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Abstract

Oil palm farming is an important agriculture in Ao-luek District,
Krabi Province. This research was conducted to; 1) describe socio-economic
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characteristics of farmers and classify oil palm production systems, and
2) investigate factors determining farmers’ choice of oil palm production
system in Aoluek district, Krabi province. Data were collected using
structured interviews from 150 oil palm farmers. These samples were
selected using simple random sampling technique. The data were
analyzed using appropriate descriptive statistics and logistic regression
analysis. The results revealed that 61.33% farmers were males with an
average age 48.35 years. There are 7 oil palm systems; 1) oil palm-rubber,
2) oil palm, 3) oil palm-vegetables, 4) oil palm-fruits, 5) oil palm-rubbervegetables, 6) oil palm-rubber-fruits, and 7) oil palm-rubber- vegetablesfruits. Factors determining farmers’ choice of oil palm production system
were ownership of land, household income, oil palm income, and
frequency of trainings on oil palm cultivation.The results are useful to
formulate appropriate development of oil palm production for farmers.
Keywords: choice, production system, oil palm, logit model

บทคัดย่อ

การท�ำสวนปาล์มน�้ำมันเป็นการเกษตรที่ส�ำคัญของอ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทางเศรษฐสังคมและจ�ำแนกระบบการผลิต
ปาล์มน�้ำมันของเกษตรกร และ 2) วิเคราะห์ปัจจัยก�ำหนดการตัดสินใจเลือกระบบการ
ผลิตปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรในอ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างกับกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันจ�ำนวนทั้งสิ้น
150 ราย ซึ่งได้ท�ำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและ
การถดถอยโลจิสติก ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรร้อยละ 61.33 เป็นเพศชายและมีอายุ
เฉลี่ย 48.35 ปี รูปแบบของระบบการผลิตปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรในพื้นที่มีทั้งหมด 7
ระบบ คือ 1) ระบบการผลิตปาล์มน�้ำมัน-ยางพารา 2) ระบบการผลิตปาล์มน�้ำมัน
3) ระบบการผลิตปาล์มน�้ำมัน-ผัก 4) ระบบการผลิตปาล์มน�้ำมัน-ผลไม้ 5) ระบบการ

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 127
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558

Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus Vol.7, No.1 January-June 2015

ผลิตปาล์มน�้ำมัน-ยางพารา-ผัก 6) ระบบการผลิตปาล์มน�้ำมัน-ยางพารา-ผลไม้ และ
7) ระบบการผลิตปาล์มน�้ำมัน-ยางพารา-ผัก-ผลไม้ ปัจจัยก�ำหนดการตัดสินใจเลือก
ระบบการผลิตปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ พื้นที่ถือครอง
รายได้ของครัวเรือน รายได้จากการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน และจ�ำนวนการเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน ผลการวิจัยที่ได้สามารถน�ำไปใช้ปรับปรุงการพัฒนา
การผลิตปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรให้เหมาะสมต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การตัดสินใจ ระบบการผลิต ปาล์มน�้ำมัน แบบจ�ำลองโลจิท

บทน�ำ

ในปัจจุบันการผลิตทางการเกษตรได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตแบบยังชีพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวเป็นหลัก มาเป็นการผลิตเชิงการค้ามากขึ้น
โดยเน้นการผลิตเฉพาะอย่างในลักษณะของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ประสงค์ หนูแดง,
2541, น. 1) หรือพืชกระแสหลักตอบสนองความต้องการของตลาด เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากรและนโยบายส่งเสริมการผลิตเพื่อการส่งออก วิธีการผลิต
ดังกล่าวแม้จะส่งผลดีต่อการยกระดับเศรษฐฐานะของเกษตรกรให้สูงขึ้น แต่ได้ก่อให้
เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรพึ่งตนเอง
ได้น้อยลง ชีวิตที่เรียบง่ายเพื่อท�ำมาหากินต้องเปลี่ยนไปเป็นแข่งขันเพื่อท�ำมาค้าขาย
เนื่องจากการให้ความส�ำคัญกับการจ�ำหน่ายเป็นหลัก ท�ำให้เกษตรกรต้องระดมทุน
เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต และจ�ำเป็นต้องพึ่งปัจจัยการผลิตจากภายนอก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปุ๋ยเคมีและสารเคมีก�ำจัดวัชพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการ
ผลิตสูงขึ้น รวมถึงยังก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในอาชีพ เพราะมีความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากลักษณะการผลิตของเกษตรกรเองส่วนหนึ่ง และ
เกิดจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศ โรคพืช
แมลงศัตรูพืช ท�ำให้เกษตรกรต้องเผชิญความเสี่ยงด้านผลผลิต ตลอดจนความ
เสี่ยงด้านการตลาด กล่าวคือ ราคาผลผลิตมีการเคลื่อนไหวตามอุปสงค์และอุปทาน
ในตลาด (ประยงค์ เนตยารักษ์, 2550, น. 76) ซึ่งเกษตรกรในฐานะผู้ผลิตถูกเอารัด
เอาเปรียบจากระบบตลาด เพราะไม่สามารถก�ำหนดราคาผลผลิตเองได้ ในขณะที่
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ราคาปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรซื้อจากตลาดนั้นกลับถูกก�ำหนดโดยเจ้าของปัจจัย
การผลิต ทั้งนี้วิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้
คือ การปลูกพืชหลายชนิดร่วมกัน (บรรลุ พุฒิกร และคณะ, 2549, น. 137; สถาบัน
วิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2549, น. 15 และประยงค์ เนตยารักษ์, 2550, น. 81)
อ�ำเภออ่าวลึกเป็นอ�ำเภอหนึ่งของจังหวัดกระบี่ อาชีพหลักของประชากร คือ
การท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน สวนยางพารา และสวนผลไม้ (ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภออ่าวลึก,
2556) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งส่วนหนึ่งยังคงด�ำเนินการปลูก
ปาล์มน�้ำมันเพียงชนิดเดียว และเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนการพึ่งพา
รายได้จากการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันเพียงอย่างเดียวมาเป็นระบบการผลิตที่ปลูกพืช
หลายชนิดในลักษณะสนับสนุนกัน และ/หรือเป็นอิสระซึ่งกันและกัน อาทิเช่น ยางพารา
ถั่วฝักยาว ถั่วพุ่ม มังคุด กล้วย ลองกอง ส้มโอ มะเฟือง โดยเกษตรกรได้มีการจัดสรร
ที่ดินซึ่งมีอยู่อย่างจ�ำกัด เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลผลิต ซึ่งจะช่วยลดความ
ผั น แปรของรายได้ อั น เนื่ อ งมาจากลั ก ษณะสิ น ค้ า เกษตรที่ ต ้ อ งพึ่ ง พาธรรมชาติ
(ประยงค์ เนตยารักษ์, 2550, น. 33) รวมทั้งท�ำให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดได้
ภายใต้ ส ถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ตลอดจนมี ค วามมั่ น คงต่ อ การด�ำรงชี พ
และมีความยั่งยืนมากกว่าการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันเพียงอย่างเดียว
การที่เกษตรกรจะตัดสินใจเลือกระบบการผลิตแบบใดนั้นจ�ำเป็นต้องอาศัยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอย่างมีหลักการ แต่ในสภาพความเป็นจริง
เกษตรกรโดยทั่วไปมักจะด�ำเนินการผลิตตามรูปแบบเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา ท�ำตาม
เพื่อนบ้าน หรือท�ำตามค�ำแนะน�ำของนักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ
ไม่มีการวิเคราะห์ หรือตัดสินใจอย่างเป็นขั้นตอน ท�ำให้การตัดสินใจเลือกระบบ
การผลิตของเกษตรกรอยู่ในภาวะเสี่ยง อันเนื่องมาจากการตัดสินใจเป็นสิ่งส�ำคัญที่มี
ผลต่อความส�ำเร็จ หรือความล้มเหลวในการประกอบอาชีพเกษตรกร
งานวิจัยนี้ได้น�ำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการก�ำหนดตัวแปรอิสระ
ที่คาดว่าจะเป็นปัจจัยก�ำหนดการตัดสินใจเลือกระบบการผลิตปาล์มน�้ำมันของเกษตรกร
ได้แก่ การศึกษาวิจัยของประสงค์ หนูแดง (2541, น. 103) ที่พบว่า พื้นที่ถือครองและ
จ�ำนวนแรงงานในการท�ำการเกษตรเป็นปัจจัยที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติต่อการตัดสินใจ
ท�ำไร่นาสวนผสมของเกษตรกร การศึกษาของประคอง อุสาห์มัน (2543, น.64-65)
พบว่า พื้นที่ท�ำสวนยางพาราพื้นที่ท�ำไร่นาสวนผสม รายได้จากไร่นาสวนผสม รายได้
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จากกิจกรรมการเกษตรอืน่ จ�ำนวนแรงงานในการท�ำการเกษตร ระดับการศึกษา เป็น
ปัจจัยที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติต่อการตัดสินใจท�ำไร่นาสวนผสมของเกษตรกร และจาก
การศึกษาของพนามาศ ตรีวรรณกุล (2543, น. 93) พบว่า พืน้ ทีท่ �ำการเกษตร จ�ำนวน
แรงงานในครัวเรือนและการฝึกอบรมเป็นปัจจัยที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติต่อการตัดสินใจ
ท�ำการเกษตรผสมผสาน
นอกจากนี้งานวิจัยของ อารีย์ ศิริรัตน์ (2543, น. 66) พบว่า รายได้ของครัวเรือน
เป็นปัจจัยทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิตติ อ่ การตัดสินใจท�ำไร่นาสวนผสมของเกษตรกรจากการศึกษา
ของจ�ำนงค์ พูลภักดี (2544, น. 57) พบว่า พื้นที่ท�ำการเกษตร รายได้จากการท�ำการ
เกษตรและการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นปัจจัยที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติต่อการตัดสินใจ
ท�ำไร่นาสวนผสมของเกษตรกร และจากการศึกษาของบัญชา พุทธวาสี (2550, น. 105) พบว่า
พืน้ ทีท่ �ำการเกษตร จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา และรายได้ของครัวเรือน
เป็นปัจจัยที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติต่อการตัดสินใจท�ำไร่นาสวนผสมของเกษตรกร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทางเศรษฐสังคมและจ�ำแนกระบบ
การผลิตปาล์มน�้ำมันของเกษตรกร และ 2) วิเคราะห์ปัจจัยก�ำหนดการตัดสินใจเลือก
ระบบการผลิตปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรในอ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ประโยชน์ของการวิจัย

ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันในการน�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการผลิตปาล์มน�ำ้ มัน และส�ำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ส�ำนักงานเกษตร
อ�ำเภออ่าวลึก ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนา
การผลิตปาล์มน�้ำมันในพื้นที่อ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และในพื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันต่อไป
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วิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในระดับท้องถิ่น โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง
เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งมีล�ำดับขั้นตอนของการด�ำเนินการวิจัย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป้
าหมายของการวิ
จัยครั้งนีจ้ัยคืครั
อ งนี
เกษตรกรผู
้ปลูกปาล์้ปมลูนก�้ำปาล์
มันในมนามันในอา
ประชากรเป้
าหมายของการวิ
คือ เกษตรกรผู
อ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ตามทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำนวนทั้งสิ้น
กระบี่ตครัามทะเบี
ยนของกรมส่
งเสริงมหวั
การเกษตรจ
านวนทั
งสิกนลุ่ม5,030
วเรือน (สานักงาน
5,030
วเรือน (ส�ำนั
กงานเกษตรจั
ดกระบี่, 2554)
ซึ่งได้
ตัวอย่าครั
งจ�ำนวน
, 2554)
่งได้กสลุูต่มรดัตังวนีอย่
างจานวน 150
รายp.36)
โดยใช้สูตร ดังนี (Thompson, 1992, p. 36
150
ราย ซึโดยใช้
้ (Thompson,
1992,
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นการจับสลากใหม่จนกระทั่งได้จานวนตัวอย่างครบตามที่กาหนดไว้
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิจากการส�ำรวจเกษตรกร 150 ราย
2. ของอ�ำเภออ่
การวิเคราะห์าวลึข้อกมูจัลงหวัดกระบี่ เมื่อปี พ.ศ. 2555 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใน 9 ต�ำบล
จ�ำแนกเป็น 2ข้อส่มูวนลทีดั่ใงช้นีใ้ นการวิจัยครังนีเป็นข้อมูลปฐมภูมิจากการสารวจเกษตรกร 150 ร
2.1 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
อเลขคณิ
าเภออ่ต าเพืวลึ่อกศึกจัษาสภาพทางเศรษฐสั
งหวัดกระบี่เมื่อปี พ.ศ.
2555 การวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกเป็น 2 ส่วน ดังน
งคม และจ�ำแนกระบบการผลิตปาล์มน�้ำมัน
ของเกษตรกร2.1 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่า

ศึกษาสภาพทางเศรษฐสังคมวารสารศิ
และจลปศาสตร์
าแนกระบบการผลิ
ตปาล์
ามันของเกษตรกร
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Model) เป็นการวิเคราะห์การถดถอยในกรณีที่ตัวแปรตามมีค่าไม่ต่อเนื่อง คือ มี เพียงค

2.2 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก หรือแบบจ�ำลองโลจิท (Logistic
Regression or Logit Model) เป็นการวิเคราะห์การถดถอยในกรณีที่ตัวแปรตาม
มีค่าไม่ต่อเนื่อง คือ มีเพียงค่า 2 ค่า (0 และ 1) และมีลักษณะการแจกแจงเป็นเส้นโค้ง
รูปตัวเอส โดยทั่วไปสามารถเลือกใช้การประมาณการได้ 3 วิธีการ คือ 1) แบบจ�ำลอง
ความน่าจะเป็นเชิงเส้นตรง 2) แบบจ�ำลองโพรบิต และ 3) แบบจ�ำลองโลจิท ซึ่งให้
ผลลัพธ์ใกล้เคียงกัน แต่ที่นิยมใช้ คือ แบบจ�ำลองโลจิท เนื่องจากช่วยแก้ปัญหาสัดส่วน
ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือมากกว่า (Maddala, 2009,
p.337) โดยท�ำการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรด้วยวิธีการความควรจะเป็นสูงสุด
(Maximum Likelihood Estimation หรือ MLE) เพื่อท�ำนายความน่าจะเป็นของ
การตัดสินใจขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน�้ำมันรูปแบบของแบบจ�ำลองโลจิทในรูป
6
สมการเชิงเส้น ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 10 ตัว ซึ่งเป็นไปตามค�ำแนะน�ำของ
VanVoorhis and Morgan (2007, p. 48) ที่กล่าวว่า ควรมีจ�ำนวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า
10 ตัวอย่าง ต่อค่าสัมประสิทธิ์ที่ต้องการประมาณค่า 1 ตัว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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EXP หมายถึง ประสบการณ์ในการทาสวนปาล์มนามัน (ปี)

AGE หมายถึง
EDU หมายถึง
EXP หมายถึง
MEM หมายถึง
			
INH หมายถึง
INP หมายถึง
TAR หมายถึง
GRO หมายถึง
			
			
			
NVI หมายถึง
			
NTR หมายถึง
			
e หมายถึง
u หมายถึง

อายุของเกษตรกร (ปี)
ระดับการศึกษาของเกษตรกร (ปี)
ประสบการณ์ในการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน (ปี)
จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท�ำงานในสวนปาล์มน�้ำมันของ
เกษตรกร (คน)
รายได้ของครัวเรือนเกษตรกร (บาทต่อปี)
รายได้จากการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันของเกษตรกร (บาทต่อปี)
พื้นที่ถือครองของเกษตรกร (ไร่)
การเป็นสมาชิกกลุ่มของเกษตรกร ซึ่งก�ำหนดเป็นตัวแปรหุ่น
โดยที่ GRO = 0 หมายถึง เกษตรกรไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใดๆ
และ GRO = 1 หมายถึง เกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มตั้งแต่
หนึ่งกลุ่มขึ้นไป
จ�ำนวนการเยี่ยมเยียนของนักวิชาการและ/หรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานราชการ (ครั้ง)
จ�ำนวนการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน
ของเกษตรกร (ครั้ง)
ค่าลอการิธึมธรรมชาติ ซึ่งมีค่าประมาณ 2.71828 และ
ตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการวิจัยจ�ำแนกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1.1 สภาพทางเศรษฐสังคมของเกษตรกรในอ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปี
พ.ศ. 2555
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.33 มีอายุ
เฉลี่ย 48.35 ปี จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาจ�ำนวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ
50 มีรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย 525,303.33 บาทต่อปี รายได้จากการท�ำสวนปาล์ม
น�้ำมันเฉลี่ย 334,896.67 บาทต่อปี ประสบการณ์ในการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันเฉลี่ย
17.71 ปี และจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท�ำงานในภาคการเกษตรเฉลี่ย 2 คน เกษตรกร
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ จ�ำนวน 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 64 มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย
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39.30 ไร่ จ�ำนวนการเยี่ยมเยียนของนักวิชาการและ/หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ราชการเฉลี่ย 3.43 ครั้ง และจ�ำนวนการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการท�ำสวนปาล์ม
น�้ำมันของเกษตรกรเฉลี่ย 5.55 ครั้ง
1.2 การจ�ำแนกระบบการผลิตปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรในอ�ำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2555
การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของการผลิตทางการเกษตรจากการผลิตเพื่อยังชีพ
สู่การผลิตเพื่อการค้า ท�ำให้เกษตรกรต้องผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาด ซึ่งการจัดการการผลิตของแต่ละระบบนั้นมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพ
ทางกายภาพของพื้นที่ เศรษฐฐานะของเกษตรกร วัตถุประสงค์ของการผลิต และ
ปัจจัยอื่นๆ จากการจ�ำแนกรูปแบบของระบบการผลิตปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรใน
อ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยใช้กิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณา พบว่า ระบบการผลิตปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรในพื้นที่มีทั้งหมด
7 ระบบ โดยเกษตรกรมีระบบการผลิตปาล์มน�ำ้ มัน-ยางพารา มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 70 ราย
คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาคือ ระบบการผลิตปาล์มน�้ำมันเพียงอย่างเดียว จ�ำนวน
65 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.33 และระบบการผลิตปาล์มน�้ำมัน-ผัก ระบบการผลิต
ปาล์มน�้ำมัน-ผลไม้ ระบบการผลิตปาล์มน�้ำมัน-ยางพารา-ผัก ระบบการผลิตปาล์มน�้ำมัน
-ยางพารา-ผลไม้ และระบบการผลิตปาล์มน�้ำมัน-ยางพารา-ผัก-ผลไม้ ในจ�ำนวนเท่ากัน
คือ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 (ตาราง 1)
เกษตรกรท�ำสวนปาล์มน�้ำมันร่วมกับสวนยางพารา เนื่องจากเกษตรกรมีความ
เชื่อมั่นว่า การท�ำสวนปาล์มน�้ำมันและสวนยางพาราเป็นอาชีพที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง
ในระยะยาว เพราะพืชทั้งสองชนิดนี้เป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ท่ีให้ผลตอบแทนสูง
เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานมากกว่า 25 ปี เกษตรกร
บางรายท�ำสวนยางพาราเชิงเดี่ยวมาก่อน แต่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ปลูกปาล์มน�้ำมันพันธุ์ดี
แทนสวนยางพาราเก่า ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในนโยบายแก้ปัญหาราคายางพาราตกต�่ำ
ในระยะยาว เกษตรกรบางรายจึงได้ท�ำสวนยางพาราร่วมกับสวนปาล์มน�้ำมัน ในขณะ
ที่เกษตรกรบางรายตัดสินใจท�ำสวนปาล์มน�้ำมันเชิงเดี่ยว โดยเลิกท�ำสวนยางพารา
เนื่องจากข้อจ�ำกัดในด้านแรงงาน เพราะการท�ำสวนยางพาราต้องใช้แรงงานฝีมือใน
การกรีดยางพารา 2 คนต่อ 25 ไร่ ในขณะที่การท�ำสวนปาล์มน�้ำมันไม่จ�ำเป็นต้องใช้
แรงงานฝีมือในการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน�้ำมัน โดยใช้แรงงานเพียง 1 คนต่อ 25 ไร่
(นัยนา หลงสะ, 2546, น. 3)
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ตาราง 1 การจ�ำแนกระบบการผลิตปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรในอ�ำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2555
n = 150
ระบบการผลิต
ปาล์มน�้ำมัน-ยางพารา
ปาล์มน�้ำมัน
ปาล์มน�้ำมัน-ผัก
ปาล์มน�้ำมัน-ผลไม้
ปาล์มน�้ำมัน-ยางพารา-ผัก
ปาล์มน�้ำมัน-ยางพารา-ผลไม้
ปาล์มน�้ำมัน-ยางพารา-ผัก-ผลไม้

จ�ำนวน

ร้อยละ

70
65
3
3
3
3
3

46.67
43.33
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

1.3 ปัจจัยก�ำหนดการตัดสินใจเลือกระบบการผลิตปาล์มน�้ำมันของเกษตรกร
ในอ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2555
ผลการตรวจสอบขนาดความสัมพันธ์ด้วยกันเองระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าน้อยกว่า .80 ซึ่งคาดว่าไม่ก่อให้เกิดปัญหาพหุสัมพันธ์
เชิงเส้น (multicollinearity) ผลการวิเคราะห์แบบจ�ำลองโลจิทในตาราง 2 พบว่า Mc
Fadden R2 ที่เป็นไปตามภาวะสารูปสนิทดี (goodness of fit) มีค่าเท่ากับ .2972
และแบบจ�ำลองสามารถท�ำนายได้อย่างถูกต้องร้อยละ 78 ค่าสถิติ Likelihood-ratio
Chi-squared มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 แสดงว่ามีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ในแบบจ�ำลองที่มีค่าแตกต่าง
จากศูนย์ หรือสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจเลือกระบบการผลิต
ปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกระบบการผลิตปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้แก่ ตัวแปรรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร
รายได้จากการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันของเกษตรกร พื้นที่ถือครองของเกษตรกรและ
จ�ำนวนการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันของเกษตรกร (ตาราง 2)
ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้
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ตาราง 2 การวิเคราะห์ปัจจัยก�ำหนดการตัดสินใจเลือกระบบการผลิตปาล์มน�้ำมัน
ของเกษตรกรในอ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2555
ค่าความคลาด
ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์
เคลื่อน
ค่าสถิติ z p-value
มาตรฐาน

ผลกระทบ
ส่วนเพิ่ม

ค่าคงที่
-0.45
1.58
-0.28
0.78
0.74
AGE
-0.03
0.03
-1.12
0.26
-0.006
EDU
-0.06
0.06
-0.98
0.33
-0.01
EXP
0.01
0.03
0.41
0.68
0.002
TAR
0.04
0.01
3.35
0.0008
0.008
MEM
0.19
0.20
0.95
0.34
0.04
INH
0.000009 0.0000020
4.41
0.00
0.0000017
INP
-0.000012
0.0000025
-4.82
0.00
0.0000023
GRO
0.18
0.47
0.38
0.71
0.03
NVI
-0.10
0.10 -1.03
0.30
-0.02
NTR
0.11
0.07
1.58
0.11
0.02
McFadden R2 = 0.2972
Prediction accuracy = 78.00 %
Log likelihood = -72.3107
Restricted log likelihood = -102.8895
LR statistic (10 df) = 61.1576 Probability (LR statistic) = 0.0000000022
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รายได้ของครัวเรือนเกษตรกรมีผลในเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกระบบการ
ผลิตปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
99 กล่าวคือ ถ้าเกษตรกรมีรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 บาทต่อปี มีผลท�ำให้โอกาส
ที่เกษตรกรจะตัดสินใจเลือกการปลูกปาล์มน�้ำมันร่วมกับพืชชนิดอื่นเพิ่มขึ้น .000009
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ .0009 เมื่อก�ำหนดให้ปัจจัยอื่นๆ มีค่าคงที่ อาจเป็นไปได้ว่า เมื่อ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ท�ำให้เกษตรกรมีเงินเพื่อใช้ในการลงทุนปลูกพืชชนิดอื่น
ร่วมกับปาล์มน�้ำมัน เป็นการช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาและรายได้ในช่วงที่ราคา
ผลผลิตปาล์มน�้ำมันตกต�่ำ หรือผลผลิตปาล์มน�้ำมันขาดช่วงและไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่อง
ระบบตลาดมากนัก โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะให้คุณค่าต่อความมั่นคงของรายได้
เพราะการมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือการมีรายได้สูง จะท�ำให้เกษตรกรสามารถน�ำเงินไปใช้
เพื่อตอบสนองความต้องการและให้ความสุขแก่ตนเองได้ อีกทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าเล่าเรียนของบุตร ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ล้วนมี
ราคาสูงขึ้นในปัจจุบัน การแสวงหารายได้เพิ่มขึ้นจึงเป็นเรื่องจ�ำเป็น โดยเฉพาะเกษตรกร
ที่ยังมีภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร เพราะการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้ศึกษาเฉพาะ
ในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังมีโรงเรียนสอนพิเศษที่ท�ำในลักษณะเชิงการค้า การเรียน
ในลักษณะนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ไม่สามารถต่อรองได้ และไม่สมดุลกับรายได้ของ
เกษตรกร
รายได้จากการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรมีผลในเชิงลบต่อการตัดสินใจ
เลือกระบบการผลิตปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99 กล่าวคือ ถ้าเกษตรกรมีรายได้จากการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันเพิ่มขึ้น
1 บาทต่อปี มีผลท�ำให้โอกาสที่เกษตรกรจะตัดสินใจเลือกการปลูกปาล์มน�้ำมันร่วมกับ
พืชชนิดอื่นลดลง .000012 หรือลดลงร้อยละ .0012 เมื่อก�ำหนดให้ปัจจัยอื่นๆ มีค่าคงที่
อาจเป็นไปได้ว่า เกษตรกรจะตัดสินใจเลือกปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูง หรือมีความ
คุ้มค่าต่อการลงทุน จากผลการส�ำรวจพบว่า ราคาผลผลิตปาล์มน�้ำมันที่เกษตรกร
ได้รับเฉลี่ย 5.35 บาทต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและเป็นที่พอใจของ
เกษตรกรเพราะในปัจจุบันน�้ำมันปาล์มได้ถูกน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบส�ำคัญ ทั้งในอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมโอลิโอเคมิคอล และอุตสาหกรรมพลังงาน ท�ำให้ปริมาณอุปสงค์
น�้ำมันปาล์มภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
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2556, น. 29) ทัง้ นีห้ ากราคาผลผลิตปาล์มนำ�้ มันสูง จะเป็นปัจจัยจูงใจส�ำคัญทีท่ �ำให้
เกษตรกรตัดสินใจเลือกปลูกปาล์มน�้ำมันเพียงอย่างเดียวแทนที่จะปลูกพืชชนิดอื่น
ร่วมด้วย เพราะผลตอบแทน หรือรายได้ที่เกษตรกรได้รับจะสูงตามไปด้วย
พื้นที่ถือครองของเกษตรกรมีผลในเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกระบบการผลิต
ปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
กล่าวคือ ถ้าเกษตรกรมีพื้นที่ถือครองเพิ่มขึ้น 1 ไร่ มีผลท�ำให้โอกาสที่เกษตรกรจะ
ตัดสินใจเลือกการปลูกปาล์มน�้ำมันร่วมกับพืชชนิดอื่นเพิ่มขึ้น .04 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
4 เมื่อก�ำหนดให้ปัจจัยอื่นๆ มีค่าคงที่ อาจเป็นไปได้ว่า เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ถือครองมาก
หรือมีความพร้อมด้านพื้นที่ จะสามารถจัดสรรพื้นที่เพื่อใช้ปลูกพืชชนิดต่างๆ ได้อย่าง
อิสระ โดยไม่ต้องวิตกกังวลกับความเสี่ยงจากการตัดสินใจเลือกชนิดของพืชที่ปลูก
ในขณะที่รายได้ค่อนข้างมั่นคง และสามารถน�ำรายได้มาใช้เป็นเงินลงทุนในการผลิต
พืชชนิดอื่นได้ นอกจากนี้การมีพื้นที่เพาะปลูกพืชและชนิดของพืชที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น
อาจท�ำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด (economies of scale)
และการประหยัดจากขอบข่าย (economies of scope) ซึ่งมีผลท�ำให้ต้นทุนเฉลี่ย
ในการผลิตลดลง หรือเกิดการประหยัดต้นทุนการผลิตมากกว่าเดิม
จ�ำนวนการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรมีผล
ในเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกระบบการผลิตปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 กล่าวคือ ถ้าเกษตรกรมีจ�ำนวนการ
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันเพิ่มขึ้น 1 ครั้ง มีผลท�ำให้โอกาส
ที่เกษตรกรจะตัดสินใจเลือกปลูกพืชชนิดอื่นร่วมกับปาล์มน�้ำมันเพิ่มขึ้น .11 หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 11 เมื่อก�ำหนดให้ปัจจัยอื่นๆ มีค่าคงที่ อาจเป็นไปได้ว่า การจัดอบรม
ให้แก่เกษตรกรมีบทบาทส�ำคัญที่จะเสริมศักยภาพของเกษตรกร และท�ำให้เกษตรกร
สามารถผลิตปาล์มน�้ำมันและพืชชนิดอื่นได้มากยิ่งขึ้น เพราะเกษตรกรจะได้รับความรู้
ทางวิชาการ แนวความคิด ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการท�ำสวนปาล์ม
น�้ำมันร่วมกับพืชชนิดอื่น อาทิเช่น พันธุ์ เทคนิค/วิธีการการผลิต เทคโนโลยีการผลิต
ที่เหมาะสม ท�ำให้เกษตรกรมีโอกาสทราบถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิต
และเกิดการพัฒนาเทคนิคการผลิต ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้รับเพิ่มขึ้น และต้นทุนการผลิต
ที่สูญเสียไปลดลง และในกรณีที่เกษตรกรเกิดปัญหาต่างๆ ทั้งในด้านการผลิตและ
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ด้านการตลาด นักวิชาการและ/หรือเจ้าหน้าที่สามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
กับเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้ปัญหาในการผลิตและการตลาดลดลง นอกจาก
การจัดอบรมให้แก่เกษตรกรยังเป็นการเปิดมุมมองให้นักวิชาการและ/หรือเจ้าหน้าที่
ให้ได้เห็นปัญหาที่แท้จริงของเกษตรกร และในกรณีที่เกษตรกรมีประสบการณ์ในการ
ท�ำสวนปาล์มน�้ำมันร่วมกับพืชชนิดอื่นน้อย จ�ำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การจัดการสวนปาล์ม
น�้ำมันร่วมกับพืชชนิดอื่นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากผู้รู้การได้รับการช่วยเหลือจากนักวิชาการและ/หรือเจ้าหน้าที่ผ่านสื่อการส่งเสริม
อาทิเช่น การสอน การอบรม การสนทนาพูดคุย การประชุม กิจกรรม สื่อวีดิทัศน์และ
สื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์) จะท�ำให้เกษตรกรสามารถผลิตปาล์มน�้ำมันและพืชชนิด
อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สรุป

เกษตรกรในอ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้มีความ
หลากหลายของชนิดพืชที่ปลูกมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่เกษตรกรไม่สามารถควบคุมได้
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกปาล์มน�้ำมันร่วมกับพืชชนิดอื่น
โดยเกษตรกรนิยมระบบการผลิตปาล์มน�้ำมันร่วมกับยางพารามากที่สุด ตัวแปรพื้นที่
ถือครอง รายได้ของครัวเรือน รายได้จากการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน และจ�ำนวนการ
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันเป็นปัจจัยก�ำหนดการตัดสินใจเลือก
ระบบการผลิตปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยสามารถเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมได้ ดังนี้
1. เกษตรกรส่วนใหญ่มีระบบการผลิตปาล์มน�้ำมันร่วมกับพืชชนิดอื่น ดังนั้น
เกษตรกรควรติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ที่จ�ำเป็นต่อการปลูกปาล์มน�้ำมันร่วมกับพืชชนิดอื่น รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาด้านการเกษตร ได้แก่ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ส�ำนักงานเกษตร
อ�ำเภออ่าวลึก ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปลูกพืชที่หลากหลาย เพื่อกระจายความ
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เสี่ยงด้านรายได้ในช่วงที่ราคาผลผลิตปาล์มน�้ำมันตกต�่ำ โดยด�ำเนินการเร่งรัดการสร้าง
กิจกรรมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และส่งเสริมการออมในครัวเรือนเกษตรกร ให้เกษตรกร
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด และมีรายได้ตลอดปี โดยการเน้น
ความหลากหลายของพืชที่ปลูกในสวนปาล์มน�้ำมัน การส่งเสริมการผลิตแบบไร่นา
สวนผสม การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน�้ำมัน หรือพืชร่วมปาล์ม
น�้ำมัน เช่น มังคุด ลองกอง เป็นต้น ตลอดจนการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญ เช่น ยางพารา และไม้ผล ควบคู่กับการปลูกปาล์มน�้ำมัน เพื่อเพิ่มรายได้ให้
แก่ครัวเรือน การปลูกพืชหมุนเวียนแซมในสวนปาล์มน�้ำมันที่ยังไม่ให้ผลผลิต (1-3 ปี)
เช่น สับปะรด กล้วย ถั่วลิสง ข้าวโพดหวาน พริก เป็นต้น ซึ่งพืชเหล่านี้ท�ำให้ผลผลิต
ทะลายปาล์มน�้ำมันเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับพืชคลุมดิน และไม่มีผลกระทบต่อการเจริญ
เติบโตของปาล์มน�้ำมัน นอกจากนี้การปลูกพืชหมุนเวียน เช่น มันเทศ สามารถลดความ
เสี่ยงด้านผลผลิตโดยการควบคุมวัชพืชได้ดี อย่างไรก็ตามการส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกพืชหลายชนิดนั้นจะต้องท�ำความเข้าใจกับเกษตรกรให้ชัดเจนถึงผลที่ตามมา
ซึ่งอาจท�ำให้รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรลดลงได้ และการปลูกพืชชนิดใดๆ ต้องมีความ
สอดคล้องกับศักยภาพของเกษตรกรทั้งความรู้ ความถนัด ประสบการณ์ พื้นที่ และ
ความต้องการของตลาด
2. จ�ำนวนการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันเป็นปัจจัย
ก�ำหนดการตัดสินใจเลือกระบบการผลิตปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ดังนั้นเกษตรกรควรพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลก โดยการเข้าร่วมอบรม/
ประชุม/สัมมนา การขอค�ำแนะน�ำจากนักวิชาการของหน่วยงานราชการและ/หรือ
สถาบันการศึกษา และการศึกษาดูงานจากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จ
ในการท�ำสวนปาล์มน�้ำมัน ในขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการเกษตรควรร่วมมือกับ
กรมวิชาการเกษตรในการให้การศึกษาระยะสั้นแก่เกษตรกรโดยเกษตรต�ำบล ซึ่งเป็น
ผูใ้ กล้ชดิ กับเกษตรกรมากทีส่ ดุ โดยการจัดอบรมทัง้ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั แิ ละ/
หรือการให้ค�ำแนะน�ำแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ การใส่ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการดิน ศัตรูของปาล์มน�้ำมัน การจัดการศัตรูพืช ทั้งนี้ควรท�ำสื่อประกอบ เช่น
สื่อสิ่งพิมพ์ (เอกสาร คู่มือ แผ่นพับ) สื่อวีดิทัศน์ เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจได้
ง่ายขึ้น
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