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เปรียบเทยีบความคิดเห็นระหวางผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบสูงและพื้นทีร่าบ 
ตอผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจากการปฏิบัติงานในสวนยาง   

อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
Comparison of Opinions between Highland and Lowland Rubber Growers on  Impacts of 

Farmer Activities on Health and the Environment. Amphoe Sadao,  
Changwat Songkhla. 
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บทคัดยอ 

 
วัตถุประสงค 1) ศึกษาวิธีการปฎิบัติงานในสวนยางพารา 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูทาํสวนยางตอ

ผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจากการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ราบสูงและพื้นที่ราบ เปนศึกษาเชิงปริมาณ 
สัมภาษณผูทําสวนยางที่ไดจากการสุมตัวอยาง 2 กลุม จํานวน 298 ครัวเรือน เปนกลุมผูทําสวนยางในเขตพื้นที่
ราบสูง 154 ครัวเรือน และกลุมผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบ 144 ครัวเรือน การศึกษา พบวา ผูทําสวนยางเรียนรูการ
ทําสวนยางจากครอบครัวและฝกดวยตนเอง ไดรับขาวสารจากเจาหนาที่รัฐเฉล่ียปละครั้ง และพบวาผูทําสวนยาง
ในที่ราบสูงใหคาเฉล่ียรวมความคิดเห็นผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่ปลูกยาง และผลกระทบจากการใชสารเคมี 
กําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอสุขภาพสูงกวาคาเฉล่ียรวมของผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบ แตกตางอยางมีนัยสําคัญย่ิง
ทางสถิติ (P  0.01) ในขณะท่ีผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบสูงใหคาเฉล่ียรวมความคิดเห็นผลกระทบจากการใช
ปุยเคมี ผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอม และผลกระทบจากการกรีดยางสูง
กวาคาเฉลี่ยรวมของผูทําสวนยางในเขตพ้ืนที่ราบอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ อีกทั้งพบวาผูทําสวนยางในท้ัง 2 
เขตพื้นที่ใหคาเฉล่ียรวมผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอสุขภาพสูงกวาคาเฉลี่ยรวมผล 
กระทบการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอม จึงเสนอแนะวา จําเปนตองมีการใหความรูวีธีทําเกษตร
ดีที่เหมาะสมในการทําสวนยางพาราใหผูทําสวนยางใหถ่ีมากขึ้นอยางนอย 2 เดือน/คร้ัง และควรสงเสริมใหความรู
ในการใชสารเคมีใหถูกตองทั้งในดานปริมาณและวิธีการใช เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดผลกระทบท้ังตอสุขภาพ
และตอส่ิงแวดลอม   
 
คําสําคัญ :  การปฏิบัติงานในสวนยาง  ชาวสวนยางบริเวณพื้นที่ราบสูงและพื้นที่ราบ  ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
 และสุขภาพ 
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Abstract 
 

This study has two objective 1) to study farmer activities in rubber plantations and 2) to 
compare opinions between highland and lowland rubber growers on impact of farmer activities on  
health and the environment. Quantitative data were collected by interviewing 298 households 
comprising of  154 households in highland and 144 households in lowland. It was found that the 
rubber growers learnt their rubber growing techniques from their families and self practicing. They 
perceived rubber knowledge and information form government officials on an  average one time a 
year. The highland growers indicated their opinions on an overall average that the impacts on health 
from land preparation, and for the use of chemical herbicides and pesticides were statistically and 
significantly higher than those opinions of the lowland growers. (P  0.01) The impacts on 
environment form the use of chemical fertilizers, the use of chemical herbicides and pesticides and 
rubber tapping as expressed by the highland growers were higher than those of the lowland growers 
but they were not statistically significant. In addition, both groups of rubber growers indicated an 
overall average impacts from the use of chemical herbicides and pesticide on health higher than on 
the environment. It is recommended that good rubber farming practices should be delivered to the 
rubber growers at least once in every two months. Knowledge on correct usage of chemicals in terns 
of amounts and applications techniques should be transferred to the rubber growers to prevent 
environment and heath hazards that may occur to health and the environment. 
 
Key Words : rubber plantation operations, highland and loneland rubber growers, health and 
 environmented impacts 
 

คํานํา 
 

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคใตซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางพารา
มากที่สุดของประเทศ และมีบทบาทตอสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรมานานสูงกวารอยป  
(ศิริจิต, 2547) การพัฒนาระบบการผลิตยางพาราท่ีผานมา สวนใหญเปนการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราใน
ลักษณะการปลูกพืชเชิงเด่ียว เนนการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต กอใหเกิดมลพิษในส่ิงแวดลอม
อยางที่ไมควรจะเปน โดยเฉพาะในระบบนิเวศนสวนยางท่ีขาดการฟนฟูระบบธรรมชาติ เม่ือครบวงจรตัดฟนไม
ยางพาราเพื่อนําไมยางไปพัฒนาเปนอุตสาหกรรมตอเนื่อง ย่ิงเปนการทําลายสภาพแวดลอมอยางซํ้าซากสมบูรณ
และตอเนื่อง ดังนั้นปญหามลพิษในส่ิงแวดลอมคงทวีความรุนแรงมากขึ้นตามขอบเขตการขยายตัวในการเพิ่มพื้นที่ 
และการเพิ่มผลผลิตยางพารา กอใหเกิดการเพ่ิมขึ้นของมลพิษในส่ิงแวดลอมทางพืช สัตว ดิน และแหลงน้ํา รวมทั้ง
ในตัวคนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เทคโนโลยีที่สําคัญในการเพิ่มผลผลิตยาง คือการใชปุยเคมีและสารเคมีปองกันกําจัด
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วัชพืช โรค และแมลงศัตรูพืช ซึ่งมีการประเมินวาถาไมมีการใชสารกําจัดศัตรูพืช ผลผลิตยางจะเสียหายถึงรอยละ 
10-30 (ขวัญชัย, 2538) แตการใชสารเคมีมากขึ้นเทาใดอันตรายที่เกิดจากการสารเคมีก็มากขึ้นเทานั้น 
นอกจากนี้ในระบบการผลิตยางของชาวสวนยางท่ีมีระยะเวลาในการเก็บเก่ียวที่แตกตางจากการทําการเกษตร
ประเภทอื่นๆ นั้น ยังสงผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกร คือ การกรีดยางในเวลากลางคืนสงผลกระทบตอสายตา
ของเกษตรกร เนื่องจากแสงสวางไมเพียงพอ สงผลใหสายตาผิดปกติ การเทและการยกน้ําหนักยางโดยใชทาทาง
ที่ไมเหมาะสม ความเครียดจากการทํางาน คานิยม สังคมและวัฒนธรรมในทองถิ่น ลวนสงผลตอภาวะสุขภาพ
ของเกษตรกร   (แววสุดา, 2540)  

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะการปฎิบัติงานในสวนยางพาราของผูทําสวนยางในเขตพ้ืนที่ราบสูงและเขต
พื้นที่ราบ   
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูทําสวนยางตอผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานระหวางผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบสูงและเขตพื้นที่ราบ 
 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 
 ประชากรที่ใชศึกษา คือ เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพทําสวนยางพารา ตําบลสํานักเกาะแตว อําเภอ
สะเดา การเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้น (Multi-age sampling) โดยขั้น
แรกจําแนกพื้นที่ปลูกยางพาราตามลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ออกเปน 2 ลักษณะ คือ หมูบานในเขตพื้นที่
ราบสูง และหมูบานในเขตพ้ืนท่ีราบ ตอมาคัดเลือกหมูบานเปนตัวแทนของพื้นที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) ตามลักษณะพื้นที่ไดหมูบานที่ 2, 4, 9 และ10 เปนตัวแทนของหมูบานในเขตพื้นที่ราบสูง และ
หมูบานที่ 1, 3 และ7 เปนตัวแทนของหมูบานในเขตพื้นที่ราบ แลวจึงทําการคัดเลือกประชากรและกลุมตัวอยาง 
โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบธรรมดา (Simple random sampling) กําหนดจํานวนตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จ
สําหรับหาขนาดตัวอยางประชากรของยามาเน (Yamane, 1970) อัตรารอยละ 15 - 20  สุมจํานวนตัวอยางใน
แตละหมูบานที่ใชศึกษา  ไดจํานวนตัวอยางในหมูบานที่ใชศึกษาในเขตพื้นที่ราบสูงจํานวน 154 ครัวเรือน และ
จํานวนตัวอยางหมูบานที่ใชศึกษาในเขตพื้นที่ราบจํานวน 144 ครัวเรือน รวมตัวอยางที่ใชในการศึกษาท้ังส้ิน 
298 ครัวเรือน 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 1. ลักษณะพ้ืนฐานของผูทําสวนยาง ลักษณะพื้นฐานของหัวหนาครัวเรือนทั้งสองเขตพื้นที่รอยละ 
80.20 เปนเพศชาย เปนเพศหญิงเพียงรอยละ 19.80 มีอายุเฉล่ียรวมที่ 49.12 ป จัดเปนผูทําสวนยางที่อยูวัย
กลางคนเปนสวนใหญ รอยละ 66.20 มีการศึกษาช้ันประถมศึกษา มีเพียงรอยละ 4.50 ที่จบการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี รอยละ 51.40 ของผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบนับถือศาสนาอิสลาม สวนในเขตพื้นที่ราบสูงมีเพียง
รอยละ 29.20 นับถือศาสนาอิสลาม  นอกนั้นนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 97.70 ประกอบอาชีพสวนยางพาราเปน
อาชีพหลัก มีการทําสวนผลไมและคาขายเปนอาชีพรองรอยละ 23.20 ผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบสูงมีจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.40 คน มีจํานวนสมาชิกที่ใชแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 2.59 คน ใกลเคียงกับจํานวน
สมาชิกที่ใชแรงงานในสวนยางเฉล่ีย  2.57 คน จะเร่ิมทําสวนยางของตนเองเมื่ออายุเฉล่ียที่ 27 ป  มีระยะเวลา
การประกอบอาชีพทําสวนยางเฉลี่ย 23.65 ป สวนผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 
4.15 คน มีจํานวนสมาชิกที่ใชแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 2.75 คน สอดคลองกับจํานวนสมาชิกที่ใชแรงงานใน
สวนยางเฉล่ีย 2.39 คน จะเร่ิมทําสวนยางของตนเองเม่ืออายุเฉล่ียที่ 26 ป  มีระยะเวลาการประกอบอาชีพทํา
สวนยางเฉล่ีย 21.93 ป ถือเปนเวลาที่มีประสบการณมากในการเรียนรูวิธีการและขั้นตอนการทําสวนยางอยาง
พอเพียง จึงพบวารอยละ 78.90 ของผูทําสวนยางทั้งหมดเรียนรูการทําสวนยางจากการฝกดวยตนเอง  รองลงมา
รอยละ 70.00 เรียนรูสืบเนื่องตอกันมาจากครอบครัว ลูกหลานผูทําสวนยางมักเรียนรูการทําสวนยางจาก
ครอบครัวพรอมทั้งการฝกดวยตนเองเปนหลัก และพบวามีเพียงรอยละ 22.80 เทานั้นที่เรียนรู/รับรูขาวสารจาก
เจาหนาที่รัฐบางในการปฏิบัติงานในสวนยาง  
 2.  ลักษณะการทําสวนยาง ผูทําสวนยางในพื้นที่ราบสูงมีพื้นที่ยางที่เปดกรีดแลวเฉล่ีย 22.24 ไร สูง
กวาผูทําสวนยางในพ้ืนที่ราบท่ีมีสวนยางที่เปดกรีดแลวเฉล่ีย 18.36 ไร  รอยละ 92.30 ของผูกรีดยางท้ังในพ้ืนที่
ราบและพื้นที่ราบสูงกรีดยางในพื้นที่ของตนเอง นอกนั้นเชากรีดในพื้นท่ีผูอื่น สวนยางท่ีเปดกรีดแลวในพ้ืนที่ราบ
สูงมีอายุตนยางเฉล่ีย 17.72  ป ในพื้นที่ราบมีอายุตนยางเฉล่ีย 16.20 โดยมีอายุตนยางที่กรีดตํ่าสุด 7 ป สูงสุด 
35 ป รอยละ 87.40 ไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ท้ังนี้ผูทําสวนยางท้ังหมดรอยละ 
61.30 จะปลูกสรางสวนยางในพื้นที่ที่มีลักษณะเปนที่ลาดชันไมเกิน10-30 องศา สวนรอยละ 38.70 มีการปลูก
สรางสวนยางในพื้นที่ลาดชันเกิน 30 องศา แตพบวามีเพียงรอยละ 14.70 เทานั้นที่มีการทําขั้นบันได นอกนั้นไม
มีการทําขั้นบันได เพราะมีแรงงานไมพอ และคิดวาไมมีความจําเปนตองทําขั้นบันได เนื่องจากยังไมเคยประสบ
ปญหาการพังทลายของหนาดินที่รุนแรง พื้นที่สวนยางรอยละ 30.80 ในเขตที่ราบสูง มีลักษณะดินสมบูรณดี 
สวนในเขตที่ราบมีลักษณะดินสมบูรณดีถึงรอยละ 46.40 นอกนั้นอยูในพื้นที่ยางท่ีมีลักษณะดินสมบูรณปานกลาง 
การปลูกยาง รอยละ 83.30 ของผูทําสวนยางทั้งหมดใชยางชําถุง อีกรอยละ 3.20 ที่ใชเมล็ดปลูก โดยรอยละ 
92.60 ใชระยะปลูกที่ 7 x 3 เมตร ทั้งนี้มีถึงรอยละ 92.80, 95.60 และ 96.00 ที่ไมมีการปลูกพืชคลุมดิน พืชแซม
และพืชรวมยาง ตามลําดับ  โดยใหเหตุผลวายุงยากและมีแรงงานไมพอในการดูแลรักษา  
 3. การใสปุยและการกําจัดวัชพืช สวนยางทุกแปลงมีการใสปุยทั้งในแปลงท่ียังไมเปดกรีดและที่เปด
กรีดแลว ผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบสูงรอยละ 52.70 ใชปุยเคมี ใกลเคียงกับผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบที่มี
รอยละ 49.10 ใชปุยเคมี โดยใหเหตุผล คือ หาซ้ืองาย สะดวก สามารถซ้ือไดตามสหกรณการเกษตรของหมูบาน  
และเห็นวาเม่ือใชปุยเคมีแลวจะใหน้ํายางมาก น้ํายางออกสม่ําเสมอ ใชมานานแลวตามที่กองทุนฯแนะนําจึงเกิด
ความมั่นใจในคุณภาพ นอกนั้นรอยละ 33.60 ของผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบสูงใชปุยอินทรีย และรอยละ 13.70 
ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี สวนในเขตพื้นที่ราบมีรอยละ 19.60 ใชปุยอินทรีย และรอยละ 31.30 ใชปุยอินทรีย
รวมกับปุยเคมี โดยใหเหตุผลวา ปุยเคมี มีราคาแพง  พบปุยปลอมมาก และเม่ือใชปุยเคมีติดตอกันเปนเวลานาน
ดินจะเส่ือมสภาพ ปญหาที่สําคัญ คือ ปุยเคมีตกคางในดิน ทําใหดินแข็งและแนน ดินไมอุมน้ํา สงผลใหตนยาง
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โตชา จึงมีการสลับใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีในการบํารุงดิน และมีการใชปุยอินทรียในการปรับสภาพดิน เพิ่ม
จุลินทรีที่มีประโยชนในดิน อีกทั้งยังเปนการลดรายจายจากราคาปุยเคมีที่มีราคาสูง ทั้งนี้จากการสอบถามความคิดเห็น
ของผูทําสวนยางท่ีเปล่ียนมาใชปุยอินทรีย/ชีวภาพ พบวา ผลผลิตของยางพาราไมลดลง แตกลับมีปริมาณนํ้า
ยางเพิ่มขึ้น  ซึ่งอาจเปนเพราะดินมีสภาพดีขึ้น แนวโนมในอนาคตคาดวาผูทําสวนยางจะเปล่ียนมาใชปุยอินทรีย/
ชีวภาพแทนการใชปุยเคมีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในสวนของการกําจัดวัชพืช พบวารอยละ 61.10 ของผูทําสวน
ยางทั้งในสองเขตพื้นที่มีการกําจัดวัชพืชโดยใชเครื่องตัดหญา ในขณะที่รอยละ 60.40 ใชสารเคมีกําจัดวัชพืช  
(ไกลโฟเสต และกรัมม็อกโซน)  ชาวสวนยางมีความจําเปนตองใชสารเคมีกําจัดวัชพืชเนื่องจากมีความสะดวก 
รวดเร็ว สารเคมีสามารถกําจัดวัชพืชไดระยะเวลายาวนานกวา เพราะวัชพืชในสวนยางหนาแนนใชวิธีอื่นไมไดผล 
ทั้งพบวาการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชมีผลตอโครงสรางดิน ดินขาดความอุดมสมบูรณ เกิดการตกคางทําใหส่ิงมีชีวิต
ในดินที่มีประโยชนตาย อีกทั้งยังมีผลตอการปนเปอนของน้ําในแหลงน้ําทําใหน้ําเสียสัตวน้ําอาจตายได สําหรับ
การปลูกพืชคลุมดินอาจสามารถชวยลดการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชได โดยพืชคลุมดินจะเจริญเติบโตแทนวัชพืช 
พรอมขัดขวางการเติบโตของวัชพืช อีกทั้งยังชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มรายไดไดอีกทางหนึ่ง แต
ก็มีเพียงรอยละ 8.10 ของผูทําสวนยางท้ังหมดเทานั้นที่มีการปลูกพืชคลุมดิน ที่ไมปลูกพืชคลุมดินเพราะยุงยาก
ในการดูแลและการเก็บผลผลิต (ตารางที่ 1) สวนการกําจัดโรคพืชและศัตรูพืชในสวนยาง รอยละ 61.40 ของ
ผูทําสวนยางทั้งในสองเขตพื้นที่ ไมมีการกําจัดโรคพืช ที่เหลือรอยละ 38.60 มีการกําจัดโรคพืช (ตารางท่ี 1) โดย
โรคท่ีพบมากที่สุดคือ โรคใบรวง รองลงมาเปนโรคเสนดํา โรคเปลือกเนา โรคราแปง ตามลําดับ การกําจัดโรคพืช
สวนใหญสูงกวารอยละ 90 ใชสารเคมีฉีดเพื่อปองกันกําจัด ในสวนของการกําจัดศัตรูพืช พบรอยละ 76.20 ไมมี
การกําจัดศัตรูพืช ศัตรูพืชที่พบมากที่สุด คือ ปลวก รองลงมา คือ หนู ชาวสวนยางเห็นวาสารเคมีกําจัดโรค/
ศัตรูพืชมีราคาแพง ทําใหมีรายจายเพ่ิมขึ้นในกระบวนการผลิต  และมีผลทําให รากยางชงักการเจริญเติบโต อีก
ทั้งสงผลใหมีสารพิษตกคางทําลายธรรมชาติทําลายส่ิงแวดลอมสงผลตอส่ิงมีชีวิตตางๆ  นอกจากน้ียังเกิดผลเสีย
ตอสุขภาพของผูทําสวนยางเองในการฉีดหรือการใช (ตารางที่ 1) 
 4.  การกรีดยาง รอยละ 69.90 ของผูทําสวนยางทั้งหมดกรีดยางเอง รอยละ14.30 ทั้งกรีดเองและ
จางกรีด  โดยมีรอยละ11.80 จางกรีดอยางเดียว รอยละ 66.70 ของผูรับจางกรีดในเขตพื้นที่ราบสูงไดรับอัตรา
คาจางกรีดโดยแบงผลผลิตในอัตรา 50:50 นอกนั้นรอยละ 25.00 แบงผลผลิตในอัตรา 60: 40 สามารถกรีดยาง
ไดในพื้นที่กรีดเฉล่ีย 22.13 ไร/ครัวเรือน ปริมาณตนยางที่กรีดไดเฉล่ีย/ครัวเรือน 1,551.11 ตน/วัน และจํานวนตน
ยางที่กรีดเฉล่ีย/คน/วัน 583.24 ตน โดยรอยละ 66.00 ใชระบบกรีดหนึ่งในสามของลําตน รองมารอยละ 28.50 
ใชระบบกรีดที่หนึ่งในสองของลําตน มีระดับการกรีดที่ตํ่ากวาสายตาแตไมเกินเขาสูงสุดรอยละ 33.30 รองลงมา
เปนการกรีดที่ระดับต่ํากวาเอว แตไมเกินเขารอยละ 22.40 และพบการกรีดที่สูงกวาระดับสายตาซ่ึงตองใชการ
กรีดที่เรียกวาการสอยยางเพียงรอยละ 4.80 โดยรอยละ 51.70 มีความถ่ีในการกรีดยางสามวันเวนวัน ในขณะท่ี
รอยละ 41.50 มีความถี่ในการกรีดยางสองวันเวน (ตารางที่ 2) สวนผูรับจางกรีดในเขตพื้นที่ราบรอยละ 88.20 
ไดรับอัตราคาจางกรีดโดยแบงผลผลิตในอัตรา 50:50 สามารถกรีดยางไดในพื้นที่กรีดเฉล่ีย 17.51 ไร/ครัวเรือน 
ปริมาณตนยางที่กรีดไดเฉล่ีย/ครัวเรือน 1,220.51 ตน/วัน และจํานวนตนยางที่กรีดเฉล่ีย/คน/วัน ที่ 504.81 รอยละ 
46.20 ใชระบบกรีดหนึ่งในสามของลําตน รองมารอยละ 41.70 ใชระบบกรีดที่หนึ่งในสองของลําตน มีระดับการ
กรีดระดับสายตามากที่สุดรอยละ 29.30 รองลงมาเปนการกรีดที่ระดับสายตาแตไมเกินเขารอยละ 22.60 ระดับ
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ตํ่ากวาเอว แตไมเกินเขา รอยละ 20.30 และพบการกรีดที่สูงกวาระดับสายตาซ่ึงตองใชการกรีดที่เรียกวาการ
สอยยางถึงรอยละ 17.30 โดยรอยละ 39.10 มีความถี่ในการกรีดยางสามวันเวนวัน ในขณะที่รอยละ 48.10 มี
ความถี่ในการกรีดยางสองวันเวน (ตารางที่ 2) และพบผูทําสวนยางทั้งสองพื้นที่อาจมีการกรีดยางทุกวันในชวง
ระยะเวลาที่มีราคายางสูง รอยละ 92.40 ของผูทําสวนยางมีการใชถวยดินเผาเปนภาชนะรองรับน้ํายาง เนื่องจาก
เปนภาชนะที่หาซ้ือไดงายและมีความทนทาน สามารถจัดเก็บน้ํายางไดงาย รอยละ 48.40 นําน้ํายางท่ีเก็บรวบรวม
ขายใหกับพอคาในหมูบาน มีอีกรอยละ 25.10 ที่มีพอคามารับซื้อน้ํายางที่บาน/สวนยาง โดยรอยละ 86.60 ใชรถ
มอเตอรไซดในการขนสงน้ํายาง และมีรอยละ 15.80 ที่ไปสงน้ํายางขายโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง โดยใชรถยนต
เปนพาหนะเนื่องจากมีความสามารถในการบรรทุกที่มาก (ตารางที่ 2) 

     

ตารางที่  1  การใสปุยและการกําจัดวัชพืชการกําจัดโรคพืชและศัตรูพืชในสวนยาง   
ผูทําสวนยาง 

พื้นที่ราบสูง (n = 154) พื้นที่ราบ (n = 144) 
รวม   

(n = 298) รายละเอียด 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 ปุยในสวนยาง      
- ใส 147 94.80 126 96.90 273 97.60 
- ไมใส 8 5.20 4 3.10 12 2.40 
ชนิดปุย  
- เคมี 77 52.70 55 49.10 132 51.20 
- อินทรีย/เคมี 20 13.70 35 31.30 55 21.30 
- อินทรีย 49 33.60 22 19.60 71 27.50 
กําจัดวัชพืช        
- กําจัด 148 98.00 113 84.30 261 91.60 
- ไมกําจัด 3 2.00 21 15.70 24 8.90 
การกําจัด           
- ใชแรงงานคน 55 35.50 48 31.80 103 34.60 
(ตอบไดหลายขอ)  
- ใชเคร่ืองตัดหญา 104 67.10 78 51.70 182 61.10 
- ใชสารเคมี 105 67.70 75 49.70 180 60.40 
- ปลูกพืชคลุมดิน 13 8.40 11 7.30 24 8.10 
- วิธีอื่นๆ 4 2.60 1 0.70 5 1.60 
 กําจัดโรคพืช      
- กําจัด 60 42.00 38 34.20 98 38.60 
- ไมกําจัด 83 58.00 72 65.80 155 61.40 
กําจัดศัตรูพชื     
- กําจัด 28 18.10 32 28.80 60 23.80 
- ไมกําจัด 113 82.80 79 71.20 192 76.20 
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ตารางที่ 2  รายละเอียดการปฏิบัติงานกรีดยาง 
พื้นที่ราบสูง  
(n = 154) 

พื้นที่ราบ  
(n = 144) 

รวม  
(298) รายละเอียด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การกรีดยาง            
- กรีดเอง 102 69.40 93 70.50 195 69.90 
- จางกรีด 14 9.50 19 14.40 33 11.80 
- กรีดเอง/จางกรีด 27 18.40 13 9.80 40 14.30 
- รับจางกรีด 4 2.70 7 5.30 11 3.90 
อัตราการจางกรีด   
- 40 : 60 - - 1 2.90 1 1.40 
- 60 : 40 9 25.00 2 5.90 11 15.70 
- 55 : 45 3 8.30 1 2.90 4 5.70 
- 50 : 50 24 66.70 30 88.20 54 77.10 
ตนยางที่กรีด (ตอวัน) 1551.11 1220.51 1428.08 

  =  1428.08,   S.D.= 911.31,  Min = 175,  Max = 4,500 
จํานวนไรที่กรดี 22.13 17.51 20.07 

  =  20.07,   S.D.= 13.19,  Min = 2,  Max = 73 
จํานวนตน/คน/วัน 583.24 504.81 549.31 

  =  549.31,   S.D.= 205.42,  Min = 100,  Max = 1,067 
ระบบการกรีด    
- กรีดหนึ่งในสองของตน 42 28.50 55 41.70 97 34.80 
- กรีดหนึ่งในสามของตน 97 66.00 61 46.20 158 56.60 
- กรีดสูงกวาหนึ่งหนา 6 4.10 55 9.10 61 6.50 
- อื่นๆ 2 1.40 4 3.00 6 2.10 

ระดับความสูง        
- ตํ่ากวาเขา 30 20.40 12 9.00 42 15.00 
- ตํ่ากวาเอวแตไมเกินเขา 33 22.40 27 20.30 60 21.40 
- ตํ่ากวาสายตาแตไมเกินเขา 49 33.30 30 22.60 79 28.20 
-ระดับสายตา 28 19.10 39 29.30 57 23.90 
- สูงกวาระดับสายตา 7 4.80 25 18.80 30 11.50 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
พื้นที่ราบสูง  
(n = 154) 

พื้นที่ราบ  
(n = 144) 

รวม  
(298) รายละเอียด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ความถี่การกรีด     

- กรีดทุกวัน 
5 3.40 9 6.80 14 5.00 

- กรีดวันเวนวัน 3 2.00 6 4.50 9 3.20 
- กรีดสองวันเวนวัน 61 41.50 64 48.10 125 44.60 
- กรีดสามวันเวนวัน 76 51.70 52 39.10 128 45.70 
- กรีดหาวันเวนวัน 2 1.40 2 1.50 4 1.50 

ภาชนะรองรับน้ํายาง    
- ถวยดินเผา 

139 95.90 118 88.70 257 92.40 

- กะลามะพราว 2 1.30 8 6.00 10 3.60 
- ถวยพลาสติก 4 2.80 7 5.30 11 4.00 

ขายผลผลิต               
- พอคามารับซื้อที่สวนยาง 

17 11.70 23 17.20 40 14.30 

- พอคามารับซื้อที่บาน 21 14.50 9 6.70 30 10.80 
- นําไปขายพอคาที่หมูบาน 63 43.40 72 53.70 135 48.40 
- นําไปขายพอคาในตําบล 20 13.80 5 3.70 25 9.00 
- สงขายโรงงาน 24 16.60 25 18.60 49 17.60 

             
 1.5 ชวงเวลาปฏิบัติงานแตละวันในสวนยาง สามารถสรุปกิจกรรมที่ปฏิบัติงานของผูทําสวนยาง
ทั้งสองเขตพ้ืนที่ในแตละชวงเวลาของแตละวันไดดังแสดงในตารางที่ 3  
 
ตารางที่  3  ชวงเวลาปฏิบัติงานแตละวันในสวนยาง 
2.00– 5.00น. 7.00– 8.30น. 9.00–11.00น. 12.00–13.00น. 13.30–14:00น. 14.30-17.30น. 18.00–20.30น. 20.00 –23.00น. 
กรีดยาง  รับประทาน

อาหารเชา 
เก็บรวบรวม 
น้ํายางและ 
ขนสงน้ํายาง 

รับประทาน
อาหาร
กลางวัน 

พักผอน 
หลับนอน 

ดูแลสวนยาง/
เตรียมอุปกรณ
กรีดยาง 

รับประทาน
อาหารเย็น 

เวลานอน 

 
 1.6 การรับรูขาวสารการทําสวนยางพาราดีที่เหมาะสม ผูทําสวนยางในท้ัง 2 พื้นที่ ไดรับขอมูล
ขาวสารเก่ียวของกับการทําสวนยางพาราดีที่เหมาะสม ในระดับปละ1 คร้ัง ( รวม = 2.32) โดยไดจากส่ือ
โทรทัศนมากที่สุด ( รวม= 3.40) รองลงมาจากฟงวิทยุ ( รวม = 3.15) ในระดับการรับรูขาวสารเฉล่ีย 6 
เดือน/คร้ัง และไดรับขาวสารจากเจาหนาที่รัฐเฉล่ีย ปละ 1 คร้ัง ( รวม = 2.36) และยังพบวาผูทําสวนยางไดรับ
ขาวสารในระดับไมไดรับขาวสารจากหอกระจายขาวสาร จากการประชุม การทัศนศึกษา รวมทั้งจากการจัด
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นิทรรศการ (ตารางที่ 4) เม่ือมองภาพรวมจะเห็นวาผูทําสวนยางในพื้นที่ราบสูงไดรับขอมูลขาวสารการทําสวน
ยางพาราดีที่เหมาะสมจาก เจาหนาที่รัฐ เกษตรหมูบาน ผูนําทองถ่ิน ส่ิงพิมพของรัฐ และโทรทัศน สูงกวาผูทํา
สวนยางในพื้นที่ราบ สวนผูทําสวนยางในพ้ืนที่ราบจะไดรับขอมูลขาวสารจากการประชุมกลุม การฝกอบรม 
หนังสือพิมพ สูงกวาผูทําสวนยางในพื้นที่ราบสูง (ตารางที่ 4) 

 
ตารางที่  4  การรับรูขอมูลขาวสารการทําสวนยางพาราดีที่เหมาะสม 

พื้นที่ราบสูง  
(n = 154) 

พื้นที่ราบ 
 (n = 144) 

รวม  
(n = 298) รายละเอียด 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. เจาหนาที่ของรัฐ 2.45 1.31 2.25 1.43 2.36 1.37 
2. เกษตรหมูบาน 2.46 1.59 2.00 1.31 2.26 2.82 
3. ผูนําทองถ่ิน 2.89 1.30 2.38 1.34 2.64 1.34 
4. ปาย/โปสเตอร/แผนพับ/ส่ิงพิมพ 2.34 1.21 2.33 1.30 2.34 1.25 
5. การประชุมกลุม 2.18 1.20 2.30 1.37 2.24 1.28 
6. การฝกอบรม 1.70 1.21 1.81 1.20 1.75 1.21 
7. การทัศนศึกษาดูงาน 1.56 1.14 1.58 0.90 1.57 1.04 
8. นิทรรศการเกษตร 1.63 1.35 1.54 0.4 1.59 1.15 
9. หอกระจายขาว 1.45 0.82 1.66 1.12 1.55 0.97 
10. ส่ิงพิมพของรัฐ 2.25 1.45 2.00 1.31 2.15 1.39 
11. หนังสือพิมพ 2.62 1.61 2.81 1.64 2.73 1.63 
13. โทรทัศน 3.51 1.75 3.27 1.69 3.40 1.73 

คาเฉล่ียรวมเฉล่ีย 2.32 1.36 2.24 1.29 2.29 1.46 
หมายเหต:ุ การแปลความหมายตามขอบเขตมัธยฐาน     
ชวงคาเฉล่ีย 4.21-5.00 ไดรับขอมูลขาวสารท่ี 1 เดือน/คร้ัง  
ชวงคาเฉล่ีย 3.41-4.20  ไดรับขอมูลขาวสารท่ี 3 เดือน/คร้ัง      
ชวงคาเฉล่ีย 2.61-3.40  ไดรับขอมูลขาวสารท่ี 6 เดือน/คร้ัง 
ชวงคาเฉล่ีย 1.81-2.60  ไดรับขอมูลขาวสารท่ี 1 ป/คร้ัง           
ชวงคาเฉล่ีย 1.01-1.80  เกือบไมไดรับขอมูลขาวสาร 
 
 2.  ความคิดเห็นตอผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานในสวนยางพารา ขอคําถามเก่ียวกับความคิดเห็น
ตอผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงาน แบงมาตราสวนการประเมินคา (rating scale) ระดับความคิดเห็นเปน 4
ระดับ คือ ความคิดเห็นมาก = 4 คะแนน ความคิดเห็นปานกลาง = 3 คะแนน ความคิดเห็นนอย = 2 คะแนน 
 ไมมีความคิดเห็น = 1 คะแนน ไดคาอัตรภาคชั้น = 0.75  นํามากําหนดขอบเขตมัธยฐานในการแปลความหมาย
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นิทรรศการ (ตารางที่ 4) เม่ือมองภาพรวมจะเห็นวาผูทําสวนยางในพื้นที่ราบสูงไดรับขอมูลขาวสารการทําสวน
ยางพาราดีที่เหมาะสมจาก เจาหนาที่รัฐ เกษตรหมูบาน ผูนําทองถ่ิน ส่ิงพิมพของรัฐ และโทรทัศน สูงกวาผูทํา
สวนยางในพื้นที่ราบ สวนผูทําสวนยางในพ้ืนที่ราบจะไดรับขอมูลขาวสารจากการประชุมกลุม การฝกอบรม 
หนังสือพิมพ สูงกวาผูทําสวนยางในพื้นที่ราบสูง (ตารางที่ 4) 

 
ตารางที่  4  การรับรูขอมูลขาวสารการทําสวนยางพาราดีที่เหมาะสม 

พื้นที่ราบสูง  
(n = 154) 

พื้นที่ราบ 
 (n = 144) 

รวม  
(n = 298) รายละเอียด 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. เจาหนาที่ของรัฐ 2.45 1.31 2.25 1.43 2.36 1.37 
2. เกษตรหมูบาน 2.46 1.59 2.00 1.31 2.26 2.82 
3. ผูนําทองถ่ิน 2.89 1.30 2.38 1.34 2.64 1.34 
4. ปาย/โปสเตอร/แผนพับ/ส่ิงพิมพ 2.34 1.21 2.33 1.30 2.34 1.25 
5. การประชุมกลุม 2.18 1.20 2.30 1.37 2.24 1.28 
6. การฝกอบรม 1.70 1.21 1.81 1.20 1.75 1.21 
7. การทัศนศึกษาดูงาน 1.56 1.14 1.58 0.90 1.57 1.04 
8. นิทรรศการเกษตร 1.63 1.35 1.54 0.4 1.59 1.15 
9. หอกระจายขาว 1.45 0.82 1.66 1.12 1.55 0.97 
10. ส่ิงพิมพของรัฐ 2.25 1.45 2.00 1.31 2.15 1.39 
11. หนังสือพิมพ 2.62 1.61 2.81 1.64 2.73 1.63 
13. โทรทัศน 3.51 1.75 3.27 1.69 3.40 1.73 

คาเฉล่ียรวมเฉล่ีย 2.32 1.36 2.24 1.29 2.29 1.46 
หมายเหต:ุ การแปลความหมายตามขอบเขตมัธยฐาน     
ชวงคาเฉล่ีย 4.21-5.00 ไดรับขอมูลขาวสารท่ี 1 เดือน/คร้ัง  
ชวงคาเฉล่ีย 3.41-4.20  ไดรับขอมูลขาวสารท่ี 3 เดือน/คร้ัง      
ชวงคาเฉล่ีย 2.61-3.40  ไดรับขอมูลขาวสารท่ี 6 เดือน/คร้ัง 
ชวงคาเฉล่ีย 1.81-2.60  ไดรับขอมูลขาวสารท่ี 1 ป/คร้ัง           
ชวงคาเฉล่ีย 1.01-1.80  เกือบไมไดรับขอมูลขาวสาร 
 
 2.  ความคิดเห็นตอผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานในสวนยางพารา ขอคําถามเก่ียวกับความคิดเห็น
ตอผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงาน แบงมาตราสวนการประเมินคา (rating scale) ระดับความคิดเห็นเปน 4
ระดับ คือ ความคิดเห็นมาก = 4 คะแนน ความคิดเห็นปานกลาง = 3 คะแนน ความคิดเห็นนอย = 2 คะแนน 
 ไมมีความคิดเห็น = 1 คะแนน ไดคาอัตรภาคชั้น = 0.75  นํามากําหนดขอบเขตมัธยฐานในการแปลความหมาย
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ชวงคาเฉล่ีย ดังนี้ ชวงคาเฉล่ีย ที่ 3.26-4.00 เห็นดวยมาก วงคาเฉล่ียที่ 2.51-3.25 เห็นดวยปานกลาง ชวง
คาเฉล่ียที่ 1.76-2.50 เห็นดวยนอย ชวงคาเฉล่ียที่ 1.00-1.75 เห็นดวยนอยมาก 
  2.1 เปรียบเทียบความคิดเห็นตอผลกระทบจากการเตรียมพ้ืนที่ ผูทําสวนยางใหความคิดเห็น
ในระดับเห็นดวยมาก วา การไถพลิกพรวนทําใหดินอุดมสมบูรณขึ้น (  รวม = 3.48) รองลงมาการเผาปรนปา
ทําลายส่ิงมีชีวิตในดิน (  รวม = 3.40) การเผาปรนเศษไมทําลายส่ิงมีชีวิตในดิน (  รวม = 3.33) การไมทํา
ขั้นบันไดในที่ลาดเอียงกอใหเกิดการพังทลายของหนาดิน (  รวม = 3.28) การถางปาเปนเหตุใหเกิดภาวะโลก
รอน (  รวม = 3.26) และการเผาตอไมเปนการเพิ่ม CO2 ในบรรยากาศ (  รวม = 3.21) โดยผูทําสวนยางในที่
ราบสูงใหคาเฉลี่ยความคิดเห็นผลกระทบการเตรียมพื้นที่สูงกวาผูทําสวนยางในที่ราบอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ 
(P  0.01) ในทุกรายละเอียดขางตน สําหรับการใชรถดันตอไมทําใหดินขาดความสมบูรณ  ผูทําสวนยางท้ัง 2 
พื้นที่ใหคาเฉล่ียเห็นดวยนอย (  รวม = 2.49) แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สรุปไดวาผูทําสวนยาง
ในที่ราบสูงใหคาเฉล่ียความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากในทุกรายละเอียดตอผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่ได
คาเฉลี่ยรวม = 3.27 ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) กับความคิดเห็นของผูทําสวนยางใน
เขตพื้นที่ราบใหคาเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับเห็นดวยปานกลางในทุกรายละเอียดของผลกระทบจากการเตรียม
พื้นที่ ไดคาเฉล่ียรวม =2.92 (ตารางที่ 5) ซึ่งอาจเปนเพราะการถางปา โคนตนยางเกา การเผาปรนปาและเศษไม
ในเขตที่ราบสูง เปนการเพิ่ม CO2 ในบรรยากาศซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่เห็นไดชัดเจนกวาการเตรียม
พื้นที่ปลูกยางในเขตท่ีราบ อีกทั้งยังตองมีการทําขั้นบันไดเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน จึงทําให
ตองมีการลงทุนสูงขึ้น 
 
ตารางที่ 5  เปรียบเทียบความคิดเห็นตอผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่ในสวนยาง 

รายละเอียด 
  

ที่ราบสูง 
(n = 154) 

  
ที่ราบ 

(n = 144) 

   
รวม t p 

1. การถางปาเปนการเพิ่ม CO2 ในบรรยากาศ 3.15 3.08 3.12 -0.07 0.95 
2. การถางปาเปนตนเหตุของการเกิดโลกรอน 3.50 2.99 3.26 4.39 0.00** 
3. การเผาปรนปาเปนการทําลายสิ่งมีชีวิตในดิน 3.71 3.07 3.40 6.15 0.00** 
4. การโคนตนยางเกาทําใหระบบนิเวศนขาดสมดุล 3.04 2.70 2.87 2.15 0.03* 
5. การใชรถดันตอไมทําใหดินขาดความสมบูรณ 2.55 2.44 2.49 -0.27 0.78 
6. การใชสารฆาตอกอใหเกิดมลพิษในดิน 2.99 2.58 2.79 1.98 0.05* 
7. การใชสารฆาตอกอใหเกิดมลพิษในน้ํา 2.84 2.70 2.77 0.24 0.81 
8. การเผาตอไมเปนการเพิ่ม CO2 ในบรรยากาศ 3.36 3.03 3.20 2.47 0.02* 
9. การเผาปรนเศษไมเปนการทําลายสิ่งมีชีวิตในดิน 3.50 3.15 3.33 3.56 0.00** 
10. การเผาปรนเศษไมเปนการเพ่ิม CO2 3.39 3.02 3.21 3.08 0.00** 
11. การไถพลิกพรวนทําใหดินอุดมสมบูรณขึ้น 3.77 3.18 3.48 7.49 0.00** 
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ตารางที่  5  (ตอ) 

รายละเอียด 
  

ที่ราบสูง 
(n = 154) 

  
ที่ราบ 

(n = 144) 

   
รวม t p 

12.  การไมทําขั้นบันไดกอใหเกิดการพังทลายของ 
       หนาดิน 

3.45 3.10 3.284 2.33 0.02** 

คาเฉล่ียรวม 3.27 2.92 3.10 5.56 0.00** 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   0.05        **มีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติที่ระดับ  0.01 
                
 2.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นตอผลกระทบจากการใชปุยเคมี ผูทําสวนยางใหความคิดเห็น
ในระดับเห็นดวยมาก  อันดับแรกวาการใชปุยเคมีทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น (  รวม = 3.59) รองลงมา คือ เม่ือ
ใชปุยเคมีในสวนยางทําใหโครงสรางของดินเปล่ียนแปลง (  รวม = 3.36) ทําใหการระบายอากาศและการอุม
น้ําของดินลดลง (  รวม = 3.34) ดินแข็งและแนนขึ้น (  รวม = 3.33) โดยผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบสูงให
คาเฉล่ียระดับความคิดเห็นผลกระทบจากการใชปุยเคมีสูงกวาความคิดเห็นของผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบใน
รายละเอียดขางตนอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) (ตารางท่ี 6) ซึ่งอาจเปนเพราะในเขตพื้นที่ราบสูงมี
การชะลางพังทลายของหนาดิน ทําใหโครงสรางและความอุดมสมบูรณดินลดลง จึงมีการใสปุยเคมีมากขึ้นอีกทั้ง
ยังไมนิยมการปลูกพืขคลุมดินจึงทําใหเกิดผลกระทบที่ชัดเจนกวาในเขตพื้นที่ราบ ทั้งนี้ผูทําสวนยางในทั้ง2 พื้นที่
มีความเห็นดวยปานกลางและเห็นดวยนอยตอผลกระทบจากการใชปุยเคมีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  ในรายละเอียด การใชปุยเคมีทําใหจุลินทรียในดินลดลง (  รวม = 3.16) ทําใหรากพืชไมสามารถดูดธาตุ
อาหารไปใชไดเต็มที่ (  รวม = 3.10) และการใชปุยเคมีมีผลทําใหเกิดสภาวะโลกรอน (  รวม = 2.82) และ
พบวาไมวาราคายางพาราสูงขึ้นหรือลดลงผูทําสวนยางจะใสปุยเทาเดิมในปริมาณท่ีเคยใส ทั้งนี้ผูทําสวนยางใน
เขตพื้นที่ราบสูงใหความคิดเห็นในระดับเห็นดวยปานกลางคาเฉล่ียรวม 3.20 แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับระดับความคิดเห็นของผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบซึ่งใหคาเฉล่ียรวม = 2.96  
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ตารางที่  6  เปรียบเทียบความคิดเห็นตอผลกระทบจากการใชปุยเคมี 

รายละเอียด 
  

ที่ราบสูง 
(n = 154) 

  
ที่ราบ 

(n = 144) 

  
รวม 

(n = 298) 
t p 

1.  การใชปุยเคมีทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น 3.72 3.44 3.59 3.33 0.00** 
2.  การใชปุยเคมีทําใหโครงสรางของดินเปล่ียนแปลง 3.50 3.20 3.36 3.01 0.00** 
3.  การใชปุยเคมีทําใหการระบายอากาศและการอุมน้ํา 
    ของดินลดลง 

3.53 3.11 3.34 3.81 0.00** 

4.  การใชปุยเคมีรากพืชไมสามารถดูดธาตุอาหารไปใชได 
     เต็มที่ 

3.15 3.05 3.10 0.57 0.57 

5.  การใชปุยเคมีทําใหดินแข็งและแนนขึ้น 3.53 3.11 3.33 3.59 0.00** 
6.  การใชปุยเคมีทําใหจุลินทรียในดินลดลง 3.25 3.05 3.16 1.26 0.21 
7.  การใชปุยเคมีทําใหเกิดสารพิษในดิน 3.19 2.77 2.99 3.13 0.00** 
8.  การใชปุยเคมีมีผลทําใหเกิดสภาวะโลกรอน 2.93 2.71 2.82 0.96 0.34 
9.  เม่ือราคายางพาลดลงทานใสปุยในปริมาณลดลง 2.59 2.47 2.53 0.15 0.88 

10.  เม่ือราคายางพาราสูงขึ้นทานใสปุยในปริมาณสูงขึ้นตาม 2.63 2.67 2.65 -0.73 0.47 
คาเฉล่ียรวม 3.20 2.96 3.09 1.49 0.07 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   0.05       ** มีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติที่ระดับ  0.01 
 

 2.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นตอผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช
ตอส่ิงแวดลอม ผูทําสวนยางเห็นดวยมากอันดับแรก คือ การใชสารเคมีกําจัดวัชพืช โรคพืช และศัตรูพืชกอใหเกิด 
ผลกระทบตอรากยาง (  รวม = 3.54) รองลงมาเปนการทําใหส่ิงมีชีวิตในดินตาย (  รวม = 3.52) การฉีดพน
สารเคมีทําใหเกิดพิษฟุงกระจายในบรรยากาศ (  รวม = 3.41) การฉีดพนสารเคมีกอใหเกิดพิษตกคางในดิน
( รวม = 3.39) มีผลตอโครงสรางดิน ทําใหดินแหง และแข็ง (  รวม = 3.39) อีกทั้งยังสงผลใหเกิดพิษตกคาง
ในคนที่บริโภคสัตวน้ํา (  รวม = 3.35) และสารเคมีทําใหกอใหเกิดพิษตกคางในแหลงน้ํา (  รวม = 3.28) ใน
ปลาและส่ิงมีชีวิตในน้ํา(  รวม = 3.18) สรุปไดวาผูทําสวนยางเห็นดวยมาก กับการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืชมีผลกระทบทั้งตอส่ิงแวดลอมในพืช สัตว ดิน และในน้ํา (ตารางท่ี 7) รวมทั้งสงผลใหเกิดพิษตกคางในคน
ที่บริโภคสัตวน้ํา โดยผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบสูงใหคาเฉล่ียความคิดเห็นสูงกวาในเขตพื้นที่ราบในรายละเอียด 
ขอ3 และ 6  แตกตางอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) (ตารางท่ี 7) รายละเอียดนอกนั้นผูทําสวนยางใน
ทั้ง 2 พื้นที่มีความเห็นดวยมากแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สรุปไดวาการฉีดพนสารเคมีในพื้นที่ราบ
สูงทําใหเกิดพิษฟุงกระจายในบรรยากาศ และทําใหส่ิงมีชีวิตในดินตายสูงกวาในพื้นที่ราบ 

 



ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 

 447 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความคิดเห็นตอผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอม 

รายละเอียด 
  

ที่ราบสูง 
(n=154) 

  
ที่ราบ 

(n = 144) 

  
รวม 

(n=298) 
t p 

1.  การใชสารเคมีกําจัดฯ กอใหเกิดผลกระทบตอรากยาง  3.62 3.45 3.54 1.82 0.07 
2.  การใชสารเคมีกําจัดฯ กอใหเกิดพิษสะสมในตนยาง 3.39 3.23 3.32 1.18 0.24 
3.  การใชสารเคมีกําจัดฯ ทําใหส่ิงมีชีวิตในดินตาย 3.70 3.31 3.52 4.38 0.00** 
4.  การใชสารเคมีกําจัดฯ มีผลตอโครงสรางดิน 3.50 3.27 3.39 1.69 0.09 
5.  การใชสารเคมีกําจัดฯ กอใหเกิดพิษตกคางในดิน 3.48 3.29 3.39 1.59 0.11 
6.  การใชสารเคมีกําจัดฯ เกิดพิษฟุงกระจายในบรรยากาศ 3.60 3.19 3.41 3.93 0.00** 
7.  การใชสารเคมีกําจัดฯ กอใหเกิดพิษตกคางในแหลงน้ํา 3.39 3.17 3.28 1.86 0.07 
8.  การใชสารเคมีฯ กอใหเกิดพิษตกคางในปลาและ 

       ส่ิงมีชีวิตในน้ํา 3.28 3.08 3.18 1.21 0.23 

9.  การใชสารเคมีฯ กอใหเกิดพิษตกคางในคนที่บริโภค 
     สัตวน้ํา 3.47 3.22 3.35 1.52 0.13 

    คาเฉล่ียรวม 3.42 3.35 3.34 0.98 0.28 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   0.05        **มีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติที่ระดับ  0.01 
 
 2.4 ความคิดเห็นตอผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชที่มีตอสุขภาพ 
ผูทําสวนยางมีความเห็นดวยมากที่สุดวา การสัมผัสสารเคมีโดยตรงทําใหเกิดโรคผิวหนัง ( รวม = 3.63) รองลงมา
เปนการใชสารเคมีทําใหเกิดพิษตกคางในรางกายผูฉีด (  รวม = 3.60) การสะสมสารเคมีในรางกายปริมาณ
มากทําใหเกิดโรคมะเร็งได (  รวม = 3.59) ผูฉีดสารมีสุขภาพออนแอ (  รวม = 3.37) การใชสารเคมีฯทําให
เสียคาใชจายเพิ่มขึ้นในการผลิต (  รวม = 3.27) โดยผูทําสวนยางในเขตพ้ืนที่ราบสูงใหคาเฉล่ียความคิดเห็น
สูงกวาความคิดเห็นของผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบแตกตางอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P 0.01) และ (P 
0.05) และเห็นดวยปานกลางแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติวา การใชสารเคมีฯทําใหเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น
ในการรักษาสุขภาพ (  รวม = 3.21) (ตารางที่ 8) อยางไรก็ตามเมื่อมองคาเฉล่ียรวมจากตาราง 7 และ8 สรุปได
วาผูทําสวนยางแสดงความคิดเห็นการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชสงผลกระทบตอสุขภาพ ( รวม = 3.45) 
สูงกวาสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ( รวม = 3.34) โดยผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบสูงใหคาเฉล่ียความคิดเห็น
ผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชทั้งตอส่ิงแวดลอมและตอสุขภาพสูงกวาความคิดเห็นของ
ผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบในเกือบทุกรายละเอียด ทั้งนี้อาจเปนเพราะการฉีดพนสารเคมีในพื้นที่ราบสูงทําได
ยากกวาและทําใหเกิดพิษฟุงกระจายในบรรยากาศไดมากจึงสงผลทั้งตอส่ิงแวดลอมและตอสุขภาพไดสูงกวา 
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ตารางที่    เปรียบเทียบความคิดเห็นตอผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอสุขภาพ  

รายละเอียด   
ที่ราบสูง 

  
ที่ราบ 

  
รวม 

t p 

1.  การใชสารเคมีฯ เกิดพิษตกคางในรางกายผูฉีด 3.86 3.30 3.60 4.73 0.04* 
2.  การสัมผัสสารเคมีโดยตรงทําใหเกิดโรคผิวหนัง 3.87 3.37 3.63 4.61 0.05* 
3.  สารเคมีสะสมในรางกายปริมาณมากทําใหเกิด 
     โรคมะเร็ง 3.76 3.40 3.59 4.78 0.00** 

4.  การใชสารเคมีฯ ทําใหสุขภาพผูฉีดออนแอ 3.50 3.23 3.37 2.41 0.02* 
5.  การใชสารเคมีฯ ทําใหเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นในการผลิต 3.40 3.12 3.27 2.15 0.03* 
6.  การใชสารเคมีฯเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นในการรักษา 
     สุขภาพ 3.26 3.15 3.21 0.34 0.73 

คาเฉล่ียรวม 3.61 3.26 3.45 4.35 0.01** 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   0.05        **มีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติที่ระดับ  0.01 
 
 2.5 เปรียบเทียบผลกระทบการกรีดยางตอสุขภาวะทางกาย การกรีดยางในสวนยางกอใหเกิด 
ผลกระทบตอสุขภาพทางรางกายของผูทําสวนยางในระดับปานกลาง คาเฉล่ียรวม = 2.56 โดยผูกรีดยางเขต
พื้นที่ราบสูงมีอาการปวดเมื่อยรางกายในการเก็บรวมรวบน้ํายางมากที่สุดเปนอันดับ 1 (  = 3.15) อันดับ2 คือ 
มีอาการปวดเม่ือยบริเวณนอง/ขา เม่ือตองนั่งยองในการกรีดยาง (  = 2.97) สวนผูกรีดยางเขตพื้นที่ราบมี
อาการปวดเม่ือยขอมือเปนอันดับ 1 (  = 2.74) อันดับ 2 คือ มีอาการปวดเกร็งกลามเนื้อทายทอย หลังหรือไหล 
เม่ือตองแบกหามถังน้ํายาง (  = 2.71) สวนอันดับ 3-13 จะมีการเรียงอันดับผลกระทบไมแตกตางกันทั้งผูกรีด
ยางเขตพื้นที่ราบสูงและเขตพื้นที่ราบดังนี้ คือ อันดับ 3 มีอาการปวดเม่ือยบริเวณหลัง (  รวม = 2.83) อันดับ 4 
มีอาการปวดเม่ือยขอมือในขณะกรีดยาง อันดับ5 ปวดเกร็งกลามเนื้อทายทอย หลังหรือไหล เม่ือตองแบกหามถัง
น้ํายาง อันดับ 6 ปวดเม่ือยคอในขณะกรีด อันดับ 7 ประสบปญหาเกี่ยวกับสัตวกัดตอย เชน งู ตะขาบ แมลงปอง 
ยุง ขณะทํางานในสวนยาง อันดับ 8 เกิดอาการผิวหนังเปนผ่ืนแดง ผิวแตกเมื่อสัมผัสกรดฟอรมิกโดยตรง โดยมี
ชวงคาเฉลี่ยในชวงระดับอาการปานกลางเรียงตามอันดับคาเฉล่ีย สวนอาการที่เกิดในชวงระดับอาการนอยเรียง
ตามอันดับคาเฉล่ีย คือ อันดับ 9 การกรีดยางกลางคืนทําใหสายตาส้ันหรือยาวเร็วขึ้น อันดับ 10 ประสบอุบัติเหตุ 
หกลม มีดบาด ไดบาดแผลที่เก่ียวกับการกรีดยาง อันดับ 11 อาการเก่ียวกับตาและการมองเห็น เชน ตามัว ตา
ฟาง อันดับ12 มีอาการตาอักเสบจากการโดนสารเรงน้ํายาง ทั้งนี้พบอาการเก่ียวกับระบบทางเดินอาหารใน
อันดับสุดทาย (  รวม = 2.15) จึงสรุปไดวาผูกรีดยางจะมีอาการปวดเมื่อยตามอวัยวะตางๆ ของรางกายใน
ชวงเวลากรีดยางและในการเก็บรวบรวมนํ้ายาง ในระดับอาการปวดเม่ือยปานกลาง สวนการกรีดยางที่กอใหเกิด
ผลกระทบตอสายตาและตอระบบทางเดินอาหาร ในระดับแสดงอาการนอย ทั้งนี้ผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ราบสูงมี
อาการปวดเม่ือยบริเวณหลังนองและบริเวณขาในระหวางการปฏิบัติงานมากกวาผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่ราบ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติที่ระดับ  0.01 และมีอาการปวดเม่ือยรางกายในการเก็บรวมรวบนํ้า
ยางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 จึงอาจกลาวไดวาอาการปวดเม่ือยตามอวัยวะตางๆ 
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จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความลาดเทของสภาพพื้นที่ และระดับความสูงในการกรีด ซึ่งจากตาราง 2 พบวาผูกรีด
ยางในเขตพื้นที่ราบสูงและในเขตพื้นที่ราบจะใชระดับความสูงในการกรีดคอนขางแตกตางกัน สวนการแสดง
อาการในอันดับที่ 4-12 ผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ราบสูงและในเขตพ้ืนที่ราบมีอาการในระหวางการปฏิบัติงานแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (ตารางที่ 9)   
 
ตารางที่  9  เปรียบเทียบความคิดเห็นตอผลกระทบจากการกรีดยางตอสุขภาพ 

รายละเอียด   
ที่ราบสูง 

  
ที่ราบ 

  
รวม t p 

1.  ทานมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร 2.0613 2.2412 2.1513 -1.49 0.14 
2.  ทานมีอาการเกี่ยวกับตาและการมองเห็น เชน ตามัว ตาฟาง  2.2111 2.2711 2.2411 -0.56 0.58 
3.  ทานมีอาการตาอักเสบจากการโดนสารเรงน้ํายางในขณะ 
     กรีดยาง 

2.2012 2.2213 2.2112 -0.44 0.66 

4.  การกรีดยางในเวลากลางคืนมีผลใหสายตาส้ันหรือยาวเร็วขึ้น 2.349 2.299 2.319 0.18 0.86 
5.  ทานมีอาการปวดเม่ือยขอมือในขณะกรีดยาง 2.814 2.741 2.784 1.02 0.31 
6.  ทานมีอาการปวดเม่ือยบริเวณหลัง ในขณะกรีดยาง 2.953 2.703 2.833 2.70 0.01** 
7.  ทานมีอาการปวดเม่ือยคอในขณะกรีดยาง 2.566 2.596 2.576 -0.07 0.94 
8.  ทานมีอาการปวดเม่ือยบริเวณนอง/ขา เม่ือตองนั่งยองใน 
     การกรีดยาง 2.972 2.703 2.842 2.83 0.01** 

9.  มีอาการปวดเม่ือยรางกายในการเก็บรวมรวบน้ํายาง 3.151 2.703 2.931 2.15 0.03* 
10.  ทานมีอาการปวดเกร็งกลามเนื้อทายทอย หลังหรือไหล 
       เม่ือตองแบกหามถังน้ํายาง 2.685 2.712 2.705 -0.07 0.94 

11.  ทานประสบอุบัติเหตุ หกลม มีดบาด ไดบาดแผลที่เก่ียว 
       กับการกรีดยางบอยครั้งมากนอยเพียงใด 2.2310 2.2910 2.2610 -0.30 0.76 

12.  ทานประสบปญหาเก่ียวกับสัตวกัดตอย เชน งู ตะขาบ  
       แมลงปอง ยุง ขณะทํางานในสวนยาง  2.347 2.507 2.417 -1.24 0.22 

13.  เม่ือสัมผัสกรดฟอรมิกโดยตรง เกิดอาการผิวหนังเปนผ่ืน 
       แดง ผิวแตก 2.258 2.498 2.368 -1.30 0.20 

คาเฉล่ียรวม 2.52 2.50 2.51 0.35 0.74 
หมายเหตุ : การแปลความหมาย  
ชวงคาเฉล่ีย 3.26-4.00 ระดับอาการมาก ชวงคาเฉล่ีย  2.51-3.25 ระดับอาการปานกลาง   
ชวงคาเฉล่ีย 1.76-2.50 ระดับอาการนอย   ชวงคาเฉล่ีย  1.00-1.75 ไมมีอาการ 
: ตัวเลขยกขึ้น1-13  หมายถึงตัวเลขที่เรียงอันดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยตามลําดับ 
: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   0.05     **มีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติที่ระดับ  0.01      
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 ผูทําสวนยางทั้งสองเขตพ้ืนที่ มีอายุเฉล่ียที่ 48.83 ป เร่ิมทําสวนยางของตนเองเมื่ออายุเฉล่ียที่ 27 ป  มี
ระยะเวลาการประกอบอาชีพทําสวนยางเฉล่ีย 22.51 ป ผูทําสวนยางในพ้ืนที่ราบสูงมีพื้นที่ยางท่ีเปดกรีดแลว
เฉล่ีย 23.13 ไร สูงกวาผูทําสวนยางในพื้นที่ราบที่มีสวนยางที่เปดกรีดแลวเฉล่ีย 18.31 ไร ลูกหลานผูทําสวนยาง
มักเรียนรูการทําสวนยางจากครอบครัวพรอมทั้งการฝกดวยตนเองเปนหลัก โดยมีการเรียนรูหรือรับขาวสารเพิ่มเติม
จากเจาหนาที่รัฐและแหลงอื่นๆ นอยมากเฉลี่ยปละคร้ัง รอยละ 38.70 ของผูทําสวนยางทั้งหมด มีการปลูกสราง
สวนยางในพื้นที่ราบสูงเกิน 30 องศา แตพบวามีเพียงรอยละ 14.70 เทานั้นที่มีการทําขั้นบันได และพบรอยละ 
92.80 ไมมีการปลูกพืชคลุมดิน ผูทําสวนยางในเขตพ้ืนที่ราบสูงรอยละ 52.70 ใชปุยเคมี ใกลเคียงกับผูทําสวน
ยางในเขตพื้นที่ราบที่มีรอยละ 49.10 ใชปุยเคมี นอกนั้นรอยละ 33.60 ในเขตพื้นที่ราบสูงใชปุยอินทรีย และรอย
ละ 13.70  ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี สวนในเขตพื้นที่ราบมีรอยละ 19.60 ใชปุยอินทรีย และรอยละ 31.30  ใช
ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ผูทําสวนยางที่เปล่ียนมาใชปุยอินทรีย พบวา ผลผลิตของยางพาราไมลดลง แตกลับมี
ปริมาณนํ้ายางเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเปนเพราะดินมีสภาพดีขึ้น แนวโนมในอนาคตคาดวาผูทําสวนยางจะเปล่ียนมาใช
ปุยอินทรียแทนการใชปุยเคมีเพิ่มขึ้น การกําจัดวัชพืช รอยละ 60.40 ใชสารเคมีกําจัดวัชพืช เนื่องจากมีความ
สะดวก รวดเร็ว สามารถกําจัดวัชพืชไดระยะเวลายาวนาน การกําจัดโรคยาง รอยละ 38.60 ใชสารเคมีฉีดพน 
โรคที่พบมากที่สุดคือ โรคใบรวง รองลงมาเปนโรคเสนดํา โรคเปลือกเนา โรคราแปง ศัตรูที่พบมากในสวนยาง คือ 
ปลวก และหนู (ตารางท่ี 1) การกรีดยาง ผูกรีดยางในเขตพ้ืนท่ีราบสูงสามารถกรีดยางไดเฉล่ีย 22.13 ไร/ครัวเรือน 
ปริมาณตนยางที่กรีดไดเฉล่ีย/ครัวเรือน 1,551.11 ตน/วัน และจํานวนตนยางที่กรีดเฉล่ีย/คน/วัน 583.24 ตน โดย
รอยละ 66.00 ใชระบบกรีดหนึ่งในสามของลําตน มีระดับการกรีดที่ตํ่ากวาสายตาแตไมเกินเขาสูงสุดรอยละ 
33.30 รองลงมาเปนการกรีดที่ระดับต่ํากวาเอวแตไมเกินเขารอยละ 22.40 พบการกรีดที่สูงกวาระดับสายตาซึ่ง
ตองใชการกรีดที่เรียกวาการสอยยางเพียงรอยละ 4.80 โดยรอยละ 51.70 มีความถ่ีในการกรีดยางสามวันเวนวัน  
ในขณะท่ีรอยละ 41.50 มีความถ่ีในการกรีดยางสองวันเวน สวนผูรับจางกรีดในเขตพื้นท่ีราบสามารถกรีดยางได
ในพื้นที่กรีดเฉล่ีย 17.51 ไร/ครัวเรือน ปริมาณตนยางท่ีกรีดไดเฉล่ีย/ครัวเรือน 1,220.51 ตน/วัน และจํานวนตน
ยางท่ีกรีดเฉล่ีย/คน/วัน ที่ 504.81 (ตารางที่ 2) รอยละ 46.20 ใชระบบกรีดหนึ่งในสามของลําตน มีระดับการกรีด
ระดับสายตามากที่สุดรอยละ 29.30 รองลงมาเปนการกรีดที่ระดับสายตาแตไมเกินเขารอยละ 22.60 และพบ
การกรีดที่สูงกวาระดับสายตาถึงรอยละ 17.30 โดยรอยละ 48.10 มีความถ่ีในการกรีดยางสองวันเวน ในขณะท่ี
รอยละ 39.10 มีความถ่ีในการกรีดยางสามวันเวนวัน และพบผูทําสวนยางท้ังหมดมีการกรีดยางทุกวันในชวง
ระยะเวลาท่ีราคายางสูง การรับรูขาวสาร ผูทําสวนยางไดรับขาวสารจากเจาหนาที่รัฐเฉล่ียปละ1 คร้ัง ( รวม = 
2.36) และพบวาผูทําสวนยางในพื้นที่ราบสูงไดรับขาวสารการทําสวนยางดีที่เหมาะสม จากเจาหนาที่รัฐ เกษตร
หมูบาน ผูนําทองถ่ิน ส่ิงพิมพของรัฐ และโทรทัศน มากกวาผูทําสวนยางในพ้ืนที่ราบ สวนในพื้นที่ราบจะไดรับ
ขอมูลขาวสารจากการประชุมกลุม การฝกอบรม หนังสือพิมพ มากกวาในพื้นที่ราบสูง (ตารางที่ 4 ) 
 เปรียบเทียบความคิดเห็นตอผลกระทบจากการเตรียมพ้ืนที ่สรุปไดวาการถางปา โคนตนยางเกา 
การเผาปรนปาและเศษไมในเขตท่ีราบสูง เปนการเพิ่ม CO2 ในบรรยากาศซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม



ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 

 451 

ที่เห็นไดชัดเจนกวาการเตรียมพื้นที่ปลูกยางในเขตที่ราบ อีกทั้งในเขตท่ีราบสูงตองมีการทําขั้นบันไดเพื่อปองกัน
การชะลางพังทลายของหนาดิน จึงทําใหตองมีการลงทุนลงแรงเพ่ิมขึ้นกวาในเขตที่ราบ (ตารางที่ 5 ) 
 เปรียบเทียบความคิดเห็นตอผลกระทบจากการใชปุยเคมี ในภาพรวมพบวาในเขตพื้นที่ราบสูง
ผูทําสวนยางใหความคิดเห็นคาเฉล่ียรวม 3.20 แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติกับความคิดเห็นของผูทํา
สวนยางในเขตพื้นที่ราบซึ่งใหคาเฉลี่ยรวม = 2.96 แตพบใน 3 รายละเอียด คือ การใชปุยเคมีทําใหตนทุนการ
ผลิตสูงขึ้น ปุยเคมีทําใหโครงสรางของดินเปล่ียนแปลง ปุยเคมีทําใหการระบายอากาศและการอุมน้ําของดินลดลง 
ที่ผูทําสวนยางในที่ราบสูงใหคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นผลกระทบสูงกวาความคิดเห็นของผูทําสวนยางในเขตท่ี
ราบอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) (ตาราง ที่ 6) ซึ่งอาจเปนเพราะในเขตพื้นที่ราบสูงมีการชะลาง
พังทลายของหนาดิน ทําใหโครงสรางและความอุดมสมบูรณดินลดลง จึงมีการใสปุยเคมีมากขึ้นอีกทั้งยังไมนิยม
การปลูกพืขคลุมดินจึงทําใหเกิดผลกระทบที่ชัดเจนกวาในเขตพื้นที่ราบ   

เปรียบเทียบความคิดเห็นผลกระทบการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช ศัตรูพืช ตอส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพ ผูทําสวนยางท้ังหมดเห็นดวยมากกับการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ทั้งในพืช สัตว ดิน และในน้ํา รวมทั้งสงผลใหเกิดพิษตกคางในคนที่บริโภคสัตวน้ํา (  รวม = 3.34) (ตารางที่ 7) 
และสงโดยตรงตอสุขภาพ ( รวม = 3.45) (ตารางที่ 8) สรุปไดวาผูทําสวนยางเห็นวาการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช
และศัตรูพืชสงผลตอสุขภาพมากกวาสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบสูงใหคาเฉล่ีย
ความคิดเห็นผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชทั้งตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพสูงกวาความ
คิดเห็นของผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบในเกือบทุกรายละเอียด ซึ่งอาจเปนเพราะการฉีดพนสารเคมีในพื้นที่ราบ
สูงทําไดยากกวาและทําใหเกิดพิษฟุงกระจายในบรรยากาศไดมากจึงสงผลทั้งตอส่ิงแวดลอมและตอสุขภาพได
มากกวา 

เปรียบเทียบความคิดเห็นตอผลกระทบการกรีดยาง ผูกรีดยางจะมีอาการปวดเม่ือยตามอวัยวะตางๆ 
ของรางกายในชวงเวลากรีดยางและในการเก็บรวบรวมนํ้ายาง ในระดับอาการปวดเมื่อยปานกลาง และแสดงอาการ
ในระดับแสดงอาการนอยตอผลกระทบทางสายตาและตอระบบทางเดินอาหาร ทั้งนี้ผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ราบ
สูงมีอาการปวดเม่ือยบริเวณหลังนองและบริเวณขาในระหวางการปฏิบัติงานมากกวาผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ราบ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติที่ระดับ  0.01 และมีอาการปวดเม่ือยรางกายในการเก็บรวมรวบน้ํายาง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 จึงสรุปไดวาอาการปวดเมื่อยตามอวัยวะตางๆของรางกาย
จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความลาดเทของสภาพพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน และระดับความสูงในการกรีดยางซ่ึงจาก
ตารางท่ี 2 พบวาผูกรีดยางในเขตพื้นที่ราบสูงและในเขตพื้นที่ราบจะใชระดับความสูงในการกรีดยางคอนขาง
แตกตาง 

 
ขอเสนอแนะ 

 
 1. ผูทําสวนยางเรียนรูการทําสวนยางจากการฝกดวยตนเองเปนหลัก โดยมีการเรียนรูจากเจาหนาที่รัฐ
และแหลงอื่นๆนอยมากเฉล่ียปละคร้ัง จึงจําเปนตองมีการใหความรูในเนื้อหาในแตละขั้นตอนการปฎิบัติงานให
เปนไปตามวีธีการทําสวนยางที่ดีและเหมาะสมใหบอยคร้ังขึ้นอยางนอย 2 เดือน/คร้ัง โดยเฉพาะอยางยิ่งควรเนน
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ผูทําสวนยางใหเห็นถึงความสําคัญในการปลูกพืชคลุมดิน พืชแซมยาง เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ อีกทั้งเปนการลดการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช พรอมทั้งควรสงเสริมใหมีการเล้ียงสัตวในสวนยางเพื่อเก้ือกูล
ใหดินอุดมสมบูรณขึ้นเปนการลดการใชปุยเคมีและเปนการลดการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชทางออมไดอีกทางหนึ่ง 
อันเปนแนวทางการทําสวนยางพาราใหย่ังยืน   
 2. การเผยแพรความรูขาวสารควรถายทอดความรูผานส่ือตางๆใหเหมาะสมตามความตองการของ
กลุมบุคคลเปาหมาย ซึ่งพบวาผูทําสวนยางในเขตที่ราบสูงจะรับความรูผานส่ือ เจาหนาที่รัฐ เกษตรหมูบาน ผูนํา
ทองถ่ิน ส่ิงพิมพของรัฐ และโทรทัศน สวนผูทําสวนยางในท่ีราบจะรับความรูผานส่ือ การจัดประชุมกลุม การฝก 
อบรม และหนังสือพิมพ  
 3. ผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบสูงใหคาเฉล่ียความคิดเห็นผลกระทบทุกขั้นตอนการปฎิบัติงานทั้งตอ
ส่ิงแวดลอมและตอสุขภาพสูงกวาความคิดเห็นของผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบ เพราะฉะน้ันการปฎิบัติงานใน
เขตพื้นที่ราบสูงผูทําสวนยางควรเอาใจใสและมีความระมัดระวังในการปฎิบัติงานใหเปนไปตามวีธีการทําสวนยาง
ที่ดีและเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นใหนอยลง ทั้งนี้เจาหนาที่รัฐและหนวยงานตางๆ จะตองเขาถึงและ
ใหความรูกับผูทําสวนยางใหตอเนื่องและบอยครั้งขึ้น 
 4. ผูทําสวนยางเห็นวาการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชสงผลกระทบตอสุขภาพสูงกวาสงตอ
ส่ิงแวดลอม ดังนั้นเม่ือจําเปนที่ตองมีการใชสารเคมีฯ ควรสงเสริมใหผูใชสารเคมีฯ มีความรูอยางตอเนื่องทั้งใน
ดานปริมาณและวิธีการใชอยางถูกตอง เพื่อใหปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของตนเอง และควร
ใหความรูถึงผลตกคางของสารเคมีชนิดตางๆ ที่กอใหเกิดพิษตกคางทั้งในดิน น้ํา พืช และสัตว ผานหวงโซอาหาร
กระทบไปสูผูบริโภคอื่นๆ เปนการสรางจิตสาธารณะในการปฎิบัติงานที่ตองตระหนักถึงผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
 

เอกสารอางอิง 
ขวัญชัย  สมบัติศิริ.  2538.  สารฆาแมลง  หลักและวิธีการใช.  กรุงเทพฯ: ภาควิชากีฏวิทยา  คณะเกษตร  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
แววสุดา  หนูอุไร.  2542.  การศึกษาวัฒนธรรมการทําสวนยางพาราใน ต. ทับชาง อ.นาทวี จ.สงขลา. 
 วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
ศิริจิต ทุงหวา. 2547. ผลกระทบจากระบบการผลิตยางพาราตอระบบนิเวศน ส่ิงแวดลอม และระบบสุขภาพของ
 เกษตรกรชาวสวนยางพาราภาคใต. สงขลา : ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
Yamane,T. 1967. Statistics: An Introductory Analysis. Singapore: Harper International Education.   
 

 
 
 
 


