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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรและแรงงานรับจ้างกรีดยาง 2) การจัดการกรีด
ยางพาราของเกษตรกร 3) ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการกรีดยางพาราของเกษตรกร และ 4) ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาการจัดการกรีดยางพาราของเกษตรกร การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากร ได้แก่ เกษตรกร
เจ้าของสวนยาง จ�ำนวน 271 ราย และแรงงานรับจ้างกรีดยาง จ�ำนวน 1,084 ราย สุ่มตัวอย่างจากประชากรแต่ละกลุ่ม
ร้อยละ 15 ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกร 40 ราย และแรงงานรับจ้างกรีดยาง 62 ราย เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
วิเคราะห์เชิงปริมาณหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การจ�ำแนกและ
จัดกลุม่ ข้อมูล ผลการวิจยั พบว่า 1) ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง (1) เจ้าของสวนยางส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง
36-55 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีพื้นที่ปลูกยางประมาณ 26-100 ไร่ ประสบการณ์ในการปลูกยาง 6-20 ปี
มีความรู้เรื่องการกรีดยางจากบรรพบุรุษ ปลูกยางพันธุ์ RRIM600 แบบช�ำถุง ปลูกเป็นแปลงเดียวอายุยาง 10–20 ปี
จ�ำนวน 76 ต้น/ไร่ ผลผลิต 250 กิโลกรัม/ไร่/ปี (2) แรงงานรับจ้างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-45 ปี
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นคนไทย มีแรงงานในครัวเรือน 2 คน ประสบการณ์ในการกรีดยาง 1-10 ปี 2) การ
จัดการกรีดยางพาราของเกษตรกร ผู้ก�ำหนดระบบกรีดคือเจ้าของสวน เปิดหน้ายางเมื่ออายุ 7 ปี เส้นรอบวงต้นประมาณ
50 เซนติเมตร กรีดที่ความสูงจากพื้นดิน 150 เซนติเมตร นิยมกรีดครึ่งล�ำต้น ความถี่ในการกรีด 2 วัน เว้น 1 วัน ช่วงเวลา
ในการกรีดยางพาราตั้งแต่เวลา 22.01–04.00 น. วิธีการกรีด โดยกรีดท�ำมุม 35 องศา หนา 1.1–1.5 เซนติเมตร เมื่อยาง
ผลัดใบจะหยุดกรีด 2–3 เดือน หากยางเป็นโรคหยุดกรีดยางจนกว่าโรคจะหาย แรงงานสามารถกรีดได้ 75 ต้น/ชั่วโมง
มักใช้เวลาในการกรีดยาง 1- 5 ชั่วโมง/วัน 3) ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการกรีดยาง คือ (1) ปัญหาด้านการจัดการ ได้แก่
แรงงาน การแบ่งปันผลประโยชน์ ความรู้การจัดการสวนยาง และการเงิน (2) ปัญหาด้านการผลิต ได้แก่ ท�ำเลที่ตั้ง
ศัตรูพืช ความสะอาดในแปลง และวิธีการกรีดยาง (3) ปัญหาด้านการตลาด ได้แก่ คุณภาพน�้ำยาง และราคาผลผลิต และ
4) ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ด้านการพัฒนาการจัดการ ได้แก่ การฝึกอบรมการกรีด การท�ำบัตรประกอบวิชาชีพ การตั้ง
บริษทั รับจ้างกรีดยาง การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานและเจ้าของสวน และการคัดเลือกคนกรีดยาง (2) ด้านการ
พัฒนาการผลิต ได้แก่ ความเหมาะสมของระบบกรีด การปรับปรุงดิน การพัฒนาความรูท้ เี่ กีย่ วข้อง (3) ด้านการพัฒนาการ
ตลาด ได้แก่ ความซื่อสัตย์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย การผลิตน�้ำยางให้ได้คุณภาพ (4) ข้อเสนอแนะด้านอื่น ได้แก่ ภาครัฐควร
ดูแลด้านมาตรฐานการกรีดยาง การแบ่งปันผลประโยชน์ และการฝึกอบรมเรื่องการกรีดยางให้กับเจ้าของสวนยางและ
แรงงานในช่วงการปิดหน้ายาง
ค�ำส�ำคัญ : เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา / การพัฒนาการกรีดยางพารา / การเปิดกรีดยางพารา
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Abstract

The objectives of this research were to study 1) general information on rubber growers and
latex tapping workers; 2) the rubber planters’ latex tapping management methods; 3) related problems
and difficulties; and 4) recommendations for developing rubber tapping management. This was a
combined qualitative and quantitative research. The study population consisted of 271 rubber
plantation owners and 1,084 latex tapping employees. The sample population consisted of 15% of
each group, chosen through random sampling, equal to 40 rubber plantation owners and 62 latex
tapping employees. Data were collected through interviews. Quantitative data were analyzed by
frequency, percentage, mean, and standard deviation and qualitative data were analyzed by
conceptualization and categorizing. The results showed that 1) for the general information, (1) most
growers were male, aged between 36 and 55, educated to primary school level, grew rubber on
4.16–16 hectares of mostly gravelly soil flat land, had between 6 and 20 years of experience, learned
about rubber growing from their parents or ancestors, grew RRIM 600 cultivar rubber trees from bagged
cuttings, grew rubber as a monocrop, had rubber trees aged 10-20 years with 475 trees per hectare,
and got an average yield of 1,563 kg/hectare; (2) Most of the latex tapping employees were male,
aged between 26-45, educated to primary school level, were Thai nationality, had an average number
of 2 workers per household, and had 1-10 years experience tapping rubber. 2) The plantation owner
was in charge of setting the latex tapping schedule. The bark is first cut when the trees are 7 years
old and have a stem diameter of about 50 cm. The incision is made 150 cm from ground level.
Normally the incision is 1.1-1.5 cm wide and goes half way around the trunk at a 35-degree angle.
New cuts are made at night (22:01-04:00) on a “2 days on, 1 day off” schedule but tappin is stopped
for 2-3 months when the rubber trees are growing new leaves. If the trees are diseased then tapping
is also halted. One worker can tap 75 trees an hour. Normally tapping is done for 1-5 hours a day.
3) Three kinds of problems were identified: (1) labor management, division of returns, knowledge of
management practices, and financial management; (2) production problemsincluding plantation
location, insect pests, maintaining cleanliness, and tapping method; and (3) marketing problems, i.e.
latex quality and buying price. 4) Recommendations are (1) to provide training on tapping techniques,
to issue professional certificates, to set up a company providing latex tapping service, to improve
relations between plantation owners and workers, and to be more selective in recruiting tapping
workers; (2) to adjust the tapping system to be more effective, to improve the soil and to develop
latex production knowledge; (3) to promote greater honesty in marketing practices among rubber
producers and buyers, and to develop product quality; and (4) the government should set and enforce
latex tapping standards and standards for remuneration of employees and should provide training for
both latex tappers and plantation owners during the off season.
Keywords: Rubber growers, Rubber plantation, Natural rubber harvesting development, Latex tapping
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1. บทน�ำ

ประเทศไทยเริ่มมีการปลูกยางพาราเป็นครั้งแรก และมีการขยายพื้นที่ปลูกอย่างแพร่หลายจนเป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญของประเทศ จนมีพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศประมาณ 16.89 ล้านไร่ โดยภาคใต้มีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุด รองลง
มาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกรวมภาคกลาง และภาคเหนือ ตามล�ำดับ จากการขยายพืน้ ทีป่ ลูกดังกล่าว
ท�ำให้ไทยครองการเป็นผู้น�ำในการผลิตและส่งออกยางธรรมชาติของโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ด้วยปริมาณการผลิต
3.16 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 32.91 ของปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของโลก (ปริมาณ 9.60 ล้านตัน) มีปริมาณ
การส่งออก 2.73 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 39.61 ของปริมาณส่งออกยางธรรมชาติของโลก (ปริมาณ 6.88 ล้านตัน) การ
ส่งออกยางธรรมชาติของไทย ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของวัตถุดิบ ได้แก่ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน น�้ำยางข้น และยางชนิด
อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ยางพาราแปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางตลอดจนอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องมากมาย ยางพาราจึงมีบทบาทส�ำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1 ล้านครอบครัว ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย และเป็นสวนยางขนาดเล็กถึงร้อยละ 95 ของสวนยางทั้งประเทศ การปลูกยางนอกจาก
เป็นการสร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสาวยางแล้ว ยังเป็นการสร้างสวนป่าเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วย
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท�ำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น และมีการกระจายตัวของฝนดีขึ้น นอกจากนี้การปลูกยางยังมี
ความเสีย่ งน้อยกว่าการปลูกพืชชนิดอืน่ เนือ่ งจากมีอายุการให้ผลผลิตยาวนานประมาณ 25-30 ปี ก่อให้เกิดรายได้ทงั้ ทาง
ตรงและทางอ้อม ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงสร้างการผลิตยางของไทยจะเป็นสวนยางขนาดเล็กถึงร้อยละ 95 แต่เมื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรไทยกับประเทศผู้ผลิตอื่น เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม จีน และประเทศอื่นๆ
แล้วปรากฏว่าการผลิตยางของเกษตรกรไทยมีผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่สงู กว่า ทัง้ นีเ้ พราะส่วนหนึง่ มาจากผลงานวิจยั และพัฒนา
ยางของสถาบันวิจยั ยางนานกว่า 40 ปี อย่างไรก็ดหี ากเปรียบเทียบกับผลงานวิจยั และพัฒนากับปริมาณยางทีผ่ ลิตได้แล้ว
เห็นว่า ไทยยังสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร และเพิม่ ผลผลิตของประเทศได้อกี ด้วยการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตยาง ให้เปิดกรีดได้เร็วและให้ผลผลิตสูง โดยการเลือกใช้พันธุ์ยางและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่การจัดการ
สวนยาง รวมถึงการเขตกรรม การจัดการโรคและศัตรูยาง การจัดการธาตุอาหารพืช และการจัดการระบบกรีดที่ท�ำให้
สามารถเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ และลดต้นทุนการผลิตให้ต�่ำลงได้ ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยของประเทศได้ไม่น้อยกว่า
350 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดหนึง่ ของภาคตะวันออกมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมต่อการปลูกยางพารา จึงเป็นแหล่ง
ผลิตที่ส�ำคัญและมีปริมาณพื้นที่เก็บเกี่ยวมาก มีพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งจังหวัด 121,274 ไร่ เป็นสวนยางที่ให้ผลผลิตแล้ว
92,870 ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต 28,404 ไร่ ส�ำหรับอ�ำเภอหนองใหญ่ ยางพาราเริ่มมีการน�ำมาทดลองปลูกในปี พ.ศ. 2524
และได้ผลผลผลิตที่ดีจึงได้มีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นโดยเกษตรกรได้เปลี่ยนพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน และ
มันส�ำปะหลัง เนื่องจากสมัยนั้นเกษตรกรได้ประสบปัญหาราคาอ้อยโรงงาน และมันส�ำปะหลังตกต�่ำ อ�ำเภอหนองใหญ่
มีพื้นที่ปลูกยางพารา 53,379 ไร่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งการผลิตยางพาราที่ส�ำคัญของจังหวัดชลบุรี และเป็นพืชเศรษฐกิจ
หลักแม้การผลิตยางที่อ�ำเภอหนองใหญ่จะได้ผลดี แต่ก็ยังสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณและ
คุณภาพผลผลิตได้อีก จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าปัญหาหนึ่งที่ทำ� ให้การผลิตยางของเกษตรกรอ�ำเภอหนองใหญ่ยังมี
ประสิทธิภาพการผลิตไม่ดีพอ คือ การจัดการกรีดยางพาราเกษตรกรยังไม่ถูกต้องและเหมาะสม ข้อมูลจากสถาบันวิจัย
ยาง กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การกรีดยางเป็นกรรมวิธีการน�ำผลผลิตในรูปแบบน�้ำยางจากบริเวณเปลือกของต้นยาง
เพือ่ แปรรูป การกรีดยางโดยวิธกี ารทีถ่ กู ต้องสามารถเพิม่ ผลผลิตให้มากขึน้ แบบยัง่ ยืน จึงควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ
ได้แก่ พันธุ์ยาง อายุต้นยาง ฤดูกาล การดปิดกรีด วิธีการกรีด ระบบกรีด วิธีการใช้สารเคมีเร่งน�้ำยาง และความช�ำนาญ
ของคนกรีดยาง การเลือกใช้ปัจจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตยางให้สูงขึ้นได้ และยังถนอม
ต้นยางให้กรีดได้ระยะยาวนานและเป็นอันตรายต่อต้นยางน้อยที่สุด จึงเป็นมูลเหตุแห่งความสนใจที่จะศึกษา เรื่องการ
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ศึกษาสภาพการกรีดยางพาราของเกษตรกรต�ำบลคลองพลู อ�ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อทราบสภาพการกรีด
ยางพาราของเกษตรกรว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร และข้อเท็จจริงเกีย่ วกับปัญหา อุปสรรค ในการกรีดยางพาราของเกษตรกร
เพื่อหาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร และสามารถน�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมตามหลักวิชาการ ส่งผลดีต่อผลผลิตของเกษตรกรในภาพรวม

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรเจ้าของสวนยาง และแรงงานรับจ้างกรีดยางพารา
2. เพือ่ ศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการจัดการกรีดยางพาราของเกษตรกร
3. เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

2. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ประชากรทีท่ ำ� การศึกษาประกอบด้วย 1) ประชากรทีเ่ ป็นเกษตรกรเจ้าของสวนยางทีข่ นึ้ ทะเบียน
เกษตรกรไว้กับส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 271 ราย 2) ประชากรที่เป็นแรงงานรับจ้าง
กรีดยางที่รับจ้างกรีดยางในพื้นที่ต�ำบลคลองพลู อ�ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 1,084 ราย
2. กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง การก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ร้อยละของประชากรในการ
ก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเป็นร้อยละของประชากรทีศ่ กึ ษา คือ การก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่าง
จากประชากรที่เป็นเกษตรกรเจ้าของสวนยางร้อยละ 15 จากประชากรทั้งหมด 271 ราย ได้กลุ่มตัวอย่าง 40 ราย และ
แรงงานรับจ้างกรีดยางร้อยละ 15 จากประชากรทั้งหมด 1,084 ราย ได้กลุ่มตัวอย่าง 162 ราย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงส�ำรวจ ศึกษาจากเกษตรกรเจ้าของสวนยาง 40 ราย และแรงงานรับจ้างกรีดยาง
62 ราย เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำสวนยาง ได้แก่ เกษตรกรเจ้าของสวนยาง แรงงานรับจ้าง
กรีดยาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และผู้ค้ายางพารา เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกลุ่มละ 2 ราย เก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
		 1.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส�ำหรับสัมภาษณ์เกษตรกรเจ้าของสวนยาง และแรงงานรับจ้างกรีดยาง
ประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่
			 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ข้อมูลของเกษตรกร (เพศ อายุ ระดับการศึกษา พื้นที่ท�ำการเพาะปลูก
ยางพารา จ�ำนวนพื้นที่ท�ำการเพาะปลูกของตนเอง ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา ความรู้เรื่องการกรีดยางพารา)
และข้อมูลสวนยางพารา (พื้นที่ปลูกยางพาราจ�ำนวนต้นยางต่อไร่ผลผลิตยางพาราดินในสวนยางพารา สภาพพื้นที่ปลูก
ยาง พันธุ์ยางพาราระยะปลูก)
			 ตอนที่ 2 การกรีดยางและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ก�ำหนดระบบกรีดยาง หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาเปิดหน้ายางใหม่จากเส้นรอบต้น การเปิดกรีดครั้งแรกที่ระดับความสูงจากพื้นดิน การแบ่งรอยกรีด การท�ำมุม
กรีดยาง ความสิ้นเปลืองเปลือกต่อเดือน ความถี่ในการกรีด ช่วงเวลากรีดยาง การกรีดลึกควรแก้ไข การหยุดกรีดเมื่อยาง
ผลัดใบ การหยุดกรีดช่วงยางเป็นโรค
			 ตอนที่ 3 ข้อตกลงระหว่างเจ้าของสวนยางพารากับแรงงานกรีดยาง ได้แก่ ค่าใช่จ่ายในการกรีดยาง
(ผู้รับผิดชอบค่าปุ๋ย ผู้รับผิดชอบค่าน�้ำกรด ผู้รับผิดชอบค่ามีดกรีดยาง ผู้รับผิดชอบค่าหินลับมีด ผู้รับผิดชอบค่าแบตเตอรี่
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ผู้รับผิดชอบค่าดวงไฟส่อง ผู้รับผิดชอบค่าสารเคมีทาหน้ายาง ผู้รับผิดชอบค่าอุปกรณ์ในการกรีด ได้แก่ ถ้วย ลวด ลิ้น
ผู้รับผิดชอบค่าอุปกรณ์ในการเก็บน�้ำยาง ได้แก่ ถังรวบรวมน�้ำยาง ถังเก็บน�้ำยาง ผู้รับผิดชอบค่าขนส่งไปจ�ำหน่าย) และ
ข้อตกลง (การแบ่งสัดส่วน น�้ำยาง/ยางแผ่น การแบ่งผลิตขี้ยางผู้น�ำผลผลิตไปจ�ำหน่าย ผู้รับผิดชอบค่าขนส่งไปจ�ำหน่าย
ผลผลิตยาง)
			 ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข และข้อเสนอแนะการกรีดยางของเกษตรกร ได้แก่ ปัญหา/
อุปสรรค ในการจัดการการกรีดยาง ข้อเสนอแนะการกรีดยาง (การฝึกอบรมกรีดยาง การท�ำบัตรประจ�ำตัวหรือใบประกอบ
วิชาชีพเพื่อรับรองคุณภาพของแรงงานรับจ้างกรีดยาง การตั้งบริษัทรับจ้างกรีดยางเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ ปัจจัยที่
ท�ำให้แรงงานรับจ้างกรีดยางกับเจ้าของสวนยางท�ำงานร่วมกันได้) ข้อเสนอแนะการกรีดยางของเกษตรกรด้านอื่นๆ
		 1.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส�ำหรับสัมภาษณ์เกษตรกรเจ้าของสวนยาง แรงงานรับจ้างกรีดยาง นักวิชาการส่ง
เสริมการเกษตร และผู้ค้ายางพารา ได้แก่ 2 ประเด็นหลัก คือ ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการกรีดยางพาราและแนวทาง
ในการพัฒนาการกรีดยางพารา

การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ		

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การตรวจสอบว่าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างทีส่ ร้างขึน้ สามารถวัดได้ตรงตาม
ความต้องการ และครอบคลุมขอบเขตเนือ้ หาหรือไม่ ด�ำเนินการโดยน�ำแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างให้อาจารย์ทปี่ รึกษา
และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และขอค�ำแนะน�ำหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่ควรเพิ่มเติมหรือแก้ไข จากนั้นน�ำมา
ปรับปรุงแก้ไข แล้วน�ำไปทดสอบต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1) ออกแบบกระบวนการวิจัย
2) ก�ำหนดจ�ำนวนและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
3) ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และประเด็นในแบบสัมภาษณ์เชิงลึก พร้อม
ตรวจสอบ ทดลอง และปรับปรุงแก้ไข
4) ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ การสัมภาษณ์เกษตรกรเจ้าของสวนยาง และแรงงานรับจ้างกรีดยาง โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์เกษตรกร ตามการก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร

การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้การจัดจ�ำแนกเนือ้ หา การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การศึกษาความเป็นเหตุและผล ส่วนข้อมูล
เชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. ผลการศึกษา
ได้ดังนี้

สรุปผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูล และโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์

1. การจัดการการกรีดยางพาราของเกษตรกร
1) ข้อมูลทั่วไปเจ้าของสวนยางพาราส่วนใหญ่ร้อยละ 72.50 เป็นเพศชายอายุเฉลี่ย 36–55 ปี (ร้อยละ 77.50)
จบชัน้ ประถมศึกษาเมือ่ พิจารณาพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกยางพารา เกษตรกรเจ้าของสวนยางพารามีพนื้ ทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ 2 ไร่ มีพนื้ ที่
มากที่สุด 1,000 ไร่ พื้นที่เฉลี่ย 501 ไร่ ส่วนใหญ่พื้นที่อยู่ระหว่าง 51-75 ไร่ ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา น้อยสุด
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3 ปี มากสุด 35 ปี เฉลี่ย 19 ปี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์อยู่ระหว่าง 10–15 ปี เมื่อสอบถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องการกรีด
ยางพาราส่วนใหญ่ได้ความรูม้ าจากบรรพบุรษุ ประสบการณ์ของตนเอง เพือ่ นบ้าน เจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานภาครัฐ เอกสาร
เผยแพร่ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคเอกชน สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และพี่น้องของตนเองตามล�ำดับ
ส�ำหรับแรงงานรับจ้างกรีดยางพาราส่วนใหญ่ร้อยละ 64.81 เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 26–45 ปี จบชั้น
ประถมศึกษา มีเชื้อชาติไทย รับจ้างกรีดยางคนละ 1 สวน มีสมาชิก 2 คน/ครัวเรือน ซึ่งมักจะกรีดสวนเดียวกัน มี
ประสบการณ์ในการกรีดยางพารา 1–5 ปี พันธุ์ยางที่แรงงานรับจ้างกรีด ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ RRIM 600 เหตุผลที่ตัดสินใจ
รับจ้างกรีดส่วนใหญ่จะพิจารณารายได้คุ้มค่า เจ้าของสวนใจดี มีบ้านพักให้ และการติดต่อรับจ้างกรีดยางพารามักติดต่อ
ด้วยตนเอง และรู้จักกับคนรับจ้างกรีดคนอื่น
2) ข้อมูลสวนยางพาราสวนยางพาราที่ศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต�ำบลคลองพลู อ�ำเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุรีรองลงมา คือ หมู่ที่ 1 ต�ำบลคลองพลู อ�ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่พื้นที่ปลูกยางพาราเป็นแปลงเดียว
คิดเป็นร้อยละ 70 มีอายุยางอยู่ระหว่าง 10–20 ปี การปลูกยางพาราของเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 45 ปลูกยางพารา
76 ต้น/ไร่ ผลผลิตยางพาราต�่ำสุด 150 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงสุด 350 กิโลกรัม/ไร่/ปี เฉลี่ย 250 กิโลกรัม/ไร่/ปี ลักษณะดิน
ในสวนยางพาราเป็นดินลูกรัง ร้อยละ 45.00 ดินร่วนร้อยละ 22.50 ที่เหลือเป็นดินรวนปนทราย ดินเหนี่ยวปนร่วน และ
ดินปนทรายปนหิน ตามล�ำดับ ลักษณะของพื้นที่ปลูกยางพาราร้อยละ 70.00 เป็นพื้นที่ราบร้อยละ 17.50 เป็นพื้นที่ลาด
ชันหรือพื้นที่เชิงเขา ที่เหลือเป็นลักษณะพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ พื้นที่เนินเขา ที่ราบสูง และพื้นที่เนินธรรมดาเกษตรกรส่วนใหญ่
ปลูกเพียง 1 พันธุ์ คือ พันธุ์ RRIM 600 แบบต้นติดตาช�ำในถุงพลาสติกหรือยางช�ำถุง อายุชนิดต้นพันธุ์ที่ใช้ปลูก นิยมปลูก
เมื่ออายุ 8 เดือน ระยะปลูกยางพารานิยมปลูกที่ระยะห่างระหว่างต้น 3 เมตร X ระยะห่างระหว่างแถว 7 เมตร
(76 ต้น/ไร่)
3) การกรีดยางและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าของสวนและแรงงานรับจ้างกรีดยางนิยมเปิดหน้ายางอายุ 7 ปี
เส้นรอบต้นขนาดมากกว่า 50 เซนติเมตร เปิดกรีดครั้งแรกที่ระดับความสูงจากพื้นดินระยะ 150 เซนติเมตร โดยเจ้าของ
สวนเป็นผู้ก�ำหนดระบบกรีดยางการแบ่งรอยกรีดครั้งแรกหากเป็นต้นยางพร้อมกรีดนิยมกรีดครึ่งล�ำต้น หากเป็นต้นยาง
ก่อนโค่นนิยมกรีด 1 ใน 3 ของล�ำต้น ความถี่ในการกรีดมักกรีด 2 วัน เว้น 1 วัน (2d/3) ช่วงเวลาในการกรีดยางพารา
ตั้งแต่เวลา 22.01–04.00 น. วิธีการกรีดนิยมท�ำมุมกรีดยางเอียง 35 องศา กรีดหนา 1.1–1.5 เซนติเมตร หากกรีดลึก
เกินไปจะแก้ปัญหาโดยการทาสารเคมี (ทายาแดงกันรา และปูนแดง) กรีดให้บาง ถอยมีดออก เปลี่ยนคนกรีดใหม่ ทาสาร
ชีวภาพ และพักหน้ายาง ในสวนมีต้นยางพาราที่เกิดแผลจากการกรีดต�่ำสุดร้อยละ 2 สูงสุดร้อยละ 50 เมื่อยางผลัดใบมัก
หยุดกรีด 2-3 เดือน หากยางเป็นโรคส่วนใหญ่นิยมหยุดกรีดยางจนกว่าโรคจะหายมีบางส่วนไม่หยุดกรีดแต่จะใช้วิธีรักษา
ไปด้วยกรีดไปด้วย เพื่อไม่ให้ขาดรายได้การกรีด ส่วนใหญ่ไม่นิยมเปลี่ยนความยาวของรอยกรีดในต้นเดียวกัน หลังจาก
กรีดไปแล้วมีบางส่วนที่เปลี่ยนความยาวของรอยกรีดส่วนใหญ่เปลี่ยนจากครึ่งล�ำต้นเป็นหนึ่งในสาม โดยจะเปลี่ยนเมื่อ
น�้ำยางออกน้อยยางออกมากต้นมีขนาดใหญ่ขึ้น และหน้ายางตาย แรงงานรับจ้างกรีดยางสามารถกรีดยางได้ 75 ต้น/
ชั่วโมง โดยค่าเฉลี่ยในการกรีดยาง 301–400 ต้น/วัน มักใช้เวลาในการกรีดยาง 1-5 ชั่วโมง/วัน รายได้จากการกรีดยาง
ส่วนใหญ่ มีรายได้ระหว่าง 15,001–20,000 บาท การฝึกกรีดยาง แรงงานรับจ้างกรีดยางมักฝึกด้วยตนเองเป็นอันดับแรก
มีบางส่วนฝึกกรีดกับคนรู้จัก ได้แก่ พ่อ แม่ กับคนรู้จัก และหน่วยงานราชการ
4) ข้อตกลงระหว่างเจ้าของสวนยางพารากับแรงงานกรีดยาง
		 (1) ข้อตกลงด้านค่าใช้จ่ายในการกรีดยางมี 3 รูปแบบ คือ
			 - แรงงานเป็นผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ค่าปุ๋ย ค่าน�้ำกรด ค่ามีดกรีดยางค่าหินลับมีด ค่าแบตเตอรี่ ค่าดวงไฟ
ส่อง ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการเก็บน�้ำยาง ได้แก่ ถังรวบรวมน�้ำยาง ถังเก็บ น�้ำยาง
			 - เจ้าของสวนรับผิดชอบ ได้แก่ ค่าน�ำ้ กรดค่าสารเคมีทาหน้ายางค่าใช้จา่ ยอุปกรณ์ในการกรีดยาง ได้แก่
ถ้วย ลวด ลิ้น ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการเก็บน�้ำยาง ได้แก่ ถังรวบรวมน�้ำยาง ถังเก็บน�้ำยาง ค่าขนส่งไปจ�ำหน่ายผลผลิต
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			 - รับผิดชอบร่วมกัน ได้แก่ ค่าน�้ำกรด ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการเก็บน�้ำยาง ได้แก่ ถังรวบรวมน�้ำยาง ถัง
เก็บน�้ำยาง
		 (2) ข้อตกลงด้านการจ�ำหน่ายส่วนใหญ่นยิ มแบ่งสัดส่วนน�ำ้ ยาง/ยางแผ่น 65:35 การแบ่งผลผลิตขีย้ างนิยม
แบ่งอัตราส่วนเจ้าของส่วนและคนกรีด 65:35 การหักค่าความเสี่ยงในการรับจ้างกรีดยาง ส่วนใหญ่ไม่มีการหักค่าความ
เสีย่ งส่วนใหญ่จำ� หน่ายผลผลิตยางในลักษณะน�ำ้ ยางสดและยางแผ่นดิบเจ้าของสวนเป็นผูน้ ำ� ผลผลิตจ�ำหน่ายผลผลิตนิยม
น�ำไปจ�ำหน่ายทีส่ หกรณ์ (สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยางบ้านเขาซก และสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การท�ำสวน
ยางอ�ำเภอบ่อทอง) มักจ�ำหน่ายทุก 2 สัปดาห์
2. ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการกรีดยางพาราพบปัญหาอุปสรรค ดังนี้
1) ปัญหาด้านการจัดการ ได้แก่
		 (1) ปัญหาแรงงานกรีดยางทั้งปัญหาด้านการขาดแคลน และปัญหาด้านคุณภาพของแรงงาน
		 (2) สัดส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างแรงงานรับจ้างกรีดยางพารากับเกษตรกรเจ้าของสวนยางพารา
ไม่ลงตัว และมีการหักค่าความเสี่ยงในการกรีดยาง
		 (3) ความรูด้ า้ นการจัดการสวนยาง เจ้าของสวนยางขาดความรูใ้ นการใช้เทคโนโลยีการจัดการสวนยางพารา
ท�ำให้ยางเจริญเติบโตไม่ดี ปริมาณผลผลิตต่อไร่ตำ�่ ส่งผลให้รายได้ตำ�่ ด้วย ไม่ให้ความส�ำคัญกับการจัดระบบการดูแลรักษา
สวนยางพารา ท�ำให้เกิดผลกระทบหลังการกรีดยางและบางรายมีพื้นที่มากท�ำให้ดูแลไม่ทั่วถึง
		 (4) ปัญหาด้านการเงิน จากการขึ้นทะเบียนค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานต่างด้าว
2) ปัญหาด้านการผลิต ได้แก่
		 (1) ด้านท�ำเลทีต่ งั้ สวนและสภาพแวดล้อม เช่น พืน้ ทีร่ ก การเกิดภัยธรรมชาติ และลมแรง ปัญหาด้านสภาวะ
แวดล้อม ปริมาณน�้ำในภาคการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นยางพารา ต้องอาศัยปริมาณน�้ำฝนตามฤดูกาล
ท�ำให้ต้นยางพาราไม่สมบูรณ์ และเกิดผลกระทบต่อการกรีดยางพาราท�ำให้หน้ายางเสีย ท�ำให้เกิดโรคยางพารา
		 (2) ด้านศัตรูพชื ได้แก่ หน้ายางตายมาก หน้ายางแตกเปลือกยางแข็งหน้ายางเป็นโรค และน�ำ้ ยางออกน้อย
		 (3) การรักษาความสะอาดในแปลงเกษตรกรสวนยางพาราควรรักษาความสะอาดในแปลงยางและอุปกรณ์
		 (4) วิธีการกรีดยาง รอยกรีดลึกไม่เหมาะสม น�้ำยางออกน้อย
		 (5) การกรีดยางก่อนอายุที่เหมาะสม
		 (6) การกรีดยางพาราในขณะต้นยางชื้นท�ำให้ต้นยางเกิดโรค และโรคหน้ายางแห้ง
3) ปัญหาด้านการตลาด ได้แก่
		 (1) คุณภาพน�้ำยางไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจาก
			 - การเตรียมส่วนผสมสารเคมีในน�ำ้ ยางไม่ได้สดั ส่วนการใช้สารเคมีถนอมน�ำ้ ยางตามฉลากไม่ควรใช้สาร
เร่งน�้ำยาง ส่งผลให้ปริมาณเนื้อยางแห้งต�่ำ
			 - ปัญหาการกรีด การใส่ปุ๋ย การผสมสารแอมโมเนีย
			 - การเก็บรักษาน�้ำยางจากสวนก่อนส่งโรงงานมีสิ่งแปลกปลอมปะปนในน�้ำยาง
			 - การใช้สารเคมีอื่นใดที่นอกเหนือจากค�ำแนะน�ำของโรงงานปะปนในน�้ำยางความล่าช้าในการน�ำ
น�้ำยางส่งโรงงานท�ำให้น�้ำยางเสื่อมคุณภาพ
			 - อุปกรณ์การเก็บยางพาราไม่สะอาดและได้มาตรฐาน
			 - การจัดระบบการกรีดยางให้กับแรงงานรับจ้างกรีด เพื่อให้ได้น�้ำยางที่มีคุณภาพ
		 (2) ราคาผลผลิตผันผวนไม่แน่นอน
4) ปัญหาด้านอื่น เช่น การสนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ตั้งของสวนยังไม่เปิดกว้าง ไม่มีการจัดฝึก
อบรมการกรีดยางพาราให้กับแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
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3. แนวทางในการพัฒนาการจัดการกรีดยางจากผลการศึกษา พบว่า มีแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
กรีดยาง ในด้านต่างๆ ดังนี้
1) แนวทางในการพัฒนาการจัดการ
		 (1) การฝึกอบรมการกรีดยางพารา ส�ำหรับแรงงานที่ต้องการเพิ่มทักษะและความช�ำนาญและแรงงาน
ต่างด้าว ที่ยังขาดความรู้และประสบการณ์
		 (2) การท�ำบัตรประจ�ำตัวหรือใบประกอบวิชาชีพ เป็นไปโดยสมัครใจ แต่ผู้ที่มีบัตรประจ�ำตัวอาจได้รับการ
สนับสนุนหรือส่งเสริมจากภาครัฐในบางเรื่อง
		 (3) การตั้งบริษัทรับจ้างกรีดยางเพื่อยกระดับความเป็นอยู่
		 (4) การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานและเจ้าของสวนยางพาราโดยการจัดสรรผลประโยชน์และ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมการปฏิบัติต่อกันด้วยความมีน�้ำใจ เอื้ออาทรระหว่างกัน และมีสวัสดิการเกษตรกร
		 (5) การคัดเลือกคนกรีดยาง โดยพิจารณาจากคนที่มีฝีมือ มีประสบการณ์ หรือผ่านการฝึกอบอบการกรีด
ยางพาราจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาก่อนรับเข้าท�ำงาน
2) แนวทางในการพัฒนาด้านการผลิต
		 (1) ความเหมาะสมของระบบกรีดที่ใช้
		 (2) การปรับปรุงบ�ำรุงดินเพื่อไม่ให้หน้ายางตาย และเพิ่มปริมาณน�้ำยาง
		 (3) การพัฒนาความรูเ้ รือ่ ง โรค แมลง การดูแลรักษาสวนยางพาราก่อนเปิดกรีด และการจัดการสวนยางพารา
หลังเปิดกรีด ระบบกรีด เพื่อพัฒนาคุณภาพในการกรีด และคุณภาพน�้ำยาง โดยฝึกอบรมการกรีดยางพารา
3) แนวทางในการพัฒนาด้านการตลาด
		 (1) เกษตรกรชาวสวนยางและผู้รับซื้อยางควรมีความซื่อสัตว์และจริงใจต่อกัน
		 (2) เกษตรกรควรบริหารจัดการขบวนการผลิตน�้ำยางให้ได้คุณภาพ
4) แนวทางการพัฒนาการจัดการการกรีดยางด้านอื่น ๆ
		 (1) ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านมาตรฐานการกรีดยางเพื่อแรงงานจะได้มีคุณภาพ
		 (2) กรมแรงงานดูแลเรื่องผลประโยชน์ของระหว่างเจ้าของสวนยางและแรงงานรับจ้างกรีดยางต้องการให้
หน่วยงานราชการดูแลแรงงานรับจ้างกรีดยางให้เป็นระบบ
		 (3) หน่วยงานภาครัฐขึน้ ทะเบียนแรงงานรับจ้างกรีดยางพาราและเปิดการฝึกอบรมเรือ่ งการกรีดยางให้กบั
เจ้าของสวนยางและแรงงานรับจ้างกรีดยาง ในช่วงการปิดหน้ายาง

4. สรุปและอภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรเจ้าของสวนยาง และแรงงานรับจ้างกรีดยางมีการจัดการ
การกรีดยางพาราส่วนใหญ่เป็นไปตามค�ำแนะน�ำทางวิชาการ เห็นได้จากปริมาณผลผลิตทีไ่ ด้รบั อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานกล่าว
คือ ได้ผลผลิตเฉลีย่ 250 กิโลกรัม/ไร่/ปี ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากท�ำเลทีต่ งั้ การปลูกยางพาราในพืน้ ทีต่ ำ� บลคลองพลู อ�ำเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี จัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม คือ เป็นพื้นที่ราบมีความเอียงไม่เกิน 35 องศา นอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่
ใช้พันธุ์ยางตามค�ำแนะน�ำของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร คือ พันธุ์ RRIM 600 มีการก�ำหนดระยะปลูกตามค�ำ
แนะน�ำของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ ระยะห่างระหว่างต้น 3 เมตร ระยะห่างระหว่างแถว 7 เมตร การกรีดยางพารา
เกษตรกรปฏิบัติเป็นไปตามหลักวิชาการ คือ จะเริ่มเปิดหน้ายางเมื่อวัดเส้นรอบต้นได้ 50 เซนติเมตรขึ้นไป เปิดกรีด
ครั้งแรกที่ระดับความสูงจากพื้นดิน 150 เซนติเมตร ความลาดชันของรอยกรีด 35 องศา ครั้งแรกอายุ 7 ปี ใช้ระบบการ
กรีดครึ่งล�ำต้น 2 วัน เว้น 1 วัน (2d/3) วิธีการกรีดนิยมท�ำมุมกรีดยางเอียง 35 องศา หนา 1.1–1.5 เซนติเมตร หากกรีด
ลึกเกินไปจะแก้ปัญหาโดยการทาสารเคมี เมื่อยางผลัดใบมักหยุดกรีด 2-3 เดือน หากยางเป็นโรคส่วนใหญ่นิยมหยุดกรีด
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ยางจนกว่าโรคจะหาย การกรีดส่วนใหญ่ไม่นยิ มเปลีย่ นความยาวของรอยกรีดในต้นเดียวกัน การปฏิบตั ดิ งั กล่าวสอดคล้อง
กับค�ำแนะน�ำของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
อย่างไรก็ตามแม้ว่าการปฏิบัติในการจัดการกรีดยางพาราของเกษตรกรส่วนใหญ่จะถูกต้องตามค�ำแนะน�ำทาง
วิชาการ แต่การจัดการดังกล่าวก็ยงั พบปัญหา อุปสรรคในการจัดการ ได้แก่ มาตรฐานแรงงานในการกรีดยางต่อวันต�ำ่ กว่า
เกณฑ์ โดย 1 คน กรีดยางได้ 75 ต้น/ชั่วโมง เฉลี่ย 301-400 ต้น/วัน ซึ่งต�่ำกว่ามาตรฐานสถาบันวิจัยยาง ซึ่งระบุว่า
เกษตรกร 1 คน สามารถกรีดหน้ายางปกติครึ่งล�ำต้นได้วันละ 450–500 ต้น
นอกจากนี้ยังพบปัญหาหน้ายางตาย หน้ายางแตก เปลือกยางแข็ง สาเหตุเกิดจากสภาพอากาศรวมถึงสภาพดิน
ไม่เอือ้ อ�ำนวย ไม่มกี ารบ�ำรุงต้นยางอย่างถูกวิธี มีการกรีดยางมากเกินไปและกรีดยางพาราต้นเล็กไม่ได้มาตรฐานตามหลัก
วิชาการของสถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร เนือ่ งจากในพืน้ ทีเ่ กิดปัญหาด้านปริมาณน�ำ้ ในภาคการเกษตรไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของต้นยางพาราต้องอาศัยน�้ำฝนตามฤดูกาล ส่งผลให้ต้นยางพาราไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร แรงงานรับจ้าง
กรีดยางไม่ได้มาตรฐานขาดความปราณีตในการกรีดคัดเลือกต้นยางกรีดก่อนอายุที่เหมาะสมและกรีดยางถี่ ไม่มีการพัก
หน้ายาง ซึ่งโดยปกติจะแนะน�ำให้มีพักต้นยาง ในช่วงพักต้นยางมีการใส่ปุ๋ยบ�ำรุงต้น การเปิดกรีดต้องกรีดยางที่มีอายุ
อย่างน้อย 7 ปี และมีเส้นรอบวงอย่างน้อย 50 เซนติเมตร และการมีแหล่งน�้ำส�ำรองในสวน
ปัญหาด้านแรงงาน พบว่ามีปญ
ั หาการขาดแคลนแรงงาน และคุณภาพของแรงงานต�ำ่ เนือ่ งจากแรงงานบางส่วน
ย้ายออกนอกพื้นที่แรงงานใหม่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ความไม่มั่นคงในอาชีพ ความไม่มีความ
รับผิดชอบเกิดผลกระทบต่อการกรีดยาง การพักผ่อนไม่เพียงพอ ท�ำให้ขาดความประณีตในการกรีดแรงงานรับจ้างกรีด
ยางบางรายขาดฝีมือในการกรีดยางพารา ขาดความรู้ ประสบการณ์การกรีดยางพารา ท�ำให้เกิดปัญหาการจัดการในการ
กรีดในเบื้องต้นในแต่ละสวน แรงงานต่างด้าวยังไม่มีฝีมือ และการแย่งแรงงานจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ปัญหาด้านคุณภาพผลผลิตยางพารา คุณภาพของน�้ำยางไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ค้ายางในพื้นที่ คือ
มีสิ่งแปลกปลอมในน�้ำยาง มีการผสมสารแอมโมเนียเกินอัตราส่วนที่แนะน�ำในฉลากอาจเป็นเพราะเกษตรกรขาดความ
เอาใจใส่ในการดูแลแปลง และดูรักษาความสะอาดแปลง ไม่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะปะปนในน�้ำยางและขาดความ
ซื่อสัตย์
ปัญหาด้านผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของสวนยางและแรงงานรับจ้างกรีดยาง ไม่มีการสร้างมาตรฐานกลาง
ในการก�ำหนดอัตราการแบ่งผลประโยชน์ แรงงานรับจ้างกรีดยางจะเลือกท�ำงานกับเจ้าของสวนที่ตกลงผลประโยชน์ได้
ลงตัว แต่มีเกษตรกรบางส่วนยังไม่พอใจกับข้อตกของเจ้าของสวนยาง ในขณะที่เจ้าของสวนบางคนจ่ายค่าแรงล่าช้า
ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจของแรงงานรับจ้าง ส่วนแรงงานรับจ้างกรีดยางขอเพิ่มอัตราส่วนผลประโยชน์ให้ตนเองได้รับ
มากขึ้น นอกจากนี้เจ้าของสวนต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานต่างด้าวเป็นการเพิ่มต้นทุน
จากปัญหาดังกล่าวผูเ้ กีย่ วข้องได้นำ� เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการการกรีดยางพารา ดังนี้ ภาครัฐควรมีการ
สนับสนุนให้มกี ารฝึกอบรมความรูเ้ รือ่ ง โรค แมลง การดูแลรักษาสวนยางพาราการกรีดยางทีถ่ กู วิธี การรักษาน�ำ้ ยางให้ได้
คุณภาพ สร้างจิตส�ำนึกรักในอาชีพและมีความซือ้ สัตย์ นอกจากนีค้ วรก�ำหนดมาตรฐานแรงฝีมกี ารรับจ้างกรีดยาง ก�ำหนด
มาตรฐานผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรเจ้าของสวนยางกับแรงงานรับจ้างกรีดยางให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรเจ้าของสวนยางกับแรงงานรับจ้างกรีดยาง ซึ่งสอดคล้องกับ
ความหมายของการพัฒนาที่ว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพิ่มปริมาณสินค้าหรือการเพิ่ม
รายได้เท่านัน้ แต่อยูท่ กี่ ารเพิม่ ความพอใจ ความสุขของประชาชนมากกว่านอกจากนีภ้ าครัฐควรมีการขึน้ ทะเบียนแรงงาน
ฝีมอื และแรงงานต่างด้าว เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั เกษตรกรเจ้าของสวนยางกับแรงงานรับจ้างกรีดยาง ก�ำหนดกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานเรื่องการว่าจ้างการจ่ายเงิน เพื่อลดปัญหาการจ่ายเงินไม่ตรงเวลา
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 ระดับเกษตรกร
		 1) การใช้ระบบกรีดที่เหมาะสมกับพันธุ์ยาง ทั้งการกรีดเปลือกเดิมหน้าล่างเปลือกงอกใหม่
		 2) การกรีดหน้าสูง และการกรีดร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งน�้ำยาง ให้เกษตรได้น�ำเทคโนโลยีการผลิตยางที่
เหมาะสมไปใช้เพิ่มผลผลิตต่อครั้งกรีดสูงขึ้น คุ้มค่าการปฏิบัติงาน โดยเน้นผลผลิตที่ได้รับในระยะยาวซึ่งเพิ่มอายุการกรีด
และมูลค่าของต้นยางให้สูงขึ้น
		 3) เกษตรกรไม่ควรเปิดกรีดต้นยางที่ยังไม่ได้ขนาดเปิดกรีด เพราะให้ผลผลิตต�่ำและต้นยางชะงัก
การเจริญเติบโต
		 4) เกษตรกรไม่ควรกรีดยางทุกวันหรือกรีดติดต่อกันหลายวัน เพราะมีการสิน้ เปลืองเปลือกสูงมีจำ� นวนต้น
ยางแสดงอาการเปลือกแห้งสูงส่งผลให้ผลผลิตต�่ำ เปลือกงอกใหม่บาง และต้นยางชะงักการเจริญเติบโต
		 5) เกษตรกรควรหยุดกรีดในช่วงต้นยางผลัดใบ หากมีความจ�ำเป็นต้องกรีดควรหยุดกรีดในช่วงระหว่าง
ต้นยางผลิใบใหม่
		 6) การกรีดยาง เป็นงานที่ต้องใช้คนที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งมีผลต่อทางปริมาณน�้ำยางที่จะ
ได้ รวมถึงมูลค่าต้นยาง ถ้ากรีดไม่ดกี จ็ ะได้นำ�้ ยางน้อย และต้นยางเสียหายท�ำให้มลู ค่าต้นยางเมือ่ โคนต�ำ่ โดยปัจจุบนั ปัญหา
ส�ำคัญคือ การขาดแคลนแรงงานกรีดยาง เนื่องจากแรงงานภาคการเกษตรหันไปท�ำงานอย่างอื่นแทน ในขณะที่แรงงานที่
มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการท�ำงานต�่ำ ท�ำให้ต้องจ้างแรงงานพม่าและแรงงานกัมพูชาเข้ามากรีด
ยาง ซึ่งไม่ได้ให้ความใส่ใจและระมัดระวังในการกรีดยางเท่าที่ควร
		 1.2 ระดับเจ้าหน้าที่
		 1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรยังมีบทบาทน้อยมากในการเป็นแหล่งให้ค�ำปรึกษา และแหล่งให้ความรู้
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมควรหาวิธีการส่งเสริมที่เข้าถึงและตรงจุดกับความต้องการของเกษตรกร และเป็นแหล่งให้ค�ำ
ปรึกษาให้ความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ให้ความรู้สึกเป็นกันเองแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง
		 2) การส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เช่น การท�ำปุ๋ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพสูตรบ�ำรุงต้น/ผล และ
นํ้าหมักฉีดพ่นป้องกันก�ำจัดโรคแมลง การเลี้ยงไส้เดือนดิน การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง เป็นต้น
		 3) จัดทีมประเมินสภาวการณ์การผลิตและการตลาดระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตร
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมการค้าภายใน เพื่อให้เกิดการท�ำงานแบบบูรณาการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดอย่าง
ตรงประเด็น
		 1.3 ระดับนโยบาย
		 1) การก�ำหนดเขตพืน้ ทีป่ ลูกยางพาราของเกษตรกรรายย่อยอย่างเหมาะสมกับขนาดสวนยางพาราการน�ำ
จุดแข็งด้านการผลิตการเลือกพันธุ์ยางพาราให้เหมาะสมกับเขตพื้นที่ นอกจากนี้ การดูแลรักษาต้นยางจ�ำเป็นต้องป้องกัน
โรคระบาดศัตรูพืชและการเปิดกรีดหน้ายางให้เหมาะสมกับขนาดของสวนยาง
		 2) รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรประกันราคารับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงอย่างมีมาตรฐานและ
เป็นธรรม
		 3) หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรมีการจัดให้มกี ารให้ความรูท้ เี่ กีย่ วกับการผลิตยางพาราคุณภาพดีแก่เกษตรกร
		 4) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแรงงานรับจ้างกรีดยางพาราที่ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด
		 5) พัฒนางานวิจัยทั้งในด้านพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
		 6) ควรมีการหาแหล่งตลาดไว้รองรับกับผลผลิตของเกษตรกรทีอ่ อกมาแต่ละปี เพือ่ ป้องกันผลผลิตล้นตลาด
		 7) พัฒนาวิธีในการแปรรูปผลผลิตยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า แก้ปัญหาผลผลิตราคาตกต�่ำ
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		 8) ควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการผลิต การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา
		 9) ควรมีการเปิดสถาบันการพัฒนาการผลิตยางพาราแบบครบวงจร
		 10) รัฐบาลควรจะส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาแรงงาน และข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่ โดยการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตยางพารา และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
เพิ่มผลผลิต จะช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยจ้างแรงงานและใช้พื้นที่เท่าเดิม ดังกรณีของประเทศมาเลเซียที่ใช้เทคโนโลยีให้
น�้ำยางไหลได้นานเพื่อเพิ่มปริมาณน�้ำยาง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.
2.
3.
4.

ควรศึกษาการจัดการการผลิตละการตลาดยางพาราของต�ำบลอื่น เพื่อเกิดการเปรียบเทียบ
ควรศึกษาด้านต้นทุนการผลิตและการตลาดของเกษตรกร
ควรศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพยางพาราของเกษตรกร
ควรศึกษาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการรวมกลุม่ ในการผลิตและการจัดการด้านการตลาดยางพาราของเกษตรกร

5. กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�ำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์ และความกรุณาจาก นายชวลิต
หุ่นแก้ว ประธานกรรมการสอบ รองศาสตรจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตรจารย์ ดร.หฤษฎี
ภัทรดิลก และคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทีไ่ ด้ให้คำ� ชีแ้ นะ แนะน�ำ
และให้แนวคิดในการจัดท�ำวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ เกษตรกรชาวสวนยางพารา ต�ำบลคลองพลู อ�ำเภอหนองใหญ่ ผู้ค้ายางพาราในเขตพื้นที่
อ�ำเภอหนองใหญ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเพื่อนนักศึกษาที่ได้กรุณาให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ ช่วยเหลือ ให้งาน
วิจัยส�ำเร็จลงได้
วิทยานิพนธ์เล่มนี้คงไม่เสร็จสมบูรณ์ลงได้ หากขาดการสนับสนุนช่วยเหลือและการให้ก�ำลังใจจาก บิดา มารดา
ครอบครัว และเพื่อนๆ ความดีหรือประโยชน์ที่จะได้จากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ บิดา มารดา ครู อาจารย์
ผู้มีพระคุณ ตลอดจนนักวิชาการทุกท่านที่ศึกษาค้นคว้าทดลอง และรวบรวมข้อมูลความรู้นั้นเขียนเป็นต�ำราต่างๆ
ให้ผู้วิจัยน�ำมาใช้ประกอบในการศึกษาครั้งนี้
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