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Abstract 

 

Code of project :  A9 / 2556 

Project name  :  Mechanism of Rubber Planters in Socio-Economic  

  Networks on Space: A cast study of Rubber Group in  

       Khuanjong Village, Namom Distric, Songkhla Province 

Resercher name :  Miss Tapanee Rattanathavorn, Mr Pornchai Jittiwasurat 

 

This research aimed at finding the mechanism of rubber planters in socio-

economic networks on space with a case study of Taveepol rubber group in Namom 

District, Songkhla. The group was successful in building business networks for 

purchasing fresh rubber. This gave the members more secure livelihoods. The result 

from the present study will build understanding about factors relating to maintaining 

the group’s strength and can also be usefully adapted by other rubber groups from 

different contexts. The result can also serve as a base for larger groups in the future. 

It was found that the mechanism of rubber planters in socio-economic networks on 

space of Taveepol rubber group in Namom District comprised of 4 aspects which 

were 1) the main mechanism on space, especially in the form of commuting 

networks which connected every area among houses, rubber fields and the rubber 

group headquarters. This led to faster and more convenient product transportation 2) 

social mechanisms which related to socio-economic and network support. This 

helped hold the group together 3) the main economic mechanism by building job 

security with various incentives and 4) outside supporting mechanism from the public 

sector especially in the form of the products’ price and technological features for 

more comfortable farming. These mechanisms effectively drove the socio-economic 

networks. The study then suggested that Taveepol rubber group keep the network 

strength on the condition that the group be able to strictly hold onto their 

agreement, maintain the products’ standards and pass on the activity involvement to 

their descendants. 

Keywords : socio-economic networks/ spatial structure/ rubber planters/ Justified Graph 
E-mail Address  :  tapanee.r@rmutr.ac.th 

Period of project :  November 2012– October 2013 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เครือขายสังคมเศรษฐกิจ (socio-economic networks) เกิดจากการที่ผูคนที่อาศัยอยู

รวมกันในสังคม ไดมีการพบปะเผชิญหนา (encounter) หรือมีปฎิสัมพันธกันทางสังคม (social 

interaction) เกิดขึ้นระหวางคนสองคนหรือมากกวา เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธในการดําเนินชีวิต อัน

เน่ืองมาจากการที่บุคคลไมสามารถคิดหรือทําการทั้งหมดไดเพียงคนเดียว จึงตองมีการกระทําและมี

การตอบสนองตอกันภายในกลุมทางสังคมของตน (Poplin, 1972) การมีปฎิสัมพันธกันทางสังคมได

สงผลใหเกิดกิจกรรมและการใชพ้ืนที่ขึ้น เรียกวา “กลุมทางสังคม” (social group) (Hillier and 

Hanson, 1984) การรวมกลุมทางสังคมสามารถจําแนกผานการทํากิจกรรม (activities) ที่มักเกิดขึ้น

ใน 3 ลักษณะ กลาวคือ (1) กิจกรรมสวนบุคคลที่เกิดขึ้นเปนกิจวัตรประจําวันเพ่ือความสุนทรียในชีวิต 

(2) กิจกรรมเชิงธุรกิจ ซึ่งเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการผลิต การบริโภค การบริการตางๆ 

และ(3) กิจกรรมเชิงสถาบันที่เกิดข้ึนระหวางผูคนที่มีการรวมกลุมกัน เชน การประกอบพิธีกรรม 

การละเลน เทศกาล งานประเพณี เหลาน้ีไดกระทําข้ึนบนพ้ืนที่และเวลา (space and time) ที่ซอน

กัน โดยตําแหนงที่เกิดกิจกรรมในเวลาหน่ึงจะสามารถเช่ือมโยงกับตําแหนงของกิจกรรมอ่ืนในอีกเวลา

หน่ึง หรือเช่ือมโยงกับตําแหนงพ้ืนที่ในชวงเวลาน้ัน (Chapin, 1972 ; Warren-Boulton, Frederick 

R, 1978 ; Rapoport, 1990) กลุมทางสังคมจึงมีความสําคัญที่จะเปนเสนทางเช่ือมโยงความสัมพันธ

ของผูคน ในรูปแบบของการเกาะกลุมเพ่ือชวยเหลือและแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน โดยต้ังอยูบน

พ้ืนฐานระบบความคิด ความเช่ือและการมีวัฒนธรรมรวมกัน การสรางเครือขายทางสังคมจึงเปนการ

รวมพลังเพ่ือการอยูรอดบนพ้ืนฐานของความเปนปจเจกและการผสมผสานระหวางการแลกเปลี่ยน 

การประสานความสัมพันธควบคูไปกับการสรางคานิยมที่ยึดครองจิตใจผูคน ทั้งในพ้ืนที่และตางพ้ืนที่ 

จนกลายเปนเครือขายทางสังคมของชุมชนในที่สุด (นิพนธ ทิพยศรีนิมิต, 2548) 

แนวความคิดและงานวิจัยตางๆ ที่พยายามคนหาเหตุผลของความสําเร็จของกลุมทางสังคม

หรือเครือขายทางสังคม อันนํามาซึ่งการดํารงอยูของการรวมกลุม จึงมักพบวาเปนผลมาจากปจจัยทาง

สังคมวัฒนธรรมของผูคน ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความทันสมัยของเทคโนโลยี การ

แทรกแซงหรือการสนับสนุนจากภาครัฐ ตลอดจนปจจัยอ่ืนๆ จึงจะสามารถนําไปสูการทําความเขาใจ

ในเง่ือนไขของการรวมกลุมที่ประสบผลสําเร็จได แตทั้งน้ี Hillier and Hanson (1984) กลาววา การ

ทําความเขาใจกลุมทางสังคมหรือเครือขายทางสังคม จะตองทําความเขาใจ “โครงสรางเชิงพื้นที่” 

(spatial structures) ของกลุมทางสังคมน้ันๆ ประกอบกันดวย โดยเปนการคนหาตรรกะในการจัด

วางโครงขายของพ้ืนที่ (spatial configuration) ดังกลาว จากองคประกอบทางกายภาพ เชน ยาน

หรือพ้ืนที่รวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ รวมทั้ง อาคาร ทางเดิน ตลาด ฯลฯ ที่มีอยูในแหลงต้ังถิ่นฐาน 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ตลอดจน รูปแบบความสัมพันธในการเช่ือมตอและการจัดวางตัวของพ้ืนที่ทํากิจกรรมของผูคนในทุกๆ 

สวน ต้ังแตพ้ืนที่ดานหนาไปสูพ้ืนที่ดานในสุด ซึ่งจะมีความสอดคลองกับรูปแบบการสัญจรที่เกิดขึ้น

จริง และจะทําใหสามารถเช่ือมโยงหรือช้ีใหเห็นถึงลักษณะของกิจกรรมตางๆ รวมไปถึงรูปแบบการใช

ประโยชนบนพ้ืนที่ที่มีความเกื้อหนุนกันหรือขัดแยงกัน จากน้ันจึงนําไปสูความสัมพันธที่หลากหลาย

กับตัวแปรอ่ืนๆ (variables) ตอไป ดังน้ัน โครงสรางเชิงพ้ืนที่จึงมีความสําคัญตอการคนหาเง่ือนไข

ปจจัยของกลไกในการขับเคลื่อนหรือความเขมแข็งของเครือขายทางสังคม โดยตองเขาใจถึงตนเหตุ

ของการเกิดลักษณะการจัดวางพ้ืนที่เปนลําดับแรก แลวจึงเช่ือมโยงไปสูลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจที่

เก่ียวของเปนลําดับตอไป ภายใตแนวคิด “ตรรกะทางสังคมเชิงพ้ืนที่และตรรกะเชิงพ้ืนที่ในสังคม” 

(Social Logics of Space and Spatial Logics of Society) กลาวคือ ลักษณะทางสังคมมีความ

สอดคลองสัมพันธกับลักษณะเชิงพ้ืนที่ โดยโครงสรางทางสังคมไดสงผลตอการจัดการเชิงพ้ืนที่ 

(spatial organization) และการจัดการเชิงพ้ืนที่ก็เปนผลผลิตของอิทธิพลทางสังคมเชนกัน หรืออาจ

กลาวไดวา เครือขายการรวมกลุมที่ประสบความสําเร็จไดน้ันเกิดจากการจัดการโครงสรางเชิงพ้ืนที่ 

ภายใตบทบาทของเครือขายทางสังคมที่มีความสัมพันธกันหรือแตกตางกัน ซึ่งพ้ืนที่ไดสรางข้ึนเองจาก

พ้ืนฐานทางสังคมน้ันๆ 

เครือขายทางสังคมของชาวสวนยางพารา เปนเครือขายปฎิสัมพันธทางสังคมรูปแบบหน่ึงที่มี

ความนาสนใจ  เน่ืองจาก มีลักษณะเฉพาะของเครือขายสังคมเศรษฐกิจ (socio-economic 

characteristics) ในการรวมตัวกันของผูคนเพ่ือการซื้อขายผลผลิตจากยางพาราที่เรียกวา “กลุมยาง” 

ในกลุมเกษตรกรที่มีอาชีพทําสวนยางพารา ซึ่งเปนอาชีพหลักของคนชนบทสวนใหญในพ้ืนที่ภาคใต 

เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอ้ืออํานวยตอการเจริญเติบโตของตนยาง ซึ่งจะมีผลตอ

ปริมาณผลผลิตและคุณภาพของนํ้ายาง การทําสวนยางในแบบด้ังเดิม ชาวสวนจะมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู

กับสวนคอนขางมาก เพราะในสวนชาวสวนจะปลูกพืชผักผลไมปะปนกับตนยางพารา ซึ่งเรียกวา สวน

สมรม 0

1 ในชวงที่ยังไมสามารถกรีดยางไดจะอาศัยพืชผักผลไมในสวนของตนเลี้ยงชีพ (กิตติ ตันไทย, 

2545) เกษตรกรชาวสวนยางพาราสวนใหญจะมีวิถีชีวิตอยูภายใตระบบเครือญาติและการมีเช้ือสาย

วงศตระกูลเดียวกัน จึงมีรูปแบบการดํารงชีพ ความเช่ือ การประกอบกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม

ที่คลายคลึงกัน โดยจะใชความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นในการประกอบอาชีพ 1

2 ต้ังแตขั้นตอนการกรีด

                                                        
1 สวนสมรม เปนคําภาษาถิ่น หมายถึง สวนขนาดเล็กที่ปลูกพืชผักพ้ืนบาน ผลไมชนิดตางๆ ตลอดจน สมุนไพรหลากหลายชนิดในพ้ืนที่ เชน 

ทุเรียน มังคุด ลางสาด จําปาดะ หมาก สะตอ ลูกเนียง ฯลฯ โดยไมมีการแยกแปลงแยกชนิดและอาศัยธรรมชาติใหเก้ือกูลกันเอง พืชผักผลไม

แตละชนิดจะใหผลผลิตไมพรอมกัน ทําใหเจาของสวนสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดตลอดท้ังป และชวยแกปญหาการจําหนายผลผลิตลนตลาด 

ซึ่งถือเปนภูมิปญญาของชาวบานอยางแทจริง (อรามรัศมิ์ ดวงชนะ, 2542) 
2 ภูมิปญญาทองถิ่นในการทําสวนยางพารา เชน การคัดเลือกพันธุ การเปดหนายางเพ่ือกรีดในคร้ังแรก การดูแลตนยาง วิธีติดรางและถวยรับ

น้ํายาง เทคนิควิธีการกรีดและการเก็บน้ํายางสด ชวงเวลาในการกรีด และวงจรในการกรีดยาง ซึ่งมักทําในเวลากลางคืนชวงเชามืด เนื่องจาก

จะใหปริมาณน้ํายางที่มากกวาชวงเวลาอ่ืน การเก็บน้ํายาง การเวนชวงวันโดยกรีดไมเกิน 2 วันติดกันเพ่ือใหหนายางไดพักฟน การงดกรีดใน
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ยาง วงจรการกรีด การดูแลรักษาสวน ตลอดจนการจําหนายผลผลิต และโดยเฉพาะชวงเวลาของการ

กรีดยางที่ตองทําในเวลากลางคืน-เชามืด การเก็บนํ้ายางสดที่ตองทําตอเน่ืองมาถึงเวลากลางวันชวง

สาย-เที่ยงของอีกวัน เพ่ือนํามาจําหนายเปนนํ้ายางสดหรือแปรรูปเปนยางแผน กลายเปน “ปฎิทินวิถี

ชีวิตชาวสวนยางพารา” ที่มีลักษณะเฉพาะตัวตางจากการทําสวนลักษณะอ่ืน  

นอกจากน้ัน ชาวสวนยางพารายังมีความเกี่ยวของกับพ้ืนที่ (space) ในการปรับตัวใหเขากับ

สภาพภูมิศาสตรในแหลงต้ังถิ่นฐานของที่อยูอาศัยและพ้ืนที่ทําสวน โดยอาศัยภูมิปญญาที่สืบทอดกัน

มาโดยเฉพาะการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือเพาะปลูกและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัญจรใหมีความสะดวก

รวดเร็วในการเขาถึงพ้ืนที่เพ่ือการขนสงวัตถุดิบและผลผลิต เกิดเปนโครงสรางเชิงพ้ืนที่ที่มีการ

เช่ือมโยงอยางทั่วถึงกันระหวางพ้ืนที่ดําเนินชีวิตประจําวันและพ้ืนที่ทําสวน ผานโครงขายการสัญจร 

รวมทั้ง การใชประโยชนที่ดินที่เกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ ใหสัมพันธกับวงจรการทําสวนยางผาน

องคประกอบทางกายภาพของพ้ืนที่อยูอาศัย เชน บาน โรงเก็บของและอุปกรณสําหรับการทําสวน 

ฯลฯ และพ้ืนที่สวน เชน พ้ืนที่ปลูกยาง พ้ืนที่ปลูกพืชอ่ืนๆ ศาลาพักเหน่ือย (หนํา) ฯลฯ เกิดเปน

“ตรรกะทางสังคมในพ้ืนที่ของชาวสวนยางพารา”  

ในปจจุบันจึงพบวา เครือขายกลุมนํ้ายางหลายกลุมที่จัดต้ังขึ้นแลวประสบความสําเร็จ มี

ความกาวหนาและมั่นคง สงผลตอเน่ืองแกสภาพความเปนอยูที่ดีของสมาชิก แตขณะเดียวกันยังมี

เครือขายกลุมนํ้ายางอีกจํานวนมากที่ประสบความลมเหลว ซึ่งเกิดจากปญหาอุปสรรค เหตุปจจัย

หลายประการ ทั้งจากการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพของผูนําและคณะกรรมการ การแบงปน

ผลประโยชนไมลงตัว กระบวนการผลิตไมไดมาตรฐาน ปริมาณผลผลิตอยูในเกณฑตํ่า สมาชิกขาด

ความรูความเขาใจในระบบกลุม กลุมขาดสภาพคลองทางการเงิน การขาดบรรยากาศที่ดีระหวาง

สมาชิก ตลอดจน การรวมกลุมที่มักเกิดขึ้นเฉพาะในกลุมผูสูงอายุที่ยังคงประกอบอาชีพทําสวนยาง

ด้ังเดิม ทําใหกลุมขาดความหลากหลายของชวงวัย ซึ่งสงผลตอการรับชวงทําสวนและความกาวหนา

ของกลุมในอนาคต เปนตน 

กลุมที่มีความเขมแข็ง จึงมีความนาสนใจในการศึกษากลไกการขับเคลื่อนของเครือขาย โดย

หมูบานควนจง เปนชุมชนหมูบานที่ต้ังอยูในเขตอําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา จัดอยูในพ้ืนที่ลุมนํ้า

ทะเลสาบสงขลาอันเปนบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณของภาคใต มีลักษณะภูมิประเทศ

และภูมิอากาศเหมาะสมในการทําเกษตรกรรม และมีการผลิตยางพาราเปนอาชีพหลักของผูคนอยางมี

พัฒนาการยาวนานมาต้ังแตในอดีต (กิตติ ตันไทย, 2545) โดยสภาพทางภูมิศาสตรของหมูบานเปนที่

ราบลุมสลับกับภูเขาสูงเต้ียหลายแหง ผูคนสวนใหญจึงประกอบอาชีพทางการเกษตร เชน ทําสวน

                                                                                                                                                               
ขณะที่ตนยางเปยก เชนวันที่ฝนตกเพ่ือไมใหตนเปอยและเปลือกเนา การบํารุงใสปุยจะทําในฤดูแลงซึ่งเปนชวงที่ยางผลิใบใหมเพ่ือฟนฟูใบ

และตนยาง รวมทั้ง วิธีการจําหนายผลผลิตจากยางพาราดวยการผลิตเปนยางแผนดิบและการขายนํ้ายางสด 
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ผลไม ทําไร ทํานา และโดยเฉพาะการทําสวนยางพารา รวมทั้ง มีเครือขายกลุมเพ่ือการซื้อขายผลผลิต

จากยางพาราภายในหมูบานถึง 3 กลุม โดยเฉพาะ “กลุมนํ้ายางทวีผล” ไดเกิดข้ึนจากการรวมตัวกัน

ของผูคนในหมูบาน เปนลําดับที่ 3 เพ่ือประกอบกิจกรรมเชิงธุรกิจที่เกี่ยวกับยางพารา คือการรับซื้อนํ้า

ยางสดจากสมาชิกและบุคคลทั่วไป (ภาพที่ 1) ซึ่งเปนกลุมที่มีขนาดเล็กที่สุดของหมูบานในปจจุบัน แต

มีการดําเนินการ มีกิจกรรม รวมทั้งเปนเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจและโครงสรางเชิงพ้ืนที่ที่นาสนใจ  

กลุมเกษตรกรทวีผล เปนการรวมกลุมที่สมาชิกประกอบอาชีพทําสวนยางพาราและอาชีพ

อ่ืนๆ ที่มีสวนยางอยูในละแวกหมูบาน รวมทั้ง เปนคนในหมูบานแตมีสวนยางอยูที่อ่ืน ประกอบดวย

บุคคลทั้งในกลุมวัยรุน วัยกลางคน และผูสูงอายุที่เปนคนในชุมชนและตางชุมชน จึงดําเนินการอยู

ภายใตระบบเครือญาติและตางเช้ือสายเครือญาติกัน ทําใหสมาชิกมีความหลากหลาย และไดมีโอกาส

พบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนขาวสารเพ่ือเติมเต็มการดําเนินชีวิตที่กลายเปนกิจวัตรประจําวัน ณ ที่ทํา

การของกลุมในชวงวันเวลาที่มาทําการซื้อขายนํ้ายางสด ในบริเวณเดียวกันยังไดจัดใหมีพ้ืนที่สําหรับ

ฟงวิทยุดูโทรทัศน และอานหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสารตางๆ รวมทั้ง มีกิจกรรมสงเสริมการออม

เงินฝากที่ไดจากการขายนํ้ายางในแตละวัน ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี ทําใหยอดเงินออมสูงขึ้น

ในเวลาอันรวดเร็ว แตกตางจากกลุมยางกลุมอ่ืนในหมูบาน ซึ่งไมมีกิจกรรมการออมเงินจากการซื้อ

ขายนํ้ายางภายในกลุม (ไพโรจน เอียดหมุน ประธานกลุมทวีผล, สัมภาษณ, 28 เมษายน 2554)  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การดําเนินการภารกิจหลักของเครือขายสังคมเศรษฐกิจ “กลุมนํ้ายางทวีผล” 

ที่มา : จากการศึกษาขอมูลและการสํารวจเบ้ืองตนโดยผูวิจัย, 2554 

 

สมาชิกตางมีหนาที่ในภารกิจหลัก (เชน กรรมวิธีและขั้นตอนรับซื้อ การวัดคุณภาพนํ้ายาง 

การจายเงิน การขนสงนํ้ายางใหโรงงาน ฯลฯ) และการใหความรวมมือกันในภารกิจเสริม (เชน การ

รวมกันกอสรางโรงงานผสมปุยอินทรียของกลุม การปลูกไมยืนตนและผักพ้ืนบานแซมในสวนยางพารา 

เปนตน) ตลอดจน การใหความรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ (เชน การประชุมหารือ การ
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ประชุมเพ่ือปนผล ฯลฯ) รวมกับการทํากิจกรรมเชิงสถาบัน (เชน การรวมงานประเพณีวัฒนธรรมของ

หมูบาน ฯลฯ) (ภาพที่ 2) ในอนาคตกลุมทวีผลยังมีเปาหมายในการดําเนินการจัดต้ังศูนยผลิตและ

จําหนายพืชพ้ืนบาน ภายใตตราสัญลักษณ “ทวีผล” ทั้งน้ี การดําเนินงานตางๆ ที่สรางใหเกิดความ

มั่นคงของกลุมเกิดจากผูคนที่มีสถานะเปนผูนํากลุม ผูนําชุมชน ผูอาวุโส นักการเมืองทองถิ่น 

เจาหนาที่ นักวิชาการที่เกี่ยวของ ตลอดจนสมาชิกในกลุมเอง โดยมีบรรทัดฐานที่เปนเง่ือนไข ขอตกลง 

อันเปนแนวทางที่สมาชิกเขาใจ ยอมรับและยึดถือปฎิบัติรวมกัน 

นอกจากน้ัน สมาชิกกลุมทวีผลมีการทําสวนยางพาราในแบบระบบการเกษตรยุคใหม 2 3ที่มี

การนําความรูภูมิปญญาในการทําสวนแบบด้ังเดิมมาประยุกตใชในลักษณะการปลูกพืชผักพ้ืนบาน ไม

ยืนตนแซมในสวนยางพารา สวนผลไม หัวไรปลายนา และบริเวณบาน หรือเรียกวา สวนสมรม ซึ่งเปน

การปรับตัวใหเขากับสภาพภูมิศาสตรในแหลงต้ังถ่ินฐานของที่อยูอาศัยและพ้ืนที่ทํากิน ตลอดจน การ

สรางใหเกิดเครือขายเช่ือมโยงของพ้ืนที่ทั้ง ตัวบาน สวนและที่ทําการกลุมใหอยูในตําแหนงที่มีความ

สะดวกรวดเร็วในการเขาถึง ผานโครงขายการสัญจร ทั้งสมาชิกที่มีบานและสวนอยูในหมูบานและ

นอกพ้ืนที่หมูบาน เกิดเปนโครงสรางเชิงพ้ืนที่ รวมทั้ง มีการใชประโยชนที่ดินที่เกี่ยวของกับกิจกรรม

ตางๆ ที่สอดคลองสัมพันธกันกับเครือขายวงจรการทําสวนยางผานองคประกอบทางกายภาพของที่อยู

อาศัย- สวน-ที่ทําการกลุมนํ้ายาง ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธในการเช่ือมตอและการจัดวางตัวของพ้ืนที่

ไดเปนอยางดี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 “กิจกรรม”ภายใตการมีพ้ืนที่และโอกาสใหสมาชิกมีรวมกันของกลุมนํ้ายางทวีผล 

ที่มา : จากการศึกษาขอมูลและการสํารวจเบ้ืองตน โดยผูวิจัย, 2554 

                                                        
3 ระบบการเกษตรยุคใหม เปนการปลูกยางพาราที่มีพัฒนาจากการปลูกดวยเมล็ด โดยใชตนกลาท่ีผานการติดตาและการเลือกใชยางพันธุดี

แทนยางพันธุพ้ืนเมือง ตลอดจนมีการบํารุงรักษา การใสปุย การกําจัดวัชพืช และการใชเคร่ืองทุนแรง สวนการจําหนายยางพาราสวนใหญจะ

จําหนายในภาพของยางแผนและน้ํายางสด จากเดิมที่ปลูกดวยเมล็ดแลวปลอยใหเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติ เปนพันธุพ้ืนเมืองหรือที่

เรียกวา ยางน้ํา ตนโตไดขนาดจึงทําการกรีดเพ่ือทําเปนกอนยางออกจําหนาย (สุธิรา ชัยรักษา, 2547) 
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จากการทบทวนวรรณกรรมในเบ้ืองตนเกี่ยวกับกลุมเกษตรกรชาวสวนยางพารา พบวา มี

การศึกษาที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งในระดับกวาง (global) และระดับกลุม (local) โดยระดับกวางเปน

การศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจ การผลิต การแลกเปลี่ยนยางพาราในพ้ืนที่ลุมนํ้าทะเลสาบ

สงขลา ที่มีผลการวิจัยเสนอใหสวนราชการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมปรับปรุงคุณภาพยางอยาง

จริงจังและสงเสริมใหมีการรวมกลุมของผูคนในชุมชนใหมากข้ึน ตลอดจนเสนอใหผูคนในชุมชนมีการ

ทําไรนาสวนผสมแทนการปลูกพืชเชิงเด่ียว สวนการศึกษาระดับกลุม เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

ความสําเ ร็จและความถาวรของกลุมเกษตรกรในชุมชนหมูบานตางๆ  โดยเฉพาะในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เน่ืองจาก เกษตรกรไดมีการทําสวนยางพาราในชวงเวลาที่ผานมาไมนาน จึงมัก

ประสบปญหาตางๆ การศึกษาจึงเกี่ยวของกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการดําเนินงานกลุม ใน

ระดับครัวเรือนและชุมชนที่มีขอเสนอแนะเฉพาะทางดานการเกษตร ดานการทําสวนยางพาราและ

ดานความเปนอยู ตลอดจน เปนการศึกษาแนวทางการดําเนินธุรกิจแบบวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเปนระบบ

การรวมกลุมที่มีขนาดใหญ ไมอยูบนพ้ืนฐานที่เกษตรกรในชุมชนหมูบานจะสามารถรวมกันดําเนินการ

เองได นอกจากน้ัน พบวาเปนงานวิจัยที่ไมไดอยูในบริบทของชาวสวนยางพาราในภาคใต รวมทั้งเปน

การศึกษาความเขมแข็งของเครือขายกลุมชุมชนชาวสวนยางเฉพาะดาน ยังไมมีการบูรณาการทางดาน

สังคมและเศรษฐกิจกับทางกายภาพของพ้ืนที่รวมกัน 

ดังน้ัน การศึกษาเครือขายทางสังคมผานโครงสรางเชิงพ้ืนที่ของผูคน กรณี “กลุมนํ้ายางสด

ทวีผล” ซึ่งเปนกลุมในระดับหมูบานที่มีขนาดเล็ก จึงชวยใหเห็นภาพของเง่ือนไข ปจจัยที่เปนกลไก

สําคัญในการขับเคลื่อนของเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจและโครงสรางเชิงพ้ืนที่ที่เกี่ยวของสัมพันธได

อยางชัดเจน สามารถนําไปเปนตัวอยางของกลุมอ่ืนๆ ทั้งที่มีขนาดใกลเคียงกัน และสามารถนําบาง

ประเด็นที่คนพบไปปรับใชกับกลุมที่มีขนาดใหญกวาได ซึ่งกลุมขนาดเล็กที่ประสบความสําเร็จจะ

สามารถเปนฐานที่เขมแข็งใหกลุมที่มีขนาดใหญตอไป 

นอกจากน้ัน ประเด็นดังกลาวน้ียังมีความนาสนใจในการนําเครื่องมือวิเคราะหเชิงสัณฐาน 

(spatial configuration model) มาใชในการทดสอบ เน่ืองจากเปนชุดทฤษฎีและเทคนิคที่สามารถ

วิเคราะหและอธิบายเพ่ือทําความเขาใจในสัณฐานพ้ืนที่ของชุมชนและเมืองผานองคประกอบในเชิง

พ้ืนที่และชีวิตสังคมที่เกี่ยวของกัน ซึ่งจะชวยใหนักวิจัยหาคําตอบตางๆ เกี่ยวกับลักษณะหรือสภาพที่

เกิดขึ้นและสามารถคาดการณแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ (อภิรดี 

เกษมศุข และสรายุทธ ทรัพยสุข, 2544) โดยเฉพาะการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธของการ

เช่ือมตอและการจัดวางตัวของพ้ืนที่ทํากิจกรรมอยางเปนระบบ ดวยแผนภูมิจัสติฟายด (Justified 

Graph, J-graph) ซึ่งคิดคนโดย Hillier and Hanson (1984) ตามแนวคิดตรรกะทางสังคมเชิงพ้ืนที่ 

(Social Logic of Space) ประกอบกับกระบวนการพิสูจนดวยหลักฐาน ขอเท็จจริงจากแผนผังและ

องคประกอบของชุมชนและที่ทําการกลุมยาง ลักษณะการสัญจร การใชสอยที่ดิน รวมทั้ง การ
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วิเคราะหและอธิบายลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจที่ซอนกันอยู ดวยเครื่องมือทางสังคม โดยเฉพาะแผน

ที่ทางสังคม (social map) เกี่ยวกับประเภทและบทบาทของผูคน วิถีชีวิตชาวสวน กิจกรรมทางสังคม

เศรษฐกิจและเครือขายสนับสนุน ขอตกลงและกฏเกณฑทางสังคม ตลอดจนแผน นโยบายของภาครัฐ 

และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ ที่เปนปจจัยภายนอก มาทําการวิเคราะหรวมกัน 

โดยมีประเด็นคําถามการวิจัยวา เครือขายทางสังคมเศรษฐกิจและโครงสรางเชิงพ้ืนที่ของ

ชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกกลุมนํ้ายางทวีผล ในหมูบานควนจงในปจจุบันมีลักษณะเปนอยางไร มี

เง่ือนไขปจจัยใดที่เปนกลไกการขับเคลื่อน รวมทั้ง เครือขายทางสังคมเศรษฐกิจและโครงสรางเชิง

พ้ืนที่ของชาวสวนยางพารา มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางไร และมีวิธีการใดบางในการ

ดํารงรักษากลไกใหเขมแข็งเมื่อกลุมมีขนาดใหญขึ้น 

ประโยชนที่ไดจากการศึกษาคร้ังน้ี จะเปนองคความรูที่สามารถนํามาเปนขอพิจารณาในการ

กอต้ัง การพัฒนา หรือการฟนฟูเครือขายหรือกลุมทางสังคมเชิงพ้ืนที่ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา

ใหมีความเขมแข็งมั่นคง เพ่ือดํารงความเปนสังคมที่มีชีวิตชีวา เศรษฐกิจที่เฟองฟูของกลุมยางอยาง

ย่ังยืน ภายใตบริบทและสถานการณที่แตกตางกันใน “ตรรกะทางสังคมเชิงพ้ืนที่และตรรกะเชิงพ้ืนที่

ทางสังคม” ตลอดจนสามารถเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูที่สนใจ รวมทั้งเปนการบันทึก

ประวัติศาสตร ภูมิปญญาด้ังเดิม ซึ่งเปนทุนทางสังคมของชุมชนทองถิ่นไว 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

การศึกษากลไกการขับเคลื่อนเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ของชาวสวนยางพารา มี

วัตถุประสงคดังน้ี 

2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะหลักษณะโครงสรางเชิงพ้ืนที่ ในประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการต้ัง

ถิ่นฐาน รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน รูปแบบโครงขายการสัญจร และรูปแบบความสัมพันธการ

เช่ือมตอและการจัดวางตัวของพ้ืนที่ทํากิจกรรม และเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจของสมาชิกกลุมนํ้า

ยาง ในประเด็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวสวนยาง ประเภทและบทบาทของผูคน กิจกรรมทางสังคม

เศรษฐกิจและเครือขายสนับสนุน ขอตกลงและกฏเกณฑทางสังคมของกลุม รวมทั้ง ปจจัยภายนอก 

ไดแก เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทําสวนยาง รวมทั้งแผนและนโยบายสนับสนุน 

2.2 เพ่ือวิเคราะหและทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจและ

โค รงสรางเชิงพ้ืนที่ของสมาชิกกลุมนํ้ายางที่เปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบกลุมนํ้ายางในปจจุบัน 

2.3 เพ่ือคนหาและวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจและ

โครงสรางเชิงพ้ืนที่ของชาวสวนยางพาราในอนาคต เพ่ือการดํารงรักษากลไกใหเขมแข็งเมื่อกลุมมี

ขนาดใหญขึ้น 

 



8 

 

3.  คําถามการวิจัย 

การคนหากลไกการขับเคลื่อนเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ของชาวสวนยางพารา ที่

เปนสมาชิกกลุมนํ้ายางทวีผล หมูบานควนจง มีคําถามงานวิจัย ดังน้ี 

ประเด็นคําถามหลัก คือ โครงสรางเชิงพ้ืนที่ (spatial configuration) และเครือขายทาง

สังคมเศรษฐกิจ (socio-economic network) ของชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกกลุมนํ้ายางทวีผล 

มีลักษณะเปนอยางไร มีเง่ือนไขปจจัยใดที่เปนกลไกการขับเคลื่อน  

ประเด็นคําถามยอย คือ โครงสรางเชิงพ้ืนที่และเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจของชาวสวน

ยางพารากลุมน้ี มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเปนอยางไร และมีวิธีการใดบางในการดํารง

รักษากลไกใหเขมแข็งเมื่อกลุมมีขนาดใหญขึ้น 

 

4.  นิยามศัพท 

เครือขายสังคมเศรษฐกิจ (socio-economic networks) ในการวิจัยน้ีหมายถึง การพบปะ

เผชิญหนา (encounter) หรือการมีปฎิสัมพันธกันทางสังคม (social interaction) ของชาวสวนยาง

ต้ังแตสองคนขึ้นไป ในการดําเนินชีวิต มีการกระทําและมีการตอบสนองตอกัน เพ่ือความอยูรอด ซึ่งได

สงผลใหเกิดกิจกรรมและการใชพ้ืนที่ข้ึน เรียกวา “กลุมทางสังคม” (social group) โดยสามารถ

จําแนกผานการทํากิจกรรม (activities) ตางๆ ทั้งกิจกรรมทางสังคมและทางเศรษฐกิจ 

โครงสรางเชิงพ้ืนที่ (spatial structure) ในการวิจัยน้ีหมายถึง ลักษณะโครงสรางของพ้ืนที่ 

(spatial configuration) หรือรูปรางรูปทรงและหนาที่ใชสอยในพ้ืนที่สวนยางพารา ซึ่งมีประเด็นที่

เกี่ยวของ ไดแก ลักษณะการต้ังถิ่นฐาน โครงขายการสัญจร ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน รวมทั้ง

รูปแบบความสัมพันธในการเช่ือมตอและการจัดวางตัวของพ้ืนที่ทํากิจกรรม เปนตน 

ชาวสวนยางพารา (rubber planters) ในการวิจัยน้ีหมายถึง เกษตรกรในกลุมทวีผลที่

ประกอบอาชีพเกี่ยวกบัการทําสวนยางพารา  

แผนภูมิจัสติฟายด (Justified Graph, J-graph) ในการวิจัยน้ีหมายถึง เทคนิควิธีการ

วิเคราะหลักษณะโครงสรางเชิงพ้ืนที่ หรือรูปรางรูปทรงและหนาที่ใชสอยในพ้ืนที่สวนยางพารา ซึ่งทํา

ใหทราบถึงรูปแบบความสัมพันธของการเช่ือมตอและการจัดวางตัวของพ้ืนที่ใชสอยที่เกี่ยวของกับ

ลักษณะการใชพ้ืนที่ทํากิจกรรมหรือประกอบอาชีพทําสวนยางของชาวสวนยาง 

แผนที่ทางสังคม (social map) ในการวิจัยน้ีหมายถึง เคร่ืองมือที่ใชสําหรับอธิบายลักษณะ

และกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่ ผานการใชสอยในอาคารและที่ดิน ทั้งที่เกิดขึ้น

ช่ัวคราวและถาวร เกี่ยวกับการทําสวนยางและชีวิตประจําวันของชาวสวนในกลุมทวีผล  
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5. ขอบเขตของการวิจัย 

5.1  ขอบเขตดานพื้นที่  

จากการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของในเบ้ืองตนพบวา ในกลุมนํ้ายางที่ทําการศึกษามี

เกษตรกรชาวสวนยางพาราอยู 48 หมายเลขสมาชิก (ขอมูลเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556) ซึ่งมีความ

หลากหลายของรูปแบบเชิงพ้ืนที่และชีวิตความเปนอยู จึงตองทําการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา

ออกเปน 2 ระดับ คือ การวิเคราะหระดับพ้ืนที่รวม เพ่ือทราบถึงลักษณะโครงสรางเชิงพ้ืนที่และ

ลักษณะเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจของเกษตรกรทั้งหมดในกลุม แลวจึงนําไปสูการวิเคราะหระดับ

พ้ืนที่เฉพาะ เพ่ืออธิบายถึงเง่ือนไขปจจัยของกลไกในการขับเคลื่อนระบบกลุมนํ้ายางอยางละเอียด 

ดังน้ี 

(1)  การวิเคราะหระดับพ้ืนที่รวม (global level) เปนการศึกษาโครงสรางเชิงพ้ืนที่

และเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจของเกษตรกรในกลุมนํ้ายางทวีผล อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 

ทั้งหมดในปจจุบัน  

(2)  การวิเคราะหระดับพ้ืนที่เฉพาะ (local level) เปนการศึกษาขอมูลเชิงประจักษ

และรายละเอียดของเกษตรกร  

ดังน้ัน หนวยการวิเคราะห (unit of analysis) คือ เกษตรกรชาวสวนยางพารา 

 

5.2 ขอบเขตดานเนื้อหา  

(1)  ระดับกวาง (global study) เน่ืองจากเกษตรกรชาวสวนยางพาราของกลุมที่

ทําการศึกษา มีทั้งผูที่อาศัยอยูในเขตและนอกเขตหมูบานควนจง รวมทั้งมีสวนยางพาราที่อยูในเขต

และนอกเขตหมูบานเชนกัน ดังน้ัน จึงจําเปนตองศึกษาเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจและโครงสรางเชิง

พ้ืนที่ในทุกๆ หมายเลขสมาชิก โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดแก เอกสารขอมูลของกลุม 

แผนที่ ภาพถายดาวเทียม/ภาพถายทางอากาศ รวมกับการเก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการสํารวจพ้ืนที่ 

(field survey) และการสัมภาษณเบ้ืองตนประธานกลุมและสมาชิกในกลุม เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล

เกี่ยวกับตําแหนงบานและตําแหนงสวนยางของสมาชิกทั้งหมด รวมถึงรูปแบบเสนทางที่ไปยังตําแหนง

ตางๆ เหลาน้ี โดยมีที่ทําการกลุมยางเปนศูนยกลาง 

 (2)  ระดับเฉพาะ (local study) เปนการศึกษาวิเคราะหตัวเกษตรกรในเชิงลึก ดวย

เทคนิคและเคร่ืองมือวิเคราะหเชิงสัณฐานพ้ืนที่ ไดแก ดวยเทคนิคการซอนทับแผนที่ดวยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) เทคนิคการแปลภาพถายทาง

อากาศ เทคนิคการสรางแบบจําลองเชิงสัณฐาน (spatial configuration model) สวนเทคนิคและ

เครื่องมือวิเคราะหเชิงสังคม ไดแก  เทคนิคการสรางแผนที่ทางสังคม (social map) เทคนิควิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตามตัวแปรที่ไดกําหนดไว ไดแก รูปแบบการต้ังถ่ินฐาน รูปแบบ
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การใชประโยชนที่ดิน รูปแบบโครงขายการสัญจร และรูปแบบความสัมพันธในการเชื่อมตอและ

การจัดวางตัวของพื้นที่ทํากิจกรรม ตลอดจนตัวแปรทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่สัมพันธกัน 

ไดแก วิถีชีวิตชาวสวนยาง ประเภทและบทบาทของผูคน กิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจและ

เครือขายสนับสนุน ขอตกลงและกฏเกณฑทางสังคม รวมทั้ง ปจจัยภายนอก ไดแก เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการทําสวนยาง แผนและนโยบายสนับสนุน 

จากน้ันนํามาวิเคราะหประมวลผล แลวจัดประเภท (typologies) เพ่ือทําการ

เปรียบเทียบความสัมพันธของกลไกการขับเคลื่อนของแตละประเภทจากตัวแปร ซึ่งจะเปนประเด็น

สําคัญที่นําไปสูการตอบคําถามงานวิจัยถึง “กลไกการขับเคลื่อนเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่

ของชาวสวนยางพารา” ในกลุมนํ้ายางทวีผลปจจุบัน และทําการสรุปผล เสนอแนะตามลําดับ 

5.3  ขอบเขตดานเวลา 

เน่ืองจากงานวิจัยน้ีเปนการศึกษา กลไกการขับเคลื่อนเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจเชิง

พ้ืนที่ของชาวสวนยางพารา ดังน้ัน ขอบเขตดานชวงเวลาในการเก็บขอมูลจึงจําเปนตองลงพ้ืนที่เก็บ

ขอมูลดวยวิธีการตางๆ ดังที่กําหนดในประเด็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งชวงเวลาที่เหมาะ

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล สามารถจําแนกเปน 2 ชวงหลักๆ คือ (1) ชวงฤดูกาล ไดแก ชวง

ฤดูกาลที่มีการกรีดยาง (ชวงเวลาปกติ) รวมกับชวงเวลาฤดูกาลอ่ืนๆ ที่ไมไดกรีดยาง (ชวงฤดูฝนและ

ชวงยางผลัดใบ) เพ่ือทราบถึงวิถีความเปนอยูและการทํากิจกรรมในแตละเวลาและฤดูกาลของผูคน

รวมกัน (2) ชวงเวลา ไดแก ชวงเวลาที่มีการซื้อขายนํ้ายางสด (ชวงเชาในวันที่ฝนไมตก ซึ่งชาวสวน

สามารถกรีดยางได) และชวงเวลาอ่ืนๆ ที่กลุมไดจัดใหมีกิจกรรมตางๆ ของสมาชิก เชน การประชุม 

การไปศึกษาดูงาน การปนผลประจําป ฯลฯ 

 

6.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

6.1 เปนองคความรูเกี่ยวกับโครงสรางเชิงพ้ืนที่และเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจ รวมทั้ง

ปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนใหกลุมยางทวีผลมีเสถียรภาพและดํารง

อยู ทั้งในสภาวการณปจจุบันและอนาคต 

6.2 เปนองคความรูที่สามารถนํามาเปนขอพิจารณาในสรางตนแบบในการจัดต้ังกลุมหรือ

เครือขายปฎิสัมพันธของเกษตรกรชาวสวนยางพารา หรือการพัฒนา หรือการฟนฟูเครือขายปฎิ

สัมพันธของเกษตรกรชาวสวน ใหมีความเขมแข็งมั่นคง เพ่ือดํารงความเปนสังคมที่มีชีวิตชีวา 

เศรษฐกิจที่เฟองฟูของกลุมเกษตรกรที่ทําสวนยางพาราอยางย่ังยืน ภายใตบริบทและสถานการณที่

แตกตางกันใน “ตรรกะทางสังคมเชิงพ้ืนที่และตรรกะเชิงพ้ืนที่ทางสังคม”  

6.3 เปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานในทองถ่ิน ภาครัฐและเอกชน เชน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง, สมาคมยางพาราไทย, 
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สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฯลฯ ตลอดจนผูที่สนใจ อีกทั้งยังเปนการบันทึกวิถีชีวิต ภูมิปญญา

ด้ังเดิมในการทําสวนยางพารา ซึ่งเปนทุนทางสังคมของชุมชนทองถิ่นไว 

 

สรุป งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาเง่ือนไขปจจัยของกลไกในการขับเคลื่อนระบบกลุม

นํ้ายางพาราในหมูบานควนจง อ.นาหมอม จ.สงขลา ซึ่งมีเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจ (socio-

economic network) และโครงสรางเชิงพ้ืนที่ (spatial configuration) ของชาวสวนที่สัมพันธกัน 

และเอ้ือใหกลุมนํ้ายางกลุมน้ียังคงมีเสถียรภาพ มีความเจริญกาวหนา โดยใชแนวคิดทฤษฎีและ

เครื่องมือวิเคราะหเชิงสัณฐาน (spatial configuration model) และเทคนิควิเคราะหเชิงสังคมมา

ทดสอบและอธิบายเพ่ือทําความเขาใจเครือขายทางสังคมเชิงพ้ืนที่ของกลุมยางกลุมน้ี 
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บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

การวิจัยเกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ของชาวสวน

ยางพารา กรณีศึกษา กลุมนํ้ายางในหมูบานควนจง อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา ผูวิจัยไดศึกษา

คนควาเอกสาร ตํารา วรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในประเด็นสําคัญ 5 ประเด็น ไดแก  

1.  แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะโครงขายเชิงพ้ืนที่ของชาวสวนยางพารา 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะเครือขายทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวสวนยางพารา  

3.  ปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของ 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการทําสวนยางพาราและกลุมนํ้ายางทวีผล 

5. สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.  แนวคิดเก่ียวกับลักษณะโครงขายเชิงพื้นที่ของชาวสวนยางพารา 

การศึกษาเกี่ยวกับเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชุมชนหรือเมืองตางๆ จําเปนตอง

เริ่มตนทําความเขาใจนิยามและความหมายเกี่ยวกับโครงสรางเชิงพ้ืนที่ (spatial structures) ของ

กลุมสังคมหรือเครือขายสังคมของชุมชนหรือเมืองน้ันๆ กอน กลาวคือ เปนการศึกษาตรรกะของการ

จัดวางโครงขายเชิงพ้ืนที่จากองคประกอบทางกายภาพ เชน ยานหรือพ้ืนที่รวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรม 

อาคาร เสนทางสัญจร ฯลฯ ที่มีอยูในแหลงต้ังถ่ินฐานซึ่งเปนพ้ืนที่ทํากิจกรรมของผูคนในทุกสวนต้ังแต

พ้ืนที่ดานหนาไปสูพ้ืนที่ดานในสุด โดยจะมีความสอดคลองกับรูปแบบการสัญจร รวมทั้งสามารถ

เช่ือมโยงหรือช้ีใหเห็นถึงรูปแบบการใชประโยชนบนพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถพิจารณ

รูปแบบความสัมพันธในการเช่ือมตอและการจัดวางตัวของพ้ืนที่ (spatial configuration) ทํา

กิจกรรมไดอีกดวย  

ดังน้ัน การทําความเขาใจลักษณะโครงขายเชิงพ้ืนที่ จึงเปนการศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวของ

กับ รูปแบบการต้ังถิ่นฐาน (settlement pattern) องคการสหประชาชาติไดนิยามความหมายวา 

เปนการบุกเบิกและเขาอยูอาศัยครอบครองพ้ืนที่ของมนุษย มีความซับซอนของรูปแบบและขนาดที่

แตกตางกันไป ต้ังแตอยูอยางโดดเด่ียวไปจนถึงรวมกันเปนหมูบานใหญนอย แสดงออกซึ่งการจัดการ

พ้ืนที่ในรูปของอาคารบานเรือน ถนนหนทางและการใชที่ดิน แหลงต้ังถิ่นฐานจึงเปนถิ่นอาศัยของ

มนุษยสรางที่ขึ้นภายใตสภาพแวดลอมธรรมชาติ เพ่ือเปนแหลงดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ 

(องคการสหประชาชาติ, 1974) ตามทฤษฎีแบบจําลองเอคิสติกซ (Ekistics Model) 

(Doxiadis,1976) ไดใหคําจํากัดความวาหมายถึง การจัดรูปแบบพ้ืนที่เพ่ือการอยูรอดของมนุษยและ

ยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้น โดยมีองคประกอบพ้ืนฐานคือ 1) สภาพแวดลอมธรรมชาติ (natural 
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environment) เปนตัวกําหนดขอบเขตของชุมชนที่ถูกสรางข้ึนมา 2) มนุษย (anthropos) เปนผู

กําหนดการเลือกตําแหนงที่ต้ังที่ปลอดภัย 3) สังคม (society) เปนระบบเครือขายความสัมพันธที่

เกิดขึ้นระหวางมนุษยดวยกัน 4) ที่กําบัง (shells) เปนที่อยูอาศัยและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มนุษย

เปนผูสรางและจัดวางลงบนพ้ืนที่ และ 5) โครงขาย (network) เปนสิ่งที่มนุษยใชในการเช่ือมโยงกัน

ในพ้ืนที่และสังคม เชน การสัญจร การขนสง การสื่อสาร เปนตน โดยในแตละองคประกอบจะผสาน

เขาดวยกันเปนหน่ึงเดียว 

โดยทั่วไป หมูบานในทวีปเอเชียจะอาศัยอยูในชนบทมากถึงรอยละ 75 จึงมีหมูบานและเมือง

ขนาดเล็กอยูทั่วไป กระจายอยูตามหุบเขาหรือลุมนํ้าที่สามารถทําการเพาะปลูกและพ่ึงตนเองได สวน

ในประเทศไทยมีจุดเริ่มตนของการต้ังถิ่นฐานมาจากการบุกเบิกเขาครอบครองพ้ืนที่เพ่ือดํารงชีพ (ฉัตร

ชัย พงศประยูร, 2536) ประชากรสวนใหญของประเทศจึงอยูรวมกันในชนบทเปนหมูบานเล็กๆ (de 

Young, 1955) เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถพิจาณารูปแบบการต้ังถ่ินฐานจากลักษณะสัณฐาน

ได 3 แบบ คือ 1) การต้ังถิ่นฐานแบบรวมศูนย เปนรูปแบบที่เกิดขึ้นจากความอุดมสมบูรณของ

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เชน แหลงนํ้า แหลงแร และที่เพาะปลูก บานเรือนจะอยูรายรอบบอนํ้า 

ตลาด วัด โรงเรียนหรือบานผูนํา กลุมบานจะใกลชิดติดกัน สวนบริเวณโดยรอบจะเปนแหลง

เพาะปลูก หมูบานเหลาน้ีจะไมมีขอบเขตแนนอน นอกจากถือเอาปจจัยธรรมชาติเปนเครื่องกําหนด

อยางหยาบๆ 2) การต้ังถิ่นฐานแบบกระจัดกระจาย เปนรูปแบบที่ตัวบานจะอยูหางกันโดดๆ ต้ัง

กระจายอยูตามไรนา ที่สวน เพ่ือสะดวกแกการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร การดูแลรักษาพืชผล 

เปนลักษณะหน่ึงที่พบมากในภาคใตที่มีการทําสวนยางพารา สวนมะพราว สวนผลไมทั่วไป จึงเกิดเปน

หมูบานแบบกระจัดกระจายตามบริเวณที่ทําการเกษตร เชน ที่ราบเชิงเขาหรือใกลแหลงนํ้า และ 3) 

การต้ังถิ่นฐานแบบเสนตรง เปนรูปแบบที่บานเรือนจะวางตัวเรียงรายตามสองฝงแมนํ้า ชายทะเล 

หรือตามเสนทางคมนาคมที่เกิดขึ้นใหม เชน ทางรถไฟ ทางหลวง นอกเหนือจากการวางตัวเรียงราย

อยูตามแมนํ้าลําคลองดังที่เปนมาต้ังแตครั้งในอดีต (ฉัตรชัย พงศประยูร, 2536)  

นอกจากน้ัน ระบบการต้ังถ่ินฐานยังมีตัวแปรที่อาจตองพิจารณา ไดแก 1) ประวัติความ

เปนมาของการต้ังถิ่นฐาน  2) ลักษณะการกระจายของแหลงต้ังถ่ินฐานที่มีสวนสัมพันธกับลักษณะทาง

กายภาพตางๆ เชน แมนํ้า ภูเขา ถนน ลําคลอง ฯลฯ 3) ความสัมพันธของแหลงต้ังถิ่นฐานกับแหลง

เพาะปลูกหรือที่อยูอาศัยกับไรนา 4) แผนผังของแหลงต้ังถิ่นฐาน เกี่ยวของกับรูปแบบของถนนหนทาง

และการกระจายของตัวบาน และ5) โครงสรางของที่อยูอาศัย เปนการพิจารณาตัวบานเปนหลังๆ วา

อยูอาศัยเปนแบบครอบครัวเดียวหรือหลายครอบครัว ลักษณะการกอสราง วัสดุ รวมถึงรอบบริเวณ

บาน เปนตน การต้ังถิ่นฐานไดแสดงใหเห็นนัยยะของรูปรางรูปทรงของชุมชนหมูบานที่เกิดจาก

รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน (land use pattern) โดยพ้ืนฐานประกอบดวย อาคารบานเรือน 

(buildings) และพ้ืนที่โดยรอบ (surrounding space) ที่มีการเรียงตัวประกอบกันเปน “โครงสราง
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ของพ้ืนที่” ทําใหเกิดความเขาใจในรูปแบบกิจกรรมการใชสอยที่เกิดข้ึน ทั้งภายในและภายนอก

อาคาร (Hillier and Hanson, 1984) กลาวคือ เปนความสัมพันธระหวางที่อยูอาศัยและการใชที่ดิน

รอบหมูบาน ลักษณะกิจกรรมการใชสอยหรือรูปแบบการใชประโยชนที่ดินและอาคารจะช้ีใหเห็นถึง

การรวมกลุมหรือการกระจายตัวของกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง ความเช่ือมโยงของกิจกรรมที่

เกื้อหนุนกันหรือขัดแยงกัน (Conzen, 1981) ในแหลงต้ังถ่ินฐานของชาวสวนยางจึงมีรูปแบบการใช

ประโยชนที่ดิน คือ พ้ืนที่สําหรับอยูอาศัยและพ้ืนที่ทําสวนยางเปนหลัก ซึ่งจะอยูในบริเวณเดียวกัน

หรือแยกกันขึ้นอยูกับตัวเกษตรกร แตโดยทั่วไปในสวนยางมักประกอบดวยพ้ืนที่ปลูกยาง พ้ืนที่ปลูก

พืชผักอ่ืนๆ ศาลา (ขนํา) ซึ่งอาจใชพักเหน่ือยและเก็บอุปกรณสําหรับการทําสวน สวนพ้ืนที่พักอาศัย

ชาวสวนอาจสรางบานอยูรวมกันในหมูบาน ดังที่สมใจ ศรีหลา (2552: 98) กลาวถึงการทําสวนยาง

ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวา พ้ืนที่สวนยางพาราจะอยูรอบๆ หมูบาน หางจากหมูบาน

ประมาณ 1-2 กิโลเมตร เกษตรกรจะไมอาศัยอยูตามสวนยาง แตจะใชวิธีเดินทางออกไปกรีดยางใน

ตอนเชามืดและกลับเขามาบานเมื่อเสร็จกิจกรรม  

อาจกลาวไดวา มนุษยพิจารณาเลือกสรรการอยูอาศัยในบริเวณที่มีความไดเปรียบดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใตความสัมพันธระหวางที่อยูอาศัยและการใชที่ดินรอบหมูบาน ซึ่งยัง

เก่ียวของกับระยะในการเดินทางเพ่ือทําการเกษตรดวย โดยแปลงที่อยูไกลออกไปจะไมไดรับความ

สนใจมากกวาแปลงที่อยูใกลบาน  (Chisholm, 1962) เน่ืองจากมีผลตอการลักษณะการเดินทางที่เริ่ม

ต้ังแตการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือเพาะปลูก การดูแล ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งชาวสวนจะตอง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัญจร (transportation pattern) ใหมีความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงพ้ืนที่

เพ่ือการขนสงวัตถุดิบและผลผลิต เกิดเปนโครงขายเชิงพ้ืนที่ที่มีการเช่ือมโยงอยางทั่วถึงกันระหวาง

พ้ืนที่ดําเนินชีวิตประจําวันและพ้ืนที่ทําสวนผานโครงขายการสัญจร ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของ

โครงสรางเชิงพ้ืนที่ (spatial structures) ของกลุมทางสังคมชาวสวน นอกจากน้ัน รูปแบบโครงขาย

การสัญจรที่เกิดขึ้นจริงในการทํากิจกรรมตางๆ จากทุกๆ สวนต้ังแตพ้ืนที่ดานหนาไปสูพ้ืนที่ดานในสุด

สามารถช้ีใหเห็นถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมตางๆ รวมไปถึงรูปแบบการใชประโยชนบนพ้ืนที่ที่มี

ความเกื้อหนุนกันหรือขัดแยงกัน การกระจายตัวหรือการรวมตัวของแตละกิจกรรม เปนตน 

นอกจากน้ัน การสัญจรยังสามารถนําไปสูการทําความเขาใจตรรกะของความสัมพันธในการ

จัดวางโครงขายพ้ืนที่ (spatial configuration) จากองคประกอบทางกายภาพตางๆ ที่มีอยูในแหลง

ต้ังถิ่นฐานหรือเรียกวา  รูปแบบความสัมพันธในการเช่ือมตอและการจัดวางตัวของพ้ืนที่ทํากิจกรรม

ของชาวสวนยาง ที่มีลักษณะเชิงพ้ืนที่เฉพาะ (spatial characteristics) แตกตางจากชาวสวน

ประเภทอ่ืนอีกดวย โดยสามารถพิจารณาไดถึงความลึกหรือความซับซอนของโครงขายการสัญจรวา มี

ความหลากหลายในการติดตอไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ หรือตองยอนกลับออกมาในทางเดิมกอนเสมอจึงจะไป

ยังพ้ืนอ่ืนๆ ได รวมทั้งอาจพบวาเปนแบบผสมผสานที่มีต้ังบริเวณที่มีระดับความลึกและระดับต้ืน
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ปะปนกัน (Hillier and Hanson, 1984) เหลาน้ีลวนสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมการใชสอยและวิถี

ชีวิตของผูคนในชุมชนหรือเมืองน้ันๆ และมิติของรูปแบบความสัมพันธในการเช่ือมตอและการจัด

วางตัวของพ้ืนที่ทํากิจกรรมจะซับซอนมากขึ้น เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไป เมื่อผูคนในชุมชนหรือเมืองมี

ความตองการตางๆ ทั้งในแงการใชสอยและคานิยมมากขึ้น  (สรายุทธ ทรัพยสุข, 2545) 

องคประกอบของโครงขายเชิงพ้ืนที่จึงมีความสําคัญตอการคนหาเง่ือนไขปจจัยที่มีผลตอความ

เขมแข็งของกลไกการขับเคลื่อนกลุมทางสังคม โดยตองเขาใจถึงตนเหตุของการเกิดลักษณะการจัด

วางพ้ืนที่เปนลําดับแรก แลวจึงเช่ือมโยงไปสูลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจที่เกี่ยวของเปนลําดับตอไป 

ภายใตแนวคิด “ตรรกะทางสังคมเชิงพ้ืนที่และตรรกะเชิงพ้ืนที่ในสังคม” (Social Logics of Space 

and Spatial Logics of Society) ตามแนวคิดของ Hillier and Hanson (1984) กลาวคือ ลักษณะ

ทางสังคมมีความสอดคลองสัมพันธกับลักษณะเชิงพ้ืนที่ โดยโครงสรางทางสังคมไดสงผลตอการ

จัดการเชิงพ้ืนที่ (spatial organization) หรืออาจกลาวไดวา เครือขายการรวมกลุมที่ประสบ

ความสําเร็จไดน้ันเกิดจากการจัดการโครงขายเชิงพ้ืนที่ ภายใตบทบาทของเครือขายทางสังคมที่มี

ความสัมพันธกันหรือแตกตางกัน ซึ่งพ้ืนที่ไดสรางข้ึนเองจากพ้ืนฐานทางสังคมน้ันๆ ดังน้ันจึงตอง

ทําการศึกษาลักษณะของเครือขายทางสังคมชาวสวนยางประกอบกัน 

 

2. แนวคิดเก่ียวกับลักษณะเครือขายทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวสวนยาง 

2.1 เครือขายทางสังคมของชาวสวนยางพารา 

เครือขายสังคมเศรษฐกิจ (socio-economic networks) เกิดจากการที่ผูคนที่อาศัยอยู

รวมกันในสังคม ไดมีการพบปะเผชิญหนา (encounter) หรือการมีปฎิสัมพันธกันทางสังคม (social 

interaction) ระหวางคนสองคนหรือมากกวา เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธในการดําเนินชีวิต อัน

เน่ืองมาจากการที่บุคคลไมสามารถคิดหรือทําการทั้งหมดไดเพียงคนเดียว จึงตองมีการกระทําและมี

การตอบสนองตอกันภายในกลุมทางสังคมของตน (Poplin, 1972) ซึ่งการมีปฎิสัมพันธกันทางสังคม

ไดสงผลใหเกิดกิจกรรมและการใชพ้ืนที่ข้ึน เรียกวา “กลุมทางสังคม” (social group) (Hillier and 

Hanson, 1984) การรวมกลุมทางสังคมจึงสามารถจําแนกผานการทํากิจกรรม (activities) ที่มัก

เกิดขึ้นใน 3 ลักษณะ กลาวคือ 1) กิจกรรมสวนบุคคลที่เกิดข้ึนเปนกิจวัตรประจําวันเพ่ือความสุนทรีย

ในชีวิต 2) กิจกรรมเชิงธุรกิจ ซึ่งเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการผลิต การบริโภค การบริการ

ตางๆ และ 3) กิจกรรมเชิงสถาบันที่เกิดขึ้นระหวางผูคนที่มีการรวมกลุมกัน เชน การประกอบ

พิธีกรรม การละเลน เทศกาล งานประเพณี ซึ่งไดกระทําข้ึนบนพ้ืนที่และเวลา (space and time) ที่

ซอนกัน โดยตําแหนงที่เกิดกิจกรรมในเวลาหน่ึงจะสามารถเช่ือมโยงกับตําแหนงของกิจกรรมอ่ืนในอีก

เวลาหน่ึง หรือเช่ือมโยงกับตําแหนงพ้ืนที่ในชวงเวลาน้ัน (Chapin, 1972 ; Warren-Boulton, 

Frederick R, 1978 ; Rapoport, 1990)  
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ความเปนกลุมกอนทางสังคมจึงมีความสําคัญที่จะเปนเสนทางเช่ือมโยงความสัมพันธ

ของผูคน ในรูปแบบของการเกาะกลุมเพ่ือชวยเหลือและแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน โดยต้ังอยูบน

พ้ืนฐานระบบความคิด ความเช่ือและการมีวัฒนธรรมรวมกัน การสรางเครือขายทางสังคมจึงเปนการ

รวมพลังเพ่ือการอยูรอดบนพ้ืนฐานของความเปนปจเจกและการผสมผสานระหวางการแลกเปลี่ยน 

การประสานความสัมพันธควบคูไปกับการสรางคานิยมที่ยึดครองจิตใจผูคน ทั้งในพ้ืนที่และตางพ้ืนที่ 

จนกลายเปนเครือขายทางสังคมของชุมชนในที่สุด (นิพนธ ทิพยศรีนิมิต, 2548) ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน 

(2537) กลาววา การรวมกลุมในสังคมมีลักษณะคลาย “ใยแมงมุม” ที่บุคคลหน่ึงยอมมีความสัมพันธ

กับคนอ่ืนในสังคมอีกเปนจํานวนมาก หลากหลายรูปแบบ ลักษณะและสถานการณ บุคคลที่มี

ความสัมพันธดวยก็จะมีความสัมพันธกับคนอ่ืนๆ ตอไปอีก จนเปน “เครือขายทางสังคม” (social 

network) ทําหนาที่เช่ือมโยงการรวมกันทํากิจกรรม การแลกเปลี่ยน และการสื่อสาร ที่ผูคนใชเปน

โอกาสและชองทางเพ่ือสรางความอยูรอด (ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย, 2549) เครือขายทางสังคม

เศรษฐกิจและเครือขายสนับสนุน โดยเฉพาะในชุมชนหมูบานไทย มักเปนลักษณะเครือขายทางสังคม

แบบพ่ึงพาอาศัยกัน มีพ้ืนฐานความเกี่ยวดองเปนญาติพ่ีนองเปนแรงเกาะเกี่ยวสําคัญที่ทําใหชีวิตความ

เปนอยูรวมกันของชุมชนยังคงอยูอยางแนนแฟน (ฉัตรทิพย นาถสุภา (2536) ซึ่งเปนคุณลักษณะที่ 

Hillier and Hanson (1984) เรียกวา ระบบที่สอดคลองกัน (the correspond system) ซึ่ง

หมายถึง เครือขายทางสังคมที่สมาชิกมีความใกลชิดจากการพบปะเผชิญหนา (encounter) และการ

มีสวนรวม (share) ทําใหระบบมีการเสริมสรางความเขมแข็งโดยใชสัมพันธภาพของสมาชิก ซึ่งจะทํา

ใหมีความเปนกลุมเฉพาะสูงและเปนระบบที่มีความมั่นคง ภายใตหลักการเฉพาะที่ตองมีขอบเขตพ้ืนที่

ของการพบปะเผชิญหนาและขอบเขตเชิงพ้ืนที่ ที่สามารถตอบสนองการยังชีพตามแนวทางของกลุม 

ภายใตกฏเกณฑที่เขมงวด มีขอบเขตที่ชัดเจนและมีการจัดการลําดับศักยภายในกลุมเองดวย 

เครือขายทางสังคมของชาวสวนยางพารา เปนเครือขายปฎิสัมพันธทางสังคมรูปแบบ

หน่ึงที่มีความนาสนใจ เน่ืองจาก มีลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจสังคม (socio-economic 

characteristics) ในการรวมตัวกันของผูคนเพ่ือการซื้อขายผลผลิตจากยางพารา ที่เรียกวา “กลุม

ยาง” โดยมีภารกิจหลักที่มุงเนนในกิจกรรมเชิงธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต การบริโภค และการบริการ 

เก่ียวกับยางพารา โดยเฉพาะการซื้อขายผลผลิตจากยางพารา ในรูปยางแผนหรือนํ้ายางสด ใน

ขณะเดียวกัน ชาวสวนยางก็ไดมีโอกาสการพบปะกัน และใชเวลาเพ่ือประกอบกิจกรรมสวนบุคคลดวย

การสนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยนขาวสารเพ่ือเติมเต็มการดําเนินชีวิตที่กลายเปนกิจวัตรประจําวัน 

รวมกับการทํากิจกรรมเชิงสถาบันภายในกลุมระหวางสมาชิกดวยกันเปนระยะ เชน การประชุม 

การศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งไดกระทําขึ้นบนพ้ืนที่และเวลา ตามที่ Chapin (1972) ไดจําแนกจากรูปแบบ

การทํากิจกรรม กิจกรรมแตละแบบจะสงผลตอความสัมพันธทางจิตใจของสมาชิก ความเปนปกแผน

ของกลุมและมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของสมาชิกเอง ซึ่งสีลาภรณ บัวสาย (2547) กลาววา 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ลักษณะเดนของการสรางความผูกพันใหแนนแฟนคือ “การมีปฎิสัมพันธกันแบบเห็นหนา” (face-to-

face interaction) จะทําใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูล และการแกปญหาความขัดแยงตางๆ ดําเนินไป

ดวยความเรียบรอย ภายใตการมี “พ้ืนที่” และ “โอกาส” (space and time) ใหคนในชุมชนมี

กิจกรรมรวมกันเพ่ือธํารงรักษาสายสัมพันธของคนในชุมชนไว และคุณภาพของความสัมพันธของคน

ในชุมชนที่มีตอกัน ย่ิงมีความแนนแฟนเพียงใดก็ยิ่งจะคงความเปนกลุมชุมชนไวไดสูง (ม.ร.ว.อคิน 

รพีพัฒน, 2536) 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นและเปนไปอยางมีแบบแผนจะเปนวิถีชีวิต (way of life) หรือเรียกวา 

วัฒนธรรม (culture) Rapoport (1977) ไดอธิบายผาน “แนวคิดทางวัฒนธรรม” (The Concept of 

Culture) วา วัฒนธรรมเปนการดําเนินชีวิตของมนุษยที่เปนไปตามความรูสึกนึกคิดและมีระเบียบ

แบบแผน มีระบบสัญลักษณที่เปนไปตามสถานการณตางๆ ที่สมาชิกตางเขาใจความหมาย ยอมรับ

และใชปฎิบัติรวมกันภายในพ้ืนที่ชุมชน ทําใหรูสึกถึงความเปนชุมชนเดียวกันหรือรูสึกผูกพันกัน โดย

เปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูอยางมีระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ และสอดคลองกับลักษณะอุปนิสัยของ

ผูคนในพ้ืนที่ที่ยึดถือปฎิบัติ จึงสงผลตอความเช่ือแลวเกิดเปนโลกทัศนที่มีคุณคา สามารถเลือกมาเปน

คานิยมในการดําเนินชีวิต จึงมีการถายทอดจากรุนสูรุน โดยแสดงออกในรูปแบบของระบบกิจกรรมที่

เกิดขึ้นบนพ้ืนที่หรือระบบที่ต้ัง ดังน้ัน วัฒนธรรมจึงเปนลักษณะของการสรางสรรคสภาพแวดลอม 

(built environment)  ที่ทําใหสังคมในแตละพ้ืนที่ชุมชนมีเอกลักษณที่แตกตางกัน ดังที่สมใจ ศรีหลา 

กลาวถึงวิถีชีวิตชาวสวนยางในกระบวนการผลิตวาประกอบดวย การเลือกพ้ืนที่ปลูกยางพารา การ

เตรียมดิน การเตรียมหลุมปลูก วิธีการปลูก การบํารุงรักษา การกําจัดวัชพืช การกรีดยาง และการ

ขายผลผลิต เปนตน (สมใจ ศรีหลา, 2552) ในขั้นตอนการกรีดยางจะมีความสําคัญตอการกําหนด

รูปแบบวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ทําสวนยางใหมีรูปแบบเฉพาะ แตกตางจากชาวสวนประเภทอ่ืน ต้ังแต

เวลาต่ืนจนกระทั่งเสร็จสิ้นการจําหนายผลผลิตหรือนํ้ายางในแตละวัน เน่ืองจากตองต่ืนนอนต้ังแตเชา

มืดเพ่ือเขาสวนกรีดยาง เก็บนํ้ายางสด นํามาจําหนายในชวงสายหรือทํายางแผน ตลอดจนทําความ

สะอาดอุปกรณตางๆ จึงถือเปนอันเสร็จสิ้นภารกิจ จากน้ันชาวสวนจึงไปทํากิจวัตรอ่ืนๆ ตอ เชน ดูแล

สวนยาง ปลูกพืชผักอ่ืนๆ หรือนอนพักในชวงบายของแตละวัน  

การรวมกลุมของชาวสวนยางจะมีโอกาสพบปะกันมากที่สุดในชวงที่มีการซื้อขายนํ้ายาง

หรือยางแผน โดยทั่วไปแตละกลุมมีบุคคลที่มีบทบาทเกี่ยวของในการดําเนินการตางๆ ที่กอใหเกิด

ความมั่นคงของกลุม โดยเฉพาะสมาชิกในกลุมทุกคน ตลอดจนผูนําชุมชน ผูอาวุโส นักการเมือง

ทองถ่ิน เจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐและนักวิชาการที่เกี่ยวของ Hillier and Hanson (1984) 

กลาววา “ผูคน” (people) เปนองคประกอบสําคัญและมีบทบาทที่สุดในการกําหนดใหกลุมหรือ

สังคมดํารงอยู โดยทั่วไปจะประกอบดวยทั้ง คนในและคนนอก (inhabitants and strangers) โดย

คนในพ้ืนที่จะมีบทบาทในการกําหนดอาณาเขตของชุมชน และสรางใหเกิดพ้ืนที่ตางๆ เพ่ือใชสอยตาม
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ความตองการใหเกิดขึ้นอยางครบถวนอยูภายในอาณาเขตหน่ึงๆ มีการดําเนินชีวิต การกระทํา และ

ความตองการแบบตางๆ รวมทั้ง เปนผูควบคุมการใชสอยในสวนตางๆ ของพ้ืนที่ และกําหนดพ้ืนที่ที่

จะมีการพบปะกันระหวางคนในและคนนอกพ้ืนที่ สวนคนนอกพ้ืนที่ มีความสําคัญในฐานะคนที่เขามา

สู พ้ืนที่หรือสัญจรผานไปมา หากเขาสู ชุมชนคนนอกพ้ืนที่ก็จะกลายเปนผูมาเยือน (visitors) 

นอกจากน้ัน ในกลุมทางสังคมยังมีกลไกที่ผูคนจะดูแลกันเอง ดวยการมอบความเช่ือถือไววางใจใหแก

บุคคลในฐานะผูนํา (leader) ที่มักจะไดรับการยกยองจากคนในกันเอง ภายใตรูปแบบที่ไมมีระเบียบ

แบบแผนเปนทางการ (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2550) ประเภทและบทบาทของผูคนในกลุมจึงมี

ความสําคัญตอกลไกการขับเคลื่อนของกลุมทั้งสิ้น ไมวาจะเปนผูนําหรือตัวของสมาชิก กลาวคือ 

บทบาทหนาที่ของผูคนที่เปนสมาชิกในกลุมจะตองรูจ ักใชทรัพยากรและรักษาพ้ืนที่รวมกันเพ่ือการอยู

รอด ไมใชเพียงเพ่ือปจเจกบุคคลและพรรคพวก สวน “ผูนํา” ซึ่งมีอํานาจในสังคมจะตองดูแลปกปก

รักษาพ้ืนที่ใหคงอยู และเปนประโยชนตอชีวิตความเปนอยูของคนในกลุมสังคม (ศรีศักร วัลลิโภดม, 

2554) 

นอกจากน้ัน กลไกการขับเคลื่อนเครือขายทางสังคม ยังอยูภายใตบรรทัดฐานของ

เง่ือนไข ขอตกลง แบบแผน อันเปนแนวทางที่สมาชิกเขาใจ ยอมรับและยึดถือปฎิบัติรวมกันอีกดวย 

สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 1) วิถีประชาหรือวิถีชาวบาน (folkways) เปนแนวทางในการ

ดําเนินชีวิตที่ปฎิบัติกันมาจนเคยชิน มีความแตกตางกันไปในแตละสังคมและสามารถเปลี่ยนแปลงได 

2) จารีต (mores) เปนขอหามที่กําหนดวาการกระทําใดถูกผิดและเกี่ยวของกับศีลธรรม 3) กฏหมาย 

(laws) เปนระเบียบกฎเกณฑที่ควบคุมพฤติกรรมของคนในกลุมสังคมอยางเปนทางการ กฎหมายที่ดี

จะตองสอดคลองกับวิถีประชาและจารีตที่ผูคนยึดถือ มีความทันตอเหตุการณหรือเปลี่ยนไปตามสมัย

นิยม (สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2545: 29; อัมพร สุคันธวณิช และศรีรัฐ โกวงศ, บรรณาธิการ, 2553) 

เง่ือนไขกฏเกณฑทางสังคมของกลุมยางโดยทั่วไป เชน กฎเกณฑการเขาเปนสมาชิกกลุม ซึ่งมาจาก

คุณสมบัติของตัวชาวสวนยางเอง วาระการประชุมกลุม หนาที่ของสมาชิกแตละคน เกณฑการปนผล 

เปนตน  

2.2 เครือขายทางเศรษฐกิจของชาวสวนยางพารา  

เครือขายทางเศรษฐกิจของชาวสวนยางพารา มีลักษณะเฉพาะที่เปนไปเปนไปเพ่ือการ

ดํารงชีพ มีคุณคาพ้ืนฐานภายใตการดําเนินชีวิตที่สามารถทําเองไดทีละขั้นตอน ดวยขนาดที่จัดการเอง

ได ดูแลไดและควบคุมได สอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy Philosophy) เปนปรัชญาช้ีแนวทางการดําเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแกปวงชนชาวไทย ภายใตแนวคิดที่วา เปนเศรษฐกิจแบบ

พอมีพอกิน พ่ึงพาตนเองได (Self-sufficiency) หมายความวามีความพอประมาณและมีเหตุผล 

กลาวคือ การดําเนินชีวิตที่พ่ึงตนเองได มีความพอเพียงสําหรับทุคน ทุกครอบครัว และเอ้ืออาทรคน
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อ่ืนๆ มีการรวมตัวกันเพ่ือแกปญหาตางๆ ได โดยอยูบนพ้ืนฐานการดําเนินชีวิตที่สัมพันธกับ

สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดลอมใหยังชีพและทํามาหากินได และมีความมั่นคงในชีวิต ซึ่งอาจ

สรุปเพ่ืออธิบายเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจของชาวสวนยางไดวา ความพอประมาณ คือ พอมี พอ

กินและพอใช สามารถอุมชูตัวเองได และความมีเหตุผล คือ สามารถตัดสินใจในมิติตางๆ ไดอยางมี

เหตุผลและมีภูมิคุมกันที่พรอมจะรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยมีความรูและคุณธรรม

เปนเง่ือนไขสําคัญในทางปฎิบัติ ซึ่งชาวสวนโดยทั่วไปจะมีจุดยืนในขบวนการตอสูเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น มี

ลักษณะเฉพาะในแบบสังคมเอเชียแตกตางจากยุโรปที่มีระบบวัฒนธรรมและมีศักยภาพของตัวเอง 

สอดคลองกับทฤษฎี อนาธิปตยนิยม ที่เสนอวา พ้ืนฐานของสังคมจะประกอบดวยหนวยยอยที่มีความ

เปนอิสระและตางมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันโดยสมัครใจ มีการแบงปน และอยูรวมเปนชุมชนขนาด

เล็ก รวมทั้ง สอดคลองกับแนวคิดสวราช (Swaraj) และสวเทศี (Swadeshi) โดย สวราช ที่มองวา

หมูบานสามารถพ่ึงตนเองได การแลกเปลี่ยนกับหนวยงานภายนอกเปนไปเพ่ือใหพอเพียงมากขึ้น 

สวนสวเทศีเปนการรับใชและใชประโยชนจากหนวยที่ใกลชิดมากที่สุดกอน ไมวาจะเปนครอบครัว 

เพ่ือนบาน และหมูบาน (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2544) 

อยางไรก็ตาม เครือขายหรือกลุมทางสังคมยังมีปจจัยภายนอกอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากปจจัย

เชิงพ้ืนที่และเชิงสังคมที่กลาวมาขางตน ซึ่งมีรายละเอียดในประเด็นตอไป 

 

3. ปจจัยภายนอกที่เก่ียวของกับกลไกการขับเคลื่อนกลุมน้ํายาง 

การทําสวนยางพาราโดยทั่วไปจะสืบทอดตอๆ กันมาภายในครอบครัว เดิมการทําสวนอาจไม

มีเครื่องมือหรือสิ่งอํานวยความสะดวกมากนัก แตเมื่อความเจริญทางดานเทคโนโลยีมีมากข้ึน รายได

ของชาวสวนก็สามารถซื้อหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มาได เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทํา

สวนจึงมีความสําคัญตอชาวสวนและยังมีผลตอการรวมกลุมของชาวสวนดวย เชน ทําใหการ

ติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกเปนไปงายข้ึน การเดินทางไปมาหาสูกันทําไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

พบปะกันไดบอยขึ้น นอกจากน้ัน ปจจัยภายนอกที่สําคัญอีกประการ คือ การไดรับการสงเสริม

สนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของภายใตแผนและนโยบายตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เชน การให

ความรูแกเกษตรกร โดยเฉพาะการเนนใหเห็นความสําคัญของการรวมกลุมที่ทําใหสามารถประกัน

ราคาและควบคุมคุณภาพของผลผลิตได ดังที่ Marx (1818-1883) และ Dahrendorf (1959) ได

อธิบายผานทฤษฎีพ่ึงพา (Dependency Theory) ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีความขัดแยง (Conflict 

Theory) วา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับ

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ วาอาจเกิดขึ้นจากตัวกลางในการเปลี่ยนแปลง (change agent) เชน 

รัฐบาล กลุมผูมีอํานาจ รวมทั้งสถานการณตางๆ เชน การแขงขัน และเทคนิควิทยาการ โดยตัวกลางที่
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มีอิทธิพลมากที่สุดมักเปน “รัฐบาล” สวนสถานการณที่สําคัญที่สุดมักเปน “เทคโนโลยี” (อางใน

ดารณี ถวิลพิพัฒนกุล, 2551) 

นอกจากน้ัน จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมเกษตรกรชาวสวนยางพารา พบวา มี

การศึกษาที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งในระดับกวางและระดับเฉพาะกลุม โดยระดับกวาง (global) ไดแก 

ระดับภูมิภาคและระดับลุมนํ้า ดังที่ สมยศ ทุงหวาและศิริจิต ทุงหวา (2537) ศึกษาวิวัฒนาการและ

การปรับเปลี่ยนของระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพาราบริเวณฝงตะวันตกของลุมนํ้าทะเลสาบ

สงขลา ซึ่งช้ีใหเห็นถึงความแตกตางในการผลิตยางของไทยกับมาเลเซีย วาระบบสังคมเกษตรในการ

ผลิตยางพาราของไทยสลับซับซอนมากกวาของมาเลเซีย และในแงความสัมพันธทางการผลิตและการ

แลกเปลี่ยน พบวา ผลประโยชนสวนใหญจะตกอยูกับเกษตรกรรายใหญในชวงที่ยางบางสวนยังไมได

ผลผลิต และปญหาในการผลิตไมไดคุณภาพ ขาดอํานาจการตอรองราคาจึงถูกเอาเปรียบจากพอคาคน

กลาง ผูวิจัยจึงเสนอใหสวนราชการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมปรับปรุงคุณภาพยางอยางจริงจัง  

สวนกิตติ ตันไทย (2545) ศึกษาเศรษฐกิจทองถ่ินลุมน้ําทะเลสาบสงขลา กรณีขาวและยางพารา 

ต้ังแต พ.ศ. 2439-2539 ถึงปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

ตลอดจนปญหาที่เกิดจากการผลิตขาวและยางพารา ซึ่งผลการศึกษาไดแสดงถึงสภาพทางเศรษฐกิจ

และวิถีชีวิตของชาวนาและชาวสวนแตละชวงในรอบ 100 ป และผูวิจัยไดเสนอใหภาครัฐสงเสริมใหมี

การรวมกลุมของผูคนในชุมชนใหมากขึ้น สวนผูคนในชุมชนควรทําไรนาสวนผสม แทนการปลูกพืช

เชิงเด่ียว ตลอดจนการงดการใชสารเคมีเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

สวนงานวิจัยที่ครอบคลุมพ้ืนที่ ในระดับเฉพาะ ไดแก ในการคนหาปจจัยที่ มีผลตอ

ความสําเร็จและความถาวรขององคกรเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต ในจังหวัดสงขลาโดย อภิญญา 

รัตนไชยและบัญชา สมบูรณสุข (2541) ไดทําการศึกษาที่เนนเฉพาะสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การดําเนินงานกลุม เชนเดียวกับ วิมล พุมใย (2548) ในการคนหาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการ

ดําเนินงานของกลุมเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธานี สวนสุธิรา ชัยรักษา 

(2547) ศึกษาในระดับครัวเรือนและชุมชน ทางดานการเกษตร การทําสวนยางพาราและดานความ

เปนอยูถึงประเด็นของพลวัตวัฒนธรรมชาวสวนยางพารา กรณีตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัด

นครศรีธรรมราช การวิจัยเหลาน้ีลวนศึกษาถึงปจจัยความสําเร็จในการรวมกลุม ซึ่งมุงศึกษาทางสังคม

เศรษฐกิจ แตไมไดมีการศึกษาเชิงพ้ืนที่ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน งานวิจัยของสมมาตร แสงประดับและ

คณะ (2552) เปนการศึกษาที่กลาวถึงลักษณะเชิงพ้ืนที่ของทําเลที่ต้ังสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

พัฒนาระบบตลาดเครือขายของตลาดกลางยางพารา พบวา บริบทของกระบวนการจัดต้ังเครือขาย

จะตองคํานึงถึงพ้ืนที่ปลูกยางที่มีความสะดวกในการคมนาคม ตลอดจนมีอาคาร-พ้ืนที่ใชงาน องคกร

บริหารจัดการ สิ่งอํานวยความสะดวก และการมีสวนรวมของเกษตรกร แตทั้งน้ี งานวิจัยดังกลาวเปน

การศึกษาในระดับเครือขายของตลาดกลาง ซึ่งมีขนาดใหญกวาการรวมกลุมในระดับชุมชนหมูบาน 
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ขณะที่สุภาวดี โพธิยะราช (2551) ไดทําการศึกษาแนวทางการดําเนินธุรกิจแบบวิสาหกิจชุมชนของ

เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบความสําเร็จ กรณีศึกษากลุมเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดพิษณุโลก 

โดยมีผลการวิจัยที่มุงเนนใหสมาชิกไดมีโอกาสศึกษาดูงานดานการจัดกลุมวิสาหกิจและสหกรณผูปลูก

ยางพารา และการเสริมสรางการดูแลรักษายางพารา เพ่ือตอบสนองใหขับเคลื่อนการรวมกลุม

วิสาหกิจชุมชนที่มีความเขมแข็ง แตงานวิจัยดังกลาวน้ีไมไดอยูในบริบทของชาวสวนยางพาราใน

ภาคใต นอกจากน้ัน เปนการศึกษาความเขมแข็งของเครือขายกลุมชุมชนชาวสวนยางเฉพาะดานแต

ยังไมมีการบูรณาการทางดานสังคม เศรษฐกิจและกายภาพของพ้ืนที่รวมกัน 

 

4.  ขอมูลเก่ียวกับกลุมน้ํายางทวีผล 

กลุมนํ้ายางทวีผล เปนกลุมเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ดําเนินการรับซื้อนํ้ายางจากสมาชิก

ชาวสวนยางของหมูบานควนจง อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา เปนลําดับที่ 3 จึงใชช่ือวา “กลุมนํ้า

ยางทวีผล ควนจง 3” โดยแรกเร่ิมการกอต้ังกลุมน้ัน เปนการแยกตัวออกมาของสมาชิกจากกลุมนํ้า

ยางที่มีอยูเดิมในหมูบาน มากอต้ังใหม แลวเริ่มเปดกิจการรับซื้อนํ้ายางจากสมาชิกต้ังแตป พ.ศ. 2543 

มีคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินงาน จนถึงปจจุบัน จํานวน 4 ชุด โดยคณะกรรมการในชุดปจจุบัน 

ประกอบดวย 

4.1 คณะกรรมการในกลุมน้ํายางทวีผล 

1) คณะกรรมการดําเนินการ ไดแก 

นายไพโรจน เอียดหมุน  ประธานกรรมการ 

นายสมหมาย ไชยกูล  รองประธานและรับผิดชอบฝายการตลาด 

นางประภา จันทรัตน     กรรมการฝายการเงิน 

นางอุทัยวรรณ ไพยรัตน  กรรมการฝายการเงิน 

นางชอบ ทองประดับเพ็ชร  กรรมการฝายควบคุมคุณภาพนํ้ายาง 

นายวินัย ไชยมณี   กรรมการฝายควบคุมคุณภาพนํ้ายาง 

นายกุญชภัสส ไพยรัตน  กรรมการฝายการเงินประจําวัน 

2) กรรมการที่ปรึกษา ไดแก 

นายนอย หนูแดง   รองนายก อบต. ตําบลนาหมอม 

นายโสภณ แสกมาก   ตัวแทนสํานักงานกองทุนสวนยางเขตอ.นาหมอม 

นายณรงค เพชรพิศาล  เกษตรตําบลนาหมอม 

นายอํานวย สีระแสก  พัฒนากรอําเภอนาหมอม 

นายโกมล แดงดี   สาธารณสุขอําเภอนาหมอม 
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4.2 รายละเอียด กิจกรรมที่ดําเนินการและขอกําหนดของกลุมทวีผล 

1) กลุมนํ้ายางทวีผล ควนจง 3 มีสมาชิกทั้งหมด 48 คน มีทุนดําเนินการ 150,000 

บาทจายเงินปนผลปละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) คือ เดือนเมษายน และพฤศจิกายนของทุกป 

2) นโยบายยึดหลักการบริหารแบบการพัฒนา 2 คูขนาน คือ 

พัฒนาคนใหเกิดการเรียนรู 

พัฒนากิจการใหมั่นคง กาวหนา 

3) กิจกรรมที่ดําเนินการ 

กิจกรรมหลัก – รับซื้อนํ้ายาสดจากสมาชิก สงขายโรงงาน โดยจางพนักงาน

รายวัน ทําหนาที่วัดคุณภาพนํ้ายาง จายเงินสมาชิก สงนํ้ายางใหโรงงานโดยรถยนตของกลุมเอง 

กิจกรรมเสริม – แบงเปน 2 ประเภทคือ 

4) รูปแบบสวัสดิการสําหรับสมาชิกกลุมทวีผล 

4.1) สวัสดิการใหกับสมาชิก 

- ทัศนศึกษา 2 ป/ครั้ง โดยสมาชิกไมเสียคาใชจายดานคาที่พัก คา

เดินทาง และคาอาหารมื้อหลัก  

- สวัสดิการเงินฌาปนกิจศพ กรณีที่สมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต รายละ 

1,500 บาท 

- สวัสดิการเงินสงเสริมสุขภาพใหสมาชิกทุกคน คนละ 1,000 บาท/ป 

4.2)  สวัสดิการใหกับชุมชนและสังคม 

- สนับสนุนเงินคาอาหารกลางวัน ใหแกโรงเรียนในหมูบาน (โรงเรียน 

บานควนจง) ปละ 2,000 บาท 

- สนับสนุนเงินเพ่ือดําเนินกิจกรรมทางสังคมใหแกหมูบานและชุมชนทุก

เทศกาล 

4.3) ประเภทสงเสริมใหแกสมาชิก 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน จัดการอบรมใหความรูทั้งวิชาการและทักษะ

วิชาชีพ 

- จัดกิจกรรมการออมเงินดวยความสมัครใจ โดยใชเงินสวนยอยจากการ

ขายนํ้ายางประจําวัน ออมสะสมกับกลุม กลุมนําฝากสหกรณการเกษตรนาหมอมอีกทอดหน่ึง อัตรา

การออมของสมาชิกเปนไปอยางสม่ําเสมออยูที่สัปดาหละประมาณ 10,000 บาท ซึ่งสมาชิกมีการออม

ทุกวัน 

- กิจกรรมสงเสริมการอาน มีพ้ืนที่ใหบริการอานหนังสือเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรูระหวางขายนํ้ายางและรอรับเงิน 
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- จัดกิจกรรมเสริมความรูและเพ่ือความบันเทิง มีพ้ืนที่ใหบริการฟงวิทยุ

และดูโทรทัศนระหวางขายนํ้ายางทุกวัน 

- ดําเนินการจัดสรางโรงงานผสมปุยเคมีและอินทรีย เพ่ือสมาชิกไดใชปุย

คุณภาพดีราคาถูก และบริการจําหนายใหคนทั่วไปดวยการดําเนินการใชวิธีการลงหุนทํากิจการปุย 

คนละ 5,000 บาท มีรายไดและกําไรปนผลคืนเมื่อปดยอดขายประจําป 

- ดําเนินการปลูกไมยืนตน เพ่ือความมั่นคงในอนาคต ทั้งดานที่อยูอาศัย 

บํานาญยามชรา สรางสมดุลทางธรรมชาติ ชวยแกปญหาลดภาวะโลกรอน โดยปลูกแซมในสวน

ยางพารา สวนผลไม และหัวไรปลายนาทั่วไป 

- ดําเนินการปลูกผักพ้ืนบานปลอดสารพิษ 4 พืชหลัก คือ ไผตงลืมแลง 

ผัก      เหลียง ชะอมและยานาง เน่ืองจากพืชผักทั้ง 4 ชนิดน้ีสามารถปลูกไดงาย ตอยอดเปน

ผลิตภัณฑไดราคาดี ไมมีศัตรูพืชรบกวนจึงมีความปลอดภัยจากสารเคมี  

5) เปาหมายในอนาคตในการดําเนินงานของกลุมทวีผล ดําเนินการจัดต้ังศูนยผลิตและ

จําหนายพืชพ้ืนบาน ภายใตตราสัญลักษณ “ทวีผล” ทุกผลิตภัณฑและทุกกิจกรรม 

 

5.  สรุปกรอบแนวความคิดในการวิจัย  

การวิจัยน้ี เปนการวิจัยรวมกันระหวางการศึกษาวิเคราะหกลไกการขับเคลื่อนเครือขายทาง

สังคมเศรษฐกิจและโครงขายเชิงพ้ืนที่ที่สัมพันธกัน ซึ่งเปนการศึกษาที่อยูภายใตแนวคิดทฤษฎีดาน

สัณฐานวิทยาเมือง (urban morphology) เปนหลัก รวมกับแนวคิดเครือขายทางสังคมเชิงพ้ืนที่ที่

เกี่ยวของ ใชเครื่องมือวิเคราะหเชิงสัณฐานในการทดสอบ ตามทฤษฎี “ตรรกะทางสังคมเชิงพ้ืนที่” 

(Social Logic of Space Theory) (Hillier and Hanson, 1984) ประกอบกับปจจัยภายนอก 

สามารถอธิบายไดดวย ทฤษฎีพ่ึงพา (Dependency Theory) จากการทบทวนวรรณกรรม จึงมีความ

ชัดเจนวา กลไกการขับเคลื่อนกลุมยางพาราทวีผล เกิดจากปจจัยเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจ 

(socio-economic networks) และปจจัยโครงขายเชิงพ้ืนที่เกิดจากสัณฐานพ้ืนที่ (spatial 

configuration) รวมทั้ง ปจจัยภายนอกประกอบกันอยางมีนัยยะสําคัญ ดังน้ัน กรอบแนวคิดการวิจัย

จึงเปนการศึกษารวมกันระหวางโครงขายเชิงพ้ืนที่กับเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจของผูคน เพ่ือ

สามารถอธิบายถึงกลไกการขับเคลื่อนกลุมยางพาราทวีผล ในรูปแบบเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่

อยางชัดเจน 
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ภาพที่ 3 กรอบแนวคิด “กลไกการขับเคลื่อนเครือขายทางสังคมเศรษฐกจิเชิงพ้ืนที่ของชาวสวน

ยางพารา กรณีศึกษากลุมนํ้ายางในหมูบานควนจง อ.นาหมอม จ.สงขลา 

 

จากกรอบแนวคิด สามารถอธิบายไดวา เง่ือนไขปจจัยซึ่งเปนกลไกสําคัญในเชิงพ้ืนที่ 

ประกอบดวย (1) รูปแบบการต้ังถิ่นฐาน (2) รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน (3) รูปแบบโครงขายการ

สัญจร (4) รูปแบบความสัมพันธการเช่ือมตอและการจัดวางตัวของพ้ืนที่ทําสวน สวนเง่ือนไขปจจัย

สําคัญในเชิงสังคมและเศรษฐกิจของชาวสวน ประกอบดวย (1) วิถีชีวิตชาวสวนยาง (2)  ประเภทและ

บทบาทของผูคน (3) เครือขายทางสังคมเศรษฐกิจและเครือขายสนับสนุน (4) ขอตกลงและกฏเกณฑ

ทางสังคม นอกจากน้ัน ปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของ ไดแก (1) เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทําสวน

ยาง (2) แผนและนโยบายสนับสนุน โดยตัวแปรเหลาน้ีลวนมีความเกี่ยวของกันอยางมีเง่ือนไข และจะ

คนพบความชัดเจนเมื่อไดทําการศึกษาวิจัยอยางครบถวนตามกระบวนการ 

 

สรุป งานวิจัยเกี่ยวกับกลไกในการขับเคลื่อนระบบกลุมนํ้ายางพาราในหมูบานควนจง อ.นา

หมอม จ.สงขลา มีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ คือ ลักษณะโครงขายเชิงพ้ืนที่ของชาวสวนยางพารา 

และลักษณะเครือขายทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวสวนยางพารา ซึ่งสามารถอธิบายดวยทฤษฎีเชิง

สัณฐานตรรกะทางสังคมเชิงพ้ืนที่ (Social Logic of Space Theory) (Hillier and Hanson, 1984) 

โดยเครือขายกลุมนํ้ายางยังมีลักษณะเชิงพ้ืนที่ (spatial characteristics) เปนสวนสําคัญย่ิง ภายใต

ตรรกะเชิงพ้ืนที่ในสังคม (Spatial Logics of Society) ที่ชาวสวนตองมีการปรับตัวใหเขากับสภาพ

ภูมิศาสตรในแหลงต้ังถิ่นฐานของที่อยูอาศัย พ้ืนที่สวนยางและพ้ืนที่รวมกลุมใหอยูในตําแหนงที่มีความ

สะดวกรวดเร็วในการเขาถึง โดยมีการเช่ือมโยงอยางทั่วถึงกันระหวางพ้ืนที่ดําเนินชีวิตประจําวัน พ้ืนที่

ทําสวนและพ้ืนที่รวมกลุม ผานโครงขายการสัญจร เกิดเปนโครงขายความสัมพันธเชิงพ้ืนที่ (spatial 

configuration) ที่สอดประสานสานกันในระบบ รวมทั้ง การใชประโยชนที่ดินที่เกี่ยวของกับกิจกรรม

ตางๆ อยางสัมพันธกันกับเครือขายวงจรการทําสวนยาง ผานองคประกอบทางกายภาพ ซึ่ง
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ประกอบดวยที่อยูอาศัย สวน และที่ทําการกลุมนํ้ายาง ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธในการเช่ือมตอและ

การจัดวางตัวของพ้ืนที่ทํากิจกรรม สวนปจจัยอ่ืนๆ ที่มีสวนทําใหเครือขายดําเนินตอไปอยางมั่นคง ยัง

เปนผลมาจากแผนและนโยบายของภาครัฐที่สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมเกษตรกรโดยมีกฏหมาย

รองรับและการประกันราคาผลผลิต ตลอดจน การพัฒนาดานเทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

คิดคนใหมๆ ที่ชวยใหการพบปะสื่อสารของสมาชิก การเพ่ิมผลผลิต หรือแมแตการขนสงที่มีความ

สะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้นก็มีสวนสําคัญเชนกัน 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงพ้ืนที่ (spatial research) โดยบูรณาการระหวางความสัมพันธ

โครงสรางเชิงพ้ืนที่ (spatial configuration) ของสวนยางพารา และเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจ 

(socio-economic networks) ของชาวสวนยางพารา รวมทั้ง ปจจัยภายนอก เพ่ือทราบถึงกลไกใน

การขับเคลื่อนระบบกลุมนํ้ายางพาราที่มีเสถียรภาพ ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

และวิธีการดํารงรักษากลไกใหยังคงเขมแข็งเมื่อกลุมมีขนาดใหญขึ้นโดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ในการวิจัยน้ี หมายถึง เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกในกลุมนํ้ายางทวี

ผล (ใชขอมูล ณ ปจจุบัน เดือนกรกฎาคม ป พ.ศ. 2556 คือ จํานวน 48 หมายเลขสมาชิก)  

กลุมตัวอยาง ในการวิจัยน้ี หมายถึง ตัวแทนสมาชิกที่ ไดจากการคัดเลือกประเภท 

(typologies) มาทําการศึกษาในรายละเอียดเชิงลึก ซึ่งหมายถึง สมาชิกผูที่สามารถใหขอมูลของรหัส

สมาชิกน้ันๆ ไดอยางถูกตอง (เน่ืองจาก จากการศึกษาขอมูลเอกสารพบวา รหัสสมาชิกอาจเปนช่ือ

ของลูกหรือหลาน แตผูใหขอมูลอาจเปนพอแม หรือปูยาตายาย เปนตน) ดังน้ัน กลุมตัวอยางที่เลือก

มาทําการศึกษาจึงไมจําเปนตองครบทุกรหัสสมาชิก 

 

2.  เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1  การเก็บขอมูลประกอบดวย 2 ระดับ คือ 

2.1.1   การเก็บขอมูลในระดับกวาง (global level) เปนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะโครงสรางเชิงพ้ืนที่และเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจในภาพรวมของสมาชิกทั้งหมดในกลุมทวี

ผล เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงบานและตําแหนงสวนยางของสมาชิกทั้งหมด รวมถึง

รูปแบบเสนทางที่ไปยังตําแหนงตางๆ เหลาน้ี โดยมีที่ทําการกลุมยางเปนศูนยกลาง แลวนําไปสูการ

แบงประเภท (typologies) มาทําการศึกษาในเชิงลึกระดับเฉพาะ 

2.1.2  การเก็บขอมูลในระดับเฉพาะ (local level)  เปนการเก็บขอมูลเชิงลึกใน

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางเชิงพ้ืนที่และเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจ ในประเด็นที่กําหนดไวตาม

ตัวแปร 

2.2  เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

2.2.1  ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่

เปนลายลักษณอักษร ตามที่ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นสําคัญ ไดแก “ตัวแปร” ทั้งในเชิงพ้ืนที่และเชิง
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สังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจ รวมถึงปจจัยภายนอกที่สงผลตอกลไกการขับเคลื่อนเครือขาย แลวจึง

คนควาขอมูลทุติยภูมิตามวัตถุประสงคที่กําหนด และสามารถตอบคําถามการวิจัยได โดยเลือก

ทําการคนควาเฉพาะเอกสารที่สําคัญ มีความถูกตองนาเช่ือถือ ประกอบกับการบันทึกแหลงที่มาของ

เอกสาร ซึ่งขอมูลทุติยภูมิในการวิจัยน้ี ไดแก หนังสือ วารสารวิชาการ บทความวิชาการ วิทยานิพนธ 

รายงานการวิจัย จุลสาร เอกสารอัดสําเนาและเอกสารที่ไมไดตีพิมพ ระบบออนไลน เปนตน ประกอบ

กับขอมูลทางสถิติ แผนที่ ภาพถายดาวเทียม ภาพถายทางอากาศ ในชวงเวลาปจจุบัน เพ่ือทราบถึง

ลักษณะการต้ังถิ่นฐาน โดยเฉพาะตําแหนงบาน สวนยาง รวมถึงพ้ืนที่ทํากิจกรรม 

2.2.2  การสํารวจพื้นที่ (field survey) เปนการสํารวจพ้ืนที่ศึกษา เกี่ยวกับรูปแบบ

การต้ังถิ่นฐาน รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน รูปแบบความสัมพันธในการเช่ือมตอและการจัดวางตัว

ของพ้ืนที่ทํากิจกรรมที่เกี่ยวของสัมพันธกับรูปแบบโครงขายการสัญจรที่พบอยูในปจจุบัน  

โดยเฉพาะตําแหนงที่ทําการกลุมเพ่ือเช่ือมโยงกับบานและสวนยาง องคประกอบของ

กลุม ลักษณะการใชพ้ืนที่ทั้งในและนอกอาคารเพ่ือทํากิจกรรม ฯลฯ ตลอดจน วิถีชีวิตชาวสวน 

ประเภทและบทบาทของผูคน กิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจและเครือขายสนับสนุน โดยวิเคราะห

รวมกับการใชแผนที่ ภาพถายดาวเทียม/ภาพถายทางอากาศของสวน-บาน-ที่ทําการกลุม ในชวงเวลา

ต้ังแตอดีตมาจนกระทั่งปจจุบัน ประกอบกับการบันทึกภาพเหตุการณและสถานที่ที่ทําการสํารวจ

ควบคูกัน 

2.2.3 การสังเกตการณอยางไมมีสวนรวม (field survey & observation) เปน

การเก็บรวบรวมขอมูลที่ทําใหมองเห็นถึงบรรยากาศ และรายละเอียดของปฎิสัมพันธทางสังคมของ

ผูคนในกลุม เมื่อมีการรวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ เชน การประชุม การจัดงาน

ตางๆ ทั้งในแบบเปนทางการและไมเปนทางการ โดยที่ผูวิจัยไมเขาไปมีสวนรวมในเหตุการณ แตจะทํา

การสังเกตการณตามเปาหมายหรือประเด็นที่ไดกําหนดไวลวงหนาอยางเปนระบบ แลวทําการบันทึก

ขอมูลดวยการถายภาพหรือการสเก็ตภาพ พรอมจดบันทึกรายละเอียด ในประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบ

และกิจกรรมที่เกิดขึ้น ประมาณการของสัดสวนผูที่เขารวมตอจํานวนทั้งหมด ผูที่มีบทบาทสําคัญใน

ประเด็นน้ันๆ ทั้งคนในชุมชนเองหรือคนนอกที่เขามาเกี่ยวของ ทัศนคติ การแสดงความคิดเห็นตอกัน 

พฤติกรรมและทาทีในการแสดงออกของผูคน โอกาสหรือชวงเวลาที่ใช ตลอดจนบรรยากาศโดยรวม

ของเหตุการณน้ัน 

2.2.4 การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนการสัมภาษณผูใหขอมูล

หลักรายบุคคล (key informants) ในประเด็นที่เจาะลึกเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุม การบริหาร

จัดการ จากประสบการณ มุมมอง ความคิดเห็นสวนตัวดวยคําถามที่กําหนดไว ไดแก ทีมผูนํากลุม 

แลวทําการวิเคราะหเช่ือมโยงประเด็นที่ไดจากการตอบคําถาม ซึ่งเปนขอมูลในเชิงคุณภาพ โดยนํา

ขอมูลมาวิเคราะหตีความ โดยการอานเพ่ือทําความเขาใจขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณอยางละเอียด 
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แลวจึงทําการใหสัญลักษณประโยคหรือขอความสําคัญในประเด็นที่ศึกษา จัดกลุมของความหมาย

ขอมูลในประเด็นที่เหมือนกัน ตีความประเด็นสําคัญ ตรวจสอบความถูกตอง และการสรุปโครงสรางที่

สาคัญของประเด็น ตามลําดับเหตุการณของสภาพหรือสถานการณที่เกิดขึ้น  

การเก็บขอมูลวิธีการน้ี มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงประเด็นที่ศึกษา เพ่ือให

ไดขอสรุปที่สมบูรณและเปนขอคนพบที่สามารถตอบคําถามการวิจัยไดอยางถูกตอง โดยการ

ตรวจสอบ “ขอมูลสามเสา” (data triangulation) (Denzin, 1970) เพ่ือตรวจสอบวา ขอมูลที่ไดมามี

ความเหมือนกันหรือไม ซึ่งถาขอคนพบเหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ไดมามีความถูกตอง ไมมีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประเด็นคําถามที่คาดวาจะทําการสัมภาษณ ไดแก ความเปนมาของการจัดต้ัง

กลุม พัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงมากระทั่งถึงปจจุบัน แนวทางและนโยบายในการดําเนินงานใน

ปจจุบันและอนาคต ตลอดจนสภาพปญหาตางๆ ที่พบ 

2.2.5  การตอบแบบสอบถาม (questionnaire) ดวยวิธีการสัมภาษณสมาชิกใน

กลุมนํ้ายางทวีผล เพ่ือทราบถึงประเด็นสําคัญของตัวสมาชิกเองและครอบครัว การใชวิธีการสัมภาษณ

จะทําใหสามารถรับฟงความคิดเห็นและทาทีของสมาชิกในการแสดงความคิดเห็นจากการตอบคําถาม

ไดชัดเจนมากขึ้น ทําใหทราบถึงเหตุผล เน้ือหาสาระที่เกี่ยวของไดมากขึ้น โดยเก็บขอมูลจากสมาชิก

ทุกรหัสในกลุม รวมทั้งสิ้น 48 รหัสสมาชิก  

โดยแบงคําถามออกเปนประเด็นไดแก  

1.  ขอมูลเบ้ืองตนจะเปนคําถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการเขาเปนสมาชิกของ

กลุม ขนาดพ้ืนที่สวน ปริมาณนํ้ายางเฉลี่ยตอวัน ระยะเวลาในการกรีดยางและอายุสวน  

2.  ขอมูลเชิงพ้ืนที่ ไดแก ขอมูลรูปแบบการต้ังถ่ินฐาน เชน บริเวณตําแหนง

ที่ต้ังของบาน สวนยางและกลุมยาง /ระยะทาง ขอมูลรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน เชน

องคประกอบของบาน / ในสวนที่เกี่ยวกับการทํายาง ขอมูลรูปแบบโครงขายการสัญจร เชน รูปแบบ

การเดินทางไปกรีดยาง และการเดินทางมายังกลุมยาง ระยะเวลาในการเดินทาง 

3. ขอมูลเชิงสังคม ไดแก ขอมูลดานวิถีชีวิตชาวสวน เชน ชีวิตประจําวันใน

การทําสวนยาง (เวลาเริ่มต่ืนนอน-เขานอน) ชีวิตประจําวันที่ไมไดกรีดยาง การดูแลสวนยางในรอบป 

ขอมูลดานประเภทและบทบาทของผูคน เชน เปนคนในหมูบานควนจงหรือไม มีหนาที่ทําอะไรใน

กลุมบาง กิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจและเครือขายสนับสนุน เชน การเขารวมทํากิจกรรมของกลุม 

กิจกรรมที่เขารวม เหตุผลในการเขารวม หรือไมเขารวมในแตละครั้ง ขอตกลงและกฏเกณฑทาง

สังคม เชน กติกา หรือขอตกลงรวมกัน ความพึงพอใจตอกติกา ขอตกลง สวัสดิการ ตลอดจนราคา

ยาง เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใชในการดูแลตนยาง สวนยาง การสนับสนุนจากหนวยงานที่

เก่ียวของ เชน การไดรับการสนับสนุนในการทําสวนยางและการเขารวมเปนสมาชิกกลุม ตลอดจน

เหตุผลในการเขารวมเปนสมาชิกในกลุมน้ี 
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3. แนวทางการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลจะนําขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมตามเครื่องมือที่กําหนด มาทําการวิเคราะห

ดวยวิธีการตางๆ ซึ่งเปนไปตามตัวแปร ไดแก 

3.1  ขอมูลที่ไดจากการคนควาขอมูลทุติยภูมิ โดยเฉพาะแผนที่และภาพถายทางอากาศ ใน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) ที่นําขอมูลในแตละช้ันขอมูล 

มีลักษณะเปนแผนที่มาซอนทับ (overlay) กัน เชน ตําแหนงอาคาร ตําแหนงพ้ืนที่วาง รูปแบบการใช

ประโยชนอาคารหรือที่ดินในแตละบริเวณ โครงขายถนน แมนํ้าลําคลอง ฯลฯ ดังภาพที่ 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 การซอนทับแผนที ่(overlay) ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

ที่มา : http://www.ci.farmington-hills.mi.us/services/CentralServices/GIS.asp 

 

3.2  ขอมูลที่ไดจากการสํารวจพื้นที่ ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม และขอมูลจากการ

สัมภาษณเชิงลึก เมื่อนํามาประมวลรวมกันจะทําใหไดขอมูลในเชิงกายภาพ สําหรับการสราง

แบบจําลองเชิงสัณฐาน (spatial configuration model) เรียกวา แผนภูมิจัสติฟายด (Justified 

Graph, J-graph) (Hillier and Hanson, 1984) ใชสําหรับวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธของการ

เช่ือมตอและการจัดวางตัวของพ้ืนที่ทํากิจกรรม โดยการสรางแผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวาง

หนวยยอยของพ้ืนที่ที่ตองการวิเคราะหในระบบ พรอมทั้งแสดงรูปแบบการเช่ือมตอระหวางหนวย

เหลาน้ัน ตัวอยางเชน ในระบบ 3 ระบบที่ประกอบดวยหนวยพ้ืนที่ยอย 3 หนวยเทากัน แตมีลักษณะ

การเช่ือมตอระหวางหนวยยอยแตกตางกัน ดังภาพที่ 5 

 

 

http://www.ci.farmington-hills.mi.us/services/CentralServices/GIS.asp
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ภาพที ่5  แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางหนวยยอยที่แตกตางกัน 3 ระบบเพ่ืออธิบายการ

เช่ือมตอและการเขาถึงของพ้ืนที่  

ที่มา : Hillier, 1996 

 

ในหลักการเดียวกัน การวิเคราะหพ้ืนที่ทํากิจกรรม เริ่มดวยการสรางแผนภูมิแสดง

ความสัมพันธระหวางพ้ืนที่ทํากิจกรรม (ภาพที่ 6 a) โดยแบงพ้ืนที่วางภายในชุมชนหมูบานน้ันๆ 

ออกเปนหนวยยอยๆ ตอกัน เรียกวา “หนวยพ้ืนที่ยอย” (convex space) (ภาพที่ 6 b) โดยเปนพ้ืนที่

ที่มีขนาดใหญที่สุดที่คนในพ้ืนที่สามารถมองเห็นกันและเขาไปพบปะใชสอยทํากิจกรรมรวมกันรวมถึง 

พ้ืนที่สําหรับสัญจร จากน้ันจึงเขียนหนวยพ้ืนที่ยอยที่ครอบคลุมพ้ืนที่ใชสอยเพ่ือทํากิจกรรมเหลาน้ี

ทั้งหมด และพิจารณาการเช่ือมตอโดยขีดเสนเช่ือมโยงหนวยพ้ืนที่เหลาน้ันเขาดวยกัน จะไดแผนภูมิ

เสนการเช่ือมตอและการจัดวางตัวของพ้ืนที่ทํากิจกรรมของผูคนในชุมชนหมูบานทั้งหมด ในภาพที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 การแบงพ้ืนที่วางออกเปนหนวยพ้ืนที่ยอย (Convex Spaces) ของเมือง Gassin  

ประเทศฝรั่งเศส  

ที่มา : Hillier, 1996 

 

 

 

(a) แผนที่เมือง Gassin    (b) แผนท่ีแสดงหนวยพ้ืนที่ยอย (Convex Spaces) 
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ภาพที่ 7 โครงสรางความสัมพันธการเช่ือมตอและการจัดวางตัวของพ้ืนที่ทํากิจกรรม ของเมือง 

Gassin ประเทศฝรั่งเศส  

ที่มา : Hillier, 1996 

 

ลักษณะการเช่ือมตอทางสายตาและการเขาถึงหนวยพ้ืนที่ทํากิจกรรมตางๆ ภายในเมือง 

สามารถอธิบายไดดวยการอานโครงสรางการจัดวางหนวยพ้ืนที่ ตามลําดับความสัมพันธและศักยภาพ

ในการเขาถึง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพ้ืนที่ที่เกาะตัวอยูกับเสนทางสัญจรหลักไปจนถึงเสนทางที่อยูลึกที่สุด 

ดังภาพที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 แผนภูมิจัสติฟายด (justified graph) ของเมือง Gassin ในประเทศฝรั่งเศส 

ที่มา : Hillier, 1996 

 

ดังน้ัน แผนภูมิจัสติฟายด จึงเปนการศึกษาวิเคราะหรูปแบบโครงขายความสัมพันธของการ

เช่ือมตอและการจัดวางตัวของพ้ืนที่ใชสอย (spatial configurational pattern) ควบคูกับรูปแบบ

การสัญจร (transit pattern) ต้ังแตพ้ืนที่ดานหนาไปถึงพ้ืนที่ที่ลึกสุดของชุมชนวา โครงขายการ

เช่ือมตอระหวางหนวยพ้ืนที่ (ดังภาพที่ 8) เปนระบบกระจายความสัมพันธ 34 (distributed system) 

                                                        
4 ระบบกระจายความสัมพันธ (distributed system) หมายถึง ระบบโครงขายความสัมพันธของหนวยพ้ืนที่ยอยแบบวงแหวนและแบบ

ตาตาราง มีศักยภาพในการเชื่อมโยงระหวางหนวยพ้ืนที่ทั้งหมดภายในระบบไดอยางทั่วถึง ทําใหระบบมีทางเลือกหลากหลายในการสัญจร

ติดตอไปยังหนวยพ้ืนที่อ่ืนๆ ภายในระบบไดดี 
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หรือไมกระจายความสัมพันธ45 (non-distributed system) หรือผสมผสานทั้งสองระบบ รวมทั้งความ

ลึกและความซับซอนของโครงขาย พรอมคาสถิติ สามารถจะชวยใหเขาใจระบบการสัญจรวาเปน

ระบบวงแหวน (ring/ loop) แบบตาตาราง (grid) แบบปลายตัน (dead end) หรือเปนการ

ผสมผสานของโครงขายหลายรูปแบบ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 โครงขายการเช่ือมตอระหวางหนวยพ้ืนที่ทํากิจกรรมดวยแผนภูมิจัสติฟายด (justified 

graph)  

ที่มา : Hillier, et al. 1987 

 

การคํานวณคาความลึกเฉลี่ย (MD) = (ระดับขั้นความลึก x จํานวนหนวยพื้นที่ในชั้นเสน) / K-1 

K = จํานวนหนวยพ้ืนที่ใชสอยทั้งหมด (หนวยแรกไมนับจึงตองลบออก1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10  ตัวอยางการคํานวณคาความลึกเฉลี่ย (mean depth)6   

                                                        
5 ระบบไมกระจายความสัมพันธ (non-distributed system) หมายถึง ระบบโครงขายความสัมพันธของพ้ืนที่ยอยแบบปลายตัน ในการ

ติดตอกับหนวยพ้ืนที่ยอยอ่ืนๆ ตองยอนกลับออกมาในทางเดิมกอนเสมอจึงจะไปยังตําแหนงอ่ืนๆ ได มักพบในพ้ืนที่ที่ตองการความเปน

สวนตัวสูง  
6 ดูรายละเอียดและวิธีการคํานวณเพ่ิมเติมใน สมลักษณ บุญณรงค (2547) 

(a) ระบบกระจายความสัมพันธ (distributed system) (b) ระบบไมกระจายความสัมพันธ (non-distributed system) 
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MD = 43 / (10 - 1) 

MD = 4.78 สรุป ความลึกเฉลี่ย (MD) มีคาเทากับ 4.78 

 

คาสัดสวนการกระจายความสัมพันธของหนวยพ้ืนที่ทํากิจกรรมและไมกระจาย

ความสัมพันธของหนวยพ้ืนที่ทํากิจกรรม (integration or relative asymmetry values หรือคา 

RA) เปนคาการกระจายหนวยพ้ืนที่ยอยทั้งหมดในระบบ ซึ่งแสดงใหเห็นวาในระบบมีความสามารถใน

การติดตอเช่ือมโยงถึงกันภายในไดสะดวก จากการมีทางเลือกในการสัญจรที่หลากหลายหรือไม

อยางไร 

การคํานวณคาสัดสวนการกระจายความสัมพันธของหนวยพื้นที่ใชสอย (RA) = 2 (MD-1) / K-2 

แทนคา RA = 2(4.78-1) / 10-2 

RA = 2(3.78) / 8 

RA = 7.56 / 8 

RA = 0.945 

คาสัดสวนการกระจายความสัมพันธของหนวยพ้ืนที่ทํากิจกรรมและไมกระจาย

ความสัมพันธของหนวยพ้ืนที่ทํากิจกรรม จากการคํานวณ คาที่ใกลเคียง 1 แสดงวาในระบบมี

ทางเลือกในการสัญจรนอย หรือ “ไมกระจายหนวยพ้ืนที่ทํากิจกรรม” สวนคาที่ใกลเคียง 0 แสดงวา

ระบบมีทางเลือกในการสัญจรหลากหลายเสนทาง หรือ “การกระจายหนวยพ้ืนที่ทํากิจกรรม” ออกไป

ยังหนวยอ่ืนๆ ในระบบไดดี  

ในงานวิจัยน้ีจึงแสดงผลเปน 3 สวน คือ (1) โครงสรางการเช่ือมตอระหวางหนวยพ้ืนที่

ทํากิจกรรม (2) โครงสรางการเช่ือมตอของหนวยพ้ืนที่ใชสอยซอนบนแผนที่ พรอมการอธิบาย

ความหมาย (3) แผนภูมิจัสติฟายดและตารางแสดงคาทางสถิติพรอมการอธิบายความหมาย เพ่ือถึง

ทราบถึงประสิทธิภาพในการเช่ือมตอสัมพันธระหวางหนวยพ้ืนที่ทํากิจกรรมตางๆ ในระบบไดอยาง

ชัดเจนมากย่ิงขึ้น  

ซึ่งแนวทางการเขียนแผนภูมิจัสติฟายดเครือขายทางสังคมเชิงพ้ืนที่ของชาวสวน

ยางพาราประกอบดวยพ้ืนที่สวนยาง พ้ืนที่ภายในอาณาบริเวณบาน พ้ืนที่ภายในอาณาบริเวณสวน 

พ้ืนที่ภายในอาณาบริเวณที่ทําการกลุมนํ้ายาง ตลอดจนพ้ืนที่เสนทางสัญจร โดยจะเร่ิมจากการเขียน

แผนผังแสดงความสัมพันธของตําแหนงบาน สวนยางและที่ทําการกลุมนํ้ายางของชาวสวนที่

ทําการศึกษาทั้งหมดกอน (ซึ่งตําแหนงของบาน สวนยางและที่ทําการกลุมนํ้ายาง จะแปลความหมาย

วาเปนหนวยพ้ืนที่ยอย (Convex Spaces) 1 พ้ืนที่คือ 1 หนวยพ้ืนที่ยอย) แลวจึงนําไปสูเขียนการ

โครงขายการเช่ือมตอระหวางหนวยพ้ืนที่น้ันๆ แสดงออกมาเปนแผนภูมิจัสติฟายด ตามที่ Hillier, et 

al. (1987) ไดยกตัวอยางไว ดังภาพที่ 11 
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ภาพที่ 11 การสรางแผนผังแสดงความสัมพันธขององคประกอบการดําเนินชีวิตในพ้ืนที่ของชาวสวน 

ที่มา : ปรับปรุงจาก Hillier, et al. 1987 

 

3.3 ขอมูลที่ไดจากการสํารวจพื้นที่ ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม และขอมูลจากการ

สัมภาษณเชิงลึก เมื่อนํามาประมวลรวมกันจะทําใหไดไดขอมูลทางสังคม สําหรับการสราง “แผนที่

ทางสังคม” (social map) ซึ่งเปนแผนที่แสดงกิจกรรมตางๆ จากแผนผังชุมชน (lay-out ) เชน การ

ใชประโยชนที่ดิน การใชประโยชนอาคาร การรวมกลุมอาชีพและกลุมทางสังคม ตามความเปนจริงที่

ผูคนในชุมชนไดกระทําขึ้นบนพ้ืนที่ แสดงออกมาเปนภาพกราฟฟกเพ่ืออธิบายลักษณะความเช่ือมโยง

ของความสัมพันธทางสังคมกับลักษณะเชิงพ้ืนที่ในชุมชน ซึ่งจะชวยใหเห็นภาพไดชัดเจนถึงตรรกะ

เหตุผลที่เกี่ยวของกัน (ภาพที่ 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 แผนที่ทางสังคมของชุมชน Barangay Tawangan, Benguet, ประเทศฟลิปปนส, 1997 

ที่มา : http://www.iapad.org/images/map_soc_tawangan.gif 

แบบ (a)     แบบ (b)    แบบ (c)   

http://www.iapad.org/images/map_soc_tawangan.gif
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การวิเคราะหผลทําไดโดยใชเแผนที่ทางสังคม (แสดงการใชประโยชนที่ดิน การใชประโยชน

อาคาร กลุมอาชีพและกลุมทางสังคม ฯลฯ) ซอนกับแผนภูมิจัสติฟายด (แสดงผลออกมาเปนโครงขาย

ความสัมพันธของหนวยพ้ืนที่ยอย ในบระบบกระจายความสัมพันหรือระบบไมกระจายความสัมพันธ) 

การอานผล เมื่อนําแผนที่ทั้งสองมาซอนกัน จะแสดงถึงลักษณะกิจกรรมตางๆ ทางสังคม ปรากฏ

ซอนทับอยูกับกลุมของเสนทาง ซึ่งโครงขายการสัญจรที่สามารถเหน่ียวนําใหเกิดกิจกรรมตางๆ ได

อยางเหมาะสมน้ัน ผลจะตองสอดคลองกัน ทําใหทราบถึงการมีสวนรวม ความขัดแยง ความเกื้อหนุน 

กลุมผูสนใจการรวมกลุม  ซึ่งจะชวยใหเห็นภาพไดชัดเจนถึงตรรกะเหตุผลที่เกี่ยวของกัน เครื่องมือน้ี

จะชวยอธิบายใหเขาใจถึงความสอดคลองเหมาะสมระหวางระดับการสัญจรและกิจกรรมที่เกิดจาก

โครงขายการสัญจรที่เช่ือมโยงกันภายในชุมชนไดเปนอยางดี 

 

3.4 ขอมูลที่ไดจากการสํารวจพื้นที่ ขอมูลจากการสังเกตการณอยางไมมีสวนรวมขอมูล

จากการตอบแบบสอบถาม และขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก เมื่อนํามาประมวลรวมกันจะทําให

ไดไดขอมูลทั้งเชิงพ้ืนที่และขอมูลทางสังคม เพ่ือวิเคราะหกลไกการขับเคลื่อนของเครือขายทางสังคม

เศรษฐกิจของชาวสวนยางกลุมทวีผลที่ชัดเจน โดยแสดงผลการวิเคราะหในภาพแบบกราฟ ตาราง 

ภาพกราฟกและการอธิบายเชิงพรรณา เปนตน 

  

สรุป งานวิจัยเกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนของเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจของชาวสวนยาง

กลุมทวีผล ในหมูบานควนจง อ.นาหมอม จ.สงขลาน้ี มีวิธีดําเนินการวิจัยโดย มีประชากรที่ใชใน

การศึกษา คือ เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เปนสมาชิกในกลุมนํ้ายางทวีผล การเก็บขอมูลในระดับ

กวางเปนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับลักษณะโครงสรางเชิงพ้ืนที่และเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจใน

ภาพรวมของสมาชิกทั้งหมดในกลุมทวีผล เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงบานและตําแหนงสวน

ยางของสมาชิก รวมถึงรูปแบบเสนทางที่ไปยังตําแหนงตางๆ โดยมีที่ทําการกลุมยางเปนศูนยกลาง 

จากน้ัน ทําการเก็บขอมูลระดับเฉพาะเชิงลึกอยางรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางเชิงพ้ืนที่และ

เครือขายทางสังคมเศรษฐกิจตามตัวแปรที่กําหนด โดยมีเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

การใชขอมูลทุติยภูมิ การสํารวจพ้ืนที่ การสังเกตการณอยางไมมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก การ

ตอบแบบสอบถาม จากน้ันนํามาทําการวิเคราะหดวยการซอนทับแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

(GIS) การสรางแบบจําลองเชิงสัณฐาน (แผนภูมิจัสติฟายด) การสรางแผนที่ทางสังคม ตลอดจนการ

วิเคราะหในรูปแบบกราฟ ตาราง ภาพกราฟกและการอธิบายเชิงพรรณา 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 

ในสวนน้ีเปนการนําผลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสํารวจพ้ืนที่ การตอบ

แบบสอบถามดวยการสัมภาษณ การสังเกตการณอยางไมมีสวนรวม และการสัมภาษณเชิงลึก มาทํา

การประมวลผลรวมกันตามตัวแปรที่กําหนดไวทั้งในเชิงสัณฐานพ้ืนที่และเชิงสังคมเศรษฐกิจ เพ่ือ

คนหาปจจัยที่สงผลตอความเขมแข็งของกลไกการขับเคลื่อนเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจและ

โครงสรางเชิงพ้ืนที่ของชาวสวนยางพารา ในกลุมยางทวีผล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.  ลักษณะทางกายภาพและองคประกอบเชิงพ้ืนที่ของหมูบานควนจง 

2. ลักษณะโครงสรางเชิงพ้ืนที่ของชาวสวนยาง 

3. ลักษณะเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจของชาวสวนยาง 

4. ปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของกับการรวมกลุมของชาวสวนยาง 

 

1.  ลักษณะทางกายภาพและองคประกอบเชิงพื้นที่ของหมูบานควนจง 

ชุมชนหมูบานควนจง หมูที่ 4 อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา อยูภายใตการปกครองของ

องคการบริหารสวนตําบลนาหมอม มีเน้ือที่ของหมูบานประมาณ 6,188.50 ไร พ้ืนที่สวนใหญเปน

ที่ดินมีกรรมสิทธ์ิ มีลักษณะเปนที่ราบลุมระหวางเนินเขาและภูเขาสูงเต้ียหลายแหง สภาพภูมิประเทศ

และภูมิอากาศเหมาะสมในการทําเกษตรกรรม ผูคนสวนใหญจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพ

หลัก โดยเฉพาะการทําสวนยางพารา ทําสวนผลไม ทําไร และประกอบอาชีพอ่ืนๆ เชน รับราชการ 

รัฐวิสาหกิจ รับจางทั่วไป คาขาย เปนตน ตัวหมูบานต้ังอยูทางทิศตะวันตกของที่วาการอําเภอนา

หมอมเปนระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร การเขาถึงหมูบานสามารถเดินทางไดหลายเสนทางทั้งทาง

หลวงหมายเลข 3042 (ปลักธง-ควนจง) จากถนนเพชรเกษม/ถนนสายเอเชีย และทางหลวงหมายเลข 

2085 (ถนนปุณณกัณฑ)-บานในไร-ควนจง จากถนนกาญจนวนิช บานเรือนบางสวนเกาะตัวอยูริม

ถนนสายเอเชีย สวนใจกลางหมูบานอยูหางจากถนนสายเอเชียประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบดวย

โรงเรียนและวัดเปนสถานที่สําคัญของหมูบาน  
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ภาพที่ 13 ตําแหนงที่ต้ังหมูบานควนจง 

ที่มา : google earth map ปรับปรุงโดยผูวิจัย, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14  แผนที่หมูบานและอาณาเขตติดตอโดยรอบ  

ที่มา : google earth map ปรับปรุงโดยผูวิจัย, 2013 

สัญลักษณ 

           อาณาเขตหมูบานควนจง 

สัญลักษณ 

     ตําแหนงที่ต้ังพ้ืนที่ศึกษา 

Ø ’ßÒïÂÍ 

บานควนจง หมูที่ 4 ต.นาหมอม  

อ.นาหมอม จ.สงขลา 
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³.ÉÜÂÐå² 

³.Õ ²Ðß 

Ø .Ö ß¿î Ö ¸ ’ 
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สวนยางพารา 
สวนยางพารา 

สวนยางพารา 

ไปนาหมอม 

ไปหาดใหญ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) 

ถนนสายเอเชีย 
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หมูบานควนจง มีอาณาเขตดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดตอกับชุมชนบานในไร อําเภอหาดใหญ 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับพ้ืนที่ภูเขา เหมืองแรเกาและบานพรุเมา 

ทิศใต  ติดตอกับถนนสายเอเชียและแนวภูเขา  

ทิศตะวันตก  ติดตอกับชุมชนบานปลักธง อําเภอหาดใหญ 

 

ลักษณะโดยทั่วไปของหมูบานควนจง มีการต้ังถ่ินฐานกระจายอยูเปนกลุม ซึ่งผูคนในหมูบาน

เรียกกันตามสภาพพ้ืนที่ที่มีบานเรือนกระจุกอยูใน 4 สวน คือ บริเวณที่เรียกวา บานกวาน บานตีน 

บานตก และบานติดถนนเอเชีย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) บริเวณบานกวาน จะอยูใจกลางของหมูบาน โดยเปนที่ต้ังของโรงเรียนบานควนจง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานควนจง และวัดภูเขาลอม สภาพพ้ืนที่เปนที่ราบและที่ราบลุมลอมดวยเนินเขา 

มีบานเรือนสลับสวนยางพารา สวนผลไม  

2) บริเวณบานตีนจะอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของหมูบาน พ้ืนที่ทั่วไปเปนที่ราบลุมมี

ทุงนาและดานหลังเปนภูเขาที่สวนใหญเปนสวนยางพารา 

3) บริเวณบานตกจะอยูทางตะวันตกเฉียงใตของหมูบาน พ้ืนที่ทั่วไปเปนที่ราบลุม มี

บานเรือนสลับสวนผลไม สวนยางพาราและพ้ืนที่ลุม  

4) บริเวณบานติดถนนเอเชียจะอยูทางทิศใตของหมูบาน บานเรือนสวนใหญเกาะตัวอยู

ริมถนนสายเอเชีย พ้ืนที่ทั่วไปเปนที่ราบและติดกับภูเขาที่เปนสวนยางพารา 

ในหมูบานมีลําคลองสาธารณะไหลผาน มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร มีแองนํ้าธรรมชาติ 

รวมทั้งมีเสนทางรถไฟสายใตผานบริเวณบานกวานและบานตก เสนทางเขาสูหมูบานเปนถนนลาดยาง

ทั้งหมด สวนถนนภายในหมูบานมีทั้งถนนลาดยางและถนนดินลูกรัง 

 

สภาพภูมิอากาศสวนแบงไดเปน 2 ฤดูกาล ไดแก ชวงฤดูฝนและชวงฤดูรอน ซึ่งมีผลตอการ

ทําสวนยาง โดยในชวงฤดูรอน (กุมภาพันธ-พฤษภาคม) จะเปนชวงที่ยางผลัดใบ ถือเปนการหยุดพัก

เพ่ือฟนฟูตนยางในรอบป และชวงฤดูฝน (พฤษภาคม-กุมภาพันธ) มี 2 ระยะ คือ เดือนพฤษภาคม-

เดือนตุลาคมจะมีฝนตกบางในพ้ืนที่แตยังกรีดยางไดปกติ และเดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธในชวงดัง

กลางจะมีฝนตกชุกมาก อาจตองมีการเวนชวงกรีดยางหากฝนตกติดตอกันหลายวัน นอกจากน้ัน 

ในชวงหนาฝนชาวสวนจะเริ่มใสปุยบํารุงตนยาง สวนในชวงหนารอนจะทําการถางดายหญาในสวน 

ชาวสวนบางคนอาจใสปุยบํารุงชวงน้ีดวย สําหรับชาวสวนในกลุมทวีผลจะถือโอกาสในชวงหนารอนที่

ไมไดกรีดยางจัดกิจกรรมของกลุม โดยเฉพาะการไปทัศนศึกษาดูงานตางจังหวัดรวมกันและการปนผล

ประจําป โดยมีรายละเอียดในลําดับตอไป 
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ภาพที่ 15 ภาพถายดาวเทียมบริเวณตางๆในหมูบานควนจง  

ที่มา : google earth map ปรับปรุงโดยผูวิจัย, 2013 
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ภาพที่ 16 แผนที่บริเวณตางๆ ในหมูบานควนจง  

ที่มา : อางอิงจาก google earth map ปรับปรุงโดยผูวิจัย, 2013 
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ภาพที่ 17 ลักษณะเชิงพ้ืนที่และสภาพแวดลอมในหมูบานควนจง  

ที่มา : การเกบ็ขอมูลภาคสนาม, 2556 

 

ภายในหมูบาน (บริเวณหนาโรงเรียนบานควนจง) 

 

ลักษณะบริเวณพ้ืนท่ีสวน สวนยางภายในหมูบาน 

 

บริเวณริมคลองสาธารณะ  ทางรถไฟสายใต   แองน้ําธรรมชาติ 

 

สภาพท่ัวไปในหมูบาน 
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2.  ลักษณะโครงสรางเชิงพื้นที่ของสมาชิกในกลุมยางทวีผล 

การศึกษาลักษณะโครงสรางเชิงพ้ืนที่ของชาวสวนยางพาราในกลุมทวีผล จะชวยใหเขาใจถึง

ตนเหตุของการเกิดลักษณะการจัดวางพ้ืนที่ ซึ่งมีความสําคัญเปนลําดับแรก เพ่ือนําไปสูความเช่ือมโยง

กับเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ เน่ืองจากเครือขายการรวมกลุมที่ประสบความสําเร็จจะ

เกิดจากการจัดการโครงสรางเชิงพ้ืนที่ ภายใตบทบาทของเครือขายทางสังคมที่มีความสัมพันธกันหรือ

แตกตางกัน ซึ่งพ้ืนที่น้ันไดสรางขึ้นจากพ้ืนฐานทางสังคมน้ันๆ เอง โดยมีรายละเอียดสําคัญ ดังน้ี 

สมาชิกในกลุมทวีผลปจจุบัน (พ.ศ.2556) ประกอบดวยสมาชิก 48 หมายเลข (รหัส) สวน

ใหญเปนสมาชิกของกลุมมานานต้ังแตเริ่มกอต้ังกลุมในป 2543 มีพ้ืนที่สวนยางที่ขายนํ้ายางใหกับกลุม

ในปจจุบันทั้งหมดประมาณ 300 ไร อายุตนยางโดยเฉลี่ย 14 ป โดยเฉลี่ยประมาณ 7 ไร/คน มี

ผลผลิตนํ้ายางเฉลี่ย 38 กิโลกรัม/วัน สัดสวนที่เปนเจาสวนที่กรีดยางเองเปนอาชีพหลัก และบางสวน

ที่มีอาชีพอ่ืนแลวใหลูกจางกรีดแทนมีสัดสวนใกลเคียงกัน โดยแบงรายไดตอวันในสัดสวน 50/50 (การ

เก็บขอมูล, 2556) 

 

2.1 รูปแบบการต้ังถ่ินฐาน  

บานเรือนของสมาชิกชาวสวนยางในกลุมทวีผลสวนใหญจะอยูในหมูบานควนจง (รอย

ละ 97) สวนนอยอยูในหมูบานละแวกใกลเคียง ไดแก บานปลักธงและบานทุงโดน อ.หาดใหญ กลุม

บานเรือนของสมาชิก และแผนผังกลุมบานจะเกาะกลุมกันตามวงศเครือญาติ บานเรือนที่ขยาย

ครอบครัวออกไปก็มักอยูใกลๆ บริเวณเดิม สภาพทั่วไปมีลักษณะเปนชุมชนเมืองกึ่งชนบท กลุมบาน

จะกระจุกกระจายอยูในบริเวณตางๆ ทั้งใจกลางหมูบาน ทายหมูบาน ตามแนวเสนทางคมนาคม และ

บริเวณพ้ืนที่ทําการเกษตร ไดแก สวนยาง สวนไมผล ขอบเขตของหมูบานจะแบงตามเขตการปกครอง 

โดยมีสภาพแวดลอมธรรมชาติ เชน สวนยาง ถนน ลําคลอง ที่โลง แหลงนํ้าธรรมชาติ ฯลฯ แบงอาณา

เขตกับหมูบานอ่ืนซึ่งคนในพ้ืนที่จะทราบดี และมีสวนยางซึ่งมีสภาพเปนภูเขาสูงตํ่า (คนทั่วไปเรียกวา 

ควน) รายลอมรอบหมูบาน ผูคนจะไมนิยมอาศัยอยูในสวนยาง ยกเวน พ้ืนที่สวนจะอยูในบริเวณแหลง

ชุมชนจึงมีการสรางบานอยูในที่สวน ภายในหมูบานมีโรงเรียนบานควนจง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

ควนจง และวัดภูเขาลอมเปนศูนยกลางทางจิตใจ ทั้งวัดและโรงเรียนจะเปนพ้ืนที่สาธารณะสําหรับทํา

กิจกรรมตางๆ ของชาวบาน รวมทั้งในบางครั้งจะใชสําหรับเปนสถานที่จัดประชุมและกิจกรรมตางๆ 

ของกลุมทวีผล ดังภาพที่ 18 (การเก็บขอมูล, กรกฎาคม 2556) 
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ภาพที่ 18  รูปแบบการต้ังถิ่นฐานของชาวสวนในกลุมทวีผล  

ที่มา : google earth map, 2013 

 

สัญลักษณ 

ท่ีทําการกลุมยางทวีผล 

บานกวาน 

บานตก 

บานตีน 
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ตารางที่ 1  โซนตําแหนงที่ต้ังบานเรือนของสมาชิกตามรายช่ือสมาชิกในกลุมยางทวีผล 
ตําแหนงบานเรอืน จํานวน (รหัสสมาชกิ) รอยละ 

บานกวาน 13 27 

บานตก 15 31 

บานตีน 8 17 

นอกหมูบาน 12 25 

รวม 48 100 

 

สัดสวนของสมาชิกสวนใหญจะอาศัยอยูในบานตกและบานกวาน สวนสมาชิกที่อยูนอก

หมูบานจะเปนชาวสวนจากหมูบานใกลเคียง เชน บานปลัดธง บานทุงงาย และอยูใน อ.หาดใหญ ซึ่งมี

สวนยางอยูใกลกับหมูบานควนจง 

ดวยระบบเครือญาติทําใหพ้ืนที่สวนยางสวนใหญจะเปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 

จึงมีตําแหนงสวนยางที่รวมกันอยูในหมูเครือญาติเชนเดียวกับตําแหนงที่อยูอาศัย โดยแบงไดเปน 10

โซนหลัก โดยสามารถจําแนกไดดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  ตําแหนงโซนที่ต้ังของสวนยางของสมาชิกตามรายช่ือสมาชิกของกลุมยางทวีผล 

สวนตกบาน 
สวนบาน

ตีน 
สวนทุงโดน สวนปลักธง 

สวนติดสาย

ไฟฟาแรงสูง 

มาลี 

กานดา 

ประภา 

จริยา 

ปาพัน 

สุนันท 

หนึ่ง 

คิว 

สุประวีย 

ทัศนีย 

1. ทวี 

2. โกมล 

3. เหวียน 

4. ฉัตรชัย 

5. วินัย 

6. สุคนธ 

7. เสงียม 

8. ฉลวย 

 

1. อําพันธ 

2. ชอบ 

3.อาภรณ (ชุย) 

4. กลอม 

5. เสียง 

6. ผองศรี 

7. จรูญ (ยอง) 

1. พินัย 

2. ปราณ ี

3. วีนา 

4. ปาพิณ 

5. สัมฤทธิ์ 

1. ไพโรจน 

2. เสนห 

3. เดียร 

4. ดิวส 

สวนขางวัด 
สวนติด

ถนนเอเชีย 

สวนหนา

โตน 

สวนหลัง

โรงเรียน 
สวนทุงงาย 

1. อุทัยวรรณ 

2. กร 

3. ทัศนัย 

4. นงนุช 

1. สนั่น 

2. ชื่นใจ 

3. สมชาย 

4. กานต 

1. ขุน 

2. จิรา 

3. น้ํา 

1. หลบ 

2. ศิริรัตน (ซิ่น) 

 

1. เกียรติศักด์ิ 

 

ที่มา : การเก็บขอมูล, 2556 (*รายช่ือเปนไปตามระบบการบันทึกขอมูลของกลุมทวีผล) 
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สัดสวนของสวนตกบานจะมีจํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ สวนบานตีน สวนทุงโดน 

ตลอดจนสวนติดสายไฟฟาแรงสูงตามลําดับ เมื่อพิจารณาจากตําแหนงที่ต้ังจะเห็นไดวาสวนยางเหลาน้ี

จะอยูใกลๆ กัน โดยอยูตามแนวภูเขาหรือควนเดียวกัน สวนทุงงายซึ่งมีสัดสวนนอยที่สุดก็อยูถัดไปใน

แนวเดียวกัน โดยโอบลอมอยูดานหลังของหมูบาน ดังภาพที่ 19 ซึ่งแสดงใหเห็นตําแหนงสวนยาง ที่ต้ัง

อาคารที่ทําการกลุมบนถนนปลักธง-ควนจง และตําแหนงบานเรือนของสมาชิกในกลุม 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19  ลักษณะและตําแหนงที่ต้ังอาคารที่ทําการกลุมยางทวีผล  

ที่มา : การเก็บขอมูลภาคสนาม, 2556 

ตําแหนงท่ีตั้งของท่ีทําการกลุมยางทวีผล 

ถนนดานหนาท่ีทําการกลุมยางทวีผล 

สภาพท่ัวไปของท่ีทําการกลุมยางทวีผล 
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จากแผนที่แสดงใหเห็นวาที่ทําการกลุมทวีผลจะอยูกึ่งกลางของตําแหนงบานเรือน

สมาชิก และมีสวนยางโอบลอมอยูโดยรอบ รวมทั้งต้ังอยูริมถนนสายหลักของหมูบานซึ่งสามารถ

เดินทางไปยังกลุมบานเรือนและสวนยางของสมาชิกไดอยางสะดวก ดังภาพที่ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20  ตําแหนงที่ทําการกลุมยาง สวนยางและบานสมาชิกกลุมทวีผล  

ที่มา : google earth map ปรับปรุงโดยผูวิจัย, 2013 

สัญลักษณตําแหนงสวนยาง 

1.สวนตกบาน  2.สวนบานตีน  3.สวนทุงโดน  

4.สวนปลักธง  5.สวนหลังโรงเรียน 6.สวนติดสายไฟฟาแรงสูง  

7.สวนขางวัด  8.สวนติดถนนเอเชีย 9.สวนหนาโตน  10.สวนทุงงาย 
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2.2 รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน  

การใชประโยชนที่ดินของชาวสวนยาง ประกอบดวยการใชประโยชนหลักๆ 3 สวน คือ 

สวน บานและที่ทําซื้อขายผลผลิตนํ้ายางโดยชาวสวนจะใชประโยชนที่ดินเพ่ือปลูกพืชตางๆ โดยจะไม

ปลอยใหที่ดินวางเปลา ไมวาจะเปนพ้ืนที่บริเวณสวนยางหรือรอบๆ บานเรือน โดยจะปลูกพืชผักตางๆ 

ไวสําหรับบริโภค โดยพืชผักที่รับประทานไดจะปลูกไวในบริเวณบานและปลูกพืชไมยืนตนไวบริเวณ

สวนยาง  

 ในอดีตการปลูกพืชแซมในพ้ืนที่สวนยางของเกษตรกรยังไมเปนไปอยางจริงจังและเปน

ที่นิยมมากนัก โดยทั่วไปจะปลอยไปตามสภาพธรรมชาติปะปนไปกับตนยาง มาในปจจุบันชาวสวน

ไดรับการสนับสนุนจากการดําเนินงานของกลุมทวีผลใหมีการปลูกพืชในพ้ืนที่สวนมากขึ้น ทั้งการให

ความรูในการปลูก การจัดหาพันธุไม ฯลฯ โดยเฉพาะไมปายืนตนที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เชน สัก 

ตะเคียน ยาง จําปาเขา มะฮอกกานี ฯลฯ จึงมีการปลูกอยางจริงจังมากข้ึนโดยกําหนดพ้ืนที่ปลูกใหอยู

รอบๆ พ้ืนที่ปลูกยางเปนแถว หรือแซมในพ้ืนที่วางระหวางตนยาง (ภาพที่ 21) การปลูกไมปาใน

ชวงแรกอาจตองดูแลใสปุย แตในระยะยาวจะสามารถเติบโตไดเองในสภาพธรรมชาติ และเมื่อถึง

ชวงเวลาที่ตองโคนตนยางเพ่ือปลูกใหม ตนไมปาเหลาน้ีก็จะเติบโตไดขนาดที่จะตัดขายเชนกัน จึง

นับวาเปนการเพ่ิมรายไดใหกับชาวสวนยางและเปนการเพ่ิมพ้ืนที่ปาใหมากย่ิงขึ้น การปลูกไมปาที่ใช

เวลายาวนานหลายปจึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตไดน้ัน ชาวสวนถือวาเปนเสมือนการสะสมตนทุนเพ่ือสราง

ความมั่นคงในอนาคต ทั้งเพ่ือการสรางที่อยูอาศัยหรือจําหนาย ซึ่งเปนผลตอบแทนที่มีลักษณะคลาย

บําเหน็จบํานาญที่จะไดรับในยามชรา (ไพโรจน เอียดหมุน, สัมภาษณ, กรกฎาคม 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21  การปลูกพืชสมุนไพรและไมปาในบริเวณสวนยางของสมาชิกกลุมยางทวีผล 

ที่มา : การเก็บขอมูลภาคสนาม, 2556 



48 

 

ตารางที่ 3  การใชประโยชนที่ดินเพ่ือปลูกพืชตางๆ ของสมาชิกกลุมยางทวีผล 
การใชประโยชนที่ดนิเพ่ือปลูกพืช จํานวน (รหัสสมาชกิ) รอยละ 

ปลูกไมปา พืชสมุนไพร ผักพ้ืนบานหรือไมผล 40 83.33 

ไมปลูกพืชใดๆ ในสวนยาง 8 16.67 

รวม 48 100 

ที่มา : การเก็บขอมูลภาคสนาม, 2556 

สวนในบริเวณสวนของสมาชิกทั้งหมด ไมมีขนําสําหรับพักเหน่ือย ปจจุบันชาวสวนอาจ

ใชเพียงการน่ังพักใตตนยาง โดยมีพ้ืนที่สําหรับวางภาชนะและอุปกรณสําหรับการกรีดยางและเก็บยาง 

เชน ถังนํ้า แกลลอน ภาชนะสําหรับใสแปรงกวาดนํ้ายางสด ฯลฯ แตในบางสวนที่มีขนําอยูก็จะเปน

ขนําสําหรับลูกจาง (ลูกกุลี) ที่อยูนอกพ้ืนที่มารับจางกรีดยาง ซึ่งอาศัยอยูทุกวันและมีจํานวนนอยมาก 

เน่ืองจากลูกจางสวนใหญเปนคนในหมูบานหรือละแวกใกลเคียงที่อาศัยอยูในบานเรือนของตัวเอง 

พ้ืนที่บริเวณบานจะเปนอาณาบริเวณสําหรับอยูอาศัย ไมมีจําเปนตองมีพ้ืนที่สําหรับกรีดยางแผน

เหมือนเชนในอดีต เพราะสมาชิกในกลุมทุกคนจะขายนํ้ายางสดใหกับกลุมทั้งหมด นอกจากน้ัน ใน

บริเวณบานจะมีการปลูกพืชตางๆ ไวสําหรับบริโภคในครัวเรือนและสําหรับขาย ทั้งพืชสมุนไพร ผัก

พ้ืนบาน ไมผลและไมปายืนตน ในลักษณะคลายสวนสมรม ซึ่งพืชสมุนไพรและผักพ้ืนบานที่นิยมปลูก

ไดแก พริก มะเขือ ตะไคร ผักเหมียงหนอไม กลวย มะละกอ มะเขือ หนอไม ขาวโพด มะระ โหระพา 

กระเพรา ถั่วพู ผักบุง ชะอม ถั่ว มันสําปะหลัง มันเทศ สะตอ ฯลฯ ไมผล ไดแก มังคุด เงาะ ทุเรียน 

ลองกอง มะพราว ฯลฯ (ภาพที่ 22) (การเก็บขอมูล, 2556) การปลูกพืชผักเหลาน้ีจะมีความเช่ือมโยง

กับวิถีชีวิตชาวสวนยาง ซึ่งจะกลาวถึงในประเด็นวิถีชีวิตชาวสวนตอไป  

 

ตารางที่ 4  การใชประโยชนที่ดินเพ่ือปลูกพืชตางๆ บริเวณโดยรอบบานเรือนของสมาชิกกลุมทวีผล 
บริเวณบาน จํานวน (รหัสสมาชกิ) รอยละ 

พืชสมุนไพร หรือไมผล 48 100.00 

ไมปลูกพืชใดๆ ในบริเวณบาน 0 0.00 

รวม 48 100 

ที่มา : การเก็บขอมูลภาคสนาม, 2556 

 

ตารางที่ 5  รูปแบบการบริโภคพืชสมุนไพร ผักพ้ืนบานและไมผลของสมาชิกกลุมทวีผล 
รายละเอียด จํานวน (รหัสสมาชกิ) รอยละ 

จําหนายและบริโภคในครัวเรือน 18 37.50 

บริโภคในครัวเรือนอยางเดียว 30 62.50 

รวม 48 100 

ที่มา : การเก็บขอมูลภาคสนาม, 2556 
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ภาพที่ 22  การปลูกพืชตางๆ ในพ้ืนที่รอบบานของสมาชิกกลุมยางทวีผล 

ที่มา : การเก็บขอมูลภาคสนาม, 2556 
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พ้ืนที่ที่ทําการรับซื้อนํ้ายางของกลุมทวีผล ประกอบดวย 1) พ้ืนที่จอดรถจักรยานยนต 

(อยูริมถนน) 2) พ้ืนที่วางแกลอนนํ้ายางสดเตรียมช่ังนํ้าหนัก 3) จุดกรองนํ้ายางและเทนํ้ายางสด 4) 

พ้ืนที่คิดปริมาณนํ้ายางและเปอรเซ็นต 5) พ้ืนที่อบและวัดคายางแหง 9พ้ืนที่เก็บนํ้ายางเตรียมสงขาย 

พ้ืนที่ลางถังและภาชนะบรรจุนํ้ายาง พ้ืนที่น่ังพักผอน-พักคอย (ดังภาพที่ 23-24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23  ลําดับขั้นตอนการรับซื้อนํ้ายางสดของกลุมยางทวีผล  

ที่มา : การเก็บขอมูลภาคสนาม, 2556 
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ภาพที่ 24  แผนผังลําดับการรับซื้อนํ้ายางสดของกลุมยางทวีผล 

ที่มา : การเก็บขอมูลภาคสนาม, 2556 

 

2.3 รูปแบบโครงขายการสัญจร  

สภาพพ้ืนที่ในหมูบานเปนที่ราบ ที่เนินและภูเขาสูงตํ่าลอมรอบ บริเวณที่เปนสวนยางจึง

มีทั้งที่ราบและที่เนิน การเดินทางเพ่ือไปกรีดยางของชาวสวนสวนใหญจะใชรถจักรยานยนต (รอยละ 

94) สวนที่เหลืออีกเล็กนอยจะเดินไปกรีดยาง (รอยละ 6) เน่ืองจากสวนอยูติดกับบาน ระยะทางที่ชาว

เดินทางจากบานไปสวนจะไมเกิน 10 กิโลเมตร โดยจอดรถไวในสวน หลังจากที่กรีดยางเสร็จแลวก็จะ

บรรทุกถังบรรจุนํ้ายางดวยรถจักรยานยนตมาขายที่กลุมยาง เชนเดียวกับการเดินทางเพ่ือไปดูแลสวน 

เสนทางไปสวนในหมูบานเปนถนนลาดยาง จากน้ันจึงเปนถนนลูกรังหรือเสนทางลัดเลาะเขาไปในสวน

ของแตละคน  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25  เสนทางสัญจรและขนสงผลผลิตของชาวสวน 

ที่มา : การเก็บขอมูลภาคสนาม, 2556 
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ภาพที่ 26  รูปแบบโครงขายการสัญจรระหวางบาน สวนยางและที่ทําการกลุมยางทวีผล 

ที่มา : google earth map ปรับปรุงโดยผูวิจัย, 2013 
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จากการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวา รูปแบบโครงขายการสัญจรของชาวสวนเปน

เสนทางสัญจรทางบก สามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ  

1) เสนทางสัญจรหลักที่ใชสัญจรทั่วไป เปนถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตที่

ตัดผานพ้ืนที่ตางๆ ภายในหมูบานและเช่ือมตอกับเสนทางที่ออกจากหมูบานเพ่ือไปสูพ้ืนที่อ่ืนๆ มี

ขนาดกวางประมาณ 6-8 เมตร 

2) เสนทางสัญจรยอยภายในหมูบาน เสนทางเหลาน้ีจะอยูนอกเหนือจาก

ถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต เปนถนนลูกรังสาธารณะที่คนในหมูบานใชสัญจรกันภายในเพ่ือลัด

เลาะไปยังบานหรือสวนของคนในกันเอง โดยไมตองผานถนนสายหลัก มีขนาดกวางต้ังแต 1- 6 เมตร 

ทั้งแบบที่รถยนตสามารถสวนกันได ตลอดจนจักรยานหรือจักรยานยนตสัญจรผานหรือสําหรับเดิน 

เทาน้ัน  

3) เสนทางสัญจรภายในสวนและเสนทางลัด เปนเสนทางที่ใชกันภายใน

เฉพาะชาวสวนที่มีสวนอยูในละแวกเดียวกันเทาน้ัน มีลักษณะไมกวาง ลัดเลาะไปตามสภาพพ้ืนที่สวน

ยางทั้งที่ลุมและที่เนิน โดยมักอยูระหวางแนวตนยาง ชาวสวนใชสําหรับเดินทางไปกรีดยางและขนสง

ผลผลิต 

 

2.4 รูปแบบความสัมพันธในการเชื่อมตอและการจัดวางตัวของพื้นที่ทําสวน 

การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธในการเช่ือมตอและการจัดวางตัวของพ้ืนที่ทําสวน 

พิจารณาจากรูปแบบโครงขายการสัญจร เพ่ือทราบถึงความลึกหรือความซับซอนของโครงขายการ

สัญจรที่ชาวสวนใช รูปแบบความสัมพันธในการเช่ือมตอและการจัดวางตัวของพ้ืนที่ทําสวนในงานวิจัย

น้ี ไดจําแนกเสนทางในแตละเสนออกเปน 1 หนวยพ้ืนที่ มีความสัมพันธกับเสนทางอ่ืนๆ หรือหนวย

พ้ืนที่อ่ืนๆ โดยมีตัวเลขกํากับในแตละหนวย ต้ังแตเสนทางหลักเขาสูหมูบานไปจนถึงเสนทางที่อยูลึก

ที่สุดในพ้ืนที่สวนยางที่ชาวสวนใชสัญจรอยูจริง เสนทางที่ไมเกี่ยวของจะไมถูกนํามาแสดง หนวยพ้ืนที่

ที่มีความสําคัญจะแทนดวยสัญลักษณสีเพ่ือใหมีความแตกตางจากหนวยพ้ืนที่อ่ืนๆ ไดแก หนวยพ้ืนที่ที่

เปนที่ต้ังของที่ทําการกลุม หนวยพ้ืนที่ที่เปนเสนทางสายหลักภายในชุมชน หนวยพ้ืนที่ที่เปนเสนทาง

ลัดเลาะในสวนยางและหนวยพ้ืนที่ที่จะออกสูพ้ืนที่นอกชุมชน  

จากน้ันนํามาเขียนเปนแผนภูมิแสดงความสัมพันธในการเช่ือมตอและการจัดวางตัวของ

พ้ืนที่ทําสวน และจัดเรียงขึ้นใหมในลักษณะของแผนภูมิตนไม หรือแผนภูมิจัสติฟายด (Justified 

graph) รวมกับแสดงองคประกอบสําคัญไดแก ตําแหนงสวน ตําแหนงที่ทําการกลุมตําแหนงบานเรือน

ของชาวสวน และระดับความสําคัญของเสนทาง โดยมีผลการวิเคราะหดังภาพที่ 27 
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ภาพที่ 27  แผนภูมิความสมัพันธในการเช่ือมตอและการจัดวางตัวของพ้ืนที่ทําสวนและ J-graph 

ที่มา : การวิเคราะห, 2556 
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รูปแบบความสัมพันธในการเช่ือมตอและการจัดวางตัวของโครงขายการสัญจรที่ชาวสวน 

หรือแผนภูมิจัสติฟายด  มีลักษณะโดยรวมของระบบเปนแบบไมกระจายหนวยความสัมพันธในลําดับ

แรกๆ แตในลําดับถัดไปมีลักษณะคลายตนไมพุมเต้ีย การเดินทางภายในหมูบาน ระหวางบานสูบาน 

ประมาณ 1-3 ลําดับ มีถนนสายหลักของหมูบานเปนเหมือนศูนยกลางกระจายตัวบานออกไป แตละ

บานเดินทางเพียง 1-2 ลําดับก็ถึงถนนสําคัญของหมูบาน การเดินทางจากบานไปสวนประมาณ 3-5 

ลําดับ และจากสวนมายังที่ทําการกลุม ประมาณ 1-4 ลําดับ นอกจากน้ัน เสนทางภายในตางๆ ยัง

สามารถเดินทางถึงกันไดดวยทางลัดหลายทางดังแผนภูมิ โดยเฉพาะทางลัดจากบาน-สวน และบาน-

บาน โดยมีหนวยพ้ืนที่สวนยางอยูลําดับในสุด สวนการเดินทางจากบานออกสูภายนอกประมาณ 5 

ลําดับขึ้นไป ซึ่งนับวามีความซับซอนในระดับที่มากขึ้นกวาการเดินทางภายในในชีวิตประจําวัน  

อาจกลาวไดวา การเช่ือมตอและการจัดวางตัวของโครงขายระบบสัญจรโดยรวมของ

ชาวสวนกลุมยางทวีผล นับวาเปนระบบที่ไมลึกนัก ชาวสวนไปมาหาสูกันและเดินทางไปประกอบ

อาชีพทําสวนในละแวกใกลๆ ไดสะดวก ไมซับซอน แมการเดินทางออกสูภายนอกอาจใชเวลาหรือ

ระยะทางมากขึ้น แตทั้งน้ีจะเปนผลดีที่ทําใหการอยูอาศัยและการทําสวนคอนขางสงบเงียบและปลอด

จากการรบกวนจากภายนอก เน่ืองจากการมีลําดับขั้นตอนในการเดินทางเขาสูหมูบานมากกวาปกติ 

และมีเสนทางลัดสําหรับคนในที่ชวยใหไมตองเดินทางดวยถนนสายหลักของหมูบานเพียงอยางเดียว 

ตลอดจนมีสวนยางโอบลอมชุมชนไว 

นอกจากน้ัน เพ่ือให เห็นภาพที่ ชัดเจนยิ่ ง ข้ึน จึงวิเคราะหคาความลึกเฉลี่ย คา

ความสัมพันธ และจํานวนของโครงขายการสัญจรประเภทตางๆ ประกอบดวยเสนทางสัญจรปกติและ

เสนทางลัดเลาะในสวนยาง ดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 การวิเคราะหทางสถิตความสัมพันธในการเช่ือมตอและการจัดวางตัวเสนทางและพ้ืนที่ทํา

สวนยางพารา 

จํานวนหนวยพ้ืนที่ คาความลึก

เฉลี่ย (MD) 

คาสัดสวนการกระจายความสัมพันธ 

ของหนวยพ้ืนทีใ่ชสอย (RA) เสนทางสัญจรปกติ เสนทางลัดเลาะในสวนยาง 

25 23 32 1.319 

ที่มา : การวิเคราะห, 2556 

 

คาการวิเคราะหทางสถิติพบวา มีจํานวนหนวยพ้ืนที่สัญจรทั้งหมด 48 หนวย มีเสนทาง

สัญจรปกติ 25 หนวยและมีเสนทางลัดเลาะในสวนยาง 23 หนวย มีคาความลึกเฉลี่ย 32 แสดงวา

พ้ืนที่สวนที่ลึกที่สุดหรือไกลสุดที่ชาวสวนตองเดินทางผานประมาณ 32 หนวย ซึ่งเปนปกติของการ

เดินทางไปสวนยาง สวนคาสัดสวนการกระจายความสัมพันธของหนวยพ้ืนที่ใชสอย มีคา 1.319 เปน
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คาที่ใกลเคียง 1 แสดงวาในระบบมีทางเลือกในการสัญจรนอย หรือ “ไมกระจายหนวยพ้ืนที่ใชสอย” 

ซึ่งอาจเกิดจากหนวยพ้ืนที่ของเสนทางลัดเลาะในสวนยางที่มีจํานวนเกือบครึ่งของหนวยเสนทางสัญจร

ปกติ จึงทําใหระบบโดยรวมมีลักษณะคลายระบบถนนปลายตัน แตในระบบเสนทางปกติมีลักษณะ

เปนถนนแบบ Loop ที่แตละหนวยสามารถเช่ือมตอทะลุถึงกันได จึงทําใหโครงสรางโดยรวมเปนแบบ

ผสมผสาน 

จึงอาจสรุปไดวา รูปแบบความสัมพันธในการเช่ือมตอและการจัดวางตัวของโครงขาย

การสัญจร หรือแผนภูมิจัสติฟายดของชาวสวนยางกลุมทวีผล  มีลักษณะโดยรวมของระบบเปนแบบ

ไมกระจายหนวยความสัมพันธ ซึ่งอาจเปนผลมาจากหนวยพ้ืนที่สวนยางที่มีสัดสวนมากเมื่อถูกนํามา

รวมกับหนวยพ้ืนที่สัญจรปกติ แตชาวสวนเองสามารถเดินทางในชีวิตประจําวันและติดตอกันภายในได

สะดวก โดยเฉพาะการเดินทางจากบาน-สวน สวน-กลุมยาง และบาน-บาน ซึ่งมีสวนสําคัญที่เอ้ือให

ชาวสวนเหลาน้ีมีโอกาสพบปะกันไดงาย สงผลตอเน่ืองกับความสัมพันธอันดีตอกันมากย่ิงข้ึน ภายใต

รูปแบบความสัมพันธในการเช่ือมตอและการจัดวางตัวของโครงขายการสัญจรในระบบ ซึ่งเปนแบบ

เฉพาะของชาวสวนในกลุมน้ี 

 

3. ลักษณะเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจของชาวสวนยาง 

จากการเก็บขอมูลทางสังคมเศรษฐกิจของชาวสวน ในกลุมทวีผล พบวา ลักษณะเครือขาย

ทางสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมีพ้ืนฐานมาจากความเปนสังคมเครือญาติ ซึ่งถือเปนสวนสําคัญที่สงผลให

การดําเนินกิจกรรมตางๆ ประสบความสําเร็จ ดังน้ี 

3.1 วิถีชีวิตชาวสวนยาง  

การดําเนินชีวิตชาวสวนยางจะมีลักษณะคลายกันทั้งหมด ในลักษณะที่เปน “ปฎิทินวิถี

ชีวิตชาวสวนยางพารา” ซึ่งเกี่ยวของกับวิถีชีวิตเจาของสวนที่กรีดยางเองเปนอาชีพหลัก โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

3.1.1 ปฎิทินวิถีชีวิตชาวสวนยางพารา 

(1) ปฎิทินรายวัน มีลักษณะที่ชาวสวนจะเตรียมตัวเพ่ือไปกรีดยาง เก็บนํ้ายาง

สดจากตน นํานํ้ายางสดมาขายที่กลุม-น่ังพักพูดคุย- เก็บลางภาชนะสําหรับครั้งตอไป นอนพัก ทํา

สวน-ปลูกผัก ผลไม/ทํากิจกรรมอ่ืนๆ สวนเจาของสวนที่ไมไดกรัดยางเองจะไปรับคายางเองที่กลุมหรือ

ฝากมากับลูกจาง เปนระยะขึ้นอยูกับความสะดวก  

(2) ปฎิทินรายสัปดาห จะคลายกับรายวันที่ในแตละวันก็จะกรีดยางเปนหลัก 

แตจะตองมีวันหยุดพักหนายาง โดยกรีด 2-4 วัน และเวน 1 วัน เปนตน ดังน้ันในหน่ึงสัปดาห 

ชาวสวนจะมีวันหยุดเพ่ือพักหนายางและทําภารกิจอ่ืนๆ ดวย 
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(3)  ปฎิทินรายป สําหรับชาวสวนยางจะตองมีชวงเวลาสําหรับการดูแลสวน

และบํารุงตนยาง ซึ่งในรอบหน่ึงป ชวงปลายปซึ่งตรงกับฤดูฝน ชาวสวนจะใสปุยบํารุงตนยาง และ

ในชวงฤดูรอนจะถางดายหญาในสวนยางใหโลงเตียนและบางรายอาจทายารักษาหนายางดวย 

นอกจากน้ัน เมื่อยางพารามีอายุมากข้ึนชาวสวนจะตองทําการโคนเพ่ือปลูกใหมหมุนเวียนไป 

โดยทั่วไปสมาชิกทวีผลจะโคนยางโดยเฉลี่ยที่อายุ 30 ป  

3.1.2 วิถีชีวิตชาวสวนยางพาราในกลุมยางทวีผล 

ในปฎิทินรายวันและรายสัปดาหที่มีการซื้อขายนํ้ายางที่กลุมจะทําใหชาวสวนมี

โอกาสพบปะ สนทนา แจงขาวสารความเปนไปของกลุมเพ่ือเติมเต็มการดําเนินชีวิตที่กลายเปนกิจวัตร

ประจําวัน ณ ที่ทําการของกลุม ในชวงวันเวลาที่มาทําการซื้อขายนํ้ายางสด คือเวลา 8.00-11.00 น. 

ในชวงฤดูกาลที่มีการกรีดยางอยางเปนปกติ สมาชิกจะมาขายนํ้ายางอยางพรอมเพรียงกันเกือบทุก

หมายเลขสมาชิก สวนในวันฝนตกอาจผูมาขายเพียง 20 รายเปนอยางนอย ในวันที่ฝนตกจะเปนที่รู

กันวาสมาชิกสวนใหญจะไมกรีดยาง กลุมจึงอาจงดรับซื้อในวันดังกลาว รวมทั้งในวันที่เปนชวงเทศกาล

งานบุญ จํานวนสมาชิกอาจกรีดยางนอยกวาปกติเพราะตองไปรวมงานทําบุญของหมูบานในชวงเชา 

การรับซื้อจึงอาจปดเร็วขึ้น ทั้งน้ี ชาวสวนจะวางแผนการกรีดยางลวงหนา โดยจะกําหนดใหวันที่มี

กิจกรรมหรืองานบุญในวันที่ตองเวนการกรีดเพ่ือพักหนายาง (สมหมาย ไชยกูล,สัมภาษณ, กรกฎาคม 

2556) ในบริเวณเดียวกันยังไดจัดใหมีพ้ืนที่สําหรับฟงวิทยุดูโทรทัศน และอานหนังสือพิมพ นิตยสาร 

วารสารตางๆ รวมทั้ง มีกิจกรรมสงเสริมการออมเงินฝากที่ไดจากการขายนํ้ายางในแตละวัน โดย

สมาชิกรอยละ 98 มีการออมเงินทุกวัน สัดสวนการออมเงินของสมาชิกมีความสม่ําเสมอยอดเงินอยูที่ 

20-100 บาท เฉลี่ยวันละ 48 บาท/คน  

นอกจากน้ัน ในแตละวันและแตละสัปดาห การทําสวนยางพาราตองมีการ

บํารุงรักษา การใสปุย การกําจัดวัชพืช โดยสวนใหญจะดูแลรักษาสวนยางเอง (รอยละ 92) สวนที่

ไมไดดูแลเองจะจางลูกจางหรือชวยกันทํากับลูกจาง (รอยละ 8) ชาวสวนมีการนําความรูภูมิปญญาใน

การทําสวนแบบด้ังเดิมมาประยุกตใชในลักษณะการปลูกพืชผักพ้ืนบาน ไมยืนตนแซมในสวนยางพารา 

และบริเวณบาน หรือเรียกวา สวนสมรม ในชวงที่ยังไมสามารถกรีดยางหรือชวงฤดูฝนไดจะอาศัย

พืชผักผลไมในสวนของตนเลี้ยงชีพ สําหรับชาวสวนบางคนอาจปลูกพืชผักสมุนไพรเปนอาชีพเสริม

อยางจริงเชนกัน โดยปลูกทั้งในบริเวณสวนยาง สวนและบริเวณบาน โดยพืชที่ปลูกไดแก ผักเหมียง 

สะตอ กลวย มะพราว เงาะ ทุเรียน มังคุด หนอไม ฯลฯ โดยรอยละ 83.33 จะมีการปลูกพืชผัก 

สมุนไพรและไมปายืนตน สวนรอยละ 16.67 ไมไดปลูกพืชใดๆ เพ่ิมเติม และรอยละ 69 ปลูก

เน่ืองจากไดรับการสนับสนุนจากกลุมทวีผล (การเก็บขอมูล, 2556) 

ในปฎิทินรายปของกลุมทวีผลจะมีกิจกรรมสําคัญ คือ การประชุมเพ่ือปนผล 

และการไปทัศนศึกษาดูงาน (2 ปตอครั้ง) กิจกรรมเหลาน้ี เปนกิจกรรมที่ทีมผูบริหารกลุมมีความต้ังใจ
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สรางความผูกพันกลมเกลียวในหมูสมาชิกใหมีความเนนแฟนมากยิ่งข้ึน และไดรับความรูจาก

การศึกษาดูงาน มาประยุกตใชในการทําสวนของตนเอง 

  

3.2 ประเภทและบทบาทของผูคน  

สมาชิกในกลุมทวีผล มีผูคนหลากหลายชวงอายุ ต้ังแตกลุมวัยรุน กลุมวัยกลางคนและ

กลุมผูใหญ โดยมีอายุประมาณ 25-70 ป อายุโดยเฉลี่ยอยูที่ 45 ป การเปนสมาชิกในกลุมจะ

ประกอบดวย ผูคน 2 ประเภทหลัก ไดแก (1) คณะกรรมการผูมีหนาที่บริหารและดําเนินกิจการตางๆ 

ที่เกี่ยวกับการซื้อขายนํ้ายางสดภายในกลุม (2) สมาชิกทั่วไปผูมีหนาที่สนับสนุนชวยเหลือใหการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ สําเร็จลุลวง โดย 

คณะกรรมการกลุมยาง มีหนาที่ดังน้ี 

1) การรับซื้อและขายนํ้ายางสด ประกอบดวย  

1.1) การวัดคานํ้ายาง (DRC-dry rubber content) มีเจาหนาที่ 4 คน ทํา

หนาที่ยกนํ้ายางสดช่ังนํ้าหนัก เทใสถังใหญ และวัดคาเปอรเซ็นตนํ้ายาง (เปนการหาคาเปอรเซ็นตเน้ือ

ยางแหงของนํ้ายางสด [DRC dry rubber content] โดยการอบแหง) จะผลัดกันทําสลับวัน มี

คาตอบแทนวันละ 150 บาท 

1.2) การรับ-สงนํ้ายางไปยังบริษัท มีเจาหนาที่ 1 คน ทําหนาที่ทุกวัน มี

คาตอบแทนวันละ 150 บาท ทั้งน้ี การสงนํ้ายางสดไปยังบริษัทจะขึ้นอยูกับปริมาณนํ้ายางที่รับซื้อมา

ไดจากสมาชิกในวันน้ันๆ โดยหากมีนํ้ายางในปริมาณมากพอก็จะสงในวันตอวัน แตหากปริมาณนํ้ายาง

มีนอยมากจะสะสมไวสงในวันถัดไป ในขั้นตอนน้ีจไดรับผลกระทบจากราคาซื้อ-ขายยางที่ขึ้นลงไม

เทากัน อาจขาดทุนหรือไดกําไรเพ่ิมขึ้น แตในปจจุบัน กลุมทวีผลมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นและมีปริมาณนํ้ายาง

มากพอที่จะสงขายทุกวัน ทําใหผลกระทบจากความผันผวนของราคายางมีนอยลง 

1.3)  การทําบัญชีรายรับรายจาย มีเจาหนาที่ 1 คน ทําหนาที่ทุกวัน มี

คาตอบแทนวันละ 150 บาท 

2)  ประชุมวางแผนและแกปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายนํ้ายาง ไมวาจะเปนการ

วางแผนหารือเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึ้น หรือการแกปญหาที่พบเจอในแตละวัน ซึ่งถือวามี

นอยมาก โดยบทบาทหลักสําคัญของทีมผูนําที่จะตองทํา คือ การคํานวณผลกําไร-ขาดทุนที่ตองพบ

เจอจากราคายางที่ขึ้นลงทุกวัน รวมทั้งสรางความไววางใจจากสมาชิกและบริษัทที่รับซื้อนํ้ายางให

ไดมาซึ่งนํ้ายางสดที่มีคุณภาพดี เหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนภายในกลุม สมาชิกโดยสวนใหญจะรับทราบ

เรื่องราวจากการพูดคุยตอๆ กัน ดวยนโยบายที่จะไมปดบังขาวสารแกสมาชิก โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่อง

ราคายางที่มีผลตอรายไดประจําวันและผลกําไรที่จะไดรับในแตละป ทําใหสมาชิกรอยละ 100 ไมมี

ความคับของใจในการทํางานของคณะกรรมการกลุม และเช่ือวาการซื้อขายนํ้ายางเปนไปดวยความ
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ซื่อสัตย คณะกรรมการจะพูดคุยถึงสถานการณการซื้อขายรวมกันอยูเสมอ เน่ืองจาก มีความ

รับผิดชอบรวมกัน เล็งเห็นผลประโยชนที่เกิดข้ึนรวมกันและมีพ้ืนฐานที่อยูภายใตความเปนเพ่ือนบาน

หรือญาติพ่ีนองกัน 

สมาชิกทั่วไป มีบทบาทในการใหความรวมมือกันในภารกิจเสริม (เชน การรวมกัน

กอสรางโรงงานผสมปุยอินทรียของกลุม การปลูกไมยืนตนและผักพ้ืนบานแซมในสวนยางพารา เปน

ตน) ตลอดจน การใหความรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ (เชน การประชุมหารือ การประชุม

เพ่ือปนผล ฯลฯ) รวมกับการทํากิจกรรมเชิงสถาบัน (เชน การรวมงานประเพณีวัฒนธรรมของหมูบาน 

ฯลฯ) (สมหมาย ไชยกูล,สัมภาษณ, กรกฎาคม 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28  สวนหน่ึงของคณะกรรมการและสมาชิกในกลุมยางทวีผล (ถายเมื่อป 2555) 

 

3.3 กิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจและเครือขายสนับสนุน  

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของชาวสวนประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ไดแก (1) 

กิจกรรมสวนบุคคล เปนการซื้อขายนํ้ายางสดของสมาชิกแตละคน (2) กิจกรรมของกลุมทวีผล กลุม

ทวีผลประกอบดวยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ไดแก การปนผลประจําปและการทัศนศึกษาดูงาน (3) 

กิจกรรมของหมูบานและกิจกรรมตามเทศกาลงานประเพณีตางๆ ซึ่งมีทั้งที่จัดข้ึนในหมูบานและนอก

หมูบานนอกจากกิจกรรมการซื้อขายนํ้ายางสดซึ่งถือเปนอาชีพหลัก สมาชิกสวนใหญจะใหความ

รวมมือในการเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งหมดที่กลุมจัดขึ้น ดวยเหตุผลที่วาจะไดพบเจอกัน ไดทํา

กิจกรรมรวมกัน มีความสนุกสนาน รวมทั้ง มีความเห็นวาสวนใหญเปนญาติพ่ีนองเพ่ือนบานที่รูจักกัน

ดี โดยใหความรวมมือ รอยละ 78 สวนนอยที่ไมคอยไดเขารวมเน่ืองจากมีงานประจํา ไมสามารถมา

เขารวมได แตจะรับทราบขาวสารของกลุมอยูอยางสม่ําเสมอ สวนกิจกรรมเฉพาะกิจอ่ืนๆ เชน การมา

ศึกษาดูงานจากหนวยงานอ่ืนๆ การไปประชุมอบรมสัมมนาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูของสมาชิก ตาม

ความสนใจ ความถนัดและความสะดวกของแตละบุคคล (การเก็บขอมูล, 2556) 
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ภาพที่ 29  กิจกรรมทีท่ํารวมกันของสมาชิกกลุมทวีผล 

ที่มา : ไดรับความอนุเคราะหจากสมาชิกกลุมยางทวีผล  

 

 

กิจกรรมการปนผลกําไรประจําป 

การศึกษาดูงาน 

การรวมกันประกอบและรับประทานอาหารของสมาชิก 

การฟงบรรยายและอบรมสัมมนาเพ่ิมพูนความรูในการทําสวนยาง 

การรวมกันทําโรงผสมปุยอินทรีย-เคมี เพ่ือรวมกันในกลุม 
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อีกสวนหน่ึงที่เปนเครือขายสนับสนุนกิจกรรมหลักและทําใหสมาชิกมีกิจกรรมรวมกัน

เพ่ิมขึ้น คือ การปลูกพืชผักตางๆ เสริมจากการทําสวนยาง เปนสิ่งที่ทําใหสมาชิกมักจะหาโอกาส

พูดคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวกับวิธีการปลูก การซื้อหาพันธุ ราคาซื้อขาย การจัดจําหนาย ฯลฯ โดย

สมาชิกจะมีทั้งที่รวมตัวกันเปนกลุมยอยๆ ไปขายที่ตลาดนัด บางกลุมจะมีแมคาคนกลางมาซื้อ ณ จุด

ที่กําหนด การสั่งซื้อพันธุพรอมๆ กันเพ่ือใหไดราคาที่ถูกลง เปนตน การปลูกพืชผักสมุนไพรของ

สมาชิกในรอยละ 69 ถือวาเปนเครือขายสนับสนุนการทําอาชีพสวนยางอีกสวนหน่ึง 

 

3.4 ขอตกลงและกฎเกณฑทางสังคม 

การเปนสมาชิกของกลุมทวีผลจะตองปฎิบัติตามขอตกลงของกลุมอยางเครงครัด เพ่ือ

ผลประโยชนและช่ือเสียงของกลุม โดยสมาชิกทุกคนจะทราบถึงขอตกลงตางๆ เปนอยางดี ซึ่งประเด็น

สําคัญ คือ หามผสมสารเคมีและนํ้าลงไปในนํ้ายาง เพ่ือใหไดเปอรเซ็นตความเขมขนและนํ้าหนักเพ่ิม 

เน่ืองจากจะทําใหเปอรเซ็นตความเขมขนหรือคุณภาพยางทั้งหมดสูญเสียไป ซึ่งสงผลตอราคายาง

ทั้งหมดที่นําไปสงขายใหกับทางบริษัทในวันน้ันๆ และสงผลตอเน่ืองถึงผลกําไร-ขาดทุนของสมาชิกเอง

ในชวงที่มีการปนผล กติกาดังกลาวน้ีสมาชิกจะปฎิบัติอยางเครงครัด รวมไปถึงการกําชับลูกจางใหถือ

ปฎิบัติเชนกัน นอกจากน้ัน ขอตกลงของการเขาเปนสมาชิกกลุมทวีผล คือ ตองเปนลูกหลานของ

สมาชิกเดิมที่เปดสวนยางใหม ไมรับบุคคลอ่ืนที่ยายมาจากกลุมอ่ืนๆ เพ่ือปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น

ตามมา และอาจเปนคนนอกหมูบานก็ไดเชนกัน รวมทั้ง รับซื้อรายวันจากคนนอกที่ไมไดเปนสมาชิก

ดวย (สมหมาย ไชยกูล,สัมภาษณ, กรกฎาคม 2556) 

 

4. ปจจัยภายนอกที่เก่ียวของกับการรวมกลุมของชาวสวนยาง 

4.1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทําสวนยาง  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวของโดยตรงตอเครือขายชาวสวน คือ การสื่อสาร 

นอกเหนือจากการพบปะกันแบบซึ่งหนาในระดับบุคคลแลว เครื่องมือสื่อสารในปจจุบันยังชวยใหการ

ดําเนินงานของกลุมทวีผลเปนไปอยางราบร่ืนมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการแจงราคานํ้ายางสดวันตอวันที่

ทําใหไดราคาใกลเคียงกับทองตลาดมากที่สุด นอกจากน้ัน เทคโนโลยีในการวัดคาเปอรเซ็นตเน้ือยาง

แหงของนํ้ายางสด (DRC-dry rubber content) โดยการอบแหง ยังเปนวิธีการที่แมนยําดวยการใช

เครื่องมือวัดคาที่ทันสมัย รวดเร็วและเที่ยงตรง ซึ่งมีผลตอราคาซื้อขายยางโดยรวมของกลุมอยางมาก 

(ภาพที่ 28) (สมหมาย ไชยกูล,สัมภาษณ, กรกฎาคม 2556) รวมทั้ง การผลิตและผสมปุยผสมเคมี-

อินทรีย เปนกิจกรรมหน่ึงของกลุมทวีผล เพ่ือจัดจําหนายใหสมาชิกและบุคคลทั่วไปไดเลือกใชปุยที่

ผสมขึ้นตามสูตรที่เหมาะกับอายุของตนยาง โดยเปนปุยคุณภาพดีและราคาถูกกวาทองตลาด ซึ่งมีสวน

ทําใหไดนํ้ายางปริมาณมากและมีคุณภาพ การทําสวนยางในปจจุบัน ยังมีความสะดวกมากขึ้น จาก
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อุปกรณเครื่องมือตางๆ ที่พัฒนามากย่ิงข้ึน เชน อุปกรณใหแสงสวาง ยานพาหนะในการเดินทางและ

ขนสงผลผลิต ภาชนะบรรจุนํ้ายาง ฯลฯ จึงทําใหไมตองมีการเตรียมตัวที่ยุงยากจนเกินไป ตลอดจน 

การดูแลรักษาสวนก็มีอุปกรณเคร่ืองมือทุนแรงมากขึ้น เชน การขุดหลุมปลูกและใสปุย การกําจัด

วัชพืช ฯลฯ (การเก็บขอมูล, 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 30  เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใชในการวัดคานํ้ายาง 

ที่มา : การเก็บขอมูลภาคสนาม, 2556 

 

4.2 แผนและนโยบายสนับสนุน 

การทําสวนยางหรือการประกอบอาชีพกรีดยางในปจจุบัน ไดรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยกลุมทวีผลมีหนวยงานหลักที่สนับสนุนในการใหความรูเกี่ยวกับการกรีดยาง 

การดูแลรักษา การปลูก การขยายพันธุ ฯลฯ จากหนวยงานหลัก ไดแก สํานักงานกองทุนสงเคราะห

การทําสวนยาง สงขลา (สกย.) พัฒนากรอําเภอนาหมอม เกษตรตําบลนาหมอม สวนสงเสริมการปลูก

ปา สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 (สงขลา) ตลอดจน อบต.นาหมอม สวนนโยบายสําคัญที่มีผลตอ

ชาวสวนยางพารา คือ การกําหนดราคาผลผลิตจากยางพารา ชาวสวนสวนใหญ (รอยละ 68) มีความ

พอใจในราคาที่ซื้อขายในปจจุบัน และบางสวนยังมีความตองการใหยางมีราคามากกวาปจจุบัน (รอย

ละ 32) อยางไรก็ตาม ชาวสวนไดใหเหตุผลวาราคาปจจุบันไดเปนไปตามกลไกราคาทองตลาด ซึ่งมี

ความใกลเคียงกับราคาที่กลุมทวีผลรับซื้อและราคาของกลุมยางอ่ืนๆ ในหมูบานจึงเปนราคาที่ยอมรับ

ได  
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สรุป การศึกษากลไกการขับเคลื่อนเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ของชาวสวน

ยางพารา กรณีศึกษา กลุมนํ้ายางทวีผล ในหมูบานควนจง อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา มีผลที่ได

จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสํารวจพ้ืนที่ การตอบแบบสอบถามดวยการสัมภาษณ การ

สังเกตการณอยางไมมีสวนรวม และการสัมภาษณเชิงลึก มาทําการประมวลผลรวมกันตามตัวแปรที่

กําหนด โดยพบวามีปจจัยหลักที่สําคัญไดแก ลักณะโครงสรางเชิงพ้ืนที่ของชาวสวนยาง ลักษณะ

เครือขายทางสังคมเศรษฐกิจของชาวสวนยาง และปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของกับการรวมกลุมของ

ชาวสวนยาง 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภปิรายผล และเสนอแนะ 

 

ในสวนน้ีเปนการสรุปผลที่ไดจากการศึกษาตัวแปรทั้งในเชิงพ้ืนที่และเชิงสังคมเศรษฐกิจ ที่

เปนกลไกขับเคลื่อนเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจของชาวสวนยางพารา ในหมูบานควนจง อ.นาหมอม 

จ.สงขลา กรณี กลุมยางทวีผล เพ่ือนําไปสูขอคนพบความสัมพันธของปจจัยสําคัญที่เปนกลไกหลักและ

กลไกเสริมที่ทําใหกลุมยางน้ีมีเสถียรภาพ รวมทั้ง แนวโนมในอนาคตเมื่อกลุมมีขนาดใหญข้ึน จากน้ัน

จึงเปนการอภิปรายผล และเสนอแนะแนวทางการคงไวซึ่งความเขมแข็งของเครือขายในการ

ดําเนินการซื้อขายผลผลิตยางพารา ซึ่งเปนอาชีพหลักของสมาชิกชาวสวนกลุมน้ีในลําดับสุดทาย  

 

1. สรุปผลการวิจัย 

เครือขายทางสังคมเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ของชาวสวนยางพารา กรณีศึกษา กลุมนํ้ายางทวีผล ใน

หมูบานควนจง อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา มีกลไกการขับเคลื่อนสําคัญที่ทําใหกลุมมีความ

เขมแข็ง ซึ่งสามารถสรุปได 4 กลไกสําคัญ ดังน้ี 

1.1 กลไกหลักเชิงพื้นที่เปนตัวขับเคลื่อน 

1)  จากรูปแบบการต้ังถิ่นฐานของชาวสวน ที่บานเรือนมักจะเกาะกลุมกันอยูในละแวก

ใกลเคียงในบริเวณตางๆ ของหมูบาน สงผลใหเกิดการพ่ึงพาอาศัยกันในชีวิตประจําวัน ทั้งการผลิต

และการบริโภค มีการประกอบอาชีพเดียวกัน คือ การทําสวนยางพารา และไดนําไปสูการรวมกลุม

เพ่ือซื้อขายผลผลิตรวมกัน 

2)  ชาวสวนยางมีรูปแบบการใชประโยชนที่ดินหลักเพ่ือการทําสวนยางพารา รวมทั้ง

เพ่ือเปนที่ต้ังบานเรือนและที่ทําการกลุมยาง กลายเปนโครงขายบนพ้ืนที่ที่เปนองคประกอบสําคัญใน

การดําเนินชีวิต นอกจากน้ัน ยังมีวัดและโรงเรียนเปนพ้ืนที่สําหรับทํากิจกรรมทางสังคมรวมกัน  

3)  โครงขายการสัญจรของชาวสวนยางพารา มีลักษณะที่เช่ือมโยงกันอยางทั่วถึงเปน

ระบบระหวางบาน สวนและกลุมยาง เพ่ือการเดินทางและการขนสงผลผลิตที่สะดวกรวดเร็ว จึงเกิด

เปนทางหลักและทางลัดที่ชาวสวนในพ้ืนที่จะทราบกันดี เสนทางหลักที่ใชรวมกันจะเช่ือมโยงไปยัง

พ้ืนที่อ่ืนๆ ไดอยางหลากหลายเสนทาง 

4)  รูปแบบความสัมพันธในการเช่ือมตอและการจัดวางตัวของพ้ืนที่ทํากิจกรรมตางๆ 

ทั้งพ้ืนสวน พ้ืนที่ทําการกลุม และพ้ืนที่อยูอาศัย มีการจัดวางตัวอยางเปนลําดับ โดยที่ทําการกลุม

ต้ังอยูในตําแหนงศูนยกลางและกระจายไปสูพ้ืนที่บานและสวนยาง ทําใหการเขาถึงพ้ืนที่ตางๆ ทําได

สะดวกไมซับซอน และไมลึกจนเกินไป 
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1.2 กลไกหลักทางสังคมเปนตัวขับเคลื่อน 

1) วิถีชีวิตชาวสวนยาง มีลักษณะคลายคลึงกัน ภายใตความผูกพันในกลุมเครือญาติที่

มีความคุนเคย ทําใหมีโอกาสรวมกลุมกันไดงาย ทั้งการพบปะ สนทนา แจงขาวสาร และการพ่ึงพา

อาศัยกัน ดังน้ัน การรวมกลุมซื้อขายยางพาราจึงมีลักษณะที่ไมแปลกแยกจากกิจวัตรประจําวันมาก

นัก ยิ่งกวาน้ัน ยังทําใหมีความผูกพันเน่ืองจากตองมีความพรอมเพรียง รวมแรงรวมใจกันในการ

ประกอบกิจกรรมตางๆ ของกลุมและกิจกรรมอ่ืนๆ ในชุมชน 

2) ประเภทและบทบาทของผูคนในกลุม มีลักษณะที่สมาชิกจะมีบทบาทและความ

รับผิดชอบรวมกัน โดยอยูภายใตการกําหนดบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน ทั้งสวนของคณะกรรมการและ

สมาชิกทั่วไปเพ่ือดําเนินกิจการรวมกัน โดยเฉพาะคณะกรรมการจะมีบทบาทสําคัญในการสรางความ

เขาใจใหสมาชิกทุกคนมีความตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ของตนเอง  

3) กิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจและเครือขายสนับสนุน ประกอบดวยกิจกรรมหลัก

ของกลุมและกิจกรรมเสริมซึ่งเปนกิจกรรมหมูบาน ไดเปนสิ่งเกื้อหนุนและสงเสริมซึ่งกันและกัน 

เน่ืองจากสมาชิกสวนใหญมีความเกี่ยวของกับกิจกรรมทั้งสองสวนอยูแลว จึงพรอมที่จะมีสวนรวมใน

การทํากิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 

4) ขอตกลงและกฏเกณฑทางสังคมของกลุมยางทวีผล มีการกําหนดกติกาซึ่ง

กลายเปนเกณฑในการคัดกรองสมาชิกในกลุมที่มีความเครงครัดพอสมควร ทําใหการดําเนินงานของ

กลุมสามารถขับเคลื่อนไปไดโดยไมเกิดปญหา นอกจากน้ัน ยังมีขอตกลงระหวางสมาชิกที่ทําให

สามารถรักษาคุณภาพของผลผลิตไวไดเปนอยางดี 

 

1.3 กลไกหลักทางเศรษฐกิจเปนตัวขับเคลื่อน 

1) อาชีพการทําสวนยางพาราถือเปนรายไดหลักของชาวสวน ซึ่งยางพาราเปนพืช

เศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอรายไดของประเทศ ชาวสวนกลุมน้ีจึงมีการขยายตัวเพ่ิมจํานวนพ้ืนที่ปลูก

และมีการปลูกยางพาราหมุนเวียนทดแทนตนเดิมที่หมดอายุแลวอยางตอเน่ือง รวมทั้งกลุมทวีผลได

สงเสริมใหสมาชิกมีการปลูกพืชยืนตนและพืชสมุนไพรเสริม ทําใหมีผลผลิตที่หลากหลายและ

ปรับเปลี่ยนไปไดตามความตองการของทองตลาดควบคูกัน 

2) การเปนสมาชิกของกลุมมีผลตอบแทนจากการจําหนายผลผลิตหลากหลายรูปแบบ 

ทั้งรายไดจากการขายนํ้ายางและผลผลิตอ่ืนๆ จากยางพารา รายไดจากเงินปนผลและสวัสดิการตางๆ 

อยางสม่ําเสมอ รวมทั้ง สามารถซื้อปุยที่มีคุณภาพดีไดในราคาถูกกวาทองตลาด  

3) สมาชิกมีโอกาสในการสรางฐานะของตนเอง ดวยการเก็บออมเงินที่ไดจากการซื้อ

ขายนํ้ายางในแตละวันอยางอิสระ ซึ่งมีความสะดวกและเกิดแรงจูงใจจากดอกเบ้ียที่สูงกวาการฝากเงิน

ทั่วไป 
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1.4 กลไกเสริมจากปจจัยภายนอก 

1) กลุมไมปดกั้นการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการทาํสวนยางและการรับซื้อผลผลิต ทํา

ให ไดผลผลิตที่มีคุณภาพ มีการดําเนินงานที่นาเช่ือถือ สงผลตอเน่ืองใหกลุมมีความกาวหนาในการ

ดําเนินกิจกรรมน้ี 

2) กลุมยางทวีผลไดรับการสนับสนุนดานตางๆ โดยเฉพาะงบประมาณและความรูใน

การทําสวนยางจากหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่หลายๆ หนวยงาน  

3) ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอรายไดของประเทศ ราคาของผลผลิต

จึงขึ้นอยูกับราคาตลาดโลกและกลไกของภาครัฐ ซึ่งมีสวนทําใหราคาผลผลิตไมตกตํ่าจนเกินไป 

 

ซึ่งทั้งกลไกหลักเชิงพ้ืนที่ กลไกหลักทางสังคม และกลไกหลักทางเศรษฐกิจ จะเปนตัว

ขับเคลื่อนใหเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ของชาวสวนยางในกลุมทวีผลเปนไปอยางลื่นไหล 

โดยมีปจจัยเสริม ไดแก เทคโนโลยีในการทําสวนและการซื้อขายผลผลิต หนวยงานสนับสนุนการทํา

สวนยางและเครือขายสวนยาง  ตลอดจนนโยบายการกําหนดราคายางพาราของภาครัฐ ซึ่งทุกๆ 

ปจจัยมีการประสานกันไดอยางลงตัวทําใหเครือขายการทําสวนยางและการซื้อขายผลผลิตจาก

ยางพาราในกลุมทวีผลเปนไปอยางตอเน่ืองและย่ังยื่น โดยสามารถอธิบายไดดังแผนภูมิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 31  โมเดลกลไกการขบัเคลื่อนเครือขายทางสังคมเชิงพ้ืนที่ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา  

ในกลุมทวีผล อ.นาหมอม จ.สงขลา 
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2. การอภิปรายผล 

จากสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ของ

ชาวสวนยางพารา กรณีศึกษา กลุมนํ้ายางทวีผล ในหมูบานควนจง อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 

สามารถอภิปรายผลและตอบคําถามการวิจัยที่ไดกําหนดไวดังน้ี  

2.1  เครือขายทางสังคมเศรษฐกิจและโครงสรางเชิงพื้นที่ของชาวสวนยางพาราที่เปน

สมาชิกกลุมน้ํายางทวีผล ในหมูบานควนจงในปจจุบันมีลักษณะเปนอยางไร มีเงื่อนไขปจจัยใดท่ี

เปนกลไกการขับเคลื่อน 

เครือขายทางสังคมเศรษฐกิจและโครงสรางเชิงพ้ืนที่ของชาวสวนยางพารา มีเหตุต้ังตน

จากสภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศที่เอ้ืออํานวยใหสามารถปลูกยางพาราไดผลผลิตเปน

อยางดี เกิดเปนอาชีพชาวสวนยางอยางแพรหลาย ประกอบกับการดํารงชีวิตและอยูอาศัยแบบใกลชิด

สนิทสนม สงผลตอเน่ืองใหเกิดการรวมกลุมเพ่ือซื้อขายผลผลิตใหไดในราคาสูง มีอํานวจตอรอง มี

ความสะดวกตอการกระจายผลผลิตในแตละวัน เพ่ือความมั่นคงในอาชีพมากข้ึน ดังเชน การรวมกลุม

เพ่ือซื้อขายนํ้ายางสดของกลุมทวีผล ซึ่งมีกลไกขับเคลื่อนสําคัญใน 4 ประการ ที่กลายเปน

กระบวนการที่สงผลและเกี่ยวเน่ืองกัน ไดแก  

1) กลไกหลักเชิงพื้นที่ ประกอบดวยการต้ังถิ่นฐานแบบเกาะกลุมของชาวสวน

ยางพารา การใชประโยชนที่ดินหลักเพ่ือการทําสวน การอยูอาศัยและการรวมกลุม โครงขายการ

สัญจรที่เช่ือมโยงอยางทั่วถึงระหวางสวน บานและที่ทําการกลุม ตลอดจน ความสัมพันธในการ

เช่ือมตอและจัดวางตัวของพ้ืนที่ทํากิจกรรมที่ไมซับซอนและเปนลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

Doxiadis (1976) ตามทฤษฎีแบบจําลองเอคิสติกซ (Ekistics Model)  ที่วา มนุษยจะมีการ

จัดรูปแบบพ้ืนที่เพ่ือความอยูรอดและยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้น ภายใตองคประกอบพ้ืนฐาน คือ 

สภาพแวดลอมธรรมชาติที่เปนขอบเขตชุมชน ตัวมนุษยเองที่เปนผูเลือกตําแหนงที่ต้ังที่ปลอดภัย สราง

ที่อยูอาศัย แลวเช่ือมโยงกันผานโครงขายบนพ้ืนที่และเครือขายทางสังคม การกําหนดใหพ้ืนที่ทํากิน

อยูในละแวกใกลๆ บานและสัมพันธกับระยะการเดินทางดังที่ Chisholm (1962) กลาวไว 

นอกจากน้ันตามแนวคิดของ  Hillier and Hanson (1984) ที่วา โดยหลักแลวตัวผูอยูอาศัยจะ

กําหนดพ้ืนที่ในสวนของบานเรือนและพ้ืนที่วางโดยรอบ ใหเปนไปตามกิจกรรมและการใชสอยที่

เกิดข้ึน มีการเรียงตัวประกอบกันเปนโครงสรางของพ้ืนที่ที่สัมพันธกับลักษณะทางสังคมของผูคนใน

พ้ืนที่น้ันๆ โดยความซับซอนของโครงขายพ้ืนที่วางและเสนทางตางๆ ก็เกิดจากคนในพ้ืนที่เปนผู

กําหนด 

2) กลไกหลักทางสังคม ประกอบดวยวิถีชีวิตชาวสวนยางที่มีความเปนระบบระเบียบ

ที่ไดยึดถือปฎิบัติกันมา ทั้งในรอบวันต้ังแตเชาจนค่ํา ในรอบเดือนและรอบป ลวนเปนความสัมพันธกับ

ธรรมชาติ สภาพแวดลอมและบุคคลอ่ืนๆ ใหดําเนินชีวิตไดอยางเปนสุข มีการพ่ึงพากันและมีความ
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พรอมเพรียงในการทํากิจกรรมรวมกัน ทั้งกิจกรรมหลักในการทําสวนยางและกิจกรรมเสริมของ

หมูบานที่สนับสนุนและสงเสริมกัน ภายใตบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนและขอตกลงที่มีขึ้นรวมกัน ซึ่งได

ยึดถือปฎิบัติอยางเขมงวด สอดคลองกับแนวคิดของ Poplin (1972) ที่กลาววาผูคนตองมีการพ่ึงพา

อาศัยกันเน่ืองจากไมสามารถคิดหรือทําการทั้งหมดไดเพียงคนเดียว จึงตองมีการรวมกลุมและกระทํา

เพ่ือตอบสนองซึ่งกันและกัน เปนเครือขายทางสังคม โดยเฉพาะในสังคมไทยที่เครือขายซึ่งเกิดจาก

ความเปนญาติพ่ีนองคนคุนเคยจะเปนแรงเกาะเกี่ยวสําคัญที่ทําใหเกิดความแนนแฟนย่ิงข้ึน ดังที่ฉัตร

ทิพย นาถสุภา (2536) กลาวไว นอกจากน้ัน เครือขายที่อยูภายใตการพบปะเผชิญหนาและการมีสวน

รวมในการแบงปนจะชวยเสริมใหการรวมกลุมมีความเขมแข็ง ประกอบกับการมีขอบเขตบนพ้ืนที่ที่

ชัดเจนและมีการจัดลําดับภายในกลุมจะเปนคุณลักษณะที่ Hillier and Hanson (1984) กลาววาจะ

เปนเครือขายที่มีความเฉพาะตัวสูงและมีความมั่นคง 

3) กลไกหลักทางเศรษฐกิจ ที่มีลักษณะของการสรางความมั่นคงใหกับอาชีพการทํา

สวนยาง การสรางใหอาชีพหลักและอาชีพเสริมมีสวนสนับสนุนกัน การมีผลตอบแทนหลากหลาย

รูปแบบเปนแรงจูงใจ เปนการจัดการระบบการผลิต การบริโภค การตลาด การออมและการจัด

สวัสดิการรวมกัน สอดคลองกับทฤษฎีวิธีการผลิตแบบเอเชียและทฤษฎีอนาธิปตยนิยม ที่วา ชาวบาน

จะมีจุดยืนในขบวนการตอสูเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น ภายใตระบบวัฒนธรรมและศักยภาพของตัวเอง ซึ่งเปน

ลักษณะเฉพาะในแบบสังคมเอเชียที่มีความแตกตางจากสังคมในยุโรป โดยพ้ืนฐานของสังคมจะ

ประกอบดวยหนวยยอยที่มีความเปนอิสระ และตางมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันโดยสมัครใจ มีการ

แบงปน และอยูรวมเปนชุมชนขนาดเล็ก รวมทั้ง ยังสอดคลองกับแนวคิดสวราช (Swaraj) และสวเทศี 

(Swadeshi) โดยสวราช ที่มองวาหมูบานสามารถพ่ึงตนเองได การแลกเปลี่ยนกับหนวยงานภายนอก

เปนไปเพ่ือใหพอเพียงมากขึ้น สวนสวเทศีเปนการรับใชและใชประโยชนจากหนวยที่ใกลชิดมากที่สุด

กอน ไมวาจะเปนครอบครัว เพ่ือนบาน และหมูบาน (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2544) 

4) กลไกเสริมจากปจจัยภายนอก ประกอบดวยการใชเทคโนโลยีในการทําสวนยาง

และการซื้อขายผลผลิต นโยบายการกําหนดราคาผลผลิตที่ชาวสวนพึงพอใจ และการมีหนวยงาน

สนับสนุนการทําสวนยางและเครือขายชาวสวน  

 

2.2 เครือขายทางสังคมเศรษฐกิจและโครงสรางเชิงพื้นที่ของชาวสวนยางพารา มี

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางไร และมีวิธีการใดบางในการดํารงรักษากลไกใหเขมแข็ง

เม่ือกลุมมีขนาดใหญขึ้น การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานดังกลาวมีผลใหลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจ

ของผูคนมีการเปลี่ยนแปลงไปดวยหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด รวมทั้งมีแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตเปนอยางไร  
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ทั้งกลไกหลักเชิงพ้ืนที่ กลไกหลักทางสังคม และกลไกหลักทางเศรษฐกิจ จะเปนตัว

ขับเคลื่อนใหเครือขายทางสังคมเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ของชาวสวนยางในกลุมทวีผลเปนไปอยางลื่นไหล 

โดยมีปจจัยเสริม ไดแก เทคโนโลยีในการทําสวนและการซื้อขายผลผลิต หนวยงานสนับสนุนการทํา

สวนยางและเครือขายสวนยาง  ตลอดจนนโยบายการกําหนดราคายางพาราของภาครัฐ ซึ่งทุกๆ 

ปจจัยตองมีการประสานกันอยางลงตัว จึงจะทําใหเครือขายการทําสวนยางและการซื้อขายผลผลิต

จากยางพาราในกลุมทวีผลเปนไปอยางตอเน่ืองและย่ังย่ืน 

อยางไรก็ตาม กลไกเสริมจะมีอิทธิพลที่สงผลตอกลไกหลักใหออนแอลงได โดยเฉพาะ

นโยบายของภาครัฐ เชน การปลอยใหราคายางตกตํ่าลงมากและเปนเวลานาน ก็อาจสงผลใหชาวสวน

ยางมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนประเภทการปลูกพืช แมแตการสงเสริมหรือช้ีนําใหมีการ

ปลูกพืชอ่ืนๆ มากขึ้น โดยไมไดมีความรูอยางแทจริงและยังกอใหเกิดความสับสนแกเกษตรกร 

ตลอดจนการวางผังเมืองที่กําหนดรูปแบบการใชประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรมไปเปนประเภท

อ่ืน รวมทั้งการเวนคืนพ้ืนที่เพ่ือจัดทําสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โดยเฉพาะการตัดถนน การติดต้ัง

เสาไฟฟาแรงสูง ฯลฯ ซึ่งมักครอบคลุมพ้ืนที่สวนยางขนาดใหญ และโดยเฉพาะอยางย่ิง การขยายตัว

ของเมืองที่ทําใหเกิดการกวานซื้อที่ดินของนักลงทุนที่จูงใจดวยคาตอบแทนสูง การขยายตัวของอาคาร

บานเรือน ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน เหลาน้ีลวนเปนเหตุและผลใหกลไกการขับเคลื่อน

เครือขายทางสังคมเชิงพ้ืนที่ของชาวสวนในกลุมทวีผลเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้น 

การดํารงรักษากลไกใหเขมแข็งเมื่อกลุมมีขนาดใหญข้ึน จึงตองเปนการรักษากลไกหลัก

ทุกกลไกเอาไวใหเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตัวเองได ไมหว่ันไหวตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระแส

ตางๆ และหากกลุมมีขนาดใหญขึ้นในอนาคตก็ยังสามารถดํารงรักษาเครือขายเอาไวได โดยเฉพาะ

เครือขายสังคมของความเปนชุมชนหมูบานที่มีความใกลชิดจากการเห็นหนาคาตา และโครงสรางเชิง

พ้ืนที่ที่ชาวบานในชุมชนไดสรางขึ้นเองอยางสัมพันธกับวิถีชีวิตของตน 

 

3.  ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ไดเกิดองคความรูที่สามารถนํามาเปนขอพิจารณาและเปนประโยชนตอ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูที่สนใจ รวมทั้งเปนการบันทึกประวัติศาสตร ภูมิปญญาด้ังเดิม ซึ่งเปนทุนทาง

สังคมของชุมชนทองถิ่นไว ดังน้ี 

3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1)  แผนและนโยบายของภาครัฐควรใหความสําคัญกับราคาผลผลิตจากยางพารา เพ่ือ

เปนแรงจูงใจใหเกษตรกรยังคงประกอบอาชีพการทําสวนยางตอไป ซึ่งจะเปนผลดีตอประเทศทั้ง

ทางดานเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ ตลอดจนระบบสังคมที่มีเอกลักษณในแบบไทยๆ ใหคงอยู 
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2)  ขอกําหนดทางผังเมืองที่เกี่ยวของกับรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน ควรถูกพิจารณา

อยางรอบคอบ เพ่ือคงสภาพหรือรักษาขนาดสัดสวนของพ้ืนที่สวนยางไวใหมากที่สุด 

3) การสนับสนุนดานเงินทุนและความรูที่ถูกหลักการ ทันสมัย แกเกษตรกรชาวสวน

ยาง ยังคงมีความจําเปนเสมอ จึงควรมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอและเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป  

1)  ควรมีการนําโมเดลตนแบบที่ไดจากการศึกษา “กลไกการขับเคลื่อนเครือขายทาง

สังคมเชิงพ้ืนที่ของเกษตรกรชาวสวนยางพารากลุมทวีผล” น้ี ไปประยุกตใชกับเครือขายหรือกลุมยาง

กลุมอ่ืนๆ ทั้งกลุมที่ทําการกอต้ังขึ้นใหม หรือการฟนฟูกลุมที่มีอยูเดิมใหมีเสถียรภาพมากย่ิงขึ้น เพ่ือ

ดํารงความเปนสังคมชาวสวนยางที่เหนียวแนนกลมเกลียว เศรษฐกิจที่เฟองฟูอยางย่ังยืน ภายใต

บริบทและสถานการณที่แตกตางกัน 

2)  วิถีชีวิตเชิงพ้ืนที่ของชาวสวนยางในแบบสมัยใหมที่ปฎิบัติกันอยูในปจจุบัน มีบาง

ประการที่ไดปรับเปลี่ยนไปจากในอดีตตามศักยภาพและตนทุนของตนเอง ซึ่งไมเพียงหมายถึงทุนทาง

ทรัพยากรแตยังรวมถึงทุนทางปญญาและทุนทางสังคม จึงเปนประเด็นที่นาสนใจในการนํามาศึกษา

ตออยางละเอียด เพ่ือเปนการบันทึก เปรียบเทียบภูมิปญญาด้ังเดิม และการพัฒนาตอยอดภูมิปญญา

ใหมๆ ในการทําสวนยางพาราตอไป 

3) การศึกษากลไกการขับเคลื่อนเครือขายทางสังคมเชิงพ้ืนที่ของเกษตรกรที่ปลูกพืช

เศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ เชน ขาว ปาลมนํ้ามัน มันสําปะหลัง สัปปะรด เปนตน ตลอดจน สมุนไพร พืชผัก

พ้ืนบาน ไมผลตางๆ เพ่ือคนหาคุณคา ศักยภาพ แบบแผนในการพัฒนาเครือขายของเกษตรกรใหมี

ความย่ังยืนดวยวิธีการและวิถีของคนในกลุม หรือชุมชนหมูบานเอง  
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