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ABSTRACT: This research was conducted to study 1) demographic characteristics, economic 
data, para rubber production, knowledge on rubber - based intercropping, and 2) adoption on 
rubber - based intercropping of 177 farmers who had grown para rubber in Bang Saphan District, 
Prachuap Khiri Khan Province by using structured interview which used mixed sampling methods. 
The data were analyzed descriptive statistics and correlation. The result revealed that 1) farmers 
were male (52.5%), average age was 54.3 years, highest education level was primary school 
(46.3%), average household labor was 1 person and hired labors were 2 persons, average income 
and expenditure were 257,618.49 Baht/year and 58,256.93 Baht/year. Their average experience 
in rubber farming was 15.1 years. Farmers had water source for rubber-based intercropping 
(41.2%) with average rubber plantation area 19.9 rai, and got the average rubber yield 279.6 kg/
rai/year by benefit ratios between owner and hired labor 50 : 50. Their knowledge on rubber 
- based intercropping was at the high level with average point at 12.47 out of 15 points. 2) They 
adopted rubber - based intercropping in awareness stage, interest stage, evaluation stage, trial 
stage, and adoption stage, respectively. 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) 
ลักษณะทางประชากรศาสตร ์  สภาพเศรษฐกิจ  
สภาพการผลิตยางพารา และความรู ้เกี่ยวกับการ 
ปลูกพืชร่วมยางของเกษตรกร และ 2) การยอมรับการ
ปลูกพืชร่วมยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างจากเกษตรกร
ชาวสวนยาง จ�านวน 177 คน ซึง่ใช้การสุม่ตัวอย่างแบบ
ผสานวิธี สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ สถติิเชงิ
พรรณนา ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 52.5 
เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 54.3 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 46.3 มแีรงงานครวัเรอืน
เฉลี่ย 1 คน และแรงงานจ้างเฉลี่ย 2 คน มีรายได้และ
รายจ่ายเฉลี่ย 257,618.5 และ 58,256.9 บาทต่อปี 
ตามล�าดับ เกษตรกรมีประสบการณ์การท�าสวน
ยางพาราเฉลีย่ 15.1 ปี เกษตรกรมแีหล่งน�า้ส�าหรบัปลกู
พืชร่วมยาง ร้อยละ 41.2 มีพ้ืนที่ปลูกยางพาราเฉล่ีย 
19.9 ไร่ ปริมาณผลผลติยางพาราเฉลีย่ 279.6 กโิลกรัม
ต่อไร่ต ่อปี ซึ่งแบ่งผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของ 
สวนยางพาราและแรงงานจ้างในสัดส่วน 50 : 50 
เกษตรกรมีความรู ้ เ ก่ียวกับการปลูกพืชร ่วมยาง 
ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 12.5 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 15 คะแนน เกษตรกรมีการยอมรับการ
ปลูกพืชร่วมยางในขั้นรับรู ้มากที่สุด รองลงมาคือ  
ขั้นสนใจ ขั้นประเมินค่า ขั้นลองท�า และขั้นยอมรับ  
ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ: การปลูกพืชร่วมยาง, การยอมรับ, 
เกษตรกรชาวสวนยาง

บทน�า

ยางพาราเป ็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของ
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมพีืน้ทีป่ลกู
ยางพารา 18,809,000 ไร่ ปริมาณผลผลิตยางพารา 

3,213,000 ตนั ราคายางแผ่นดบิช้ัน 3 ท่ีเกษตรกรขาย
ได้เฉล่ีย 55.81 บาทต่อกโิลกรมั จากท่ีเคยขายได้สงูสดุ 
124.16 บาทต่อกโิลกรัม ในปี พ.ศ. 2554 (Office of 
Agricultural Economics, 2017) จากปัญหาราคา
ยางพาราที่ตกต�่าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 
เป็นต้นมา รัฐบาลจึงได้มีการควบคุมปริมาณการผลิต
ยางพาราผ่านโครงการต่าง ๆ  ได้แก่ โครงการตดัโค่นต้น
ยางพาราที่มีอายุมาก เพื่อปลูกทดแทนหรือเปลี่ยนไป
ปลูกพืชชนิดอื่น โครงการทวงคืนพื้นที่ป่าที่เป็นสวน
ยางพารา และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร
ชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม โดยให้
ความส�าคัญในการพิจารณาให้สินเชื่อกับเกษตรกร
ชาวสวนยางรายย่อยที่ตัดโค่นต้นยางพาราบางส่วน  
เพือ่ลดจ�านวนต้นยางพารา (Office of Agricultural 
Economics, 2018) 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกร
ชาวสวนยางมรีายได้ลดลง เนือ่งจากต้นยางพาราทีป่ลกู
ทดแทนยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้ และการตัดโค่นต้น
ยางพาราบางส่วนท�าให้ผลผลิตยางพาราลดลง ดังนั้น
เกษตรกรชาวสวนยางจึงควรหารายได้เสริมจากการ
ปลกูพชืร่วมยาง ซ่ึงเป็นทางเลอืกหนึง่ท่ีช่วยให้เกษตรกร
ชาวสวนยางมรีายได้เพิม่ข้ึน อกีท้ังยงัช่วยลดความเสีย่ง
ด้านราคาและผลผลิต โดยพืชร่วมยางสามารถเจริญ
เติบโตได้ภายใต้สภาวะร่มเงาของต้นยางพาราที่มีอายุ 
3 ปีข้ึนไป ซ่ึง (Jongrungrot, 2017) ได้รายงานว่า  
การปลูกพืชร ่วมยางจะช่วยสร ้างภูมิคุ ้มกันด ้าน
เศรษฐกจิ ท�าให้เกษตรกรชาวสวนยางมรีายได้สม�า่เสมอ 
รวมทั้งยังช่วยลดรายจ่ายจากการมีผลผลิตเพื่อบริโภค
และใช้สอยในครวัเรอืน เกดิการแบ่งปันผลผลติระหว่าง
ชุมชนและการรวมกลุ่มทางสังคมตลอดจนเป็นการ
อนุรักษ์ดิน ช่วยก�าบังลมพายุ บรรเทาปัญหาน�้าท่วม 
และลดภาวะโลกร้อน

อ�าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกยางพารากระจายอยู่ท่ัวอ�าเภอ 
และผลการส�ารวจเบ้ืองต้น จากการสมัภาษณ์เกษตรกร 
พบว่า การปลูกยางพาราของเกษตรกรในช่วง 3 ปีแรก 
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มีการปลูกสับปะรดเป็นพืชแซม และหลังจากต้น
ยางพารามอีาย ุ4 ปีขึน้ไป เกษตรกรจะท�าสวนยางพารา
เชิงเดี่ยว ท�าให้เกษตรกรมีรายได้จากการท�าสวน
ยางพาราเพียงอย่างเดียว และจากสถานการณ์ราคา
ยางพาราที่ตกต�่าในปัจจุบัน ได้ส่งผลให้รายได้ของ
เกษตรกรลดลงเป็นอย่างมากจนก่อให้เกิดความไม่
มั่นคงในอาชีพ การวิจัยครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ของการปลกูพืชร่วมยาง ซึง่เป็นทางเลอืกหนึง่ทีจ่ะช่วย
ให้เกษตรกรมคีวามมัน่คงในอาชพีมากขึน้ จงึได้ท�าการ
ศกึษาการยอมรับการปลกูพชืร่วมยางของเกษตรกรใน
อ�าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยก�าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 2 ประการ คือ 1) เพื่อ
ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ 
สภาพการผลิตยางพารา และความรู้เกี่ยวกับการปลูก
พืชร่วมยางของเกษตรกร และ 2) เพือ่ศึกษาการยอมรับ
การปลกูพืชร่วมยางของเกษตรกรในอ�าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยที่ได้หน่วยงานภาค
รัฐที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปใช้ก�าหนดแนวทางการ 
ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยางที่เหมาะสมแก่เกษตรกร 
ในพื้นที่วิจัย และพื้นที่อื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง
กันต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เกษตรกร
ท่ีขึ้นทะเบียนปลูกยางพาราในอ�าเภอบางสะพาน 
จังหวดัประจวบครีขีนัธ์ จ�านวน 2,966 คน ซึง่ได้ก�าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ (Arkin, 1974) 
คือ 177 ราย การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการแบบผสานวิธี 
โดยเริม่จากการเลอืกแบบเจาะจง ซึง่เลอืกต�าบลทีม่กีาร
ปลูกยางพารามากที่สุด 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลชัยเกษม 
ต�าบลร่อนทอง และต�าบลทองมงคล และเลอืกหมูบ้่าน
ที่มีการปลูกยางพารามากที่สุดในแต่ละต�าบล ได้แก่ 
หมู่บ้านห้วยตะเคียนในต�าบลชัยเกษม หมู่บ้านวังน�้า
เขียวในต�าบลร่อนทอง และหมู่บ้านเขาแก้วในต�าบล
ทองมงคล หลังจากนั้นท�าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น

ภมิูในแต่ละหมูบ้่านท่ีเลอืกไว้ และเลอืกการสุม่ตวัอย่าง
แบบบังเอิญ เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบ 177 ราย จาก
หมู่บ้านห้วยตะเคียน หมู่บ้านวังน�้าเขียว และหมู่บ้าน
เขาแก้ว จ�านวน 36 ราย 67 ราย และ 74 ราย  
ตามล�าดบั เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมลูคอื แบบ
สัมภาษณ์เชิงโครงสร้างท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ประกอบด้วย
ข้อค�าถามแบบปลายปิด และข้อค�าถามแบบปลายเปิด
ท่ีผ่านการทดสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content 
validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และการทดสอบ
คุณภาพของแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง จากการ
สมัภาษณ์เกษตรกรผู้ปลกูยางพาราทีไ่ม่ใช่กลุม่ตัวอย่าง 
จ�านวน 30 ราย หลังจากนั้นน�ามาวิเคราะห์หาความ
เช่ือมั่น (Reliability) ส่วนของแบบสัมภาษณ์ความรู้
เกี่ยวกับการปลูกพืชร่วมยาง โดยใช้วิธีของคูเดอร์-  
ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) ได้ค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.777 และแบบสัมภาษณ ์
การยอมรับการปลูกพืชร่วมยาง โดยใช้สูตรของ 
ครอนบัคแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นในขั้นรับรู้เท่ากับ 0.728  
ข้ันสนใจเท่ากับ 0.974 ข้ันประเมินค่าเท่ากับ 0.943  
ข้ันลองท�าเท่ากบั 0.703 และข้ันยอมรบัเท่ากบั 0.742 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต�่าสุด 

ผลการทดลองและวิจารณ์

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ สภาพเศรษฐกจิ สภาพ
การผลิตยางพารา และความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช
ร่วมยางของเกษตรกรในพื้นที่วิจัย

เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.5) เป็นเพศ
ชาย มีอายุ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 35.0 อายุมากท่ีสุด  
81 ปี อายุน้อยที่สุด 26 ปี อายุเฉลี่ย 54.3 ปี ซึ่งก�าลัง
เข้าสูส่งัคมผูส้งูวยั อาจเป็นอปุสรรคต่อการยอมรบัการ
ปลูกพืชร่วมยาง สอดคล้องกับ National Statistical 
Office (2015) โดยรายงานว่า ประเทศไทยเป็นประเทศ
หนึ่งในอาเซียนที่เข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging society)  
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การเป ็นสังคมสูงวัยคือ การที่มีจ�านวนผู ้สูงอาย ุ
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่วัยแรงงานลดน้อยลง เกษตรกร
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 
46.3 เกษตรกรที่มีแรงงานครัวเรือน ร้อยละ 33.3  
โดยมีแรงงานครัวเรือนมากที่สุด 4 คน น้อยที่สุด 1 คน 
และเฉลี่ย 1 คน เกษตรกรมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 63.2) 
จ้างแรงงาน โดยมแีรงงานจ้างมากทีส่ดุ 6 คน น้อยทีส่ดุ 
1 คน และเฉลี่ย 2 คน เกษตรกรกู้เงินจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 42.4 
เกษตรกรมีรายได้ 136,000 บาทต่อปี และมากกว่า 
260,000 บาทต่อปี ในสดัส่วนทีเ่ท่ากนัคือ ร้อยละ 33.9 
โดยมีรายได้มากที่สุด 2,112,000 บาทต่อปี น้อยที่สุด 
10,000 บาทต่อปี และเฉลี่ย 257,618.5 บาทต่อปี 
มากกว่ารายได้ของเกษตรกรภาคใต้ทีเ่ท่ากบั 186,609 
บาทต่อปี Office of Agricultural Economics (2013) 
ซึ่งเกษตรกรมีรายได้จากการท�าสวนยางพารา และ
อาชีพเสรมิ ท�าให้เกษตรกรมรีายได้ทีเ่พยีงพอ เกษตรกร
มีรายจ่ายน้อยกว่า 20,500 บาทต่อปี ร้อยละ 34.5  
โดยมีรายจ่ายมากที่สุด 956,000 บาทต่อปี น้อยที่สุด 
1,000 บาทต่อปี และเฉลี่ย 58,256.9 บาทต่อปี 
เกษตรกรมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 61.6) ประกอบอาชีพ
เสริม ได้แก่ การผลิตสับปะรด มะพร้าว และปาล์ม
น�้ามัน
 เกษตรกรมปีระสบการณ์การท�าสวนยางพารา
ในช่วง 12–17 ปี ร้อยละ 36.2 โดยมีประสบการณ์การ
ท�าสวนยางพารามากทีส่ดุ 40 ปี น้อยทีส่ดุ 1 ปี และ
เฉลีย่ 15.1 ปี เกษตรกรมีแหล่งน�า้ส�าหรับปลกูพชืร่วม
ยาง ร้อยละ 41.2 เกษตรกรมพีืน้ทีป่ลกูยางพาราในช่วง 
11–20 ไร่ ร้อยละ 34.5 โดยมพีืน้ทีป่ลกูยางพารามากทีส่ดุ 
85 ไร่ น้อยทีส่ดุ 1 ไร่ และเฉลีย่ 19.9 ไร่ ระยะปลูก
ยางพารา 3.0 × 7.0 เมตร ร้อยละ 49.7 ซึง่เกษตรกรปลกู
ยางพาราในระยะปลกูค่อนข้างถี ่ ท�าให้สวนยางมคีวาม
หนาแน่น และมีความชืน้สงู เกษตรกรจึงไม่ยอมรบัการ
ปลูกพืชร่วมยาง สอดคล้องกับ Charernjirataragul 
(2015) ได้กล่าวว่า การเลอืกความหนาแน่นของพืชร่วม
ยางทีป่ลูกให้พิจารณาจากสภาพความชืน้ในสวนยางด้วย 

หากสวนยางมีความช้ืนมากให้ปลูกพืชร่วมยางจ�านวน
น้อย แต่หากสวนยางมีความแห้งแล้งมาก สามารถ 
ปลูกพืชร่วมได้ในปริมาณท่ีหนาแน่นข้ึน เกษตรกรมี
ปรมิาณผลผลติยางพาราในช่วง 220.8–324.0 กโิลกรมั
ต่อไร่ต่อปี และมากกว่า 324.0 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ใน
สดัส่วนทีเ่ท่ากนัคอื ร้อยละ 33.9 โดยมปีรมิาณผลผลติ
ยางพาราเฉลี่ย 279.6 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และมีการ
แบ่งผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของสวนยางพารากับ
แรงงานจ้าง ร้อยละ 59.9

เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.7) มีความรู้
เกี่ยวกับการปลูกพืชร่วมยางในระดับมาก (11–15 
คะแนน) รองลงมาคือ มีความรู้ในระดับปานกลาง  
(6–10 คะแนน) และในระดบัน้อย (1–5 คะแนน) ร้อยละ 
9.0 และ 6.2 ตามล�าดับ โดยเกษตรกรได้คะแนนมาก
ทีส่ดุ 15 คะแนน น้อยทีส่ดุ 1 คะแนน และเฉลีย่ 12.47 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยข้อค�าถามที่
เกษตรกรตอบถูกมากท่ีสุดไปจนถึงน้อยท่ีสุดคือ การ
ปลกูพชืร่วมยางช่วยลดภาวะโลกร้อน ร้อยละ 92.1 การ
ปลูกพืชร่วมยางต้องค�านึงถึงความช้ืนในสวนยาง ถ้ามี
ความชื้นสูงควรปลูกพืชร่วมยางจ�านวนน้อย แต่ถ้า
ความช้ืนต�า่กจ็ะปลกูพชืร่วมยางได้จ�านวนมาก และการ
ปลูกไม้พุ่ม ควรปลูกให้ห่างจากต้นยางพารา 1.5 เมตร 
ร้อยละ 90.4 เท่ากัน พืชร่วมยางท�าให้เกิดความหลาก
หลายของชนิดพืชและสัตว์ และการปลูกพืชร่วมยาง
ท�าให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์ ร้อยละ 89.8  
เท่ากนั การปลกูพชืร่วมยางช่วยลดการชะล้างพงัทลาย
ของหน้าดิน ร้อยละ 88.7 พืชร่วมยางช่วยดูดซับน�้าได้
ดีท�าให้ดินเกิดความชุ่มช้ืน ร้อยละ 88.1 พืชร่วมยาง
สามารถช่วยให้ดินระบายอากาศได้ดี และการปลูกพืช
ร่วมยางช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ได้แก่ น�้าท่วม 
ดินถล่ม และก�าบังลมพายุ ร้อยละ 87.6 พืชร่วมยาง
ท�าให้ดินมคีวามอุดมสมบรูณ์จากการทบัถมของอนิทรยี
วัตถุท่ีหลากหลาย ร้อยละ 85.9 การปลูกพืชร่วมยาง
จะต้องเลือกชนิดพันธุ ์ให้เหมาะสมกับอายุของต้น
ยางพารา และการปลูกพืชร่วมยางช่วยเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์
ตามธรรมชาติ ร้อยละ 82.5 เท่ากัน จ�านวน ไม้ยืนต้น
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ที่เหมาะสมส�าหรับปลูกในสวนยางปลูกได้มากกว่า  
15 ต้นต่อไร่ ร้อยละ 79.1 การปลูกไม้เศรษฐกิจโต 
เร็วเป็นพืชร่วมยางบริเวณร่องยางจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผลผลิตยางพาราถ้าปลูกในปริมาณที่เหมาะสม  
ร้อยละ 65.0 ช่วงเวลาที่เหมาะสมส�าหรับปลูกไม้ป่าไม้
เศรษฐกิจโตเร็ว คือ ช่วงที่ต้นยางมีอายุ 2–4 ปี หรือจะ
ปลูกพร้อมกับต้นยางก็ได้ ร้อยละ 48.0 เกษตรกรเริ่ม
เข้าสูส่งัคมสงูวยั ซึง่อาจเป็นอปุสรรคต่อการยอมรบัการ
ปลกูพชืร่วมยาง จงึควรเร่งสร้างทกัษะ และความรูเ้กีย่ว
กับการปลกูพืชร่วมยางให้กบักลุม่คนวยัหนุม่สาวจนถงึ
วยักลางคน ควบคูก่บัการสร้างแรงจูงใจให้คนกลุม่นีห้นั
มาปลูกพืชร่วมยางมากขึ้น โดยการศึกษาดูงาน หรือ
อบรมเกี่ยวกับการปลูกพืชร่วมยาง

การยอมรบัการปลกูพืชร่วมยางของเกษตรกรในพ้ืนท่ี
วิจัย
  Jitanan (1997 อ้างถึง Roger, 1971) ได้
กล่าวว่า กระบวนการยอมรับ (Adoption process) 
เป็นกระบวนการทางจติใจของบคุคลซึง่เริม่ต้นด้วยการ
เริ่มรู้ หรือได้ยินเก่ียวกับแนวความคิดใหม่ แล้วสิ้นสุด
ด้วยการตัดสินใจยอมรับไปปฏิบัติ และเป็นกระบวน
การที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการตัดสินใจ การที่
บุคคลจะยอมรับแนวความคิดใหม่ไปปฏิบัติจะผ่าน  
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นรับรู้ (Awareness stage) 2) 
ขั้นสนใจ (Interest stage) 3) ขั้นประเมินค่า 
(Evaluation stage) ขั้นลองท�า (Trial stage) และ 5) 
ขั้นยอมรับ (Adoption stage) ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา
การยอมรบัการปลกูพชืร่วมยางของเกษตรกรทัง้ 5 ขัน้
ตอนดังแสดงใน Table 1 

Table 1 Adoption on rubber-based intercropping of farmers 

Rubber-based intercropping
Adoption on rubber-based intercropping (Percentage)

Awareness 
stage

Interest 
stage

Evaluation 
stage

Trial 
stage

Adoption 
stage

Economy

Rubber-based intercropping with a 
variety for household consumption

96.6 49.7 43.5 9.0 8.5

Rubber-based intercropping with a 
variety to create additional income

94.4 45.2 42.4 - -

Rubber-based intercropping to inherit 
the descendants

94.4 - - 6.2 6.2

Rubber-based intercropping to make 
revenue compensation at the time 
cannot rubber trees

- 45.2 42.4 - -

The suitability of each rubber-based 
intercrops with market demand

- - 46.9 - -

Finding out more about water 
requirements for each rubber-based 
intercrops

- 46.3 - - -
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Rubber-based intercropping
Adoption on rubber-based intercropping (Percentage)

Awareness 
stage

Interest 
stage

Evaluation 
stage

Trial 
stage

Adoption 
stage

Finding out more about suitability 
each rubber-based intercrops with 
age of rubber tree

- 46.3 - - -

Rubber-based intercropping as a local 
vegetable

- - - 9.0 7.3

Social

Sharing the produce from rubber-
based intercrops for relatives and 
neighbors

- 48.6 39.5 5.6 5.1

Farmer grouping for rubber-based 
intercropping

88.1 43.5 37.3 - -

Participation in training on rubber-
based intercropping program

88.1 44.6 37.3 4.5 4.0

Study visiting on rubber-based 
intercropping program

88.1 42.9 37.9 4.5 4.0

Environment

Rubber-based intercropping for 
increase biodiversity in rubber 
plantation 

85.9 45.2 44.1 2.3 1.7

Rubber-based intercropping to 
alleviate the negative impacts on 
environment

85.9 45.2 45.2 2.8 2.3

Rubber-based intercropping to 
protect the environment for future 
generation

85.9 46.9 45.2 4.0 2.8

Table 1 (Continue)

ในขั้นรับรู้ เมื่อพิจารณาด้านเศรษฐกิจ พบว่า 
เกษตรกรรับรู้มากที่สุดในเรื่องการปลูกพืชร่วมยางที่มี
หลากหลายชนิดสามารถใช้บรโิภคในครวัเรือน ร้อยละ 
96.6 รองลงมาคือ การปลูกพืชร่วมยางที่มีหลากหลาย
ชนดิช่วยสร้างรายได้เสรมิ และการปลกูพชืร่วมยางทีม่ี

หลากหลายชนิดเพื่อเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลาน ร้อยละ 
94.4 เท่ากนั และความเหมาะสมพชืร่วมยางแต่ละชนิด
กับความต้องการของตลาด ร้อยละ 93.8 ตามล�าดับ 
ส�าหรับด้านสงัคม พบว่า เกษตรกรรบัรู้ในเรือ่งการรวม
กลุม่ปลกูพชืร่วมยาง การเข้าร่วมการอบรมเก่ียวกบัการ
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ปลูกพืชร่วมยาง และการศึกษาดูงานเก่ียวกับการ 
ปลูกพืชร่วมยาง ร้อยละ 88.1 เท่ากัน และด้านส่ิง
แวดล้อม พบว่า เกษตรกรรับรู้ในเรื่องการปลูกพืชร่วม
ยางช่วยเพิ่มความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในสวน
ยางพารา การปลูกพืชร่วมยางช่วยบรรเทาผลกระทบ 
ที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม และการปลูกพืชร่วมยางช่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ให้คนรุ ่นหลัง ร้อยละ 85.9  
เท่ากัน 

ในขัน้สนใจ เมือ่พิจารณาด้านเศรษฐกิจ พบว่า 
เกษตรกรสนใจมากที่สุดในเรื่องการปลูกพืชร่วมยางที่
มีหลากหลายชนิดเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 
49.7 รองลงมาคือ การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
ต้องการน�า้ของพชืร่วมยางแต่ละชนดิ และความเหมาะสม
ของพืชร่วมยางแต่ละชนิดกับอายุของต้นยางพารา  
ร้อยละ 46.3 เท่ากัน การปลูกพืชร่วมยางที่มีหลาก
หลายชนิดเพื่อสร้างรายได้เสริม และการปลูกพืชร่วม
ยางเพื่อสร้างรายได้ชดเชยในช่วงเวลาที่ไม่สามารถ 
กรดียางได้ ร้อยละ 45.2 เท่ากนั ตามล�าดับ ส�าหรบัด้าน
สังคม พบว่า เกษตรกรสนใจมากที่สุดในเรื่องการแบ่ง
ปันผลผลิตที่ได ้จากพืชร ่วมยางให้กับญาติพี่น ้อง 
และเพื่อนบ้าน ร้อยละ 48.6 รองลงมาคือ การอบรม
เก่ียวกับการปลกูพืชร่วมยาง ร้อยละ 44.6 และการรวม
กลุม่ปลูกพชืร่วมยาง ร้อยละ 43.5 ตามล�าดบั และด้าน
สิง่แวดล้อม พบว่า เกษตรกรสนใจมากท่ีสดุในเรือ่งการ
ปลกูพืชร่วมยางเพ่ืออนรุกัษ์สิง่แวดล้อมไว้ให้คนรุน่หลงั 
ร้อยละ 46.9 รองลงมาคือ การปลูกพืชร่วมยางเพ่ือ 
เพิ่มความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในสวนยางพารา 
และการปลูกพืชร่วมยางเพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีเกิด
กับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 45.2 เท่ากัน

ในขัน้ประเมนิค่า เมือ่พจิารณาด้านเศรษฐกจิ 
พบว่า เกษตรกรประเมินค่ามากที่สุดในเรื่องความ
เหมาะสมพืชร่วมยางแต่ละชนิดกับความต้องการของ
ตลาด ร้อยละ 46.9 รองลงมา คือ การปลูกพืชร่วมยาง
ที่มีหลากหลายชนิดเพื่อบริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 
43.5 การปลูกพืชร่วมยางท่ีมหีลากหลายชนดิเพือ่สร้าง

รายได้เสริม และการปลูกพืชร่วมยางเพื่อสร้างรายได้
ชดเชย ในช่วงเวลาทีไ่ม่สามารถกรดียางได้ ร้อยละ 42.4 
เท่ากัน ตามล�าดับ ส�าหรับด้านสังคม พบว่า เกษตรกร
ประเมินค่ามากท่ีสุดในเรื่องการแบ่งปันผลผลิตพืช 
ร่วมยางให้กับญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน ร้อยละ 39.5  
รองลงมา คือ การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกพืช 
ร่วมยาง ร้อยละ 37.9 การรวมกลุ่มปลูกพืชร่วมยาง 
และการเข้าร่วมการอบรมเกีย่วกบัการปลกูพชืร่วมยาง 
ร้อยละ 37.3 เท่ากัน ตามล�าดับ และด้านสิ่งแวดล้อม 
พบว่า เกษตรกรประเมินค่ามากที่สุดในเรื่องการปลูก
พชืร่วมยางเพือ่บรรเทาปัญหาสิง่แวดล้อม และการปลกู
พืชร่วมยางเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ให้คนรุ่นหลัง  
ร้อยละ 45.2 เท่ากนั รองลงมา คือ การปลกูพชืร่วมยาง 
เพือ่เพิม่ความหลากหลายของสิง่มชีวีติในสวนยางพารา 
ร้อยละ 44.1 

ในข้ันลองท�า เมื่อพิจารณาด้านเศรษฐกิจ  
พบว่า เกษตรกรลองท�ามากที่สุดในเรื่องการปลูกพืช
ร่วมยางที่มีหลากหลายชนิดเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน 
ร้อยละ 9.0 รองลงมาคือ การปลูกพืชร่วมยางท่ีเป็น 
ผักพื้นบ้าน ร้อยละ 7.3 การปลูกพืชร่วมยางที่มีหลาก
หลายชนิดเพ่ือเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลาน ร้อยละ 6.2  
การปลูกพืชร่วมยางเพื่อสร้างรายได้เสริม และความ
เหมาะสมของพืชร่วมยางแต่ละชนิดกับความต้องการ
ของตลาด ร้อยละ 5.6 เท่ากัน ตามล�าดับ ส�าหรับด้าน
สงัคม พบว่า เกษตรกรลองท�ามากทีส่ดุในเรือ่งการปลกู
พืชร่วมยาง เพื่อแบ่งปันผลผลิตให้กับญาติพี่น้องและ
เพือ่นบ้าน ร้อยละ 5.6 รองลงมาคอื การเข้าอบรมเกีย่ว
กับพืชร่วมยาง และศึกษาดูงานเกี่ยวกับพืชร่วมยาง 
ร้อยละ 4.5 เท่ากัน และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า 
เกษตรกรลองท�ามากท่ีสุดในเรื่องการปลูกพืชร่วมยาง
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ให้ถึงคนรุ่นหลัง ร้อยละ 4.0 
รองลงมาคอื การปลกูพชืร่วมยางเพือ่บรรเทาปัญหาส่ิง
แวดล้อม ร้อยละ 2.8 และการปลูกพชืร่วมยางเพือ่เพิม่
ความหลากหลายของสิง่มชีวีติในสวนยางพารา ร้อยละ 
2.3 ตามล�าดับ
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ในขั้นยอมรับ เมื่อพิจารณาด้านเศรษฐกิจ  
พบว่า เกษตรกรยอมรับมากท่ีสุดในเร่ืองการปลูกพืช
ร่วมยางที่มีหลากหลายชนิดเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน  
ร้อยละ 8.5 รองลงมาคือ การปลูกพืชร่วมยางที่เป็น 
ผักพื้นบ้าน ร้อยละ 7.3 และการปลูกพืชร่วมยางที่มี
หลากหลายชนิดเพื่อมรดกไว้ให้ลูกหลาน ร้อยละ 6.2 
ตามล�าดับ ส�าหรับด้านสังคม พบว่า เกษตรกรยอมรับ
มากทีสุ่ดในเร่ืองการแบ่งปันผลติท่ีได้จากพชืร่วมยางให้
กับญาติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 5.1 รองลงมา 

คือ การอบรมเกี่ยวกับการปลูกพืชร่วมยาง และการไป
ศึกษาดูงานเก่ียวกับการปลูกพืชร่วมยาง ร้อยละ 4.0 
เท่ากัน และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า เกษตรกรยอมรับ
มากท่ีสุดในเรื่องการปลูกพืชร่วมยางเพื่ออนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมไว้ให้คนรุ่นหลัง ร้อยละ 2.8 รองลงมา คือ  
การปลูกพืชร่วมยางเพื่อบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ร้อยละ 2.3 และการปลูกพืชร่วมยางเพื่อเพิ่มความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในสวนยางพารา ร้อยละ 1.7  
ตามล�าดับ

Table 2 Adoption process in each stage on rubber-based intercropping of farmers

Adoption process on rubber-based intercropping Frequency Percentage

Awareness on rubber-based intercropping 
(>16 points out of 19 points) 

150 84.7

Interesting on rubber-based intercropping 
(>7 points out of 20 points)

84 47.5

Evaluation on rubber-based intercropping  
(>7 points out of 19 points)

  77 43.5

Trial on rubber-based intercropping 
(>1 points out of 17 points)

  19 10.7

Adoption on rubber-based intercropping 
(>1 points out of 17 points)

  19 10.7

  เกษตรกรรับรู้การปลูกพืชร่วมยาง จ�านวน 
150 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7 รองลงมา คือ สนใจการ
ปลูกพืชร่วมยาง จ�านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 
ประเมินค่าการปลูกพืชร่วมยาง จ�านวน 77 คน คดิเป็น
ร้อยละ 43.5 เกษตรกรลองท�าการปลูกพืชร่วมยาง  
และยอมรบัการปลกูพชืร่วมยาง จ�านวน 19 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 10.7 เท่ากัน ตามล�าดับ
 เกษตรกรร้อยละ 84.7 รับรูแ้นวความคิดเกีย่ว
กับการปลูกพืชร่วมยาง ซึ่งการปลูกพืชร่วมยางเป็น

แนวคิดใหม่ส�าหรับเกษตรกร จึงท�าให้มีเกษตรกร  
ร้อยละ 47.5 สนใจเก่ียวกับการปลูกพืชร่วมยาง โดย
สนใจปลกูพชืร่วมยางท่ีมหีลากหลายชนดิเพือ่บรโิภคใน
ครัวเรือน และสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
ต้องการน�า้ของพชืร่วมยางแต่ละชนดิ เป็นต้น เกษตรกร 
ร้อยละ 43.5 ประเมนิค่าการปลกูพชืร่วมยาง ได้แก่ ไม่มี
ตลาดรองรับผลผลิตพืชร่วมยางจึงไม่มั่นใจว่าปลูกแล้ว
จะขายผลผลิตได้ การปลูกพืชร่วมยางให้ผลผลิตที่ 
ไม่คุม้ค่า เนือ่งจากสวนยางมร่ีมเงาท�าให้พชืเจรญิเตบิโตช้า 



ส.วก.ท.

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  ปีที่ 49 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 249

และได้ผลผลติทีไ่ม่มคุีณภาพ เกษตรกรไม่มเีวลาส�าหรบั
ปลกูพืชร่วมยาง เน่ืองจากท�าอาชพีเสรมิ ได้แก่ การปลูก
สับปะรด มะพร้าว และปาล์มน�้ามัน และเกษตรกร 
มีแหล่งน�้าไม่เพียงพอส�าหรับการปลูกพืชร่วมยาง 
เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเกษตรกรได้พิจารณาการปลูกพืช
ร่วมยางแล้วว่ามีผลเสียมากกว่าผลดี เกษตรกรส่วน
ใหญ่จึงไม่ลองท�าการปลูกพืชร่วมยาง ซึ่งสอดคล้องกับ 
Jitanan (1997 อ้างถึง Roger, 1971)  ได้กล่าวว่า  
ในขั้นประเมินค่าบุคคลจะศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ
แนวความคดิใหม่ แล้วเปรยีบเทยีบกบังานทีท่�าอยูแ่ล้ว
ในปัจจุบัน ว่าถ้ารับเอาแนวความคิดใหม่มาปฏิบัติว่า
จะเกิดผลดีหรือไม่ ถ้าพิจารณาดูแล้วว่ามีผลดีมากกว่า
ผลเสีย ก็จะตัดสินใจลองท�าเพื่อให้เกิดความแน่ใจ จึง
ท�าให้มเีกษตรกรเพียงร้อยละ 10.7 ลองท�าการปลกูพชื
ร่วมยาง ผลจากการลองท�าการปลูกพืชร่วมยางท�าให้
เกษตรกร ยอมรับการปลกูพชืร่วมยาง ซึง่เกษตรกรบาง
ส่วน ร้อยละ 4.0 ได้ไปศกึษาดงูานเกีย่วกบัการปลกูพชื
ร่วมยาง และบางส่วนได้เห็นถึงผลส�าเร็จของการปลูก
พืชร่วมยางจากญาตพิีน้่องทีอ่ยูภ่าคใต้ อกีทัง้เกษตรกร
มีแหล่งน�้าส�าหรับปลูกพืชร่วมยาง และสวนยางของ
เกษตรกรอยูใ่กล้บ้าน จงึท�าให้เกษตรกรมคีวามสะดวก
ในการดูแลรักษาพืชร่วมยาง ส่วนเกษตรกร ร้อยละ 
89.3 ที่ไม่ยอมรับการปลูกพืชร่วมยางให้เหตุผลว่า 
สภาพพืน้ท่ีไม่เหมาะสม การปลกูพชืร่วมยางท�าให้สวน
ยางรกเข้าปฏิบัติงานได้ยาก ขาดแคลนแรงงาน และ
ขาดแคลนเงินทุน ร้อยละ 21.5, 11.9, 5.6 และ 5.1 
ตามล�าดบั เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มแีหล่งน�า้ส�าหรบัปลกู
พืชร่วมยาง ภาครัฐหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรมกีาร
สนบัสนนุแหล่งน�า้ โดยการสร้างอ่างเกบ็น�า้ หรอืสระน�า้ 
ให้กับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชร่วมยาง ในพื้นที่
อ�าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ยอมรบัการปลกูพชืร่วม
ยางเนื่องจากไม่กล้าเส่ียงที่จะลงทุนลองปลูกพืชร่วม

ยาง จึงท�าใหเ้กษตรกรขาดความมัน่ใจทีจ่ะยอมรบัการ
ปลูกพืชร่วมยาง ดังนั้นควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้
กับเกษตรกร เช่น พันธุ์พืชร่วมยาง เพื่อให้เกษตรกรได้
มีโอกาสลองปลูกพืชร่วมยาง ผลจากการลองปลูกพืช
ร่วมยางของเกษตรกรจะท�าให้เกษตรกรตัดสินใจ
ยอมรับ หรือไม่ยอมรับการปลูกพืชร่วมยาง

สรุป

เกษตรกรเป็นเพศชาย ร้อยละ 52.5 มีอายุ  
60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 35.0 โดยมีอายุเฉลี่ย 54.3 ปี  
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 
46.3 มีแรงงานครัวเรือน ร้อยละ 33.3 โดยมีแรงงาน
ครัวเรือนเฉลี่ย 1 คน มีการจ้างแรงงาน ร้อยละ 63.2 
โดยมแีรงงานจ้างเฉลีย่ 2 คน มรีายได้และรายจ่ายเฉล่ีย 
257,618.5 และ 58,256.9 บาทต่อปี ตามล�าดับ มีการ
ประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 61.6 ได้แก่ การผลิต
สับปะรด มะพร้าว และปาล์มน�้ามัน เกษตรกรมี
ประสบการณ์การท�าสวนยางพาราเฉลี่ย 15.1 ปี มี
แหล่งน�้าส�าหรับปลูกพืชร่วมยาง ร้อยละ 41.2 มีพื้นที่
ปลูกยางพาราเฉลี่ย 19.9 ไร่ มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 
279.6 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และมีการแบ่งผลประโยชน์
ระหว่างเจ้าของสวนยางพารากับแรงงานจ้าง ร้อยละ 
59.9 เกษตรกรมคีวามรู้เกีย่วกบัการปลกูพชืร่วมยางใน
ระดบัมาก ร้อยละ 84.7 รองลงมาคอื มคีวามรูใ้นระดบั
ปานกลาง ร้อยละ 9.0 และในระดับน้อย ร้อยละ 6.2 
ส�าหรบัการยอมรับการปลกูพชืร่วมยางในแต่ละข้ันตอน 
พบว่า เกษตรกรรับรู้การปลูกพืชร่วมยาง ร้อยละ 84.7 
รองลงมาคือ สนใจการปลูกพืชร่วมยาง ร้อยละ 47.5 
ประเมินค่าการปลูกพืชร่วมยาง ร้อยละ 43.5 ลอง
ท�าการปลกูพชืร่วมยาง และยอมรบัการปลูกพชืร่วมยาง 
ร้อยละ 10.7 เท่ากัน 



การยอมรับการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรกร>>

250 Agricultural Sci. J. 2018 Vol. 49 (3) 

เอกสารอ้างอิง

Arkin, H. 1974. Handbook of Sampling for Auditing and Accounting. New York: Mc Graw Hill, lnc.

Charernjirataragul, S., P. Satsu and A. Romyen. 2015. Practical knowledge and lessons learned from 
driving the policy on expanding the area for the rubber-based intercropping systems. J. Soc. 
Dev. 17(2): 35–50. (in Thai)

Jitanan, B. 1997. Agricultural Extension. Bangkok: Kasetsart University Press, Inc. (in Thai)

Jongrungrot, V. 2017. The Economic Efficiency and Social Security of Smallholder Farming System 
which Practices Associate Crops in Rubber Plots in Southern Thailand. PhD Thesis, Prince 
of Songkhla University, Songkhla. (in Thai)

National Statistical Office. 2015. Survey of the Older Persons in 2015. Available Source: http://
service.nso.go.th. June 16, 2018. (in Thai)

Office of Agricultural Economics. 2013. Economy, Society, Household and Agricultural Workers 
Country Summary Crop Year 2007/2008–2011/2012. Available Source: www.oae.go.th. 
October 26, 2018. (in Thai)

Office of Agricultural Economics. 2017. Agricultural Statistics of Thailand 2016. Available Source: 
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/ebook/yearbook59.pdf. May 20, 2017.  
(in Thai)

Office of Agricultural Economics.  2018.  Agricultural Statistics of Thailand 2017. Available Source: 
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/yearbook60.pdf. December 28, 2018.  
(in Thai)


