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บทคัดยอ 

 
ภายใตภาวะราคายางที่ผันผวนในปจจุบันสงผลใหเกษตรกรชาวสวนยางมีการปรับตัวโดยเฉพาะการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการเก็บเกี่ยวที่มีความเขมขนมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได จากการศึกษาพบวา 
เขตนิเวศนเกษตรสวนยางพาราขนาดเล็กเปน 3 เขตนิเวศนหลักไดแก เขตนิเวศนการทําสวนยางที่ราบลุม เขตนิเวศน
การทําสวนยางที่ควนหรือที่ลอนลาดและเขตนิเวศนการทําสวนยางที่สูง หรือพื้นที่ภูเขา  การปลูกยางพาราไดขยาย
พื้นที่ปลูกในทุกเขตนิเวศนเกษตรและมีการขยายพื้นที่ปลูกในพื้นที่ไมเหมาะสม มีการใชเทคโนโลยีผลิตที่แตกตางกัน 
เชน การจัดการผลิต การจัดการแรงงาน และการใชระบบกรีดยางพารา เปนตน ในแตละเขตนิเวศนเกษตรมีระบบ
การทําสวนยางพาราเชิงเดี่ยวสัดสวนสูง และระบบเกษตรมีความหลากหลายมากขึ้นในเขตนิเวศนการทําสวนยางที่
ราบลุมและเขตนิเวศนการทําสวนยางที่ราบสูงหรือที่ลอนลาด ระบบกรีดยางพาราในพื้นที่แบงออกเปนสองระบบ
กรีดหลักคือ ระบบกรีดตามขอแนะนําของสถาบันวิจัยยาง และระบบกรีดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ระบบกรีดที่นิยม
ใชไดแก ระบบกรีด 1/3S 3d/4 1/2S 2d/3 1/2S 3d/4 1/2S d/2  และ 1/3S 2d/3  โดยเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ขนาดเล็กมุงเนนเพิ่มผลผลิตและรายไดดวยการเลือกใชระบบกรีดที่มีความถี่กรีดสูง แรงงานกรีดยางมีทั้งแรงงาน
ครัวเรือน และแรงงานจางกรีด  และพบวา แรงงานกรีดครัวเรือนมีประสิทธิภาพสูงกวาแรงงานจางกรีด เกษตรกร
ชาวสวนยางพารามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลผลิตจากการผลิตยางแผนดิบมาเปนการผลิตน้ํายางสด ซึ่งการผลิต
น้ํายางสดมจีํานวนชั่วโมงการทํางานนอยกวาการผลิตยางแผนดิบประมาณ 2 ชั่วโมงตอครัวเรือน ผลการวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตรของระบบกรีดเกษตรกรที่นิยมใชพบวา ระบบกรีด 1/3S 3d/4 ไดรับผลตอบแทนมากกวาเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราที่เลือกใชระบบกรีดยางพาราระบบกรีดอื่นๆ แตมีประสิทธิภาพแรงงานต่ํากวาระบบกรีด 1/2S 2d/3 
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บทนํา 
ยางพารา (Hevea brasiliensis) เปนพืชสกุล euphorbiaceae มีถิ่นกําเนิดในแถบลุมแมน้ําอะเมซอน 

ประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใต เปนพืชพรรณที่รวบรวมมาจากรัฐพารา ซึ่งเปนทาแหงหนึ่งในแมน้ําอะเมซอน รอยละ 
99 ของยางธรรมชาติที่ปลูกเปนพืชชนิดนี้ ดังนั้นองคการสากลระหวางประเทศจึงยอมรับคําวา ยางพารา (Para 
rubber) วาเปนตัวแทนของยางธรรมชาติ (Natural rubber) ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของโลก เนื่องจาก
เปนพืชที่มีการปลูกอยางกวางขวางเกือบทุกทวีปในโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งเปนแหลง
ปลูกยางพาราที่สําคัญของโลก มีผลผลิตมากกวารอยละ 90 ของผลผลิตยางโลก  ประเทศผูผลิตหลักไดแก ไทย 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ยางพาราเขามาปลูกในประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2442-2444 โดย พระยารัษฎานุ
ประดิษฐ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เจาเมืองตรัง ในขณะนั้นไดนําเมล็ดยางพารามาปลูกครั้งแรกที่อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง เวลาตอมาไดมีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราอยางกวางขวางทั่วทั้ง 14 จังหวัดภาคใต และ 3 
จังหวัดทางภาคตะวันออก หลังจากนั้นมีความพยายามขยายพื้นที่ปลูกในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ จนกระทั่งปจจุบันยางพารากลายเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย มีผลผลิตเปนอันดับหนึ่งของ
โลกตั้งแตป พ.ศ. 2534 จนในปจจุบัน มีพื้นที่ปลูกยางพาราในป พ.ศ. 2550 ประมาณ 15.35 ลานไร (RRIT, 2008) 
พื้นที่สวนใหญอยูในภาคใตประมาณ 11.11 ลานไร หรือรอยละ 72.4 ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศ ครอบคลุม
พื้นที่ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต ภายใตภาวะราคายางผันผวนในปจจุบันสงผลใหเกษตรกรชาวสวนยางมีการปรับตัว
โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนวิธีการผลิตและการเกบ็เกี่ยวที่มีความเขมขนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลใหผลผลิตยางพาราลดลง
เมื่อกรีดติดตอกันนานหลายป และเปนระบบกรีดที่มีคาใชจายและคาแรงงานสูงเมื่อคิดผลผลิตที่ไดตอการสูญเสีย
เปลือก  ดังนั้นวัตถุประสงคการศึกษา (1)ศึกษาลักษณะเขตนิเวศนการทําสวนยางพารา ในภาคใต (2) ศึกษาระบบ
กรีดยางพาราและเงื่อนไขในการเลือกใชระบบกรีดยางพาราของเกษตรกร (3) ศึกษาการจัดการแรงงานและ
ประสิทธิภาพการใชแรงงาน และ (4) วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรดานการจัดการผลิตภายใตระบบกรีดยางพารา 
 
ระบบการทําสวนยางพารา: แนวคิดเชิงระบบเกษตร 
  Somboonsuke และคณะ (2002) ไดศึกษาแนวคิดระบบการทําสวนยางพาราของไทยในปจจุบันใน
มุมมองเชิงระบบ (system approach) พบวามีความเกี่ยวของสัมพันธกันระหวางองคประกอบทางกายภาพ ชีวภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคมที่สงผลกระทบตอความสามารถในการผลิตของระบบและการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยาง 
จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวา เกษตรกรเปนหัวใจสําคัญของระบบเนื่องจากความสําเร็จของการดําเนินงานของระบบ
การทําฟารมสวนยางคือความสามารถในการรับขาวสารความรู การดัดแปลงความรู และตัดสินใจการควบคุม 
(decision  making) และการจัดการฟารม และผลผลิตของตนเอง 
 
ระบบกรีดยางพารา 

การนําผลผลิตน้ํายางออกจากตนยางจําเปนตองใชวิธีการกรีด เกษตรกรชาวสวนยางพาราจึงควรศึกษา
และปฏิบัติอยางถูกตอง ซึ่งจะทําใหไดผลผลิตที่คุมคาและยั่งยืน ไมทําใหตนยางเสียหาย มีอายุการกรีดนาน การ
เลือกใชระบบการกรีดยางขึ้นอยูกับปจจัยพันธุยาง ภูมิอากาศ และความจําเปนอื่นๆ เปาหมายสําคัญประการหนึ่ง
คือ ไมสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราใชระบบกรีดที่กรีดทุกวันอยางที่นิยมปฏิบัติเพราะผลผลิตจะลดลงเมื่อ
กรีดติดตอกันเปนเวลานาน  เสียคาใชจายเพิ่มขึ้น และส้ินเปลืองแรงงาน  จึงตองมีการวางแผนการใชระบบกรีดให
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เหมาะสมโดยระบบกรีดมาตรฐานที่สถาบันวิจัยยาง(สถาบันวิจัยยาง, 2547) แนะนําไว คือ (1) ระบบกรีดครึ่งลําตน 
วันเวนสองวัน  (2) ระบบกรีดครึ่งลําตนวันเวนวัน  (3) ระบบกรีดครึ่งลําตน สองวันเวนวัน  (4) ระบบกรีดหนึ่งในสาม
ของลําตน สองวันเวนวัน  (5) ระบบกรีดหนึ่งในสามของลําตน วันเวนวันควบคูกับการใชสารเคมีเรงน้ํายางความ
เขมขน 2.5% 

 
ภาพที่ 1 ระบบการทําสวนยางพารา: แนวคิดเชิงระบบเกษตร 
ที่มา  :  Somboonsuke และคณะ (2002) 
 

โดยระบบกรีดที่แนะนําทั้ง 5 ระบบนี้ใหผลผลิตตอครั้งของการกรีดดี มีความสิ้นเปลืองเปลือกตอปนอย 
เปลือกงอกใหมหนาพอเมื่อกลับมากรีดใหม ปริมาณเนื้อยางแหง (DRC) ดี และตนยางมีอาการเปลือกแหงนอย จาก
รายงานการสํารวจการกรีดยางป 2545 ในภาคใต ภาคตะวันออก และภาคอีสานพบวาเกษตรกรใชระบบกรีดที่
แตกตางกัน 15 ระบบกรีด โดยมีระบบกรีดถี่เปนสวนมากคือ ระบบกรีดหนึ่งในสามของลําตนและหนึ่งในสองของลํา
ตน โดยกรีดสามวันหยุดหนึ่งวัน (1/3S 3d/4, 1/2S 3d/4) มากถึง 54 เปอรเซ็นต กรีดติดตอกันเกือบทุกวัน (1/3S 
d/1, 1/3S 6d/7, 1/3S 5d/6, 1/3S 4d/5 และ 1/2S 7d/8) มากถึง 34 เปอรเซ็นต  ในขณะที่ระบบกรีด 1/2S d/2 1/2S 
2d/3 และ 1/3S 2d/3 ซึ่งเปนระบบกรีดแนะนําของสถาบันวิจัยยางมีการใชคอนขางนอย (จิรากร, 2542 อางโดย 
พิชิต, 2546) จากการศึกษาระบบกรีดที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับยางพันธุ RRIM 600 ของ
พิศมัยและคณะ (2546) พบวาระบบกรีดที่เหมาะสมคือ ระบบกรีด 1/2S 2d/3 และระบบกรีด 1/3S 2d/3 สวนการใช
ระบบกรีดที่ไมเหมาะสมจะมีผลเสียคือ ผลผลิตจะลดลง ระหวางการกรีดตนยางจะชะงักการเจริญเติบโตมาก เปน
โรคเปลือกแหงไดงาย เปลือกหมดเร็ว ไมสามารถกรีดซ้ําเปลือกที่งอกใหมไดจนสงผลใหตนยางมีการกรีดอายุส้ันลง  
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และตองโคนเพื่อปลูกใหมเร็วขึ้น (Gohet and Chantuma, 2004) ระบบกรีดที่มีความถี่สูงจะสงผลกระทบระยะยาว
กับสภาพตนยางพารา รวมทั้งความเปนอยูของเกษตรกรชาวสวนยางพาราดวย  
วิธีการศึกษา 

 
 พื้นที่ที่ศึกษาไดแก จังหวัดสงขลาใน 5 อําเภอ คือ อําเภอนาหมอม อําเภอรัตภูมิ อําเภอหาดใหญ อําเภอบาง
กลํ่า และอําเภอควนเนียง โดยเปนการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ จาก
กลุมตัวอยางไดแกเกษตรกรชาวสวนยางพารา จํานวน 118 ราย ดวยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง(Structured 
Interview Form) และการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลัก (Key informant) 
จํานวน 45 ราย ตามระบบกรีดยางพารา ดวยแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง(Unstructured interview form) 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติเชิงพรรรณา รอยละ และคาเฉลี่ย และวิเคราะหทางเศษฐศาตรการจัดการ
ผลิตของระบบการผลิตยางพารา (Cherdchom, 2002) สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพทําการวิเคราะห 
เปรียบเทียบสังเคราะห จําแนกประเภท ระยะเวลาดาํเนินการวิจัยตั้งแต 1 พฤษภาคม 2550 - 30 เมษายน 2551 
 
ผลการศึกษา 

 
เขตนิเวศนการทําสวนยางพารา 
จากการศึกษาพบวา เขตนิเวศนเกษตรการทําสวนยางพาราในจังหวัดสงขลาโดยเกณฑลักษณะภูมิ

ประเทศสามารถแบงออกเปน 3 เขตนิเวศน คือ (1) เขตนิเวศนการทําสวนยางที่ราบลุม (Plain area) (2) เขตนิเวศน
การทําสวนยางที่ควนหรือที่ลอนลาด (Rolling area) และ (3) เขตนิเวศนการทําสวนยางที่สูงหรือที่ภูเขา (Highland 
area or Mountain area) ซึ่งลักษณะของเขตนิเวศน แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ลักษณะเขตนิเวศนการทําสวนยางพาราในจังหวัดสงขลา 

ลักษณะภูมิประเทศ เขตนิเวศนที่สูง 
หรือที่ภูเขา 

เขตนิเวศนที่ควน 
หรือที่ลอนลาด 

เขตนิเวศนที่ราบลุม 

สภาพพื้นที่ ลาดชันหรือภูเขา ควนหรือลอนลาด ที่ราบ ที่ราบชายฝง 
ความลาดชัน 20 - 30° 10 - 20° < 10° 
ความสูงจากระดับน้ําทะเล 
(เมตร) 

100-500 20 - 100 0 - 20 

อุณหภูมิ (° C) * 26.5 28.2 28.0 
ปริมาณน้ําฝน (มิลลิเมตร) * 1,969.0 1,505.0 1,916.0 
ความชื้นสัมพัทธ (%) * 76.0 73.0 73.0 
ชนิดของดิน ดินรวน ดินเหนียวปน

ทราย  ดินรวนปนทราย 
ดินรวนปนเหนียว ดินเหนียวปนทราย 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
ลักษณะภูมิประเทศ เขตนิเวศนที่สูง 

หรือที่ภูเขา 
เขตนิเวศนที่ควน 
หรือที่ลอนลาด 

เขตนิเวศนที่ราบลุม 

ความเปนกรด-ดางของดิน 4.5-5.5 4.5-5.5 5.0-5.5 
สีของดิน เทา และน้ําตาล น้ําตาล เทา และน้ําตาล 
การระบายน้ํา ดี ไมดี ไมดี 
ความอุดมสมบูรณของดิน ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

ไมยืนตน และยางพารา ยางพารา  ขาว มะพราว 
ไมผล และเลี้ยงสัตว 

ไมยืนตน ยางพารา  ไม
ผล นา ไร และเลี้ยงสัตว 

ระบบการทําสวนยาง ยางพาราอยางเดียว 
ยางพารากบัไมผล 
ยางพารากับกิจกรรม
การเกษตรอื่นๆ 
ยางพารากับไมโตเร็ว 
 

ยางพาราอยางเดียว 
ยางพารากับพืชรวม 
ยางพารากับขาว 
ยางพารากับไมผล 
ยางพารากับเล้ียงสัตว 
ยางพารากับกิจกรรม
การเกษตรอื่นๆ 

ยางพาราอยางเดียว 
ยางพารากับพืชรวม 
ยางพารากับขาว 
ยางพารากับไมผล 
ยางพารากับเล้ียงสัตว 
ยางพารากับกิจกรรม
การเกษตรอื่นๆ 

หมายเหตุ: * อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน และความชื้นสัมพัทธ เปนขอมูลคาเฉลี่ยประจําป 2550 
 
 ระบบการทําฟารมสวนยางพาราที่พบในแตละเขตนิเวศนนพบวา ระบบการทําสวนยางพาราเชิงเดี่ยว เปน
ระบบผลิตที่สําคัญและมีสัดสวนเลือกใชมากที่สุดในทุกเขตนิเวศนน และระบบเกษตรมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นใน
เขตนิเวศนยางพาราที่ควนหรือที่ลอนลาด และเขตนิเวศนที่ราบลุม เชน ระบบการทําฟารมสวนยางพารารวมกับการ
ปลูกพืชรวม ทํานา ไมผล เล้ียงสัตว และผสมผสานกิจกรรมเกษตรหลายอยาง เปนตน ดังแสดงในภาพที่ 2 
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                เขตนิเวศนที่สูง หรือที่ภูเขา                            เขตนิเวศนที่ราบสูงหรือที่ลอนลาด                               เขตนิเวศนที่ราบลุม   
ภาพที่ 2 ระบบการทําฟารมสวนยางพาราจําแนกตามเขตนิเวศนการทําสวนยางพาราในจังหวัดสงขลา  
หมายเหตุ R1: ระบบการทําฟารมสวนยางพาราเชิงเดี่ยว, R2: ระบบการทําฟารมสวนยางพารารวมกับการปลูกพืชแซม R3: ระบบ
การทําฟารมสวนยางพารารวมกับการปลูกขาว, R4: ระบบการทําฟารมสวนยางพารารวมกับการปลูกไมผล R5: ระบบการทําฟารม
สวนยางพารารวมกับการเลี้ยงสัตว, R6: ระบบการทําฟารมสวนยางพารารวมกับการเกษตรผสมผสาน R7: ระบบการทําฟารมสวน
ยางพารารวมกับการปลูกไมโตเร็ว 
 
ระบบกรีดยางพารา 

ประเภทระบบกรีดยางพารา 
ระบบกรีดยางพารา แบงออกเปนสองระบบกรีดหลัก คือ 1) ระบบกรีดตามขอแนะนําของสถาบันวิจัยยาง 

คือระบบกรีดที่มีความถี่กรีดไมเกิน 2 วัน หยุดพักหนายาง 1 วัน และ2) ระบบกรีดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่ 
คือ ระบบกรีดที่มีความจํานวนวันกรีดมากกวา 3 วันขึ้นไปและหยุดพักหนายาง 1 วัน รวมทั้งระบบกรีดที่มีการกรีด
ทุกวันหรือหยุดกรีดบางวัน (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ประเภทของระบบกรีดยาง 
รายการ ระบบกรีดที่มีความถี่ปกติ ระบบกรีดที่มีความถี่สูง 

ร ะ บ บ ก รี ด
แนะนํา 
ของ
สถาบันวิจัย
ยาง 

1) กรีดครึ่งลําตนวันเวนสองวัน (1/2S d/3)  
2) กรีดครึ่งลําตนวันเวนวัน (1/2S d/2)  
3) กรีดครึ่งลําตนสองวันเวนวัน (1/2S 2d/3)  
4) กรีดหนึ่งในสามของลําตนสองวันเวนวัน 

(1/3S 2d/3)  
5)  กรีดหนึ่งในสามของลําตนสองวันเวนวัน

รวมกับการใชสารเคมีเรงน้ํายาง (1/3S d/3 
+ET2.5%) 

ไมมี 

ระบบกรีดที่
พบในพื้นที่ 

1) กรีดครึ่งลําตนวันเวนวัน (1/2S d/2) 
2) กรีดครึ่งลําตนสองวันเวนวัน (1/2S 2d/3) 
3) กรีดหนึ่งในสามของลําตนสองวันเวนวัน 

1) กรีดครึ่งลําตนสามวันเวนวัน (1/2S 3d/4)  
2) กรีดครึ่งลําตนสองสี่วันเวนวัน (1/2S 4d/5) 
3) กรีดหนึ่งในสามของลําตนสามวันเวนวัน 
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(1/3S 2d/3)  
 
 

(1/3S3d/4) 
4) กรีดหนึ่งในสามของลําตนส่ีวันเวนวัน (1/3S 

4d/5)  
5) กรีดหนึ่งในสามของลําตนหาวันเวนวัน 

(1/3S 5d/6)  
6) กรีดหนึ่งในสามของลําตนหกวันเวนวัน 

(1/3S 6d/7) 
7) กรีดหนึ่งในสามของลําตนกรีดทุกวัน (1/3S 

d/1) 
 

ระบบกรีดที่พบในพื้นที่มี 10 ระบบกรีดไดแก  1/3S 3d/4, 1/2S 2d/3, 1/2S 3d/4, 1/2S d/2, 1/3S 2d/3, 
1/2S 4d/5 , 1/3S 4d/5, 1/3S 5d/6, 1/3S 6d/7 และ 1/3S d/1 ตามลําดับ และระบบกรีดที่นิยมใชไดแก ระบบกรีด 
1/3S 3d/4 รอยละ 33.7  ระบบกรีด  1/2S 2d/3 รอยละ 20.7  ระบบกรีด1/2S 3d/4 และ1/2S d/2  รอยละ 15.2  
ระบบกรีด 1/3S 2d/3 รอยละ 6.5 และระบบกรีดที่มีความถี่กรีดมากกวาส่ีวันรอยละ 8.7  (ภาพที่ 3)  
จากผลการศึกษา ชี้ใหเห็นวา ระบบ1/3S 3d/4 เปนระบบที่เกษตรกรนิยมใช มีความถี่กรีดสูง ใหผลิตผลสะสมสูงและ
เปนระบบกรีดที่ไมใชระบบกรีดแนะนําของสถาบันวิจัยยาง 
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ภาพที่ 3 สัดสวนระบบกรีดยางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

Remark:* 1/3S 3d/4:Third spiral tapping three days stop one day,1/2S2d/3  Haft spiral tapping 
two days stop one day,1/2S3d/4  Haft spiral tapping three days stop one day,1/2Sd/2   Haft spiral 
tapping one day stop one day,1/3S 2d/3 Third spiral tapping two days stop one day,1/3S4d/5 Third 
spiral tapping four days stop one day,1/3S5d/6  Third spiral tapping five days stop one day,1/3S6d/7 
Third spiral tapping six days stop one day, and 1/2S4d/5  Haft spiral tapping  four days stop one day. 
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เงื่อนไขในการตัดสินใจเลือกระบบกรีดยางพารา 
เงื่อนไขที่มีผลตอการเลือกระบบกรีดของเกษตรกรชาวสวนยางพบวา ความยากงายตอการทํางาน ปริมาณ

ผลผลิต อายุสวนยาง เปนปจจัยที่สําคัญระดับมาก และปจจัยอื่นๆที่มีความสําคัญระดับปานกลางถึงนอย เชน 
ระยะเวลาใชหนากรีดยาง ความสิ้นเปลืองเปลือก และหนากรีดเกิดโรค เปนตน และพบวาความตองการเพิ่มผลผลิต/
รายไดเพิ่มเปนเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจเลือกระบบกรีดที่มีความถี่กรีดสูง ในขณะที่เกษตรกรเลือกใชระบบกรีด
ความถี่ต่ําใหความสําคัญกับปริมาณผลผลิตสูง งายตอการทํางาน อายุสวนยางนอยหรือเพิ่งเปดกรีด ระยะเวลาใช
หนากรีดนานหรือกรีดมากกวา 25 ป  มีเปลือกงอกใหมสมบูรณและเกิดโรคหนายางนอย นอกจากนี้การเลือกระบบ
กรีดยังตองคํานึงถึงปจจัยอื่นๆ เชน เขตนิเวศนเกษตรสวนยางพารา ลักษณะชีวกายภาพสวนยาง ระบบการผลิตและ
การจัดการผลิต การสนับสนุนเทคโนโลยีและความรูดานการผลิตยางพาราจากภาครัฐ แรงงานกรีดยาง วิธีการ
ปฏิบัติงานกรีดและการจัดการ ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ และประสบการณและการเรียนรูของแรงงานกรีด ซึ่ง
ปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธอยางเชื่อมโยงและสงผลซึ่งกันและกันในการตัดสินเลือกระบบกรีดยางของเกษตรกร 
และมีขอสังเกตุประการคือ เกษตรกรชาวสวนยางพาราจะปรับเปลี่ยนระบบกรีดไดตลอดเวลาเชนเดียวกันภายใต
เงื่อนไขดังกลาว (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 เงื่อนไขในการเลอืกระบบกรีดยางพารา 

เงื่อนไข 1/3S 3d/4 1/2S 2d/3 1/2S 3d/4 1/2S d/2 1/3S 2d/3 
1. ความยากงายตอการทํางาน + + + + + + + + + + + + + + 
2.ปริมาณผลผลิต                         + + + + + + + + + + + + + + + 
3. อายุสวนยาง                            ++ + + + + + + ++ + + + 

4. ระยะเวลาใชหนากรีด               + ++ ++ ++ + + 
5. มีความสิ้นเปลืองเปลือก           + ++ + + + + ++ 
6. หนากรีดเกิดโรค/เปลือกแหง     ++ + ++   
7. พันธุยาง / ขนาดตนยาง             + + ++ + 

8. จํานวนแรงงานกรีดยาง             +  +  
9. ความสมบูรณของเปลือกงอก      + + +  
10. สภาพแวดลอมสวนยาง           +   + 
11. ความตองการเงินสด/รายได    + + + + ++  + 
หมายเหตุ: ระดับความสําคัญ + ++ มาก ++ ปานกลาง + นอย 
 
การจัดการแรงงานกรีดยางพารา 

จํานวนวันกรีดในรอบป 
จํานวนวันกรีดในรอบป2551 โดยเฉลี่ย 137.17 วันตอป และ 21.52 วันตอเดือน ทั้งนี้จํานวนวันกรีดของ

ระบบกรีดสามารถเพิ่ม-ลดไดเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และสภาพภูมิอากาศ ระบบกรีด
1/3S3d/4 มีจํานวนวันกรีด 142.81วันตอป และ 21.25 วันตอเดือน ดังภาพที่ 4 จากผลการศึกษาพบวา พื้นที่เขต
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นิเวศนการทําสวนยางที่ควนหรือที่ลอนลาดมีจํานวนวันกรีดรอบปมากที่สุดเมื่อเทียบกับเขตนิเวศนอื่น คือ 139.64 
วันตอปและ 22.42 วันตอเดือน  
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   ภาพที่ 4 จํานวนวันกรีดในรอบป 2551 จําแนกตามระบบกรีดยางพารา                                             

 
สถานภาพของแรงงานกรีดยางพารา 
แรงงานกรีดยางประกอบดวย แรงงานครัวเรือนซึ่งเปนเจาของสวน และแรงงานจางกรีดแบบแบงผลผลิต 

(Sharetapper) ซึ่งแบงผลประโยชนรวมระหวางเจาของสวนและแรงงานกรีดยาง แรงงานกรีดยางเปนทั้งเพศชาย
และเพศหญิง โดยสวนใหญเปนการทํางานของคูสามี ภรรยาและเปนแรงงานเพศชายมากกวาแรงงานเพศหญิง และ
แรงงานจางกรีดเปนแรงงานในพื้นที่ เชน เครือญาติ เพื่อนบาน หรือแรงงานอพยพจากตางจังหวัด และเปนที่นา
สังเกตวา แรงงานสวนใหญไมไดรับการฝกอบรมทักษะกรีดยางจากหนวยงานของรัฐหรือองคกรที่เกี่ยวของ แตเปน
การฝกฝนดวยตนเองหรือสมาชิกในครัวเรือนชวยแนะนํา ครัวเรือนชาวสวนยางพารามีแรงงานภาคเกษตรเฉลี่ย 2.60 
คนตอครัวเรือน แรงงานกรีดยางพาราเฉลี่ย 2.0 คนตอครัวเรือน พื้นที่กรีดยางพารา 14.86ไร/ครัวเรือน ซึ่งอัตราสวน
พื้นที่กรีดยางพาราตอแรงงาน 7.43 ไร/คน (ตารางที่ 4) ซึ่งจากการศึกษาพบวา การเคล่ือนยายแรงงานในพื้นที่ มี
แนวโนมสูงขึ้น  อันเนื่องมาจากความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ  คานิยมทางวัตถุ  และการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทําใหเกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานในครวัเรือน และมีการจางแรงงานกรีดมากขึ้น  
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ตารางที่ 4 แสดงสถานภาพของแรงงานกรีดยางพาราในปจจุบัน 
N=118 

ลักษณะ คาเฉลี่ย เขตนิเวศน 1 เขตนิเวศน 2 เขตนิเวศน 3 
1. แรงงานภาคเกษตร(คน/ครัวเรือน) 2.60 2.31 3.00 2.51 
2.แรงงานสวนยางพารา(คน/ดรัวเรือน) 2.37 2.10 2.81 2.22 
3. แรงงานกรีดยางพารา(คน/ครัวเรือน) 2.0 2.0 2.06 1.89 
4.พื้นที่กรีดยางพารา(ไร/ครัวเรือน) 14.86 14.20 17.00 13.40 
5.อัตราพื้นที่กรีดยางพาราของแรงงาน (คน/ไร) * 7.43 7.10 8.25 7.08 
หมายเหตุ:*ตนยางพาราที่เปดกรีดหมายถึงตนยางพาราที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตน 50 เซนติเมตรขึ้นไป ที่ระดับความสูง 150 
เซนติเมตร จากโคนตน    เขตนิเวศน1: เขตนิเวศการทําสวนยางที่สูง หรือที่ภูเขา เขตนิเวศน2: เขตนิเวศนการทําสวนยางที่ราบสูงหรือที่
ลอนลาด เขตนิเวศน3: เขตนิเวศนการทําสวนยางที่ราบลุม 
 
              จํานวนชั่วโมงทํางานรอบวัน 

แรงงานกรีดยางใชเวลาสวนใหญสําหรับงานกรีดยางเฉลี่ย 3.76 ชั่วโมงตอวันสําหรับแรงงานกรีดครัวเรือน 
และแรงงานจางกรีด 4.52 ชั่วโมงตอวัน การผลิตน้ํายางสดมีจํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมดของแรงงานครัวเรือน 
เทากับ 6.11 ชั่วโมงตอวัน และ 8.61 ชั่วโมงตอวันสําหรับการผลิตยางแผนดิบ และแรงงานจางกรีดที่ผลิตน้ํายางสดมี
จํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมดเทากับ 7.37 ชั่วโมงตอวัน และ 9.47 ชั่วโมงตอวันสําหรับการผลิตยางแผนดิบ ซึ่ง
แรงงานครัวเรือนใชเวลาทํางานนอยกวาแรงงานจางกรีด และการผลิตน้ํายางสดใชเวลานอยกวายางแผนดิบ
ประมาณ 2 ชั่วโมง (ตารางที่ 5) ทําใหเกษตรกรสวนใหญเลือกผลิตน้ํายางสดมากขึ้น และพบวา การเลือกใชระบบ
กรีดหนึ่งในสามของลําตน (1/3S) ใชเวลากรีดตอตนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับระบบกรีดครึ่งลําตน (1/2S) ทําให
จํานวนตนยางกรีดตอคนเพิ่มขึ้นและจํานวนชั่วโมงทํางานโดยรวมลดลง 
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ตารางที ่5 จํานวนชั่วโมงทํางานของแรงงานกรีดยางพารา เปรียบเทียบระหวางแรงงานครัวเรือนกับแรงงานจางกรีด 
    N=118 

หัวขอ เฉล่ีย เขตนิเวศน 1 เขตนิเวศน 2 เขตนิเวศน 3 
1.ชวงกรีดยาง (ชั่วโมงตอวัน)        
     1.1 แรงงานครัวเรือน 3.76 4.00 3.48 3.80 
     1.2 แรงงานจางกรีด 4.52 4.50 4.86 4.29 
2. ชวงเก็บผลผลิต (ชั่วโมงตอวัน)          
         2.1 แรงงานครัวเรือน 1.78 2.12 1.71 1.78 
      2.2 แรงงานจางกรีด 1.85 2.15 1.67 1.84 
3. ชวงแปรรูปยางแผนดิบ (ชั่วโมงตอวัน)         
      3.1  แรงงานครัวเรือน 2.50 2.60 3.00 2.33 
      3.2 แรงงานจางกรีด 2.10 2.40 2.70 2.74 
4. ชวงการขายผลผลิต  (ชั่วโมงตอวัน)          
      4.1แรงงานครัวเรือน 0.57 0.82 0.55 0.56 
      4.2 แรงงานจางกรีด 1.00 1.35 1.05 0.87 
5.จํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมด กรณีผลิตน้ํายางสด 
(ชั่วโมงตอวัน)         

    

      5.1 แรงงานครัวเรือน 6.11 6.12 5.74 6.14 
      5.2   แรงงานจางกรีด 7.37 6.65 7.58 7.00 
6. จํานวนชั่วโมงทั้งหมดของแรงงาน กรณีผลิตยาง
แผนดิบ (ชั่วโมงตอวัน)         

    

      6.1แรงงานครัวเรือน 8.61 8.72 8.74 8.47 
      6.2 แรงงานจางกรีด 9.47 9.05 10.28 9.74 
 

วงจรชีวิตของแรงงานกรีดยางพารา 
สําหรับวงจรชีวิตของแรงงานกรีดยางพารา สามารถจําแนกได 5 ชวงเวลา ดังนี้ (1) ชวงกรีดยางพารา โดย

เกษตรกรเริ่มกรีดยางเฉลี่ยในเวลาประมาณ 02.00 น. และกรีดยางเสร็จส้ินในเวลา 06.00 น. (2) ชวงรวบรวม
ผลผลิตยางพารา เกษตรกรเริ่มเก็บผลผลิตเฉลี่ยเริ่มตั้งแตเวลา 08.00 น. และเก็บผลผลิตเสร็จในเวลาประมาณ 
10.00 น. (3) ชวงจัดการผลผลิต (ประกอบดวย แปรรูป/ขายยางแผนดิบ และ/หรือขายน้ํายางสด) เกษตรกรที่ขายน้ํา
ยางสดชวง 10.00 – 11.00 น. ก็จะเสร็จกิจกรรมการกรีดยางในวันนั้นๆ สําหรับเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบเฉลี่ยใช
เวลาในชวง 10.00 น. ถึง 13.00 น. จะเสร็จส้ินกิจกรรมในวันนั้นๆ (4) ชวงเวลาวางของเกษตรกร หลังจากชวงเวลา
ประมาณ 13.00 น.เปนตนไป จนถึง 24.00 น. โดยชวงบายเปนชวงเวลาการนอนหลับพักผอนประจําวันประมาณ 1-
2 ชั่วโมง และหลังจากนั้นเกษตรกรจะเตรียมอุปกรณกรีดยาง เชน การลับมีดกรีดยาง เตรียมตะเกียง และเสื้อผาเปน
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ตน เขารวมกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ เชน พบปะสังสรรคเพื่อบานหรือทํากิจธุระทางสังคม และประกอบอาชีพเสริม
อื่นๆ เชน ดูแลสวนผลไม เล้ียงสัตว ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 วงจรชีวิต ของแรงงานกรีดยางพารา 
 

ความสามารถและประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของแรงงานกรีดยางพารา 
  แรงงานกรีดมีความสามารถกรีดยางเฉลี่ย 6.46 ไร/คน/วัน และความสามารถเก็บน้ํายางพาราเฉลี่ย 6.98 
ไร/คน/วัน โดยสวนแรงงานกรีดยางในเขตนิเวศนที่ราบมีความสามารถกรีดยางและความสามารถเก็บน้ํายางสูง กวา
เขตนิเวศนที่ควน และเขตนิเวศนที่สูง ตามลําดับ โดยพบวาขอจํากัดดานสภาพพื้นที่สวนยาง เชน ความลาดชันและ
ความยากลําบากในการทํางาน ทําใหแรงงานกรีดมีความสามารถกรีดยางและเก็บน้ํายางลดลง ความสามารถและ
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของแรงงานครัวเรือนสูงกวาแรงงานจางกรีดทั้งครัวเรือนที่ผลิตน้ํายางสดและผลิตยาง
แผนดิบ โดยกรณีน้ํายางสดแรงงานครัวเรือนสามารถทํารายได 439.9 บาทตอชั่วโมงทํางาน ในขณะที่แรงงานจาง
กรีดสามารถทํารายได 364.3 บาทตอชั่วโมงทํางาน สวนในกรณียางแผนดิบก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 6 ความสามารถและประสิทธิภาพ ในการปฎิบัติงานของแรงงานกรีดยางพารา 
    N=118 

ความสามารถและประสิทธิภาพ เฉล่ีย เขตนิเวศน 
1 

เขตนิเวศน 
2 

เขตนิเวศน 
3 

 1.ความสามารถกรีดยางพารา(ไร/คน/วัน) 6.46 5.76 6.28 7.35 
 2.ความสามารถเก็บน้ํายางพารา(ไร/คน/วัน) 6.98 6.23 6.98 7.73 
 3.ผลผลิต(กิโลกรัม/คน/วัน)* 25.9 24.5 26.2 27.0 
 4.ผลผลิตตอชั่วโมง(กรณีน้ํายางสด)(กิโลกรัมตอชั่วโมง) 

• แรงงานครัวเรือน 
• แรงงานจาง 

 
6.46 
5.35 

 
6.65 
6.12 

 
8.70 
6.59 

 
5.86 
5.14 

ตารางที่ 6 (ตอ) 
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ความสามารถและประสิทธิภาพ เฉล่ีย เขตนิเวศน
1 

เขตนิเวศน 
2 

เขตนิเวศน 3 

5.ผลผลิตตอชั่วโมง(กรณียางแผน)(กิโลกรัมตอช่ัวโมง) 
• แรงงานครัวเรือน 
• แรงงานจาง 

 
4.58 
4.17 

 
4.67 
4.50 

 
5.71 
4.86 

 
4.25 
3.70 

6.รายได(บาทตอชั่วโมง) ** กรณีน้ํายางสด 
• แรงงานครัวเรือน 
• แรงงานจาง 

 
439.9 
364.3 

 
452.8 
416.8 

 
592.5 
448.8 

 
399.1 
350.0 

7. .รายได(บาทตอชั่วโมง) ** กรณียางแผนดิบ 
• แรงงานครัวเรือน 
• แรงงานจาง 

 
332.9 
303.2 

 
339.5 
327.1 

 
415.1 
353.3 

 
308.9 
269.0 

หมายเหตุ: * คํานวณจาก พื้นที่กรีดยางพาราจากตารางที่ 5 
** คํานวนราคายางเฉลี่ยปเพราะปลูก2550 ของจังหวัดสงขลา 72.7 บาทตอกิโลกรัมและสําหรับยางแผนดิบและ 68.1 
บาทตอกิโลกรัม  และสําหรับน้ํายางสด 

 
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรดานการจัดการผลิต 

 สวนยางที่เลือกระบบกรีด 1/3S 3d/4 มีรายไดสุทธิ กําไรสุทธิ และมีผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกวาระบบ
กรีดอื่นๆ  รองลงมาเปนระบบกรีด 1/2S 2d/3 1/2S d/2 1/3S 2d/3และ1/2S3d/4 ตามลําดับ และระบบกรีด 1/3S 
3d/4 มีผลผลิตสะสมมากที่สุดเทากับ 266.72 กิโลกรัมตอไรตอป รองลงเปนระบบกรีด 1/2S 2d/3 เทากับ 246.06 
กิโลกรัมตอไรตอป และระบบกรีด 1/2S 3d/4 มีปริมาณผลผลิตต่ําที่สุดเทากับ 187.80 กิโลกรัมตอไรตอป และระบบ
กรีด 1/2S d/2 มีประสิทธิภาพการใชที่ดินดีที่สุดรองลงมาเปนระบบกรีด 1/3S 3d/4 1/2S 2d/3 1/3S 2d/3 และ
1/2S3d/4 ตามลําดับ และผลการวิเคราะหประสิทธิภาพแรงงานพบวา ระบบกรีด 1/2S 2d/3 มีประสิทธิภาพแรงงาน
สูงสุด รองลงมาเปนระบบกรีด 1/3S 2d/3 1/2S 3d/4 1/2S d/2 และ1/3S 3d/4  ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ
อัตราสวนทางการเงินระหวางระบบกรีด พบวา ระบบกรีด 1/3S 3d/4 มีคามูลคาผลผลิตตอมูลคาปจจัยการผลิต
เทากับ 2.46 แสดงวา มูลคาปจจัยการผลิต 1 สวนใหผลตอบแทน 2.46 ซึ่งมีคาสูงกวาระบบกรีดอื่นๆ เชนเดียวกับ
การวัดประสิทธิภาพทางการเงินโดยรวมพบวา ระบบกรีด 1/3S 3d/4 มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดีมากกวาระบบกรีด
อื่นๆ (ตารางที่ 7 และ 8) ผลการศึกษาแสดงวา เกษตรกรตัดสินใจเลือกใชระบบกรีด 1/3S 3d/4 เพราะมีปริมาณ
ผลผลิตสะสมตอปสูง สงผลตอระดับรายไดเพิ่มขึ้น และผลตอบแทนทางการเงินที่สูงขึ้น ซึ่งเปนผลในระยะสั้นและ
ใหผลดีในระยะหนากรีดแรก อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบระบบกรีดที่มีความถี่กรีดสูง (1/3S 3d/4) กับระบบกรีด
แนะนํา (1/2S d/2) พบวา ระบบกรีด1/3S 3d/4 มีอัตราการสิ้นเปลืองเปลือกสูงเฉลี่ยมากกวา 300 มิลลิเมตรตอป 
(200 มิลลิเมตรตอปสําหรับ1/2S d/2) อายุหนายางสั้นเฉล่ีย 5.0 ปตอหนากรีด (7 ปตอหนากรีดสําหรับ1/2S d/2) 
อัตราเปนโรคสูง ผลตอบแทนการกรีดหนาสองที่ลดลง และประสิทธิภาพแรงงานลดลง  
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ตารางที่ 8 ประสิทธิภาพของระบบการผลิตภายใตระบบกรีด 

การวัดประสิทธิภาพการผลิต 1/3S 3d/4 1/3S 2d/3 1/2S 2d/3 1/2S 3d/4 1/2S d/2 

1. การวัดประสิทธิภาพทางกายภาพ      
1.1 การวัดประสิทธิภาพโดยรวมดาน

กายภาพ 
     

   1) พื้นที่ทั้งหมด (ไร/ครัวเรือน) 19.85 13.66 24.05 18.50 14.69 
   2) พื้นที่ทางการเกษตร (ไร/ครัวเรือน) 15.12 13.40 18.76 16.80 13.69 
  3) พื้นที่สวนยางกรีด(ไร/ครัวเรือน) 8.1 8.0 11.3 11.1 7.5 
  4) ปริมาณผลผลิต (กก./ป) 266.72 189.40 246.06 187.80 213.00 
1.2 การวัดอัตราสวนทางกายภาพ      
1.2.1 Land use efficiency      
      1) Yeild per area (kg/rai) 17.78 14.13 14.20 12.46 18.77 
      2) Production Efficiency (PE, %) 102.52 81.49 81.86 71.85 108.20 
     3) Crop year index (CYI, %) 114.56 81.35 105.68 80.66 91.48 
     4) Crop intensity (CYI, %) 97.01 86.67 112.08 97.47 73.41 
1.2.2 Labor efficiency      
    1) Total labor (md/rai/yr) 28.50 18.38 15.93 18.42 22.78 
   2) Crop area per man equivalence 

(rai/md) 
0.04 0.05 0.06 0.05 0.04 

   3) Productive manwork (kg/md) 9.36 10.31 15.45 10.19 9.35 
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      ตารางที่ 8 (ตอ) 

การวัดประสิทธิภาพการผลิต 1/3S 3d/4 1/3S 2d/3 1/2S 2d/3 1/2S 3d/4 1/2S d/2 
2. การวัดประสิทธิภาพทางการเงิน      
2.1) การวัดประสิทธิภาพโดยรวมดาน

การเงิน 
     

  1) ตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร/ป) 8,914.45 9,123.48 9,458.43 10,375.95 8,760.05 
  2) ตนทุนผันแปรทั้งหมด (บาท/ไร/ป) 8,47207 8,497.18 9,073.36 9,660.37 8,151.35 
  3) ตนทุนคงที่ทั้งหมด (บาท/ไร/ป) 442.38 626.30 385.07 715.58 608.70 
  4)รายไดทั้งหมด (บาท/ไร/ป) 21,897.2 15,525.4 19,230.5 16,015.5 17,638.0 
  5) รายไดสุทธิ (บาท/ไร/ป) 13,425.1 7,028.2 10,829.2 6,355.1 9,486.6 
2.2) การวัดอัตราสวนของฟารม      
1) มูลคาผลผลิตตอมูลคาปจจัยการผลิต 2.46 1.70 2.03 1.54 2.01 
2) อัตราการใชปุยตอพื้นที่ (กิโลกรัม/ไร) 50 50 58 52.8 48.2 
2.2.1 อัตราสวนตนทุน      
1) ตนทุนผันแปรตอมูลคาการผลิต 0.39 0.55 0.47 0.6 0.46 
2) ตนทุนคงที่ตอมูลคาการผลิต 0.02 0.04 0.02 0.03 0.03 
3) ตนทุนทั้งหมดตอมูลคาการผลิต 0.41 0.59 0.46 0.64 0.5 
4) ตนทุนทั้งหมดตอพื้นที่ฟารม 1100.55 1140.44 837.03 934.77 1168.01 
2.2.2 อัตราสวนรายจาย      
1) รายไดสุทธิตอพื้นที่ฟารม (บาท/ไร/ป) 1657.42 878.53 958.34 572.53 1264.88 
2) รายไดสุทธิตอแรงงานกรีด (บาท/คน/ไร/ป) 6,392.9 4,208.5 5,917.6 3,673.47 4,160.8 
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บทสรุป วิจารณ และขอเสนอแนะ 
ภาวะเศรษฐกิจที่ไมแนนอนสงผลใหครัวเรือนปรับระบบเกษตรที่มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มรายไดของ

ครัวเรือน สงผลใหมีการขยาย และปรับเปล่ียนพื้นที่จากพื้นที่เกษตรอื่นๆ มาปลูกยางพารามากขึ้น ทําใหพบเห็นการ
ปลูกยางพาราในทุกลักษณะของพื้นที่ไมวาจะเปนที่ควนเขา ที่ราบลุม และมีการรุกพื้นที่ที่ไมอนุญาตใหเขาทํากิน 
เชนพื้นที่ ปาสงวนแหงชาติ ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์  เปนตนเพื่อทําการปลูกยางพารา ซึ่งเปนปญหาที่มีความขัดแยงอยูใน
เวลานี้  นอกจากนี้เกษตรกรยังตองปรับและประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีอยูใหเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน ดังจะเห็นไดจากการเลือกใชระบบกรีดยางที่มีความถี่กรีดสูง (ระบบกรีด 1/3S 3d/4) ที่แตกตาง
จากการใหคําแนะนําของสถาบันวิจัยยางเปนตน และผลการศึกษาพบวาเกษตรกรในปจจุบันเลือกใชระบบกรีด
ยางพาราหลัก 3 ระบบกรีดไดแก ระบบ 1/3S 3d/4  ระบบ1/2S 2d/3 และ ระบบ1/2S 3d/4 เนื่องจากไดรับ
ผลตอบแทนมากกวาเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เลือกใชระบบกรีดอื่นๆ และ สําหรับแรงงานกรีดยางผลการศึกษา
ไดชี้ใหเห็นวาประสิทธิภาพของแรงงานในครัวเรือนมีมากกวาแรงงานจาง และประสิทธิภาพแรงงานที่เลือกใชระบบ
กรีดที่มีความถี่สูงต่ํากวาระบบกรีดความถี่กรีดต่ํา แตอยางไรก็ตาม ปญหาในอนาคตที่คาดวาจะรุนแรงขึ้นคือ การ
ขาดแคลนแรงงาน และการเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือ สงผลใหแรงงานกรีดยางมีฝมือหรือทักษะกรีดต่ําสงผลตอ 
คุณภาพการกรีด ปริมาณผลผลิต การจัดการสวนยางและชวงอายุสวนยางที่ใหผลผลิตลดลง ดังนั้นการพัฒนาฝมือ
แรงงานกรีด การสงเสริมอาชีพทางเลอืกในทองถิ่น การสงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในรูประบบการทําฟารม
สวนยางรวมกับการทํากิจกรรมทางการเกษตรเสริม (Rubber-based farming system) จะเปนการแกปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานกรีดยางพาราและคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่ดีขึ้น 
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