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ความสมัพันธระหวางปจจัยดานกายภาพ เศรษฐกิจสังคม ปจจัยวธีีการปฏบิัติงานในสวน
ยาง และปจจัยดานจิตวิสยั ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาวะของผูทําสวนยาง 

ในเขตพื้นที่ราบ ตําบลสาํนักแตว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
Relationships among Physical, Social - Economic, Rubber Plantations Operational and 
Mental Factors. Affecting Environment and Health Status of Rubber Farmers in Plain 

Areas of Tambon Ko Taew, Amphoe Sadao, Changwat Songkhla. 
ศิริจิต  ทุงหวา 1    
 Sirijit  Thungwa1   

  
บทคัดยอ 

 
วัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาวะ 

ของผูทําสวนยาง เปนการศึกษาเชิงปริมาณ คัดเลือกหมูบานแบบเฉพาะเจาะจง ที่มีสภาพพื้นที่เปนพื้นที่ราบ สุม
ตัวอยางแบบธรรมดาในแตละหมูบานที่ใชศึกษา ไดจํานวนตัวอยางที่ใชศึกษาจํานวน 144 ครัวเรือน การศึกษา
พบวา ตัวแปรปจจัยดานกายภาพ เศรษฐกิจสังคม ที่มีความสัมพันธตอผลกระทบทางส่ิงแวดลอม คือ พื้นที่สวนยาง 
รายไดครัวเรือน รายไดจากยางพารา ระยะเวลาประกอบอาชีพ ระดับการศึกษา หนี้สิน และการรับรูขาวสาร ตัวแปร
ปจจัยดานวีธีการปฏิบัติงานในสวนยาง ที่มีความสัมพันธตอผลกระทบทางส่ิงแวดลอม คือ การปฏิบัติงานในการกําจัด
วัชพืชและศัตรูพืช และการปฏิบัติงานในการกรีดยางพารา ตัวแปรปจจัยดานจิตวิสัย ที่มีความสัมพันธตอผลกระทบ
ทางส่ิงแวดลอม คือ ความคิดเห็นผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่ ความคิดเห็นผลกระทบจากการใชปุยเคมี และ
ความคิดเห็นผลกระทบการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอม สวนตัวแปรปจจัยดานกายภาพ เศรษฐกิจ
สังคม ที่มีความสัมพันธตอผลกระทบทางสุขภาวะ คือ รายไดครัวเรือน รายไดจากยางพารา และการรับรูขาวสาร 
ตัวแปรปจจัยดานวีธีการปฏิบัติงานในสวนยาง ที่มีความสัมพันธตอผลกระทบทางสุขภาวะ คือการปฏิบัติงานใน
การดูแลรักษาสวนยาง การปฏิบัติงานในการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช และการปฏิบัติงานในการกรีดยางพารา ตัวแปร
ปจจัยดานจิตวิสัย ที่มีความสัมพันธตอผลกระทบทางสุขภาวะ คือ ความพอใจในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็น
ผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่ ความคิดเห็นผลกระทบจากการใชปุยเคมี ความคิดเห็นผลกระทบการกําจัดวัชพืช
และศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอม ความคิดเห็นผลกระทบการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอสุขภาพ และความคิดเห็นตอ
ความเปนไปไดในการทําสวนยางใหย่ังยืน จึงมีขอเสนอแนะวาควรมีการรวมตัวเพื่อเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางคําสอนทางศาสนา สรางชุมชนภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเปนการชวยฟนฟูสภาพแวดลอม
และสุขภาพของคนในชุมชนใหยั่งยืน 
คําสําคัญ:  การปฏิบัติงานในสวนยาง   ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม    ผลกระทบตอสุขภาวะ 
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Abstract 
 

 The objective of this study is to analyses relationships among various factors affecting 
environmental and health status of rubber farmers. The study  was quantitative in nature, purposively 
selecting villages that  were on plain areas. Rubber farmers were simple randomly sampled of size 
144 households. It was found that physical and socio-economic variables that had impacts on the 
environment were size of rubber plantation, household income, income form rubber, length of  
occupation, education level, debt and perception of information. Rubber plantation operational 
factors that had impacts on the environment were weeding and pest  eradication and rubber tapping 
operations. Mental factors that had impacts on the environment were opinions on land preparations, 
on fertilizer application and on impacts of weeding  and pest  eradication.  Physical and socio-
economic  factors  that  had  impacts  on  health   were household income, income form rubber  and 
perception of information. Rubber plantain operational factors that had impacts on health were 
rubber maintenance, weeding and pest eradication and rubber tapping operations. For mental 
factors, job satisfaction, opinions on land preparations, opinions on impacts of fertilizer application, 
opinions on impacts of weeding and pest eradication to the environment, opinions on impacts of 
weeding and pest eradication to health and opinions on sustainability of rubber plantation were key 
impact factors. It is recommended that rubber farmers should form an alliance to jointly learn how to 
do rubber operations in line with religious teaching under the community’s sufficiency economy 
concept. This is expected to rehabilitate the community’s environment and health status in a 
sustainable way.  
Key Words : rubber plantations operational,   environment impacts, health impacts 

 
บทนํา 

 
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจ ที่สําคัญของประเทศไทย ต้ังแตป 2543 ประเทศไทยสามารถผลิตยางพารา

ธรรมชาติสงออกมากเปนอันดับหนึ่งของโลก  ซึ่งมีอัตราการขยายตัวของการผลิตประมาณรอยละ 10 ตอป 
นับวามีอัตราการขยายตัวสูงเม่ือเทียบกับประเทศผูผลิตรายอื่น ป 2545 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางประมาณ 
12 .40 ลานไร  โดยผลผลิตรอยละ  90 มีพื้นที่ผ ลิตในภาคใต  ที่ เห ลือแบ ง เปนภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สถาบันวิจัยยาง, 2546) ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคใต  ปจจุบันเกษตรกร
ประสบปญหาส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศนมีความเส่ือมโทรม จากการแทนที่ปาธรรมชาติดวยการทําสวน
ยางพาราเชิงเด่ียว ซึ่งเปนการทําการเกษตรที่ทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ เน่ืองจากการตัดไมทําลายปา 
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ทําลายส่ิงแวดลอม ซึ่งสงผลกระทบตอสภาพดิน น้ําและส่ิงแวดลอมในระบบ  
รวมทั้งสงผลตอสุขภาวะของผูทําสวนยาง 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. ศึกษาปจจัยทางดานกายภาพเศรษฐกิจ สังคม วิธีการปฏิบัติงานในสวนยาง และปจจัยดานจิตวิสัย 
ของผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบ   
 2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาวะของผูทําสวนยาง  
 

วิธีดําเนินการวจิัย 
เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยมีรายะเอียดการวิจัย ดังนี้ 

 พื้นที่ศึกษา คัดเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (purposing sampling) โดยคัดเลือกเฉพาะหมูบาน
ที่มีสภาพพื้นที่เปนพื้นที่ราบและมีผูประกอบอาชีพการทําสวนยางพาราเปนอาชีพหลัก ไดพื้นที่ศึกษาในหมูบาน
ที่ 1, 3 และ หมู 7 ตําบลสํานักแตว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 ประชากรที่ใชศึกษา ประชากร คือผูประกอบอาชีพการทําสวนยางพาราเปนอาชีพหลักในหมูบานที่ 1, 
3 และหมู 7 ตําบลสํานักแตว คัดเลือกกลุมตัวอยางศึกษา โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random 
sampling) กําหนดจํานวนตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จสําหรับหาขนาดตัวอยางประชากรของยามาเน (Yamane, 1970) 
อัตรารอยละ 15 - 20 สุมจํานวนตัวอยางในแตละหมูบานที่ใชศึกษา ไดจํานวนตัวอยางที่ใชศึกษาจํานวน 144 คน  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) กอนทําการสัมภาษณ
ไดทดสอบความเชื่อถือไดของเคร่ืองมือวัดความสอดคลองของคําถามดวยวิธี (Cronbach’ Alpha Coefficient)  
 

ผลการวิจัย และ การอภิปรายผล 
 1. ลักษณะตัวแปรทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ผูทําสวนยางมีอายุเฉล่ีย 49.44 ป เปนอายุในชวง
วัยกลางคน รอยละ 69.30 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา รอยละ 96.50 ประกอบอาชีพสวนยางพาราเปนอาชีพ
หลัก ที่เหลือรับราชการและคาขายเปนอาชีพหลัก ทําสวนยางเปนอาชีพรอง มีระยะเวลาการประกอบอาชีพหลัก
เฉล่ียที่ 21.89 ป มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.15 คน จํานวนสมาชิกที่ใชแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 2.75 คน 
ใชแรงงานในการทําสวนยางเฉลี่ย 2.39 คน มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 23.06 ไร/ครัวเรือน ทั้งหมดเปนพื้นที่ทําสวน
ยางพารา พบผูมีพื้นที่ปลูกยางนอยสุดที่ 1 ไร และมากสุดที่ 90 ไร รายไดสวนใหญมาจากการทําสวนยางพารา
เฉล่ีย 119,312 บาท/ป รายไดนอกภาคเกษตรเฉลี่ย 113,757.58 บาท/ป รายไดรับจางภาคเกษตรเฉลี่ย 56,666.67 
บาท/ป รวมรายไดของครัวเรือนทั้งหมดเฉล่ีย 187,003.75 บาท/ป โดยมีรายจายเฉล่ียของครัวเรือนที่ 112,697.60 
บาท/ป มีรายไดเหนือรายจายเฉล่ียที่ 74,356.15 บาท/ป พบบางครัวเรือนมีรายไดตํ่ากวารายจาย จึงมีการออก
รับจางกรีดยางและรับจางทั่วไปเพื่อเพิ่มรายได ทั้งนี้พบรอยละ 35.80 ของครัวเรือนมีหนี้สินใน โดยรอยละ 67.90 
ของผูมีหนี้สินกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรมาใชในการดูแลสวนยาง รองลงรอยละ 27.40 
กูจากกองทุนหมูบานใชประกอบอาชีพเสริม โดยมีหนี้สินเฉล่ียที่ 343,800 บาท ปจจุบันคาใชจายในการดูแลสวนยาง
คอนขางสูงมาก จึงคิดวาราคายางควรอยูที่กิโลกรัมละประมาณ 80 บาทจึงทําใหไมเดือดรอนที่จะตองมีการกูยืม 
อีกทั้งพบวาผูทําสวนยางไดรับความรูขาวสารการทําสวนยางท่ีดีและเหมาะสมจากเจาหนาที่รัฐ ในระดับเฉล่ีย
การไดรับขาวสารปละ 1 คร้ัง ซึ่งนอยมาก 



The Sixth National Agricultural Systems Seminar - Save the World to Save Life  2010 

 202 

 2. วิธีการปฏิบัติงานในสวนยางพารา ตัวแปรการปฏิบัติงานเตรียมพื้นที่ มีการเตรียมพื้นที่ปลูกใหมทั้ง
โดยการถางปาและการโคนยางเกาโดยใชรถดัน แลวจึงมีการเผาตอไม เศษวัชพืชและเศษไมที่หลงเหลืออยูในสวนยาง
ทุกคร้ัง เพื่อใหสะดวกในการไถพลิกพรวนดิน บางแปลงมีการไถพลิกพรวนดินอยางนอย 2 ครั้ง บางแปลงมีการ
ทําขั้นบันไดในพื้นที่ลาดเอียง ไมมีการใชสารเคมีฆาตอไมในพื้นที่ เพราะเห็นวาการใชสารฆาตอสงผลกระทบตอ
พืชชนิดอื่น และเปนการเพิ่มคาใชจายอีกทางหนึ่ง ตัวแปรการปฏิบัติงานการปลูกและดูแลรักษาตนยาง การเลือก
ตนติดตายางหรือยางชําถุงที่แข็งแรงสมบูรณปราศจากโรคศัตรูพืช การเตรียมหลุมปลูกยางควรมีขนาด 50x50x50 
ซม. การเลือกตนยางที่มีฉัตร 1-2 ฉัตรมาปลูก เปนการปฏิบัติงานที่ผูทําสวนยางปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งเปนหลักการ
ที่ดีในการปลูกยางตามที่กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางแนะนํา สวนการปฏิบัติงานที่ผูทําสวนยางมีการปฏิบัติงาน
นอย คือ การใชเศษพืชคลุมดินในชวงฤดูแลง ไมมีการนําสีหรือปูนทาบริเวณแผลที่ตัดแตงก่ิง และไมมีการนําก่ิง
ยางที่ตัดแตงทิ้งนอกสวน ตัวแปรการใสปุยในสวนยาง พบวา ผูทําสวนยางมีการปฏิบัติมากในกําจัดวัชพืชกอน
ใสปุย มีการใสปุยในขณะท่ีดินมีความช้ืนและไมมีฝนตกหนัก รวมทั้งมีการศึกษาชนิดของปุยกอนการใสปุย และ 
ใสปุยดวยวิธีหวานแลวกลบ สวนการแนะนําใหมีการใสปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย และควรใสปุยโดยการหวานปุย
หางโคนยาง 3 เมตร หรือบริเวณพุมใบกอนฝงกลบ มีการปฏิบัติตามคอนขางนอย ตัวแปรการปฏิบัติงานในการ
กําจัดวัชพืชและศัตรูพืช พบผูทําสวนยางจะชําระลางรางกายทุกคร้ังหลังการฉีดพนสารเคมี ซึ่งมีการปฏิบัติมากที่สุด 
รองลงมาคือ การฉีดพนสารเคมีตองฉีดพนเหนือทิศทางลม ตองมีการสวมเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว ใสถุงมือ 
ใสหมวก คาดหนากากท่ีปดปาก เพื่อปองกันสารเคมี มีการฉีดพนสารเคมีในชวงเชาหรือเย็นขณะลมสงบ สวน
รายละเอียดที่ผูทําสวนยางปฏิบัตินอยมากคือการกําจัดวัชพืชโดยการปลูกพืชคลุมดิน เพราะมีแรงงานไมพอ และ
เห็นวาการปลูกพืชคลุมดินทําใหไมสะดวกในการกรีดยางจึงไมนิยมปฏิบัติ ตัวแปรการปฏิบัติงานในการกรีดยาง 
ผูทําสวนยางมีการตรวจสอบอุปกรณใชงานตางๆใหสภาพพรอมใชงานทุกคร้ัง รองลงมา คือ กรีดหนายางโดยให
รอยกรีดทํามุม 30-35 องศาเอียงจากซายบนลงลางขวา กรีดยางระวังไมใหกรีดลึกมากไปเพราะทําใหหนายาง
เปนแผล กรีดยางหนาแรกที่ความสูง 150 ซม. หรือเสนรอบตนขนาด 50 ซม. และพบวาในบางครั้งมีการกรีดยาง
เกิน 500 ตน/คน/วันและมีการกรีดยางในชวงยางผลัดใบ ซึ่งขึ้นอยูกับราคายางวามีราคาสูงหรือไม ถาราคาสูงผู
กรีดยางมักมีการกรีดยางทุกวันและกรีดยางในชวงยางผลัดใบดวย 
 3. ปจจัยดานจิตวิสัย ตัวแปรความคิดเห็นตอผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่ ผูทําสวนยางใหคาเฉล่ีย
รวมความคิดเห็นใน 12 รายละเอียดของผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่ในระดับเห็นดวยปานกลาง* คาเฉล่ียรวม 
= 2.92  โดย 
หมายเหตุ: * ชวงคาเฉล่ีย  3.26-4.00 ระดับเห็นดวยมาก ชวงคาเฉล่ีย 2.51-3.25 ระดับเห็นดวยปานกลาง   
 ชวงคาเฉล่ีย 1.76-2.50 ระดับเห็นดวยนอย ชวงคาเฉลี่ย 1.00-1.75 ระดับไมเห็นดวย ใหคาเฉลี่ยความคิดเห็น
การเผาเศษไมทําลายส่ิงมีชีวิตในดิน ( = 3.15) การไมทําขั้นบันไดกอใหเกิดการพังทลายของหนาดิน ( = 3.10) 
การถางปาเปนการเพิ่ม CO2 ในบรรยากาศ (  = 3.08) การเผาปรนปาทําลายส่ิงมีชีวิตในดิน (  = 3.07)  
การถางปาเปนเหตุใหเกิดภาวะโลกรอน ( = 2.99) การโคนตนยางเกาทําใหระบบนิเวศนขาดสมดุล ( =2.70) 
และเห็นดวยในระดับนอยวาการใชรถดันตอไมทําใหดินขาดความสมบูรณ (  = 2.44) ตัวแปรความคิดเห็นตอ
ผลกระทบจากการใสปุยเคมี ผูทําสวนยางใหคาเฉล่ียรวมความคิดเห็นใน 9 รายละเอียดของผลกระทบจากการ
ใสปุยเคมีในระดับเห็นดวยปานกลางคาเฉลี่ยรวม = 2.96 โดยผูทําสวนยางเห็นดวยมากเปนอันดับแรกวาการใช
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ปุยเคมีทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น (  = 3.44) รองลงมา คือ เม่ือใชปุยเคมีทําใหโครงสรางของดินเปล่ียนแปลง 
(  = 3.20) ทําใหการระบายอากาศและการอุมน้ําของดินลดลง (  = 3.11) ทําใหดินแข็งและแนนขึ้น (  = 
3.11) และรายละเอียดที่ผูทําสวนยางใหคาเฉลี่ยระดับเห็นดวยปานกลาง คือ เม่ือราคายางลดลงทานใสปุยใน
ปริมาณลดลง ( = 2.47) รวมทั้งเม่ือราคายางพาราสูงขึ้นทานใสปุยในปริมาณสูงขึ้นตาม (  = 2.67) ตัวแปร
ความคิดเห็นตอผลกระทบการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอม ผูทําสวนยางใหคาเฉลี่ยรวมความคิดเห็น
ใน 9 รายละเอียดของผลกระทบการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอมในระดับเห็นดวยมากคาเฉล่ียรวม = 
3.35 โดยเห็นดวยมากเปนอันดับแรก คือ การฉีดพนสารเคมีกอใหเกิดผล กระทบตอรากยาง (  = 3.45) รองมา
คือ ทําใหส่ิงมีชีวิตในดินตาย (  = 3.31) มีผลตอโครงสรางดินทําใหดินแหงและแข็ง (  = 3.27) กอใหเกิดพิษ
ตกคางในดิน ( = 3.23) ทําใหเกิดพิษฟุงกระจายในบรรยากาศ ( = 3.19) และกอใหเกิดพิษตกคางในแหลงน้ํา 
( = 3.17) ในปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ําอีกทั้งยังสงผลใหเกิดพิษตกคางในคนที่บริโภคสัตวน้ํา ( = 3.22) ตัวแปร
ผลกระทบการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอสุขภาพ ผูทําสวนยางใหคาเฉล่ียรวมความคิดเห็นในท้ัง 6 รายละเอียดของ
ผลกระทบในการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอสุขภาพในระดับเห็นดวยมากคาเฉล่ียรวม = 3.26 โดยเห็นดวยมาก
วาสารเคมีสะสมในรางกายปริมาณมากทําใหเกิดโรคมะเร็ง ( = 3.40) การสัมผัสสารเคมีโดยตรงทําใหเกิดโรค
ผิวหนัง ( = 3.37) เกิดพิษตกคางในรางกายผูฉีด (  = 3.30) ทําใหสุขภาพผูฉีดออนแอ ( = 3.23) อีกทั้งทํา
ใหเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นทั้งในการรักษาสุขภาพ ( = 3.15) และในการผลิต ( =3.12) สวนตัวแปรความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานในสวนยาง ผูทําสวนยางมีความพึงพอใจการปฏิบัติ งานในอาชีพทําสวนยางพาราในระดับความพึงพอใจ
ปานกลางคาเฉล่ียรวม = 2.90 โดยพบวาผูทําสวนยางใหคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานในสวนยางพารา ( รวม = 3.37) เพราะในพื้นที่มีการปฏิบัติงานตามแนวทางทําสวนยางแบบเชิงเด่ียว
มาเปนเวลานาน จึงเกิดความพึงพอใจและความเคยชินในความสะดวกในการปฏิบัติงานทําสวนยางเชิงเด่ียวใน
การเพิ่มผลผลิต ทําใหผูทําสวนยางมีความพึงพอใจในอาชีพการทําสวนยางเปนอาชีพที่ม่ันคง แตอาชีพการทํา
สวนยางก็เปนอาชีพที่ตองทํางานหนักทั้งในชวงกลางวันและกลางคืน จึงทาํใหผูทําสวนยางไมคอยมีเวลาเขารวม
กิจกรรมในชุมชน สวนใหญจะมีการพูดคุยกันในชวงเวลาเก็บรวมรวบนํ้ายางหรือชวงเวลาท่ีขายน้ํายางท่ีผูทําสวนยาง
มักนํามาขายใหกับจุดรับซื้อน้ํายางในชุมชน ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รับรูความเปนไป
ของชุมชนนํามาซ่ึงการชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน ซึ่งอยูในชวงระดับความพึงพอใจปานกลาง ในขณะ
ที่พบผูทําสวนยางจะมีความพึงพอใจในระดับนอยมาก ถาจะตองไปกรีดยางในเวลาเชามืด 6.00 น. - 8.00 น. 
เนื่องจากมีทัศนคติวาการกรีดยางในชวงเชาจะทําใหตนยางใหน้ํายางในปริมาณนอยลง ตัวแปรความคิดเห็นตอ
ความเปนไปไดในการทําสวนยางใหย่ังยืน ผูทําสวนยางใหคาเฉล่ียรวมความคิดเห็นในความเปนไปไดในการทํา
สวนยางที่ใหย่ังยืนทั้ง 11 รายละเอียดไดคาเฉล่ียรวม = 2.96 โดยผูทําสวนยางมีความเห็นวาการใชปุยอินทรีย/
ชีวภาพแทนการใชปุยเคมี มีความเปนไปไดอันดับ 1 (  = 3.29) การใชปุยอินทรีย/ชีวภาพรวมกับการใชปุยเคมี 
(  = 3.15) อันดับ 2  การใชแนวทางเกษตรอินทรีย (  = 3.08) อันดับ 3 การลดปริมาณการใชสารเคมีกําจัด
วัชพืช (  = 3.05) อันดับ 4  การลดการปลูกยางเชิงเด่ียว (  = 3.03) อันดับ 5 การปลูกพืชคลุมดิน (  = 
3.02) อันดับ 6 และการปลูกพืชรวมยาง (  รวม = 3.02) อันดับ 6 สวนการลดปริมาณการใชสารเคมีกําจัดโรค/
ศัตรูพืช (  = 2.87) อันดับ 8 การปลูกพืชแซมยาง (  = 2.79 ) อันดับ 9 การปลูกปารวมในสวนยาง (  = 
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2.67) อันดับ 10 และอันดับสุดทาย คือ การเล้ียงสัตวในพื้นที่สวนยางพารามีความเปนไปไดนอยที่สุด (  = 
2.63)   
 4. ผลกระทบจากการทําสวนยางพาราที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม ผูทําสวนยางใหคา 
เฉล่ียรวมการเกิดเปล่ียนแปลงทางดานพืชในระดับการเปล่ียนแปลงปานกลางคาเฉลี่ยรวมใน 5 รายละเอียด = 
3.09 ใหคาเฉลี่ยรวมการเกิดเปล่ียนแปลงทางดานสัตวในระดับการเปล่ียนแปลงปานกลางคาเฉลี่ยรวมใน 7 
รายละเอียด = 3.00 ซึ่งใหเหตุผลวาสวนใหญของการเปล่ียนแปลงทั้งทางดานพืช และสัตวเปนผลมาจากการบกุ
รุกถางปาเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกยางซึ่งทําใหความหลากหลายท้ังทางพันธุพืชและทางพันธุสัตวลดลง ทั้งนี้ผูทําสวน
ยางใหคาเฉล่ียรวมการเกิดเปล่ียนแปลงทางดานดินในระดับการเปลี่ยนแปลงปานกลางคาเฉล่ียรวมใน 5 รายละเอียด 
= 2.98 การเปล่ียนแปลงทางดานดินสวนใหญเกิดจากการใชปุยเคมีอยางเดียวติดตอกันนานจนมีผลกระทบตอ
การเปล่ียนแปลงลักษณะและโครงสรางของดิน อีกทั้งใหคาเฉลี่ยรวมการเกิดเปล่ียนแปลงทางดานแหลงน้ําใน
ระดับการเปล่ียนแปลงปานกลางคาเฉล่ียรวมใน 9 รายละเอียด = 2.94 โดยใหเหตุผลวาการถางปาและสภาพ
ฤดูกาลที่เปล่ียนแปลงจากภาวะโลกรอนมีผลตอปริมาณนํ้าในแหลงน้ําลดลง และการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืชทําใหคุณภาพน้ําในแหลงน้ําลดลง 
 5. ผลกระทบการปฏิบัติงานในสวนยางตอสุขภาวะของผูทําสวนยาง การปฏิบัติงานในสวนยางกอให 
เกิดผลกระทบตอสุขภาพทางรางกายของผูทําสวนยางในระดับปานกลางคาเฉล่ียรวมใน16 รายละเอียด = 2.50 
โดยผู ปฏิบัติงานในสวนยางจะมีอาการปวดเมื่อยตามอวัยวะตางๆของรางกาย ในชวงเวลากรีดยางและในการ
เก็บรวบรวมน้ํายางในระดับอาการปวดเมื่อยปานกลาง อาการรองลงมาคือการปฏิบัติงานในชวงที่ตองสัมผัสกับ
สารเคมี สวนผลกระทบตอสายตาและตอระบบทางเดินอาหารอยูในระดับแสดงอาการนอย ดานการปฏิบัติงาน
ในสวนยางกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาวะทางจิตใจของผูทําสวนยางในระดับปานกลางคาเฉล่ียรวมใน 14 รายละเอียด 
= 2.77 โดยผูทําสวนยางจะมีความกังวลใจในความทุกขความสุขของกันและกันในครอบครัว และเปนความกังวล
เม่ือสมาชิกในครอบครัวมีอาการเจ็บปวยไมมีเวลาดูแลสมาชิกที่เจ็บปวยในระดับมาก ในขณะที่จะรูสึกกังวลใจ
ในระดับนอยในเร่ืองความกลัวอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการออกไปกรีดยาง รวมทั้งไมรูสึกกังวลใจเมื่อคน
ครอบครัวตองไปกรีดยางตอนกลางคืนเพราะเกิดความเคยชินในการที่ครอบครัวตองไปกรีดยางตอนกลางคืน 
ทั้งนี้การปฏิบัติงานในสวนยางกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาวะทางสังคม ในระดับปานกลาง คาเฉล่ียรวมใน 13 
รายละเอียด = 2.60 โดยผูทําสวนยางรูสึกเต็มใจในการเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชน ดังนั้นเม่ือมีงานพิธีกรรม
หรือกิจกรรมตางๆ สมาชิกในชุมชนมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหในชุมชนรูสึกมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและ
กันในชวงระดับปานกลาง และถึงแมวาผูทําสวนยางจะไมมีเวลามากนักในการเขารวมกิจกรรม แตการทําสวน
ยางทําใหผูทําสวนยางมีความเปนอยูและมีฐานะทางสังคมตามที่ตนคาดหวัง จึงเปนเหตุใหคนในชุมชนมีความ
เสียสละรวมมือกันพอสมควร โดยมีความขัดแยงกันในชุมชนและมีความขัดแยงกับเจาหนาที่ตางๆ ในระดับนอย 
และพบวาการปฏิบัติงานในสวนยางกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผูทําสวนยางในระดับ
ปานกลาง คาเฉล่ียรวมใน 9 รายละเอียด = 2.99 อธิบายไดวาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผูทําสวนยางเกิด
จากการที่ผูทําสวนยางรูสึกมีความสุขเม่ือมีโอกาสไดชวยเหลือผูอื่น อีกทั้งการมีความเช่ือและศรัทธาในหลักคํา
สอนทางศาสนาในการดําเนินชีวิต จึงทําใหเม่ือมีความทุกขสามารถเยียวยาตัวเองได และมีความสามารถปาน
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กลางในการนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาใชทําสวนยาง ทําใหผูทําสวนยางมีจิตใจที่เขมแข็งเม่ือประสบปญหา
และตองแกไขปญหา  จึงทําใหผูทําสวนยางในพื้นที่มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณคอนขางดี 

6. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานกายภาพ เศรษฐกิจสังคม การปฏิบัติงานในสวนยาง และปจจัย
ดานจิตวิสัย  ที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดานพืช  สัตว ดิน และแหลงน้ําของผูทําสวนยางแสดงในตารางท่ี 1  
 ความสัมพันธของปจจัยตางๆท่ีสงผลกระทบส่ิงแวดลอมดานพืช พบมี 2 ตัวแปร คือ การรับรูขาวสาร 
และ การปฏิบัติงานกรีดยาง  อธิบายความสัมพันธไดดังนี้ 
 ปจจัยดานกายภาพเศรษฐกิจสังคม พบตัวแปรการรับรูขาวสารมีความสัมพันธทางลบกับผลกระทบ
ดานพืชอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) เพราะผูทําสวนยางเรียนรูการทําสวนยางจากครอบครัวพรอม
ทั้งการฝกดวยตนเองเปนหลัก อีกทั้งมีการรับรูขาวสารการทําสวนยางดีที่เหมาะสมจากเจาหนาที่รัฐระดับคาเฉล่ีย
ปละ 1 ครั้งซึ่งนอยมาก สงผลใหผูทําสวนยางไมคอยมีความรูการทําสวนยางดีที่เหมาะสม จึงมีการเปลี่ยนพื้นที่
ปาเปนพื้นที่สวนยางเชิงเด่ียว โดยไมมีการปลูกทั้งพืชคลุมดิน พืชแซมยาง และพืชรวมยางในพื้นที่ ทําใหระบบ
นิเวศนพื้นที่มีการเปล่ียนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพดานพืชลดลงอยางตอเนื่อง ปจจัยดานวิธีการปฏิบัติงาน
ในสวนยาง พบตัวแปรการปฏิบัติงานกรีดยาง มีความสัมพันธทางลบกับผลกระทบดานพืชอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P  0.05) เนื่องจากรอยละ 39.10 ของผูทําสวนยางมีความถ่ีในการกรีดยางสามวันเวนวัน อีกทั้งยังมีอีก
รอยละ 11.30 ที่มีการกรีดยางทุกวันและกรีดวันเวนวัน  รวมทั้งมีการกรีดยางในชวงยางผลัดใบเม่ือราคาน้ํายางมี
ราคาสูง และในบางคร้ังยังมีการกรีดยางเกิน 500 ตน/คน/วัน ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอตนยางทําใหเกิดโรค
เปลือกยางแหงทําใหไดผลผลิตยางตํ่า 
 ความสัมพันธของปจจัยตางๆที่สงผลกระทบส่ิงแวดลอมดานสัตว พบมี 4 ตัวแปร คือ รายไดครัวเรือน 
รายไดจากยางพารา ความคิดเห็นผลกระทบการเตรียมพื้นที่ ความคิดเห็นผลกระทบการใชปุยเคมี อธิบาย
ความสัมพันธได ดังนี้ 
 ความสัมพันธปจจัยดานกายภาพเศรษฐกิจสังคม พบตัวแปรรายไดจากยางพาราและตัวแปรรายไดครัวเรือน 
มีความสัมพันธทางลบกับผลกระทบดานสัตวอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) กลาวไดวาถึงแมผูทําสวนยาง
จะมีรายไดครัวเรือนเฉล่ียที่ 187,003.75 บาท/ป มีรายไดจากยางพาราเฉลี่ย 119,312.00 บาท/ป โดยมีรายได
เหนือรายจายเฉล่ีย 74,356.15 แตรอยละ 35.80 ยังมีหนี้สินเฉลี่ย 343,800 บาท ซ่ึงกูมาเพื่อซื้อที่ดินขยายพื้นที่
ปลูกยางเพื่อเพิ่มรายไดและเปนมรดกไวใหลูกหลาน ในการเตรียมพื้นที่ปลูกยางจะมีการเตรียมพื้นที่โดยการถาง
ปา และโคนตนไมอีกทั้งยังมีการดันและเผาตอไมรวมทั้งเศษไมเศษวัชพืข อันสงผลกระทบตอที่อยูอาศัยของสัตว
ทั้งบนดินและในดินอยางตอเนื่อง สวนดานจิตวิสัย พบตัวแปรความคิดเห็นผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่และตัว
แปรความคิดเห็นผลกระทบจากการใชปุยเคมี มีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบดานสัตวอยางมีนัยสําคัญ
ย่ิงทางสถิติ (P  0.01) เนื่องจากผูทําสวนยางจะมีการเผาตอไมรวมท้ังเศษไมเศษวัชพืขในการเตรียมพื้นที่ทุก
ครั้งเพื่อสะดวกในการใชรถไถไถพลิกดินอยางนอย 2 คร้ัง การเตรียมพื้นที่ลักษณะนี้เปนการทําลายท่ีอยูอาศัย
ของสัตวตางๆทําใหจํานวนสัตวทั้งเล้ือยคลานสัตวหนาดินมีจํานวนลดลง ดังนั้นเมื่อการเตรียมขยายพื้นที่ปลูก
ยางเพิ่มขึ้นจํานวนสัตวทั้งเล้ือยคลานสัตวหนาดินก็ย่ิงมีจํานวนลดลง จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมีในการเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณของดิน และเม่ือมีการใชปุยเคมีอยางตอเนื่องทําใหโครงสรางของดินเปล่ียนแปลง การระบาย
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อากาศและการอุมน้ําของดินลดลง ดินแข็งและแนนขึ้น เปนเหตุใหจุลินทรียและส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กในดินลดลง 
การใสปุยเคมีในดินที่แข็งและแหงหรือการใสปุยเคมีในปริมาณท่ีมากเกินไป ปุยเหลานี้จะถูกชะลางถูกชะลางลง
สูแหลงน้ํา กอใหเกิดมลภาวะทางน้ํา คุณภาพนํ้าและปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลง สัตวน้ําในแหลงน้ําจะเกิด
ภาวะและออนแอลง ปริมาณสัตวน้ําจึงลดลง 
 ความสัมพันธของปจจัยตางๆที่สงผลกระทบส่ิงแวดลอมดานดิน พบมี 5 ตัวแปร ที่สัมพันธกับผลกระทบ 
ดานดิน คือ ระดับการศึกษา หนี้สิน การรับรูขาวสาร การปฏิบัติงานในการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช  ความคิดเห็น
ผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่  อธิบายความสัมพันธไดดังนี้ 
 ปจจัยดานกายภาพเศรษฐกิจสังคม พบตัวแปรระดับการศึกษาและหนี้สิน มีความสัมพันธทางบวกกับ
ผลกระทบดานดินอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) โดยรอยละ 69.30 จบการศึกษาช้ันประถมศึกษา 
ผูทําสวนยางจึงมีความรูไมเพียงพอในการทําการสวนยางท่ีดี มีการใชปุยเคมีอยางตอเนื่องตามความเคยชิน  ทั้ง
ในสูตรปุยที่ใช ปริมาณปุย และจํานวนครั้งในการใส อีกทั้งไมมีการปลูกพืชคลุมดินในการรักษาความอุดม
สมบูรณดิน ความอุดมสมบูรณดินลดลงทําใหมีการใชปุยเคมีเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีปุยเคมีมีราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น จึงมีการกูยืมเพิ่มขึ้นทําใหเกิดหนี้สินเพิ่มขึ้น และเมื่อใชปุยเคมีเพิ่มขึ้นก็สงผลกระทบ
ตอโครงสรางดินเพิ่มขึ้น สรุปคือย่ิงมีหนี้สินเพิ่มขึ้นก็จะสงผลกระทบตอโครงสรางดินเพิ่มขึ้น สอดคลองกับตัวแปร
การรับรูขาวสาร ที่มีความสัมพันธทางลบกับผลกระทบดานดินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P  0.01 ) สรุปไดวา
ย่ิงมีการรับรูขาวสารการทําสวนยางท่ีดีนอยก็จะย่ิงสงกระทบตอการปฏิบัติในสวนยางมากขึ้น ปจจัยดานวิธีการ
ปฏิบัติงานในสวนยางและดานจิตวิสัย พบตัวแปรการปฏิบัติงานในการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช และตัวแปร
ความดิดเห็นผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่ มีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบดานดินอยางมีนัยสําคัญย่ิง
ทางสถิติ (P  0.01) เกือบทุกครัวเรือนมีการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช สารเคมีกําจัดวัชพืชเปนสารเคมีที่สลายตัว
ชา พรอมทั้งถูกดูดยึดดวยอนุภาคดินเหนียวสูงมาก จึงกอใหเกิดสารพิษตกคางในดิน ทําใหส่ิงมีชีวิตในดินตายมี
ผลตอโครงสรางดิน และสงผลตอการเจริญเติบโตของรากยาง และการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สวนยางจากการแผวถาง
ปาและเผาหนาดินในการเตียมพื้นที่ ถือเปนการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศนอยางรุนแรง
จึงสงผลกระทบตอปริมาณนํ้าฝนที่ซึมผานช้ันดินและวัฏจักรความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติ อีกทั้งการ
สรางสวนยางที่ไมมีการพืชคลุมดินจึงสงผลตอการชะลางพังทลายของหนาดินอีกทางหนึ่ง  จึงสรุปไดวาย่ิงมีการ
เตรียมพื้นที่ปลูกยางและมีการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชเพิ่มขึ้นก็จะสงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดินและ
กอใหเกิดสารพิษตกคางในดินเพิ่มขึ้น 
 ความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบส่ิงแวดลอมดานแหลงน้ํา พบมี 6 ตัวแปร ที่สัมพันธกับ
ผลกระทบดานน้ํา คือ ระยะเวลาการประกอบอาชีพ รายไดจากยางพารา พื้นที่สวนยาง ความคิดเห็นผลกระทบ
จากการเตรียมพื้นที่ ความคิดเห็นผลกระทบจากการใชปุยเคมี ความคิดเห็นผลกระทบในการกําจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอม อธิบายความสัมพันธไดดังนี้ 
 ปจจัยดานกายภาพเศรษฐกิจสังคม พบตัวแปรพื้นที่สวนยางและรายไดจากการทําสวนยาง มีความสัมพันธ
ทางลบกับผลกระทบดานแหลงน้ําอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P 0.01) ย่ิงผูทําสวนยางมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก
การขยายพื้นที่ทําสวนยางเพิ่มขึ้นมากเทาไร เปนเหตุใหพื้นที่ปาลดลงเทานั้น การลดลงของพื้นที่ปาในสงผลกระทบ
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ตอการเปล่ียนแปลงทั้งในดานปริมาณและคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา ซึ่งสอดคลองกับตัวแปรระยะเวลาประกอบอาชีพ 
ที่มีความสัมพันธทางลบกับผลกระทบดานแหลงน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P 0.05) คือ ผูทําสวนยางมีการ
ประกอบอาชีพสวนยางเปนระยะเวลายาวนานเฉล่ีย 21.93 ป โดยมีการขยายพื้นที่ทําสวนยางเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
ทําใหพื้นที่ปาลดลง เม่ือพื้นที่ปาลดลงจึงเห็นไดถึงการเปล่ียนแปลงทั้งในดานปริมาณและคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา 
สวนปจจัยดานจิตวิสัย พบตัวแปรความคิดเห็นผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่ ความคิดเห็นผลกระทบจากการใช
ปุยเคมี และความคิดเห็นผลกระทบการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอม มีความสัมพันธทางบวกกับผล 
กระทบดานน้ําอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) กลาวคือในการเตรียมพื้นที่ปลูกยางโดยใชรถไถขนาด
ใหญโคนและดันตอไม รวมทั้งการเผาปรนปา ทําใหระบบนิเวศนปาถูกทําลายสงผลตอความหลากหลายทางชีวภาพ
และแหลงตนน้ําของลําน้ําหลายสายในพื้นที่ ทําใหปริมาณและคุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติมีการเปล่ียนแปลง 
อีกทั้งการเปล่ียนพื้นที่ปามาเปนพื้นที่สวนยางเชิงเด่ียวจําเปนตองมีการใชปุยเคมีและสารเคมีในการกําจัดวัชพืช
และศัตรูพืช หากผูทําสวนยางไมมีความรูความเขาใจในปริมาณและวิธีการใชอยางเพียงพอ ทําใหมีการใชสารเคมี
เกินขนาดที่ธรรมชาติสามารถรองรับจึงทําใหเกิดการเพิ่มปริมาณสารพิษตกคางในแหลงน้ํา สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ นุชนารถ (2544) พบวา การใสปุยเคมีในปริมาณมากเกินความตองการของพืชอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอสภาวะแวดลอมได โดยปุยเคมีอาจถูกชะลางลงสูแหลงน้ํา ซึ่งมีผลตอคุณภาพนํ้าที่มนุษยและสัตวใชบริโภค 
อีกท้ังการฉีดพนสารเคมีกําจัดวัชพืช ไกลโฟเสต และพาราควอตในสวนยาง หากฉีดพนบริเวณใกลแหลงน้ํา จะ
ทําใหละอองของสารเคมีปลิวตกลงสูแหลงน้ํา หรือเม่ือมีการใชสารเคมีปริมาณมากเกินอัตราปกติและใชไมถูกตอง 
สารเคมีนั้นก็จะแพรกระจายตกคางและสะสมในแหลงน้ําเชนกัน  
 
ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธระหวางตัวแปรปจจัยดานตางๆ ที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดานพืช 
 ดานสัตว  ดานดิน และแหลงน้ํา ของผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบ  

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ของผลกระทบ รายละเอียดตัวแปรปจจัยดานตางๆ 
(N = 144) พืช สัตว ดิน น้ํา 

ปจจัยดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม     
อายุ .071 -.138 .018 -.106 
ระดับการศึกษา .011 .077 .196* .109 
ระยะเวลาการประกอบอาชีพ .137 -.029 -.030 -.201* 
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ตารางที่  1  (ตอ) 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ของผลกระทบ รายละเอียดตัวแปรปจจัยดานตางๆ 

(N = 144) พืช สัตว ดิน น้ํา 
จํานวนแรงงานในสวนยาง .086 -.076 -.091 -.084 
พื้นที่สวนยาง .138 -.126 .075 -.270** 
รายไดจากยางพารา .159 -.307** -.044 -.273** 
รายจายของยางพารา .167 -.027 .049 -.110 
รายไดครัวเรือน .130 -.244** -.048 -.107 
รายจายครัวเรือน .069 .118 .121 .134 
หนี้สิน .164 .092 .279** .118 
การรับรูขาวสาร -.277** -.021 -.181* -.112 
ปจจัยวิธีการปฎิบัติงานในสวนยางพารา     
วิธีการปฏิบัติงานดานการเตรียมพื้นที่ -.136 -.069 .095 .169 
การปฏิบัติงานในการปลูกและดูแลรักษายาง .013 .103 .117 .078 
การใสปุยในสวนยาง -.137 .067 -.093 .047 
การปฏิบัติงานในการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช .105 .111 .250** .129 
การปฏิบัติงานในการกรีดยางพารา -.196* .039 -.007 .093 
ปจจัยดานจิตวิสัย     
ความพอใจในการปฏิบัติงานในสวนยาง -.121 .056 .100 .132 
ความคิดเห็นผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่ .069 .274** .257** .321** 
ความคิดเห็นผลกระทบจากการใชปุยเคมี .014 .283** -.035 .279** 
ความคิดเห็นผลกระทบการกําจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอม 

.125 .159 .108 .370** 

ความคิดเห็นผลกระทบการกําจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืชตอสุขภาพ 

-.120 .166 .169 .079 

ความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการทําสวน
ยางใหย่ังยืน 

.026 .097 .136 .032 

    * P 0.05    ** P  0.01 
 
 7. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานกายภาพ เศรษฐกิจสังคม วิธีการปฏิบัติงานในสวนยาง และปจจัย
ดานจิตวิสัย ที่สงผลกระทบตอสุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคม และทางจิตวิญญาณของผูทําสวนยาง (ตารางที่ 2)  



ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 

 209 

  ความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอสุขภาวะทางกาย พบมี 5 ตัวแปร คือ รายไดครัวเรือน 
การปฏิบัติงานในการกรีดยางพารา ความคิดเห็นผลกระทบจากการใชปุยเคมี ความคิดเห็นผลกระทบการกําจัด
วัชพืชและศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอม ความคิดเห็นความเปนไปไดการทําสวนยางใหย่ังยืน อธิบายความสัมพันธไดดังนี้ 
  ปจจัยดานกายภาพเศรษฐกิจสังคม พบตัวแปรรายไดครัวเรือน มีความสัมพันธทางลบกับผลกระทบ 
ตอสุขภาวะทางกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P 0.05) กลาวคือแมผูทําสวนยางจะมีรายไดเหนือรายจาย แต
ก็ยังมีรอยละ 35.80 ที่มีหนี้สินจากการขยายพ้ืนที่ปลูกยางเพื่อเพิ่มรายได เม่ือมีพื้นที่ปลูกยางเพ่ิมขึ้นก็จะมีการใช
แรงงานในการดูแลสวนยางและการกรีดยางท่ีมากขึ้น สงผลกระทบถึงสุขภาพรางกายที่อาจขาดการพักผอนและ
การออกกําลังที่เพียงพอ ปจจัยดานวีธีการปฏิบัติงานในสวนยาง พบตัวแปรการปฏิบัติงานในการกรีดยาง มีความสัมพนัธ
ทางบวกกับผลกระทบตอสุขภาวะทางกายอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P 0.01) กลาวไดวา ผูทําสวนยางมี
การใชปุยเคมีในปริมาณมากเพื่อเพิ่มผลผลิตและเรงการเจริญเติบโตตนยางใหสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดในชวง
ที่ราคายางสูงขึ้น รวมทั้งการกรีดยางในพื้นที่จะมีการออกการกรีดยางในชวง เวลาประมาณ 02.00-6.00 น. 
จากนั้นมีการเก็บรวมรวมน้ํายางในชวงเวลา 08.00-09.00.เพื่อสงขาย จึงสงผลกระทบตอสุขภาพทางกายของ
ผูทําสวนยาง ทําใหเกิดอาการปวดเมื่อยตามอวัยวะตางๆ ของรางกาย โดยเฉพาะถามีการโหมกรีดยางหนักในชวงยาง
ราคาดี ก็ย่ิงเกิดอาการทางกายมากขึ้นตามดวย และลักษณะงานกรีดยางสวนใหญเปนการนั่งทํางานบนพื้นซึ่ง
เปนทาที่ไมเหมาะสม เชน การนั่งลับมีดบนพื้น การกมเทนํ้ายางใสตะกงที่วางบนพื้น และความสูงของหนายางที่
ตํ่าหรือสูงกวาระดับสายตามากเกินไปซ่ึงตองกมมากหรือเอื้อมสูงมากเกินไปในการทํางานอันเปนเหตุใหเกิดโรค
ขอและกระดูกเร้ือรังท่ีรักษาไมหาย สวนปจจัยดานจิตวิสัย พบ ตัวแปรความคิดเห็นผลกระทบการกําจัดวัชพืช
และศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอม มีความสัมพันธทางลบกับผลกระทบตอสุขภาวะทางกายอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ 
(P 0.01) กลาวคือ สารเคมีกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชนอกจากจะสงผลกระทบทางลบตอส่ิงแวดลอมโดยตรงแลว
ยังสงผลกระทบทางลบผานเขาสูหวงโซอาหารสงผลตอสุขภาพทางออมของผูทําสวนยางดวย อีกทั้งยังสงผลกระทบ
ทางลบโดยตรงตอสุขภาพของผูสัมผัสและผูฉีดพนสารเคมีโดยผูที่ไดรับสารเคมีอาจมีอาการการระคายเคืองผิวหนัง 
ระคายเคืองตา แสบตา หายใจขัด หรือเม่ือสารเคมีถูกดูดซึมเขาสูรางกายอาจมีผลทําใหเกิดความผิดปกติใน
ระบบตางๆ ในรางกาย เชน ทําใหออนเพลียและเหน่ือย เกิดอาการเกร็งของกลามเน้ือ ระบบทางเดินอาหาร
ผิดปกติทําใหทองรวงหรือทองอืด เปนตน และพบตัวแปรความคิดเห็นผลกระทบจากการใชปุยเคมี ตัวแปรความ
คิดเห็นตอความเปนไปไดในการทําสวนยางใหย่ังยืน มีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบตอสุขภาวะทางกาย
อยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P 0.01) ผูทําสวนยางไดทราบถึงผลกระทบจากการใชปุยเคมี ผลกระทบการ
กําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอม จึงเห็นดวยกับแนวทางการทําสวนยางแบบยั่งยืนและมีความเปนไปไดใน
การนําไปปฏิบัติ ในแนวทางในการใชปุยอินทรีย/ชีวภาพแทนการใชปุยเคมี  การใชปุยอินทรีย/ชีวภาพรวมกับการ
ใชปุยเคมี และการลดการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช โรคพืชและศัตรูพืชใหนอยลง ซึ่งจะนําไปสูการทําสวนยางให
ย่ังยืนอันสงผลกระทบทางบวกตอสุขภาพของผูทําสวนยาง      
 ความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอสุขภาวะทางจิตใจ มี 4 ตัวแปร คือ รายไดจากยางพารา 
การใสปุยในสวนยาง ความคิดเห็นผลกระทบจากการใชปุยเคมี ความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการทําสวนยาง 
ใหย่ังยืน  
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 ปจจัยดานกายภาพเศรษฐกิจสังคม พบตัวแปรรายไดจากยางพารา มีความสัมพันธทางลบกับผลกระทบ 
ตอสุขภาวะทางจิตใจอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P . 0.01) คือ ผูทําสวนยางกังวลใจเรื่องราคายางที่ไมแนนอน 
ซึ่งอาจทําใหรายไดไมพอกับรายจายทั้งในสวนยางและในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในครัวเรือนที่มีการกูยืม
จึงมีความกังวลใจที่อาจไมสามารถใชคืนหนี้สินหรืออาจทําใหมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ดังนั้นการท่ีอาจมีรายไดที่ลดลงจะ
สงผลตอสุขภาวะทางใจของผูทําสวนยางมากขึ้น สอดคลองกับปจจัยดานวิธีการปฏิบัติงานในสวนยาง พบตัวแปร 
การใสปุยในสวนยาง มีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบตอสุขภาวะทางจิตใจอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ  
(P  0.01) กลาวคือ ผูทําสวนยางสวนใหญใชปุยเคมีบางรายมีการกูยืมเงินเพื่อการซ้ือปุยเคมีใสในสวนยาง 
คาใชจายการใชปุยเคมีถือเปนตนทุนสูงสุดในการทําสวนยาง การที่ปุยเคมีมีราคาแพงขึ้นอยางตอเนื่องเปนเหตุ
ใหสงผลกระทบตอสุขภาวะทางใจผูทําสวนยางเกิดเปนทุกขและกังวลใจในตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น สอดคลอง
กับปจจัยดานจิตวิสัย ที่พบวา ตัวแปรความคิดเห็นผลกระทบจากการใชปุยเคมี และตัวแปรความคิดเห็นตอ
ความเปนไปไดในการทําสวนยางใหย่ังยืน มีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบตอสุขภาวะทางจิตใจอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P  0.05) กลาวคือ การที่ผูทําสวนยางไมมีความรูหรือมีความเอาใจใสไมเพียงพอในการดูแลใสปุย
ยาง เชน อาจไมกําจัดวัชพืชกอนใสปุย ไมมีการศึกษาชนิดของปุยกอนใส การใสปุยในชวงเวลาวางโดยไมคํานึง 
ถึงการที่จะตองใสปุยในขณะที่ดินมีความชื้นและไมมีฝนตกหนัก จึงเกิดผลกระทบจากการใชปุยเคมีทําใหโครงสราง
ดินเปล่ียน พืชไมสามารถดูดธาตุอาหารในดินไปใชไดอยางเต็มที่ทําใหตองใสปุยในปริมาณเพิ่มขึ้น ผูทําสวนยาง
จึงมีความเห็นดวยมากกับการทําสวนยางใหย่ังยืนในการเปล่ียนใชปุยอินทรีย/ชีวภาพแทนการใชปุยเคมี แตก็ยัง
ไมการนําไปปฏิบัติกันมากนัก โดยใหเหตุผลวาไมมีเวลาและไมมีแรงงานพอ แตก็คิดวาในอนาคตมีความเปนไป
ไดสูงในการที่จะเปล่ียนมาใชปุยอินทรีย/ชีวภาพแทนการใชปุยเคมีเพื่อการทําสวนยางใหย่ังยืนอันจะสงผลตอสุข
ภาวะทางจิตใจใหดีขึ้น 
 ความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอสุขภาวะทางสังคม มี 4 ตัวแปร คือ การรับรูขาวสาร 
การปฏิบัติงานในการกรีดยาง ความพอใจในการปฏิบัติงานภายในสวนยาง ความคิดเห็นผลกระทบจากการใช
ปุยเคมี 
 ปจจัยดานกายภาพเศรษฐกิจสังคม พบตัวแปรการรับรูขาวสารมีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบตอ
สุขภาวะทางสังคมอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P 0.01) กลาวคือ การที่ผูทําสวนยางไดรับขาวสารจากเจาหนาที่รัฐ
เฉล่ียปละ 1 ครั้ง ซึ่งไมเพียงพอ รานรับซื้อน้ํายางในชุมชนจึงเปนสถานท่ี ที่ผูทําสวนยางมีการพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นไดในเร่ืองตางๆ รวมกัน แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในการแกไขปญหาการทําสวนยางท่ีเกิดขึ้น สรุป
คือการที่ผูทําสวนยางมีการพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน จึงกอใหเกิดความเอื้ออาทรชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน สามารถลดความขัดแยงในชุมชน สงผลทางบวกตอสุขภาวะดานสังคม สวนปจจัยดานวิธีการปฏิบัติงาน
ในสวนยาง พบตัวแปรการปฏิบัติงานในการกรีดยาง มีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบตอสุขภาวะทางสังคม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P 0.05) คือ การกรีดยางผูกรีดยางในพื้นที่จะออกปฏิบัติงานในชวงเวลาต้ังแต 2.00 
น.- 5.00 น. เปนชวงเชามืดซึ่งอาจไดรับอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางและการปฏิบัติงาน  
ผูกรีดยางจึงมักจะมีการนัดหมายออกกรีดยางรวมกันเปนกลุมยอย เพื่อจะไดดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปน
การลดความกังวลความกลัวในส่ิงตางๆใหลดนอยลงได นอกจากน้ียังเปนการถายทอด แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกัน
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และกันในสังคมผูทําสวนยาง เปนความรูที่สืบทอดตอกันมา โดยมีการนําเทคโนโลยีความรูสมัยใหมเขามาประยุกต
จากการพบปะพูดคุยหรือการออกกรีดยางรวมกัน การปฏิบัติงานในการกรีดยางจึงสงผลทางบวกตอสุขภาวะดานสังคม 
ปจจัยดานจิตวิสัย พบตัวแปรระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสวนยาง และตัวแปรความคิดเห็นผลกระทบ 
จากการใชปุยเคมี มีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบตอสุขภาวะทางสังคมอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) 
คือ จากการที่ผูทําสวนยางมีการพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน จึงมองเห็นผลกระทบจากการใชปุยเคมี 
และเนื่องจากการที่ปุยเคมีมีราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหผูทําสวนยางเกิดแนวคิดรวมกันในการเปลี่ยนการใช
ปุยอินทรีย/ชีวภาพแทนการใชปุยเคมี การไดแลกเปล่ียนแนวคิดรวมกันสงผลทางบวกตอสุขภาวะดานสังคม สอดคลอง
กับตัวแปรระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ที่พบวา ผูทําสวนยางสวนใหญมีความคิดวาอาชีพการทําสวนยาง
เปนอาชีพที่กอใหเกิดความมั่นคงในชีวิต พอใจในรายไดจากการทําสวนยาง ถึงแมวาจะเปนอาชีพที่ตองทํางาน
หนัก ตองเดินทางไปกรีดยางในเวลากลางคืน แตก็เปนเวลาที่ทําใหสมาชิกในครัวเรือนมีการออกปฏิบัติงานรวมกัน
รวมทั้งมีการปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนบานเกิดชวยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งในเวลากลางวันชวงเวลาเก็บรวบรวม
น้ํายางหรือชวงเวลาที่ขายนํ้ายาง ณ จุดรับซื้อน้ํายางในชุมชน ทําใหมีเกิดการแลกเปล่ียนขาวสารรับรูความเปนไป
ของชุมชน นํามาซ่ึงการเสียสละในการเขารวมทํากิจกรรมรวมกันในชุมชน กอใหเกิดสุขภาวะทางบวกดานสังคม 
 ความสัมพันธของปจจัยตางๆที่สงผลกระทบตอสุขภาวะทางจิตวิญญาณ พบมี 5 ตัวแปร  คือ การ
ปฏิบัติงานในการดูแลรักษายาง การปฏิบัติงานในการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช ความคิดเห็นผลกระทบจากการใช
ปุยเคมี ความคิดเห็นผลกระทบในการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอม ความคิดเห็นผลกระทบในการ
กําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอสุขภาพ  
 ปจจัยดานวิธีการปฏิบัติงานในสวนยาง พบตัวแปรการปฏิบัติงานในการดูแลรักษายาง ตัวแปรการปฏิบัติงาน
ในการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช สวนปจจัยดานจิตวิสัย พบตัวแปรความคิดเห็นผลกระทบจากการใชปุยเคมี ตัวแปร
ความคิดเห็นผลกระทบในการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอม ตัวแปรความคิดเห็นผลกระทบในการกําจัด
วัชพืชและศัตรูพืชตอสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบตอสุขภาวะทางจิตวิญญาณอยางมีนัยสําคัญ
ย่ิงทางสถิติ (P 0.01) อธิบายความสัมพันธไดดังนี้ คือ วิธีการปฏิบัติงานในสวนยางถึงแมวาจะกอใหเกิด
ผลกระทบทั้งตอส่ิงแวดลอมและตอสุขภาวะ แตที่ผานมาผูทําสวนยางก็รูสึกประสบความสําเร็จในอาชีพสวนยาง 
มีความสุขและความพึงพอใจในชีวิต มีความเช่ือและศรัทธาในหลักคําสอนทางศาสนา สามารถปฏิบัติตนตาม
หลักคําสอนทางศาสนาไดปานกลาง จึงสามารถนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาใชทําสวนยาง ทําใหผูทําสวน
ยางมีจิตใจที่เขมแข็ง ทั้งนี้เม่ือประสบปญหาก็รูสึกมีความชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเม่ือตองแกไขปญหาก็มี
การพูดคุยกัน ดังในเร่ืองผลกระทบจากการใชปุยเคผลกระทบในการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอม ผลกระทบ
ในการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอสุขภาพ ผูทําสวนยางบางสวนกําลังรณรงคแนวความคิดรวมกันในการลดการ
ใชสารเคมีทุกชนิดใหนอยลง เพื่อชวยฟนฟูสภาพแวดลอมและสุขภาพของคนในชุมชน โดยมีการรวมตัวกันเพื่อ
สรางชุมชนภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานตามแนวทางคําสอนทางศาสนา อันจะสงผลทางบวก
ตอสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผูคนในชุมชน 
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ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยดานตางๆท่ีสงผลกระทบตอสุขภาวะทางกาย ทางจิตใจ 
 ทางสังคม และทางจิตวิญญาณของผูทําสวนยางในเขตพื้นที่ราบ 
 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ของผลกระทบ รายละเอียดตัวแปรปจจัยดานตางๆ 
(N = 144) กาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ 

ปจจัยดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม       
อายุ .078 .019 .018 .014 
ระดับการศึกษา -.097 .025 .028 .127 
ระยะเวลาการประกอบอาชีพ -.091 -.049 .037 -.005 
จํานวนแรงงานในสวนยาง .053 .032 -.138 -.027 
พื้นที่สวนยาง -.080 -.131 -.160 -.028 
รายไดจากยางพารา -.114 -.249** -.109 -.114 
รายจายของยางพารา -.077 .074 .113 .106 
รายไดครัวเรือน -.183* -.113 -.155 .022 
รายจายครัวเรือน .015 .023 .092 .107 
หนี้สิน .093 .176 .120 .221 
การรับรูขาวสาร .053 .057 .257** -.124 
การปฏิบัติงานดานการเตรียมพื้นที่ .129 .093 -.024 .141 
การปฏิบัติงานในการดูแลรักษาสวนยาง .148 .095 .169 .303** 
การใสปุยในสวนยาง .086 .209** .150 .082 
การปฏิบัติงานในการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช -.046 -.048 -.059 .237** 
การปฏิบัติงานในการกรีดยางพารา .244** .008 .185* .081 
ปจจัยดานจิตวิสัย     
ความพอใจในการปฏิบัติงานภายในสวนยาง .169 .054 .316** .139 
ความคิดเห็นผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่ -.099 .076 .163 .084 
ความคิดเห็นผลกระทบจากการใชปุยเคมี .240** .288** .225** .332** 
ความคิดเห็นผลกระทบการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอ
ส่ิงแวดลอม 

-.241** .086 .147 .270** 

ความคิดเห็นผลกระทบการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช
ตอสุขภาพ 

-.010 .038 .065 .203* 

ความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการทําสวนยางให
ย่ังยืน 

.276** .191* .135 .009 

    * P 0.05    ** P  0.01 
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สรุป 
 ตัวแปรที่มีความสัมพันธตอผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดานพืช ดานสัตว ดานดิน และดานแหลงน้ํา มี
ดังนี้  
 1 ปจจัยดานกายภาพเศรษฐกิจสังคม พบตัวแปรพื้นที่สวนยาง มีความสัมพันธทางลบกับผลกระทบ
ดานแหลงน้ําอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) ตัวแปรรายไดครัวเรือน มีความสัมพันธทางลบกับผลกระทบ
ดานสัตวอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) ตัวแปรรายไดจากยางพารา มีความสัมพันธทางลบกับผลกระทบ
ดานสัตวและผลกระทบดานแหลงน้ําอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) ตัวแปรระยะเวล 
  การประกอบอาชีพ มีความสัมพันธทางลบกับผลกระทบดานแหลงน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P 
 0.05) ตัวแปรระดับการศึกษาและหน้ีสิน มีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบดานดินอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ 
(P  0.01) ตัวแปรการรับรูขาวสาร  มีความสัมพันธทางลบกับผลกระทบดานพืชและผลกระทบดานดินอยางมี
นัยสําคัญย่ิงทางสถิติ ( P  0.01 ) 
 2. ปจจัยดานวิธีการปฏิบัติงานในสวนยาง พบตัวแปรการปฏิบัติงานในการกําจัดวัชพืชและศัตรู พืชมี
ความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบดานดินอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) ตัวแปรการปฏิบัติงานกรีดยาง 
มีความสัมพันธทางลบกับผลกระทบดานพืชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P  0.05) 
 3. ปจจัยดานจิตวิสัย พบตัวแปรความดิดเห็นผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่ มีความสัมพันธทาง บวก
กับผลกระทบดานดิน ผลกระทบดานน้ํา และผลกระทบดานสัตว อยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) ตัวแปร
ความคิดเห็นผลกระทบจากการใชปุยเคมีมีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบดานน้ําและผลกระทบดานสัตว 
อยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) ความคิดเห็นผลกระทบการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอม มี
ความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบดานน้ําอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ ( P  0.01 ) 
 อธิบายความสัมพันธไดวา ผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่โดยการบุกรุกถางปาเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกยาง
ถือเปนการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศนอยางรุนแรง สงผลทั้งตอพันธุพืชและพันธุสัตวที่
มีการเปล่ียน แปลงลดลง อีกทั้งยังสงผลกระทบเชื่อมโยงตอแหลงตนน้ําปาเขาในพื้นที่ ทําใหปริมาณนํ้าในแหลง
น้ําธรรมชาติมีปริมาณลดลง นอกจากนี้สงผลกระทบตอปริมาณนํ้าฝนท่ีซึมผานช้ันดินและความอุดมสมบูรณของดิน
ตามธรรมชาติ รวมทั้งการสรางสวนยางที่ไมมีการพืชคลุมดินจึงสงผลตอการชะลางพังทลายของหนาดินอีกทาง
หนึ่ง สงผลใหในพื้นที่มีการใชปุยเคมีอยางตอเนื่องเปนเหตุใหโครงสรางดินเปล่ียนแปลง การระบายอากาศและ
การอุมน้ําของดินลดลง ดินแข็งและแนนขึ้น จุลินทรีย และส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กในดินลดลง รวมถึงการใชสารเคมี
กําจัดวัชพืชและศัตรูพืชที่ทําใหเกิดมลพิษในแหลงน้ําเพิ่มขึ้น คุณภาพน้ําในแหลงน้ําจึงลดลง ทั้งนี้พบทุกตัวแปร
ของปจจัยดานกายภาพเศรษฐกิจสังคม มีความสัมพันธทางลบตอผลกระทบตอส่ิงแวดลอม จึงสรุปไดวาเพราะ
ผูทําสวนยางมีเรียนรูการทําสวนยางจากครอบครัวพรอมทั้งการฝกดวยตนเองเปนหลัก และมีการรบัรูขาวสารการทาํ
สวนยางดีที่เหมาะสมจากเจาหนาที่รัฐระดับคาเฉลี่ยปละ 1 คร้ังซึ่งนอยมาก ผูทําสวนยางจึงมีความรูไมเพียงพอ 
ที่จะเขาใจ และคํานึงถึงความสัมพันธระหวางผลกระทบในการเพิ่มขยายพ้ืนที่สวนยางเพ่ือเพิ่มรายไดโดยการบุกรุก
ถางปาจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางส่ิงแวดลอมเชื่อมโยงกันทั้งทางดานพืช สัตว ดิน และแหลงน้ํา นั่นก็คือ
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ย่ิงมีการเพิ่มพื้นที่ทําสวนยางเชิงเด่ียวมากขึ้นเทาใดก็จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอมเชื่อมโยง
ตอเนื่องเปนลูกโซมากขึ้นเทานั้น   เปนเหตุใหทําใหผูทําสวนยางมีหนี้สินเพิ่มขึ้นดวย 
  ตัวแปรที่มีความสัมพันธตอสุขภาวะทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ มีดังนี้ 
 4. ปจจัยดานกายภาพเศรษฐกิจสังคม พบตัวแปรรายไดครัวเรือน มีความสัมพันธทางลบกับผลกระทบ 
ตอสุขภาวะทางกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P  0.05) ตัวแปรรายไดจากยางพารา มีความสัมพันธทางลบกับ
ผลกระทบตอสุขภาวะทางจิตใจอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) และตัวแปรการรับรูขาวสารมีความสัมพันธ
ทาง บวกกับผลกระทบตอสุขภาวะทางสังคมอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) 
 5. ปจจัยดานวีธีการปฏิบัติงานในสวนยาง พบตัวแปรการปฏิบัติงานในการดูแลรักษายาง มีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลกระทบตอสุขภาวะทางจิตวิญญาณอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) ตัวแปรการใสปุยใน
สวนยาง มีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบตอสุขภาวะทางจิตใจอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) ตัวแปร
การปฏิบัติงานในการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช มีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบตอสุขภาวะทางจิตวิญญาณอยาง
มีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) และตัวแปรการปฏิบัติงานในการกรีดยาง มีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบ
ตอสุขภาวะทางกายอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ ( P  0.01) และมีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบตอสุข
ภาวะทางสังคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P  0.01) 
 6. ปจจัยดานจิตวิสัย พบตัวแปรความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบ
ตอสุขภาวะทางสังคมอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) ตัวแปรความคิดเห็นผลกระทบจากการใชปุยเคมี 
มีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบตอสุขภาวะทั้งทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณอยางมี
นัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) ตัวแปรความคิดเห็นผลกระทบการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอม มี
ความสัมพันธทาง ลบกับผลกระทบตอสุขภาวะทางกาย และมีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบตอทางจิตวิญญาณ 
อยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P  0.01) ตัวแปรความคิดเห็นผลกระทบในการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอสุขภาพ 
มีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบตอสุขภาวะทางจิตวิญญาณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P  0.05) ตัวแปร
ความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการทําสวนยางใหย่ังยืน มีความสัมพันธทางบวกกับผลกระทบตอสุขภาวะทาง
กายอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ ( P  0.01 ) และตอสุขภาวะทางสังคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P  0.05) 
 อธิบายความสัมพันธไดวา ผูทําสวนยางสวนใหญมีความพึงพอใจอาชีพการทําสวนยางเพราะเปนอาชีพ
ที่กอใหเกิดความม่ันคงในชีวิต พอใจในรายไดจากการทําสวนยาง ถึงแมวาจะเปนอาชีพที่ตองทํางานหนัก  และ
วิธีการปฏิบัติงานในสวนยางบางขั้นตอนกอใหเกิดผลกระทบทั้งตอส่ิงแวดลอมและตอสุขภาวะ เชน ผลกระทบ
จากการใชปุยเคมี ผลกระทบในการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอม ผลกระทบในการกําจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืชตอสุขภาพ รวมทั้งการที่ตองกรีดยางในเวลากลางคืน แตเม่ือประสบปญหาและเม่ือตองแกไขปญหาก็มี
การพูดคุยกัน มีความชวยเหลือซึ่งกัน และเห็นรวมกันในแนวทางการเปล่ียนมาใชปุยอินทรีย/ชีวภาพแทนการใช
ปุยเคมี และการใชปุยอินทรีย/ชีวภาพรวมกับการใชปุยเคมี รวมทั้งการลดการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช โรคพืชและ
ศัตรูพืชใหนอยลง ซึ่งจะนําไปสูการทําสวนยางใหย่ังยืนอันสงผลกระทบทางบวกตอสุขภาพของผูทาํสวนยาง อยางไร
ก็ตามแนวทางการเปลี่ยนมาใชปุยอินทรีย/ชีวภาพแทนการใชปุยเคมี ก็ยังไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติกันมากนกั 
เนื่องจากไมมีเวลาและไมมีแรงงานพอ แตก็คิดวาในอนาคตมีความเปนไปไดสูงในการที่จะเปลี่ยนมาใชปุยอินทรีย/ 
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ชีวภาพแทนการใชปุยเคมีเพื่อการทําสวนยางใหย่ังยืนอันจะสงผลตอสุขภาวะทางจิตใจใหดีขึ้น ทั้งนี้เม่ือมีการนํา
หลักธรรมคําสอนทางศาสนามาใชรวมในการแกปญหา ก็จะสงผลทางบวกตอสุขภาวะทางจิตวญิญาณของผูคน
ในชุมชน 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการสรางเคร่ือขายประสานงานผูนําในชุมชน  โดยความรวมมือกับ อบต.
และเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของ  ในการรณรงคใหเห็นถึงผลการบุกรุกถางปาเพื่อขยายพื้นที่สวนยางเพื่อเพิ่มรายได  
อันเปนสาเหตุหลักที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอมเช่ือมโยงกันทั้งทางดานพืช  สัตว  ดิน และแหลง
น้ําอยางตอเนื่อง  รวมทั้งรณรงคใหชุมชนรวมมือกันหยุดการบุกรุกถางปา รวมมือกันอนุรักษพื้นที่ปารอบตําบล
ใหคงเหลือความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศนเพื่อพิทักษรักษาส่ิงแวดลอมดานพืช  สัตว ดิน และแหลง
น้ําในพื้นที่ใหดํารงอยู อันจะเอื้อประโยชนตอสุขภาวะท้ังทางกาย  จิตใจ  สังคม และทางจิตวิญญาณ  ของผูทํา
สวนยางไดทั้งโดยทางตรงและทางออม 

2. เม่ือมีการขยายพ้ืนที่สรางสวนยางเชิงเด่ียวส่ิงสําคัญ คือ ตองเนนใหผูทําสวนยางเห็นถึงประโยชน
ของการปลูกพืชคลุมดิน และรณรงคใหมีการปลูกพืชคลุมดินในสวนยางทุกแปลง เพื่อเพิ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ อันจะสงผลตอการเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน  
รวมทั้งเปนการลดการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชไดอีกทางหนึ่ง 

3. ผูทําสวนยางเห็นวาการใชปุยเคมีกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาวะทั้งทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม 
และทางจิตวิญญาณ และเห็นวาแนวทางในการใชปุยอินทรีย/ชีวภาพแทนการใชปุยเคมี มีความเปนไปไดสูงสุด
ในการนําไปสูการปฏิบัติ ผูนําชุมชนจึงควรกระตุนใหเกิดการรวมกลุมรณรงคใหหนวยงานตางๆในพื้นที่กําหนด 
การใชปุยอินทรีย/ชีวภาพแทนการใชปุยเคมี เปนนโยบายสาธารณะรวมกันในชุมชนที่จะนําไปสูการปฏิบัติ อันจะ
กอใหผลดีตอสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 4. ชุมชนควรมีการรวมตัวเพื่อเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติงานในสวนยางตามแนวทางคําสอนทางศาสนา 
สรางชุมชนใหย่ังยืนภายใตหลักการเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเปนการชวยฟนฟูสภาพแวดลอมและสุขภาพของคน
ในชุมชน 

 
เอกสารอางอิง 

 
นุชนารถ  กังพิสดาร   และ ประสาท เศวพิทักษ.  2544. การใชปุยแบบผสมผสานในสวนยาง ในรายงานการ
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