
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 รายงานการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ เพื่อจดัทาํเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจปาล์มนํ้ ามนั ปีการผลิต 2555  

จดัทาํข้ึนเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการสนับสนุนการวางแผนการใช้ท่ีดินพืชเศรษฐกิจปาล์มนํ้ ามนั จาํแนกผล

การศึกษาเป็นรายภาคดงัน้ี  
 ภาคใต้  หัวหน้าครัวเรือนเกษตรมีอายุเฉล่ียประมาณ 53 ปี นบัถือศาสนาพุทธร้อยละ 98.82 ส่วนท่ี

เหลือนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ98.82 ของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา มี

สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.76 คนต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่อยูใ่นวยัแรงงาน มีท่ีดินถือครองในปีการผลิต 2555 

เฉล่ีย 24.15 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นท่ีดินของตนเองเฉล่ีย 22.74 ไร่ต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 

94.17 ของท่ีดินท่ีถือครองทั้งหมด หนงัสือสาํคญัในท่ีดินส่วนใหญ่เป็นโฉนด รองลงมาเป็น ส.ป.ก.4-01 และ 

น.ส.3 ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 24.02 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด มีการกูย้ืมเงิน มีหน้ีสินเฉล่ีย 110,814.96 

บาทต่อครัวเรือน  

  ครัวเรือนเกษตรทุกครัวเรือนมีปัญหาทั้งทางด้านการผลิตทางการเกษตร ปัญหาท่ีประสบมี

หลากหลาย เช่น ปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ปัญหาผูรั้บซ้ือเอาเปรียบและปัญหาปัจจยัการผลิตมีราคาสูง เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีปัญหาดา้นการครองชีพเฉล่ียร้อยละ 61.42 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด ปัญหาท่ีประสบ เช่น 

ปัญหาสินคา้อุปโภคและบริโภคมีราคาสูง ปัญหารายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่ายและปัญหาสุขภาพไม่แข็งแรง 

เป็นตน้  

  สาํหรับความตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐ มีครัวเรือนเกษตรร้อยละ 93.31 ของครัวเรือนเกษตร

ทั้งหมดตอ้งการความช่วยเหลือทางดา้นการผลิตทางการเกษตร โดยส่วนใหญ่ตอ้งการให้ช่วยจดัหาปัจจยัการ

ผลิตท่ีมีราคาตํ่ากวา่ทอ้งตลาด รองลงมาตอ้งการให้มีการประกนัรายไดข้องเกษตรกรท่ีปลูกปาล์มนํ้ ามนั และ

ตอ้งการให้มีการประกนัราคาผลผลิต ส่วนดา้นการครองชีพมีร้อยละ 44.09 ของครัวเรือนเกษตรตอ้งการความ

ช่วยเหลือ ซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งการให้รัฐควบคุมราคาสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการครองชีพ รองลงมาตอ้งการให้มีการ

จดัสร้างและซ่อมแซมถนน ตลอดจนตอ้งการใหรั้ฐช่วยจดัสร้างเพื่อการอุปโภคและบริโภค  
  ทศันคติของครัวเรือนเกษตรทางดา้นการเพิ่มผลผลิต ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่มีความคิดวา่ควร

เพิ่มปริมาณปุ๋ยเคมี รองลงมามีความเห็นวา่ควรเพิ่มปริมาณฮอร์โมนและเปล่ียนพนัธ์ุใหม่  ส่วนทศันคติเก่ียวกบั

การเปล่ียนอาชีพการเกษตรไปสู่อาชีพนอกภาคการเกษตร ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 97.64 ของครัวเรือนเกษตร

ทั้งหมดไม่คิดท่ีจะเปล่ียน โดยมีเหตุผลแตกต่างกนัไป เช่น เป็นอาชีพหลกัของครัวเรือน มีพื้นท่ีดินท่ีเหมาะสม

อยูแ่ลว้ และอายมุากแลว้  

   ครัวเรือนเกษตรมีเน้ือท่ีเพาะปลูกปาล์มนํ้ ามนัเฉล่ีย 10.84 ไร่ต่อครัวเรือน เป็นเน้ือท่ีให้ผลผลิต

แลว้เฉล่ีย 9.81 ไร่ต่อครัวเรือน เน้ือท่ียงัไม่ให้ผลผลิตเฉล่ีย 1.04 ไร่ต่อครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 90.45 และ
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ร้อยละ 9.55 ของเน้ือท่ีเพาะปลูก พนัธ์ุท่ีเกษตรกรนิยมใช้ปลูกส่วนใหญ่ใชพ้นัธ์ุเทเนอร่า รองลงมาใชพ้นัธ์ุสุ

ราษฎร์ธานี 2 และพนัธ์ุคอสตาริกา้  

   การใช้ปัจจยัการผลิต จากผลการศึกษา ปาล์มนํ้ ามนัภาคใต ้จาํแนกพื้นท่ีเพาะปลูกตามความ

เหมาะสมทางกายภาพของพื้นท่ีดินเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) ปานกลาง (S2) และ

เล็กน้อย (S3) พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง ซ่ึงมีการจดัการโดยการยกร่อง(S1M) และพื้นท่ีท่ีดินมีความ

เหมาะสมปานกลาง ซ่ึงมีการจดัการโดยการยกร่อง(S2M)  

   พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง(S1) ปานกลาง(S2) และเล็กน้อย (S3) ทุกระดบัความ

เหมาะสมดงักล่าวมีการใชต้น้พนัธ์ุเฉล่ียประมาณ 22 ตน้ต่อไร่  มีการใชปุ๋้ย ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ ปาล์มฯ

ท่ีปลูกบริเวณพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง(S2) ใช้ปุ๋ยเคมีมากท่ีสุด รองลงมาเป็นปาล์มฯท่ีปลูก

บริเวณพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กน้อย(S3) และสูง(S1)มีการใช้ปุ๋ยเคมีเฉล่ีย 112.64  99.70 และ 96.45 

กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั สําหรับชีวภาพชนิดนํ้ า มีการใชท้ั้ง 3 ระดบัความเหมาะสมของดิน แต่ปุ๋ยชีวภาพ

ชนิดเมด็หรือชนิดผงและปุ๋ยคอก มีการใชเ้ฉพาะปาล์มท่ีปลูกบริเวณพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง(S1) และ

ปานกลาง(S2) ปุ๋ยหมกัมีการใช้ในปริมาณเล็กน้อย(0.69 ลิตรต่อไร่)ในปาล์มฯท่ีปลูกบริเวณพื้นท่ีท่ีดินมี

ความเหมาะสมสูง(S1) วสัดุปรับปรุงดินและสารป้องกนัและปราบศตัรูพืชมีการใช้เฉพาะปาล์มฯท่ีปลูก

บริเวณพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง(S1)ในปริมาณเฉล่ีย 1.72 กิโลกรัมต่อไร่ และ 0.04 ลิตรต่อไร่ 

ตามลาํดบั ฮอร์โมนและยาปราบวชัพืชพบว่ามีการใช้กบัทุกสภาพพื้นท่ีในปริมาณเพียงเล็กน้อย นํ้ ามนั

เช้ือเพลิงและหล่อล่ืนปาล์มฯท่ีปลูกบริเวณพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง(S1)มีการใช้มากท่ีสุด รองลงมา

บริเวณพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอ้ย(S3)และปานกลาง(S2) ในปริมาณเฉล่ีย 1.12  0.73 และ 1.00 ลิตร

ต่อไร่ ตามลาํดบั นอกจากน้ียงัมีปัจจยัการผลิตท่ีสําคญัอีก 2 ปัจจยั คือแรงงานคนและแรงงานเคร่ืองจกัร มี

การใชใ้นปริมาณใกลเ้คียงกนัทั้ง 3 สภาพพื้นท่ี โดยแรงงานคนใช้ในปริมาณเฉล่ีย 4.08  3.80 และ 3.69 คน

ต่อวนัต่อไร่ ตามลาํดบั แรงงานเคร่ืองจกัรใชใ้นปริมาณเฉล่ีย 3.08  3.49 และ 3.89 ชัว่โมงต่อไร่ ตามลาํดบั 

   พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูงซ่ึงมีการจดัการโดยการยกร่อง(S1M) และพื้นท่ีท่ีดินมี

ความเหมาะสมปานกลางซ่ึงมีการจดัการโดยการยกร่อง(S2M) การสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นการสรุปตาม

ขอ้มูลท่ีได ้ซ่ึงค่าเฉล่ียท่ีไดไ้ม่ครบทุกช่วงอายุ ดงัน้ี พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมทั้ง 2 พื้นท่ีมีการใช้ตน้พนัธ์ุ

เฉล่ียประมาณ 22 ตน้ต่อไร่  มีการใช้ปุ๋ยเคมีเฉล่ีย 131.28 ในบริเวณพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูงซ่ึงมีการ

จดัการโดยการยกร่อง(S1M) และ 119.35  บริเวณพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลางซ่ึงมีการจดัการโดยการ

ยกร่อง(S2M) ใชปุ๋้ยชีวภาพชนิดนํ้าทั้ง 2 สภาพพื้นท่ีปริมาณเฉล่ีย 7.52 และ 0.21 ลิตรต่อไร่ ตามลาํดบั ส่วนปุ๋ย

ชีวภาพชนิดเม็ดหรือผงมีการใชเ้ฉพาะพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลางซ่ึงมีการจดัการโดยการยกร่อง

(S2M)ปริมาณเฉล่ีย 39.84 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยคอกมีปริมาณการใช้เฉล่ีย 70.36 และ 126.34 กิโลกรัมต่อไร่ 

ตามลาํดบั นอกจากน้ียงัมีการใชฮ้อร์โมน สารป้องกนัและปราบวชัพืช สารป้องกนัและปราบศตัรูพืชในปริมาณ
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เพียงเล็กนอ้ย มีการใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเฉล่ีย 1.87 และ 1.85 ลิตรต่อไร่ มีการใชแ้รงงานคนเฉล่ีย 4.47 

และ 4.68 คนต่อวนัต่อไร่ ตามลาํดบั และมีการใชแ้รงงานเคร่ืองจกัร 

ปริมาณเฉล่ีย 5.74 และ 3.87 ชัว่โมงต่อไร่ ตามลาํดบั 

  ตน้ทุนการผลิต ผลผลิต มูลค่าผลผลิตและผลตอบแทนการผลิต สรุปในภาพรวมโดยเฉล่ียทุกช่วง

อายุท่ีสุ่มเก็บขอ้มูล ของแต่ละสภาพความเหมาะสมทางกายภาพของดิน(บางพื้นท่ีไดข้อ้มูลไม่ครบช่วงอายุ) 

สาํหรับราคาผลผลิตใชค้่าเฉล่ียของภาคใตท่ี้ราคาเฉล่ีย 3.66 บาทต่อกิโลกรัม  

   พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง(S1) ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 4,143.86 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น

มูลค่าผลผลิตเฉล่ีย 10,906.77 บาทต่อไร่ มีการใชต้น้ทุนการผลิตทั้งท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดทั้งหมดเฉล่ีย 

10,906.77 บาทต่อไร่ ในจาํนวนน้ีเป็นตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 5,675.91 บาทต่อไร่ ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 1,666.98 บาท

ต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสด ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร และผลตอบแทนเหนือตน้ทุน

ทั้งหมดเฉล่ีย 6,055.91  5,157.33 และ 3,490.36 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั 

   พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง(S2) ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 3,195.57 กิโลกรัมต่อไร่ คิด

เป็นมูลค่าผลผลิตเฉล่ีย 8,354.12 บาทต่อไร่ มีการใชต้น้ทุนการผลิตทั้งท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดทั้งหมด

เฉล่ีย 7,354.18 บาทต่อไร่ ในจาํนวนน้ีเป็นตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 5,467.42 บาทต่อไร่ ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 1,886.76 

บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสด ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร และผลตอบแทนเหนือ

ตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ีย 3,690.42  2,886.70 และ 999.94 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั 

   พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอ้ย(S3) ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 2,753.38 กิโลกรัมต่อไร่ คิด

เป็นมูลค่าผลผลิตเฉล่ีย 7,198.12 บาทต่อไร่ มีการใชต้น้ทุนการผลิตทั้งท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดทั้งหมด

เฉล่ีย 7,416.88 บาทต่อไร่ ในจาํนวนน้ีเป็นตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 5,836.92 บาทต่อไร่ ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 1,579.96 

บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสด และผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ีย 2,176.33 

และ 1,361.20 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั สาํหรับผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดขาดทุนเฉล่ีย 218.76 บาทต่อไร่ 

   พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง ซ่ึงมีการจดัการโดยการยกร่อง(S1M) ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 

3,199.76 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเฉล่ีย 11,711.13 บาทต่อไร่ มีการใชต้น้ทุนการผลิตทั้งท่ีเป็นเงิน

สดและไม่เป็นเงินสดทั้งหมดเฉล่ีย 7,962.58 บาทต่อไร่ ในจาํนวนน้ีเป็นตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 6,063.64 บาทต่อไร่ 

ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 1,898.94 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสด ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร 

และผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ีย 6,718.24  5,647.49 และ 3,748.55 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั 

   พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง ซ่ึงมีการจดัการโดยการยกร่อง(S2M) ไดรั้บผลผลิต

เฉล่ีย 3,080.68 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเฉล่ีย 7,516.87 บาทต่อไร่ มีการใชต้น้ทุนการผลิตทั้งท่ีเป็น

เงินสดและไม่เป็นเงินสดทั้งหมดเฉล่ีย 8,171.42 บาทต่อไร่ ในจาํนวนน้ีเป็นตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 6,553.22 บาท

ต่อไร่ ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 1,618.20 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสด และผลตอบแทนเหนือ
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ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ีย 2,242.59 และ 963.65 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั สําหรับผลตอบแทนเหนือตน้ทุน

ทั้งหมดขาดทุนเฉล่ีย 654.55 บาทต่อไร่ 

 ภาคกลาง หวัหนา้ครัวเรือนเกษตรมีอายุเฉล่ียประมาณ 55 ปี นบัถือศาสนาพุทธทุกครัวเรือน ส่วนใหญ่

จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 58.82 ของหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรทั้งหมด มีสมาชิกในครัวเรือน

เฉล่ีย 3.88 คนต่อครัวเรือน มีท่ีดินถือครองเฉล่ีย 15.71 ไร่ต่อครัวเรือน เป็นท่ีดินของตนเองเฉล่ีย 12.06 ไร่ต่อ

ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.78 ของท่ีดินท่ีครัวเรือนเกษตรถือครองทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 47.06 

ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด มีหน้ีสินซ่ึงเกิดจากการกูย้มืเฉล่ีย 142,058.82 บาทต่อครัวเรือน 

  ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 94.12 มีปัญหาดา้นการผลิตทางการเกษตร ปัญหาท่ีประสบมีหลากหลาย 

เช่น ปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า รองลงมาเป็นปัญหาปัจจยัการผลิตมีราคาสูงและปัญหาศตัรูพืชรบกวน เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีปัญหาดา้นการครองชีพเฉล่ียร้อยละ 70.59 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรส่วน

ใหญ่ประสบปัญหาสินคา้อุปโภคและบริโภคมีราคาสูง รองลงมาคือปัญหารายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย และ

ปัญหาสุขภาพไม่แขง็แรง 

  สาํหรับความตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐ ผลการศึกษาพบวา่ครัวเรือนเกษตรตอ้งการให้รัฐเขา้

มาช่วยเหลือทางดา้นการผลิตทางการเกษตรมากถึงร้อยละ 94.12 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด ความช่วยเหลือท่ี

ตอ้งการ เช่น รัฐช่วยจดัหาปัจจยัการผลิตท่ีมีราคาตํ่ากวา่ทอ้งตลาด ตอ้งการใหมี้การประกนัรายไดข้องเกษตรกร 

และตอ้งการให้มีการประกนัราคาผลผลิต สําหรับความตอ้งการความช่วยเหลือทางดา้นการครองชีพมีร้อยละ 

29.41 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมดท่ีตอ้งการ ส่วนใหญ่ตอ้งการให้รัฐจดัสร้างสถานพยาบาล รองลงมาตอ้งการ

ใหมี้การควบคุมราคาสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการครองชีพ  

  ทศันคติของครัวเรือนเกษตรทางดา้นการเพิ่มผลผลิต ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่าควรเพิ่มปริมาณ

ปุ๋ยเคมี รองลงมามีความเห็นวา่ควรเพิ่มปริมาณปุ๋ยอินทรียแ์ละควรเปล่ียนพนัธ์ุใหม่ ทุกครัวเรือนไม่มีความคิด

ท่ีจะเปล่ียนไปประกอบอาชีพอ่ืนเพราะส่วนใหญ่อาชีพการเกษตรท่ีทาํอยูปั่จจุบนัเป็นอาชีพหลกัของครัวเรือน 

ประกอบกบัไม่มีเงินลงทุนไปประกอบอาชีพใหม่ และบางครัวเรือนมีอายุมากแลว้ ไม่คิดท่ีจะเร่ิมตน้ประกอบ

อาชีพใหม่ 

   ครัวเรือนเกษตรมีเน้ือท่ีเพาะปลูกปาล์มนํ้ ามนัเฉล่ีย 10.71 ไร่ต่อครัวเรือน เป็นเน้ือท่ีให้ผลผลิต

แลว้เฉล่ีย 8.29 ไร่ต่อครัวเรือน เน้ือท่ียงัไม่ให้ผลผลิตเฉล่ีย 10.42 ไร่ต่อครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 90.45 

และร้อยละ 9.55 ของเน้ือท่ีเพาะปลูก เกษตรกรนิยมใชพ้นัธ์ุคอมแพลค พนัธ์ุสุราษฎร์ธานี 2 ในการเพาะปลูก 

  การใชปั้จจยัการผลิต จากผลการศึกษาปาล์มนํ้ ามนัภาคกลาง พื้นท่ีเพาะปลูกตามความเหมาะสม

ทางกายภาพของพื้นท่ีดินมีเพียงบริเวณเดียว คือบริเวณพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง ซ่ึงมีการจดัการ

โดยการยกร่อง(S2M) สรุปโดยภาพรวมเฉล่ียทุกช่วงอาย ุดงัน้ี ใชต้น้พนัธ์ุเฉล่ียประมาณ 24 ตน้ต่อไร่ ใชปุ๋้ยเคมี 

ปุ๋ยชีวภาพชนิดเม็ดและปุ๋ยคอกเฉล่ีย 101.08  32.53 และ 324.81 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั วสัดุปรับปรุงดิน

เฉล่ีย 46.71 กิโลกรัมต่อไร่ สารป้องกนัและปราบวชัพืชทั้งชนิดนํ้ าและผงเฉล่ีย 0.69 ลิตรต่อไร่ และ 0.23 
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กิโลกรัมต่อไร่ นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเฉล่ีย 7.47 ลิตรต่อไร่ สําหรับแรงงานคนมีการใชเ้ฉล่ีย 3.64 คนต่อ

วนัต่อไร่ และแรงงานเคร่ืองจกัรมีการใชเ้ฉล่ีย 13.01 ชัว่โมงต่อไร่ 

  ตน้ทุนการผลิต ผลผลิต มูลค่าผลผลิตและผลตอบแทนการผลิต สรุปในภาพรวมโดยเฉล่ียทุกช่วง

อายุ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมซ่ึงปลูกปาล์มนํ้ ามนัอยู่ ณ ปัจจุบนั มีพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง ซ่ึงมีการ

จดัการโดยการยกร่อง(S2M) เพียงพื้นท่ีเดียว สาํหรับราคาผลผลิตใชค้่าเฉล่ียของภาคกลางท่ีราคาเฉล่ีย 3.69 บาท

ต่อกิโลกรัม  

   พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง ซ่ึงมีการจดัการโดยการยกร่อง(S2M) ไดรั้บผลผลิต

เฉล่ีย 2,953.62 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเฉล่ีย 5,449.43 บาทต่อไร่ มีการใชต้น้ทุนการผลิตทั้งท่ีเป็น

เงินสดและไม่เป็นเงินสดทั้งหมดเฉล่ีย 7,622.92 บาทต่อไร่ ในจาํนวนน้ีเป็นตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 5,904.64 บาท

ต่อไร่ ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 1,718.28 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสดทั้งหมดเฉล่ีย 1,385.01 

สําหรับผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรและผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดขาดทุนเฉล่ีย 455.21 และ 

2,173.49 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั  

 ภาคตะวนัออก  หวัหนา้ครัวเรือนเกษตรมีอายเุฉล่ียประมาณ 53 ปี นบัถือศาสนาพุทธทุกครัวเรือน ส่วน

ใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 55.56 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด มีสมาชิกในครัวเรือน

เฉล่ีย 3.44 คนต่อครัวเรือน มีท่ีดินถือครองเฉล่ีย 81.96 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นท่ีดินของตนเองมีหนงัสือ

สําคญัในท่ีดินส่วนใหญ่เป็น ส.ป.ก.4-01 เฉล่ีย 72.07 ไร่ต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 91.41 ของเน้ือท่ีถือ

ครองของตนเองทั้งหมด ครัวเรือนท่ีปลูกปาล์มภาคน้ีไม่ค่อยมีการกูย้ืม มีเพียงร้อยละ 11.11 ของครัวเรือน

เกษตรทั้งหมดมีการกูย้มืโดยมีวงเงินกูย้มืเฉล่ีย 42,777.78 บาทต่อครัวเรือน  

  ครัวเรือนเกษตรทุกครัวเรือนมีปัญหาทั้งทางด้านการผลิตทางการเกษตร ปัญหาท่ีประสบมี

หลากหลาย เช่น ปัญหาปัจจยัการผลิตมีราคาสูงร้อยละ ปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่าและปัญหาภยัธรรมชาติ เป็น

ตน้ นอกจากน้ียงัมีปัญหาดา้นการครองชีพเฉล่ียร้อยละ 88.89 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด ปัญหาท่ีประสบ เช่น 

ประสบปัญหาสินคา้อุปโภคและบริโภคมีราคาสูง รองลงมาคือปัญหาขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานและปัญหา

รายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย เป็นตน้  

  สําหรับความตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐทุกครัวเรือนตอ้งการความช่วยเหลือ โดยส่วนใหญ่

ตอ้งการให้รัฐช่วยจดัหาตลาดรับซ้ือผลผลิต ตอ้งการให้มีการประกนัราคาผลผลิตและรองลงมาตอ้งการให้มี

การประกนัรายไดเ้กษตรกร ส่วนดา้นการครองชีพมีร้อยละ 77.78 ของครัวเรือนเกษตรตอ้งการความช่วยเหลือ 

ซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งการใหรั้ฐควบคุมราคาสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการครองชีพ รองลงมาตอ้งการให้มีการจดัสร้างและ

ซ่อมแซมถนน  

  ทศันคติของครัวเรือนเกษตรทางดา้นเก่ียวกบัการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทุกครัวเรือนคิดวา่

ควรเพิ่มปริมาณปุ๋ยเคมี รองลงมามีความเห็นวา่ควรลงทุนขดุบ่อนํ้าในไร่นาเพื่อกกัเกบ็นํ้าไวใ้ช ้และเปล่ียน
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พนัธ์ุใหม่  ทุกครัวเรือนไม่มีความคิดท่ีจะเปล่ียนไปประกอบอาชีพอ่ืน โดยมีเหตุผลท่ีแตกต่างกนัออกไป  เช่น 

เป็นอาชีพหลกัของครัวเรือน มีท่ีดินทาํกินอยู ่มีอายมุากแลว้ และไม่มีความรู้ในอาชีพอ่ืน เป็นตน้ 
   ครัวเรือนเกษตรมีเน้ือท่ีเพาะปลูกปาล์มนํ้ ามนัเฉล่ีย 24.36 ไร่ต่อครัวเรือน เป็นเน้ือท่ีให้ผลผลิต

แลว้เฉล่ีย 22.97 ไร่ต่อครัวเรือน เน้ือท่ียงัไม่ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 1.39 ไร่ต่อครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 94.30 และ

ร้อยละ 5.70 ของเน้ือท่ีเพาะปลูก เกษตรกรนิยมใชพ้นัธ์ุเทเนอร่า ในการเพาะปลูก 

  พนัธ์ุปาล์มนํ้ ามันท่ีเกษตรกรนิยมใช้ส่วนใหญ่ใช้พันธ์ุเทเนอร่าเฉล่ียร้อยละ 94.44 ของ

ครัวเรือนทั้งหมด รองลงมาใช้พนัธ์ุสุราษฎร์ธานี 2 และโกลเด้นท์เทเนอร่าการใช้ปัจจยัการผลิต เป็นการ

สรุปผลการศึกษาปาล์มนํ้ ามนัภาคตะวนัออกในภาพรวมทุกช่วงอายุ ซ่ึงจาํแนกการวิเคราะห์ตามพื้นท่ีท่ีดินมี

ความเหมาะสมสูง (S1) ปานกลาง (S2) เล็กนอ้ย (S3) และพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง ซ่ึงมีการจดัการโดยการ

ยกร่อง(S1M)  

   พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง(S1) ปานกลาง (S2) และเล็กน้อย (S3) ทุกระดบัความ

เหมาะสมดงักล่าวมีการใชต้น้พนัธ์ุเฉล่ียประมาณ 22 ตน้ต่อไร่  พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมทั้ง 3 ระดบัมีการใช้

ปุ๋ยเคมีเฉล่ีย 85.17 กิโลกรัมต่อไร่ สําหรับปุ๋ยชีวภาพชนิดเม็ด ปุ๋ยคอกมีการใช้บริเวณพื้นท่ีท่ีดินมีความ

เหมาะสมสูง(S1)และเล็กนอ้ย(S3)โดยปุ๋ยชีวภาพชนิดเม็ดใช้ในปริมาณเฉล่ีย 10.21 และ 79.20 กิโลกรัมต่อไร่ 

ตามลาํดบั ส่วนปุ๋ยคอกมีปริมาณการใชเ้ฉล่ีย 321.10  และ 314.61 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั นอกจากน้ียงัมีการ

ใชฮ้อร์โมนทั้งชนิดนํ้าและชนิดเมด็ สารป้องกนัและปราบวชัพืช สาํหรับนํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนพื้นท่ีทั้ง 3 

ระดบัความเหมาะสมมีปริมาณการใช้เฉล่ีย 7.80  2.56 และ 2.82 ลิตรต่อไร่ ตามลาํดบั มีการใช้แรงงานคน

ปริมาณเฉล่ีย 5.13  5.52 และ 3.58 คนต่อวนัต่อไร่ ตามลาํดบั แรงงานเคร่ืองจกัรใช้ในปริมาณเฉล่ีย 3.57  8.94 

และ 7.18 ชัว่โมงต่อไร่ ตามลาํดบั 

   พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง ซ่ึงมีการจดัการโดยการยกร่อง(S1M) มีการใชปุ๋้ยเคมีเฉล่ีย 

138.21 กิโลกรัมต่อไร่ ฮอร์โมนชนิดนํ้ า 0.28 ลิตรต่อไร่ สารป้องกนัและปราบวชัพืชเฉล่ีย 2.87 ลิตรต่อไร่ 

นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเฉล่ีย 2.40 ลิตรต่อไร่ สําหรับแรงงานคนมีการใช้เฉล่ีย 4.20 คนต่อวนัต่อไร่ และ

แรงงานเคร่ืองจกัรมีการใชเ้ฉล่ีย 6.93 ชัว่โมงต่อไร่ 

  ตน้ทุนการผลิต ผลผลิต  มูลค่าผลผลิตและผลตอบแทนการผลิต สรุปในภาพรวมโดยเฉล่ียทุก

ช่วงอายท่ีุสุ่มเก็บขอ้มูล ของแต่ละสภาพความเหมาะสมทางกายภาพของดิน(บางพื้นท่ีไดข้อ้มูลไม่ครบช่วงอาย)ุ 

สาํหรับราคาผลผลิตใชค้่าเฉล่ียของภาคตะวนัออกท่ีราคาเฉล่ีย 3.29 บาทต่อกิโลกรัม 

   พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง(S1) ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 3,578.13กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น

มูลค่าผลผลิตเฉล่ีย 11,772.06 บาทต่อไร่ มีการใชต้น้ทุนการผลิตทั้งท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดทั้งหมดเฉล่ีย 

9,101.77 บาทต่อไร่ ในจาํนวนน้ีเป็นตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 6,726.29 บาทต่อไร่ ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 2,375.49 บาทต่อ

ไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสด ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร และผลตอบแทนเหนือตน้ทุน

ทั้งหมดเฉล่ีย 5,517.56  5,045.77 และ 2,670.29 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั 



VII 
 

   พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง(S2) ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 3,077.50 กิโลกรัมต่อไร่ คิด

เป็นมูลค่าผลผลิตเฉล่ีย 10,124.98 บาทต่อไร่ มีการใชต้น้ทุนการผลิตทั้งท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดทั้งหมด

เฉล่ีย 6,269.18 บาทต่อไร่ ในจาํนวนน้ีเป็นตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 4,716.78 บาทต่อไร่ ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 1,552.40 

บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสด ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร และผลตอบแทนเหนือ

ตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ีย 5,751.43  5,408.20 และ 3,855.80 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั 

   พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอ้ย(S3) ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 2,634.35 กิโลกรัมต่อไร่ คิด

เป็นมูลค่าผลผลิตเฉล่ีย 5,200.21 บาทต่อไร่ มีการใชต้น้ทุนการผลิตทั้งท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดทั้งหมด

เฉล่ีย 6,496.65 บาทต่อไร่ ในจาํนวนน้ีเป็นตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 4,811.67 บาทต่อไร่ ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 1,684.98 

บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสด และผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ีย 968.66 

และ 388.54 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั สาํหรับผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดขาดทุนเฉล่ีย 1,296.45 บาทต่อไร่ 

   พื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานสูง ซ่ึงมีการจดัการโดยการยกร่อง(S1M) ไดรั้บผลผลิต

เฉล่ีย 2,333.97 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเฉล่ีย 7,678.77 บาทต่อไร่ มีการใชต้น้ทุนการผลิตทั้งท่ีเป็น

เงินสดและไม่เป็นเงินสดทั้งหมดเฉล่ีย 7,003.11 บาทต่อไร่ ในจาํนวนน้ีเป็นตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 5,254.77 บาท

ต่อไร่ ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 1,748.34 บาทต่อไร่ ไดรั้บผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสด ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนั

แปร และผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉล่ียทั้งหมดเฉล่ีย 2,942.13 2,424.00 และ 675.66 บาทต่อไร่ 

ตามลาํดบั  

 ขอ้เสนอแนะ  เกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจทางด้านการผลิตและการดูแลรักษา  เช่นการใช้ปุ๋ย 

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ส่ปุ๋ยตามปริมาณความตอ้งการของพืช แต่ใส่ตามราคาของผลผลิต ถา้ราคาดีเกษตรกร

ก็จะมีกาํลงัใจท่ีจะดูแลรักษา ถา้ราคาไม่ดีก็จะไม่ค่อยดูแลรักษา หรือใส่ตามจาํนวนเงินท่ีสามารถซ้ือหาได ้สูตร

ท่ีใชก้็ใชต้ามท่ีร้านคา้หรือตวัแทนจาํหน่ายแนะนาํ หรือใชต้ามเพื่อนบา้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรช่วยพฒันา

เพื่อเป็นการเสริมสร้างรากฐานการผลิตให้มีประสิทธิภาพ มีตน้ทุนการผลิตตํ่า ผลผลิตต่อไร่สูงและมีคุณภาพ 

ตลอดจนปริมาณผลผลิตสมํ่าเสมอ ส่วนทางดา้นของวชิาการ ควรสนบัสนุนใหมี้การวจิยัและพฒันาพนัธ์ุปาล์ม

นํ้ ามนัท่ีให้ผลผลิตเป็นปริมาณนํ้ ามนัท่ีเทียบเท่ากบัการผลิตของผูผ้ลิตรายใหญ่ พร้อมทั้งเผยแพร่ และ

สนบัสนุนใหเ้กษตรกรสามารถผลิตไดจ้ริงตามผลการวิจยั  และจากผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่เกษตรกรส่วน

ใหญ่ขายผลผลิตใหพ้อ่คา้คนกลาง(ลานเท)ในลกัษณะของการขายอิสระแลว้แต่ความพอใจของเกษตรกร ดงันั้น

ควรเนน้การมีส่วนร่วมของเกษตรกรโดยการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกนัของชาวสวนปาล์มฯ โรงงานสกดั

นา้มนัปาล์ม และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เพื่อสร้างอาํนาจการต่อรองให้เกษตรกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรราย

ยอ่ย รวมถึงสร้างเสถียรภาพดา้นราคา ตน้ทุนการผลิต ความมัน่คงและคุณภาพของวตัถุดิบ ในอนัจะส่งผลให้

เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นอนาคตอนัใกลท่ี้ไทยตอ้งกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)  

 

 


