มากกว่า 1 
 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ระบบกรีดส่วนใหญ่เกษตรกรจะดูจากปริมาณน ้ายางที่ได้ในแต่ละ
ครั งว่าคุ้มกับราคาผลผลิตที่ขายได้หรือไม่ รองลงมาคือ ความยากง่ายต่อการท้างานและความไม่
แน่นอนของสภาพภูมิอากาศ 
 
6. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ (วันกรีด) ในการกรีด 

N=112 
          ประเด็น ร้อยละ 

1. ความยากง่ายต่อการท้างาน 
2. ให้น ้ายางปริมาณมาก  
3. สวนยางมีอายุมากขึ น 
4. ราคายางที่สูงขึ น 
5. ฝีมือการกรีดยางดีขึ น 
6. ความไม่แน่นอนสภาพภูมิอากาศ   

35.16 
63.58 
24.36 
32.58 
16.24 
28.91 

 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถ่ี (วันกรีด) ในการกรีดส่วนใหญ่เกษตรกรจะดู
จากปริมาณการให้น ้ายางที่ได้ในแต่ละครั งว่าคุ้มกับราคาผลผลิตที่ขายได้หรือไม่ รองลงมาคือ ความ
ยากง่ายต่อการท้างานและราคายางที่สูงขึ น 
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7. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความยาวของหน้ากรีด 
N=112 

ประเด็น ร้อยละ 
1. ง่ายต่อการท้างาน 23.61 
2. ให้น ้ายางปริมาณมาก   42.35 
3. สวนยางมีอายุมากขึ น   25.36 
4. ความง่ายต่อการกรีดหน้าซ ้า 11.35 
5. ราคายางที่สูงขึ น 
6. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

34.61 
10.39 

 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความยาวของหน้ากรีดส่วนใหญ่เกษตรกรจะดูจากปริมาณ
น ้ายางของการกรีดแต่ละครั ง รองลงมาคือ ราคายางที่สูงขึ นและสวนยางที่มีอายุมากขึ น 
 
8. ผลผลิตยางพาราและการตลาดผลผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร 

N=112 

รายละเอียด 
รูปแบบผลผลิต

(ระบุ) 
เนื้อยางแห้ง 

 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก/ไร่/วัน) 

ความถี่ในการขาย
ผลผลิต 

(เฉลี่ยคร้ัง/เดือน) 
ผู้รับซ้ือ 

รูปแบบของ
ผลผลิต 

ขายน ้ายางสด 
56.34% 

 
 

ยางแผ่นดิบ 
33.87% 

 
 

ยางก้อนถ้วย 
9.79% 

36.8% 
 
 
 

0.92 กก/แผ่น 
(ตากยาง 15 

วัน) 
 
 

3.8 มิด 

4.21 
 
 
 

5.11 
 
 
 

6.1 

14.2 
 
 
 

3.2 
 
 
 

10.87 

สหกรณ์
85.11% 
พ่อค้า

14.89% 
สหกรณ์
14.11%
พ่อค้า

85.89% 
พ่อค้า

100.00% 
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9. ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับระบบการผลิตและระบบการกรีดยางภายใต้สภาวะโลกร้อน 
N=112 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ 

1. ความเหมาะสมของระบบการผลิตกับรายได้ของครัวเรือน 4.11 มาก 
2. ระบบการผลิตนี เหมาะสมที่สุดและดีที่สุดส้าหรับครัวเรือน 3.98 มาก 
3. การไมเ่ปลี่ยนแปลงระบบการผลิตที่ดีของครัวเรือน 2.25 น้อย 
4. ความเชื่อมั่นในการด้าเนินการผลิตในระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 3.11 ปานกลาง 
5. ความต่อเนื่องการด้าเนินการผลิตของครัวเรือนในปัจจุบัน 3.79 มาก 
6. ความเหมาะสมของลักษณะดินที่ปลูกยางพาราในปัจจุบัน 3.92 มาก 
7. ความเหมาะสมของสภาพพื นที่ปลูกยางในปัจจุบัน 2.99 ปานกลาง 
8. ความเหมาะสมของสภาพพื นที่ราบที่ใช้ในการปลูกยางในปัจจุบัน 4.05 มาก 
9. ความเหมาะสมในการใช้พันธุ์ยางในปัจจุบัน 4.17 มาก 
10. การเปิดกรีดต้นยางตามมาตรฐานของสถาบันวิจัยยาง 4.58 มากทีสุ่ด 
11. ความเหมาะสมการใช้ระบบกรีดตามค้าแนะน้าของสถาบันวิจัยยาง 2.44 น้อย 
12. จ้านวนวันกรีดมากขึ น ท้าให้ผลผลิตลดลง ระยะเวลาหน้ากรีดลดลง  
เปลือกใหม่งอกบาง และเกิดโรคได้ง่าย 

3.97 มาก 

13. การกรีดยางทุกวันหรือกรีดติดต่อกันหลายวัน ท้าให้ปริมาณผลผลิต    
ลดลงและระยะเวลาหน้ากรีดลดลง 

3.87 มาก 

14. สวนยางที่มีอายุมากสามารถเพ่ิมจ้านวนวันกรีดได้มากขึ น 3.30 ปานกลาง 
15. การแบ่งสรรผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของสวนและแรงงานจ้างกรีด
ในปัจจุบันมีความยุติธรรมดี 

4.11 มาก 

  เฉลี่ย   
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 ไม่มีความเห็น 
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ส่วนที่ 2 ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศต่อการปรับตัวของเกษตรกร
ชาวสวนยางการท าสวนยางพารา 
 
(1) การเปิดรับหรือภาวะคุกคามทางสภาพภูมิอากาศ (Exposure) 
 พื นที่ปลูกยางในจังหวัดสงขลาพบว่ามีการปลูกทุกเขตนิเวศยางพาราตั งแต่เขตนิเวศ
ที่สูงหรือภูเขา เขตนิเวศที่ดอน และเขตนิเวศท่ีราบ โดยในเขตนิเวศที่ราบการปลูกยางได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย น ้าท่วมขังต้นยางพาราตาย ต้นยางพาราเจริญเติบโตไม่ได้ขนาดตามที่ควรจะเป็นเพราะ
ระดับน ้าใต้ดินสูงในขณะที่สูงได้รับผลกระทบจากดินถล่มในฤดูฝนทีพื นที่ไม่สามารถรับน ้าได้เนื่องจาก
มีการบุกรุกพื นที่ป่าสงวนปลูกยางพารา นอกจากนี พื นที่ปลูกยางพารายังได้รับผลกระทบจากแรงลม
และพายุที่นับวันจะรุนแรงขึ นต้นยางพาราล้มเป็นจ้านวนมากซึ่งเมื่อค้านวณค่าถ่วงน ้าหนักการ
เปิดรับ/ภาวะภัยคุกคามในพื นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดสงขลาจ้าแนกตามพื นที่ศึกษาดังแสดงใน
ตารางที ่3 
 
ตารางที ่3 แสดงค่าถ่วงน ้าหนักการเปิดรับ/ภาวะภัยคุกคามในพื นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดสงขลา    
 จ้าแนกตามพื นที่ศึกษา 
ประเด็นการเปิดรับ

หรือภาวะภัย
คุกคาม  

หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง รัตภูมิ บางกล่ า ควนเนียง ค่าเฉลี่ย เกณฑ ์

1. การเกิดอุทกภัย
ในพื นที่  

0.65  0.66  0.30  0.95  0.80  0.68  มาก  

2. น ้าท่วมขังนาน/
การระบายน ้าไม่ด ี 

0.50  0.65  0.22  0.81  0.85  0.59  มาก  

3. ดินถล่มในฤดูฝนท่ี
พื นที่ไม่สามารถรบั
น ้า 

0.00  0.20  0.46  0.10  0.21  0.17  น้อย  

4. การบุกรุกพื นท่ีป่า
สงวนปลูกยางพารา 

0.20 0.55 
 

0.40 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.22 น้อย  

5. ลมและพายุที่
นับวันจะรุนแรง
ขึ นต้นยางพาราลม้
เป็นจ้านวนมาก 

0.79  0.68  0.78  0.80  0.85  0.80  มาก
ที่สุด  

รวม      0.49  ปาน
กลาง  

หมายเหตุ ส้ารวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากกลุม่ตัวอย่าง 89 ครัวเรือน 
เกณฑ์ที่ใช้ 1. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.00 - 0.25 ระดับการเปิดรบัและภาวะภัยคุกคามน้อย 
   2. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.26 - 0.50 ระดับการเปิดรับและภาวะภัยคุกคามปานกลาง 
   3. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.51 - 0.75 ระดับการเปิดรับและภาวะภัยคุกคามมาก 
   4. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.76 - 1.00 ระดับการเปิดรับและภาวะภัยคุกคามมากท่ีสุด 
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(2) ความอ่อนไหวหรือความไว (Sensitivity)  
 - พื นที่ต้นน ้าที่มีความชื นมากยางจะผลัดใบช้า แต่บริเวณพื นที่ใกล้เคียงกับต้นน ้า 
กลางน ้า และปลายน ้าจะผลัดใบไปตามล้าดับ ในอดีตที่ผ่านมาช่วงฤดูร้อนประมาณเดือนมีนาคม-
เมษายน ยางจะเริ่มผลัดใบ แต่ในปัจจุบันไม่สามารถบอกได้ว่ายางผลัดใบเดือนใด รูปแบบหรือช่วงการ
ผลัดใบเริ่มไม่แน่นอน  
 - ยางพันธุ์ RRIM 600 ที่นิยมปลูกพบว่าปริมาณน ้ายางน้อยลงหากไม่ได้ใส่ปุ๋ย และ
หากปลูกในพื นที่เดิมเป็นเวลานานขนาดล้าต้นจะเล็กลง  
 - จ้านวนวันกรีดน้อยลงจากเดิมเหลือเพียง 120 วันต่อปี (ประมาณ 4 เดือน) ระบบ
กรีดยางพาราที่นิยมใช้ได้แก่ 1/3 S 3d/4 (หนึ่งในสามล้าต้น สามวันหยุดหนึ่งวัน) เนื่องจากเกษตรกร
เห็นว่าเมื่อสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนเมื่อสภาพภูมิอากาศเหมาะสมจะใช้ระบบกรีดถี่  
 นอกจากนี ความอ่อนไหวและความไวของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพท้าสวน
ยางพาราจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในจังหวัดสงขลาสามารถอธิบายในลักษณะผลกระทบ
ดังแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ความอ่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพ

ท้าสวนยางพาราในจังหวัดสงขลา  
ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ 

1. ราคาที่ดินในพื นที่ปรับราคาสูงขึ นจากหลัก
หม่ืนเป็นไร่ละหนึ่งแสนบาทโดยเฉลี่ย 

1. เกิดการรุกพื นทีที่มีเอกสารสิทธิ์ พื นที่ป่าสงวนและ
พื นที่ที่ไม่เหมาะสม เพื่อการปลูกยางพารามากขึ น 

2. เกษตรกรเรียนรู้การใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่
ท้าลายสิ่งแวดล้อมเช่น การใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับ
ปุ๋ยเคมี 

2. เกิดวาตภัยและอุทกภัยที่นับวันจะรุนแรงมากขึ น
มากขึ น 

3. ท้ า ให้ เกษตรกรตระหนักถึงการใช้พันธุ์
ยางพาราและวัสดุปลูกยางที่เหมาะสมกับสภาพ
พื นที่มากขึ น 
 

3. รูปแบบหรือช่วงการผลัดใบเร่ิมไม่แน่นอน ส่งผลต่อ
การวางแผนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

4. เกษตรกรชาวสวนยางพารารวมตัวกันเพื่อ
การบริหารจัดการสวนยางพาราที่สามารถลด
ความเสี่ยงมากขึ น 

4. จ้านวนวันกรีดน้อยลงจากเดิมเหลือเพียง 120 วัน
ต่อปี (ประมาณ 4 เดือน) การผลัดใบยางไม่แน่นอน
และการผลัดใบยางปีละ2-3ครั ง 

5. ในพื นที่ ราบลุ่ มที่มีน ้ าขังและท่วม 
กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรในการท้าสวน
ยางพารา และการปรับเทคโนโลยีที่เหมาะสมมี
มากขึ น เช่น การยกร่อง และการเพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

5. ระบบกรีดยางพาราที่นิยมใช้ได้แก่ 1/3S3d/4 
(หนึ่งในสามล้าต้น สามวันหยุดหนึ่งวัน) เนื่องจาก
เกษตรกรเห็นว่าเมื่อสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนเมื่อ
สภาพภูมิอากาศเหมาะสมจะใช้ระบบกรีดถี่ 

6. กระตุ้นให้เกษตรกรต้องดิ นรนและท้าอาชีพ
เสริมมากขึ น 
 

6.การขาดแคลนแรงงานครัวเรือนมากขึ นด้วยความไม่
แน่นอนของราคายางพาราในปัจจุบันการเคลื่อนย้าย
แรงงานออกนอกพื นที่ เพื่ อหารายได้มาจุน เจือ
ครอบครัวแทนที่จะพึ่งรายได้จากยางพาราที่ ไม่
แน่นอนอย่างเดียว 
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ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ 

7 .  เ กษตรกรชาวสวนยางพารา เพิ่ มความ
หลากหลายทางชีวภาพในสวนยางพารามากขึ น
เกิดระบบเกษตรที่มีการปลูกยางพาราร่วมกับ
กิจกรรมการเกษตรอื่นๆในครัวเรือนมากขึ น 

7. สังคมชนบทยางพารากลายเป็น”สังคมวัตถุนิยม”มาก
ขึ น เช่น ซื อรถยนต์ บ้าน ค่าใช้จ่าย และสิ่งอ้านวยความ
สะดวก 
 

 8. ทัศนคติโดยรวมของเกษตรกรชาวสวนยางพาราไม่นิยม
ให้บุตรหลานสืบทอดอาชีพเกษตรนิยมส่งบุตรหลานให้
เรียนสูงๆ 

 9. สภาพน ้าท่วมขังท้าให้ดินเสื่อมโทรม 
 10. ในพื นที่ท่ีไม่เหมาะสมกับการปลูกยางพาราพบว่าพันธุ์

ยางพารา เจริญเติบโตไม่ดีล้าต้นมีขนาดเล็กลงและ
ปริมาณน ้ายางมีน้อยและพบว่าเกษตรกรกรีดยางในขณะ
ต้นยางไม่ได้ขนาดมากขึ น 

  
 เมื่อค้านวณ ค่าถ่วงน ้าหนักความอ่อนไหว (ผลกระทบทางลบแลทางบวก) ของการประกอบ
อาชีพการปลูกยางพาราในจังหวัดสงขลาดังแสดงในตารางที ่5 ถึง 6 
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ตารางที ่5 ค่าถ่วงน ้าหนักความอ่อนไหว (ผลกระทบทางลบ) ของการประกอบอาชพีการปลูก 
  ยางพาราใน จงัหวัดสงขลา 

ประเด็นความ
อ่อนไหว 

(ผลกระทบทางลบ) 
หาดใหญ่ 

คลอง
หอยโข่ง 

รัตภูมิ บางกล่ า ควนเนียง ค่าเฉลี่ย เกณฑ ์

1. เกิดการรุกพื นทีที่
มีเอกสารสิทธ์ิ พื นที่
ป่าสงวน  

0.12  0.74 0.46 0.00 0.00 0.27 ปานกลาง 

2. เกิดวาตภัยและ
อุทกภัยที่นับวันจะ
รุนแรงมาก  

0.78  0.75 0.66 0.79 0.86 0.75 มาก 

3. รูปแบบหรือช่วง
การผลัดใบเริ่มไม ่

0.76 0.78 0.91 0.68 0.78 0.75 มาก 

4. จ้านวนวันกรีด
น้อยลงจากเดมิ 

0.79  0.59 0.82 0.73 0.75 0.78 มากที่สุด 

5. ระบบกรีดยางใช้
ระบบกรดีถี,่มากขึ น 

0.76  0.60 0.93 0.87 0.76 0.80 มากที่สุด 

6. สังคมชนบท
ยางพารากลายเป็น”
สังคมวัตถุนิยม” 

0.88  0.45 0.89 0.88 0.82 0.63 มาก 

7. สภาพน ้าท่วมขัง
ท้าให้ดินเสื่อมโทรม 

0.45  0.27 0.22 0.90 0.93 0.56 มาก 

รวม      0.42 ปานกลาง 

 หมายเหต ุส้ารวจโดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากกลุ่มตวัอย่าง 89 ครัวเรือน  
เกณฑ์ที่ใช้ 1. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.00 - 0.25 ระดับความอ่อนไหว (ผลกระทบทางลบ) น้อย  

        2. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.26 - 0.50 ระดับความอ่อนไหว (ผลกระทบทางลบ) ปานกลาง  
        3. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.51 - 0.75 ระดับความอ่อนไหว (ผลกระทบทางลบ) มาก  

        4. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.76 - 1.00 ระดับความอ่อนไหว (ผลกระทบทางลบ) มากท่ีสดุ  
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ตารางที ่6 ค่าถ่วงน ้าหนักความอ่อนไหว(ผลกระทบทางบวก)ของการประกอบอาชีพท้าสวนยางพารา 
   ในจังหวัด สงขลา 

ประเด็นการเปิดรับหรือ
ภาวะภัยคุกคาม 

หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง รัตภูมิ บางกล่ า ควนเนียง ค่าเฉลี่ย เกณฑ ์

1.ราคาที่ดินในพื นท่ีปรับ
ราคาสูงขึ น  

0.81 0.35 0.65 0.68 0.36 0.41 ปาน
กลาง 

2.เกษตรกรเรียนรู้การใช้
ปัจจัยการผลติที่ไม่ท้าลาย
สิ่งแวดล้อม  

0.89 0.86 0.90 0.78 0.89 0.86 มาก
ที่สุด 

3.การใช้พันธุย์างพารา
และวัสดุปลูกยางท่ี
เหมาะสม  

0.25 0.32 0.27 0.18 0.31 0.27 ปาน
กลาง 

4.รวมกลุ่มกันเพื่อการ
บริหารจดัการความเสี่ยง  

0.12 0.54 0.56 0.12 0.34 0.38 ปาน
กลาง 

5.การปรับเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในท่ีราบเช่น
การยกร่องปลูก 

0.35 0.17 0.11 0.45 0.48 0.40 ปาน
กลาง 

6.ท้าอาชีพเสริม  0.69 0.70 0.26 0.85 0.84 0.66 มาก 
7.เพิ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพในสวน
ยางพารา  

0.60 0.79 0.92 0.88 0.82 0.80 มาก
ที่สุด 

รวม      0.54 มาก 

หมายเหตุ ส้ารวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากกลุม่ตัวอย่าง 89 ครัวเรือน 
เกณฑ์ที่ใช้ 1. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.00 - 0.25 ระดับความอ่อนไหว (ผลกระทบทางบวก) น้อย 
  2. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.26 - 0.50 ระดับความอ่อนไหว (ผลกระทบทางบวก) ปานกลาง 
  3. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.51 - 0.75 ระดับความอ่อนไหว (ผลกระทบทางบวก) มาก 
  4. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.76 - 1.00 ระดับความอ่อนไหว (ผลกระทบทางบวก) มากที่สุด 
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(3) ความเสี่ยง (Risk) 
 - ผลผลิตต่อหน่วยยางพาราลดลงเนื่องจากพันธุ์ยางพาราที่นิยมใช้กลายพันธุ์และ
ความอุดมสมบูรณ์ของพื นที่ที่ปลูกยางซ ้าต่้า 
 - มีการบุกรุกพื นที่มาปลูกยางพารามากขึ นโดยเฉพาะที่สูงและที่ภูเขาที่เป็นป่าต้นน ้า
ทะเลสาบท้าให้เกิดดินถล่มมากขึ น 
 - เกิดความไม่แน่นอนในการให้ผลผลิตยางพาราส่งผลให้วันกรีดลดลงจากเดิม
จ้านวนวันกรีดเฉลี่ย 150 วันต่อปี มาเป็น เฉลี่ย 120 ต่อปี 
 - เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีในการกรีดยางและระบบกรีดถี่มากขึ น 
 - มีการเคลื่อนย้ายแรงงานครัวเรือนมากขึ นท้าให้เกิดการจ้างแรงงานจากภายนอก
ครัวเรือนส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง 
 - ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติมีมากขึ นท้าให้ต้นยางพารามีความเสียหาย เช่น วาตภัยจะมี
ความรุนแรงมากขึ นท้าให้ต้นยางพาราล้มและเสียหายโดยเฉพาะสวนยางพาราปลูกใหม่ 
 - สุขภาวะของชาวสวนยางพาราในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาจะแย่ลงเนื่องจากภาวะ
ราคาที่ไม่แน่นอนและการปลูกยางพาราที่ยังคงใช้สารเคมีอยู่ 
 - ในบางพื นที่มีการเพิ่มความหลากหลายในสวนยางพารามากขึ น 
 
ตารางที ่7 ค่าถ่วงน ้าหนักระดับความเสี่ยงในการประกอบอาชีพการท้าสวนยางพาราในจังหวัดสงขลา 

ประเด็นความเสี่ยง  ระดับความเสี่ยง  เกณฑ์  
1. ผลผลิตต่อหน่วยยางพาราลดลง  0.74  มาก  
2. วัดกรีดลดลงจากเดิม  0.91  มากที่สุด  
3. เกิดดินถล่มมากขึ น  0.70  มาก  
4. ความเสี่ยงต่อวาตภัย  0.80  มากที่สุด  
5. สุภาวะของชาวสวนยางพาราในลุ่ม
น ้าทะเลสาบสงขลาจะแย่ลง  

0.69  มาก  

รวม  0.77  มากที่สุด  
หมายเหตุ ส้ารวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากกลุม่ตัวอย่าง 89 ครัวเรือน 
เกณฑ์ที่ใช้ 1. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.00 - 0.25 ระดับความเสี่ยงน้อย 
  2. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.26 - 0.50 ระดับความเสีย่ง ปานกลาง 
  3. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.51 - 0.75 ระดับความเสีย่ง มาก 
  4. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.76 - 1.00 ระดับความมากท่ีสดุ 
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(4) กลไกและความสามารถในการรับมือ (coping capacity) 
 ส้าหรับกลไกและความสามารถในการรับมือเพ่ือบรรเทาความเสี่ยงและความ
อ่อนไหวส้าหรับพื นที่สวนยางพาราในจังหวัดสงขลามีดังนี  
 - เพ่ิมมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดและบทลงโทษส้าหรับการบุกรุกพื นที่ป่าสงวน
และป่าต้นน ้าพร้อมจดทะเบียนผู้ปลูกยางพารา 
 - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วัสดุปลูกยางพาราจากเมล็ดเพ่ือให้มีรากยึดดิน 
 - ในที่ราบลุ่มท้าร่องคันดินให้น ้าระบายได้และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการ
จัดการสวนยางพาราในพื นที่ที่ไม่เหมาะสม 
 - เลือกใช้พันธุ์ยางพาราที่เหมาะสมกับพื นที่ 
 - จัดตั งกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน ้าทะเลสาบโดยชุมชนที่มีกิจกรรมต่อเนื่องในการดูแล
พื นที่ป่าไม่ให้มีการบุกรุกปลูกยาง 
 ซึ่งเมื่อค้านวณค่าถ่วงน ้าหนักระดับกลไกและความสามารถในการรับมือเพ่ือลดความ
เสี่ยงในพื นที่ท้าสวนยางพาราในจังหวัดสงขลาดังแสดงในตารางที่ 8 
 
ตารางที ่8 แสดงค่าถ่วงน ้าหนักระดับกลไกและความสามารถในการรับมือเพ่ือลดความเสี่ยงในพื นที่

ท้าสวนยางพารา ในจังหวัดสงขลา 
กลไกลและความสามารถในการรับมือ  ค่าถ่วงน้ าหนัก  เกณฑ์  

1. มาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดและ
บทลงโทษผู้บุกรุกพื นที่  

0.92  มากที่สุด  

2. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วัสดุปลูกยางพารา
จากเมล็ดเพ่ือให้มีรากยึดดิน  

0.88  มากที่สุด  

3. ในที่ราบลุ่มท้าร่องคันดินให้น ้าระบายได้  0.74  มาก  
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดการ
สวนยางพาราในพื นที่ที่ไม่เหมาะสม  

0.80  มากทีสุ่ด  

5. เลือกใช้พันธุ์ยางพาราที่เหมาะสมกับพื นที่  0.79  มากที่สุด  
6. จัดตั งกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน ้าทะเลสาบ  0.72  มาก  

รวมเฉลี่ย  0.81  มากที่สุด  
หมายเหตุ ส้ารวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากกลุม่ตัวอย่าง 89 ครัวเรือน 
เกณฑ์ที่ใช้ 1. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.00 - 0.25 ระดับกลไกและความสามารถในการรับมือน้อย 
  2. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.26 - 0.50 ระดับระดับกลไกและความสามารถในการรับมือปานกลาง 
  3. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.51 - 0.75 ระดับระดับกลไกและความสามารถในการรับมือมาก 
  4. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.76 - 1.00 ระดับระดับกลไกและความสามารถในการรับมือมากท่ีสุด 
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(5) การปรับตัวเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลา 
 จากการเปิดรับและภัยคุกคาม น้ามาสู่ความอ่อนไหวที่ส่งผลกระทบทางบวกและ
ทางลบ ความเสี่ยงตลอดจนกลไกและความสามารถในการรับมือ สามารถวิเคราะห์การปรับตัวของ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราดังแสดงในตารางที ่9 
 
ตารางที ่9 การปรับตัวของผู้ประกอบอาชีพท้าสวนยางพาราจังหวัดสงขลา 

ลักษณะการปรับตัว  
1. การยกร่อง การท้าพื นที่ระบายน ้า การใช้พันธุ์ยางพาราที่ทนน ้าขังได้นานเป็นสิ่งที่แสดงให้
เห็นการปรับตัวของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา นอกจากนี ใน
ที่สูงเกษตรกรเริ่มใช้วัสดุปลูกยางจากเมล็ดเพ่ือยึดดิน ป้องกันดินถล่ม  
2. การใช้ปุ๋ยที่สามารถปรับปรุงบ้ารุงดิน เช่นปุ๋ยชีวภาพ เริ่มพบเห็นในการท้าสวนยางมากขึ น  
3. เกษตรกรมีการใช้พันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูง มีการปรับแต่งพื นที่ ใส่ปุ๋ยเคมี มีการใช้กรรมวิธีใน
การท้ายางแผ่นที่ถูกวิธี และน้าเครื่องจักรเข้ามาท้าแผ่นยางพารา  
4. เกษตรกรมีการช่วยเหลือตนเองมากขึ นและมีแนวโน้มจะไม่ขอสงเคราะห์จากส้านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท้าสวนยางพาราด้วยเหตุผลพื นที่ไม่เหมาะสมและมีทางเลือกแหล่งทุนอ่ืน  
5. ในพื นที่ราบลุ่มเกษตรกรเริ่มปรับเปลี่ยนจากการปลูกยางพารามาเป็นปาล์มน ้ามันเนื่องจากมี
การจัดการที่ไม่ยุ่งยาก และปัญหาการบริหารจัดการแรงงานง่ายกว่าปาล์มน ้ามัน  
6. เกษตรกรในที่สูงมีการบุกรุกป่าสงวนเพ่ือขยายพื นที่ปลูกยางพารามากขึ น  
7. มีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื นที่เพ่ือหารายได้มาจุนเจือครอบครัวแทนที่จะพ่ึงรายได้
จากยางพาราที่ไม่แน่นอนอย่างเดียว  

  
 ซึ่งเมื่อค้านวณค่าถ่วงน ้าหนักระดับยากง่ายในการปรับตัวในในการผลิตยางพาราของ
เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการท้านาในจังหวัดดังแสดงในตารางที ่10 
 
  



38 
 

ตารางที ่10 แสดงค่าถ่วงน ้าหนักระดับยากง่ายในการปรับตัวในในการผลิตยางพาราของเกษตรกรผู้
ประกอบอาชีพการท้านาในจังหวัดสงขลา 

ประเด็นการปรับตัว 
ความอยากง่าย 

ในการปรับ 
เกณฑ์ 

1. การยกร่อง การท้าพื นที่ระบายน ้า  0.80  มากที่สุด 
2. การใช้พันธุ์ยางพาราที่ทนน ้าขังได้นาน  0.88  มากที่สุด 
3. การใช้ปุ๋ยที่สามารปรับปรุงบ้ารุงดิน  0.45  ปานกลาง 
4. เกษตรกรมีการใช้พันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมกับ
เขตนิเวศ  

0.44  ปานกลาง 

5. เกษตรกรมีการช่วยเหลือตนเองมากขึ น  0.71  มาก 
6. ปรับเปลี่ยนจากการปลูกยางพารามาเป็นปาล์มน ้ามัน  0.24  น้อย 
5. การบุกรุกป่าสงวนเพ่ือขยายพื นที่ปลูกยางพารา  0.40  ปานกลาง 
6. การเคลื่อนย้ายแรงงานครัวเรือนออกนอกพื นที่  0.77  มากที่สุด 

รวม  0.59  ปานกลาง 
หมายเหตุ ส้ารวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากกลุม่ตัวอย่าง ครัวเรือน 
เกณฑ์ที่ใช้ 1. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.00 - 0.25 ระดับความอยากง่ายในการปรับน้อย 
  2. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.26 - 0.50 ระดับความอยากง่ายในการปรับปานกลาง 
  3. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.51 - 0.75 ระดับความอยากง่ายในการปรับมาก 
  4. ช่วงถ่วงน ้าหนักระหว่าง 0.76 - 1.00 ระดับความอยากง่ายในการปรับมากทีสุ่ด 
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บทท่ี 4 
สรุปผลการทดลอง 

 
จากการศึกษาผลของความแปรปรวนภูมิอากาศที่มีต่อยางพารา โดยศึกษาในแปลงสวน

ยางพารา 3 แห่ง ในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM 600 และท า
การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ าฝน และการคายระเหยน้ าย้อนหลัง 33 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524-2556) 
พบว่า ใช้ระบบกรีด 1/3s 3d/4 (กรีดหนึ่งในสามของล าต้น โดยกรีดสามวันเว้นวัน) ในรอบ 33 ปีที่
ผ่านมา มีแนวโน้มของปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันฝนตกเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีแนวโน้มเพ่ิมสู งขึ้น 22.51 
มิลลิเมตรต่อปี และ 0.87 วันต่อปี ตามล าดับ แต่ค่าการคายระเหยน้ ามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย มีการ
เพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดเช่นกัน โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 0.028 องศาเซลเซียสต่อปี และ 
0.031 องศาเซลเซียสต่อปี ตามล าดับ ผลของฝนในช่วงฤดูร้อนส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคราแป้ง
สีขาว ท าให้เกิดการร่วงของใบอ่อน จนส่งผลให้การเปิดกรีดล่าช้า  นอกจากนี้ช่วงฤดูฝนหรือช่วง
ปลายปีที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ส่งผลต่อวันกรีดของยางพารา ท าให้วันกรีดลดมากดังเช่นในปี 
2554 ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเพ่ิมขึ้นของจ านวนปริมาณน้ าฝน และจ านวนวันที่มีฝนตกที่
สูงขึ้น ท าให้เกิดการลดลงของจ านวนของวันกรีดต่อปี จนส่งผลให้ผลผลิตของยางลดลงและรายได้
ลดลงมาก ในประเด็นการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ส าหรับการเปิดรับหรือภาวะคุกคาม
ทางสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ปลูกยางพารา พบว่า เช่น ลมและพายุที่รุนแรงมากขึ้น ท าให้ต้นยางพารา
ล้มเป็นจ านวนมาก รองลงมาคือ การเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่และเกิดน้ าท่วมขังนานหรือมีการระบายน้ าที่
ไม่ดี ส่วนผลกระทบด้านบวกของการประกอบอาชีพท าสวนยางพารา คือ เกษตรกรเรียนรู้การใช้
ปัจจัยการผลิตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพในสวนยางพารา ส าหรับ
ความเสี่ยงในการประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา คือ มีจ านวนวันกรีดยางลดลงจากเดิมและความ
เสี่ยงต่อวาตภัยเพ่ิมมากข้ึน 
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บทท่ี 5 
วิจารณผ์ลการทดลอง 

 
 จากสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเพ่ิมมากยิ่งขึ้นใน
ปัจจุบันส่งผลต่ออุณหภูมิและปริมาณน้้าฝน ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัย
ที่ส้าคัญต่อการท้าการเกษตรของประเทศไทยที่มีการใช้ปริมาณน้้าฝนเป็นหลัก โดยเฉพาะทางตอนใต้
ของประเทศไทยที่มีการท้าสวนยางพาราเป็นหลัก แต่เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ยังท้าให้ส่งผลกระทบต่อจ้านวนผลผลิต การพัฒนาการทางสรีรวิทยาของยางพารา ดั งนั้น จึง
จ้าเป็นต้องมีการศึกษาผลกระทบที่มีต่อวันกรีดและผลผลิตยางพารา 
 จากการศึกษาข้อมูลสภาวะภูมิอากาศในระยะเวลา 33 ปี ตั้งแต่ปี  2524 - 2556 
อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในช่วง 33 ปี อุณหภูมิสูงสุดมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย คือ 0.028 องศาเซลเซียส/ปี และอุณหภูมิต่้าสุดเพ่ิมขึ้น 0.031 องศา
เซลเซียส ขณะที่ปริมาณน้้าฝนรายปีเพ่ิมขึ้น 22.51  มิลลิเมตร  และจ้านวนวันฝนตกรายปีเพ่ิมขึ้น 
0.87 วัน ส่วนค่าการระเหยน้้ามีแนวโน้มลดลง แต่ในช่วงที่ท้าการศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของฝน 
พบว่าปริมาณน้้าฝนรายปีสูงขึ้นมากกว่า 200 มิลลิเมตรต่อปี คือในปี 2551, 2552, 2553 และ 2554 
มีปริมาณน้้าฝนรายปีสูงคือ 2,452.8, 2,345.8, 2,825.9 และ 3,073.6 มิลลิเมตร ตามล้าดับ ท้าให้
ช่วงปลายปี 2553 มีวิกฤติน้้าท่วมหาดใหญ่ในอ้าเภอหาดใหญ่ และในช่วงปลายปี 2554 มีน้้าท่วมซ้้า
อีกครั้ง ส่งผลให้ในปี 2554 มีจ้านวนวันกรีดต่้ามากเพียง 87 วัน และยังส่งผลให้ผลผลิตเนื้อยางแห้ง
รวมรายปีลดลง จากนั้นในปี 2555 และปี 2556 มีปริมาณน้้าฝนลดลง ส่งผลท้าให้เกษตรกรสามารถ
กรีดยางได้เพ่ิมขึ้นและมีจ้านวนวันกรีดเพ่ิมขึ้น และยังส่งผลให้ผลผลิตเนื้ อยางแห้งรวมรายปีเพ่ิมขึ้น
ด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า การกระจายตัวของปริมาณน้้าฝนมีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นในช่วงฤดูร้อน 
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจะส่งผลต่อการแตกใบใหม่ของยางพารา แสดงให้เห็นว่าจังหวัดสงขลา
ได้รับอิทธิพลของสภาวะโลกร้อนที่น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อการ
ตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยาง ซึ่งเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจกท้าให้อุณหภูมิ
เฉลี่ยของบรรยากาศผิวโลกสูงขึ้น ปริมาณและการกระจายตัวของฝนจึงเพ่ิมสูงขึ้น ในอนาคตอาจ
ก่อให้เกิดพายุและภัยพิบัติที่รุนแรง โดยจะส่งผลต่อระยะเวลาในการเก็บเก่ียวผลผลิตยางพาราที่สั้นลง 
และอาจก่อให้เกิดโรคระบาดง่ายข้ึน (สายัณห์ และอัศมน, 2555) 
 จากผลกระทบของความแปรปรวนของภูมิอากาศ โดยเฉพาะปริมาณน้้าฝนและการ
กระจายตัวของฝนที่ส่งผลต่อวันกรีดยาง ดังตัวอย่างในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 
2555 ซึ่งมีฝนตกชุกมาก ส่งผลให้มีวันกรีดลดลงเพียง 87 วัน ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
เกษตรกร ดังนั้นในปีถัดมามีปริมาณน้้าฝนลดลง เกษตรกรซึ่งพยายามกรีดชดเชย โดยใช้ระบบกรีดที่ถี่
มากหรือบางช่วงกรีดทุกวัน เพ่ือให้ได้รายได้มาชดเชยในปีที่ผ่านมาซึ่งฝนตกชุกมาก ท้าให้เกษตรกรใช้
ระบบกรีดถี่มากเพ่ือหวังว่าจะได้รายได้มาทดแทน แต่การกระท้าดังกล่าวจะเกิดผลเสียในอนาคตได้ 
เพราะการใช้ระบบกรีดที่ถี่มากย่อมส่งผลให้ต้นยางเกิดอาการหน้ายางแห้ง (พิศมัย , 2554) ส้าหรับใน
ประเด็นการปรับตัวของเกษตรกรนั้น มีปัจจัยอ่ืนที่มาเกี่ยวข้องด้วยคือ ราคายางตกต่้า ซึ่งปรากฎ
ชัดเจนในช่วงที่เก็บข้อมูล ตั้งแต่ปี 2555-2556 ราคาน้้ายางลดต่้าลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงขั้นวิกฤตในปี 
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2557 ดังนั้นจึงไม่สามารถสรุปได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่มีเพียงปัจจัยเดียวจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แต่มีผลกระทบเนื่องจากราคายางตกต่้าด้วย อย่างไรก็ตาม เกษตรกรได้
พยายามปรับตัว โดยการลดต้นทุนการผลิต เช่น การหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี การ
ปลูกพืชแซมเพ่ือเป็นรายได้เสริม ดังที่พบในปี 2556 ที่อ้าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ที่เกษตรกรมี
การปลูกไม้ประดับ คือหมากเหลือง เพ่ือขายใบเป็นรายได้เสริม (ภาพที่ 9ก) รวมถึงมีการปลูก
ผักหวานเป็นรายได้เสริม (ภาพท่ี 9ข) 

 
ภาพที่ 9 การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา ก) หมากเหลือง ข) ผักหวาน 

 
 นอกจากนี้ในประเด็นที่โครงการนี้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ เพ่ือน้าข้อมูล ผลผลิต คุณภาพ
ยางพารา รวมถึงสรีรวิทยาของยางพารา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแบบจ้าลอง จากการศึกษาใน
ครั้งนี้พบว่า มีจุดอ่อนในเรื่องข้อมูลที่ไม่สามารถหาข้อมูลต่อเนื่องในระยะยาวได้ เพียงพอที่จะใช้ใน
การวิเคราะห์ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านยางพารา ควรมี
แผนงานในการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาแบบจ้าลอง ส้าหรับการพยากรณ์
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตยางพาราในอนาคต 

ก) ข) 
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พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" วันพฤหัสบดีที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม 
Phoenix 5 ฮอลล์ 7 - 8 อิมแพ็คเมืองทองธานี. 

ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง. 2553. ข่าว สกย. ข่าวที่ 76/2553 วันที่ 9 พฤศจิกายน 
2553. 

สุทัศน์ ด่านสกุลผล. 2543. ลักษณะประจ าพันธุ์ยาง (ตอน 2). ว. ยางพารา 20: 87-108. 
อรรคเดช ศรีบุตตะ และพัชรี แสนจันทร์. 2545. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและแนวโน้ม

ในอนาคต. ว.วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 12(1): 59 - 64. 
อัศมน ลิ่มสกุล, แสงจันทร์ ลิ้มจิรากาล, ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล, นิตยา นักระนาด มิลน์และบุญชอบ 

สุทธมนัสวงษ์. 2553. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของฝนช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือใน
ประเทศไทย. รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศ ครั้งที่ 1 
ความเสี่ยงและโอกาสท้าทายในกลไกการจัดการสภาพภูมิอากาศโลก ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี. 19 - 21 สิงหาคม 2553. 
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แบบสัมภาษณ ์
ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อการผลิตยางพาราในจังหวัดสงขลา (ระยะที่ 2) :  

กรณีศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยาง 
 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นเครื่องมือประกอบการรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย เรื่องผลกระทบของสภาวะโลก
ร้อนที่มีต่อการผลิตยางพาราในจังหวัดสงขลา (ระยะที่ 2) : กรณีศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยาง 
ด าเนินการวิจัย โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อความสมบูรณ์
ของงานวิจัย ทีมวิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านตอบแบบสอบถามบนความเป็นจริงและโดยอิสระ ข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้ทีมวิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับและใช้ส าหรับงานเชิงวิชาการเท่าน้ัน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้
ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ 

แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
ส่วนท่ี 2 สภาพท่ัวไป ปริมาณ ราคาและรายได้ของผลผลิตจากสวนยางพารา 
ส่วนท่ี 3 ระบบกรีดและการแบ่งสรรผลประโยชน์ 
ส่วนท่ี 4 ข้อค าถามผลกระทบของสภาวะโลกร้อนท่ีมีต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
ช่ือผู้สัมภาษณ์ ............................................................................ วันท่ีสัมภาษณ์ ...................................... 
ช่ือ-นามสกลุผูต้อบแบบสอบถาม ............................................................................................................... 
บ้านเลขท่ี ..............หมู่ที่ ........ ช่ือหมู่บ้าน ...................................... ต าบล .............................................. 
อ าเภอ ................................... จังหวัด สงขลา 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
1. อายุของหัวหน้าครอบครัว ................. ปี 
 
2. เพศของหัวหน้าครอบครัว 

 1. ชาย                 2. หญิง 
 

3. ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว 
 1. ประถมต้น (4 ปี)  2. ประถมปลาย (6 ปี)   3. มัธยมต้น (9 ปี)       4. มัธยมปลาย/ปวช. (12 ปี) 
 5. ปวส. (14 ปี)  6. ปริญญาตรี (16 ปี)  7. ปริญญาโท (18 ปี)  8. อ่ืนๆ (ระบุ)..................ปี 
 

4. ศาสนาของหัวหน้าครอบครัว 
       1.พุทธ   2.อิสลาม  3.คริสต์  4.อื่นๆ (ระบุ) 
 
5. สถานภาพของหัวหน้าครอบครัว 

  1.โสด   2.สมรส  3.หย่าร้าง  4.หม้าย  
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6. อาชีพหลัก 
       1. ท าสวนยางพารา        2. ท าสวน (ระบุ)...............             3. ท านา          

 4. ท าไร่ (ระบุ)....................  5. เลี้ยงสัตว/์ปศุสตัว์ (ระบุ)...............  6. เพาะเลีย้งสัตว์น้ า (ระบ)ุ............. 
 7. ค้าขาย                    8. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ               9. อ่ืนๆ (ระบุ).......................... 
 

7. อาชีพเสริม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 1. ท าสวนยางพารา         2. ท าสวน (ระบุ).......................        3. ท านา         
 4. ท าไร่ (ระบุ)..............      5. เลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์ (ระบุ)...........     6. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ระบุ)..............  
 7. ค้าขาย                    8. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ            9. อ่ืนๆ (ระบุ).......................... 

8. ประสบการณ์การท าเกษตรกรรม ....................... ปี 
 
9. จ านวนบุตรที่อยู่ระหว่างศึกษาท้ังหมด............................................คน 
 
10. จ านวนสมาชิกทีเ่กษตรกรดูแล..................................คน 
 
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป ปริมาณ ราคาและรายได้ของการผลิตจากสวนยางพารา 
11. จ านวนแรงงานของฟาร์ม 
 11. 1 ประเภทของแรงงานท่ีใช้ในฟาร์ม 

กิจกรรม แรงงาน
ครัวเรือน (คน) 

แรงงานจ้าง
ประจ า (คน) 

แรงงานจ้าง
ชั่วคราว (คน) 

แรงงาน
แลกเปลี่ยน (คน) 

 ท าสวนยางพารา     

 ท าสวน(ระบุ) ......................     

 ท านา     

 ท าไร่(ระบุ)......................     

 เลี้ยงสัตว์(ระบุ)....................     

 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า(ระบุ)........     

 อื่นๆ (ระบุ).................     

 แรงงานนอกฟาร์ม     
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 11.2 ค่าจ้างแรงงาน 

กิจกรรม แรงงาน
ครัวเรือน 

(บาท/เดือน) 

แรงงานจ้าง
ประจ า 

(บาท/เดือน) 

แรงงานจ้าง
ชั่วคราว 

(บาท/เดือน) 

แรงงาน
แลกเปลี่ยน 
(บาท/เดือน) 

 ท าสวนยางพารา     

 ท าสวน(ระบุ) .................     

 ท านา     

 ท าไร่(ระบุ)......................     

 เลี้ยงสัตว์(ระบุ).............     

 เพาะเลีย้งสัตว์น้ า (ระบุ).......     

 อื่นๆ (ระบุ).................     

 แรงงานนอกฟาร์ม     

 
 11.3 ท่านคิดว่าจ านวนแรงงานท่ีใช้ในการผลิตพอเพียงในระดับใด  
 1. เพียงพอมากท่ีสุด   2. เพียงพอมาก    3. เพียงพอปานกลาง   4. เพียงพอน้อย   5. ไม่เพียงพอ 

 
 11.4 สาเหตุที่จ านวนแรงงานไม่เพียงพอหรือขาดแคลน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 1. จ านวนแรงงานในครัวเรือนมีน้อย  2. ไม่มีเงินเพียงพอจ่ายค่าจ้าง     
 3. แรงงานจ้างหายาก    4. การอพยพของแรงงานไปสู่ภาคการผลิตอื่น      
 5.ภาคการผลิตอื่นๆมีค่าจ้างสูงกว่า  6.อื่นๆ (ระบุ)...............................     

 
12. ลักษณะการถือครองท่ีดิน  
12.1  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด ..............................ไร่  พื้นที่การเกษตรโดยได้ท าเปล่า ..........................ไร่  
12.2  จ านวนพื้นที่ท าการเกษตร ...................ไร่  พื้นที่ว่างเปล่า ....................................................ไร่  
12.3  พื้นที่การเกษตรที่เป็นเจ้าของ ..............ไร่    เอกสารสิทธ์ิ .....................................................  
12.4  พื้นที่การเกษตรโดยการเช่า .................ไร่    ลักษณะค่าเช่า ...................................................   
 
12.5 ท่านคิดว่าขนาดพื้นที่ของฟาร์มที่ใช้ในการผลิตปัจจุบันที่มีอยู่เหมาะสมกับการผลิตหรือไม่  
 1. เหมาะสมมากท่ีสดุ  2. เหมาะสมมาก   3. เหมาะสมปานกลาง   4. เหมาะสมน้อย  5. ไม่เหมาะสม 
 
12.6 ท่านคิดว่าขนาดพื้นที่ถือครองทั้งหมดเพียงพอท่ีจะท าการผลิตมากน้อยเพียงใด  
 1. เพียงพอมากท่ีสุด    2. เพียงพอมาก   3. เพียงพอปานกลาง    4. เพียงพอน้อย    5. ไม่เพียงพอ 
 
12.7 ในอนาคตท่านมีความต้องการปรับปรุงและขยายขนาดการผลิตมากน้อยเพียงใด  
 1. มากที่สุด        2. มาก              3. ปานกลาง        4. น้อย          5. ไม่ต้องการ 
 
13. การใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตร G13 
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การใช้ประโยชน์ที่ดิน แยกแปลง ร่วมแปลงสวนยาง พ้ืนที่ (ไร่) 

13.1 ท าสวนยางพารา    

13.2 ท าสวน(ระบุ) ......................................    

13.3 ท านา    

13.4 ท าไร่(ระบุ)..........................................    

13.5 เลี้ยงสัตว์(ระบุ)...................................    

13.6 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า(ระบุ)........................    

13.7 อื่นๆ (ระบุ)..........................................    

13.8 อื่นๆ (ระบุ)..........................................    

 
14. รายได้ของครัวเรือน ..............................................................บาท/ปี  

14.1  รายได้จากฟาร์ม ......................................................บาท/ปี  
14.1.1 รายได้จากสวนยาง.................................บาท/ป ี 

 14.1.2 รายได้จากฟาร์มอื่นๆ .............................บาท/ป ี 
1)  ระบุ ..............................................................บาท/ปี 
2)  ระบุ ..............................................................บาท/ป ี
3)  ระบุ ..............................................................บาท/ปี 

14.2  รายได้นอกฟาร์ม ......................................................บาท/ป ี 
15. ท่านคิดว่ารายได้ของครัวเรือนในปัจจุบัน (ข้อ 14) เพียงพอมากน้อยเพียงใด 
 1. เพียงพอมากท่ีสุด      2. เพียงพอมาก     3. เพียงพอปานกลาง    4. เพียงพอน้อย    5. ไม่เพียงพอ 
 
16. รายได้จากผลผลิตของฟาร์มในปัจจุบันของท่าน เพียงพอหรือไม่ 
 1. เพียงพอมากท่ีสุด      2. เพียงพอมาก    3. เพียงพอปานกลาง    4. เพียงพอน้อย     5. ไม่เพียงพอ 
 
17. รายจ่ายของครัวเรือน ...........................................บาท/ปี 

17.1 รายจ่ายในฟาร์ม..........................................บาท/ปี 
17.1.1 รายจ่ายในสวนยาง...........................บาท/ปี 
17.1.2 รายจ่ายในฟาร์มอื่นๆ ......................บาท/ปี  

1) ระบุ .............................................บาท/ปี 
2) ระบุ .............................................บาท/ปี 
3) ระบุ .............................................บาท/ปี 

17.2 รายจ่ายนอกฟาร์ม.......................................บาท/ปี  
 
18. ท่านคิดว่ารายจ่ายในครัวเรือนของท่าน เป็นรายจ่ายที่สูงมากน้อยเพียงใด 
 1. มากที่สุด   2. มาก      3. ปานกลาง         4. น้อย            5. ไม่มาก 

19. สถานทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 
    1. รายได้เท่ากับรายจ่าย  2. รายได้มากกว่ารายจ่าย   3. รายได้น้อยกว่ารายจ่าย     
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20. ท่านใช้เงินลงทุนในการท าการเกษตรมาจากแหล่งใด (ตามกิจกรรมต่อไปนี้)  

กิจกรรม 
สัดส่วนเงินลงทุน กรณีกู้ยืม 

ของตนเอง (%) กู้ยืม (%) แหล่งกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย(%/ปี) 

 สวนยางพารา            

 ท าสวน............        

 ท านา............          

 ท าไร่.............         

 เลี้ยงสัตว์                

 เพาะเลี้ยง              

 อื่นๆ (ระบุ).....         

 
21. เมื่อมองโดยรวมท่านคิดว่าเงินลงทุนท่ีใช้ในการผลิตดังกล่าวในข้อ 20 ของท่านเพียงพอมากน้อยเพียงใด 
 1. เพียงพอมากท่ีสุด    2. เพียงพอมาก    3. เพียงพอปานกลาง    4. เพียงพอน้อย   5. ไม่เพียงพอ 
 
22. เงินออมของครัวเรือนในปัจจุบัน .................................................. บาท 
 
23. ท่านคิดว่าเงินออมของครัวเรือนท่ีมีอยู่เพียงพอท่ีจะใช้ลงทุนการผลิตในปีถัดไปมากน้อยเพียงใด   
 1. เพียงพอมากท่ีสุด    2. เพียงพอมาก    3. เพียงพอปานกลาง    4. เพียงพอน้อย    5. ไม่เพียงพอ 
 
24. หนี้สินของครัวเรือนในปัจจุบัน .............................................บาท  
 
25. ภาวะหนี้สินของท่านท าให้ไม่สามารถขยายหรือปรับปรุงระบบการผลิตในปัจจุบันมีมากน้อยพียงใด 
 1. มากที่สุด        2. มาก       3. ปานกลาง  4. น้อย  5. ไม่มีปัญหา 
 
26. ท่านมีประสบการณ์ในการท าสวนยาง.........................ปี 
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27. ข้อมูลทั่วไปของการผลิตยางพารา 

รายการ แปลง 1 แปลง 2 แปลง 3 

พื้นที่ปลูก (ไร่)                                                      

ช่ือพันธุ์ยาง         

ระยะปลูก         

จ านวนต้นต่อไร่    

ลักษณะการปลูกพืช (เชิงเดี่ยว/วนเกษตร)    

ชนิดของดิน    

ลักษณะพื้นท่ีสวนยาง (1. พื้นที่ลาดชัน/ภูเขา 2. พื้นที่ลูกคลื่น
ลอน/ควน  3.พื้นที่ราบ)   

   

วัสดุปลูก (ช าถุง/ตาเขียว/เพาะกล้า)    

การสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
(ใช่/ไม่ใช่) 

   

สวนยางของท่านเปิดกรีดเมื่ออายุ    

ปี พ.ศ. ท่ีเปิดกรีด    

ผลผลิตเฉลี่ยระยะเริ่มต้น (กก./ไร่)    

อายุปัจจุบัน (ปี)    

ผลผลิตเฉลี่ยปัจจุบัน (กก./ไร่)    

 
28. ท่านคิดว่าสภาพพื้นที่ของฟาร์มที่ใช้ในการผลิตปัจจุบันเหมาะสมกับการผลิตในระบบนี้หรือไม่ 
 1. เหมาะสมมากท่ีสุด  2. เหมาะสมมาก    3. เหมาะสมปานกลาง  4. เหมาะสมน้อย   5. ไม่เหมาะสม 
 
29. ท่านคิดว่าสภาพดินของสวนยางมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด 
 1. มากที่สุด        2. มาก             3. ปานกลาง       4. น้อย             5. ไม่สมบูรณ์ 
 
30. ในการปลูกยางพาราท่านใช้วัสดุปลูกจากแหล่งใดและเพราะสาเหตุใด 

  30.1 วัสดุปลูกช าถุง  ได้จากแหล่งใด .............................................................................................. 
     สาเหตุที่ใช้วัสดุปลูกชนิดนี้ ............................................................................ 
   30.2 ตาเขียว   ได้จากแหล่งใด .............................................................................................. 
     สาเหตุที่ใช้วัสดุปลูกชนิดนี้ ............................................................................ 
  30.3 เพาะกล้ายาง  ได้จากแหล่งใด .............................................................................................. 
     สาเหตุที่ใช้วัสดุปลูกชนิดนี้ ............................................................................ 
  30.4 อื่นๆ (ระบุ)  ได้จากแหล่งใด .............................................................................................. 
     สาเหตุที่ใช้วัสดุปลูกชนิดนี้ ............................................................................. 
  30.5 อื่นๆ (ระบุ)  ได้จากแหล่งใด .............................................................................................. 
     สาเหตุที่ใช้วัสดุปลูกชนิดนี้ ............................................................................ 
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31. ท่านคิดว่าพันธ์ุพืชที่ใช้ในการผลิตให้ผลตอบแทนสูง และเหมาะสมในการผลิตมากน้อยเพียงใด 

 1. มากที่สุด  2. มาก 3. ปานกลาง       4. น้อย      5. ไม่เหมาะสม 
 
32. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการผลิต 

รายการ แปลง 1 แปลง  2 แปลง 3 
1. ปุ๋ยเคมี (ระบุ; N:P:K)    

1.1 ความถี่ของการใช้ (ครั้ง/ปี)    
1.2 ปริมาณการใช้ (กก./ไร่)    

2. ปุ๋ยอินทรีย์ (ระบุ)    
2.1 ความถี่ของการใช้ (ครั้ง/ปี)    
2.2 ปริมาณการใช้ (กก./ไร่)    

3.  โรคหรือแมลงศัตรูพืช (มี/ไม่มี)    
3.1 วิธีการจัดการ (ระบุ.)    
3.2 ความถี่ในการจัดการ (ครั้ง/ปี)    
3.3  ปริมาณการใช้ (........../ไร่)    

4.   วัชพืชในสวนยาง (มี/ไม่มี)    
4.1 วิธีการจัดการ (ระบุ.)    
4.2 ความถี่ในการจัดการ (ครั้ง/ปี)    
4.3  ปริมาณการใช้ (........./ไร่)    

5. การตัดแต่งก่ิง (มี/ไม่มี)    
6. ปัญหาไฟไหม้ในฤดูร้อน (มี/ไม่มี)    

 
33. กรณีที่มีโรคและการระบาด (ตามข้อ 32) ท่านคิดว่ามีความรุนแรงในระดับใด    
  1. รุนแรงมากที่สุด     2. รุนแรงมาก      3. รุนแรงปานกลาง       4. รุนแรงน้อย        5. ไม่รุนแรง 
 
34. กรณีที่มีวัชพืชในสวนยาง (ตามข้อ 32) ท่านคิดว่ามีความรุนแรงในระดับใด     
 1. รุนแรงมากที่สุด      2. รุนแรงมาก      3. รุนแรงปานกลาง        4. รุนแรงน้อย         5. ไม่รุนแรง 

ส่วนที่ 3 ระบบกรีดและการแบ่งสรรผลประโยชน์ 
35. การเปิดกรีดยางครั้งแรก ท่านมีวิธีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในการผลิตมากน้อยเพียงใด  

  1. มากที่สุด         2. มาก       3. ปานกลาง          4. น้อย          5. ไม่เหมาะสม 
 
36. จ านวนแรงงานในสวนยางท้ังหมด  ................ คน       

36.1 แรงงานในครัวเรือน 1) เวลากรีดยาง;   เริ่ม............................  ถึง  ..................... 
     2) เวลาเก็บผลผลิต; เริ่ม............................  ถึง  ..................... 

   3) เวลาท าแผ่นยาง; เริ่ม............................  ถึง  ..................... 
     4) เวลาขายผลผลิต; เริ่ม............................  ถึง  ..................... 
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36.1.1 เพศชาย ............คน 
1) อัตราการกรีดเฉลี่ย .......................ไร่/คน 
2) อัตราการเก็บผลผลิตเฉลี่ย .......................ไร่/คน 
3) อัตราการท ายางแผ่นเฉลี่ย .......................กก./คน 
4) อัตราการขายผลผลิตเฉลี่ย .......................กก./คน 
5) แรงงานกรีดยางได้รับการฝึกอบรมหรือไม่ 
 1. ใช่  (ระบุ)...............................   2. ไม่ใช่ 
6) แรงงานกรีดยางมีความสามารถกรีดยางมากน้อยเพียงใด 
 1. มากที่สุด   2. มาก    3. ปานกลาง    4. น้อย   5. ไม่มีความสามารถ 

36.1.2 เพศหญิง ...........คน (T478)  
1) อัตราการกรีดเฉลี่ย .......................ไร่/คน 
2) อัตราการเก็บผลผลิตเฉลี่ย .......................ไร่/คน 
3) อัตราการท ายางแผ่นเฉลี่ย .......................กก./คน 
4) อัตราการขายผลผลิตเฉลี่ย .......................กก./คน 
5) แรงงานกรีดยางได้รับการฝึกอบรมหรือไม่ 
 1. ใช่  (ระบุ)...............................   2. ไม่ใช่ 
6) แรงงานกรีดยางมีความสามารถกรีดยางมากน้อยเพียงใด 
 1. มากที่สุด   2. มาก    3. ปานกลาง    4. น้อย   5. ไม่มีความสามารถ 

36.2 แรงงานจ้าง:  1) เวลากรีดยาง;     เริ่ม............................  ถึง  ..................... 
      2) เวลาเก็บผลผลิต; เริ่ม............................  ถึง  ..................... 

  3) เวลาท าแผ่นยาง; เริ่ม............................  ถึง  ..................... 
     4) เวลาขายผลผลิต; เริ่ม............................  ถึง  ..................... 

  36.2.1 เพศชาย ............คน 
1) อัตราการกรีดเฉลี่ย .......................ไร่/คน 
2) อัตราการเก็บผลผลิตเฉลี่ย .......................ไร่/คน 
3) อัตราการท ายางแผ่นเฉลี่ย .......................กก./คน 
4) อัตราการขายผลผลิตเฉลี่ย .......................กก./คน 

   5) แรงงานกรีดยางได้รับการฝึกอบรมหรือไม่ 
 1.ใช่ (ระบุ)...............................  2. ไม่ใช่ 
6) แรงงานกรีดยางมีความสามารถกรีดยางมากน้อยเพียงใด 
 1. มากที่สุด   2. มาก    3. ปานกลาง    4. น้อย   5. ไม่มีความสามารถ 

36.2.2 เพศหญิง ...........คน (T478)  
1) อัตราการกรีดเฉลี่ย .......................ไร่/คน 
2) อัตราการเก็บผลผลิตเฉลี่ย .......................ไร่/คน 
3) อัตราการท ายางแผ่นเฉลี่ย .......................กก./คน 
4) อัตราการขายผลผลิตเฉลี่ย .......................กก./คน 
5) แรงงานกรีดยางได้รับการฝึกอบรมหรือไม่ 
 1. ใช่ (ระบุ)...............................  2. ไม่ใช่ 
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6) แรงงานกรีดยางมีความสามารถกรีดยางมากน้อยเพียงใด  
 1. มากที่สุด   2. มาก    3. ปานกลาง    4. น้อย   5. ไม่มีความสามารถ 
 

37. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแรงงานจ้างกรีดยาง ส าหรับเจ้าของสวนยาง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
ประเด็น เหตุผล 

 1. ฝีมือการกรีดยาง                       

 2. อัตราส่วนการแบ่งสรรผลประโยชน์       

 3. เงื่อนไขในการแบ่งสรรผลประโยชน์       

 4. ความซื่อสัตย์ และขยันท างาน             

 5. จ านวนแรงงานกรีด                             

 6. เป็นคนรู้จัก หรือญาติพี่น้อง                

 7. อายุสวนยาง                                      

 8. สภาพพื้นที่/แหล่งที่ตั้งสวนยาง            

 9. อื่นๆ ระบุ ......................       

 10. อื่นๆ ระบุ ......................        

 11. อื่นๆ ระบุ ......................   
38. ระบบกรีดอื่นๆที่ท่านรู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)       

 1. 1/2S d/2      2. 1/2S 2d/3    

 3. 1/3S 2d/3       4. 1/3S 3d/4   

 5. ระบบกรีดสองหน้าสลับวัน (DCA)    6. อื่นๆ ระบุ........................... 
39. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ระบบกรีด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)      

ประเด็น เหตุผล 
 1. ความยากง่ายต่อการท างาน           

 2. ปริมาณน้ ายาง                                      

 3. อายุสวนยาง                                        

 4. ระยะเวลาหน้ากรีด                               

 5. มีความสิ้นเปลืองเปลือก                       

 6. สภาพพื้นที่สวนยาง                            

 7. หน้ากรีดเกิดโรค/เปลือกแห้ง                

 8. ความสมบูรณ์ของเปลือกงอก              

 9. พันธุ์ยาง/ ขนาดต้นยาง                        

 10. จ านวนแรงงานกรีดยาง                    

 11. อื่นๆ ระบุ ......................         

 12. อื่นๆ ระบุ ......................         

13. อื่นๆ ระบุ ......................         

14. อื่นๆ ระบุ ......................         
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40. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ (วันกรีด) ในการกรีด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)    

 1. ง่ายต่อการท างาน      2. ให้น้ ายางปริมาณมาก   

 3. สวนยางมีอายุมากขึ้น      4. ความง่ายต่อการกรีดหน้าซ้ า   

 5. ราคายางท่ีสูงขึ้น     6. สามารถกรีดร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งน้ ายาง   

 7. หน้ากรีดเกิดโรค/เปลือกแห้งน้อย     8. ความสมบูรณ์ของเปลือกงอกดี   

 9. ฝีมือการกรีดยางดีขึ้น      10. เป็นระบบที่เพื่อนบ้านเลือกใช้เป็นส่วนใหญ่   

 11. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   12. อื่นๆ ระบุ ......................   

 

41. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความยาวของหน้ากรีด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     

 1. ง่ายต่อการท างาน      2. ให้น้ ายางปริมาณมาก   

 3. สวนยางมีอายุมากขึ้น      4. ความง่ายต่อการกรีดหน้าซ้ า   

 5. ราคายางท่ีสูงขึ้น     6. สามารถกรีดร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งน้ ายาง   

 7. หน้ากรีดเกิดโรค/เปลือกแห้งน้อย     8. ความสมบูรณ์ของเปลือกงอกดี   

 9. ฝีมือการกรีดยางดีขึ้น      10. เป็นระบบที่เพื่อนบ้านเลือกใช้เป็นส่วนใหญ่   

 11.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   12. อื่นๆ ระบุ ......................   
 
42. รูปแบบผลผลิตที่ท่านเลือกผลิตตั้งแต่เปิดกรีดจนถึงปัจจุบัน      

รายละเอียด รูปแบบ
ผลผลิต 
(ระบุ) 

เปอร์เซ็นต์ 
(ระบุ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ) 

ความถี่ในการ
ขายผลผลิต 

(ระบุ) 

ขายให้ใคร/
อย่างไร 

รูปแบบที่ 1 (เปิดกรีด)               
รูปแบบที่ 2                             
รูปแบบที่ 3                             
รูปแบบที่ 4                            

 
54. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบผลผลิตตามข้อ 51 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     

 1. ใช้ระยะเวลาท างานน้อยลง    2. ภาวะขาดแคลนแรงงาน   

 3. สามารถใช้เวลาว่างประกอบอาชีพเสริม  4. แหล่งรับซื้อผลผลิต/พ่อค้าเป็นผู้ก าหนด  

 5. ราคายางท่ีสูงขึ้น       6. การขาดแคลนอุปกรณ์ในการผลิตยางแผ่นดิบ  

 7. ขั้นตอนการผลิตง่าย     8. ได้รับรายได้ที่เป็นเงินสดเร็วข้ึน  

 9. สวนยางมีอายุมาก      10. พื้นที่สวนยางขนาดเล็ก/ใหญ่   

 11. อื่นๆ ระบุ ......................    12. อื่นๆ ระบุ ......................   

 13. อื่นๆ ระบุ ......................     14. อื่นๆ ระบุ ......................  
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44. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการผลิตและระบบการกรีดยาง      

ประเด็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่เห็นด้วย 
1. ระบบการผลิตที่ท่านผลิตในปัจจุบันเหมาะสม
และเหมาะสมกับรายได้ของครัวเรือน 

     

2. ระบบการผลิตนี้ เหมาะสมที่สุดและดีที่สุด
ส าหรับครัวเรือนของท่าน 

     

3. หากมีระบบการผลิตอื่นที่คิดว่าดีกว่าท่านจะไม่
เปลี่ยนแปลงระบบการผลิต 

     

4. ท่านมีความเช่ือมั่นว่าท่านมีความรู้ความสามารถ
ที่จะด าเนินการผลิตในระบบนี้ 

     

5. ท่านคิดว่าจะด าเนินการผลิตระบบนี้ตลอดไป      
6. ลักษณะดินที่เหมาะกับการปลูกยางต้องเป็นดิน
ร่วน ดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายเท่าน้ัน 

     

7. สภาพพื้นที่เหมาะสมในการปลูกยางควรเป็น
พื้นที่เชิงเขา ควน/ลอนลาดเท่าน้ัน 

     

8. สภาพพื้นที่น้ าท่วมขัง น้ าซับและระดับน้ าใต้ดิน
สูง เช่น ที่นา พื้นที่พรุ เป็นต้น ไม่เหมาะสมต่อการ
ปลูกยางพารา 

     

9. การเลือกพันธุ์ยางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ปริมาณ
ผลผลิต ความต้านทานต่อโรค/ลม และให้เนื้อไม้
ยางขนาดใหญ่ 

     

10. สวนยางที่เริ่มเปิดกรีดต้องมีขนาดเส้นรอบต้น
ไม่ต่ ากว่า 50 ซม. ที่ระดับความสูง 150 ซม. จาก
พื้นดิน 

     

11. ยางที่มีอายุเปิดกรีดน้อยกว่า 3 ปีควรเลือกใช้
ระบบกรีดที่มีจ านวนวันกรีดน้อย 

     

12. ระบบกรีดยางที่มีจ านวนวันกรีดมากขึ้น ท า
ให้ผลผลิตลดลง ระยะเวลาหน้ากรีดลดลง เปลือก
ใหม่งอกบาง และเกิดโรคได้ง่าย 

     

13. การกรีดยางทุกวันหรือกรีดติดต่อกันหลายวัน 
ท าให้ปริมาณผลผลิตลดลง และระยะเวลาหน้ากรีด
ลดลง 

     

14. สวนยางที่มีอายุมากสามารถเพิ่มจ านวนวันกรดี
ได้มากข้ึน 

     

15. ราคายางท่ีสูงขึ้น ท าให้ชาวสวนยางเพิ่มจ านวน
วันกรีดยาง 

     

16. การใช้สารเคมีเร่งน้ ายาง ท าให้ปริมาณผลผลิต
เพิ่มขึ้น 

     

17. การแบ่งสรรผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของสวน
และแรงงานจ้างกรีดมีความยุติธรรมดี 
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ส่วนที่ 4 ข้อค าถามผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
45. ข้อค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับภาวะคุกคาม (Exposure) 

 ประเด็นการเปิดรับหรือภาวะ
ภัยคุกคาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่ได้รับ 

1. การเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ี       

2. น้ าท่วมขังนาน/การระบายน้ าไม่ด ี      

3. ดินถล่มในฤดูฝนทีพื้นที่ไม่สามารถรับ
น้ า 

     

4. การบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวนปลูกยางพารา      

5. ลมและพายุที่นับวันจะรุนแรงขึ้นต้น
ยางพาราล้มเป็นจ านวนมาก 

     

 
46. ความอ่อนไหวหรือความไว (Sensitivity) ผลกระทบ (+/-) 

 46.1 ผลกระทบทางลบ 

ประเด็นความอ่อนไหว 
(ผลกระทบทางลบ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่ได้รับ 

1. เกิดการรุกพื้นทีที่มีเอกสารสิทธ์ิ 
พื้นที่ป่าสงวน  

     

2. เกิดวาตภัยและอุทกภยัที่นับวันจะ
รุนแรงมาก  

     

3. รูปแบบหรือช่วงการผลัดใบเริ่มไม ่      

4. จ านวนวันกรีดน้อยลงจากเดิม      

5. ระบบกรีดยางใช้ระบบกรดีถี่,มาก
ขึ้น 

     

6. สังคมชนบทยางพารากลายเป็น”
สังคมวัตถุนิยม” 

     

7. สภาพน้ าท่วมขังท าให้ดินเสื่อม
โทรม 

     

 
ลักษณะความอ่อนไหวหรือความไวผลกระทบทางลบ เพิ่มเติม 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
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46.2 ผลกระทบทางบวก 

ประเด็นการเปิดรับหรือภาวะ
ภัยคุกคาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่ได้รับ 

1.ราคาที่ดินในพ้ืนท่ีปรับราคา
สูงขึ้น  

     

2.เกษตรกรเรียนรู้การใช้ปัจจัย
การผลิตที่ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม  

     

3.การใช้พันธุ์ยางพาราและ
วัสดุปลูกยางท่ีเหมาะสม  

     

4.รวมกลุ่มกันเพื่อการบรหิาร
จัดการความเสีย่ง  

     

5.การปรับเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในท่ีราบเช่นการยก
ร่องปลูก 

     

6.ท าอาชีพเสริม       

7.เพิ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพในสวนยางพารา  

     

 
ลักษณะความอ่อนไหวหรือความไวผลกระทบทางบวก เพิ่มเติม 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
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47. ความเสี่ยง (Risk) 

ประเด็นความเสี่ยง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่ได้รับ 

1. ผลผลิตต่อหน่วย
ยางพาราลดลง 

     

2. วัดกรีดลดลงจากเดิม      

3. เกิดดินถล่มมากขึ้น      

4. ความเสี่ยงต่อวาตภัย      

5. สขุภาวะของชาวสวน
ยางพาราจะแยล่ง 

     

 
ลักษณะความอ่อนไหวหรือความไว เพิ่มเติม 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
48. ความสามารถในการรับมือ (coping capacity) 

 ประเด็นความเสี่ยง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่ได้รับ 

1. มาตรการทางกฎหมายทีเ่ข้มงวดและ
บทลงโทษผู้บุกรุกพื้นที ่ 

     

2. ส่งเสรมิให้เกษตรกรใช้วัสดุปลูกยางพาราจาก
เมลด็เพื่อให้มีรากยึดดิน       

3. ในที่ราบลุ่มท าร่องคันดินให้น้ าระบายได ้      
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดการสวน
ยางพาราในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม  

     

5. เลือกใช้พันธุ์ยางพาราที่เหมาะสมกับพื้นที ่      
6. จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ าทะเลสาบ       
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ลักษณะความอ่อนไหวหรือความไว เพิ่มเติม 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 
49. การปรบัตัวเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลา (adaptation) 

ประเด็นความเสี่ยง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่ได้รับ 

1. การยกร่อง การท าพ้ืนท่ีระบายน้ า       
2. การใช้พันธุ์ยางพาราที่ทนน้ าขังได้นาน       
3. การใช้ปุ๋ยที่สามารปรับปรุงบ ารงุดิน       
4. เกษตรกรมีการใช้พันธุ์ยางที่ให้ผลผลติสูงและ
เหมาะสมกับเขตนิเวศ  

     

5. เกษตรกรมีการช่วยเหลือตนเองมากขึ้น       
6. ปรับเปลี่ยนจากการปลูกยางพารามาเป็น
ปาล์มน้ ามัน  

     

5. การบุกรุกป่าสงวนเพ่ือขยายพืน้ท่ีปลูก
ยางพารา  

     

6. การเคลื่อนย้ายแรงงานครัวเรือนออกนอก
พื้นที ่ 

     

 
ลักษณะการปรับตัว เพิ่มเติม 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
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