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การปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรชาวสวนยาง 
ในระบบการทําฟารมสวนยางพาราขนาดเล็ก  เพื่อการพัฒนา 

คุณภาพชีวิต  ส่ิงแวดลอม  และเศรษฐกิจครัวเรือน 
ในภาคใต  ประเทศไทย1 

 

บัญชา สมบูรณสุข2  ปริญญา  เฉิดโฉม3  ปรัตถ  พรหมมี4 และรจเรข  หนูสังข5 

 
บทคัดยอ 

ระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็กเปนระบบที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สิ่งแวดลอม
และเศรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคใตมาชานาน เนื่องจากลักษณะฟารมสวนยางสวน
ใหญเปนฟารมขนาดเล็ก (รอยละ 93.1 ของฟารมสวนยางทั้งหมดในภาคใต) ซ่ึงในปจจุบันรูปแบบของระบบการทํา
ฟารมสวนยางขนาดเล็กมีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น เกษตรกรไดพยายามปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวเปนการทําสวนยางพารารวมกับกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ จากการศึกษาสามารถจําแนกรูปแบบของระบบ
การทําฟารมสวนยางขนาดเล็กที่พบในปจจุบันของภาคใต 6 รูปแบบ ไดแก (1) ระบบการทําฟารมสวนยางเชิงเดี่ยว 
(21.1%) (2) ระบบการทําฟารมสวนยางรวมกับปลูกพืชแซม (26.4%) (3) ระบบการทําฟารมสวนยางที่มีการปลูก
ขาว (33.7%) (4) ระบบการทําฟารมสวนยางที่มีไมผลรวม (11.1%)  (5) ระบบการทําฟารมสวนยางรวมกับการเลี้ยง
สัตว (1.9%)  และ (6) ระบบการทําฟารมสวนยางรวมกับกิจกรรมการเกษตรผสมผสาน (5.8%) ในการวิเคราะห
ระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็ก มีวัตถุประสงคเพื่อตองการหาคําตอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอมของครัวเรือนเกษตรกร  โดยใชวิธีการเชิงระบบ (system  approach) ไดแก การวิเคราะห
เศรษฐศาสตรของฟารม เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพ ศักยภาพความสามารถ  และความคุมทุนของฟารม การวิเคราะห
ปจจัยที่มีความสําเร็จในการดําเนินงานของฟารมและการวิเคราะหความยั่งยืนของระบบการทําฟารมสวนยางขนาด
เล็ก ซ่ึงการวิเคราะหดังกลาวขางตนนํามาสูการสังเคราะหรูปแบบการปรับตัวทางดานเศรษฐกิจ และสังคมของ
เกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กไดซ่ึงประกอบดวย 3 ระบบยอยที่เช่ือมโยงกัน คือ  (1) การปรับตัวขององคประกอบ
ในการผลิตของฟารม ไดแก  องคประกอบทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม  (2) ระบบสนับสนุนและ
เสนอแนะแนวนโยบายและแผนการดําเนินงานที่เหมาะสมของฟารม และ (3) ระบบการเปลี่ยนแปลงและปจจัยที่เปน
เงื่อนไข 
 
คําสําคัญ:   ยางพารา การปรับตัวสวนยาง เศรษฐกิจและสังคมสวนยางพารา ระบบการทําฟารม

และสวนยางพาราขนาดเล็ก 
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บทนํา 

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย  และเปนพืชยุทธศาสตรในการ
พัฒนาการเกษตรนอกเหนือจากขาว  เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตยางพารารายใหญ
ของโลก  มีพื้นที่ปลูกยางพาราในป 2546 ประมาณ 12.7 ลานไร (ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2547) 
ผลผลิตรอยละ 90 มาจากภาคใต  ที่เหลืออยูในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(บัญชา และคณะ, 2546)  ในป 2546 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางเปนอันดับหนึ่ง โดยสามารถผลิต
ยางได 2.61 ลานตัน คิดเปนรอยละ 33.03 ของปริมาณผลผลิตยางโลก  (7.90 ลานตัน) ซึ่งใน
จํานวนนี้รอยละ 80   ของผลผลิตทั้งประเทศเปนผลผลิตที่มาจากสวนยางพาราขนาดเล็ก6  ซึ่งมี
จํานวนมากกวา 1 ลานสวน  (รอยละ 97  ของจํานวนฟารมสวนยางในประเทศ) (บัญชา, 2546) 
แสดงใหเห็นวาการจะพัฒนายางพาราของประเทศใหกาวหนาจําเปนตองเนนพัฒนาระบบสวนยาง
ขนาดเล็ก  การพัฒนายางพาราของไทยจําเปนที่จะตองพัฒนาความเขมแข็ง   คุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ก  เพื่อรองรับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ควบคูไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
 
ความสําคัญ 

 การพัฒนายางพาราของไทยในอดีตที่ผานมา สงผลใหระบบการผลิตและการตลาด
ยางพาราของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงคอนขางมาก  อยางไรก็ตามสภาพความเปนจริงก็
กอใหเกิดปญหาตางๆ ทั้งดานการผลิต และการตลาดในระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็กซึ่งเปน
ภาคการผลิตยางที่ใหญของประเทศ เชน (1) ความไมมีประสิทธิภาพในระบบการผลิต  เนื่องจากใช
เทคโนโลยีและการจัดการที่ไมเหมาะสมทําใหไดผลผลิตตอไรต่ํา  คือ  218   กิโลกรัมตอไรตอป  หรือ
รอยละ 69  ของผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ (ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ 317   กิโลกรัมตอไรตอป) (2) 
พื้นที่ถือครองของเกษตรกรรายยอยลดลงจากถือครองพื้นที่  14.11 ไรตอครัวเรือน  ในป พ.ศ. 2536 
เปน  9.97  ไรตอครัวเรือน ในป พ.ศ.  2545 ซึ่งทําใหรายไดของครัวเรือนเกษตรกรลดลง โดยพบวา
รายไดเฉล่ียตอปของเกษตรกรชาวสวนยางเทากับ 49,000 บาทตอครัวเรือน ซึ่งเปนรายไดต่ํากวา
รายไดเฉล่ียตอปของครัวเรือนเกษตรกรทั่วประเทศ (75,000 บาทตอครัวเรือน)   (3) ความไมเขมแข็ง
ของระบบกลุมเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งกลุมในปจจุบันไมสามารถจะดําเนินงานทางธุรกิจได  โดย
ในป พ.ศ. 2545 มีจํานวนกลุม/องคกรเกษตรกร 5,200 กลุม ประกอบดวย  กลุมที่ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานหรือเปนกลุมที่เขมแข็งเพียงรอยละ 16 ของกลุมเกษตรกรสวนยาง
ทั้งหมด  หรือ 832 กลุม ในขณะที่มีกลุมที่ตองปรับปรุงและไมเขมแข็งรอยละ 80 ของกลุมเกษตรกร
สวนยางทั้งหมด หรือ 4,368 กลุม ทําใหในปจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางไมสามารถตอรองราคาขาย
ของตนเองได ทําใหไดรับราคาขายที่ไมเปนธรรม (4) ขาดปจจัยการผลิตและตนทุนการผลิตสูง เชน 
ปุย พันธุยาง และสารเคมี (5) ผลผลิตมีคุณภาพต่ําไมไดมาตรฐานและตรงตามความตองการของ
ตลาด โดยพบวารอยละ 60 ของผลผลิตที่เกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กผลิตไดมีคุณภาพต่ํา ทําให

                                                 
6 ขนาดของสวนยางพาราขนาดเล็กมีเนื้อที่ 0-50 ไร/ครัวเรือน จําแนกตามการจําแนกของสถาบันวิจัยยางกรม        
วิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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เกษตรกรชาวสวนขายยางไดในราคาที่ต่ํากวาที่ตนเองคาดหวังไว (6) การขาดแคลนแรงงานใน
ระบบการทําฟารมโดยเฉพาะแรงงานกรีดยางที่มีฝมือ ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญของการพัฒนาระบบ
การผลิตและอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย  (7) การใชพื้นที่ภายใตสวนยางที่ไมมี
ประสิทธิภาพ  โดยพบวาพื้นที่ประมาณรอยละ 75 ของพื้นที่สวนยางทั้งหมด ไมไดถูกใชทํากิจกรรม
เพื่อเสริมรายได ซึ่งจากปญหาดังกลาวจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการปรับตัวทางเศรษฐกิจ  
และสังคมของเกษตรกรชาวสวนยางในระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็กเพื่อใชเปนกรอบในการ
พัฒนายางพาราในอนาคต 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาวิวัฒนาการการปรับตัวและเงื่อนไขของการผลิตในระบบการทําสวน
ยางพาราขนาดเล็ก 

2. ศึกษาระบบการผลิต  และปญหาในการดําเนินการผลิตของระบบการทําฟารมสวน
ยางพาราขนาดเล็กในปจจุบัน 

3. วิเคราะหระบบการทําฟารมสวนยางพาราขนาดเล็ก  ไดแก  เศรษฐศาสตรการจัดการ
ฟารม  ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินการผลิตของฟารม  และความยั่งยืนในระบบการผลิต  

4. เสนอแนะรูปแบบการปรับตัวทางเศรษฐกิจ สังคม ของระบบการทําฟารมสวนยาง
ขนาดเล็ก 
 
วิธีการศึกษา 
 

เกษตรกรปรับตัวดานการผลิตอยางไร และอะไรเปนเงื่อนไข

องคประกอบของระบบการทําฟารมคืออะไร

ปญหาและขอจํากัด

ปญหาและขอจํากัดอะไร

ระบบฟารมสวนยาง

นโยบายและแผนงาน
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

นโยบายและแผนงานภาครัฐที่
ขาดประสิทธิภาพ

ไมสามารถเพิ่มผลผลิต และ
มีความเสี่ยงในการดําเนินงาน

ผลผลิตไมแนนอน

รายไดไมแนนอน

มีวิธีการแกไขปญหา
และขอจํากัดอยางไร

นโยบายและแผนงานการแกไข
ปญหาภาครัฐ

วิธีวิจัยระบบการทําฟารม

วิเคราะหระบบผลิตการทดสอบเทคโนโลยี
เหมาะสม บัญหา กลยุทธแลt empowermentของ

เกษตรกรชาวสวนยางพาราในปจจุบัน

เศรษฐศาสตรและความยั่งยืนของ
ระบบการทําฟารมสวนยางพารา

รูปแบบที่เหมาะสมในการปรับปรุง
การผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา

สังเคราะห

อธิบายและวิเคราะหลักษณะ

พลวัตและเงื่อนไขการผลิต

แนวทางการวิเคราะหฟารม

ศึกษาทําความ
เขาใจ

ระบบการทํา
ฟารมสวนยาง

พารา

ผลผลิตฟารมเพิ่มข้ึน

ผลผลิตและรายไดที่
แนนอนและยั่งยืน

แผนและกลยุทธในการดําเนินงาน
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายไดฟารม
แผนและกลยุทธเพื่อ

เพิ่มศักยภาพ
และความสามารถของ

เกษตรกร

แนวคิดงานวิจัยระบบการทําฟารมสวนยางเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได

 
 
ภาพที่ 1  วิธีการศึกษา 
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Secondary sources
Field survey (Key informant)

1. Site Selection and 
Sampling/Population

2. Area Analysis

3. Evolution of Rubber-
Based Farming System

6. Examine the Current 
Plan and Policy for 
Extension and Suggestion

5. Evaluate Farm 
Economics

4. Existing Farm Plan 
and Implementation

8. Models of 
Small holding Farm

7. Identify Excelled 
Small holding Farm

9. Summary, Conclusion/
Recommendation

RRA
Secondary sources

Secondary sources
RRA
Problem tree analysis and SFAS technique

Gross Margin Analysis
Project analysis and Sensitivity Analysis
Farm Measurement

Field Survey
PRA

Group Discussion/Secondary sources

Songkhla province southern region 
136.375 smallholders (<8 ha)
The selection  three Communities  

Characteristic of target area
The Classification the current of small holding rubber-based
Farming system
Description of the characteristics of rubber-based farms

The adjustment of small holding rubber-based farming system such
as  evolution and adoption of farm
The period of smallholding farm’s evolution and development

Ongoing farm  plan and implementation strategy
Problem and its cause.  Advantage and constrained

Identify what are excelled economic performances?
Identify the economic variables 

Construct a series of appropriate model of small 
holding rubber-based farm plan and implementation

Suggest the series of appropriate models of smallholding
farms’ plan and implementation for extension technique

Factor influencing o farm household income
The empowerment of rubber-smallholders 
The sustainability of smallholding farm

 
 
ภาพที่ 2  ขั้นตอนการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
สถานที่ทําการศึกษา 

• จังหวัดสงขลา  โดยศึกษา 3 พื้นที่ ไดแก  ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ ตําบลพิจิตร 
อําเภอนาหมอม และตําบลคลองเปรียะ  อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 สถานที่ทําการศึกษาและระบบนิเวศเกษตรในพื้นที่ศึกษา 

จังหวัดสงขลา 

ตําบลเขาพระ ตําบลพิจิตร ตําบลคลองเปรียะ 

จังหวัดสงขลา 
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ผลการศึกษา 

ระบบนิเวศสวนยางพาราขนาดเล็ก: มุมมองเชิงระบบเกษตร 
ระบบนิเวศสวนยางพาราขนาดเล็ก (ภาพที่ 4) ประกอบดวยองคประกอบตางๆ ที่มี

ความสัมพันธและเกี่ยวเนื่องกัน ไดแก องคประกอบทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน โดยใหความสําคัญกับคน (เกษตรกรชาวสวนยาง) ไดแก กระบวนการ
ตัดสินใจ (decision making process) ในการบริหารจัดการและควบคุมการผลิตของฟารมให
เปนไปตามวัตถุประสงค และทําใหกลไกการถายทอดและหมุนเวียนสารสนเทศในระบบใหอยูใน
สภาวะสมดุล  สําหรับภาคใตในปจจุบันพบวา  ระบบนิเวศสวนยางพาราขนาดเล็กมีความ
หลากหลายทางชีวภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ รวมกับการทําสวนยางพารา โดยมี
เปาหมายเพื่อเพิ่มรายไดใหครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางอีกทางหนึ่ง  นอกเหนือจากรายไดจาก
ยางพารา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4  ระบบนิเวศการทําสวนยางพาราขนาดเล็ก 
 

การจําแนกรูปแบบระบบการทําฟารมสวนยางพาราขนาดเล็ก 
รูปแบบระบบการทําฟารมสวนยางพาราขนาดเล็กในภาคใตมีความหลากหลาย แต

อยางไรก็ตาม สามารถจําแนกรูปแบบระบบการทําฟารมสวนยางพาราขนาดเล็กที่พบเห็น สวนใหญ
โดยอาศัยเกณฑในการจําแนก ไดแก เขตนิเวศยางพารา ประเภทกิจกรรมการผลิต และสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนได 6 รูปแบบ (1) ระบบการทําฟารมสวนยางพาราเชิงเดี่ยว (รอย
ละ 21.1) (R1) (2) ระบบการทําฟารมสวนยางพารารวมกับการปลูกพืชแซม(รอยละ 26.4) (R2) (3) 
ระบบการทําฟารมสวนยางพารารวมกับการทํานา (รอยละ 33.7) (R3) (4) ระบบการทําฟารมสวน
ยางรวมกับปลูกไมผล (รอยละ 11.1) (R4) (5) ระบบการทําฟารมสวนยางพารารวมกับการเลี้ยงสัตว 
(รอยละ 1.9) (R5) และ (6) ระบบการทําฟารมสวนยางพารารวมกับกิจกรรมผสมผสาน (รอยละ 5.8) 

ปจจัยทางกายภาพ 
- สภาพพื้นที ่
- สภาพภูมิอากาศ 

* อุณหภูมิ 
* ความชืน้ 
* ปริมาณฝน 

เกษตรกรชาวสวนยาง 

ยางพาร
กิจกรรมการเกษตรอื่น

ของครัวเรอืน ผลผลิต 

ปจจัยทางเศรษฐกจิ
สังคม 
- ระบบตลาด ราคา 
- นโยบายรัฐ 
- การลงทนุ 
- ศักยภาพเกษตรกร 
 (Empowerment) 
- การบริหารจัดการ
ฟารม 

ความอุดมสมบูรณดิน 

หมายเหต ุ: 
      ปจจัย Input/output 
     การไหลของขาวสารความรู    
     การควบคุมและจดัการ 
   ปฏิสัมพันธ 

ปจจัยชีวภาพ 

สภาพแวดลอม 
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ระบบ R3
 1287 (33.69%)

ระบบ R2 
1007 (26.36%)

ระบบ R1 
807( 21.13%)

ระบบ R4
 424 (11.10%)

ระบบ R6
220( 5.76%)

ระบบ R5
 75 (1.96%)

(R6) ซึ่งเมื่อดูสัดสวนรอยละของระบบที่พบในพื้นที่ปลูกยางพบวา ระบบการทําฟารมสวนยางพารา
รวมกับการทํานาเปนระบบที่พบมากที่สุด แสดงใหเห็นวาการทําฟารม  สวนยางพาราและการปลูก
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กในภาคใต  (ภาพที่ 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  5  จําแนกรูปแบบระบบการทําฟารมสวนยางพาราภาคใต 

 
พลวัตการผลิตของระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็ก : 100 ปกับการพัฒนา

ดานการผลิตยางพาราสูความเปนผูนําการผลิตโลก 
 พลวัตการผลิตของสวนยางขนาดเล็ก นับตั้งแตเริ่มมีการปลูกยางพาราในประเทศเมื่อป 
พ.ศ. 2442 เปนตนมา สามารถจําแนกได 5 ชวงเวลาดวยกันคือ (ตารางที่1) (1) ชวงเริ่มตนจนถึง 
พ.ศ. 2502: ระบบการผลิตยางพาราดั้งเดิม  (2) ชวงปฏิวัติเขียว พ.ศ. 2503-2512: การเริ่มตนระบบ
การผลิตยางพาราสมัยใหม  (3) ชวง พ.ศ. 2513-2522: ระบบการผลิตยางพาราสมัยใหม (4) พ.ศ. 
2523-2532: ระบบการผลิตยางพาราทางเลือก และ (5) ตั้งแตป พ.ศ. 2533-ปจจุบัน: ระบบ
อุตสาหกรรมยาง 
 
ตารางที่ 1  พลวัตการการผลิตของระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็ก 
 

ชวงเร่ิมตน  
พ.ศ. 2502 

ชวงปฏิวัติเขียว 
(พ.ศ.2503-2512) 

ยุคระบบการผลิตยาง
สมัยใหม 

(พ.ศ.2513-2522) 

ระบบการผลิต
ทางเลอืก  

(พ.ศ.2523-2532) 

ยุคการผลติ 
อุตสาหกรรมยาง  

(พ.ศ.2533-ปจจุบัน) 
- พันธุดั้งเดิมให  
   ผลผลิต ต่ํา เชน 
   พันธุ TJIR และ 
   พันธุ PB86 
-  ประสบการณ 
   ไดรับจาก 
   บรรพบุรุษ 
- ใชเทคโนโลยี 
   ดั้งเดิม เปนภูมิ  
   ปญญาทองถิ่น 
-  รูปแบบยางแผน 
   มากกวา 90% 
 

- เร่ิมใชพันธุใหมที่ใหผล 
  ผลิตสูง เชน พันธุ 
  RRIM623, PB5/51  
  RRIM600  เปนตน 
- สํานักงานกองทุน 
  สงเคราะหการทําสวน 
  ยาง(ORRAF)และ 
  สถาบันวิจัยยาง 
  (RRIT)ทําใหเร่ิมนํา 
  เทคโนโลยีใหมเขามา 
- รูปแบบผลผลิต:ยาง 
  แผนมากกวา 90% 

- การใชยางพันธุใหผล 
  ผลิตสูง เชน พันธุ  
  RRIM600  มากขึ้น 
- หนวยงานสนับสนุน 
  ปจจัยการผลิตมากขึ้น 
- มีการขยายเนื้อที่การ 
   ปลูกมากขึ้น 
- เกษตรกรมีอํานาจตอ 
  รองมากขึ้นเนื่องจากมี 
  การรวมกลุม 

- ปรับเปลี่ยนพันธุยางที่ 
  ใหผลผลิตสูงแต   
   RRIM 600 ยังไดรับ 
   ความนิยมสูง 
- เกษตรกรรับขอมูล   
  ขาวสารมากขึ้น 
- มีระบบทางเลือกและ 
   กิจกรรมเสริมให  
   เกษตรกร มากขึ้น 
- การรวมกลุมมีมากขึ้น 
  ทําใหมีอํานาจตอรอง 
- รูปแบบผลผลิต:มียาง 
  แผนและน้ํายางสด 

- รัฐมุงเนนระบบ 
  อุตสาหกรรมเพื่อเพ่ิม  
  การใชภายในประเทศ  
- พันธุยางใหผลผลิตสูง 
  RRIT251 จากสถาบัน 
  วิจัยยาง (RRIT) สู 
  เกษตรกร แต 
  เกษตรกรยังเชื่อใน  
  พันธุ RRIM600 
- นโยบายมุงสู 
  อุตสาหกรรมมากขึ้น 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

ชวงเร่ิมตน  
พ.ศ. 2502 

ชวงปฏิวัติเขียว 
(พ.ศ.2503-2512) 

ยุคระบบการผลิตยาง
สมัยใหม 

(พ.ศ.2513-2522) 

ระบบการผลิต
ทางเลอืก  

(พ.ศ.2523-2532) 

ยุคการผลติ 
อุตสาหกรรมยาง  

(พ.ศ.2533-ปจจุบัน) 
- ตลาดมีลักษณะ 
  เปนการแลกเปลี่ยน 
  สินคา 
- เปาประสงคของ 
  ฟารมสวนใหญเพื่อ 
  ยังชีพ 

- เกษตรกรเริ่มขยายเนื้อ 
   ที่ปลูกมากขึ้น 
- ยังอยูในลักษณะตาง 
   คนตางขาย  การรวม 
   กลุมนอย 

- รูปแบบผลผลิต:ยาง 
  แผนดิบมากกวา 80% 
  แตเร่ิมทําน้ํายางสด 
   มากขึ้น 
- เร่ิมใชเครื่องมือทุน 
  แรง 
- เร่ิมคิดทําอาชีพเสริม 
  เพื่อเพ่ิมรายได 

- การขายในรูปกลุม 
  มากขึ้น 

- เกษตรกรเปลี่ยน 
  รูปแบบ ผลผลิตจาก  
  ยางแผนเปน น้ํายางสด 
- การรวมกลุมเขมแข็ง 
  ขึ้น (กลุมน้ํายางสด) 
- ราคายางผันผวนมาก   
  จึงมีนโยบาย 
  ชวยเหลือเกษตรกร 
  มากในชวงนี้ 

 
ระบบการผลิตของระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็กในปจจุบัน 
ระบบการผลิตโดยรวมของระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็ก พบวาวัตถุประสงคใน

ระบบการผลิต  มีวัตถุประสงคเพื่อการเพิ่มรายไดของครัวเรือนเปนสําคัญ  แมวาแตละระบบการทํา
ฟารมจะใชกลยุทธการดําเนินการผลิตที่แตกตางกันก็ตาม (ตารางที่ 2) มีขอสังเกตจากการศึกษา
กระบวนการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง พบวายังมีการยอมรับนอย  
ตัวอยางเชน  เกษตรกรชาวสวนยางยังคงนิยมพันธุ RRIM600 แมวาจะมีการถายทอดพันธุยางที่ให
ผลผลิตสูงกวาพันธุ RRIM600 ก็ตาม   เปนตน 

 
ตารางที่ 2  ระบบการผลิตของระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็กในปจจุบัน 
 

ระบบ วัตถุประสงค กลยทุธการดําเนินการผลิต 
1.  ระบบการทําฟารม  
     สวนยางพารา 
     เชิงเดี่ยว 

-  เพิ่มรายไดและผลผลิต -  ใชปุยสูตร 15-15-15 (2 คร้ังตอป) 
-  เกษตรกรเปนสมาชิกกลุมเพื่อปจจยัการผลติและการตลาด 
-  ใชสารเคมีเพื่อกําจดัวัชพืช 

2.  ระบบการทําฟารม 
    สวนยางพารารวมกับ  
     การปลูกพืชแซม 

-  เพิ่มรายไดและการใชเนือ้ที ่
   อยางมีประสิทธิภาพ 

-  ใชปุยสูตร 15-15-15 (3 คร้ังตอป)  
-  พืชแซมที่นิยมไดแก สับปะรด ขาวโพด ขาวและถัว่เหลือง 
- ใชแหลงน้ําธรรมชาต ิ ใชสารเคมีในการกําจดัศตัรูพืช 

3.  ระบบการทําฟารม 
    สวนยางพารารวมกับ 
    การปลูกขาว 

-  เพิ่มรายไดและบริโภคใน 
   ครัวเรือน 

-. ใชปุยสูตร 15-15-15 (2-3 คร้ังตอป)  
-  มี 2 ลักษณะคือ ลักษณะปลูกขาวเปนพชืแซมและลักษณะปลูกแยก 
   แปลงยางพารา 
-  พันธุขาวที่ใชสวนใหญเปนพนัธุพ้ืนเมือง ไมใชสารเคมี 
-  พันธุขาวที่ใชสวนใหญเปนพนัธุพ้ืนเมือง 

4.  ระบบการทําฟารม 
    สวนยางพารารวมกับ 
    การปลูกไมผล 

- เพิ่มรายไดและเพิ่มผลผลติ -  ปลูกไมผลในรูปผสมหลายชนดิในพ้ืนที่เดียวเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องโรค 
- ใชปุยสูตร 15-15-15 
- ใชเครื่องมือในการดําเนินการผลิตและเก็บเกีย่ว 

5. ระบบการทําฟารม 
    สวนยางพารารวมกับ 

 การเลี้ยงสัตว 

- เพื่อเพ่ิมรายไดและปรับปรุง 
  คุณภาพชีวิต 

-  สัตวที่เลีย้งในสวนยางไดแก แพะ วัวและไก 
-  ใชพันธุพ้ืนเมืองเปนหลัก  
-  สวนใหญเลี้ยงเปนอาชีพเสริม 
-  ขายในตลาดทองถิ่นเปนหลัก 
-  ไดรับปจจัยการผลิตจากราชการ 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
 

ระบบ วัตถุประสงค กลยทุธการดําเนินการผลิต 
6.  ระบบการทําฟารม 
    สวนยางรวมกับ  
    กิจกรรมเกษตร  
    ผสมผสาน 

- เพื่อเพ่ิมรายไดและทาง 
  เลือกในการทํากจิกรรม 
  ทางการเกษตรอนันาํมาสู 
  การเพิ่มรายได 
 
 

-  ใชพ้ืนที่อยางมีประสิทธิภาพ (ความหลากหลายทางชีวภาพ) 
-  รูปแบบที่พบไดแก  ยางรวมกับไมผลและเลี้ยงสตัว  ยางรวมกับขาวและ 
   ไมผล 
-  สวนใหญใชแรงงงานในครัวเรือนเปนหลกั 
-  ใชปุย 15-15-15 หาไดงายในชุมชน  สําหรับยางรวมกับไมผล 
-  ใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 
ปญหาการดําเนินงานของระบบการทําสวนยางพาราขนาดเล็กในภาคใต 
ปญหาของระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็กที่สําคัญที่สุด คือ ปญหาคุณภาพของ

ผลผลิตและราคา (รอยละ 25.4) โดยเฉพาะคุณภาพของยางแผนดิบ  พบวาเกษตรกรชาวสวนยาง
สวนใหญรอยละ 61 ของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กทั้งหมด ผลิตยางแผนดิบที่มีคุณภาพต่ํา 
(ชั้น 3-4) ปญหาการขาดเงินลงทุนในการผลิต (รอยละ 13.8) ทําใหไมสามารถจัดหาหรือซื้อปจจัย
การผลิตที่มีคุณภาพได ซึ่งจากการศึกษาพบวา เกษตรกรชาวสวนยางใชปุยไมถูกตองตามหลัก
วิชาการ  ซึ่งในสภาพความเปนจริง เกษตรกรชาวสวนยางทราบสูตรปุยแตไมมีเงินทุน  และ
แหลงซื้อขายปุยไมไดอยูในทองถ่ิน จึงจําเปนตอการจัดหาหรือซื้อปุยที่สามารถหาไดใน
ทองถิ่น เชน ปุยสูตร 15-15-15 เปนตน ปญหาโรคและแมลงระบาด (รอยละ 11.2) ก็เปนปญหา
เฉพาะพื้นที่  เชน ในพื้นที่การปลูกยางพาราตําบลเขาพระ  อําเภอรัตภูมิ และตําบลพิจิตร อําเภอนา
หมอม  พบวามีการระบาดโรคโคนเนา  เปลือกแหงตายและเชื้อราตางๆ มาก  ทําใหเกษตรกรไม
สามารถกรีดยางเพื่อเอาผลผลิตได ตองตัดโคนตนยางทิ้ง เปนตน  นอกจากนี้ยังพบปญหาอื่นๆ ที่
เกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กในภาคใตตองเผชิญอยู  ดังแสดงในภาพที่ 6 

 

1

2
34

5
6

7
8 9 10

 
 
ภาพที่ 6 ปญหาการดําเนินงานของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
1. ปญหาคุณภาพของผลผลิตและราคา 25.4%  2. ปญหาเงินลงทุน 13.8% 
3. ปญหาโรคและแมลง 11.2%  4.ปญหาปจจัยการผลิตและตนทุนการผลิต 10.9% 
5. ปญหาการตลาด 10.2%   6.ปญหาความรูในการจัดการทางการเกษตร 6.8% 
7. ปญหาขาดแคลนน้ํา 6.8%   8. ปญหาพื้นท่ีไมเหมาะสม 6.1% 
9. ปญหาของแรงงานในครัวเรือน 5.1%                       10.ปญหาการสงเสริมและการถายทอด 3.7% 
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กระบวนการตัดสินใจของเกษตรกร:ความเปนไปไดในการปรับเปล่ียนรูปแบบ
ระบบการทําฟารมสวนยางพาราขนาดเล็ก 

แนวโนมการปรับเปล่ียนระบบการทําฟารมสวนยางพารา  พบวามีแนวโนมปรับเปล่ียนเปน
รูปแบบระบบการทําสวนยางรวมกับไมผล (R4) (ภาพที่ 7) และรูปแบบระบบการทําสวนยางพารา
รวมกับกิจกรรมเกษตรผสมผสาน (R6) ภายใตเงื่อนไขทางระบบที่เอื้ออํานวย (suitable condition) 
อยางไรก็ตามหากเงื่อนไขไมเอื้ออํานวย (unsuitable condition) เกษตรกรชาวสวนยางก็ยังคงปลูก
ยางพาราเชิงเดี่ยวอยู (R1) เนื่องจากมีความเสี่ยงนอยและพบวาเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กยังมี
ความเชื่อม่ันในอาชีพการทําสวนยางพาราอยู  กลาวไดวา  ยางพารายังคงเปนพืช  “วัฒนธรรม” 
และ “พืชออมสิน” ของคนใต  และอาชีพการทําสวนยางเปนอาชีพที่ม่ันคง  ถาวร  แมวาสถานการณ
ตลาดและราคาจะผันผวนก็ตาม  เกษตรกรก็ยังคงประกอบอาชีพการทําสวนยางพารา 
 

 - แรงงานฟารม 
- แหลงน้ํา 
- ราคาผลผลิต 
- นโยบายรัฐ 
- เทคโนโลย ี

- แหลงน้ํา - แหลงน้ํา 
- เครื่องทุน 
  แรง 
- แรงงาน 
  ฟารม 

 - ขนาดฟารม 
 - แรงงานฟารม 
 - ความอุดม 
   สมบูรณ 
   ของดิน 
 - ราคาผลผลิต 

  
 
 
 

    

+ แหลงน้ํา 
+ขนาดฟารม 
+แรงงานฟารม 

+ ราคาผลผลติ 
+ แรงงานฟารม 

+ ความอุดม 
   สมบูรณ 
   ของดิน 

  + แรงงาน  
   ฟารม 

 + ราคาผลผลติ 
+ แรงงานฟารม 
 

+ ตลาด 
+ราคาผลผลิต 
+ เงินทุน 
+ นโยบายรัฐ 
+ แหลงน้ํา 

+ แรงงาน 
+ แหลงน้ํา 

+ ขนาดฟารม 
+นโยบายชัดเจน 
+แรงงานฟารม 

+ ราคาผลผลติ 
+ ขนาดฟารม 
+ แรงงาน 

+ ตลาด 
+ ราคาผลผลติ 
+ เงินทุน 
+ นโยบายรัฐ 
+ แหลงน้ํา 

 

 
ภาพที่ 7  ระบบการตัดสินใจของเกษตรกรชาวสวนยางในการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิต 
หมายเหตุ   + :   เงื่อนไขที่เหมาะสม  (suitable condition) 
   -  :  เงื่อนไขที่ไมเหมาะสม (unsuitable condition) 
 
 
 

R1 

R2 

R3 

R4 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R5 

R6 
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การวิเคราะหระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็กเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน  
สังคมและความยั่งยืน 

1.  กรอบแนวคิดการวิเคราะหเศรษฐศาสตรการจัดการฟารม 
 
ขั้นตอนที่ 1  
 
 
ขั้นตอนที่ 2 
 
ขั้นตอนที่ 3 
 
ขั้นตอนที่ 4 
 

 
 
 

ภาพที่  8   แนวคิดการวิเคราะหเศรษฐศาสตรสําหรับระบบการฟารมสวนยางขนาดเล็ก 
ที่มา:  Somboonsuke, B and Shivakoti,  2002 

 
สําหรับกรอบการวิเคราะหเศรษฐศาสตรการจัดการระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็ก 

ไดอาศัยกรอบแนวคิดของ Somboonsuke, and Shivakoti (2002)  โดยควรประกอบดวย 4 ขั้นตอน
ไดแก  (1) การวิเคราะหรายไดสุทธิและการวัดอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประเมินสถานการณทาง
เศรษฐศาสตรการผลิตฟารมในปจจุบัน (2) การวัดประสิทธิภาพการผลิตของฟารมเปนการวัด
ประสิทธิภาพทางกายภาพและการวัดประสิทธิภาพทางการเงินของฟารม (3) การวิเคราะหการ
ลงทุนของฟารม  และ (4) การวิเคราะหความออนไหวของฟารม (ภาพที่ 8) ซึ่งในกรอบแนวคิดการ
วิเคราะหดังกลาว ทําใหทราบถึงเศรษฐกิจครัวเรือนที่นําไปสูคําตอบวาระบบการทําฟารมสวน
ยางพาราขนาดเล็กระบบใดที่สามารถเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร และควรสงเสริมใหกับเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราในภาคใต (ตารางที่ 3)  

สําหรับตัวอยางการวิเคราะหเศรษฐศาสตรระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็ก
กรณีศึกษาการปลูกยางรวมกับไมผลในพื้นที่ศึกษา  แสดงใหเห็นวาระบบการทําฟารมสวนยาง
รวมกับพืชแซม (สับปะรด)  (R2) ระบบการทําฟารมสวนยางรวมกับการปลูกไมผล (R4) ระบบการทํา
ฟารมสวนยางรวมกับเล้ียงสัตว (R5) และระบบการทําฟารมสวนยางรวมกับกิจกรรมผสมผสาน (R6) 
เปนระบบที่ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกวาระบบอื่นๆ จึงควรมีการสงเสริมในภาคใต 

2.  ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของฟารม 
     ในการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของฟารมสวนยางขนาดเล็ก  
ไดศึกษาตัวแปรอิสระ 13 ตัว ไดแก  ระดับการศึกษาของเกษตรกร (X1) ประสบการณในการทํา
ฟารม (X2)  ความตองการปรับวิธีการผลิตของตนเอง (X3) การมีสวนรวมในกระบวนการกลุมทองถิ่น 
(X4) การเขาถึงแหลงขาวสาร (X5) การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริม (X6) การเปดรับขาวสารความรู 
(X7) ความรูและทักษะในการดําเนินการ  (X8) ระดับเงินทุนหมุนเวียนของฟารม (X9) ระดับ 

การวิเคราะหรายไดสุทธิและการวัดที่เกี่ยวของ 

การวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิต 

ประสิทธิภาพกายภาพ ประสิทธิภาพทางการเงิน 

การวิเคราะหความออนไหว 

การวิเคราะหการลงทุน 
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ตารางที่ 3  ตัวอยางการวิเคราะหเศรษฐศาสตรระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็ก กรณีศึกษา
ระบบยางรวมกับการปลูกไมผลในพื้นที่ศึกษา 

 
การวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตร 

ยางเชิงเดี่ยว ยางกับพืช
แซม 

(สับปะรด) 

ยางกับนา ยางกับไมผล 
(ยางรวมกับ
ทุเรียนมังคุด
และเงาะ) 

ยางกับเลีย้ง
สัตว 

(ยางกับวัว) 

ยางกับกิจกรรม
ผสมผสาน  

(ยางกับไมผล
และประมง) 

1. รายไดสทุธิและการวดั 
     กําไรสุทธิ 
     รายไดสุทธ ิ
     ผลตอบแทนแรงงาน 
     ผลตอบแทนตนทุนคงที ่
     ผลตอบแทนตนทุนผันแปร 
2. การวัดประสทิธิภาพ 
     ความสามารถทางการเงิน  
     ของระบบ 
      ความสามารถในการใชหนี ้
3. การวัดความสามารถและ

ศักยภาพในการผลติ 
อัตราผลตอบแทนในการ 
ลงทุน 

  อัตราผลตอบแทนสภาพ   
  คลองของเงนิทนุ 

4. การวิเคราะหการลงทนุ 
     BCR 

  NPV 
  IRR 

 
21,236.24 
26,111.86 

8.94 
6.40 
2.06 

 
15166.81 

 
13916.81 

 
 

119.83 
 

129.91 
 
 

1.98 
173,156.41 

13% 

 
87,179.34 
94,488.34 

7.52 
15.79 
3.90 

 
79750.63 

 
74950.60 

 
 

113.10 
 

159.22 
 
 

2.99 
618,674.86 

34% 

 
34,731.51 
13,336.12 

2.92 
13.14 
1.19 

 
9665.67 

 
8165.70 

 
 

110.31 
 

116.50 
 
 

1.54 
160,878.06 

14% 

 
71,479.18 
83,758.60 

8.22 
12.46 
2.41 

 
79665.80 

 
73965.45 

 
 

171.47 
 

167.21 
 
 

2.20 
547,375.84 

24% 

 
30,903.19 
55,539.31 

2.68 
12.00 
1.30 

 
16465.45 

 
11965.02 

 
 

121.43 
 

139.28 
 
 

1.87 
818,355.91 

30% 

 
132,808.11 
169, 793.85 

2.72 
8.99 
4.26 

 
90440.06 

 
79440.46 

 
 

186.28 
 

179.42 
 
 

1.64 
847,158.27 

31% 
 

การใชอุปกรณและเครื่องมือในการผลิต (X10) ระดับการใชปุย (X11) แรงงานฟารม (X12) และจํานวน
ชั่วโมง/วันที่แรงงานดําเนินการ  (X13)  สําหรับตัวแปรตามไดแก  ความสําเร็จในการดําเนินงานซึ่ง
ไดแก  รายไดของฟารม  ซึ่งไดจากการทําสวนยางและกิจกรรมอื่นๆ ควบคูกับการทําสวนยาง 

     ซึ่งจากการศึกษาพบวา  มีตัวแปร 4 ตัว ไดแก การมีสวนรวมในกระบวนการกลุม
ทองถิ่น (X4) การเขาถึงแหลงขาวสาร (X5) ความรูและทักษะในการดําเนินงาน (X8) และระดับการใช
ปุย (X11) มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินงาน (สมการ 1) โดยสามารถทํานายความสําเร็จใน
การดําเนินงานได รอยละ 46 (R2 adjust = 0.460)  

 Y = 295.677 + 0.630X4 + 0.305X5 + 0.143X8 + 0.141X11 
 S.d. Error of  regression = 34.47, F-Value 81.447*** 
 Durbin-Watson Value = 1.767 
     แสดงใหเห็นวา ในการพัฒนาระบบการทําฟารมสวนยางพาราขนาดเล็ก ตองให

ความสําคัญ คือ การรณรงคใหเกิดการมีสวนรวมในองคกรเกษตรกรในทองถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยน  
ความรูและความสามารถในการบริหารจัดการฟารม  เกษตรกรเขาถึงแหลงขาวสารจะทําให
เกษตรกรไดรับขาวสารที่ถูกตอง และสามารถวางแผนการผลิตของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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นอกจากนี้ความรูและทักษะในการดําเนินงานของเกษตรกร เปนปจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อนใหบรรลุ
วัตถุประสงคของฟารม  รวมถึงระดับการใชปจจัยการผลิต  เชน การเลือกใชปุยที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่มีสวนสําคัญในการเพิ่มผลผลิตของระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็ก 

3.  การวิเคราะหความยั่งยืนของระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็ก 
     ความยั่งยืนของระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็ก โดยอาศัยกรอบแนวคิดการ

ดํารงชีพอยางยั่งยืน (sustainable livelihood framework) ซึ่งจากการศึกษาสามารถอธิบายความ
ยั่งยืนของระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็กโดยภาพที่ 9 โดยทั่วไปในการดําเนินการผลิต  ความ
ออนแอของฟารมจะอธิบายในรูปของปญหาและอุปสรรค  ภายใตสภาพทุนของฟารมที่แตกตางกัน  
การลดความออนแอของฟารมโดยมีนโยบายและแผนที่เหมาะสม  การจัดการทุนของฟารมที่มี
ประสิทธิภาพ  พรอมทั้งสรางยุทธศาสตรในการดําเนินการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน  ซึ่งวัดดวยมิติ
รายไดของฟารม  มิติคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ดี  มิติความออนแอลดลง  และมิติความยั่งยืนของ
สภาพการผลิต  
 
 
 

 
 

 
                                                 H 
                               S           N 
 
                                          P              F 

 
 

ภาพที่  9   ความยั่งยืนของระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็ก 
หมายเหต:ุ S= ทุนสังคม      H =  ทุนมนุษย  (องคความรู และภูมิปญญา) 
                N = ทุนทรพัยากร      F = ทุนทางเศรษฐกจิ       P = ทุนทางกายภาพ 
 

รูปแบบการปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของระบบการทําฟารมสวนยางขนาด
เล็กในภาคใต 
 รูปแบบการปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของระบบการทําฟารมสวนยางพาราขนาดเล็ก
ในพื้นที่ศึกษา (ภาพที่ 10) ประกอบดวย 3 ระบบยอยที่เชื่อมโยงและสัมพันธกัน คือ (1) ระบบการ
ปรับตัวขององคประกอบในการผลิตของฟารม  ไดแก  องคประกอบกายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีเปาหมายที่ความยั่งยืนและความเขมแข็งของเศรษฐกิจครัวเรือนเปนสําคัญ  (2) 
ระบบสนับสนุนและเสนอแนะนโยบาย และแผนการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอการดําเนินการ
ผลิตของฟารม  เปนระบบที่ชวยหนุนเสริมระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนมี
สวนชวยในกระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในการดําเนินการผลิตที่เหมาะสม

ความออนแอของ 
ระบบการผลิต 

ปญหา และ
อุปสรรค
ภายนอก 
ภายใน 

ทรัพยากร
การผลติ 

องคกรและกระบวนการดําเนนิงาน 

องคกร 
- ภาครัฐ 
- ภาคเอกชน  นโยบาย
     แผนการดําเนินงาน 

กลยทุธการ
ดําเนินงาน 

ความยั่งยืน 
- รายได 
- คุณภาพชีวิตที่ดี 
- ความออนแอลดลง 
- ความยั่งยืนของ    
  ทรัพยากรการผลิต 
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ภายใตสถานการณปจจุบัน และ (3) ระบบการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตและเงื่อนไข (อาจจะ
เรียกวา ระบบทางเลือกของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ก) กลาวไดวาในสภาพความเปนจริง
เกษตรกร  ชาวสวนยางในภาคใตมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงวิธีการ และระบบการผลิต
ตลอดเวลาขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่เปนปจจัยทางกายภาพ  ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งแตละพื้นที่
เงื่อนไขเหลานี้จะแตกตางกันออกไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปและเสนอแนะ 

 

Sub-Model: การปรับตัวขององคประกอบ 
ทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

ระบบนิเวศ

ขอเสนอแนะทางกายภาพ 

นโยบายและแผนในปจจุบัน 

ขอเสนอแนะทางสังคม 

ขอเสนอแนะทางชีวภาพ 
 

 

ขอเสนอแนะทางเศรษฐกิจ

 
 

วิวัฒนาการ/
เงื่อนไข

 
ระบบการผลิต 

 
การมีสวนรวม 

 
ระบบขาวสาร

วิธีการ 
แกปญหา 

 
ศักยภาพเกษตรกร

รูปแบบที่เปลี่ยน
เงื่อนไขทางระบบ

เกษตรที่
เหมาะสม ตัวแปรที่มีนยัสําคัญ

Sub-Model:  ขอเสนอแนะนโยบายและแผน 
                     ในการดําเนินงานของฟารม 

Sub-Model: การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตและเงื่อนไข 

ระบบนิเวศ

ภาพที่ 10  ตนแบบรูปแบบการปรับตัวของระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็กในประเทศไทย 
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ภายใตสถานการณที่เปล่ียนแปลง  เกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กจําเปนตองปรับตัวอยู
ตลอดเวลา  โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายไดของครัวเรือน  ซึ่งการปรับตัวของระบบการ
ทําฟารมสวนยางขนาดเล็ก   เห็นไดจากการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในสวนยางพารามาก
ขึ้น  ทําใหสามารถแบงประเภทระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็กได 6 ประเภท ที่พบเห็นสวน
ใหญในภาคใต  ไดแก ระบบการทําฟารมสวนยางเชิงเดี่ยว  ระบบการทําฟารมสวนยางรวมกับการ
ปลูกพืชแซม ระบบการทําฟารมสวนยางรวมกับการทํานา  ระบบการทําฟารมสวนยางรวมกับการ
ปลูกไมผล  ระบบการทําฟารมสวนยางรวมกับการเลี้ยงสัตว  และระบบการทําฟารมสวนยางรวมกับ
กิจกรรมเกษตรผสมผสาน  ซึ่งทั้ง 6 ประเภทโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตขึ้นอยูกับเงื่อนไข
ที่เหมาะสมในแตละสภาพพื้นที่  สําหรับปญหาของระบบการทําฟารมสวนยางพบวา  ปญหา
คุณภาพผลผลิตและราคาตกต่ํา  ปญหาเงินทุนและปญหาโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดเปนปญหา
สําคัญที่พบในพื้นที่ปลูกภาคใต  และปจจัยที่มีผลตอรายไดครัวเรือนที่พบไดแก  การมีสวนรวมใน
องคกรทางการเกษตรในทองถิ่น ความรูและทักษะและระดับการใชปจจัยการผลิตที่เหมาะสม  เมื่อ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรพบวา  ระบบการทําสวนยางรวมกับปลูกพืชแซม (สับปะรด) และระบบ
การทําสวนยางรวมกับการปลูกไมผล  เปนระบบที่ใหผลตอบแทนสูงกวาเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ การ
ปรับตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมของระบบการทําฟารมสวนยางขนาดเล็กสามารถอธิบายโดยใช
รูปแบบการปรับตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เสนอแนะโดยรูปแบบประกอบดวย  (1) องคประกอบ
การปรับตัว (2) องคประกอบทางการผลิต  (3) องคประกอบสนับสนุนการผลิต  และ (4) 
องคประกอบการเปลี่ยนแปลงระบบซึ่งเปาหมายของการปรับตัวคือ การเพิ่มรายไดของครัวเรือนและ
ความยั่งยืนในการดําเนินการผลิตเปนสําคัญ 
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