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บทคัดยอ  
 ภาวะราคายางพาราที่สูงข้ึนในปจจุบันสงผลตอระบบเศรษฐกิจ สังคมและการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งผลกระทบทางบวกทําใหครัวเรือนเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากข้ึน ในขณะที่
ผลกระทบทางลบทําใหครัวเรือนเกษตรกรประสบปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงแรงงานกรีด
ยางพารา ทั้งปญหาดานปริมาณและคุณภาพแรงงาน จากการศึกษาพบวา แนวโนมครัวเรือนเกษตรกรจะมีการจาง
แรงงานกรีดยางพารามากข้ึน ซึ่งสงผลใหเกิดรูปแบบการแบงผลประโยชนระหวางเจาของสวนยางพารากับแรงงานจาง
กรีดยางพาราเปลี่ยนแปลงไป โดยพบวา มี 3 รูปแบบไดแก การแบงผลประโยชนแบบสัดสวน แบบคาจางรายวัน และ
แบบคาจางตามกิจกรรม ตามลําดับ โดยการแบงผลประโยชนแบบสัดสวนระหวางเจาของสวนยางพารา กับแรงงานจาง
กรีดพบในพื้นที่ศึกษา 4 สัดสวนคือ 60:40, 55:45, 50:50 และ 70:30 ซึ่งการจะตัดสินใจเลือกสัดสวนใดข้ึนอยูกับ 
ลักษณะพื้นที่ สถานการณแรงงานในพื้นที่ และอายุยางพารา และสําหรับการดูแลและการบํารุงรักษาสวนยางพารา 
โดยสวนใหญเจาของสวนยางพาราจะเปนผูรับผิดชอบเอง สําหรับแหลงที่มาของแรงงานจางกรีดพบวามาจาก 2 แหลง
ใหญคือ แรงงานจางในชุมชน ซึ่งเปนแรงงานที่เปนเครือญาติและไมเปนเครือญาติที่อยูในชุมชน และแรงงานภายนอก
ชุมชน ซึ่งพบวาเปนแรงงานจากภาคอิสานและแรงงานขามชาติไดแก แรงงานพมา มอญ ลาว และกัมพูชา ซึ่งกิจกรรม
ในการปฏิบัติงานของแรงงานจางกรีดยางเริ่มต้ังแต การลับมีดกรีดยาง การเตรียมอุปกรณการกรีด การดําเนินการกรีด 
การเก็บนํ้ายาง การเตรียมผลผลิต (เชน นํ้ายางสด หรือทํายางแผน) และการนําผลผลิตไปขาย ณ จุดขายยางพารา ซึ่ง
ระยะเวลาที่ใชทั้งหมดของแรงงานจางกรีดยางพาราเฉลี่ย 6-8 ช่ัวโมง สําหรับผลจากภาวะราคายางที่สูงข้ึนตอแรงงาน
จางกรีดยางพาราพบวามีการแขงขันจางแรงงานที่มีฝมือมากข้ึน อัตราคาจางเปลี่ยนแปลง การตอรองคาจางที่มากข้ึน 
และกิจกรรมการปฎิบัติงานของแรงงานจางกรีดเปลี่ยนแปลง 
คําสําคัญ:แรงงานจางกรีดยางพารา, การจัดการแรงงาน, การกรีดยางพารา 
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Abstract 
 Higher rubber prices have both positive and negative impacts on rubber farmers’ 
socio-economic system and production, i.e. the positive effect is the farmers’ higher incomes 
while the negative effect is labor shortage, particularly the problems of quantity and quality 
of rubber tappers. The result of this study revealed that farmer households were likely to 
hire more tapping labor, which would change patterns of sharing benefits between rubber 
plantation owners and share tappers. Three payment patterns were found: ratio, daily wage, 
and activities. The share cropping tapping systems settled between rubber owners and the 
contract tappers found in the study area were 60:40, 55:45, 50:50 and 70:30 ratios. The 
choices of ratio depend on the plantation area, the labor situation in the area and the trees’ 
age. Generally, the owner is responsible for care and maintenance of the plantation. It was 
also found that rubber tappers were from two main sources: local tappers, who were the 
owner’s relatives and non-relatives, and tappers from outside, mainly from Northeastern 
Thailand and other countries -- Myanmar, Laos, and Cambodia. The rubber tapping activities 
include sharpening a tapping knife, preparing tapping tools, tapping, collecting rubber latex, 
preparing yields (e.g. latex or rubber sheets), and taking yields to the selling site. A share 
tapper’s average working period is 6-9 hours. The impacts of higher rubber prices on share 
tappers are higher competition in hiring skilled tapping labor, wage rate change, wage 
bargaining, and changes in share tappers’ activities. 
 
Keywords:  Hired rubber tapper, labor management, rubber tapping 
 
บทนํา  
 ยางพาราเปนพืชที่ไดรับความนิยมปลูกแถบกลุมประเทศในเอเชีย สิ่งที่สําคัญคือผลผลิตของยาง
สามารถใชไดทุกสวน เชน ยางปนกรวด ปนดิน ปนทราย แมกระทั่งข้ียางก็สามารถขายไดจนหมด รวมไปถึง
แรงงานกรีดยางที่สามารถกรีดยางไดเองหรือจางผูอื่นกรีดยาง 3 สิ่งตางๆเหลาน้ี นับวายางพาราเปนพืช
เศรษฐกิจที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไดทั่วโลกปจจุบันพบวา ภาวะราคายางพาราที่สูงข้ึนใน
ปจจุบันสงผลตอระบบเศรษฐกิจสังคมและการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางมีผลกระทบทั้งดานบวก
และทางลบ ซึ่งผลกระทบทางบวกทําใหครัวเรือน คือ เกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากข้ึน ในขณะที่ผลกระทบทาง
ลบทําใหครัวเรือนเกษตรกรประสบปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงแนวโนมครัวเรือน
เกษตรกรจะมีการจางแรงงานกรีดยางพารามากข้ึนในปจจุบัน1  ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ประเภทและลักษณะของแรงงานจางกรีดยางพาราลักษณะการปฏิบัติงานและคาจางของแรงงานจางกรีด
ยางพารา ปจจัยและเงื่อนไขในความสําเร็จในการจัดการแรงงานจางกรีด รวมทั้งขอเสนอแนะแนวทางในการ
จัดการแรงงานจางกรีด 
 
วัตถุประสงค   
1.ประเภทและลักษณะของแรงงานจางกรีดยางพารา 
2.ศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานและคาจางของแรงงานจางกรีดยางพารา 
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3.ปจจัยและเงื่อนไขในความสําเร็จในการจัดการแรงงานจางกรีด 
4.ขอเสนอแนะแนวทางในการจัดการแรงงานจางกรีด 
 
วิธีการศึกษา  
แนวคิดเกี่ยวกับแรงงาน 
 แรงงาน คือ กําลังกายและกําลังความคิดของมนุษย ซึ่งถือเปนปจจัยการผลิตชนิดหน่ึง รวมทั้งเปน
ปจจัยที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจซึ่ง 6 แรงงาน หมายถึงบุคคลที่ใชกําลังกายและกําลังความคิดทํางาน เพื่อให
ไดผลตอบแทน ซึ่งอาจเปนเงิน สิ่งของลักษณะทางกายภาพและจิตใจ ในดานสุขภาพน้ันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
และอนามัย ความแข็งแรงสมบูรณในการทํางาน สวนดานจิตใจจะรวมถึงทัศนคติ อุดมการณ ความ
ขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบในการผลิต2 สรุปวา ลักษณะของแรงงานแยกออกเปน 3 ประเภท คือ 1) 
แรงงานคน 2) แรงงานสัตว 3) แรงงานเครื่องจักรกลทางการเกษตร และแรงงานยังเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ
ของระบบเศรษฐกิจ ดังน้ัน การพัฒนาแรงงานใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพจึงเปนสิ่งที่สําคัญตอการพัฒนา
ประเทศตอไป11 แตแรงงานก็มักจะประสบกับปญหา  ไดแก ปญหาการเลิกจาง ปญหาคาแรงข้ันตํ่า ปญหา
การขาดแคลนแรงงานและแรงงานไมมีความรูตามที่ตองการ ปญหาการยายงานบอย และปญหาการลักลอบ
เขามาทํางานของแรงงานตางดาวโดยผิดกฎหมาย 

 
 
  ภาพท่ี1  สถานการณยางพาราในภาคใตของประเทศไทย 2010  
  
หมายเหตุ 2 พื้นที่ยางพารารวม: 11.34 ไร    พื้นที่ใหผลผลิตรวม: 9.5 ไร  (หรือ 83.7%) จํานวนครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยางทั้งสิ้น1.5 ลานครัวเรือน ประมาณการณจํานวนของแรงงานกรีดยางพาราในป 2553 มี
จํานวน 1.28ลานคน การคาดการณความตองการของแรงงานกรีดยางทั้งหมด 1.54 ลานคน  
ปญหาแรงงานกรีดยางในภาคใตของประเทศไทย        
 พบวา จํานวนแรงงานกรีดยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราลดลง จํานวนแรงงาน
ครัวเรือนกรีดยางพาราในตลาดแรงงานลดลงจากรอยละ 3.52 คน ในป 2546 เหลือรอยละ2.1 ในป 2553 
แรงงานกรีดยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางลดลงจากรอยละ 3.52 คน ในป 2541 เหลือรอยละ 
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2.58 คนในป 25534 มีการเคลื่อนยายแรงงานกรีดยางพาราจากครัวเรือนสูแรงงานนอกครัวเรือนและนอก
ภาคเกษตรสูง(กอนราคายางพาราสูง)อายุของแรงงานกรีดยางพาราโดยเฉลี่ยคอนขางสูง การขาดความชํานาญ
ในการกรีดยางพารา แรงงานมีคุณภาพในการทํางานตํ่า จํานวนแรงงานกรีดยางพาราตางดาวมากข้ึน เชน 
แรงงานพมา ลาวและกัมพูชา7  สภาพสวนยางพาราภาคใตในปจจุบัน คือ มีการเปดกรีดยางพาราไมไดขนาด
มากข้ึนดวยเหตุผลดานราคา อายุการกรีดยางพาราสั้นกวาในอดีตเน่ืองจากการกรีดที่ไมมีคุณภาพ การลดลง
ของผลผลิตเฉลี่ยของครัวเรือน ราคาปจจัยการผลิตสูง แรงงานกรีดไมมีความซื่อสัตย(การโกงผลผลิต) และมี
เทคโนโลยีการกรีดยางพาราที่นํามาใชมากข้ึนทําใหรัฐไมสามารถควบคุมได 10 
ประเภทกิจกรรมของแรงงานกรีดยางพารา       
 โดยทั่วไปกิจกรรมในการปฏิบัติงานของแรงงานกรีดยางยางพารามี 4 กิจกรรมไดแก การเตรียม
อุปกรณกรีด การกรีด การเก็บผลผลิตและการจัดการผลผลิต(การขายนํ้ายางสด/ตระเตรียมยางแผนดิบ) และ
และผลผลิตที่ขาย 5 
พื้นที่ศึกษา   

 
                                                                                                                                                   
ภาพท่ี 2 จังหวัดสงขลา จํานวน 6 อําเภอ ไดแก อําเภอสะเดา  อําเภอรัตภูมิ อําเภอควนเนียง อําเภอบางกล่ํา 

อําเภอคลองหอยโขง และอําเภอหาดใหญ1 
 

 
ภาพท่ี 3 จังหวัดพัทลุง จํานวน 4 อําเภอ ไดแก อําเภอปาบอน อําเภอเมือง อําเภอเขาชัยสนและอําเภอควน   
            ขนุน 
 
กลุมตัวอยาง คือ ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีแรงงานจางจํานวน 182 ครัวเรือน 60 ครัวเรือนสําหรับ
การสัมภาษณเชิงลึก(เชิงคุณภาพ)         
    เครื่องมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 
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ผลการศึกษา  
ประเภทและลักษณะของแรงงานจางกรีดยางพารา 
ประเภทที่หน่ึง แรงงานจางกรีดจําแนกตามแหลงที่มา7  ไดแก แรงงานจางกรีดที่มาจาก เครือญาติกับ
เกษตรกร .แรงงานจางกรีดที่มาจากทั้งในและนอกชุมชน  แรงงานจางกรีดที่มาจากเขตหรือจังหวัดอื่นๆใน
ภาคใต เชน  จังหวัดตรัง  สตูล และนครศรีธรรมราช เปนตน  และแรงงานจางกรีดที่มาจากภาคอืน่ เชน 
อีสาน และภาคเหนือแรงงานจางกรีดตางดาวเชน พมา กัมพูชาและลาว 
ประเภทที่สอง แรงงานจางกรีดจําแนกตามกิจกรรมที่ทํา แบงออกเปน  แรงงานจางกรีดที่ทําทุกกิจกรรม ไดแก 
แรงงานจางทํากิจกรรมต้ังแตกรีดยางพารา เก็บยางพาราและเตรียมผลผลิต และขายดวย สวนใหญการแบง
ผลประโยชนจะเปนสัดสวนตามขอตกลง และแรงงานจางกรีดบางกิจกรรม ไดแก แรงงานจางจะทํากิจกรรม
บางกิจกรรมตามขอตกลงเชน กรีดยางเพียงอยางเดียวแตไมเก็บผลผลิต หรือ เก็บผลผลิตอยางเดียวโดยไมกรีด 
เปนตน               
ประเภทและลักษณะครัวเรือนเกษตรกรในการใชแรงงาน พบวา  ใชแรงงานครัวเรือนสําหรับกิจกรรมทั้งหมด 
รอยละ34% ใชแรงงานที่จางสําหรับกิจกรรมการกรีดทั้งหมด  รอยละ42%10ครัวเรือน ใชแรงงานที่จาง
สําหรับการเตรียมอุปกรณ, การรวมจายตนทุนการผลิตและแรงงานครัวเรือนสําหรับการรวมจายตนทุนการ
ผลิตและขายยางดิบ รอยละ11%และใชแรงงานจางสําหรับการเตรียมอุปกรณ, การรวมจายตนทุนการผลิต
และการรวบรวมยางดิบ, และใชแรงงานครัวเรือนสําหรับขายยางดิบ รอยละ13%2 
คาจางของแรงงานจางกรีดยางพารา พบวา มี 2 แบบ คือ แบบสัดสวน เปนการแบงทั้งสัดสวนผลผลิตและ
สัดสวนตนทุนการจัดการสวน เชน 60:40, 55:45 ,50:50 เปนตน2 มักพบในครัวเรือนที่มีแรงงานจางทุก
กิจกรรม และแบบคาจางรายวัน  เปนแรงงานจางกรีดทําบางกิจกรรมใน 1 วัน และอัตราคาจางแบบรายวัน  
มี 2 ประเภท คือ อัตราคาจางกรีดตอไร เฉลี่ย 20 – 30 บาท แรงงานที่มีความชํานาญและกรีดยางอยางเดียว
(กรีดเหมา) ทั้งน้ีจํานวนแปลงที่กรีดมากกวา 1 แปลงใน 1 วัน ( เฉลี่ย 7-8 ไร/วัน/แรงงาน)มีรายไดเฉลี่ย /วัน 
ประมาณ 500 บาท และอัตราคาจางการเก็บผลผลิตตอไร เฉลี่ย 10 – 20 บาท 8ซึ่งเปนแรงงานที่จางเฉพาะ
ในบางโอกาสและบางประเภทของแรงงาน เชน แรงงานลูกหลาน / แรงงานผูสูงอายุและไมจําเปนตองมีความ
ชํานาญเฉพาะ 
 
วิจารณและสรุปผล  
1.ในปจจุบันมีความหลากหลายในเทคโนโลยีการกรีดยางพารามากในภาคใต เชนระบบกรีดแบบรอยเดียว 
แบบสองรอยกรีด และเทคนิคการกรีดแบบRRIMFLOW เปนตน สงผลใหรูปแบบการแบงผลประโยชนระหวาง
เกษตรกรกับแรงงานจางกรีดเปลี่ยนแปลงไปและมีความซับซอนมากข้ึน นอกจากน้ียังสงผลตอวงจร
ชีวิตประจําวันของแรงงานจางอีกดวย     
2.ผลของราคายางพาราที่สูงข้ึนในปจจุบันทําใหเกษตรกรมีรายไดมากข้ึน สถานภาพทางเศรษฐกิจดีข้ึน แต
ผลกระทบทางลบคือ เกษตรกรเรงการกรีดยางพารามากข้ึนสงผลมีการใชแรงงานกรีดยางพารามากข้ึนและ
การตอรองคาจางจะมีมากข้ึน และซับซอนมากข้ึนดวย และเมื่อเกษตรกรมีรายไดมากข้ึน การใชจายเงินเพื่อ
ซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก และมีความสามารถจะสงบุตรหลานไปเรียนสูงข้ึนโดยไมตองการใหมาทํางานเปน
แรงงานในสวนยางพารา    
3 การเคลื่อนยายแรงงานตางดาว และนโยบายที่เกี่ยวกับแรงงานตางดาวในปจจุบันของไทย สงผลใหมีการ
อพยพของแรงงานตางดาวเขามารับจางในสวนยางพารามากข้ึน แกปญหาแรงงานขาดแคลนไดระดับหน่ึง และ
สงผลใหรุปแบบการจายคาจางและขอตกลงซับซอนมากข้ึน                                                                         
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4.ในอนาคตมีแนวโนมรูปแบบการแบงสัดสวนผลประโยชนกับแรงงานจางจะข้ึนอยูกับสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมในแตชุมชน และจะซับซอนมากข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ    
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี สําเร็จไดจากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและเจาหนาที่ ผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝาย  อาทิ  สํานักงานเกษตรที่ดิน สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง  ครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนยางพาราและแรงงานจางในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา รวมทั้งบุคคลที่มิไดเอย
นามในที่น้ีทุกทาน และขอขอบคุณ บิดามารดาของขาพเจาที่ไดสนับสนุนในดานการศึกษาและใหกําลังใจกับ
ผูวิจัยตลอดมา  
 
เอกสารอางอิง   
  เกรียงศักด์ิ ปทมเรขา และบัญชา  สมบูรณสุข. 2544.  ปฏิกิริยากลุม การมีสวนรวมและความเปนผูนํา 
 ระหวางกลุมปรับปรุงคุณภาพยางแผน และขายยางที่ประสบความสําเร็จกับกลุมที่ไม 
 ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน. ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. สงขลา.(รายงานวิจัย) 
บัญชา สมบูณสุข และคณะ. 2548. การปรับตัวของระบบการทําฟารมสวนยางพาราขนาดเล็กที่มีไมผล รวม

ในภาคใตของประเทศไทย:กรณีศึกษา 3 จังหวัดไดแก พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช. รายงาน
วิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.(รายงานวิจัย) 

บัญชา สมบูรณสุข และ ปราโมทย แกววงคศร.ี2546. รายงานวิจัยเรื่องตลาดผลผลิตภายใตระบบวน 
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