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บทคัดยอ  
 ในปจจุบันภายใตสภาวะความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดลอม  ไดแก ภาวะยาง
มีราคาสูงข้ึน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเปนตน สงผลกระทบตอผลผลิตยางพารา และการ
ปรับตัวของเกษตรกรในการผลิตยางพารา เพื่อเพิ่มรายได นอกจากน้ียังสงผลทางลบตอการจัดการสวน
ยางพารา โดยทําใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราขนาดเล็กตองเผชิญปญหาดานการขาดแคลนแรงงาน ทั้งดาน
คุณภาพและปริมาณ ทําใหเกษตรกรชาวสวนยางมีตนทุนในการผลิตสูง  งานวิจัยน้ีมุงศึกษาพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของแรงงานครัวเรือน ผลจากการศึกษาพบวา แรงงานในครัวเรือนในระบบการทําฟารมสวน
ยางพาราขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา สามารถจําแนกได 4 ประเภท โดยพิจารณาตามลักษณะความสัมพันธใน
ครอบครัว คือ แรงงานคูสามีภรรยา แรงงานบุตรหลาน แรงงานญาติพี่นอง และแรงงานผูสูงอายุ  ซึ่งลักษณะ
การทํางานและกิจกรรมการทํางานของแรงงานแตละประเภทมีความแตกตางกัน สําหรับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของแรงงานครัวเรือน เมื่อพิจารณาดานความรูพบวา แรงงานครัวเรือนทุกประเภทไดรับความรูจาก
กระบวนการการเรียนรูมาจากรุนพอแม ในดานทัศนคติพบวา แรงงานทุกประเภทมีทัศนคติที่ดีตอการทําฟารม
สวนยางพาราเพราะถือวาเปนงานที่มีรายไดสูง ดานปฏิบัติงานพบวา ทักษะในการปฏิบัติงานของแรงงาน
ครัวเรือนแตละประเภทมีความแตกตางกัน ทั้งทักษะในการจัดการสวน และการกรีดยางพารา  
 

คําสําคัญ:  แรงงานยางพารา, ฟารมสวนยางพาราขนาดเล็ก, แรงงานครัวเรือน 

Abstract 
 Presently under the uncertain socio-economic and environment situation such as 
high rubber price and climatic variation are affect on rubber product and production change 
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of rubber smallholders that goal for increase their incomeand also, negative effect on farm 
management as labor constraint in both quality and quantity  high cost of input factor. So, 
the main objective of this research is to study operation behavior of household labor. The 
results are founded that there can be classified rubber household labor into four types as 
parent labor, young labor, relative labor, and old labor, respectively. The characteristic 
activity of each household labor type is different. For the operation behavior of household 
labor, in aspect of knowledge, all household labor types are receive knowledge from their 
ancestors. In aspect of attitude,there was founded that all household labor types are 
positive attitude due to they receive high income from rubber. I aspect of operation, there 
was founded that each of labor types is different operation in both farm management 
practice, tapping activity. 
 
Keywords: Rubber Labor, SmallholdingRubber Farms andHousehold Labor 
 
บทนํา 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีการผลิตและสงออกสินคาเกษตรนํารายได เขาสูประเทศเปน
จํานวนมาก ยางพาราถือเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย จึงทําใหเกษตรกรทั่วประเทศหันมาใหความสนใจใน
การปลูกเปนจํานวนมาก อีกทั้งรัฐบาลไดใหการสงเสริมการปลูกยางพาราในทุกภาคของประเทศจูงใจให
เกษตรกรเขารวมโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงในแหลงปลูกยางใหมหน่ึงลานไร 
โดยเปาหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สงเสริมใหเกษตรกรปลูกยางในป 2547 2548 และ 2549 
จํานวน 200,000, 300,000 และ 500,000 ไร ตามลําดับ 4สวนผลผลิตตอไรในภาพรวมทั้งประเทศก็มี
แนวโนมเพิ่มข้ึน ทําใหปจจุบันการผลิตยางพาราของไทยกําลังประสบปญหาภาวการณขาดแคลนแรงงาน 
รัฐบาลไดพยายามแกปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรโดยการนําแรงงานตางดาวเขามาเพื่อ
แกไขปญหาการขาดแคลนดังกลาว จึงสงผลใหเกิดการจางงานทั้งแรงงานจากภายในและภายนอกชุมชนหรือ
แมกระทั่งแรงงานจากตางประเทศ เพื่อมาสนับสนุนกําลังการผลิตของชาวสวนยางพารา ซึ่งกอใหเกิดปญหา
ตางๆตามมาจากการจางแรงงานในการทําสวนยาง ขณะเดียวกันครัวเรือนเกษตรยังคงประสบกับปญหาขาด
แคลนแรงงานกรีดยางที่มีฝมือเพิ่มข้ึน ผลิตภาพแรงงานตํ่า ตนทุนการผลิตสูง การขาดการจัดการสวนยางหรือ
ใชเทคโนโลยีปลูกยางที่เหมาะสม ปจจัยดังกลาวสงผลตอผลิตภาพของการผลิตยางพาราและความย่ังยืนของ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา  
ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเภทและลักษณะของแรงงาน พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
แรงงานครัวเรือนในการทําสวนยางพาราและการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราภายใตสภาวะราคา
ยางสูงของแรงงานในระบบการทําฟารมสวนยางพาราขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาประเภทและลักษณะของแรงงานครัวเรือนในระบบการทําฟารมสวนยางพาราขนาดเล็กใน
จังหวัดสงขลา 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของแรงงานในระบบการทําฟารมสวนยางพาราขนาดเล็กในจังหวัด
สงขลา 
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3. การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ภายใตสภาวะราคายางพาราสูงของแรงงานในระบบการ
ทําฟารมสวนยางพาราขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา 

ขอบเขตของการวิจัย 
โดยเปนการศึกษาประเภทและลักษณะของแรงในครัวเรือนเกษตรกร โดยศึกษาพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของแรงงานในครัวเรือน ตลอดจนการปรับตัวของแรงงานในครัวเรือนจากครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราที่มีแรงงานครัวเรือนที่ทํางานเกี่ยวกับสวนยางพาราทุกกิจกรรมหรือบางกิจกรรมในการทํา
สวนยางพารา ในพื้นที่ 6 อําเภอของจังหวัดสงขลาประกอบดวย อําเภอสะเดา อําเภอรัตภูมิ อําเภอหาดใหญ 
อําเภอบางกล่ํา อําเภอควนเนียง และอําเภอนาหมอม 
การตรวจเอกสาร 
แนวคิดเก่ียวกับแรงงาน 

2แรงงานวา แรงงาน หมายถึงกําลังกายและกําลังความคิดของมนุษย ซึ่งถือเปนปจจัยการผลิตชนิด
หน่ึง นอกจากน้ี1กลาววาในทางเศรษฐศาสตรถือวาแรงงานเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ ซึ่งตามความหมาย
ดังกลาวไมไดจํากัดวาชายหรือหญิง แตหมายถึงมนุษยชาติทั้งชายและหญิงที่กระทํากิจกรรมตางๆ เพื่อการ
ดํารงอยูรอดของชีวิต แตแรงงานก็มักจะประสบกับปญหา โดย กลาวถึงปญหาที่สําคัญของแรงงานไดแก 
ปญหาการเลิกจาง ปญหาคาแรงข้ันตํ่าปญหาการขาดแคลนแรงงานและแรงงานไมมีความรูตามที่ตองการ  
 สรุปไดวาแรงงาน หมายถึง บุคคลที่ใชกําลังกายและกําลังความคิดกําเนินกิจกรรม เพื่อใหได
ผลตอบแทน เชน เงิน สิ่งของตางๆ ฯลฯ และแรงงานยังเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ ดังน้ัน
การพัฒนาแรงานใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพจึงเปนสิ่งที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศตอไป 
การใชแรงงานในสวนยางของภาคใต 

การใชแรงงานในสวนยางน้ีจะมีพอบานหรือแมบานเปนแรงงานหลัก โดยมีแรงงานเฉลี่ย 2 คนตอ
ครัวเรือน บางครัวเรือนก็ยังมีแรงงานแรงงานเกษตรจากบุตรที่ทํางานอยูกับบาน โดยชวยกรีดยาง เกษตรกรใช
แรงงานในกิจกรรมการทําสวนยางมากที่สุด เพราะวาเปนอาชีพหลักของเกษตรกรซึ่งมกีารใชแรงงาน ต้ังแต
การเตรียมพื้นที่ในการปลูก การปลูก การดูแลรักษา  ตนยาง จนอายุโดยเฉลี่ย 7 ป จึงสามารถเปดกรีดยางได 
เมื่อตนยางสามารถเปดกรีดได กิจกรรมสวนใหญที่เกิดจากการปฏิบัติงานในแตละวัน เริ่มต้ังแตเวลา 02.00-
08.00 น. ซึ่งเกษตรกรเริ่มกรีดยางในชวงไหนน้ันข้ึนอยูกับจํานวนพื้นที่ จํานวนแรงงาน และระยะเวลาการ
เดินทางจากบานถึงสวนยางของเกษตรกร 

สําหรับการปฎิบัติงานของแรงงานในระบบการทําสวนยางพาราพบวาสามารถจําแนกได 4 ประเภท 
ตามกิจกรรมการผลิตยางพารา 

1) แรงงานปลูกคือ แรงงานที่ใชการเตรียมพื้นที่ทายเตรียมพื้นที่ปลูกยาง การวางแนวปลูก การ
ปกมบ 

การขุดหลุมหรือเตรียมหลุมปลูก การปลูกยางพาราในหลุมปลูก 
2) แรงงานจัดการสวน คือแรงงานที่ใชในการกําจัดวัชพืช การใสปุยและการตัดแตงกิ่ง  
3)  แรงงานกรีด เริ่มตนจากการเปดกรีดจนกระทั่งถึงการกรีดและแปรรูปผลผลิต ไดแก แรงงานกรีด 

 อุปกรณการกรีด การกรีดและการเก็บผลผลิต ตลอดจนการแปรรูปผลผลิต 
4) แรงงานขายผลผลิต การจัดการผลผลิต(การขายนํ้ายางสด/ตระเตรียมยางแผนดิบ)  

การปฏิบัติงานในสวนยางพารา 
การปลูกยางพาราที่ถูกตองและเหมาะสมน้ัน 3ไดแนะนําการปลูกยางพาราใหประความสําเร็จตอมี

วิธีการปฏิบัติดังน้ี 
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1. การเตรียมพื้นที่ปลูกยางการเตรียม 
พื้นที่ปลูกสรางสวนยางเปนการปรับพื้นที่ใหเหมาะสมสําหรับปลูกยาง ทั้งในดานการปฏิบัติงานในสวนยางและ
อนุรักษดินและนํ้า  จําเปนตองวางแผนการใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อสะดวกในการดูแลรักษาตนยาง
และรวบรวมผลผลิต 

2. การดูแลรักษา คือการบํารุง รักษา 
ดูแลเพื่อใหตนยางเจริญเติบโตดีสามารถเปดกรีดไดเร็วและใหผลผลิตที่สูงน้ันข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ 
นอกจากการพิจารณาแหลงปลูก การเลือกพันธุ และวิธีการปลูกแลวยังข้ึนอยูกับ การใหปุย การปองกันกําจัด
โรคและแมลงศัตรูยาง เปนตน การใหปุยเปนสิ่งจําเปนตอการเพิ่มผลผลิตยางพารา เปนการปรับปรุงคุณสมบัติ
ของดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของตนยางพารา 

3. การกรีดยาง คือการนําผลผลิตนํ้ายางออก 
จากตนยางจําเปนตองใชวิธีการกรีด  เกษตรกรชาวสวนยางพาราจึงควรศึกษาและปฏิบัติอยางถูกตอง ซึ่งจะทํา
ใหไดผลผลิตที่คุมคาและย่ังยืน ไมทําใหตนยางเสียหาย มีอายุการกรีดนาน การเลือกใชระบบการกรีดยาง
ข้ึนอยูกับปจจัยพันธุยาง ภูมิอากาศ และความจําเปนอื่นๆ เปาหมายสําคัญประการหน่ึงคือ ไมสงเสริมให 
 
 

 
ภาพท่ี 1 ระบบการทําสวนยางในภาคใตในปจจุบัน  ที่มา:6 

 
อยางที่นิยมปฏิบัติ เพราะผลผลิตจะลดลงเมื่อกรีดติดตอกันเปนเวลานาน  เสียคาใชจายเพิ่มข้ึน และสิ้นเปลือง
แรงงาน  จึงตองมีการวางแผนการใชระบบกรีดใหเหมาะสมโดยระบบกรีดคือ การกําหนดความยาวของรอย
กรีด และจํานวนวันกรีด ระบบกรีดมาตรฐาน 

4. การขายผลผลิต ข้ันตอนน้ีเปนกจิกรรมการขายผลผลิตทั้งในรูปนํ้ายางสดและยางแผนดิบ 
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แนวคิดระบบการทําสวนยางขนาดเล็ก 

การทําฟารมสวนยางก็เปนอีกรูปแบบหน่ึงของระบบการทําฟารม  ยางพาราขนาดเล็ก : มุมมองเชิงระบบ โดย
ระบบนิเวศยางพาราขนาดเล็ก จัดไดวาเปนระบบนิเวศเกษตรที่มีขอบเขต จุดประสงค องคประกอบ และ
โครงสรางเชนเดียวกับระบบนิเวศโดยทั่วไป ซึ่งโดยมองการทําสวนยางเปนกิจกรรมหลัก 7ไดเสนอแนวคิด
ระบบนิเวศนประกอบดวยสังคมของสิ่งมีชีวิตกับปจจัยแวดลอมที่ไมมีชีวิต ที่มีความสัมพันธและเกี่ยวเน่ืองกัน   
ในระบบนิเวศยางพาราตามมุมมองเชิงระบบซึ่งเนนที่ตัวเกษตรกรเปนสําคัญ คือ  ระบบการตัดสินใจการ
ถายทอดความรู ประสบการณ การควบคุม และการจัดการที่ทําใหเกิดการถายทอดหมุนเวียนองคประกอบตาง 
ๆ ในระบบใหอยูในสภาวะสมดุล(ดังภาพที่ 1) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

พื้นที่ในการศึกษาในจังหวัดสงขลา 6 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอสะเดา อําเภอรัตภูมิ อําเภอ
หาดใหญ อําเภอบางกล่ํา อําเภอควนเนียงและอําเภอนาหมอม (ดังภาพที่ 2) ทําการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ 
ไดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชการสุมที่ไมคํานึงถึงความนาจะเปน (Non-probability sampling) โดยใชเทคนิค
การสุม แบบแบบเจาะจง (Purposive sampling) ไดครัวเรือนใชแรงงานครัวเรือนในการทําสวนยางของ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา อําเภอละ10 ครัวเรือนรวม จํานวน 60 ครัวเรือน โดยการศึกษาจะใช
วิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) โดยใชแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

 
ภาพท่ี 2 แสดงพื้นที่ในจังหวัดสงขลา 6 อําเภอ  

 
ผลการศึกษา 

การใชแรงงานของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
จากการศึกษาเบื้องตนพบวา การใชแรงงานครัวเรือนในระบบการทําฟารมสวนยางพาราขนาดเล็กใน

จังหวัดสงขลาสามารถจําแนกตามลักษณะความสัมพันธในครอบครัวไดออกเปน 4 ประเภท 1) แรงงานคูสามี
ภรรยา  2) แรงงานบุตรหลาน  3)แรงงานญาติพี่นอง 4) แรงงานสูงอายุ ซึ่งลักษณะการทํางานและกิจกรรม
การทํางานของแรงงานแตละประเภทมีความแตกตางกัน ดังน้ี  

1)    แรงงานคูสามีภรรยา คือ เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่อยูในวัยแรงงานที่เปนคูสามีภรรยา ซึ่ง
แรงงานประเภทน้ีสวนใหญเปนเจาของสวนยางพารา แรงงานคูสามีภรรยาเปนแรงงานถาวร ถือเปนแรงงาน



การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 155 

หลักในการทําสวนยางพาราเพราะเปนแรงงานที่สวนใหญตองทํากิจกรรมในการทําสวนยางพาราทุกกิจกรรม 
เริ่มต้ังแตการปลูก การจัดการดูแลสวน การกรีดยางพารา และการขายผลผลิต 

2)  แรงงานบุตรหลาน  คือ แรงงานซึ่งเปนบุตรหลานของเกษตรกรชาวสวนยางพารา  สวนใหญเปน
แรงงานที่อยูวัยเด็ก วัยรุน แรงงานบุตรหลานเปนแรงงงานช่ัวคราวมีการทํากิจกรรมกรรมเกี่ยวกับสวน
ยางพาราในบางกิจกรรม และเปนครั้งคราวเทาน้ัน เน่ืองจากแรงงานประเภทน้ีเปนวัยที่กําลังอยูในชวงของ
การศึกษา กิจกรรมที่แรงงานบุตรหลานทําสวนใหญจะเปนกิจกรรมที่ไมตองการทักษะ ความชํานาญ เชน การ
จัดการดูแลสวน ในเรื่องของการใสปุย หรือกิจกรรมในการกรีดข้ันตอนของการเก็บนํ้ายาง ซึ่งการที่บุตรหลาน
เปนแรงงานในการทําสวนยางพาราน้ันข้ึนอยูกับการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองวาใหแรงงานกลุมน้ีเขาไปมี
บทบาทในการทําสวนยางพารามากแคไหน ซึ่งข้ึนอยูกับ ความรู ทักษะและทัศนคติเกี่ยวกับการทําสวนยาง 

3)  แรงงานญาติพี่นอง คือ แรงงานซึ่งมีความสัมพันธในลักษณะเครือญาติกับเจาของสวนสัมภาษณ
เชิงลึกพบวา ผูปกครองที่เริ่มให บุตรหลานทํากิจกรรมต้ังแตอายุยังนอยจะทําใหบุตรหลานมี ทักษะยางพารา 
เปนแรงงงานช่ัวคราวมีการทํากิจกรรมกรรมเกี่ยวกับสวนยางพาราในบางกิจกรรม และเปนครั้งคราวเทาน้ัน 
แรงงานเครือญาติจะเปนแรงงานที่อยูบริเวณใกลเคียงหรือพักอาศัยอยูที่เดียวกับเจาของสวนยางพารา ซึ่งการ
เขามาทํากิจกรรมในฟารมสวนยางพาราโดยสวนใหญจะใชแรงงานประเภทน้ีในกรณีที่เจาของสวนยางไม
สามารถที่จะทํากิจกรรมในสวนยางใหเสร็จตามเวลา หรอืติดภารกิจเจาของสวนจึงจะใชแรงงานประเภทน้ี 

5) แรงงานสูงอายุ คือแรงงานที่อยูในวัยสูงอายุ ซึ่งอาจมีความสัมพันธกับเจาของสวนยางในลักษณะ
ของพอแม หรือมีความสัมพันธในลักษณะเครือญาติ และไมใชแรงงานหนักในการทํางาน กิจกรรมที่แรงงาน
สูงอายุสวนใหญทําจะในกิจกรรมในการเก็บนํ้ายางเปนแรงงานช่ัวคราวและแรงงานถาวร ซึ่งการทํากิจกรรมใน
ฟารมสวนยางพาราจะเปนกิจกรรมที่ไมตองอาศัยความละเอียดสูง 

การปฏิบัติงานของแรงงานครัวเรือนในการทําสวนยางพารา 
การปลูก  การเตรียมพื้นที่ปลูกสวนใหญใชแรงงานจางเหมาซึ่งปฏิบัติงานต้ังแตการโคนยางเกา ปรับ

สภาพพื้นที่ ขุดหลุม การปลูกจะใชแรงงานคูสามีภรรยาเจาของสวนยางพาราและ แรงงานญาติพี่นองใน
ลักษณะการขอแรงที่ชาวบาน รียกวา”การออกปาก”  เน่ืองจากการปลูกเปนข้ันตอนที่ตองใชแรงมากและเปน
กิจกรรมที่เหน่ือย ดังน้ันแรงงานในวัยน้ีจึงเปนวัยที่มีกําลังแรงงาน และใชความระมัดระวังในการทํางาน 

การจัดการดูแลสวนยางพารา ในที่น้ีแบงออกเปน 3 กิจกรรม คือ การตัดแตงกิ่ง การกําจัดวัชพืชและ
การใสปุย 

- การตัดแตงกิ่งจะใชแรงงานคูสามีภรรยาเจาของสวนยางพาราเพียงอยางเดียวเน่ืองจากเปนงาน 
ที่ตองใชความระมัดระวังและเปนกิจกรรมที่ทําไดเรื่อยๆ 

- การกําจัดวัชพืช มี 2 วิธีคือการใชยาปราบวัชพืช โดยใชสารเคมี และการถางหญา แตเกษตรกร 
ชาวสวนยางที่ใชแรงงานครัวเรือนนิยมใชแรงงานครัวเรือนในการถาง สวนการปราบวัชพืชโดยใชสารเคมีนิยม
ใชแรงงานจางเพราะสะดวกและปลอดภัย สวนการถางหญาสวนใหญจะใชแรงงานสามี หรือแรงงานญาติพี่นอง
ที่เปนเพศชาย เน่ืองจากเปนงานที่อันตราย และใชแรงในการทํางาน 

- การใสปุย เปนกิจกรรเกษตรกรที่สวนใหญเกษตรกรนิยมใชแรงงานในครัวเรือนเกือบทุกประเภท 
คือมีผูสูงอายุบางสวนที่สามารถทํากิจกรรมใสปุยได ข้ึนอยูกับสุขภาพของบุคคล เพราะสวนใหญเกษตรกรใช
วิธีการใสปุยแบบหวานปุยบริเวณโคนตน  

การกรีดยางพารา สวนใหญเกษตรกรนิยมใชแรงงานคูสามีภรรยาหรือบุตรหลานที่อยูในวัยแรงงาน 
เน่ืองจากคูสามีสวนใหญเปนเจาของสวนยางพารา อีกทั้งความสะดวกและความปลอดภัยในการกรีดยาง 
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เพราะ งานกรีดยางเริ่มต้ังแตเที่ยงคืน ถึง 06.00 น. หรือเกษตรกรอาจรนเวลากรีดเร็วข้ึนกอนเที่ยงคืนเพื่อให
กรีดแลวเสร็จกอนหกโมงเชา ทั้งน้ีข้ึนอยูกับขนาดพื้นที่สวนยาง ระยะทางระหวางที่พักกับสวนยาง และจํานวน
แรงงานกรีด จํานวนแรงงานกรีดตอแปลงกรีดเฉลี่ย 2 คน  

เก็บนํ้ายาง หลังงานกรีดยางเสร็จสิ้นตองทิ้งชวงเวลาใหนํ้ายางไหลลงสูถวยรองนํ้ายางใชเวลาประมาณ 
1 - 2 ช่ัวโมง ในชวงเวลาน้ีเกษตรกรใชเวลาเพื่อการรับประทานอาหารเชา ทักทายเพื่อนบานหรือพักผอน การ
เก็บนํ้ายางสวนใหญเริ่มในชวงเวลา 06:00 – 08:00 น.โดยเกษตรกรที่มีพื้นที่สวนยางขนาดใหญ ระยะทางไกล 
มีความยากลําบากเก็บนํ้า หรือมีจํานวนแรงงานเก็บนํ้ายางจํากัด เปนตน มีการปรับเปลี่ยนชวงเวลาเพื่อความ
เหมาะสมเพื่อใหงานเก็บนํ้ายางเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 10.00 น. งานเก็บนํ้ายางเปนงานที่สามารถเลือกใช
แรงงานไดหลากหลายประเภทประกอบดวยแรงงานในครัวเรือน แรงงานจางช่ัวคราว แรงงานบุตรหลานใน
ครัวเรือน และแรงงานผูสูงวัย ทั้งน้ีสวนยางพาราสวนใหญแรงงานเก็บนํ้ายางพาราเปนแรงงานคนเดียวกับ
แรงงานกรีดและมีแรงงานในครัวเรือนคือ แรงงานบุตรหลานและแรงงานสูงวัยเขามาชวยเหลือหรือการขอชวย
แรงงานญาติพี่นอง 

การขายผลผลิต ข้ันตอนน้ีเปนกิจกรรมการขายผลผลิตทั้งในรูปนํ้ายางสดและยางแผนดิบ จาก
การศึกษาพบวา เกษตรที่เลือกผลิตนํ้ายางสดเริ่มนําผลผลิตมาขายกับพอคาในหมูบานหรือจุดรับซื้อนํ้ายาง 
กลุมรับซื้อนํ้ายางหรือสหกรณ สกย. เริ่มต้ังแตงเวลา 09:00 น. กลาวคือ หลังจากเก็บนํ้ายางเสร็จสิ้นแลวก็นํา
นํ้ายางสดมา ณ จุดขายทันที จากการศึกษา ณ จุดรับซื้อนํ้ายางพบวา เกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียงมาขายนํ้ายาง
เสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 12:00 น. ซึ่งชวงระยะเวลาขายผลผลิตมีความแตกตางกัน เน่ืองจากปจจัยดานขนาด
พื้นที่สวนยาง จํานวนแรงงานเก็บนํ้ายาง ระยะทางเดินทางระหวางสวนยางกับแหลงจําหนายผลผลิต 
ยานพาหนะบรรทุกนํ้ายาง และการบริการบรรทุกนํ้ายางของพอคา จากการศึกษาพบวา งานขายนํ้ายางสด
เปนข้ันตอนที่ใชเวลาสั้นที่สุด เกษตรสวนใหญใชแรงงานสามีภรรยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก 
 
 

ตารางท่ี 2 แสดงสัดสวนการปฏิบัติงานของแรงงานครัวเรือนในการทําสวนยางพารา 
กิจกรรม แรงงานสามีภรรยา แรงงานบุตรหลาน แรงงานญาติพ่ีนอง แรงงานสูงอายุ 

การปลูก 
 เตรียมพื้นที่ปลูก 
การวางแนวปลูก 
การปกมบ 
การขุดหลุม/เตรียมหลุมปลูก 
การปลูกยางพารา 

 
70 
70 
70 
50 
50 

  
30 
30 
30 
50 
50 

 
 

การจัดการดูแลสวน 
การกําจัดวัชพืช 
  การใชสารเคม ี
 การถางหญา 
ใสปุย 
การตัดแตงกิ่ง 

 
 
 
- 
 

50 
100 

 
 
 
- 
 

30 

 
 
 
- 
 

20 

 
 
 
- 

การกรีด 
  การเตรียมมีด 
  การกรีดยาง 
  การเก็บนํ้ายาง 
  การแปรรูปยางแผนดิบ 

 
100 
90 
40 

 
 
 
5 
25 

 
 
 
5 
10 

 
 
 
 

25 
การขายผลผลิต 90 5 5  
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ความรู  แรงงานครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารามีความรูเกี่ยวกับการทํากิจกรรมในสวนยางที่
แตกตางกันไป จากการสัมภาษณพบวา แรงงานวัยสูงอายุ จะมีความรูเกี่ยวกับการทําสวนยางในอดีต และการ
ใชเทคโนโลยีในการทําสวนยางที่แตกตางจากปจจุบัน เน่ืองจากในสมัยอดีตใชแรงงานจากคนเปนหลักแต
ปจจุบันใชแรงงานจากเทคโนโลยี ทําใหความรูที่ไดในการทําสวนยางน้ันไดจากการถายทอดจากประสบการณ 
จากรุนบรรพบุรุษ การพึ่งพาธรรมชาติ การลองผิดลองถูก ซึ่งแตกตางจากความรูของแรงงานคูสามี ภรรยา 
แรงงานบุตรหลาน และแรงงานญาติพี่นอง ซึ่งแรงงานกลุมน้ีไดรับความรูการทําสวนยางจาก พอแม และจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของเชน สถาบันวิจัยยาง กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง สถานศึกษา เปนตน  

ทักษะ หมายถึง การมีความชํานาญและมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ไดอยางมีคุณภาพ ทักษะ
เกิดจากการฝกฝนและการสั่งสมประสบการณดานความรูโดยผานข้ันตอนตางๆไมวาจะเปนการเลียนแบบ 
(การจัดการตามแบบ การปฏิบัติตามแบบ จนกระทั่งไปถึงการปฏิบัติงานไดอยางที่ยงตรง และมีความชัดเจนใน
งานที่ปฏิบัติ มีลักษณะที่เปนไปโดยธรรมชาติของงานน้ันๆทักษะถือเปนสิ่งที่จําเปนในการทําสวนยางพารา 
เน่ืองจากทักษะความชํานาญ จะมีสวนชวยในการทําสวนยางพารา ทั้งการลดจํานวนช่ัวโมงการทํางาน การ
เพิ่มผลผลิต และการยืดระยะเวลาการผลิตใหยาวนานออกไป   

ทัศนคติ หมายถึง การมีความคิดเห็น จิตสํานึก ซึ่งในการเรียนรูเกี่ยวกับทัศนคติ จะมีลําดับข้ันตอน
ตางๆ อาทิเชน การรับ การตอบสนอง การสรางคุณคา และการจัดระเบียบ จนถึงข้ันที่บงช้ีถึงความเปนอัต
ลักษณที่มีความโดดเดนมีทักษะเฉพาะของแตละบุคคลไปน่ันเองทัศนคติ เกษตรกรชาวสวนยางมีวัตถุประสงค
สําคัญ คือ ผลผลิตสวนยางถือเปนแหลงรายไดหลักของครัวเรือนสําหรับครัวเรือนชาวสวนยาง รายไดเสริม
สําหรับครัวเรือนที่มีอาชีพหลักนอกภาคเกษตร และเปนอาชีพที่สืบทอดมาจากรุนพอแมที่ไดโอนกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดินสูครัวเรือนในปจจุบัน ซึ่งสงผลตอความเปนอยูที่ดีข้ึนของครัวเรือนและลูกหลานมีการศึกษาสูงข้ึน ดังน้ัน
แรงงานทุกประเภท มีทัศนคติที่ดีตอการทําสวนยาง เน่ืองจากอาชีพการทําสวนยางเปนอาชีพที่อิสระ ไมมีขอ
ผูกมัด ประกอบกับราคายางพาราที่สูงข้ึนทําใหเกษตรกรมีความภูมิใจในอาชีพ ถึงแมการทําสวนยางจะเปน
อาชีพเกษตรกรรม แตในสถานการณปจจุบันในสภาวะราคายางสูง การทําสวนยางเปนอาชีพที่ทุกคนตองการ 
เน่ืองจากเกษตรสวนใหญคิดวาทํางานประมาณ 5- 6 ช่ัวโมงก็สามารถทํางานอยางอื่นได  

แตจะมีบุตรหลานของครัวเรือนเกษตรกรบางรายที่มีทัศคติทางดานลบกับการทําสวนยางพารา
เน่ืองจากคิดวาการทําสวนยางเปนอาชีพที่เหน่ือย และไมมั่นคงเน่ืองจากข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง
สอดคลองกับความคิดเห็นของพอแม ที่อยากใหลูกเรียนหนังสือเพื่อที่จะไดมีงานทําที่มั่นคง สรางช่ือเสียงใหแก
ครอบครัวโดยมีความคาดหวังกับสวนยางในอนาคตวาจะแบงกรรมสิทธ์ิที่ดินใหบุตรหลาน โดยใหบุตรหลาน
เปนเพียงผูจัดการดูแลสวนยางพาราควบคูกับการทํางานประจําโดยใชแรงงานจางในการทํากิจกรรมภายใน
สวนยาง  

การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางภายใตภาวะราคายางสูง 
จากการศึกษาเบื้องตนพบวาเกษตรกรชาวสวนยางพารามีการปรับตัวภายใตภาวะราคายางสูง ทําให

เกษตรกรมีความเปนอยูที่ดีข้ึนดังตารางที3่ 
ดานสังคม   บุตรหลานเกษตรกรชาวสวนยางที่มีอาชีพ และรายไดที่ไมมั่นคงบางสวนจะกลับมาชวย

พอแม ในการทําสวนยางพารา เน่ืองจากการทําสวนยางพาราเปนอาชีพที่ไดรับคาตอบแทนสูง และเปนอาชีพ
อิสระ 

การรวมกลุมของเกษตรกรมีมากข้ึน จาการสัมภาษณเชิงลึกพบวาเกษตรกร ชาวสวนยางมีความสุขทั้ง
ทางกายและทางใจ  ซึ่งดูไดจากมีการพบปะสังสรรค 
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กับเพื่อนบานมากข้ึน ดูไดจากเมื่อขายนํ้ายางเสร็จชาวสวนยางจะมีการพูดคุย กัน น่ังกินกาแฟ  ชวยเหลืองาน
สังคมมากข้ึน  ให ความสําคัญกับสวนยางมากข้ึน โดยดูจากอัตราการใสปุยตอครั้ง หรือจํานวนครั้งตอปที่  
เพิ่มสูงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานเศรษฐกิจ ราคายางสูงข้ึน ทําใหมีรายไดสูงข้ึน จากการสัมภาษณเชิงลึกพบวา เกษตรกรชาวสวน
ยางพารามีความคิดเห็นวาถึงแมวา ราคาคาครองชีพจะสูงข้ึน แตถาเปรียบเทียบกับกาชีพอื่น อาชีพการทําสวน
ยางถือวามีรายไดสูง เมื่อยางพาราราคาสูงเกษตรกรชาวสวนยางพารามีเงินที่จะใชจายเรื่องอาหารการกิน ดีข้ึน  
การตัดสินใจในการซื้อสินคามีมากข้ึน เน่ืองจากเกษตรกรเห็นยางราคาสูง และยางพาราสามารถกรีดได จึง
ตัดสินใจในการใชจายเงินงายข้ึน ซึ่งสวนใหญเกษตรกรนิยมซื้อที่ดิน ซื้อยนต รถจักรยานยนต สรางบานหลัง
ใหมหรือตอเติมบานหลังเดิม และสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน เน่ืองจากมีความคาดหวังใหบุตรหลาน
หลานไดรับการศึกษาในระดับสูง  โดยการใหบุตรหลานเรียนพิเศษในวันชวงวันหยุด หรือจัดหาอุปกรณที่
อํานวยความสะดวกในการเรียน เชน คอมพิวเตอร  และเพิ่มเงินคาขนมในการไปโรงเรียน มีของรางวัลใหบุตร
หลานเมื่อบุตรหลานทําไดตามความตองการ 
 
บทสรุป  

 จากผลการศึกษามีขอสรุปทั้งหมด ดังน้ีผลจากการศึกษาพบวา แรงงานในครัวเรือนในระบบการทํา
ฟารมสวนยางพาราขนาดเล็กในจังหวัดสงขลาสามารถจําแนกไดออกเปน 4 ประเภทตามลักษณะความสัมพันธ
ในครอบครัว คือ แรงงานคูสามีภรรยา แรงงานบุตรหลาน แรงงานญาติพี่นอง แรงงานผูสูงอายุ  ซึ่งลักษณะ
การทํางานและกิจกรรมการทํางานของแรงงานแตละประเภทมีความแตกตางกัน ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน
ยางนิยมใชแรงงานครัวเรือนสวนใหญจะใชแรงงานเพียงสองคนคือคูสามีภรรยา มีเพียงบางกิจกรรมเทาน้ันที่ใช
กิจกรรมในครัวเรือนหลายคน เชนการใสปุย การถางหญา แตกิจกรรมการปลูก การจัดการสวนยาง การเก็บ

ตารางท่ี  3 แสดงการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางภายใตภาวะราคายางสูง 
การปรับตัว ลักษณะการปรับตัว 

ดานสังคม - แรงงานบุตรหลานกลับมาทําสวนยางพารามากขึ้น 
- มีการรวมกลุมทางสังคม 
- มีการพบปะสังสรรค 
- มีการชวยเหลือกิจกรรมทางสังคม 
- มีการชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 

ดานเศรษฐกิจ - มีรายไดจากการทําสวนยางเพิ่มขึ้น 
- สภาพความเปนอยูดีขึ้น 
- มีการตัดสินใจในซื้อเพิ่มมากขึ้น 
- สนับสนุนบุตรหลานในดานการศึกษา 
- ใหความสําคัญกับสุขภาพอนามัย 
- มีเงินออมเพิ่มมากขึ้น 
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เกี่ยวผลผลิต ซึ่งจากการศึกษาพบวา เกษตรชาวสวนยางไมนิยมใชแรงงานในครัวเรือนอยางเต็มที่ ถาครัวเรือน
ที่มีแรงงานในครัวเรือนอยูในวัยเรียนก็จะใหเรียนอยางเดียว เพราะกลัวลูกเหน่ือย งานสวนยางพอแมสามารถ
ทําสองคนได ขาดการปลูกฝงจิตสํานึกการทําสวนยางพารา อีกทั้งการสรางคานิยมที่ผิดใหแกบุตรหลานวาการ
ทําสวนยางเปนอาชีพที่เหน่ือย เปนอาชีพที่ขาดการศึกษาซึ่งเปนสิ่งที่ผิด 

ทักษะในการกรีดยาง ทักษะของแตละคนยอมแตกตางกันไป ซึ่งที่มาของทักษะจะมีที่มาที่แตกตางกัน 
แตสวนใหญจะเปนทักษะที่สั่งสม เรียนรูมาจากรุนพอแม ซึ่งเริ่มจากการเห็น เห็นแลวทําตามต้ังแตสมัยเด็ก จน
เกิดทักษะความชํานาญ เกิดการเรียนรูวาจะกรีดทําอยางไรใหไดผลดีมากที่สุด  สิ่งสิ่งเหลาน้ีไมนาจะนํามาใชได
หากครัวเรือนเกษตรไมใหลูกเรียนรูการทําสวนยางพาราต้ังแตเด็กแลวบุตรหลานเหลาน้ันจะไมสามารถทําสวน
ยางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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