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ผลกระทบของการปลูกปาลมน้าํมันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกจิของเกษตรกร 
อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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บทคัดยอ 

โดยทั่วไป นโยบายการพฒันาชนบทระดับชาติของรัฐมกัจะมีผลกระทบอยางรุนแรงตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน นโยบายการปลูกปาลมน้าํมันก็เชนกันจะเกิดผลกระทบอยางรุนแรง
ตอสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของผูปลูกปาลมน้ํามัน การวิจัยนีจ้ึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันตามนโยบายของรัฐ จากการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 53 ครัวเรือน โดยการสัมภาษณ สามารถสรุปผลการวิจัยไดเปน 2 ประการ คอื ประการแรก การปลูกปาลม
นํ้ามันทําใหครอบครัวมีรายไดเพิ่มขึ้นมากคิดเปน (4.58%) ในขณะเดียวกันรายจายเพิ่มขึ้นนอยคิดเปน (2.25%) 
ประการที่สอง การทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนแตกตางไป
ตามความแตกตางของปจจัยและเทคโนโลยีการผลิตบางประการอยางมีนยัสําคัญ 0.05 ไดแก ภยัธรรมชาติ 
สมรรถนะของดิน ประเภทของพื้นที่ ระยะทางระหวางโรงงานและสวนปาลมน้ํามัน และประเภทของการถือครอง
ที่ดินที่ใชในการปลูกปาลมน้ํามัน 
 

คําสําคัญ : สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

ABSTRACT 

In general,the national rural development policies had critically impact the change of socio-
economic statuses of rural people .The policy of oil palm gardening, as well, will directly influent the 
change of economic status of the farmers. This research was therefore attempted to study the change 
of economic status of the farmers involved in the policy of oil palm gardening. Data were collected 
through 53 samples by the interview then summaried the result into 2 categories. Firstly, the family 
income of the farmers had been radically increased (4.58%) whereas the expenses had been 
instrumentally increased (2.25%). Secondly, the test in hypothesis found that the differences in levels of 
economic status change had been significantly 0.05 related to the changes in some production and 
technology factors; such as natural dangers, soil capacities, types of land, plant-farm distance, and 
types of land occupied. 

Keywords : socio – economic status, economic changes, social – cultural change 
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คํานํา 
 เมื่อพูดถึงพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ   นอกจากสับปะรด   มะพราว  และผลไมเมือง

รอนชั้นดีแลว ที่จะมองขามไปไมไดเลยก็คือ “ปาลมน้ํามัน” เพราะพื้นที่บางสวนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ

เหมาะสมดวยสภาพอากาศที่จะปลูกพืชชนิดนี้ นอกจากนี้ส่ิงที่ตองศึกษาก็คือปจจัยและเทคโนโลยีการผลิตของ

ครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันคือปจจัยที่มีผลทําใหปาลมน้ํามันเจริญเติบโต และขณะนี้เกษตรกรที่ปลูกพืช

สับปะรด ในเขตอําเภอสามรอยยอด และหลายเขตในอําเภออื่น ๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธก็เร่ิมใหความสนใจ

ปาลมน้ํามันมากขึ้น เนื่องจากสับปะรดใหผลผลิตตกต่ํา และไดรับผลตอบแทนที่ไมคุมคา 

 เนื่องจากเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันมีผลผลิตจากปาลมน้ํามันไดผลตอบแทนตอไรโดยเฉลี่ย 5,500-

6,600 บาทตอไร คํานวณที่ผลผลิตเฉลี่ย 2,210-2,651 กิโลกรัมตอไร และราคาปจจุบันที่ 2.50 บาท ดีกวาการปลูก

สับปะรดและการทํานา ประกอบกับมีโครงการสงเสริมการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันในประเทศ มีแหลงรับซื้อ

ผลผลิตที่แนนอน การปลูกและการดูแลรักษา ไมยุงยาก สามารถปลูกเปนแปลงใหญๆไดและดูแลดวยตนทุนที่ต่ํา 

จึงเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรสนใจที่จะขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีพื้นที่ที่มีศักยภาพใน

การปลูกปาลมน้ํามันอีกมาก หากมีการสงเสริมใหมีการปรับปรุงพื้นที่ปลูก การใชพันธุที่มีคุณภาพ การนํา

เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช และแนวโนมความตองการปาลมน้ํามันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นทุกป ในอนาคตรัฐบาล

จะขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และสงเสริมการใชไบโอดีเซลดาน

การเกษตรที่คาดวาจะผลิตไบโอดีเซลไดประมาณ 4.9 ลานลิตรตอวัน ในระยะเวลา 5 ป นับจากนี้ไป เมื่อรัฐบาล

สงเสริมดานการปลูก การแปรรูปและการตลาด ก็สามารถสรางความมั่นใจใหกับเกษตรชาวสวนปาลมได 

 ปจจุบันเนื้อที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันไดขยายพื้นที่ปลูกตั้งแตป 2510-2549 มีพื้นที่รวมประมาณ 

2,300,000 ไร นิยมปลูกอยางแพรหลายจนกลายเปนพืชที่เปนอนาคตของคนไทยและเปนอนาคตของประเทศ 

รัฐบาลจึงจัดสรรงบประมาณจํานวน 3,000 ลานบาท เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรขยายพื้นที่การปลูก

ปาลมน้ํามันไปทั่วประเทศ เพราะปาลมน้ํามันเปนพืชน้ํามันที่ใหปริมาณน้ํามันสูงกวาพืชน้ํามันชนิดอื่นๆถึง 10 

เทาตัว เหมาะสําหรับเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งรูจักกันดีในชื่อ “ไบโอดีเซล” ซึ่งเปนแหลง

พลังงานสํารองภายในประเทศ ทดแทนพลังงานน้ํามันดีเซลที่นับวันจะมีแนวโนมปรับราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่องทําให

สูญเสียเงินตราออกสูตางประเทศเปนจํานวนมาก ดังนั้น รัฐบาลจึงพยายามสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันให

ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต 

ดวยเหตุที่เลือกอําเภอสามรอยยอด เปนกรณีศึกษาผลกระทบของการปลูกปาลมน้ํามันตอการเปลี่ยน 

แปลงสภาพทางเศรษฐกิจ ทําใหทราบปจจัยและเทคโนโลยีการผลิตที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง

เศรษฐกิจในดานรายได รายจาย สินเชื่อเพื่อการ เกษตร การจางงาน ปริมาณที่ดินถือครองเพื่อการเกษตร และ

ตนทุนการผลิต ตั้งแตเร่ิมปลูกปาลมน้ํามันจนไดผลผลิต 

 

กรอบแนวความคิดของการวิจยั 
 การปลูกปาลมน้ํามันจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ใน 6 ดาน  ไดแก 

รายได รายจาย สินเชื่อเพื่อการเกษตรกร การจางงาน ปริมาณที่ดินถือครองเพื่อการเกษตร และตนทุนการผลิต โดย

ที่การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีความสัมพันธกบัปจจัยและเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งประกอบดวย ระยะเวลาการปลูก
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ปาลมน้ํามัน ประสบการณในการปลูก การจดัการแหลงน้ํา ภัยธรรมชาติ พนัธุปาลมน้ํามัน เครื่องมือทางการเกษตร 

การเขาดูแลสวนปาลม ชนิดของปุย วิธีการกําจัดโรคพืช แมลงศัตรู สัตวศัตรู ผลผลิตปาลมน้ํามัน สภาพพื้นที่ สภาพ

ดิน ระยะทางระหวางที่อยูอาศัยกับสวนปาลมน้ํามัน ระยะทางระหวางสวนปาลมน้ํามันกับโรงงาน และลักษณะการ

ถือครองที่ดิน  
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาลักษณะของปจจัยและเทคโนโลยีการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันในเขต

อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

2. ศึกษาระดับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรผูปลูกปาลมน้ํามันในดานรายได 

รายจาย สินเชือ่เพื่อการเกษตร การจางงาน ปริมาณที่ดินถือครองเพื่อการเกษตรและตนทุนการผลิต 

3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนผูปลูกปาลมน้ํามันไปตามการเปลี่ยน 

แปลงของปจจยัและเทคโนโลยีการผลิต โดยการทดสอบสมมติฐาน 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของหัวหนาครัวเรือน เกี่ยวกับผลกระทบจากการปลูกปาลมน้ํามันตอการ

เปล่ียนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนของตน 

5. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกปาลมน้ํามัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาผลกระทบของการปลกูปาลมน้ํามันตอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร โดยการสํารวจ (survey) ใชความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ยในการ

บรรยายลักษณะของขอมูลของกลุมตัวอยาง (Descriptive Statistics) ใช One – Way ANOVA ในการทดสอบ

สมมติฐาน และ สรางสมการพยากรณคาของตัวแปรตามดวยตัวแปรอิสระโดยสถิติ Multiple Linear Regression 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถามปจจัยและเทคโนโลยีการผลิต

ที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ ดานรายได รายจาย สินเชื่อเพื่อการเกษตร การจางงาน 

ปริมาณที่ดินถือครองเพื่อการเกษตร ตนทุนการผลิต 

ประชากร (Population) ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ในเขตอําเภอสามรอย

ยอด จํานวน 53 ครัวเรือน   ตั้งแตแรกเริ่มของการปลูก จนกระทั่งไดผลผลิต สํารวจและสัมภาษณเกษตรกร 

(Structured Interview) ที่มีอายุตั้งแต 15 ป มลํีาเนาอาศัยอยูในเขตอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

วิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณมาตรวจสอบความสมบูรณ และวิเคราะหดวย

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the Social Science, SPSS) และนําขอมูลมา

วิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก มีมาตรฐานเกี่ยวกับความเชื่อมั่น และความแมนตรง 
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ผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยไดเปน 4 ประการดังนี้ 

 

1. ลักษณะของปจจัยและเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ทีม่ีผลตอการเจริญเติบโตของ

 ผลปาลมน้ํามัน แบงไดเปน 2 หมวด 

 1.1 ลักษณะของปจจัยการผลิตของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน 

กลุมตัวอยางสวนใหญหรือรอยละ 67.9 ใชระยะเวลาการปลูกปาลมน้าํมัน 4-5 ป นอกนั้นใช

ระยะเวลาการปลูกปาลมน้ํามนั 1-3 ป ผูปลูกปาลมน้ํามันสวนใหญหรือรอยละ 64.1 มปีระสบการณในการปลูก

ปาลมน้ํามันมาแลว ไมเกิน 5 ป   นอกนั้น ไมมีประสบการณ (15.1%) และมีประสบการณมากกวา 5 ป (20.8%) 

แหลงน้ําที่ใชในการปลูกปาลมน้ํามันสวนใหญหรือรอยละ 79.2 ไดมาจากคลองชลประทาน นอกนั้นเปนน้ําฝน 

(15.1%) และแหลงน้ําตามธรรมชาติ เชน หนอง หวย (5.7%) ภัยธรรมชาตทิี่เกษตรกรพบสวนใหญหรือรอยละ 90.6 

เปนภัยแลง นอกนั้นเปนภัยน้ําทวม พันธุปาลมน้ํามันที่เกษตรกรนํามาปลูกสวนใหญหรือรอยละ 77.4 เปนพันธุเท

เนอรา นอกนั้นเปนพันธุดูรา และพันธุสุราษฎรธาน ี 1, 2, 3 (11.3%) ผลผลิตจากปาลมน้ํามันโดยเฉลี่ยตอไรตอป

สวนใหญหรือรอยละ 49.1 มากกวา 40,000 บาท นอกนัน้ มีผลผลิตจากปาลมน้ํามันโดยเฉลี่ยตอไรตอป 20,000-

30,000 บาท (24.5%) และมผีลผลิตจากปาลมน้ํามันโดยเฉลี่ยตอไรตอป 30,001-40,000 บาท (26.4)จํานวนครั้ง/

สัปดาหของการเขาดูแลสวนปาลมน้ํามันสวนใหญหรือรอยละ 52.8 มากกวา 4 คร้ังตอสัปดาห นอกนั้นมีจํานวน 1-

2 ครั้งตอสัปดาห (15.1%) และจํานวน 3-4 คร้ังตอสัปดาห (32.1) สภาพพืน้ที่ที่เกษตรกรปลูกปาลมน้ํามนัสวนใหญ

หรือรอยละ 64.2 เปนสภาพพืน้ที่ลุมน้ําทวมถึง นอกนั้นมีสภาพพื้นที่เปนที่ราบ (28.3%) และมีสภาพพื้นเปนที่ลาด

เชิงเขา (7.5%) สภาพดินที่เกษตรกรปลูกปาลมน้ํามันสวนใหญหรือรอยละ 49.1 มีสภาพเปนดินรวนปนดินเหนียว 

นอกนั้นมีสภาพเปนดินรวน (20.8%) และมีสภาพเปนดินเหนียว (30.2%) ระยะทางระหวางที่อยูอาศัยกับสวน

ปาลมน้ํามันสวนใหญหรือรอยละ 83.0 มีระยะทางนอยกวา 10 กิโลเมตร นอกนั้นมีระยะทาง 10-20 กิโลเมตร 

(11.3%) และมีระยะทางมากกวา 20 กิโลเมตร (5.7%) ระยะทางระหวางสวนปาลมน้าํมันกับโรงงานปาลมน้ํามัน

สวนใหญหรือรอยละ 54.7 มรีะยะทางมากกวา 30 กิโลเมตร นอกนั้นมีระยะทาง 10-30 กิโลเมตร (39.6%) และมี

ระยะทางนอยกวา 10 กิโลเมตร (5.7) ลักษณะการถือครองที่ดินสวนใหญหรือรอยละ 79.2 เปนการปลูกปาลม

น้ํามันในที่ดินของตนเองทั้งหมด นอกนั้นเปนที่ดินของตนเองและซื้อเพิ่ม (5.7%) และเปนที่ดินของตนเองและเชา 

(15.1%) 

1.2  ลักษณะของเทคโนโลยีของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน 

เครื่องมือทางการเกษตรที่เกษตรกรนํามาใชสวนใหญหรือรอยละ 64.2 เปนเครื่องสูบน้ํา นอกนั้นเปน

รถแทรกเตอร (11.3%) และเครื่องพนยาปราบศัตรูพืช (24.5%) ประเภทของปุยที่เกษตรกรใชสวนใหญหรือรอยละ 

81.1 เปนปุยเคมีและปุยชวีภาพ นอกนั้นเปนปุยเคมีอยางเดียว ผูปลูกปาลมน้ํามันมีวธิีการกําจัดโรคพืช แมลงศัตรู 

สัตวศัตรูสวนใหญหรือรอยละ 75.5 เปนวิธีธรรมชาต ิ นอกนั้นเปนวิธีใชสารเคมีอยางเดียว (9.4%) และใชสารเคมี

และสารชีวภาพ (15.1%)  
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2. ระดบัการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม 
 

ตารางที่ 1  ระดับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม 

ระดับการเปล่ียนแปลง 
ลักษณะสภาพทางเศรษฐกิจ 

N คาเฉล่ีย ความหมาย 

ระดับการเปลี่ยนแปลงโดยรวม 53 2.96 ปานกลาง 

 รายได 53 4.58 มากที่สุด 

 รายจาย 53 2.25 นอย 

 สินเชื่อเพื่อการเกษตร 53 1.55 นอย 

 การจางงาน 53 1.49 นอยที่สุด 

ปริมาณที่ดินถือครองเพื่อการเกษตร 53 2.53 ปานกลาง 

 ตนทุนการผลิต 53 1.45 นอยที่สุด 

 

จากตารางที่ 2 ระดับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนผูปลูกปาลมน้ํามันใน ดานรายได 

รายจาย สินเชื่อเพื่อการเกษตร การจางงาน ปริมาณที่ดินถือครองเพื่อการเกษตร ตนทุนการผลิตกลุมตัวอยาง ม ี

ระดับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96  

สําหรับผลพิจารณารายคําถาม พบวา ระดับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจดานรายไดเพิ่มขึ้นมาก

ที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.58 ดานปริมาณที่ดินถือครองเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

2.53 หมายความวา เกษตรกรผูปลูกปาลมน้าํมันสวนใหญรอยละ 79.2 เปนการปลูกปาลมน้ํามันในที่ดินของตนเอง

ทั้งหมด ดานรายจายเพิ่มขึ้นนอยโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.25 หมายความวา ปาลมน้ํามนัเปนพืชที่ตองการปุยมาก

ชนิดหนึ่งเกษตรกรตองเสียคาใชจายในสวนนี้ในสวนปาลมน้ํามันที่มีการจดัการอยางมีประสิทธิภาพ ดานสินเชื่อ

เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นนอยโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.55 เกษตรกรมีการเงินกูระยะสั้นเพื่อรอคอยผลผลิต มีกําหนด

ระยะเวลาชําระคืนไมเกิน 12 เดือน ดานการจางงานเพิ่มขึ้นนอยที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.49 การจางงานสวน

ใหญจะทําภายในครอบครัวที่ไมมีผลตอบแทนเปนเงิน ดานตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นนอยที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

1.45 การผลิตสินคาเกษตรแตละชนิดจะตองใชปจจัยการผลิตหลายปจจัยและเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งปริมาณ และ

ชนิดของปจจัยที่ใชจะแตกตางกันไปในการผลิตสินคาเกษตรแตละชนิด ปจจัยการผลิตบางชนิดเกษตรกรอาจมอียู

เองไมตองซื้อหา หรือ เชา เชน มีที่ดินเปนของตนเอง 
 

3. การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 
ผูปลูกปาลมน้าํมันไปตามปจจัยและเทคโนโลยีการผลิตโดยการทดสอบสมมติฐาน  

พบวาระดบัการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจแตกตางไปตามระยะเวลาการปลูกปาลมน้ํามัน 
ประสบการณการปลูกปาลมน้าํมัน แหลงน้ําที่ใชในการปลกูปาลมน้ํามัน จํานวนครั้งของการเขาดูแลสวนปาลม

น้ํามัน ประเภทของปุย ผลผลิตปาลมน้ํามัน ระยะทางระหวางที่อยูอาศัยกบัสวนปาลมน้ํามัน ระยะทางระหวางสวน

ปาลมน้ํามันกับโรงงานปาลมน้ํามัน และลักษณะการถือครองที่ดินอยางนัยสําคัญที่α= 0.05 จึงสรุปไดวาปจจัย

เหลานี้มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน 
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 4. สมการทํานายระดับการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจจากปจจัยและเทคโนโลยีการผลิต 
 

ตารางที่ 2  ปจจัยและเทคโนโลยีการผลิตตอการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม 

ตัวแปรอิสระ B Std. Error Beta t/F Sig 

(คาคงที่) 3.84 0.70  5.47 0.00* 

ระยะเวลาการปลูกปาลมน้ํามัน -0.21 0.14 -0.19 -1.56 0.12 

ประสบการณการปลูกปาลมน้ํามัน -0.20 0.14 -0.23 -1.42 0.16 

จํานวนครั้งในการเขาดูแลสวนปาลมน้ํามัน -0.40 0.16 -0.56 -2.47 0.07* 

ผลผลิตปาลมน้ํามัน 0.28 0.11 0.44 2.59 0.11* 

ระยะทางระหวางที่อยูอาศัยกับสวนปาลมน้ํามัน -0.38 0.17 -0.39 -2.25 0.10 

ระยะทางระหวางสวนปาลมน้ํามันกับโรงงาน 0.17 0.06 0.34 2.85 0.01* 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

สรุปไดวา ระยะทางระหวางสวนปาลมน้ํามันกับโรงงานเปนตัวแปรอิสระที่สามารถนํามาใชในการ

พยากรณการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผูวิจัยจึง

ทดสอบหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมกับระยะทางระหวางสวน

ปาลมน้ํามันกับโรงงาน พบวา ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม กับระยะทาง

ระหวางสวนปาลมน้ํามันกับโรงงาน มีคาเทากับ 0.93 ซึ่งเปนคาบวก และมีคาเขาใกล 1 สามารถแปลผลไดวา ตัว

แปรการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมกับระยะทางระหวางสวนปาลมน้ํามันกับโรงงานมีความสัมพันธ

กันสูงมาก และมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 
 

สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 

 ประเด็นสําคัญที่ไดพบจากผลการวิจัยในเรื่องนี้ ผูวิจัยจะไดนํามาอภิปรายเพื่อสรุปเปนขอมูลใหทราบถึง

ขอเท็จจริงโดยมีการนําเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาอางอิงสนับสนุนหรือขัดแยงได 8 ขอ ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบวา   เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันสวนใหญใชระยะเวลาการปลูกปาลมน้ํามัน   

4-5 ปรอยละ 67.9 ระยะเวลาการปลูกปาลมน้ํามัน 1-3 ปรอยละ 32.1 เนื่องจากปาลมน้ํามันเปนไมยืนตนที่ใชเวลา

ในการ เตรียมการปลูกอยางนอย 5 ป จึงสามารถเก็บผลผลิตไดและผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไดตลอดทั้งป มีอายุการ

เก็บเกี่ยวที่ยาวนาน จึงสามารถสรางรายไดระยะยาวใหกับเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ผลปาลมน้ํามันสามารถ

นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆไดหลากหลายชนิด (สนับสนุนแนวความคิดนี้โดย: ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ. 2537. 

ปาลมน้ํามันพืชพลังงานที่ยั่งยืนแหงอนาคต: 25 หนา) 
2. จากผลการวิจัย พบวา เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันมีประสบการณในการปลูกปาลน้ํามันสูงสุดมาก 

กวา 5 ป และไมมีประสบการณ สวนใหญรอยละ 64.1 มีประสบการณไมเกิน 5 ป เนื่องจากปาลมน้ํามันเปนพืช

เศรษฐกิจที่นิยมปลูกมากในภาคใต สวนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธเพิ่งจะสงเสริมใหมีการปลูกเมื่อประมาณ 4-

5 ปที่แลว ถึงอยางไรเกษตรกรตองมีพื้นฐานความรู จากการอบรมจากเกษตรอําเภอทองที่ หรือการศึกษาดูงาน
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แลกเปลี่ยนความรูระหวางผูปลูกปาลม ก็จะชวยเพิ่มพูนความรูและประสบการณ มาปรับใชในพื้นที่ของตนเอง ไม

วาจะเปนการคัดเลือกสายพันธุที่ดี การเตรียมสภาพพื้นที่ การจัดการแหลงน้ํา การใสปุยบํารุงตนปาลม โรคและ

ศัตรูพืช การตลาดและจําหนายผลผลิต(สนับสนุนแนวความคิดนี้โดย: ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ. 2537. ปาลมน้ํามัน

พืชพลังงานที่ยั่งยืนแหงอนาคต: 116 หนา) 

3. จากผลการวิจัย พบวาเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันใชแหลงน้ําในการปลูกปาลมน้ํามันสวนใหญจาก 

คลองประทานรอยละ 79.2 การจัดการแหลงเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในปลูกปาลมน้ํามันใหประสบความสําเร็จไดมี

ผลการศึกษาของ การใหน้ําตอผลผลิตปาลมน้ํามัน พบวา ภายใตสภาพที่มีการจัดการดูแลรักษาที่ดี เชน มีการใส

ปุยและใหน้ําอยางเพียงพอ การใหผลผลิตของปาลมจะมีการตอบสนองตอการใหน้ําอยางเดนชัด ซึ่งจะเห็นได

ชัดเจนในชวง 2 ปแรกของการใหผลผลิต หรือชวงอายุ 3.5-5.5 ป การใหน้ําทําใหผลผลิตทะลายเพิ่มขึ้นถึง 42 

เปอรเซ็นต หรือเทากับ 154 กิโลกรัมตอตนตอป (3.5 ตันตอไร) เมื่อเปรียบเทียบกับปาลมที่ไมใหน้ํา สําหรับการ

จัดการสวนปาลมในพื้นที่ที่ขาดน้ํา หากมีเงินทุนและสามารถหาแหลงน้ําได ควรใชระบบการใหน้ําแบบมินิสปริง

เกอร หรืออาจปรับไมปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วเพื่อลดการแกงแยงน้ํารวมกับการใชทะลายปาลมเกาคลุมโคนตน 

เพื่อลดการระเหยน้ําจากดิน ตลอดจนทะลายเปลาสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณแกดิน รวมทั้งปรับสภาพทางเคมี

และกายภาพของดินใหดีขึ้น(สนับสนุนแนว ความคิดนี้โดย: ฉกรรจ สังขทอง. 2542. ปาลมน้ํามันพืชเศรษฐกิจสราง

รายไดสูงทั้งในปจจุบันและอนาคต: 120 หนา) 

4. จากผลการวิจัย พบวา เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันเขาดูแลสวนปาลมน้ํามัน จํานวนครั้ง ที่เขาดูแล 

สวนปาลมน้ํามันมากกวา 4 ครั้งตอสัปดาหรอยละ 52.8 ปาลมน้ํามันเปนพืชที่ตองการการดูแลรักษาอยางดี

ตลอดไป เพื่อที่จะใหไดผลผลิตสูงและยาวนาน การดูแลรักษาจะตองเริ่มตั้งแตการเลี้ยงดูตนกลาในเรือนเพาะชํา 

เพราะโดยปกติตามลักษณะธรรมชาติของกลาปาลมน้ํามันแลวมีการตอบสนองตอสภาพแวดลอมเปนอยางมาก 

เชน ในเรื่องของวัชพืช ดิน การขาดน้ํา ปุย โรคและแมลง ความชื้น ตลอดจนถึงยาวนานของแสงและความเขมของ

แสง ปจจัยเหลานี้นับวามีความสําคัญมากและมีผลกระทบถึงการเพิ่มหรือลดผลผลิตของปาลมน้ํามันดวย

(สนับสนุนแนว ความคิดนี้โดย: ฉกรรจ สังขทอง. 2542. ปาลมน้ํามันพืชเศรษฐกิจสรางรายไดสูงทั้งในปจจุบันและ

อนาคต: 116 หนา) 

5. จากผลการวิจัย พบวา เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันควรมีการใชปุยชีวภาพรวมกันกับปุยเคมี เพื่อ 

ชวยปรับปรุงสมบัติของดินใหดีขึ้น เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของปาลมน้ํามัน ปรับปรุงใหดินรวนซุยมีการระบาย

น้ํา ระบายอากาศดี อุมน้ําดีขึ้น ชวยใหดินดูดซับธาตุอาหารพืชไวไดมากขึ้นและชวยใหดินมีการเปลี่ยนแปลงความ

เปนกรดดางนอยลง รวมทั้งเมื่อปุยชีวภาพสลายตัวก็สามารถปลดปลอยธาตุอาหารตางๆที่จําเปนสําหรับการ

เจริญเติบโตของพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก รองและอาหารเสริม ออกมาใหพืชไดถึงแมจะเปนปริมาณนอยก็ตาม

สามารถเสริมรวมกับการใชปุยเคมีได(สนับสนุนแนว ความคิดนี้โดย: ฉกรรจ สังขทอง. 2542.ปาลมน้ํามันพืช

เศรษฐกิจสรางรายไดสูงทั้งในปจจุบันและอนาคต: 218 หนา) 

6. จากผลวิจัย พบวา เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันมีผลผลิตจากปาลมน้ํามันสวนใหญไดผลตอบแทน 

ตอไรตอปโดยเฉลี่ยมากกวา 40,000 ตอไรตอปรอยละ 49.1 เฉพาะที่เก็บเกี่ยวไดรวม 5,500-6,600 บาทตอไร 

คํานวนที่ผลผลิตเฉลี่ย 2,210-2,651 กิโลกรัมตอไร และราคาปจจุบันที่ 2.50 บาท (สนันสนุนแนวความคิดโดย: 

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ. 2537. ปาลมน้ํามันพืชพลังงานที่ยั่งยืนแหงอนาคต: 69 หนา) 
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7. จากผลวิจัย พบวา เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน มีระยะทางระหวางที่อยูอาศัยกับสวนปาลมน้ํามัน 

โดยเฉลี่ยระยะทางนอยกวา 10 กิโลเมตร ผูปลูกปาลมน้ํามันมีสวนปาลมน้ํามันอยูใกลๆในหมูบานเดียวกัน อาจจะ

เดิน ถีบจักรยานหรือขับมอเตอรไซคไปแตถาระยะทางไกลบาน อาจตองใชรถกระบะ คาใชจายในการเดินทางจะ

ขึ้นอยูกับระยะทาง โดยระยะทางยิ่งไกลเทาไรก็จะตองเสียคาเดินทางมาก และเสียเวลาในการดูแลสวน (สนับสุน

แนว ความ คิดโดย: ประยงค เนตยารักษ. 2550. เศรษฐศาสตรการเกษตร: 159 หนา) 

8. จากผลวิจัย พบวา เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน มีระยะทางระวางสวนปาลมน้ํามันกับโรงงาน   โดย 

เฉล่ียระยะทางมากกวา 30 กิโลเมตรการขนสงผลผลิตทะลายปาลมน้ํามันสูโรงงานมีความสําคัญมาก เนื่องจาก

จําเปนตองสงทะลายปาลมน้ํามันเขาสูโรงงานสกัดน้ํามันปาลมอยางรวดเร็ว (ไมควรเกิน 24 ชั่วโมง) จึงควรปลูก

ปาลมน้ํามันหางจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมไมเกิน 120 กิโลเมตร และมีการคมนาคมขนสงไดสะดวก (สนับสนุน

แนวความคิด โดย: ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ. 2537. ปาลมน้ํามันพืชพลังงานที่ยั่งยืนแหงอนาคต: 35 หนา) 
 

ขอเสนอแนะ 
การวิจัยนี้มีขอเสนอแนะเปน 2 ประการคือ  

 

1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการปลูกปาลมน้ํามัน 

1.1 การวิจัยนี้พบวา ผูปลูกปาลมน้ํามันที่มีประสบการณนอยจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัวไปในทางบวกนอยตามไปดวย ในขณะที่ผูปลูกปาลมน้ํามันที่มีประสบการณมากจะมีการเปลี่ยน 

แปลงสภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนไปในทางบวกมากตามไปดวยจึงควรจะไดเพิ่มประสบการณในการปลูก

ปาลมน้ํามันใหแกผูปลูกปาลมน้ํามันที่มีประสบการณนอยดังกลาว โดยการใหความรู การฝกอบรม การไปดูงาน 

จากเจาหนาที่เกษตรอําเภอทองถิ่น เหลานี้เปนตน 

1.2 การวิจัยนี้พบวา แหลงน้ําเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน

ไปในทางบวก โดยเฉพาะแหลงน้ําจากระบบชลประทานเปนแหลงน้ําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง

เศรษฐกิจไปในทางบวกมากที่สุด ภาครัฐจึงควรจะไดเรงพัฒนาระบบชลประทานใหทั่วถึงมากขึ้นพรอมกับการ

พัฒนาแหลงน้ําอื่นๆไดแก แหลงน้ําตามธรรมชาติตางๆ เชน หนอง บึง อางเก็บน้ําขนาดเล็ก เหลานี้เปนตน 

1.3 การวิจัยนี้พบวา การใชปุยเคมีและปุยชีวภาพรวมกันจะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัวในทางบวกมากขึ้นกวาการใชปุยเคมีแตเพียงอยางเดียวจึงควรจะไดสงเสริมจากนักวิชาการเกษตรให

ผูปลูกปาลมน้ํามันใชปุยทั้งสองชนิดรวมกัน 

1.4 การวิจัยนี้พบวาการมีที่ดินของตัวเองจะชวยใหมีการเปล่ียนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวไป

ในทางบวกมากที่สุด จึงอาจจะตั้งขอสังเกตไดวา ผูปลูกปาลมน้ํามันที่จะไดผลดีมักจะเปนผูปลูกปาลมน้ํามันที่มี

ที่ดินของตนเอง สวนผูซื้อที่ดินเพิ่ม และผูเชาที่ดินเพิ่มมักจะไมไดผลดีเทาที่ควร (สนับสนุนแนวความคิด โดย: เจิม 

ปานเพ็ชร นักสูเมืองลุง ชี้ชองรวยดวย ปาลมน้ํามัน) 
 

2. ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการวิจัย 

 2.1 การปลูกปาลมน้ํามันไมเพียงกระทบตอสภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนของเกษตรกร แตอาจจะ

กระทบตอสภาพการเมือง สังคม และวัฒนธรรมอีกดวย ในการวิจัยครั้งตอไป จึงควรไดศึกษาผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมดวย 
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 2.2 การปลูกปาลมน้ํามันเปนกิจการที่ตองมีความรบัผิดชอบตอสังคมเปนอยางสูง หมาย ความวา การ

ดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกชุมชน  ที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมทั้งในระดับใกล(ชุมชน ส่ิงแวดลอม) และ

สังคมไกล(เกษตรกรทั่วไป)  ในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข (www.sedb.org) ในการวิจัย

ครั้งตอไป จึงควรจะไดศึกษา ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) ของการปลูกปาลม

น้ํามันดวย 
 

เอกสารอางอิง 

ประยงค เนตยารักษ. 2550. เศรษฐศาสตรการเกษตร: 159 หนา. 

ฉกรรจ สังขทอง. 2542. ปาลมน้ํามันพืชเศรษฐกิจสรางรายไดสูงทั้งในปจจุบันและอนาคต: 116, 120, 218 

หนา. 

ปรัชญา รัศมธีรรมวงศ. 2537. ปาลมน้ํามันพชืพลังงานที่ย่ังยืนแหงอนาคต: 25, 35, 69 หนา. 

ปุณณรัตน อุบลจิตร. 2547. “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เขาโครงการปลูก

มะเขือมวงญ่ีปุนแบบมีพนัธสัญญาของบริษัท ลีโอ ฟูดส จํากัด” การคนควาแบบอสิระปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาสงเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

จันจิรา สุขเกษม. 2535. “ผลกระทบของการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพันตอเทคโนโลยีการผลิตของเกษตร

รายยอยในจังหวัดเชียงใหม”. วิทยานิพนธ ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขา

เศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม. 
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