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การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ มน�ำ้ มันเพื่อรองรับการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน: นัยจากเขตปลูกปาล์ มน�ำ้ มันดั้งเดิมในภาคใต้ ของประเทศไทย
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Many research projects have reported the negative impacts of trade
liberalization in ASEAN countries on Thai oil palm farmers because their
competitiveness is inferior to that of Malaysia and Indonesia. This research
investigated the oil palm farmers’ adaptation practices to take part in
ASEAN Economic Community (AEC) creation, and examined factors
affecting their adaptation practices to take part in AEC creation. Suratthani
and Krabi provinces were selected as the research areas. A survey of 206
and 189 representative oil palm farmers in Suratthani and Krabi provinces,
respectively, was conducted using multi-stage sampling. Primary data were
collected using structured interviews. The derived data were then analyzed
using descriptive statistics, manifest content analysis, and an ordered probit
model. The results identified the oil palm farmers’ negative opinions
regarding AEC participation because they considered it would have adverse
impacts on their oil palm farming. However, they had only moderately
occupational adaptation practices. The statistically significant factors
affecting the oil palm farmers’ adaptation practices to take part in AEC
creation were: perceptions on occupational impacts of AEC participation,
number of training sessions on oil palm farming, membership in
cooperatives, satisfaction with oil palm farming, debt level, and the
schooling year. The results are useful for related government agencies to
formulate appropriate agricultural extension strategies.
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั หลายชิ้ นได้รายงานถึงผลกระทบเชิ งลบของ
การเปิ ดเสรี ทางการค้าในกลุ่มประเทศอาเซี ยนที่มีต่อเกษตรกร
ผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันไทย อันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากความสามารถ
ในการแข่งขันของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันไทยด้อยกว่า
เกษตรกรผู ้ ป ลู ก ปาล์ ม น�้ ำมั น ในประเทศมาเลเซี ยและ
อิ นโดนี เซี ย งานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึ กษาการปรั บตัวของเกษตรกร
ผูป้ ลู ก ปาล์ม น�้ำ มัน เพื่ อ รองรั บ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย น และวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมดัง กล่ า ว
โดยเลือกจังหวัดสุ ราษฎร์ธานีและกระบี่เป็ นพื้นที่วิจยั ตัวอย่าง
คือ เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานีจำ� นวน
206 ราย และจังหวัดกระบี่จำ� นวน 189 ราย ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้น ตอน รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้แ บบสั ม ภาษณ์
เชิ งโครงสร้ าง และวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา
การวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏ และแบบจ�ำลองโพรบิทเชิงล�ำดับ
ผลการวิจยั พบว่า แม้เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมีความเห็นว่า
การเข้าร่ วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนจะมีผลกระทบเชิ งลบ
ต่ออาชีพการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน แต่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน
มีการปรับตัวในการประกอบอาชีพเพียงระดับปานกลาง ปั จจัย
ที่ ส่ งผลต่ อการปรั บตัวของเกษตรกรผูป้ ลู กปาล์มน�้ำมันเพื่อ
รองรั บการเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนอย่างมี นัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ การรับรู ้ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพจาก
การเข้าร่ วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่ วม
การอบรมเกี่ ยวกับการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน การเป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ ความพึ ง พอใจต่ อ อาชี พ การท�ำ สวนปาล์ม น�้ำ มัน
หนี้ สิน และจ�ำนวนปี ที่ได้รับการศึกษา ผลการวิจยั ในครั้งนี้ จะ
เป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ ยวข้องในการก�ำหนด
กลยุทธ์การส่ งเสริ มการเกษตรที่เหมาะสมต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การปรับตัว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน เกษตรกร
ผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน การผลิตปาล์มน�้ำมัน แบบจ�ำลองโพรบิท
เชิงล�ำดับ

บทน�ำ
ประเทศไทยมีชยั ภูมิในการปลูกปาล์มน�้ำมัน รวมถึงมี
ความสามารถในการผลิตน�้ำมันปาล์มเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
บริ โภคของตลาดภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ (สุกลั ยา, 2546)
และยังมีผลผลิตส่ วนเกิ นที่สามารถส่ งออกไปขายยังประเทศ
คู่คา้ ที่สำ� คัญ ได้แก่ มาเลเซี ย อินเดีย อิตาลี เมียนมาร์ กัมพูชา

(ศู น ย์ส ารสนเทศการเกษตร, 2559) โดยในปี พ.ศ. 2558
ประเทศไทยมี พ้ื น ที่ ป ลู ก ปาล์ ม น�้ำมัน มากเป็ นอัน ดับ ที่ 6
(4.38 ล้านไร่ ) รองจากพื้นที่ปลูกข้าวนาปี (62.20 ล้านไร่ ) พื้นที่
ปลูกยางพารา (25.25 ล้านไร่ ) พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน (13.56
ล้านไร่ ) พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (6.71 ล้านไร่ ) และพื้นที่
ปลูกมันส�ำปะหลังโรงงาน (6.54 ล้านไร่ ) ตามล�ำดับ ขณะที่
จ�ำ นวนเกษตรกรผู ้ป ลู ก ปาล์ ม น�้ำมัน มี ม ากเป็ นอัน ดับ ที่ 8
(0.21 ล้านครัวเรื อน) รองจากเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี (3.39
ล้านครัวเรื อน) เกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา (1.61 ล้านครัวเรื อน)
เกษตรกรผูป้ ลูกมันส�ำปะหลังโรงงาน (0.66 ล้านครั วเรื อน)
เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยโรงงาน (0.44 ล้านครัวเรื อน) เกษตรกร
ผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (0.39 ล้านครัวเรื อน) เกษตรกรผูป้ ลูก
มะพร้าว (0.24 ล้านครัวเรื อน) และเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปรัง
(0.22 ล้านครัวเรื อน) ตามล�ำดับ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร, 2559)
ปัจจุบนั ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนภายใต้กรอบความร่ วมมือและข้อตกลงตามพันธะสัญญา
ของการเป็ นประชาคมอาเซียน เพื่อเสริ มสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ซึ่ งส่ งผลให้ผผู ้ ลิต/ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมัน
ของไทยตั้งแต่ตน้ น�้ำจนถึ งปลายน�้ำต้องเผชิ ญกับโอกาสและ
อุปสรรคทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนได้รับ
ผลกระทบเชิงลบอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ (สุรีวรรณ, 2554) การวิจยั
ครั้งนี้จึงได้เล็งเห็นถึงความเป็ นไปได้ที่กรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปรับลดอัตราภาษีนำ� เข้าน�้ำมันปาล์ม
ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซี ยนจนเหลือร้อยละ 0 ซึ่ งด�ำเนิ นการ
มาตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 และการยกเลิกมาตรการกีดกัน
ที่มิใช่ภาษีศุลกากร เพือ่ ให้สินค้าสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี
จะมี ผ ลท�ำ ให้ ส ภาพแวดล้อ มของการผลิ ต ปาล์ม น�้ำมัน ใน
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิ ม เพราะการด�ำเนิ น
นโยบายปกป้องและคุม้ ครองผูผ้ ลิต/ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม
ปาล์มน�้ำมันของภาครัฐไม่สามารถกระท�ำได้ หรื อกระท�ำได้ใน
ขอบเขตที่จำ� กัดมากขึ้น ซึ่ งน่ าจะสร้ างความวิตกกังวลให้กบั
เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันแต่ละรายในระดับที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตามในปั จจุ บนั รั ฐบาลได้ด ำ� เนิ นมาตรการควบคุ ม
การน�ำเข้าน�้ำมันปาล์ม โดยก�ำหนดให้น้ ำ� มันปาล์มเป็ นสิ นค้า
ที่ ต ้อ งขออนุ ญ าตน�ำ เข้า การน�ำ เข้า ในแต่ ล ะครั้ งต้อ งได้รั บ
การอนุ มตั ิจากคณะรัฐมนตรี และองค์การคลังสิ นค้า (อคส.)
เป็ นผูน้ ำ� เข้า
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ภายใต้สถานการณ์และบริ บทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปจึงมีความจ�ำเป็ นที่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันจะต้องปรับตัว
ภายใต้เงื่อนไขและข้อจ�ำกัดของทรัพยากร ทุนทางวัฒนธรรม
โอกาสของการรับรู ้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
รวมไปถึงโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จสังคมที่เกษตรกรเผชิ ญอยู่
เพื่อความอยูร่ อดของอาชี พการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันในอนาคต
งานวิจยั นี้จึงได้กำ� หนดวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการ คือ (1) เพื่อ
รับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
จากการเข้าร่ วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และ (2) เพื่อศึกษา
การปรั บ ตัว และวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การปรั บ ตัว ของ
เกษตรกรผูป้ ลู กปาล์มน�้ำมันเพื่อรองรั บประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน ผลการวิจยั ที่ ได้คาดว่าจะเป็ นข้อมู ลเบื้ องต้นให้แก่
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการน�ำ ไปใช้ว างแผน หรื อ
ก�ำหนดกลยุทธ์ การส่ งเสริ มการเกษตรที่ เหมาะสม เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน
ในพื้นที่วจิ ยั และพื้นที่อื่นที่มีสภาพทางเศรษฐสังคมใกล้เคียงกัน
และ/หรื อมีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ยงั คาดหวังว่า
งานวิจยั นี้ จะเป็ นแรงผลักดันและแรงบันดาลใจให้เกิดการวิจยั
ในบริ บทการปรับตัวของเกษตรกรไทยภายใต้กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยนต่อไป

การตรวจเอกสาร
วรางค์ (2551) ได้รายงานว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2541 ถึง ปี
พ.ศ. 2549 ประเทศไทยมีตน้ ทุนการใช้ทรัพยากรภายในประเทศ
(Domestic Resource Cost [DRC]) ในการผลิตปาล์มน�้ำมัน
โดยเฉลี่ย ต�่ำกว่าต้นทุนการน�ำเข้าน�้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ
(มีคา่ DRC น้อยกว่าหนึ่ง) แสดงว่า ประเทศไทยมีความได้เปรี ยบ
โดยเปรี ยบเทียบในการผลิตปาล์มน�้ำมัน แต่เมือ่ พิจารณาในบริ บท
ของการค้าระหว่างประเทศโดยเปรี ยบเทียบกับประเทศอินโดนีเซีย
และมาเลเซี ย ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและส่ งออกน�้ำมันปาล์มรายใหญ่
ของโลก อีกทั้งยังเป็ นประเทศคู่แข่งขันทางการค้าที่สำ� คัญของ
ไทยแล้วกลับพบว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน
ต�่ำกว่า (เอกรัตน์, 2555) นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบตั ิการเศรษฐกิ จ
การเกษตร (2555) ได้ร ายงานว่า ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย และ
มาเลเซี ยมีความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในการส่ งออกน�้ำมัน
ปาล์ม (มี ค่ า ดัช นี ค วามได้เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บที่ ป รากฏ
[Revealed Comparative Advantage: RCA] มากกว่าหนึ่ ง)
ส่ ว นประเทศไทยอยู่ใ นฐานะที่ เ สี ย เปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บ
ในการส่ งออกน�้ำมันปาล์ม (มี ค่าดัชนี RCA น้อยกว่าหนึ่ ง)
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุภาพันธ์ (2548) และ วรางค์ (2551)
ที่ ร ายงานค่ า ดัช นี RCA ในการส่ ง ออกน�้ำมัน ปาล์ ม ของ
ประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน
แม้ว่าประเทศไทยสามารถผลิตปาล์มน�้ำมันในระดับ
ที่ พ่ ึงพาตนเองได้ แต่ เมื่ อเข้าสู่ กรอบการค้าเสรี อาเซี ยนแล้ว
เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันในประเทศไทยกลับได้รบั ผลกระทบ
เชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีความจ�ำเป็ นที่จะต้องปรับตัว
ดังงานวิจยั ของวรวงศ์ (2544) ที่รายงานว่า เขตการค้าเสรี อาเซียน
มีผลกระทบเชิงลบต่อเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน โดยเฉพาะ
เกษตรกรที่ไม่สามารถปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตปาล์ม
น�้ำมันให้สามารถแข่งขันได้ หรื อมีการปลูกปาล์มน�้ำมันโดย
อาศัยธรรมชาติเป็ นหลัก เนื่ องจากโครงสร้างต้นทุนการผลิต
ปาล์ ม น�้ำมัน ของไทยมี ค วามเสี ย เปรี ยบมาเลเซี ย เกื อ บทุ ก
รายการ ยกเว้นค่าจ้างแรงงาน ซึ่ งจิ รายุ (2553) ได้ระบุไว้ว่า
ค่าจ้างแรงงานต่อเดือนในประเทศไทยต�่ำกว่าประเทศมาเลเซี ย
เกื อ บ 1 เท่ า ขณะที่ ว งศ์ข จร (2544) ได้ร ายงานในท�ำ นอง
เดี ย วกัน ว่ า เกษตรกรผู ้ป ลู ก ปาล์ม น�้ำมัน เป็ นกลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากเขตการค้าเสรี อาเซี ยนมากที่ สุด เมื่ อเที ยบกับ
กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ต /ผูป้ ระกอบการอื่ น ในอุ ต สาหกรรมปาล์ม น�้ำ มัน
โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อ ยที่ มี ส วนปาล์ม น�้ำ มัน ขนาดเล็ก
(พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน�้ำมันไม่เกิน 50 ไร่ ) และเป็ นอิสระต่อกัน
ซึ่งเกษตรกรเหล่านี้โดยส่ วนใหญ่มีการจัดการสวนปาล์มน�้ำมัน
ไม่ดีเท่าที่ควร ท�ำให้มีตน้ ทุนการผลิตสู ง อีกทั้งปริ มาณผลผลิต
ปาล์ม น�้ำ มัน ที่ เ ก็ บ เกี่ ย วได้ใ นแต่ ล ะฤดู ก าลค่ อ นข้า งต�่ำ และ
ไม่สม�่ำเสมอ เนื่ องจากเกษตรกรมีอตั ราการใส่ ปุ๋ยเคมีต่ ำ� และ
มีการใช้ปุ๋ยปลอม รวมทั้งไม่ได้ใช้พนั ธุ์ปาล์มน�้ำมันที่มีคุณภาพ
และปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ประเทศไทยยังเผชิญ
กับ ปั ญ หาการขาดแรงงานที่ มี ท ัก ษะในการตัด ผลปาล์ม สุ ก
ท�ำให้ผลผลิตปาล์มน�้ำมันที่เก็บเกี่ยวได้มีผลปาล์มดิบ (มีอตั รา
การให้น้ ำ� มันน้อย) ปะปนค่อนข้างมาก ส่ งผลให้ราคาผลผลิต
ปาล์มน�้ำมันที่เกษตรกรขายได้ต่ำ� กว่าที่ควรจะเป็ น และปั ญหา
ดังกล่าวยังเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทำ� ให้ปาล์มน�้ำมันของไทยมีอตั รา
การให้น้ ำ� มันเฉลี่ย (น้อยกว่าร้อยละ 20) น้อยกว่าของมาเลเซี ย
และอินโดนี เซี ย (ร้อยละ 20 ขึ้นไป) (อัทธ์, 2553) นอกจากนี้
เอกรัตน์ (2555) ได้รายงานว่า การยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี
ในสินค้าน�้ำมันปาล์มของไทย จะท�ำให้ปริมาณการผลิตน�้ำมันปาล์ม
ภายในประเทศและอุปสงค์ของภาคครัวเรื อนต่อน�้ำมันปาล์ม
ภายในประเทศลดลง ในทางกลับกันอุปสงค์ของภาคเอกชนต่อ
การน�ำเข้าน�้ำมันปาล์มจะเพิ่มขึ้น และส่ งผลให้ภาคการผลิ ต
น�้ำมันปาล์มขาดดุลการค้า
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งานวิจ ยั เกี่ ย วกับ การปรั บ ตัวของเกษตรกรที่ ผ่านมา
ในอดีตทั้งในและต่างประเทศที่ใช้การวิเคราะห์ตวั แปรตามที่มี
ลักษณะแบบเรี ยงล�ำดับยังมีจำ� นวนน้อย ตัวอย่างเช่น Thuyen,
Chaovanapoonphol, and Jintrawet (2014) ใช้แบบจ�ำลอง
โลจิ ทเชิ งล�ำดับในการวิเคราะห์การปรับตัวของเกษตรกรต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในประเทศเวียดนาม และ
Quiroga, Suarez, and Solis (2015) ใช้แบบจ�ำลองโพรบิ ท
เชิงล�ำดับในการวิเคราะห์การรับรู ้ความสามารถในการปรับตัว
ของเกษตรกรต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ
ในประเทศนิ การากัว ทั้งนี้ แม้ว่าแบบจ�ำลองโลจิ ทเชิ งล�ำดับ
สมมติให้ตวั แปรสุ่ มคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบโลจิสติก
ขณะที่ แ บบจ�ำ ลองโพรบิ ท เชิ ง ล�ำ ดับ สมมติ ใ ห้ ต ัว แปรสุ่ ม
คลาดเคลือ่ นมีการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน แต่เมือ่ เปรี ยบเทียบ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมาณค่าของแบบจ�ำลองทั้งสองพบว่า
มีความใกล้เคียงกัน หรื อแตกต่างกันไม่มาก ดังนั้นการตัดสิ นใจ
ว่าจะใช้แบบจ�ำลองชนิดใด จึงขึ้นอยูก่ บั ความชอบและความสะดวก
ของนักวิจยั (Liu, 2016)

วิธีการวิจยั
งานวิจยั นี้ใช้จงั หวัดสุราษฎร์ธานีและกระบีเ่ ป็ นพื้นทีว่ จิ ยั
เนื่ อ งจากทั้ง 2 จัง หวัด มี พ้ื น ที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต ปาล์ม น�้ำมัน และ
ผลผลิตปาล์มน�้ำมันต่อพื้นที่มากที่สุด 2 อันดับแรกของภาคใต้
และของประเทศไทย ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ
ครัวเรื อนเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันจ�ำนวน 29,083 ครัวเรื อน
ซึ่ งเป็ นข้อ มู ล สถิ ติ ใ นปี พ.ศ. 2558 ของส� ำ นัก งานเกษตร
จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี แ ละส� ำ นั ก งานเกษตรจัง หวัด กระบี่
การก�ำหนดขนาดของตัวอย่างได้ใช้สูตรของ Yamane (1967)
โดยยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการสุ่ มตัวอย่าง

ไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่ งได้จำ� นวนตัวอย่าง 395 ราย (1 ครัวเรื อน
ต่อตัวแทนเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน 1 ราย) การสุ่ มตัวอย่าง
ได้ใช้วธิ ีการแบบหลายขั้นตอน โดยเริ่ มจากการเลือกแบบเจาะจง
ซึ่ งมี เกณฑ์ในการเลื อก คื อ เป็ นอ�ำเภอที่ มีจำ� นวนครั ว เรื อน
เกษตรกรผู ป้ ลู ก ปาล์ม น�้ำ มัน มากที่ สุ ด ของจัง หวัด และใน
อันดับรองลงมาตามล�ำดับ โดยผลรวมของจ�ำนวนครั วเรื อน
เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันในอ�ำเภอทีเ่ ลือกไว้มสี ดั ส่วนมากกว่า
ร้อยละ 50 ของจ�ำนวนครัวเรื อนเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน
ทั้งหมดในจังหวัดนั้น ซึ่ งในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มี 5 อ�ำเภอ
และจังหวัดกระบีม่ ี 3 อ�ำเภอ หลังจากนั้นได้ทำ� การสุ่มแบบแบ่งชั้น
ตามจ�ำนวนอ�ำเภอทีเ่ ลือกไว้ของแต่ละจังหวัดดังแสดงในตารางที่ 1
ในแต่ละอ�ำเภอได้ใช้การสุ่ มแบบเป็ นระบบ เนื่ องจากรายชื่ อ
เกษตรกรผู ป้ ลู ก ปาล์ม น�้ำ มัน ในทะเบี ย นของกรมส่ ง เสริ ม
การเกษตรมีการจัดล�ำดับอย่างเป็ นระบบ
การรวบรวมข้อ มู ล ในช่ ว งเดื อ นเมษายนถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ใช้แบบสัมภาษณ์เชิ งโครงสร้างที่ผ่าน
การประเมิ น จากผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ และ/หรื อ
ความรู ้ในเรื่ องปาล์มน�้ำมันเป็ นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยสงขลา
นคริ นทร์ จำ� นวน 5 ท่าน ซึ่ งมีค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละ
ข้อค�ำถามมากกว่า 0.60 และมีค่าความเชื่ อมัน่ ตามวิธีการของ
Cronbach (1990) ในระดับที่ยอมรับได้ (Ebel & Frisbie, 1986;
Nunnally & Bernstein, 1994) ข้อค�ำถามเน้นเฉพาะการปรับตัว
ในการประกอบอาชีพการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันเท่านั้น ซึ่งจ�ำแนก
เป็ น 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการ ทรัพยากรมนุ ษย์ การเงิน และ
การด�ำ รงชี พ โดยข้อ ค�ำ ถามเป็ นแบบ 2 ตัว เลื อ กตอบ คื อ
มีการปฏิบตั ิในปัจจุบนั แทนด้วย 1 และไม่ได้ปฏิบตั ิในปัจจุบนั
แทนด้วย 0 ทั้งนี้หากเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันตอบว่าไม่ได้
ปฏิบตั ิ ณ ปั จจุบนั ในประเด็นนั้น จะมีการถามต่อว่า ท่านจะ
มีการปฏิบตั ิในอนาคตหรื อไม่

ตารางที่ 1 ประชากรและตัวอย่างในการวิจยั
จังหวัด/อ�ำเภอ
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
1. อ�ำเภอพุนพิน
2. อ�ำเภอท่าชนะ
3. อ�ำเภอพระแสง
4. อ�ำเภอไชยา
5. อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์
รวม 5 อ�ำเภอ

ประชากร
28,222
4,316
3,133
2,895
2,878
2,040
15,262

ตัวอย่าง
–
58(28.16%)
42(20.39%)
39(18.93%)
39(18.93%)
28(13.59%)
206(100.00%)

จังหวัด/อ�ำเภอ
จังหวัดกระบี่
1. อ�ำเภออ่าวลึก
2. อ�ำเภอคลองท่อม
3. อ�ำเภอปลายพระยา

รวม 3 อ�ำเภอ

ประชากร
23,079
5,210
4,404
4,270

หน่ วย: ครัวเรื อน
ตัวอย่าง
–
71(37.56%)
60(31.75%)
58(30.69%)

13,884

189(100.00%)
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏ เกณฑ์การประเมินการปรับตัว
ของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน คือ มาก (0.67–1.00 คะแนน)
ปานกลาง (0.34–0.66 คะแนน) และน้อย (0.00–0.33 คะแนน)
ในส่ วนของการหาปั จจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของเกษตรกร
ผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันได้ทำ� การวิเคราะห์ผ่านแบบจ�ำลองโพรบิท
เชิงล�ำดับ (ordered probit model) ซึ่ งใช้ในกรณี ที่ตวั แปรตาม
เป็ นตัว แปรเชิ ง คุ ณ ภาพที่ มี ร ะดับ การวัด ในมาตรเรี ย งล�ำ ดับ
และท�ำ การประมาณค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ของตัว แปรด้ว ยวิธี ก าร
ความควรจะเป็ นสู งสุ ด (Maximum Likelihood Estimation
[MLE]) ซึ่ งได้กำ� หนดรู ปแบบของแบบจ�ำลองดังนี้

โดยก�ำหนดให้ yi* หมายถึง การปรับตัวโดยภาพรวม
ของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน จ�ำแนกเป็ น 3 ล�ำดับ คือ 3, 2
และ 1 หมายถึง เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมีการปรับตัวใน
ระดับมาก ปานกลาง และน้อย โดยค�ำนวณจากคะแนนเฉลี่ย
การปรั บตัวของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันทั้ง 4 ด้าน ซึ่ งมี
คะแนนเฉลี่ ยอยู่ในช่ วง 0.00–1.00 คะแนน การก�ำหนดช่ วง
คะแนนเฉลี่ ย เพื่ อ จัด ล�ำ ดับ เป็ นไปตามเกณฑ์ก ารประเมิ น
การปรั บ ตัว ของเกษตรกรผู ป้ ลู ก ปาล์ม น�้ำ มัน ดัง ที่ ไ ด้ก ล่ า ว
ไปแล้ว ข้า งต้น xi′ หมายถึ ง ตัว แปรอิ ส ระจ�ำ นวน 11 ตัว
ดังแสดงในตารางที่ 2 β หมายถึง พารามิเตอร์ ที่ตอ้ งการทราบ
ค่า และ ui หมายถึง ตัวแปรสุ่ มคลาดเคลื่อนที่มีการแจกแจง
แบบปกติมาตรฐาน (Liu, 2016)

yi* = xi′β + ui

ตารางที่ 2 ตัวแปรอิสระในแบบจ�ำลองโพรบิทเชิงล�ำดับ
ตัวแปร
ความหมาย
GEN เพศ เป็ นตัวแปรหุ่น โดยที่เพศหญิงแทนด้วย 1
และเพศชายแทนด้วย 0
AGE อายุ (ปี )
EDU จ�ำนวนปี ที่ได้รับการศึกษา (ปี )
COO การเป็ นสมาชิกสหกรณ์ เป็ นตัวแปรหุ่น โดยที่เป็ น
สมาชิ กของสหกรณ์แทนด้วย 1 และไม่ได้เป็ น
สมาชิกของสหกรณ์แทนด้วย 0
VDE หนี้สิน (บาท)
EPA ประสบการณ์การท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน (ปี )
SAT ความพึงพอใจต่ออาชีพการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน
มี 3 ระดับ คือ มากแทนด้วย 3 ปานกลางแทนด้วย
2 และน้อยแทนด้วย 1
PER การรับรู ้ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพจากการ
เข้าร่ วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีคะแนนเฉลี่ย
อยูใ่ นช่วง 1.00–5.00 คะแนน โดยที่ 5 แทนด้วย
มากที่สุดจนถึง 1 แทนด้วยน้อยที่สุด
TRA จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่ วมการอบรมเกี่ยวกับ
การท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน (ครั้ง)
NVI จ�ำนวนครั้งทีไ่ ด้รบั การตรวจเยีย่ ม/การให้คำ� แนะน�ำ
จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ (ครั้ง)
SYS ระบบการผลิตปาล์มน�้ำมัน เป็ นตัวแปรหุ่น โดยที่
ระบบการผลิตปาล์มน�้ำมันและพืชชนิดอืน่ แทนด้วย
1 และระบบการผลิตปาล์มน�้ำมันเชิงเดีย่ วแทนด้วย 0

จ�ำนวน
ค่าสู งสุ ด ค่าต�่ำสุ ด
1 = 197 (49.87%)
–
–
0 = 198 (50.13%)
–
87
22
–
18
0
1 = 200 (50.63%)
–
–
0 = 195 (49.37%)
–
7,000,000
–
48
3 = 193 (48.86%)
–
2 = 181 (45.82%)
1 = 21 (5.32%)
–
5

ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต
–
52.86±12.60
7.25±4.21
–

0
1
–

296,481.52±722,704.07
17.94±8.99
–

1

3.44±0.75

–

12

0

1.23±2.43

–

48

0

0.69±2.84

1 = 164 (41.52%)
0 = 231 (58.48%)

–

–

–

806
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ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
ความคิด เห็ น เกี่ย วกับ ผลกระทบต่ อ การประกอบอาชี พ จาก
การเข้ าร่ วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันเกื อบทั้งหมด (383 ราย
หรื อร้อยละ 96.96) มีความเห็นว่า การเข้าร่ วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยนของไทยจะมี ผลกระทบเชิ งลบต่ออาชี พการท�ำสวน
ปาล์มน�้ำมันของตนเอง โดยเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันใน
จ�ำนวนนี้ได้มีการกล่าวเสริ ม ซึ่ งสรุ ปได้วา่ ประเทศไทยยังไม่มี
ความพร้อมที่จะแข่งขันทางการตลาดในเรื่ องปาล์มน�้ำมันกับ
ต่ า งประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซี ย และอิ น โดนี เ ซี ย
เพราะต้น ทุ น การผลิ ต ปาล์ม น�้ำ มัน ของประเทศไทยสู ง กว่า
ขณะที่ปริ มาณผลผลิตปาล์มน�้ำมันที่ผลิตได้น้ นั กลับน้อยกว่า
และหากการน�ำเข้าน�้ำมันปาล์มจากประเทศมาเลเซี ยสามารถ
ด�ำเนินการได้โดยเสรี จะท�ำให้อุปทานการส่ งออกน�้ำมันปาล์ม
ของประเทศมาเลเซี ยมายังประเทศไทยเพิ่มสู งขึ้ น เนื่ องจาก
น�้ำมันปาล์มของประเทศมาเลเซียมีราคาต�่ำกว่าของประเทศไทย
แต่ทว่าอุตสาหกรรมต่อเนื่ องภายในประเทศที่ใช้น้ ำ� มันปาล์ม
เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตสินค้า เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
อุตสาหกรรมน�้ำมันไบโอดีเซล อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และ
อุตสาหกรรมทีม่ ใิ ช่อาหารน่าจะได้รบั ประโยชน์ เพราะมีทางเลือก
ในการจัดหาวัตถุดิบราคาถูก ท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตสิ นค้าลดลง
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดงั กล่าวจะส่งผลให้ผผู ้ ลิตน�้ำมันปาล์ม
ภายในประเทศสู ญ เสี ย รายได้ เนื่ อ งจากผู ป้ ระกอบการใน
อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งจะเปลี่ ย นไปรั บ ซื้ อ น�้ำ มัน ปาล์ม จาก
ประเทศมาเลเซี ย แทนน�้ำมัน ปาล์ ม ที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศ
ซึ่ งมี ร าคาสู ง กว่ า ดัง นั้น หากเกษตรกรผู ป้ ลู ก ปาล์ม น�้ำ มัน
มี การปรั บตัวภายใต้เงื่ อนไขและข้อจ�ำกัดที่ เผชิ ญอยู่ เพื่อให้
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตปาล์มน�้ำมันสู งขึ้น และสามารถแข่งขัน
กับ ต่ า งประเทศได้ เกษตรกรผู ้ป ลู ก ปาล์ม น�้ำมัน และกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคสินค้าทีผ่ ลิตจากน�้ำมันปาล์มจะได้รบั ประโยชน์ กล่าวคือ
เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันจะมีตน้ ทุนการผลิตปาล์มน�้ำมันลดลง
และ/หรื อปริ มาณผลผลิตปาล์มน�้ำมันเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน
มีความเป็ นไปได้สูงที่ราคาสิ นค้าที่ผลิตจากน�้ำมันปาล์มจะลดลง
เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันจ�ำนวน 12 ราย หรื อร้อยละ
3.04 มีความเห็นว่า การเข้าร่ วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ประเทศไทยจะมี ผลกระทบทั้งเชิ งบวกและเชิ งลบต่ ออาชี พ
การท�ำสวนปาล์มน�้ำมันของตนเอง ในส่ วนของความคิดเห็น
เชิงบวกสรุ ปได้วา่ การเข้าร่ วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนของ

ประเทศไทยน่าจะมีผลท�ำให้ประสิ ทธิภาพการผลิตปาล์มน�้ำมัน
ของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันไทยเพิ่มขึ้น และเทคโนโลยี
การผลิ ตปาล์มน�้ำมันในประเทศไทยจะมี การพัฒนามากขึ้ น
อัน เป็ นผลสื บ เนื่ อ งมาจากการปรั บ ตัว ของเกษตรกรผูป้ ลู ก
ปาล์มน�้ำมัน รวมทั้งการส่ งเสริ มและสนับสนุ นจากหน่วยงาน
ทั้งของภาครั ฐและภาคเอกชน การน�ำเข้าปั จจัยการผลิ ตและ
เทคโนโลยีที่มีราคาถูกกว่า เช่น ปุ๋ ยเคมี การได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน�้ำมันที่ทนั สมัย ตลอดจนการสร้าง
เครื อข่ า ยการผลิ ต ปาล์ม น�้ำมัน และการสร้ า งพัน ธมิ ต รกับ
ผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิกอาเซียน
การปรั บ ตั ว และปั จ จั ย ที่ส่ ง ผลต่ อ การปรั บ ตั ว ของเกษตรกร
ผู้ป ลู ก ปาล์ ม น�้ ำ มั น เพื่อ รองรั บ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในพืน้ ทีว่ จิ ยั
เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมีการปรับตัวในการประกอบ
อาชีพโดยภาพรวมในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลีย่ 0.40±0.20
คะแนน (ตารางที่ 3) เนื่ องจากเกษตรกรผูป้ ลู กปาล์มน�้ำมัน
มี ค วามคุ ้น ชิ น กั บ รู ปแบบพฤติ ก รรมและการปฏิ บ ัติ ง าน
ในกิ จกรรมการผลิตปาล์มน�้ำมันที่กระท�ำ หรื อปฏิบตั ิมาเป็ น
ระยะเวลานาน ในอี ก นัย หนึ่ ง เกษตรกรผูป้ ลู ก ปาล์ม น�้ำ มัน
อาจยัง ไม่ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ รวมทั้ง ไม่ ฉุ ก คิ ด และตระหนัก ถึ ง
ความจ�ำเป็ นของการปรับตัวเท่าที่ควร จึงท�ำให้เกษตรกรผูป้ ลูก
ปาล์ม น�้ำ มัน มี ค วามเชื่ อ มั่น และยัง คงด�ำ เนิ น การผลิ ต ปาล์ม
น�้ำมันในรู ปแบบเดิมที่สามารถสร้างความพึงพอใจ โดยเฉพาะ
ในเรื่ องรายได้ให้กบั ตนเองได้ ตลอดจนเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
น�้ำมัน อาจยัง ไม่ มี ค วามรู ้ แ ละความเข้า ใจเพี ย งพอในการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเข้า ร่ ว มประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย น อัน เนื่ อ งมาจากเกษตรกรผู ้ป ลู ก ปาล์ ม น�้ ำมัน มี
ความเฉื่ อย หรื อมองข้ามในสิ่ งที่ ตนเองไม่สนใจ หรื อไม่ได้
เปิ ดรั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
เท่าที่ควร เพราะมีขีดความสามารถในการรับรู ้ที่จำ� กัด จึงเลือก
รั บ รู ้ เ ฉพาะสิ่ ง ที่ ต นเองต้อ งการ หรื อ คิ ด ว่า เหมาะสมกับ ตน
ท�ำให้เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมีลกั ษณะล้าหลังในการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารและปรับพฤติกรรมคล้อยตาม ทั้งนี้ การปรับตัว
ด้านการด�ำรงชีพโดยภาพรวมของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน
มี ค ะแนนเฉลี่ ยสู งที่ สุด มี ค ะแนนเฉลี่ ย 0.66 ± 0.39 คะแนน
แสดงว่า เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมี การปรั บตัวในระดับ
ปานกลาง เช่นเดียวกับด้านอื่น
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ตารางที่ 3 การปรับตัวของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันเพื่อรองรับการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพื้นที่วจิ ยั
การปรับตัว
ปฏิบตั ิ ไม่ปฏิบตั ิ คาดว่าจะปฏิบตั ิ
x
1. การจัดการ
0.362
(ปานกลาง)
1.1 การเก็บเกี่ยวเฉพาะทะลายปาล์มสุ ก
345
50
5
0.87
1
(87.34%) (12.66%)
(10.00%)
(มาก)
1.2 การเลือกใช้พนั ธุ์ปาล์มน�้ำมันเทเนอราที่มีคุณภาพ
204
191
86
0.52
		 เมื่อมีการปลูกทดแทน/ปลูกใหม่
(51.65%) (48.35%)
(45.03%)
(ปานกลาง)
1.3 การวางแผนและหาวิธีการเพื่อลดต้นทุนการผลิต
179
216
94
0.45
		 ปาล์มน�้ำมัน
(45.32%) (54.68%)
(77.05%)
(ปานกลาง)
1.4 การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พื่อบ�ำรุ งดิน
175
220
55
0.44
(44.30%) (55.70%)
(25.00%)
(ปานกลาง)
1.5 การวางแผนและหาวิธีการเพื่อปรับปรุ งผลผลิต
146
249
113
0.37
		 ปาล์มน�้ำมัน
(36.96%) (63.04%)
(45.38%)
(ปานกลาง)
139
256
66
0.35
1.6 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
		 สวนปาล์มน�้ำมัน
(35.19%) (64.81%)
(25.78%)
(ปานกลาง)
1.7 การใส่ ปุ๋ยเคมีตามค่าการวิเคราะห์ดินและทางใบ
136
259
73
0.34
(34.43%) (65.57%)
(28.19%)
(ปานกลาง)
1.8 การปรับเปลี่ยนรู ปแบบของระบบการผลิต หรื อ
104
291
33
0.26
		 ชนิดของพืชที่ปลูกให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลง (26.33%) (73.67%)
(11.34%)
(น้อย)
		 ของสภาพแวดล้อมและความต้องการของตลาด
1.9 การท�ำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อกระจาย
103
292
37
0.26
		 ความเสี่ ยง
(26.08%) (73.92%)
(12.67%)
(น้อย)
1.10 การจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสวนปาล์ม
91
304
48
0.23
		 น�้ำมัน
(23.04%) (76.96%)
(15.79%)
(น้อย)
1.11 การท�ำบัญชีสวนปาล์มน�้ำมัน
91
304
44
0.23
(23.04%) (76.96%)
(14.47%)
(น้อย)
1.12 การประเมินความเสี่ ยงด้านผลผลิตของพื้นที่
80
315
28
0.20
		 ก่อนการปลูกทดแทน
(20.25%) (79.75%)
(8.89%)
(น้อย)
1.13 การให้น้ ำ� แก่ปาล์มน�้ำมันในช่วงแล้ง หรื อฝนทิง้ ช่วง
58
337
33
0.15
(14.68%) (85.32%)
(9.79%)
(น้อย)

807

S.D.
0.222
0.33
0.50
0.50
0.50
0.48
0.48
0.48
0.44
0.44
0.42
0.42
0.40
0.35
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

การปรับตัว

ปฏิบตั ิ

ไม่ปฏิบตั ิ คาดว่าจะปฏิบตั ิ

2.1 การเข้าร่ วมอบรม/ประชุม/ทัศนศึกษา/กิจกรรม
		 ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน
2.2 การจ้างแรงงานที่มีทกั ษะ/ประสบการณ์
		 การท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน
2.3 การใช้ประโยชน์จากสื่ อในการรับความรู ้และ
		 ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการท�ำสวน
		 ปาล์มน�้ำมัน
2.4 การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต
		 ขายผลผลิตแลกเปลี่ยนความรู ้และข้อมูลข่าวสาร
		 และอ�ำนวยความสะดวกด้านการเงิน
2.5 การจ้างแรงงานที่มีค่าจ้างแรงงานต�่ำ (รวมถึง
		 แรงงานต่างด้าว)
2.6 การติดต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อขอความช่วยเหลือ/
		 ความรู ้/ค�ำแนะน�ำในการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน
3. การเงิน

199
(50.38%)
197
(49.88%)
151
(38.23%)

196
(49.62%)
198
(50.13%)
244
(61.77%)

45
(22.96%)
17
(8.59%)
44
(18.03%)

x
0.39
(ปานกลาง)
0.50
(ปานกลาง)
0.50
(ปานกลาง)
0.38
(ปานกลาง)

146
(36.96%)

249
(63.04%)

48
(19.28%)

0.37
0.48
(ปานกลาง)

118
(29.88%)
120
(30.38%)

277
(70.12%)
275
(70.12%)

17
(6.14%)
17
(6.14%)

0.30
(น้อย)
0.30
(น้อย)
0.39
(ปานกลาง)
0.52
(ปานกลาง)
0.26
(น้อย)

2. ทรัพยากรมนุษย์

3.1 การกูเ้ งินเพื่อน�ำมาใช้ปรับปรุ งการท�ำสวนปาล์ม
204
		 น�้ำมัน
(51.65%)
3.2 การติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อขอการสนับสนุน
102
		 ด้านเงินทุนที่จะน�ำมาใช้ปรับปรุ งการท�ำสวนปาล์ม (25.82%)
		 น�้ำมัน
4. การด�ำรงชีพ
4.1 การปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 การประกอบอาชีพเสริ มเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
การปรับตัวโดยภาพรวม

หมายเหตุ:

1
2

301
(76.20%)
218
(55.19%)

191
(48.35%)
293
(74.18%)

94
(23.80%)
177
(44.81%)

28
(14.66%)
37
(12.63%)

0.66
(ปานกลาง)
16
0.76
(17.02%)
(มาก)
23
0.55
(12.99%)
(ปานกลาง)
0.40 (ปานกลาง)

S.D.
0.30
0.50
0.50
0.49

0.46
0.46
0.38
0.50
0.44
0.39
0.43
0.50
0.20

ค่าร้อยละของจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคาดว่าจะปฏิบตั ิ หมายถึง ค่าร้อยละเมื่อเทียบกับจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบไม่ปฏิบตั ิ
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ตและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค�ำนวณจากคะแนนการปฏิบตั ิในปั จจุบนั และไม่ได้ปฏิบตั ิในปั จจุบนั โดยก�ำหนดเกณฑ์
การประเมินไว้ 3 ระดับ คือ มาก (0.67–1.00 คะแนน) ปานกลาง (0.34–0.66 คะแนน) และน้อย (0.00–0.33 คะแนน)
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เมื่ อ พิ จ ารณาการปรั บ ตัว ด้ า นการจัด การเป็ นราย
ประเด็นพบว่า การเก็บเกี่ ยวเฉพาะทะลายปาล์มสุ กมีคะแนน
เฉลี่ ยสู ง ที่ สุ ด และเป็ นเพี ยงประเด็น เดี ยวที่ เกษตรกรผูป้ ลู ก
ปาล์ม น�้ำ มัน มี ก ารปฏิ บ ัติ ใ นระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ ย 0.87
คะแนน) เนื่ องจากการปฏิ บตั ิ ดงั กล่าวจะท�ำให้ราคาผลผลิ ต
ปาล์มน�้ำ มัน ที่ เ กษตรกรขายได้สู ง ขึ้ น รองลงมาคื อประเด็น
การเลื อ กใช้ พ ัน ธุ์ ป าล์ ม น�้ ำมัน เทเนอราที่ มี คุ ณ ภาพเมื่ อ มี
การปลูกทดแทน/ปลูกใหม่ เนื่ องจากการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน
เป็ นการลงทุ น ในระยะยาวตามอายุ ก ารให้ ผ ลผลิ ต ในเชิ ง
เศรษฐกิ จของปาล์มน�้ำมันที่ มากกว่า 25 ปี เกษตรกรผูป้ ลู ก
ปาล์มน�้ำมันจึงจ�ำเป็ นต้องใช้ปาล์มน�้ำมันพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้ น ที่ ป ลู ก และซื้ อ จากแหล่ ง ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลตอบแทนที่คุม้ ค่าต่อการลงทุน ซึ่ งพันธุ์เทเนอราเป็ นพันธุ์
ปาล์มน�้ำมันที่ให้ผลผลิตสู ง และสามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องที่
ประเด็ น การวางแผนและหาวิ ธี ก ารเพื่ อ ลดต้น ทุ น การผลิ ต
ปาล์ม น�้ำ มัน เช่ น การไถกลบเศษซากพื ช เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณ
อิ น ทรี ย วัต ถุ ใ นดิ น และลดต้น ทุ น ปุ๋ ย การส่ ง ตัว อย่า งดิ น ไป
วิ เ คราะห์ ห าปริ มาณธาตุ อ าหารในดิ น เพื่ อ ลดต้ น ทุ น ปุ๋ ย
การปลู ก พื ช คลุ ม ดิ น เพื่อรั ก ษาความชุ่ มชื้ น ในดิ น เพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ป้ องกันการชะล้างพังทลายของดิน และ
ลดปั ญหาวัชพืช และประเด็นการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ ยอินทรี ย ์
เพื่อบ�ำรุ งดิ น ทั้ง 3 ประเด็นนี้ เกษตรกรผูป้ ลู กปาล์มน�้ำมัน
มีการปฏิบตั ิในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 0.52, 0.45 และ
0.44 คะแนน ตามล�ำดับ ส่ วนประเด็นที่ เหลื อโดยส่ วนใหญ่
เช่น ประเด็นที่ 1.8 การปรับเปลี่ยนรู ปแบบของระบบการผลิต
หรื อ ชนิ ด ของพื ช ที่ ป ลู ก ให้ เ หมาะสมกับ การเปลี่ ย นแปลง
ของสภาพแวดล้อมและความต้องการของตลาด ประเด็นที่ 1.9
การท�ำ การเกษตรแบบผสมผสานเพื่ อ กระจายความเสี่ ย ง
ประเด็ น ที่ 1.10 การจดบัน ทึ ก ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การจัด การ
สวนปาล์มน�้ำมัน ประเด็นที่ 1.11 การท�ำบัญชีสวนปาล์มน�้ำมัน
ประเด็นที่ 1.12 การประเมินความเสี่ ยงด้านผลผลิตของพื้นที่
ก่อนการปลูกทดแทน และประเด็นที่ 1.13 การให้น้ ำ� แก่ปาล์ม
น�้ำมันในช่วงแล้ง หรื อฝนทิ้งช่วง พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
น�้ำมันมีการปฏิบตั ิในระดับน้อย
เป็ นที่น่าสังเกตว่า ประเด็นการประเมินความเสี่ ยงด้าน
ผลผลิตของพื้นที่ก่อนการปลูกทดแทน และประเด็นการให้น้ ำ�
แก่ ป าล์ม น�้ำ มัน ในช่ ว งแล้ง หรื อ ฝนทิ้ ง ช่ ว ง มี ค ะแนนเฉลี่ ย
ค่อนข้างต�่ำ คือ 0.20 และ 0.15 คะแนน ตามล�ำดับ เป็ นไปได้วา่
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พื้นที่วิจยั จัดอยู่ในเขตเหมาะสมส�ำหรับการปลูกปาล์มน�้ำมัน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556) และมีฝนตกอย่างสม�ำ่ เสมอ
ตลอดทั้งปี จึงท�ำให้เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมีความมัน่ ใจที่
จะท�ำการปลูกทดแทนในพืน้ ทีเ่ ดิม โดยไม่มกี ารค�ำนึงถึงความเสี่ยง
ด้านผลผลิตที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง หรื อฝนทิ้งช่วง หรื ออาจค�ำนึง
น้อยมาก และแม้ว่าน�้ำจะเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการเจริ ญ
เติบโตและการให้ผลผลิตปาล์มน�้ำมัน (Corley & Tinker, 2003;
Hartley, 1988) รวมถึงเป็ นตัวท�ำละลายปุ๋ ยเคมีเพื่อให้ตน้ ปาล์ม
น�้ำมันสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ แต่เกษตรกร
ผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันโดยส่วนใหญ่อาศัยเฉพาะน�้ำฝนจากธรรมชาติ
เพียงแหล่งเดี ยวเท่านั้น เพราะเห็ นว่า ปริ มาณน�้ำฝนในพื้นที่
มีเพียงพอต่อความต้องการของปาล์มน�้ำมันแล้ว ขณะที่เกษตรกร
ผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันบางรายอาศัยน�้ำฝนจากธรรมชาติเป็ นหลัก
และมีการให้น้ ำ� แก่ปาล์มน�้ำมันในช่วงแล้ง โดยใช้น้ ำ� ชลประทาน
และน�้ำที่สูบมาจากแหล่งน�้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ เช่น คลอง
ล�ำธาร
เมื่อพิจารณาการปรับตัวด้านทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นราย
ประเด็น พบว่า มี 2 ประเด็น ที่ เ กษตรกรผูป้ ลู ก ปาล์ม น�้ำ มัน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (0.50 คะแนน) และมีการปฏิบตั ิในระดับ
ปานกลาง คือ ประเด็นการเข้าร่ วมอบรม/ประชุม/ทัศนศึกษา/
กิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้ เกี่ ยวกับการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน และประเด็นการจ้าง
แรงงานที่ มี ท ัก ษะ/ประสบการณ์ ก ารท�ำ สวนปาล์ ม น�้ำมัน
เนื่ อ งจากการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ได้เ ป็ นแรงผลัก ดัน
ให้แรงงานวัยหนุ่มสาวออกไปประกอบอาชีพ หรื อท�ำงานนอก
ภาคการเกษตรมากขึ้น ส่ งผลให้ฐานอายุของเกษตรกรผูป้ ลูก
ปาล์มน�้ำมันดั้งเดิมเพิ่มมากขึ้นตามล�ำดับ และเกษตรกรผูป้ ลูก
ปาล์มน�้ำมันเหล่านี้มกั มีปัญหาสุ ขภาพ เช่น มีโรคประจ�ำตัวเป็ น
โรคไม่ตดิ ต่อเรื้ อรัง มีอาการปวดเมือ่ ยตามร่ างกาย ท�ำให้เกษตรกร
ผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมีการจ้างแรงงานจากภายนอก โดยจะเลือก
จ้างแรงงานเพศชายเป็ นหลัก เนื่ องจากกิจกรรมการผลิตปาล์ม
น�้ำมัน เช่น การเตรี ยมดิน การใส่ ปุ๋ย การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์ม
น�้ำมัน ต้องใช้แรงมาก ส่ วนประเด็นที่เหลือพบว่า เกษตรกร
ผูป้ ลู กปาล์ม น�้ำมันมี การปฏิ บตั ิ ในระดับปานกลางและน้อย
ในจ�ำนวนเท่ากัน
เมื่อพิจารณาการปรับตัวด้านการเงินเป็ นรายประเด็น
พบว่า เกษตรกรผูป้ ลู กปาล์ม น�้ำมันมี การปฏิ บตั ิ ในประเด็น
การกูเ้ งินเพื่อน�ำมาใช้ปรับปรุ งการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันระดับ

810

K a s e t s a rt J o u r n a l o f S o c i a l S c i e n c e s 39 (2018)

ปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 0.52 คะแนน) โดยเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
น�้ำมันกูเ้ งินจากกลุม่ /องค์กรทางการเกษตรทีต่ นเองเป็ นสมาชิกอยู่
เช่น สหกรณ์การเกษตร กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ส่วนประเด็นการติดต่อหน่วยงาน
ราชการเพื่อขอการสนับสนุนด้านเงินทุนที่จะน�ำมาใช้ปรับปรุ ง
การท�ำสวนปาล์มน�้ำมันมีการปฏิบตั ิในระดับน้อย (คะแนนเฉลี่ย
0.26 คะแนน) และเมื่อพิจารณาการปรับตัวด้านการด�ำรงชี พ
เป็ นรายประเด็ น เห็ น ได้ว่ า เกษตรกรผู ป้ ลู ก ปาล์ม น�้ำ มัน มี
การปรับตัวเพือ่ ลดความเปราะบาง (vulnerability) ในการด�ำรงชีพ
และเพื่ อ ความอยู่ร อด จึ งท�ำให้เกษตรกรผูป้ ลู ก ปาล์มน�้ำมัน
มีการปฏิ บตั ิ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงในระดับมาก
(คะแนนเฉลี่ย 0.76 คะแนน) ขณะที่การประกอบอาชี พเสริ ม
เพือ่ ให้มรี ายได้เพิม่ ขึ้นเป็ นประเด็นทีเ่ กษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน
มีการปฏิบตั ิในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 0.55 คะแนน)
ในส่ วนของการปรับตัวที่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน
คาดว่าจะปฏิ บตั ิ ในอนาคตพบว่า การวางแผนและหาวิธีการ
เพื่ อลดต้น ทุ น การผลิ ต ปาล์มน�้ำมัน เป็ นประเด็น ที่ เ กษตรกร
ผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันคาดว่าจะปฏิบตั ิในสัดส่ วนมากที่สุด คิดเป็ น
ร้ อยละ 77.05 แสดงให้เห็ นว่า เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน
ได้ให้ความส�ำคัญกับการลดต้นทุนการผลิตปาล์มน�้ำมัน (ที่เป็ น
เงินสด) เพราะนัน่ หมายความว่า หากราคาปาล์มน�้ำมันอยู่ใน
เกณฑ์ดี จะท�ำให้เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมีกำ� ไรจากการผลิต
ปาล์มน�้ำมันมากขึ้น และน่าจะส่งผลให้เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ทั้งนี้เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมากกว่า
สามในห้า (279 ราย หรื อร้อยละ 70.63) ได้ให้ความเห็นว่า การผลิต
ปาล์มน�้ำมันในปั จจุบนั มีตน้ ทุนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วง 5 ปี
ที่ผา่ นมา (พ.ศ. 2553–2557) โดยเฉพาะต้นทุนผันแปรในส่ วน
ของค่าปุ๋ ยเคมี และค่าจ้างแรงงาน ซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ ทำ� ให้
ตลาดน�้ำมันปาล์มของประเทศไทยเป็ นตลาดด้านเดียว กล่าวคือ
เป็ นตลาดที่ส่งออกได้อย่างเสรี แต่มีการควบคุมการน�ำเข้า
เป็ นที่น่าสังเกตว่า มีหลายประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่
1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 2.5, 2.6 และ 3.2 ที่เกษตรกร
ผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันไม่มีการปฏิบตั ิในปั จจุบนั เป็ นสัดส่ วนมาก
(ร้อยละ 70 ขึ้นไป) และคาดว่าจะปฏิบตั ิในอนาคตเป็ นสัดส่ วน
น้อย (ต�่ำกว่าร้อยละ 20) อาจเนื่องมาจากเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
น�้ำมันมีอายุคอ่ นข้างมาก ท�ำให้การยอมรับวิธีการ หรื อเทคโนโลยี
สมัยใหม่นอ้ ยกว่าที่ควรจะเป็ น แม้วา่ ในบางประเด็นนั้นสามารถ
ปฏิบตั ิได้ง่าย และมีประโยชน์ต่อการผลิตปาล์มน�้ำมัน อย่างไร
ก็ตามเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันบางรายมีการต่อต้านวิทยาการ

เหล่านี้ เพราะเห็นว่ามีความยุง่ ยาก และไม่สะดวกที่จะปฏิบตั ิ
ตลอดจนไม่ตอ้ งการทีจ่ ะแบกรับความเสี่ยง นอกจากนี้เป็ นไปได้วา่
วิ ท ยาการแผนใหม่ อ าจจะขัด กับ ความเชื่ อ และทัศ นคติ ข อง
เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันที่มีอายุมาก
ในส่ วนของการตรวจสอบความสัมพันธ์ดว้ ยกันเอง
ระหว่างตัวแปรอิสระทุกตัวในแบบจ�ำลองพบว่า ตัวแปรอิสระ
มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ในระดับ ที่ ค าดว่า จะไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด ปั ญ หา
พหุ สัมพันธ์เชิงเส้น (Multicollinearity) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์นอ้ ยกว่า 0.80 ผลการวิเคราะห์แบบจ�ำลองโพรบิท
เชิ งล�ำดับในตารางที่ 4 พบว่า Pseudo R2 ที่เป็ นไปตามภาวะ
สารู ปสนิทดี (goodness of fit) มีค่าเท่ากับ 0.1439 และค่าสถิติ
Chi-squared มีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99
แสดงว่า มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรอิ สระอย่างน้อย 1 ตัว
ในแบบจ�ำลองที่ มีค่ าแตกต่ างจากศู นย์ หรื อสามารถอธิ บาย
การเปลี่ ย นแปลงในการปรั บ ตัว ของเกษตรกรผูป้ ลู ก ปาล์ม
น�้ำมันได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
การรับรู ผ้ ลกระทบต่อการประกอบอาชีพจากการเข้าร่ วม
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (PER) ส่ ง ผลในทางบวกต่ อ
การปรับตัวของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน กล่าวคือ หากเกษตรกร
ผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมีการรับรู ้ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
จากการเข้าร่ วมประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนเพิ่มขึ้ น (ลดลง)
1 คะแนน จะส่ งผลให้โอกาสที่ เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน
มี ก ารปรั บ ตัว ในระดับ มากเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ร้ อ ยละ 6.95
เมื่อก�ำหนดให้ปัจจัยอื่นๆ มีค่าคงที่ เนื่องจากการรับรู ้เป็ นปัจจัย
ภายในตัวบุคคล (ปั จจัยทางจิตวิทยา) ที่เป็ นพื้นฐานของความรู ้
ซึ่ งได้มาจากการจดจ�ำและท�ำความเข้าในเรื่ องต่างๆ ตามความ
สามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยการปรับตัวจะ
เกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบและกระตุน้ ให้เกิดการรับรู ้
สิ่งเร้าในทีน่ ้ ี คือ ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพจากการเข้าร่ วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน เมื่อเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน
มีการรับรู ้ในเรื่ องดังกล่าว ย่อมท�ำให้เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน
ตระหนักถึงความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรื อรู ้สึกถึงความ
แตกต่างระหว่างสภาพในอุดมคติทปี่ รารถนา หรือรูส้ ึกว่าดีตอ่ ตนเอง
และสภาพที่ เป็ นจริ ง ส่ งผลให้เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมี
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าดังกล่าวโดยการปรับตัว เพือ่ ที่จะเติมเต็ม
ส่ วนต่างระหว่างสภาพในอุดมคติและสภาพที่ เป็ นจริ งให้ได้
มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท�ำได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อจ�ำกัด
ที่เผชิญอยู่

หมายเหตุ: 1 *** p ≤ .01, ** p ≤ .05 และ * p ≤ .10 2 ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 3 Pseudo R2 = 1 -

Log likelihood
Restricted log likelihood

ตารางที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันเพื่อรองรับการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพื้นที่วจิ ยั
ตัวแปร
ค่าสัมประสิ ทธิ
ผลกระทบส่ วนเพิ่มของการปรับตัวที่แตกต่างกัน
น้อย
ปานกลาง
มาก
GEN
0.1800
0.0670
-0.0446
-0.0224
(0.1260)
(0.0468)
(0.0315)
(0.0159)
AGE
0.000764
-0.000285
0.00019
0.000095
(0.0061)
(0.0023)
(0.00152)
(0.000757)
1
-0.0120*
0.0080*
0.0040*
EDU
0.0322*
2
(0.0066)
(0.0045)
(0.0022)
(0.0059)
COO
0.3120**
-0.1160**
0.0773**
0.0389**
(0.0177)
(0.0469)
(0.0322)
(0.0165)
-7
-7
-7
1.97x10 **
1.31x10 **
6.55x10-8**
VDE
5.27x10 **
(8.60x10-8)
(5.84x10-8)
(3.04x10-8)
(2.31x10-7)
EPA
-0.00997
0.0037
-0.0025
-0.0012
(0.0073)
(0.0029)
(0.0019)
(0.0010)
SAT
0.2240**
-0.0836**
0.0557**
0.0278**
(0.1030)
(0.0385)
(0.0265)
(0.0132)
PER
0.5590***
-0.2090***
0.1390***
0.0695***
(0.1620)
(0.0606)
(0.0432)
(0.0219)
TRA
0.0759***
-0.0283***
0.0189***
0.0094***
(0.0172)
(0.0064)
(0.0048)
(0.0024)
NVI
0.0536
-0.0200
0.0133
0.0066
(0.0403)
(0.0150)
(0.0101)
(0.0051)
SYS
-0.0682
0.0255
-0.0171
-0.0084
(0.1270)
(0.0477)
(0.0322)
(0.0016)
2
3
Log Likelihood = -317.7043
Restricted Log Likelihood = -371.0858
Chi-squared = 106.76***
Pseudo R = 0.1439
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จ�ำ นวนครั้ งที่ เข้าร่ วมการอบรมเกี่ ยวกับ การท�ำสวน
ปาล์ม น�้ำ มัน (TRA) ส่ ง ผลในทางบวกต่ อ การปรั บ ตัว ของ
เกษตรกรผูป้ ลู กปาล์มน�้ำมัน กล่ าวคื อ หากเกษตรกรผูป้ ลู ก
ปาล์มน�้ำมันมีการเข้าร่ วมการอบรมเกี่ยวกับการท�ำสวนปาล์ม
น�้ำมันเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1 ครั้ง จะส่ งผลให้โอกาสที่เกษตรกร
ผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมีการปรับตัวในระดับมากเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้ อ ยละ 0.94 เมื่ อ ก�ำ หนดให้ปั จ จัย อื่ น ๆ มี ค่า คงที่ เนื่ อ งจาก
การอบรมเป็ นวิธีการหนึ่งของการส่ งเสริ มการเกษตรแบบกลุ่ม
ทีช่ ว่ ยเพิม่ ความรูเ้ ฉพาะเรื่ อง อันมีประโยชน์ตอ่ การประกอบอาชีพ
การท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน เช่น การใส่ปยุ๋ การจัดการดินที่มีปัญหา
การเพิ่มผลผลิตปาล์มน�้ำมัน การลดต้นทุนการผลิตปาล์มน�้ำมัน
ซึ่งนอกจากวิทยากรจะให้ความรู ้ในเรื่ องนั้นๆ แล้ว วิทยากรอาจ
มี การพูดโน้มน้าวใจ ทั้งการพูดถึ งข้อเท็จจริ งอย่างมี เหตุ ผล
และ/หรื อการพูดชักจูงให้เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันคล้อยตาม
เพื่อให้เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันได้ตระหนักถึงความจ�ำเป็ น
ของการปรับตัวภายใต้บริ บทประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และ
ในการอบรมยังมีการเปิ ดโอกาสให้เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน
แลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ร่วมกัน รวมทั้งซักถามถึงข้อสงสัย หรื อใน
กรณี ที่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมีปัญหาด้านการผลิตและ
ด้านการตลาด วิทยากรสามารถให้คำ� แนะน�ำในการปรั บตัว
และ/หรื อให้ความรู ้ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อแก้ปัญหา
เหล่านั้นได้ ส่ งผลให้เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมีการปรับตัว
ภายใต้เงื่อนไขและข้อจ�ำกัดที่เผชิญอยู่
การเป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ (COO) ส่ ง ผลในทางบวก
ต่ อ การปรั บ ตัว ของเกษตรกรผู ป้ ลู ก ปาล์ม น�้ำ มัน กล่ า วคื อ
หากเกษตรกรผู ป้ ลู ก ปาล์ม น�้ำ มัน เป็ นสมาชิ ก ของสหกรณ์
จะส่ งผลให้โอกาสที่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมีการปรับตัว
ในระดับมากเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 3.89 เมื่ อก�ำหนดให้ปัจจัยอื่ นๆ
มีค่าคงที่ เนื่ องจากเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันที่เป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ ป ระเภทต่ า งๆ สหกรณ์ ก ารเกษตร สหกรณ์ นิ ค ม
สหกรณ์เครดิ ตยูเนี ยน เป็ นต้น ย่อมได้รับผลประโยชน์ต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็ นการเข้าถึงสิ นเชื่อ ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยี ความรู ้
และข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ รวมทั้ง
ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการปรึ กษาหารื อระหว่าง
สมาชิ ก สหกรณ์ ด้ว ยกัน ซึ่ งถื อ เป็ นกลุ่ ม อ้า งอิ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ต่ อความคิ ดเห็ น ทัศนคติ การตัดสิ นใจ และพฤติ กรรมของ
เกษตรกรผู ้ป ลู ก ปาล์ ม น�้ำมัน ทั้ง นี้ สมาชิ ก ที่ เ ป็ นคู่ (กลุ่ ม )
สนทนานั้น อาจมีการปรับตัวอยู่แล้ว และผลลัพธ์ที่ได้เป็ นที่
น่าพอใจ หรื ออยูใ่ นเกณฑ์ดี จึงเป็ นสิ่ งจูงใจให้เกษตรกรผูป้ ลูก
ปาล์มน�้ำมันมีการปรับตัวภายใต้เงื่อนไขและข้อจ�ำกัดที่เผชิญอยู่

อันเนื่ องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง ความต้องการความส�ำเร็ จจากการประกอบอาชีพการท�ำ
สวนปาล์มน�้ำมันเช่นเดียวกับกลุ่มอ้างอิง การที่เกษตรกรผูป้ ลูก
ปาล์มน�้ำมันจัดอยูใ่ นกลุ่มคนประเภทที่ชอบกระท�ำตามคนอื่น
หรื อการเลียนแบบวิถีปฏิบตั ิและวิถีการด�ำเนินชีวติ ระหว่างกัน
ความพึงพอใจต่ออาชีพการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน (SAT)
ส่งผลในทางบวกต่อการปรับตัวของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน
กล่าวคือ หากเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมีความพึงพอใจต่อ
อาชีพการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันเพิม่ ขึ้น (ลดลง) 1 ระดับ จะส่ งผล
ให้โอกาสที่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมีการปรับตัวในระดับ
มากเพิ่มขึ้ น (ลดลง) ร้ อยละ 2.78 เมื่ อก�ำหนดให้ปัจจัยอื่ นๆ
มีค่าคงที่ เป็ นไปได้วา่ เมื่อเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันประกอบ
อาชี พ การท�ำ สวนปาล์ ม น�้ำมัน มาเป็ นระยะเวลาหนึ่ งแล้ว
เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันจะมี การเรี ยนรู ้ ว่าอาชี พดังกล่าว
สามารถตอบสนองความต้อ งการและสร้ า งความพึ ง พอใจ
ให้กบั ตนเองได้หรื อไม่ หลังจากนั้นเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน
จะมี ก ารปรั บ ตัว ในอนาคตโดยใช้ป ระสบการณ์ ที่ ส ะสมมา
ตั้งแต่ อดี ตเป็ นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากเกษตรกรผูป้ ลู กปาล์มน�้ำมัน
มีประสบการณ์ที่ดีในการประกอบอาชีพการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน
หรื อ อาชี พ การท�ำ สวนปาล์ม น�้ำ มัน ให้ผ ลลัพ ธ์ เ ป็ นไปตามที่
เกษตรกรผูป้ ลู ก ปาล์ม น�้ำ มันคาดหวังไว้ จะท�ำ ให้เ กษตรกร
ผู ป้ ลู ก ปาล์ม น�้ำ มัน เกิ ด ความพึ ง พอใจในอาชี พ มาก และมี
การตอบสนองในเชิงบวก โดยยังคงประกอบอาชีพการท�ำสวน
ปาล์มน�้ำมันต่อไป และมีการปรับตัวภายใต้เงื่อนไขและข้อจ�ำกัด
ที่เผชิญอยู่ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการผลิตที่กำ� หนดไว้
ซึ่ งเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมากกว่าสี่ ในห้ามีวตั ถุประสงค์
ของการผลิตเพื่อเป็ นอาชีพที่สร้างรายได้หลักของครัวเรื อน
หนี้ สิน (VDE) ส่ งผลในทางบวกต่อการปรับตัวของ
เกษตรกรผูป้ ลู กปาล์มน�้ำมัน กล่ าวคื อ หากเกษตรกรผูป้ ลู ก
ปาล์มน�้ำมันมีหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1 บาท จะส่ งผลให้โอกาส
ที่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมีการปรับตัวในระดับมากเพิม่ ขึ้น
(ลดลง) ร้อยละ 6.55×10-6 เมื่อก�ำหนดให้ปัจจัยอื่นๆ มีค่าคงที่
อาจเนื่ องมาจากเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันที่ มีภาระหนี้ สิน
ย่อ มมี ค วามกดดัน ทางการเงิ น ซึ่ ง ส่ ง ผลให้เ กษตรกรผูป้ ลู ก
ปาล์มน�้ำมันมีการปรับตัวภายใต้เงื่อนไขและข้อจ�ำกัดที่เผชิญอยู่
เพื่ อ ลดความวิ ต กกัง วลในเรื่ อ งความเสี่ ย งด้า นผลผลิ ต และ
ด้านราคาที่มีผลต่อรายได้ที่จะได้รับ รวมทั้งเพือ่ ให้มีสภาพคล่อง
ทางการเงินเพิ่มขึ้น หรื อมีรายได้เพิ่มขึ้นและคงเหลือเพียงพอ
ที่จะน�ำไปใช้ชำ� ระหนี้สิน
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จ�ำนวนปี ที่ได้รับการศึกษา (EDU) ส่ งผลในทางบวก
ต่อการปรับตัวของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน กล่าวคือ หาก
เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันได้รับการศึกษาเพิม่ ขึ้น (ลดลง) 1 ปี
จะส่ งผลให้โอกาสที่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมีการปรับตัว
ในระดับ มากเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ร้ อ ยละ 0.40 เมื่ อ ก�ำ หนดให้
ปั จ จัย อื่ น ๆ มี ค่ า คงที่ เนื่ อ งจากการศึ ก ษามี ผ ลต่ อ ความรู ้
ความสามารถในการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ การเปิ ดรับ
และการเข้าถึงความรู ้ และข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์จาก
แหล่งต่างๆ การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน�้ำมันสมัยใหม่
รวมถึงความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีน้ นั ตลอดจน
ความสามารถในการประเมิ น สภาพแวดล้อ มของการผลิ ต
ปาล์มน�้ำมัน ณ ปั จจุบนั ซึ่ งความรู ้และทักษะเหล่านี้ จะท�ำให้
เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันเห็นถึงความจ�ำเป็ นในการปรับตัว
และน�ำมาประยุกต์ในการปรับตัวภายใต้เงื่อนไขและข้อจ�ำกัด
ที่เผชิญอยู่

สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
การปรั บ ตัว เพื่อรองรั บ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จ
เป็ นสิ่ งที่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันพึงกระท�ำเพือ่ ความอยูร่ อด
งานวิจยั นี้ จึงได้ดำ� เนิ นการส�ำรวจตัวอย่างในพื้นที่ 5 อ�ำเภอ
ของจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ประกอบด้วยอ�ำเภอพุนพิน 58 ราย
อ�ำเภอท่าชนะ 42 ราย อ�ำเภอพระแสง 39 ราย อ�ำเภอไชยา 39 ราย
และอ�ำเภอกาญจนดิษฐ์ 28 ราย รวมเป็ น 206 ราย และ 3 อ�ำเภอ
ของจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยอ�ำเภออ่าวลึก 71 ราย อ�ำเภอ
คลองท่อม 60 ราย และอ�ำเภอปลายพระยา 58 ราย รวมเป็ น 189 ราย
โดยพบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันมีการปรับตัวโดยภาพ
รวมในระดับปานกลาง แม้จะมีความเห็นว่า การเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจของประเทศไทยจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการประกอบ
อาชีพการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันก็ตาม นอกจากนี้แบบจ�ำลองโพรบิท
เชิงล�ำดับแสดงให้เห็นว่า การรับรูผ้ ลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
จากการเข้าร่ วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่ วม
การอบรมเกี่ ยวกับการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน การเป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ ความพึงพอใจต่ออาชีพการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน หนี้สิน
และจ�ำนวนปี ที่ได้รับการศึกษา เป็ นปั จจัยที่ส่งผลในเชิ งบวก
ต่ อ การปรั บ ตัว ของเกษตรกรผูป้ ลู ก ปาล์ม น�้ำ มัน เพื่ อ รองรั บ
การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ในปัจจุบนั แม้วา่ หน่วยงานภาครัฐได้มีการสร้างการรับรู ้
ในเรื่ อ งประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นแก่ ป ระชาชนทัว่ ไปใน
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ระดับหนึ่งแล้ว โดยคาดหวังว่าประชาชนเหล่านั้นจะมีการปรับตัว
ให้เหมาะสมและสอดรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ถึงกระนั้นก็ตามผลการวิจยั ในครั้งนี้ได้บ่งชี้วา่ เกษตรกรผูป้ ลูก
ปาล์มน�้ำมันมีการปรับตัวในการประกอบอาชี พโดยภาพรวม
เพียงระดับปานกลาง และบางประเด็นที่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
น�้ำมันพึงปฏิบตั ิ เช่น การปรับเปลี่ยนรู ปแบบของระบบการผลิต
การท�ำการเกษตรแบบผสมผสาน กลับพบว่า เกษตรกรผูป้ ลูก
ปาล์มน�้ำมันมีการปฏิบตั ิในระดับน้อยเท่านั้น งานวิจยั นี้ จึงมี
ข้อเสนอแนะที่เป็ นไปได้ในเชิงปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้ผลกระทบต่อการประกอบ
อาชีพจากการเข้าร่ วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าร่ วมการอบรมเกี่ยวกับการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน เป็ นปั จจัย
ที่ ส่งผลในเชิ งบวกต่อการปรั บตัวของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
น�้ำมันเพื่อรองรับการเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ดังนั้นการสร้างกระบวนการส่งเสริ มการรับรู ้
และการเรี ยนรูใ้ นเรื่ องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยวิธีการต่างๆ
การให้ความรู ้ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
ผ่านสื่อต่างๆ เป็ นต้น ควรด�ำเนินการต่อไปในรู ปแบบทีเ่ หมาะสม
และมีความต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การอบรมในระยะสั้น ในช่วง
ที่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันว่างจากการปฏิบตั ิงานในสวน
ปาล์มน�้ำมัน ทั้งนี้ไม่วา่ การอบรมเกี่ยวกับการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน
จะบรรยายในเรื่ องใดก็ตาม วิทยากรควรมีการสอดแทรกเนื้อหา
เกี่ ยวกับประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนร่ วมด้วย โดยใช้เนื้ อหา
และภาษาที่สามารถท�ำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมทั้งมีตวั อย่าง
ประกอบอย่างชัดเจน และ/หรื อมี สื่อประกอบ เช่ น วีดิทศั น์
เพื่อให้เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันเห็นภาพและท�ำความเข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น เอกสาร/คู่มือ/แผ่นพับ เพื่อให้เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
น�้ำมันสามารถน�ำไปศึ กษาและท�ำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง
หลังจากเสร็ จสิ้ นการอบรมแล้ว นอกจากนี้ วิทยากรควรชี้ ให้
เห็นถึงความจ�ำเป็ นของการปรับตัวเพือ่ รองรับการเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
2. ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรผูป้ ลู กปาล์ม น�้ำมันมี
การติ ด ต่ อ เจ้า หน้า ที่ ภ าครั ฐ เพื่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ /ความรู ้ /
ค�ำ แนะน�ำ ในการท�ำ สวนปาล์ม น�้ำ มัน เป็ นสั ด ส่ ว นน้อ ยกว่า
ที่ ค วรจะเป็ น ดัง นั้น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้อ งควรจัด ส่ ง
เจ้าหน้าที่เข้าไปแนะน�ำแนวทาง/เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
มีความเป็ นไปได้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน ณ ที่พกั อาศัย
หรื อสวนปาล์มน�้ำมัน เช่น (2.1) การใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นย�ำ
(Precision agriculture) เช่ น การเก็บตัวอย่างดิ นเพื่อน�ำไป
วิเคราะห์องค์ประกอบและคุณภาพของดิน ซึ่ งจะช่วยให้การใช้
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ปุ๋ ยเคมีมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น (2.2) การปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
ของระบบการผลิตให้เป็ นแบบผสมผสาน (Integrated farming
system) เช่ น การปลู ก พืชเศรษฐกิ จชนิ ด อื่ น ร่ วม และ/หรื อ
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และ/หรื อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำ� เศรษฐกิจ
ทีม่ คี วามเป็ นไปได้ เพือ่ สร้างความมัน่ คงทางอาหารของครัวเรื อน
และพัฒนาอาชีพให้มีความยัง่ ยืน (2.3) การปฏิบตั ิตามหลักการ
การปฏิ บตั ิ ทางการเกษตรที่ ดี (Good Agricultural Practices
[GAP]) ส�ำหรับปาล์มน�้ำมัน หรื อการผลิตน�้ำมันปาล์มอย่างยัง่ ยืน
(Roundtable on Sustainable Palm Oil [RSPO]) เช่น การเลือกใช้
พันธุ์ปาล์มน�้ำมันเทเนอราที่ มีคุณภาพ การใส่ ปุ๋ยเคมี ตามค่า
การวิเคราะห์ ดินและทางใบ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
ปาล์มน�้ำมัน ทั้งในแง่ของการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่ม
ผลผลิตปาล์มน�้ำมัน รวมทั้งยังท�ำให้ผลผลิตปาล์มน�้ำมันอยูใ่ น
เกณฑ์ที่ดีและตรงตามมาตรฐานที่กำ� หนดไว้ ซึ่ งจะช่ วยสร้ าง
คุณค่า (Value creation) และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ ั บซื้ อผลผลิ ตปาล์มน�้ำมันเฉพาะกลุ่ม หรื อบางรายซึ่ ง
รับซื้ อเฉพาะผลผลิตปาล์มน�้ำมันที่ผลิตตามมาตรฐานดังกล่าว
นอกเหนือจากผูร้ บั ซื้อผลผลิตปาล์มน�้ำมันโดยทัว่ ไป (2.4) การใช้
ประโยชน์จากสื่ อสังคม (Social media) และโปรแกรมประยุกต์
(Application) เพื่อศึกษาองค์ความรู ้และติดตามข้อมูลข่าวสาร
ทางการเกษตรที่ทนั สมัยและเชื่อถือได้ หรื อเพือ่ ประโยชน์อื่นๆ
ในการประกอบอาชี พ เช่ น การใช้แผนที่เกษตร (Agri-map)
การสื บ ค้น ผู ผ้ ลิ ต ปั จ จัย การผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
ผ่านเครื่ องมือ/อุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท
สมาร์ทโฟน (Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet) เครื่ องคอมพิวเตอร์
ทั้งแบบตั้งโต๊ะ (Desktop computer) และแบบพกพา (Notebook
computer) ทั้งนี้ การยอมรั บแนวทาง/เทคโนโลยีใดๆ ก็ตาม
เป็ นเรื่ องทีเ่ กษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมันต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยค�ำนึงถึงเงื่อนไขและข้อจ�ำกัดที่เผชิญอยู่ ก่อนที่จะตัดสิ นใจ
ด้วยตนเองเป็ นหลัก
3. ผลการวิจยั พบว่า การเป็ นสมาชิกสหกรณ์เป็ นปัจจัย
ที่ ส่งผลในเชิ งบวกต่อการปรั บตัวของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
น�้ำมันเพื่อรองรับการเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรจัดส่ ง
เจ้าหน้าที่ที่มีศกั ยภาพ/ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์/ใจบริ การ
เข้าไปส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน
ในรู ปแบบทีเ่ หมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรวมกลุม่ ในรู ปแบบ
ของสหกรณ์ รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ให้เ กิ ด
การเชื่ อมโยงระหว่างกลุ่ม ตลอดจนให้ความช่ วยเหลื อกลุ่ม
ทั้งในด้านการผลิตและการตลาด ตัวอย่างเช่น ในกรณี ที่กลุ่ม

หรื อเกษตรกรผูป้ ลู กปาล์มน�้ำมันที่ เป็ นสมาชิ กกลุ่ มมี ปัญหา
ขาดแคลนเงิ นทุ นในการผลิ ตปาล์มน�้ำมัน เจ้าหน้าที่ ควรให้
ค�ำแนะน�ำในการเขียนโครงการเพือ่ ขอกูเ้ งินจากสถาบันการเงิน
เช่น ธกส. หรื อร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เช่น องค์การ
บริ หารส่ วนต�ำบล (อบต.) เพื่อจัดหาเงินทุน หรื อแหล่งเงินทุน
ที่ กำ� หนดดอกเบี้ ยในอัตราที่ เหมาะสม นอกจากนี้ ควรจัดส่ ง
เจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามผลการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริ งของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน
และสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที
4. ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรผูป้ ลู กปาล์ม น�้ำมันมี
การจดบันทึกข้อมูลเกี่ ยวกับการจัดการสวนปาล์มน�้ำมันและ
การท�ำบัญชีสวนปาล์มน�้ำมันเป็ นสัดส่ วนน้อยกว่าที่ควรจะเป็ น
ดัง นั้น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้อ งควรมี ก ารจัด โครงการ
เพื่อเสริ มสร้างความรู ้และทักษะเบื้องต้นในการวิเคราะห์ดา้ น
เศรษฐศาสตร์ การผลิ ตทางการเกษตรให้แก่ เกษตรกรผูป้ ลู ก
ปาล์มน�้ำมัน เช่น การจัดสรรทรัพยากรการผลิต การเลือกผลผลิต
ทีจ่ ะท�ำการผลิตในพืน้ ทีท่ มี่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด การประมาณการต้นทุน
การผลิ ต การจดบันทึ กข้อมู ลเกี่ ยวกับการผลิ ต การท�ำบัญชี
อย่างง่ าย เพื่อน�ำไปใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาด
ให้สอดคล้องกับราคาตลาด และความต้องการของตลาดทั้งในด้าน
ปริ มาณและคุณภาพ
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