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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัครั �งนี �มีวตัถุประสงค์  เพื�อศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกิจสงัคม และระบบ

การผลิตของระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามัน  เพื�อวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนของระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนั  เพื�อเปรียบเทียบต้นทุน
และผลตอบแทนระหว่างระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนั และ  เพื�อสร้าง
แบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามัน กลุ่มตวัอย่าง คือ ครัวเรือน
เกษตรกรในระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนั จํานวน 76 ครัวเรือน และ 33 
ครัวเรือน ตามลําดบั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และใช้โปรแกรม 
OLYMPE ในการวิเคราะห์ข้อมลูเพื�อสร้างแบบจําลองระบบการทําฟาร์มในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 
2553-2562) จากผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรในระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์ม
นํ �ามันส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี�ย 42.93 และ 43.79 ตามลําดับ ซึ�งจะเห็นว่าอยู่ในวัย
แรงงาน ปัญหาของระบบการผลิต มีดงันี � (1) ผลผลิตตํ�ากว่าที�หน่วยงานที�เกี�ยวข้องให้คําแนะนําไว้ 
(2) ราคาปัจจยัการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ�งปุ๋ ยมีราคาสงู (3) การปฏิบตัิด้านการผลิตไม่เหมาะสม 
เชน่ การใช้ระบบกรีดถี� ลดปริมาณปุ๋ ย และขาดการจนบนัทึกข้อมลู (4) การเข้าทําลายของศตัรูพืช 
(5) ขาดแคลนแรงงาน และ (6) ขาดความรู้/ประสบการณ์  

ในสว่นของต้นทนุและผลตอบแทน พบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทํา 
ฟาร์มสวนยางพาราร่วมกับการทําสวนปาล์มนํ �ามัน  มีรายได้ทั �งหมดเฉลี�ยสูงที�สุดเท่ากับ 
437,740.58 บาท/ครัวเรือน/ปี อย่างไรก็ตามเกษตรกรในระบบนี �มีต้นทุนทั �งหมดเฉลี�ยสูงที�สุด
เช่นกันเท่ากบั 258,414.79 บาท/ครัวเรือน/ปี ในขณะที�ระบบการทําสวนปาล์มนํ �ามนัร่วมกบัการ
ทําฟาร์มสวนยางพารา  มีรายได้ทั �งหมดเฉลี�ยตํ�าที�สดุเท่ากับ 356,004.02 บาท/ครัวเรือน/ปี จาก
ผลการศกึษาในสว่นของการสร้างแบบจําลองระบบการทําฟาร์มในอดุมคติโดยกําหนดตวัแปรตา่ง 
ๆ ที�สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงของครัวเรือนเกษตรในระบบการทําฟาร์มนั �น ๆ แสดงให้เห็น
วา่ระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราร่วมกบัการทําสวนปาล์มนํ �ามนั  เป็นระบบที�น่าสนใจที�สดุด้วย
ผลตอบแทนที�สงูกวา่ระบบอื�น ๆ  
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ABSTRACT 

 
The objectives of this study were; to study the socio-economic 

characteristics and production system of rubber farming system and oil palm farming 

system in Amphoe Khlongthom, Changwat Krabi,  to analyze the costs and benefits 

of rubber farming system and oil palm farming system in Amphoe Khlongthom, 

Changwat Krabi,  to compare the costs and benefits between the rubber farming 

system and oil palm farming system in Amphoe Khlongthom, Changwat Krabi and  to 

create a model system of rubber farming system and oil palm farming system in 

Amphoe Khlongthom, Changwat Krabi. Samples were rubber farm households and 

oil palm farm households, 76 households and 33 households respectively. Data were 

collected using structured questionnaires. OLYMPE used for modeling of farm model 

in the period of 10 years (2010-2019). The results revealed that most of the farmers of 

rubber farming system and oil palm farming system were male, an average age of 

42.93 years and 43.79 years respectively that are in working age. Farm households of 

R2 received average total income highest at 437,740.58 baht/household/year. 

However, farmer households in this system showed the highest average total 

expenditure also was 258,414.79 baht/household/year. While farm households in O2 

had the lowest average total income was 356,004.baht/household/year. Problems of 

production systems are as follows: (1) yield lower than the relevant agencies to guide 

them (2) cost factors of production, especially, fertilizer is expensive (3) inappropriate 

practices, such as using high frequency tapping system, reducing the amount of 

fertilizers and the lacking of record (4) the destruction of pests (5) labor shortages, 

and (6) lack of knowledge/experience 

In terms of cost and benefits revealed that farm households of R2 had 

the highest average total income was 437,740.58 baht/ household/year. However, they 

had the highest average total cost also was 258,414.79 baht/household/year.  While O2 

had the lowest average total income was 356,004.02 baht/household/year. The results 

in the part of modeling farming systems in the ideal by the parameters that correspond 

to the realities that showed the R2 is the most interesting systems with a higher return 

than other systems. 
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บทนํา 
 
1.1  ความสาํคัญและที�มาของการวิจัย 
 

ภาคการเกษตรมีปัจจยัที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร ทั �งปัจจยั
ทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสงัคม ปัจจยัเหล่านี �มีปฏิสมัพนัธ์ซึ�งกันและกัน ทําให้ระบบ
เกษตรเป็นระบบที�ซับซ้อน การใช้แนวทางเชิงระบบในการวิจัยและพัฒนาการเกษตรจึงได้รับ    
การยอมรับว่าเป็นเรื�องจําเป็น ในอนาคตการผลิตทางการเกษตรจะต้องคํานึงถึงการอนุรักษ์และ
ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปด้วย ในขณะเดียวกันการแข่งขนัทางการตลาดที�สงูขึ �น และ
การเปลี�ยนแปลงรูปแบบของการกีดกันทางการค้า จะยิ�งทําให้การพัฒนาการเกษตรมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ �น การใช้แนวทางเชิงระบบจึงยิ�งมีความจําเป็นมากขึ �นด้วย งานวิจัยระบบ      
การทําฟาร์ม (Farming Systems Research-FSR) เป็นแนวทางการวิจยัเกษตรเชิงระบบที�ใช้กนั
แพร่หลายมากที�สดุในช่วง 20 ปีเศษที�ผ่านมา FSR มีบทบาทสําคญัในการกระตุ้นการใช้แนวทาง
เชิงระบบ และก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงทั �งแนวคิดและทศันคติของนกัวิจยั และแนวทางการวิจยั
และพฒันาการเกษตร (อารันต์ พฒัโนทยั, 2543) มีการพฒันาวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
แบบจําลองสถานการณ์ (simulation models) ทําให้งานด้านนี �พัฒนาก้าวหน้าไปมาก ได้มี      
การพัฒนาเทคนิคในการสร้างแบบจําลองระบบสําหรับงานวิจัยและสําหรับช่วยการตัดสินใจ                   
ในลําดบัชั �นต่าง ๆ ของระบบเกษตร ตั �งแต่ระดบัแปลง ระดบัฟาร์ม ระดบัภาค และระดบัประเทศ 
ในปัจจุบันมีการใช้แบบจําลองสถานการณ์ในการศึกษาประเด็นต่าง ๆ มากมายทั �งในด้าน                     
การพฒันาการเกษตร และในด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ (Goldsworthy and Penning 
de Vries, 1994) 

ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที�ถดถอย ส่งผลให้เกษตรกรต้องตดัสินใจในการเลือก
การผลิตที�เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ รอบตวั เกษตรกรในประเทศที�กําลงัพฒันาทั �งหลาย 
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยที�มีทรัพยากรจํากัด และทําการเกษตรอยู่ในสภาพแวดล้อมที�ไม่
คอ่ยเอื �ออํานวย และมีความแปรปรวนสงู ทั �งในเรื�องของดนิฟ้าอากาศและสภาวะการตลาด เพื�อให้
สามารถดํารงชีพอยู่ได้ เกษตรกรจึงมกัจะทํากิจกรรมหลายอย่างทั �งในฟาร์มและนอกฟาร์ม และมี
การปรับวิธีการปฏิบตัิให้สอดคล้องกับสภาพและเงื�อนไขของตน ส่งผลให้เกษตรกรมีเป้าหมาย
หลายอย่างในการทํากิจกรรมต่าง ๆ และแต่ละอย่างมีลําดบัความสําคญัไม่เท่ากัน นอกจากนี �
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ระบบฟาร์มของเกษตรกรยงัมีการเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกบัสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ�งในการตัดสินใจเลือกผลิตพืชหรือสัตว์ของเกษตรกรนั �นมักพิจารณาจากต้นทุนและ
ผลตอบแทนที�จะได้รับจากการผลิตชนิดนั �นเป็นหลกั  

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที�สําคญัของประเทศไทย มีการผลิตเป็นอนัดบัหนึ�งมา
ตั �งแต่ พ.ศ. 2534 ปัจจุบนัประเทศไทยมีพื �นที�ปลูกยางพาราทั �งสิ �นกว่า 16.7 ล้านไร่ โดยภาคใต้มี
พื �นที�ปลูกยางพารามากที�สดุคือ 11.3 ล้านไร่ ผลผลิตยางพาราในปี พ.ศ. 2551 สงูกว่า 3 ล้านตนั 
(สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552 ก) ด้านการส่งออกในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยได้ส่งออก
ยางพารากว่า 2.8 ล้านตนั (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552 ง) ยางพาราถือได้ว่าเป็นพืชที�มี
ความเสี�ยงในการผลิตน้อยเมื�อเทียบกบัพืชชนิดอื�น ในด้านเศรษฐกิจยางพาราเป็นพืชที�สร้างรายได้
และกระจายรายได้สู่เกษตรกรชาวสวนยางพาราปีละหลายล้านบาท ในด้านสงัคมยางพาราได้
สร้างความมั�นคงในอาชีพให้กบัเกษตรกร เนื�องจากเป็นพืชที�ให้ผลผลิตอยา่งสมํ�าเสมอเป็นเวลาไม่
ตํ�ากว่า 20 ปีตลอดวงจรชีวิต จึงทําให้แรงงานที�ผลิตยางพารามีการเคลื�อนย้ายไปสู่ภาคการผลิต
อื�น ๆ น้อย โดยเกษตรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราขนาดเล็ก คือ มีพื �นที�ถือครอง         
2-50 ไร่ และผลผลิตส่วนใหญ่มาจากสวนยางพาราขนาดเล็กที�มีอยู่ร้อยละ 93 หรือกว่าล้านสวน 
(อเนก กณุาละสิริ และพชัรินทร์ ศรีวารินทร์, 2550) จากผลพวงทางเศรษฐกิจโลกที�ยํ�าแย่ส่งผลให้
การผลิตรถยนต์ลดลงทั �งในสหรัฐอเมริกา ญี�ปุ่ น และสหภาพยุโรป กระทบต่อความต้องการซื �อ
ยางพาราอย่างมาก รวมทั �งราคายางในตลาดโลกที�ลดลงจากช่วงก่อน ๆ ทําให้เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราจํานวนหลายล้านครัวเรือนต้องเผชิญกบัปัญหาด้านเศรษฐกิจที�ต้นทนุการผลิตสงูขึ �นแต่
รายได้กลบัลดลงกนัถ้วนหน้า จงึถือเป็นอีกหนึ�งอปุสรรคในการพฒันาระบบการผลิตยางพาราของ
ประเทศไทย 

ปาล์มนํ �ามันเป็นอีกพืชเศรษฐกิจหนึ�งที�สําคญั ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป นํ �ามันพืช หรือส่วนผสมในเครื�องสําอาง เป็นต้น 
นอกจากนั �นนํ �ามนัปาล์มยงัสามารถนําไปใช้ประโยชน์เป็นพลงังานทดแทนได้ดีอีกด้วย ซึ�งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปาล์มนํ �ามันมากขึ �น โดยให้ปลูกปาล์มนํ �ามนั
พันธุ์ ดีที�ให้ผลผลิตที�มีคุณภาพดี เพื�อการผลิตไบโอดีเซลต่อไป การผลิตนํ �ามันปาล์มของโลก                  
จากข้อมลูย้อนหลงั 6 ปี (พ.ศ. 2546-2551) พบว่า มีแนวโน้มเพิ�มขึ �นโดยมีอตัราเพิ�มร้อยละ 6.40 
ตอ่ปี โดยในปี 2546 มีการผลิตนํ �ามนัปาล์ม 27.71 ล้านตนั เพิ�มขึ �นเป็น 40.20 ล้านตนัในปี 2551 
ในปี 2549 ประเทศอินโดนีเซีย ผลิตนํ �ามนัปาล์มได้ 15.90 ล้านตนั มาเลเซีย 15.88 ล้านตนั หรือ
คิดเป็นร้อยละ 43.3 และ 43.2 ของผลผลิตนํ �ามันปาล์มของโลกตามลําดบั ส่วนประเทศไทยมี
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ปริมาณการผลิตเป็นอนัดบั 4 ของโลก คือผลิตได้ 780,000 ตนั (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2552 ข) มองย้อนกลับไปในอดีตประเทศไทยได้มีผู้ นําต้นปาล์มนํ �ามันเข้ามาปลูกตั �งแต่ก่อน
สงครามโลกครั �งที� 2 แตไ่ด้มีความสนใจอยา่งจริงจงัเมื�อประมาณปี พ.ศ. 2510 อตุสาหกรรมนํ �ามนั
ปาล์มในประเทศไทยเริ�มต้นเมื�อปี พ.ศ. 2511 พระยาประดิพทัธ์ภูบาลได้นําต้นปาล์มนํ �ามันมา
ปลกูเป็นต้นไม้ประดบัที�สถานีการยางคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และที�สถานีกสิกรรม
พริ �ว อําเภอพริ �ว จงัหวดัจนัทบุรี (ประพีร์ เทพธรานนท์ และคณะ, 2536) ในปี พ.ศ. 2551 พื �นที�
ปลูกปาล์มนํ �ามนัในประเทศไทยมี 3.6 ล้านไร่ โดย 3.2 ล้านไร่อยู่ในภาคใต้ และมีผลผลิตออกสู่
ตลาดกวา่ 9 ล้านตนั ปริมาณการสง่ออกเทา่กบั 5 แสนตนั (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) 
ปัญหาที�พบมากในปัจจุบนัของระบบการผลิตปาล์มนํ �ามัน คือ การหันมาปลูกปาล์มนํ �ามนัของ
เกษตรกรในพื �นที�ที�ไมเ่หมาะสมและขาดความรู้ความเข้าใจที�ถกูต้องในการจดัการสวนปาล์มนํ �ามนั 
ดงันั �นเกษตรกรจึงต้องเผชิญกับข้อจํากัดด้านการเพิ�มผลผลิตรวมถึงการผลิตให้ได้ผลผลิตที�มี
คณุภาพตรงกบัความต้องการของตลาด เกษตรกรบางรายต้องเลิกทําอาชีพเกษตรกรรมเนื�องจาก
ประสบปัญหาขาดทนุ เพราะเปลี�ยนพื �นที�นาข้าว สวนยางพารา หรือไม้ผลมาเป็นสวนปาล์มนํ �ามนั
แล้วไม่ได้ผลตามที�ตั �งเป้าหมายไว้ และไม่สามารถหนักลบัไปปลูกพืชเดิมได้อีก  ดงันั �นการขยาย
พื �นที�ปลกูปาล์มนํ �ามนัจึงต้องควบคูก่ับการให้ความรู้ความเข้าใจที�ถูกต้องแก่เกษตรกรด้วย จึงจะ
ถือว่าเป็นการพฒันาระบบการผลิตปาล์มนํ �ามนัที�เหมาะสม เนื�องจากมีเกษตรกรจํานวนไม่น้อยที�
ตดัสินใจปรับเปลี�ยนการผลิต โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเกษตรกรในอําเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี� ได้หนั
มาปลูกปาล์มนํ �ามันทดแทนยางพารา รวมถึงเกษตรกรบางรายที�อยู่ในระหว่างการตดัสินใจจะ
ลงทุนผลิตยางพาราหรือปาล์มนํ �ามัน เหตุผลมาจากนโยบายขยายพื �นที�ปลูกปาล์มนํ �ามันใน
ประเทศไทยและแผนยุทธศาสตร์ของจงัหวัดกระบี�เอง รวมถึงจากที�ผ่านมาประเทศไทยมีความ
พยายามในการพัฒนาเกษตรมาโดยตลอด  อย่างไรก็ตามจากการเปลี�ยนแปลงทางด้าน
การเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ�งการปฏิวัติเขียว  ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรทั �งชาวสวน
ยางพาราและชาวสวนปาล์มนํ �ามนัในด้านการตลาดและระบบการผลิตอยู่ไม่น้อย  เกษตรกรจึง
ยงัคงเผชิญกบัอปุสรรคและไมส่ามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้  

จึงเป็นความน่าสนใจว่าเกษตรกรจะมีวิธีการจดัการผลิตของระบบการทําฟาร์ม
สวนยางพาราและระบบการทําฟาร์มปาล์มนํ �ามนัในจังหวดักระบี�อย่างไรภายใต้สภาพที�เป็นอยู ่
ด้วยเหตนีุ �ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจศกึษา ระบบการผลิต ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคมของระบบ
การทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามันในอําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี� เพื�อสร้าง
แบบจําลองระบบการทําฟาร์ม เพราะการตดัสินใจประกอบอาชีพของเกษตรกรจะเกี�ยวข้องกับ
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หลายปัจจยั ซึ�งการตดัสินใจได้ดีนั �นจําเป็นที�จะต้องมีข้อมูลและการจดัการที�ดีด้วย อนัจะทําให้
สามารถทํานายอนาคตของฟาร์มได้ ทั �งนี �แบบจําลองระบบการทําฟาร์มที�สร้างขึ �นจะเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามันต่อไป คุณลักษณะของ
แบบจําลองที� เหมาะสมจะช่วยสร้างความเข้าใจ รวบรวมความรู้ที�เป็นประโยชน์ เพื�อใช้ใน                        
การคาดการณ์พฤติกรรมขององค์ประกอบต่าง ๆ ที�มีอยู่ในฟาร์ม ซึ�งจะส่งผลให้เราเข้าไปควบคมุ
จดัการระบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพของระบบนิเวศในฟาร์ม การนําแบบจําลองมาใช้ใน
ปัจจุบันจึงเป็นประโยชน์มากสําหรับงานวิจัย เพราะจะช่วยให้นักวิจัยสามารถที�จะเข้าใจ
ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในฟาร์มได้ดีขึ �น สามารถคาดการณ์ผลกระทบที�จะเกิดขึ �น
จากระบบการทําฟาร์ม รวมทั �งช่วยประหยดัเวลาและงบประมาณในการดําเนินการวิจยัได้อย่าง
มากมาย และผลงานก็มีความนา่เชื�อถือมากยิ�งขึ �นอีกด้วย 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

การวิจัยเรื�องการสร้างแบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวน
ปาล์มนํ �ามนัในอําเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบี� มีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  4  ประการดงันี � 

1.2.1 เพื�อศกึษาลกัษณะทางเศรษฐกิจสงัคม และระบบการผลิตของระบบการทํา
ฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนั 

1.2.2 เพื�อวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนของระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา
และสวนปาล์มนํ �ามนั  

1.2.3 เพื�อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างระบบการทําฟาร์มสวน
ยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนั 

1.2.4 เพื�อสร้างแบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนั 
 
1.3  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 

ผลจากการวิจยัครั �งนี �คาดวา่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร ผู้สนใจที�จะลงทนุ 
หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง รวมถึงผู้ ที�สนใจ ดงัตอ่ไปนี � 

1.3.1 ทําให้ทราบถึงลกัษณะทั�วไป จดุแข็ง และจดุอ่อนของครัวเรือนเกษตรกรใน
ระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนั 
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1.3.2 สามารถนําผลการศึกษาด้านต้นทุนและผลตอบแทนมาช่วยในการ
ตดัสินใจของเกษตรกรและผู้สนใจที�จะลงทนุทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนั 

1.3.3 ได้แบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนั ซึ�ง
เกษตรกรสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบตัใินฟาร์มของตนเองได้  

1.3.4 สามารถนําแบบจําลองระบบการทําฟาร์มที�ได้ไปใช้กําหนดแนวทางการ
สง่เสริมการลงทนุในระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัให้แก่ผู้ ที�สนใจได้ 
 
1.4  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

สําหรับงานวิจัยครั �งนี � ได้กําหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ เพื�อให้ผู้ อ่านเกิดความ
เข้าใจในความหมายของศพัท์เฉพาะในทิศทางเดียวกนั 

1.4.1 แบบจําลองระบบการทําฟาร์ม หมายถึง รูปแบบของระบบการทําฟาร์ม 
ประกอบไปด้วย ระบบการผลิต ต้นทนุและผลตอบแทน 

1.4.2 ระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา หมายถึง ฟาร์มที�มีกิจกรรมการทําสวน
ยางพาราเป็นหลกั และอาจมีกิจกรรมทางการเกษตรอยา่งอื�นร่วมด้วย  

1.4.3 ระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนั หมายถึง ฟาร์มที�มีกิจกรรมการทําสวน
ปาล์มนํ �ามนัเป็นหลกั และอาจมีกิจกรรมทางการเกษตรอยา่งอื�นร่วมด้วย 

1.4.4 ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา หมายถึง ครัวเรือนที�มีสมาชิกของ
ครัวเรือนคนใดคนหนึ�งหรือหลายคนที�ประกอบอาชีพทําฟาร์มสวนยางพารา โดยมีหน้าที�เป็น
ผู้จดัการทรัพยากรตา่ง ๆ ในการผลิตของฟาร์มตามวตัถปุระสงค์ที�ตั �งไว้ 

1.4.5 ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ �ามนั หมายถึง ครัวเรือนที�มีสมาชิกของ
ครัวเรือนคนใดคนหนึ�งหรือหลายคนที�ประกอบอาชีพทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนั โดยมีหน้าที�เป็น
ผู้จดัการทรัพยากรตา่ง ๆ ในการผลิตของฟาร์มตามวตัถปุระสงค์ที�ตั �งไว้ 

 

1.5  ขอบเขตการวิจัย 
 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื �อหา ผู้ วิจัยมุ่งศึกษาถึงระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา
และสวนปาล์มนํ �ามนั โดยศกึษาลกัษณะทางเศรษฐกิจสงัคม ระบบการผลิต ต้นทุนผลตอบแทน 
และเปรียบเทียบต้นทนุผลตอบแทนระหว่างระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนั 
โดยในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนใช้เกณฑ์การตัดสินใจแบบไม่ปรับค่าเวลา รวมถึง
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กําหนดสถานการณ์จําลองเพื�อใช้ในการสร้างแบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและ
สวนปาล์มนํ �ามนั ซึ�งเกษตรกรหรือเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งผู้ ที�สนใจสามารถนําแบบจําลองที�ได้
จากการศึกษาครั �งนี �ไปใช้เป็นแนวทางดําเนินการในระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวน
ปาล์มนํ �ามนั 

1.5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ผู้ วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 109 ครัวเรือน แบ่งเป็นครัวเรือนในระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา 
จํานวน 76 ครัวเรือน และครัวเรือนในระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนั จํานวน 33 ครัวเรือน ใช้
วิธีการสุม่แบบเป็นแบง่กลุ่มโดยจดัแบง่ประชากรเป็นรายตําบล แล้วสุ่มตวัอย่างตามสดัส่วนในแต่
ละตําบล จากนั �นจึงใช้การสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน ตามบัญชีรายชื�อ
ครัวเรือนเกษตรกร 

1.5.3 ขอบเขตด้านพื �นที� ผู้ วิจยัเลือกอําเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี�เป็นพื �นที�ใน
การศกึษาครั �งนี � เนื�องจากเป็นพื �นที�ที�เกษตรกรตดัสินใจเลือกผลิตยางพาราและปาล์มนํ �ามนัจํานวน
มาก รวมทั �งมีการปรับเปลี�ยนจากการผลิตพืชชนิดอื�น เช่น ไม้ผลชนิดต่าง ๆ และกาแฟ เป็นต้น                
มาผลิตยางพาราและปาล์มนํ �ามนัแทน โดยยงัมีเกษตรกรผู้ปลกูยางพาราและปาล์มนํ �ามนัจํานวน
ไมน้่อยที�ยงัคงเผชิญกบัปัญหาในการทําฟาร์มของตน ทั �งปัญหาด้านการจดัการและด้านการตลาด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที� 2 
 

การตรวจเอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 
 

ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร รวบรวมและประมวลผลงานทางวิชาการต่าง ๆ 
รวมไปถึงแนวคิดและทฤษฎีที'เกี'ยวข้องกับการสร้างแบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา
และสวนปาล์มนํ -ามนัในอําเภอคลองท่อม จังหวดักระบี' เพื'อช่วยให้สามารถกําหนดทิศทางและ
ขอบเขตของสิ'งที'ต้องการศึกษาได้อย่างชัดเจนมากขึ -น ใช้เป็นพื -นฐานความรู้และกําหนดกรอบ
แนวความคดิในงานวิจยัครั -งนี - โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี - 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 

 
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที'เกี'ยวข้องกับงานวิจยัครั -งนี - เพื'อทําความเข้าใจว่า

ทฤษฎีเหลา่นั -นอธิบายขอบเขต คําจํากดัความ และความสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่ง ๆ ไว้อย่างไรบ้าง 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี -  
 

2.1.1 วิธีการเชิงระบบ (system approach) 
 

ระบบ (system) ประกอบด้วยส่วนที'มีความเกี'ยวข้องกนั บางระบบประกอบด้วย
หลายสว่นและเกี'ยวโยงกนั ซึ'งเป็นไปได้ยากหากจะมุง่อธิบายระบบโดยปราศจากการใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และเครื'องมือที'ดี (Henrik, 2009) การดํารงชีวิตของมนษุย์ถ้าหากพิจารณาแล้วจะ
เห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ -นอย่างเป็นระบบเกือบทั -งสิ -น ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติหรือ       
การทํางานของมนษุย์เองก็ตาม เมื'อมีการศกึษาอย่างละเอียดลึกซึ -งเพิ'มขึ -นจึงเกิดเป็นทฤษฎีระบบ             
(system theory) ซึ'งหมายถึง การพิจารณาปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ทั -งระบบเพื'อจะได้เห็นความสําคญั
และลกัษณะขององค์ประกอบต่าง ๆ ที'สมัพนัธ์กนัเป็นหนึ'งเดียว โดยมี Scott William เป็นผู้ นํา
แนวคิดและทฤษฎีระบบเข้ามามีบทบาทกําหนดแนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิคต่าง ๆ 
เกี'ยวกบัองค์การและการบริหารในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที' 20 โดยเน้นให้มององค์การในสภาพ
ที'เป็นระบบ (Scott, 1967) 

วิธีการเชิงระบบหรือเทคนิคเชิงระบบ (system approach) หมายถึง วิธีการ
นําเอาความรู้เรื'องระบบเข้ามาเป็นกรอบช่วยในการค้นหาปัญหา กําหนดวิธีการแก้ปัญหาและใช้
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แนวทางความคิดเชิงระบบช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหา (อุทัย บุญประเสริฐ, 2529)                                
การแก้ปัญหาในปัจจุบนัจําเป็นต้องมองที'ระบบมากกว่าพิจารณารายละเอียดของแต่ละปัญหา 
ตวัอย่างการใช้ system approach ในการแก้ปัญหา ได้แก่ ระบบการขนส่ง ต้องมีการออกแบบ
ระบบทางสญัจรที'ดี ซึ'งจะช่วยลดการสิ -นเปลืองเชื -อเพลิงได้ หรือการออกแบบเครื'องบินที'สามารถ
บรรจุผู้ โดยสารได้จํานวนมาก แต่สนามบินขาดสิ'งอํานวยความสะดวก ดงันั -นจึงจําเป็นต้องมอง
ปัญหาโดยรวมหรือที'เรียกว่า systems view or systems approach วิธีการเชิงระบบมีความ
แตกตา่งกบัวิธีการเชิงวิเคราะห์ (analytical approach) ตรงที'วิธีการเชิงระบบเป็นกระบวนการ
แยกแยะจากส่วนรวมทั -งหมด ออกเป็นส่วน ๆ ที'เล็กกว่าเพื'อให้เข้าใจการทําหน้าที'ของส่วนรวม 
วิธีการเชิงระบบอยู่บนพื -นฐานของทฤษฎีระบบทั'วไป ซึ'งสมัพนัธ์เกี'ยวข้องกบัการรวมเอาแนวทาง
ปฏิบตัิต่าง ๆ ได้แก่ การวิจยัดําเนินงาน การวิเคราะห์ระบบ การควบคมุระบบ และวิศวกรระบบ 
มารวมเข้าด้วยกนัเพื'อการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ (Schoderbek et al., 1990)  

จากความหมายดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า วิธีการเชิงระบบ หมายถึง วิธีการทาง
ความคิดที'เป็นรูปแบบมีการมองปัญหาอย่างเป็นองค์รวม ถือว่าเป็นวิธีการหนึ'งในการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์และจดัการกบัปัญหา เพื'อให้บรรลเุป้าหมายที'กําหนดไว้ 

อทุยั บญุประเสริฐ (2529) กลา่วถึงวิธีการหรือเทคนิคเชิงระบบว่า เป็นการทํางาน
จากสภาพที'เป็นอยู่ไปสู่สภาพที'ต้องการของงานนั -นทั -งระบบ โดยขั -นตอนที'สําคญั ๆ ในเทคนิคเชิง
ระบบ ได้แก่ 

(1) กําหนดปัญหาที'ต้องการแก้ไขและความต้องการในการพฒันาของระบบให้
ชดัเจน 

(2) การกําหนดวตัถุประสงค์ย่อยที'สมัพนัธ์กับปัญหาและความต้องการในการ
พฒันาและสมัพนัธ์กบัวตัถปุระสงค์รวมของระบบใหญ่ทั -งระบบเพื'อสร้างกรอบหรือขอบเขตในการ
ทํางาน 

(3) ศกึษาถึงสิ'งแวดล้อมหรือข้อจํากดัในการทํางานของระบบและทรัพยากรที'หา
มาได้ 

(4) สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือวิธีการในการพฒันา 
(5) ตดัสินใจเลือกทางที'เหมาะสม ด้วยวิธีการที'มีเหตผุลเป็นระบบ เป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ที'เหมาะสม คํานงึถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบตั ิ
(6) ทดลองปฏิบตัทิางเลือกที'ได้ตดัสินใจเลือกไว้ 
(7) ประเมินผลการทดลองหรือผลการทดสอบ 
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(8) เก็บรวบรวมข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นระบบเพื'อปรับปรุงระบบนั -นให้
เหมาะสมยิ'งขึ -น 

(9) ดําเนินการเป็นสว่นของระบบปกต ิ
วิธีการเชิงระบบ เป็นกระบวนการหนึ'งที'สามารถนําไปประยกุต์ใช้กบังานประเภท

ตา่ง ๆ โดยที'พิจารณาในลกัษณะองค์รวมที'มีเป้าหมาย กระบวนการ ระบบย่อย และองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที'มีปฏิสัมพนัธ์กัน มีการปฏิบตัิงาน และแลกเปลี'ยนข่าวสารเพื'อบรรลุเป้าหมายทางการ
บริหาร ประโยชน์จากการใช้วิธีการเชิงระบบคือ วิธีการนี -จะเป็นการประกันว่าการดําเนินงานจะ
ดําเนินต่อไปตามขั -นตอนที'วางไว้ โดยช่วยให้การทํางานตามระบบบรรลุตามเป้าหมาย ใช้เวลา 
งบประมาณ และบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที'สุด แบบจําลองระบบจะเป็น
เครื'องมือที'สามารถช่วยได้มาก แนวคิดวิธีการเชิงระบบเป็นอีกแนวทางหนึ'งที'จะมีบทบาทในการ
สร้างสรรค์งานและแก้ปัญหาได้เป็นอยา่งดี 

 
2.1.2 แบบจาํลอง (model) 

 
แบบจําลอง หมายถึง ตวัแทนของวตัถ ุระบบ หรือแนวคดิลกัษณะใดลกัษณะหนึ'ง

ที'สร้างขึ -นมาเพื'อช่วยอธิบายหรือเข้าใจระบบได้ดีขึ -น แบบจําลองที'ดีต้องมีองค์ประกอบที'สําคญั
หรือครบถ้วนเพื'อช่วยในการอธิบายให้คนอื'นเข้าใจได้ (อรรถชัย จินตะเวช และคณะ, 2543) 
โดยทั'วไปแบบจําลองมีหลายประเภท เช่น แบบจําลองทางกายภาพ เป็นแบบจําลองที'มีรูปร่าง
เหมือนของจริง อาจมีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากนั หรืออาจจะใหญ่กว่าก็ได้ ตวัอย่างเช่น เครื'องยนต์
ต้นแบบ ส่วนแบบจําลองอะนาลอก (analog) เป็นแบบจําลองที'มีพฤติกรรมเหมือนระบบจริง 
ตวัอย่างเช่น แผนภูมิการไหลของทรัพยากรผ่านกระบวนการผลิต แบบจําลองเกมการบริหาร                      
เป็นแบบจําลองใช้ในการตดัสินใจในกิจการต่าง ๆ เช่น สงคราม หรือธุรกิจ โดยอาศยัข้อมูลจาก
การประเมินผล และแบบจําลองคอมพิวเตอร์  เป็นแบบจําลองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ'งกว่าจะมา
เป็นแบบจําลองทางคอมพิวเตอร์อาจอยู่ในรูปของแบบจําลองประเภทใดประเภทหนึ'งมาแล้ว                   
(ศริิจนัทร์ ทองประเสริฐ, 2529) การแสดงแบบจําลองอาจแสดงได้ในหลายลกัษณะ คือ อาจแสดง
เป็นวตัถสุิ'งของ แสดงเป็นภาพ เป็นเส้น เป็นสญัลกัษณ์ เป็นสมการ หรือเป็นข้อความพรรณนาก็ได้ 
กระบวนวิธีการสร้างแบบจําลอง ประกอบด้วยขั -นตอนหลัก 4 ขั -นตอน (ศรีสอาด ตั -งประเสริฐ                    
และเสรี เศวตเศรนี, 2525) ได้แก่  

(1)  การศกึษาข้อเท็จจริง และการสร้างแบบอ้างอิง (reference model) งานขั -น
แรกคือการศึกษาข้อเท็จจริงและกําหนดรูปแบบการเปลี'ยนแปลงพฤติกรรมของตวัแปร เรียกว่า 
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การสร้างแบบอ้างอิง ซึ'งนอกจากใช้เป็นภูมิหลงัในการสร้างแบบจําลองแล้ว ยงัใช้เปรียบเทียบกับ
รูปแบบพฤติกรรมของตวัแปรที'เกิดจากแบบจําลองที'จะสร้างขึ -นด้วย ข้อมลูและการวิเคราะห์ของ
งานขั -นนี -ควรแสดงไว้อย่างละเอียดชดัเจน นกัวิจยัที'มองข้ามความสําคญัของงานชิ -นนี -อาจจะได้
แบบจําลองที'ผู้ ใช้ขาดความเชื'อมั'น และไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การตดัสินใจมากนกั 

(2) การสร้างแบบจําลอง (model formulation) การเลือกชิ -นส่วนมาประกอบ
แบบจําลองเป็นเรื'องยาก ถ้าแบบจําลองมีชิ -นสว่นซึ'งได้แก่ตวัแปรตา่ง ๆ อยู่น้อยชิ -นนบัว่าเป็นการดี 
เพราะชว่ยให้การทําความเข้าใจและกําหนดพฤตกิรรมระหวา่งกนัของตวัแปรง่ายขึ -น อย่างไรก็ตาม 
ตวัแปรที'มีความสําคญัต่อกระบวนการป้อนกลบัในแบบจําลองควรนํามาใช้ทั -งหมด ขั -นตอนการ
สร้างแบบจําลองมีดงันี - 

(2.1) กําหนดขอบเขตแบบจําลอง ขอบเขตแบบจําลองใช้แยกกระบวนการ
ป้อนกลบัที'สร้างพฤตกิรรมภายในระบบออกจากระบวนการที'เกิดจากแรงกระตุ้นภายนอก 

(2.2) สร้างวงจรป้อนกลบัของแบบจําลอง การกําหนดขอบเขตแบบจําลองนําไปสู่
การกําหนดตวัแปรที'จะอยู่ในแบบจําลอง และขั -นตอ่ไปที'สําคญั คือ การกําหนดความสมัพนัธ์ของ
ตัวแปร หรือที'เรียกว่า การสร้างวงจรป้อนกลับในแบบจําลอง ผู้ สร้างควรเขียนแผนภูมิแสดง
ความสมัพนัธ์ของตวัแปร (flow chart) ประกอบเพื'อสะดวกตอ่การตรวจสอบ 

การกําหนดความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรแตล่ะคู่ เป็นการกําหนดความสมัพนัธ์ที'
เป็นเหตเุป็นผลกัน เรียกว่า causation ซึ'งแตกต่างจากสหสมัพันธ์ หรือ correlation ทางสถิต ิ
causation คือการที'ตวัแปรหนึ'งเป็นเหตุให้อีกตวัแปรหนึ'งเปลี'ยนแปลง ในขณะที'ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอื'น ๆ ในระบบคงที'ไม่เปลี'ยนแปลง แต่ค่าสหสัมพันธ์ทางสถิติได้จากข้อมูลที'
รวบรวมจากความเป็นจริงมากําหนดความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร การเปลี'ยนแปลงคา่ตวัแปรที'มี
ความสมัพนัธ์กนันี -เป็นปรากฏการณ์ที'เกิดขึ -นร่วมกบัปรากฏการณ์อื'น ๆ และไม่จําเป็นต้องเป็นเหตุ
เป็นผลกนั (Saeed, 1981) 

(3) การตรวจสอบโครงสร้างแบบจําลอง (structure validation) และการ
ตรวจสอบพฤติกรรมแบบจําลอง (behavior validation) หลงัจากที'ได้สร้างแบบจําลองขึ -นแล้ว 
ก่อนนําไปทดสอบนโยบายควรมีการตรวจแก้ไขโครงสร้างแบบจําลองและตรวจสอบพฤติกรรม
แบบจําลองเสียก่อน โดยการตรวจสอบโครงสร้างมักจะทําไปในขณะที'สร้างแบบจําลองและ
หลงัจากที'สร้างแบบจําลองเสร็จแล้ว การตรวจสอบโครงสร้างแบบจําลองก็เพื'อดวู่าแบบจําลอง
สามารถทํางานตามวตัถปุระสงค์ที'วางไว้หรือไม ่การเชื'อมโยงระหวา่งตวัแปรสมบรูณ์ครบเป็นวงจร 
(loop) หรือไม่ และแบบจําลองมีกลไกการทํางานที'ใกล้เคียงกับระบบความเป็นจริง ส่วนการ
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ตรวจสอบพฤตกิรรม หมายถึง การทดลองใส่ข้อมลูให้กบัแบบจําลอง ข้อมลูที'ใส่มกัจะเป็นข้อมลูที'
ได้จากความเป็นจริง ทั -งนี -เพื'อเปรียบเทียบพฤติกรรมของตัวแปรที' ได้จากแบบจําลองกับ
ปรากฏการณ์จริงในแบบอ้างอิง รวมทั -งทฤษฎีตา่ง ๆ ที'มีอยูเ่กี'ยวกบัตวัแปรที'ศกึษา โดยอาจจะต้อง
มีการดดัแปลงโครงสร้างในแบบจําลองอีก  

เมื'อใดก็ตามที'โครงสร้างแบบจําลอง พฤติกรรมแบบจําลอง ความรู้ทางทฤษฎี
เกี'ยวกบัพฤตกิรรมของระบบ และหลกัฐานจากความเป็นจริงมีความสอดคล้องกนัหมด นั'นคือ เมื'อ
นั -นแบบจําลองที'สร้างขึ -นเป็นตวัแทนที'ถกูต้องของระบบที'ศกึษา และสามารถนําไปใช้เป็นเครื'องมือ
ในการวิเคราะห์นโยบายได้ 

(4) การทดสอบนโยบายกับแบบจําลอง (policy testing and sensitivity 
analysis) ผู้ วิจยัต้องกําหนดนโยบายที'จะทดสอบกบัแบบจําลองไว้ล่วงหน้า เช่น นโยบายการปลกู
พืชอื'นแทนข้าว นโยบายการเร่งให้ปุ๋ ยกับพืช เป็นต้น ทั -งนี -นโยบายตา่ง ๆ ต้องอยู่ในขอบเขตความ
เป็นไปได้ของแบบจําลองหรือความเป็นไปได้สําหรับพื -นที'ที'ศึกษา การทดสอบนโยบาย คือ การ
เปลี'ยนแปลงค่าตวัแปรในแบบจําลองให้เป็นไปตามนโยบายที'กําหนด แล้วศึกษาพฤติกรรมของ
ระบบหรือการเปลี'ยนแปลงของค่าตัวแปรอื'น ๆ ในระบบ อันสืบเนื'องจากการใช้นโยบายการ
เปลี'ยนแปลง พฤตกิรรมของแบบจําลองที'เกิดจากนโยบายแตล่ะนโยบายช่วยให้ผู้ ใช้สามารถนําไป
วิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจในการเลือกนโยบายการพฒันาที'เหมาะสมกบัระบบ  

ในการสร้างแบบจําลองนั -น หากสามารถสร้างแบบจําลองได้ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์จริงมากเท่าไร การวิเคราะห์หรือการพยากรณ์ผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือกก็จะมี
ประโยชน์มากเท่านั -น เพราะช่วยให้ผู้บริหารคาดการณ์สิ'งที'จะเกิดขึ -นต่อไปได้ค่อนข้างชัดเจน                     
เมื'อตดัสินใจปฏิบตัิตามทางเลือกนั -น ๆ ทําให้คลาดเคลื'อนน้อย การจําลองระบบการทําฟาร์มเป็น
การศกึษาระบบการทําฟาร์มโดยการสร้างโปรแกรมแบบจําลองระบบการทําฟาร์มในคอมพิวเตอร์ 
และใช้โปรแกรมแบบจําลองในการศึกษาระบบการทําฟาร์มเพื'อให้ได้ข้อมูลค่าเฉลี'ย และความ
แปรปรวนของเทคโนโลยีเกษตร เป็นแนวคดิและวิธีการที'จะทําให้การจดัการทรัพยากรการเกษตรมี
ประสิทธิภาพสงูขึ -น เนื'องจากการตดัสินใจเพื'อประกอบกิจกรรมการเกษตรหนึ'ง ๆ มีพื -นฐานมาจาก
ความเข้าใจ ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัตา่ง ๆ ของแตล่ะองค์ประกอบในระบบเกษตร (มิรารัตน์ 
ไชยมชัฌิม, 2546) แนวทางที'ใช้แบบจําลองสถานการณ์การผลิตและแบบจําลองการตดัสินใจทาง
เศรษฐศาสตร์ ซึ'งทําให้สามารถเปรียบเทียบทางเลือกที'ไมไ่ด้มีอยู ่หรือเป็นไปไม่ได้สําหรับเกษตรกร
ในปัจจุบัน เมื'อมีข้อจํากัดในด้านทรัพยากรอย่างรุนแรง แนวทางนี -คือการขยายกรอบงานของ
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งานวิจยัระบบการทําฟาร์ม โดยเพิ'มเติมการวิเคราะห์เข้าไปในขั -นตอนของการวางแผน (McCown 
et al., 2002) 

          
2.1.3 ระบบเกษตร (agricultural system) 

 
ระบบเกษตร (agricultural system) เป็นสว่นหนึ'งของระบบนิเวศธรรมชาติ ระบบ

เกษตรมีเกษตรกรเป็นองค์ประกอบเพิ'มเติมซึ'งเป็นความแตกตา่งที'ชดัเจนเมื'อเทียบกบัระบบนิเวศ
ธรรมชาต ิและเป็นองค์ประกอบส่วนสําคญัเสียด้วย เนื'องจากเกษตรกรเป็นผู้ตดัสินใจกําหนดและ
ประกอบกิจกรรม ทําให้เกิดการปรับเปลี'ยนสภาพระบบนิเวศบางส่วน ระบบเกษตรเกิดขึ -นเพื'อ
สนบัสนุนการผลิตพืช และ/หรือสตัว์ตามความต้องการของมนุษย์ในแต่ละพื -นที' ผลิตตามความ
เหมาะสมของพื -นที' เช่น มีการทําคนันาเพื'อช่วยเก็บกักนํ -าในการผลิตข้าวนาลุ่ม มีการไถพรวนดิน
และเตรียมดนิก่อนการปลกูพืช เป็นต้น การศกึษาระบบเกษตรจึงให้ความสําคญัของลําดบัขั -นของ
ระบบเกษตร (Jongkaewwattana, 1995) ดงัภาพที' 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 2.1 ลําดบัขั -นของระบบเกษตร 
ที�มา : Edwards et al. 1988 

? 

ธุรกิจการคา้สินคา้เกษตรภายในประเทศ 

 

ธุรกิจการคา้สินคา้เกษตรภายในประเทศ 

ระบบเกษตร 

ระบบการทาํฟาร์ม 

ระบบยอ่ย 

   ส่วนประกอบ 
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ระบบเกษตรของโลกในระดบัครัวเรือนเกษตรสามารถแบ่งออกเป็น 12 ระบบ 
(Grigg, 2002)  

(1) ระบบเกษตรแบบสลบัพื -นที'และแบบถางเผา (shifting agriculture หรือ slash 
and burn agriculture) เป็นระบบเกษตรดั -งเดิมซึ'งครัวเรือนมีการเปลี'ยนพื -นที'ปลกูพืชสลบักัน
หลายพื -นที' และวนกลบัมาปลูกในพื -นที'เดิมในช่วงเวลา 5-12 ปี ในช่วงที'ไม่มีการใช้พื -นที'ปลูกพืช
นั -น (fallow period) เป็นช่วงเวลาที'ระบบธรรมชาติของแต่ละแปลงสามารถฟื-นตวั พนัธุ์พืชและ
พนัธุ์ไม้ดั -งเดมิสามารถเจริญเตบิโตมีมวลชีวภาพเพิ'มขึ -น พร้อมกบัการสะสมธาตคุาร์บอนและธาตุ
อาหารอื'น เมื'อถึงรอบของการหมนุเวียนกลบัมาใช้พื -นที'แปลงในการผลิต ครัวเรือนทําการแผ้วถาง 
เผาซากต้นไม้และทําการเตรียมดินเพื'อปลกูพืชอาหารในฤดตูอ่ไป การแผ้วถางและเผาซากต้นไม้
เป็นสาเหตหุนึ'งของปัญหาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะที'เกี'ยวกบัปัญหาภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ตาม
ในกระบวนการผลิตของระบบการเกษตรชนิดนี -ครัวเรือนมีการใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบน้อย
มาก ตวัอยา่งของทรัพยากรที'ใช้ ได้แก่ เมล็ดพนัธุ์พืช ปุ๋ ย สารเคมี และเครื'องจกัรกลตลอดจนแหล่ง
พลงังาน ผลผลิตที'ได้ขึ -นอยูก่บัระดบัความอดุมสมบรูณ์ของแปลงผลิต โดยส่วนใหญ่เก็บไว้บริโภค
ในครัวเรือน ระบบเกษตรชนิดนี -สามารถเลี -ยงประชากรได้ประมาณ 0.002-0.01 คนต่อไร่ต่อปี                  
การเปลี'ยนแปลงที'เกิดขึ -นในระบบนี - ได้แก่ พื -นที'ที'ใช้เพื'อการสลบัและหมุนเวียนเพื'อการเกษตรมี
ขนาดลดลง ทําให้ระยะเวลาเว้นวรรคในการผลิตมีระยะเวลาสั -นลง ซึ'งส่งผลโดยตรงต่อระดับ
ผลผลิตที'ครัวเรือนจะได้รับ ตลอดจนมีการรณรงค์และมีนโยบายเพื'อลดพื -นที'ระบบเกษตรชนิดนี -ลง
ทั'วโลก ในประเทศไทยมีระบบการเกษตรชนิดนี -ในบางพื -นที'ของเขตภูเขาภาคเหนือของประเทศ
ไทย  

(2) ระบบการเลี -ยงสตัว์แบบเคลื'อนที' (pastoral nomadism) เป็นระบบเกษตร
ดั -งเดิมเช่นเดียวกบัระบบแรก แตค่รัวเรือนมีการเลี -ยงสตัว์และต้อนเปลี'ยนพื -นที'ตามฤดกูาลที'มีพืช
อาหารสัตว์ขึ -นตามธรรมชาติ มีการประมาณการว่าระบบเกษตรนี -ในทั'วโลกครอบคลุมพื -นที'
ประมาณ 32 ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็นประมาณหนึ'งในสี'ของแผ่นดินทั -งโลกและเป็นสองเท่า
ของพื -นที'ที'ใช้ปลูกพืชทั'วโลก ระบบนี -มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับระบบแรก ได้แก่ 
ปัญหาภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตของระบบการเกษตรชนิดนี -ครัวเรือนมี                 
การใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบน้อยมาก ตัวอย่างของทรัพยากรที'ใช้ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืช  
อาหารสตัว์ ปุ๋ ย สารเคมี พนัธุ์สตัว์ และเครื'องจกัรกลตลอดจนแหล่งพลงังาน เป็นต้น ผลผลิตหลกั 
ได้แก่ เนื -อสตัว์และผลผลิตพืช ซึ'งอยูข่ึ -นกบัระดบัความอดุมสมบรูณ์ของพื -นที' โดยผลผลิตที'ได้ส่วน
ใหญ่เก็บไว้บริโภคในครัวเรือน ระบบเกษตรชนิดนี -สามารถเลี -ยงประชากรได้ประมาณ 1.3-9.1 คน
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ต่อตารางกิโลเมตร การเปลี'ยนแปลงซึ'งครัวเรือนจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ พื -นที'สาธารณะขนาด
ลดลงไมพ่อเพียงตอ่การผลิตทําให้ครัวเรือนต้องปรับตวัและเปลี'ยนอาชีพ ในประเทศไทยไม่มีระบบ
การเกษตรชนิดนี - อย่างไรก็ตามระบบการผลิตของประเทศไทยที'ใกล้เคียงกับระบบนี -มากที'สุด 
ได้แก่ ระบบการเลี -ยงเป็ดไล่ทุ่งในพื -นที'ทุ่งราบภาคกลาง หรือระบบการเลี -ยงสตัว์นายฮ้อยในพื -นที'
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(3) ระบบการผลิตข้าวในพื -นที'ราบลุ่ม (wetland rice) เป็นระบบเกษตรดั -งเดิม
ของสังคมไทย ซึ'งครัวเรือนทําการเปลี'ยนแปลงพื -นที'ราบลุ่มให้สามารถเก็บกักนํ -าได้ และทําการ
ปลกูข้าวตามความต้องการ เช่น ต้องการบริโภคในครัวเรือนก็ปลกูข้าวเหนียว ต้องการขายก็ปลูก
ข้าวเจ้าคณุภาพดี เป็นต้น หลงัการเก็บเกี'ยวข้าวอาจจะมีการปลกูพืชตอ่เนื'อง สําหรับพื -นที'ที'มีนํ -า
ชลประทานสามารถควบคุมนํ -าได้ดีครัวเรือนอาจปลูกพืชที'มีมูลค่าสูง ระบบนี -มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับสองระบบแรก ได้แก่ ปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเฉพาะพื -นที'นานํ -าขัง 
นอกจากนี -กระบวนการผลิตของระบบการเกษตรชนิดนี - ครัวเรือนมีการใช้ทรัพยากรจากภายนอก
ระบบเป็นปริมาณมาก ตัวอย่างของทรัพยากรที'ใช้ เช่น เมล็ดพันธุ์ พืช ปุ๋ ย สารเคมี และ
เครื'องจักรกลตลอดจนแหล่งพลังงาน เป็นต้น ผลผลิตหลัก ได้แก่ ผลผลิตข้าวซึ'งอยู่ในระบบ
ค่อนข้างสูง ผลผลิตที'ได้ส่วนหนึ'งเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนและส่วนหนึ'งนําไปขาย ระบบเกษตร
ชนิดนี -สามารถเลี -ยงประชากรได้ 1-4 คนต่อไร่ต่อปี การเปลี'ยนแปลงที'สําคญั ได้แก่ การสูญเสีย
พื -นที'การผลิตให้แก่การเติบโตของเมืองและชมุชน ตลอดจนมีระดบัความเสี'ยงสงูตอ่ภาวะนํ -าท่วม
ขงัโดยเฉพาะในชว่งฤดฝูนชกุ ประเทศไทยมีระบบการเกษตรประเภทนี -ประมาณ 66 ล้านไร่ 

(4) ระบบเกษตรผสมผสาน (mixed farming) การเกษตรที'มีกิจกรรมและผลผลิต
หลายชนิดตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นระบบการผลิตที'มีผลผลิตตลอดปี ระบบนี -มีผลกระทบ
ตอ่สภาพแวดล้อมคอ่นข้างน้อยและมีเสถียรภาพ ในกระบวนการผลิตของระบบการเกษตรชนิดนี -
ครัวเรือนมีการใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบน้อยมาก ตวัอย่างของทรัพยากรที'ใช้ เช่น เมล็ด
พันธุ์ พืช อาหารสัตว์ ปุ๋ ย สารเคมี พันธุ์สัตว์ และเครื'องจักรกลตลอดจนแหล่งพลังงาน เป็นต้น 
ผลผลิตหลัก ได้แก่ ธัญพืช พืชอาหาร เนื -อสัตว์ขนาดเล็กและปลา ผลผลิตที'ได้ส่วนใหญ่เก็บไว้
บริโภคในครัวเรือน ระบบเกษตรชนิดนี -สามารถเลี -ยงประชากรได้น้อย 

(5) ระบบเลี -ยงสตัว์นํ -า (aquaculture farming) เน้นการผลิตสตัว์นํ -าอย่างเข้มข้น 
ได้แก่ ปลา และกุ้ งหลากหลายชนิด ระบบนี -มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมค่อนข้างมากและมี
เสถียรภาพ ในกระบวนการผลิตของระบบการเกษตรชนิดนี -ครัวเรือนมีการใช้ทรัพยากรจาก
ภายนอกระบบเป็นปริมาณมาก เช่น พันธุ์สัตว์นํ -า อาหารสัตว์นํ -า สารเคมี และเครื'องจักรกล
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ตลอดจนแหล่งพลงังาน เป็นต้น ผลผลิตหลกั ได้แก่ สตัว์นํ -าประเภทต่าง ๆ ผลผลิตที'ได้ส่วนใหญ่
นําไปขาย การเปลี'ยนแปลงที'สําคญั ได้แก่ ต้นทุนการผลิตและเทคโนโลยีจดัการที'สูงเพื'อให้ได้
ผลผลิตในระดบัที'เหมาะสม ในประเทศมีระบบการผลิตนี -กระจายอยูท่ั'วประเทศ 

(6) ระบบการเลี -ยงโคนม (dairying) เป็นการผลิตโคนมในโรงเรือนที'มีการจดัการ
และควบคมุความสะอาดของโรงเรือน ตลอดจนการดแูลรักษา ควบคมุสขุภาพโคนมอย่างดี ระบบ
นี -มีผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมในระดบัปานกลาง ในกระบวนการผลิตของระบบการเกษตรชนิดนี -
ครัวเรือนมีการใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบเป็นปริมาณมาก เช่น พันธุ์ โคนม อาหารโคนม 
สารเคมี และเครื'องจักรกลตลอดจนแหล่งพลังงาน เป็นต้น ผลผลิตหลกั ได้แก่ นํ -านม เนื -อโคนม 
ผลผลิตที'ได้สว่นใหญ่นําไปขาย การเปลี'ยนแปลงที'มี ได้แก่ การแขง่ขนัจากตา่งประเทศ ในประเทศ
ไทยมีระบบการผลิตโคนมในหลายพื -นที' เช่น ในอําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัราชบุรี 
และบ้านซําจาน อําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เป็นต้น 

(7) ระบบการผลิตไก่ไข่ ไก่เนื -อ และสุกรในโรงเรือนแบบปิด (evaporative-
housing chicken or swine production) มีการออกแบบโรงเรือนแบบปิดสองด้านตามความยาว
ของโรงเรือน และด้านกว้างด้านหนึ'งมีการติดตั -งระบบระบายนํ -าสะอาดจากด้านบนของระบบสู่
ด้านลา่งและมีการไหลเวียนกลบั ด้านกว้างอีกด้านของโรงเรือนมีระบบดดูอากาศออกจากโรงเรือน 
ทําให้รักษาระดบัอณุหภูมิในโรงเรือนในระดบั 24-26 องศาเซลเซียส เพื'อให้สตัว์มีการเติบโตและ
พฒันาการอย่างเหมาะสมให้ผลผลิตสงู ระบบนี -มีผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมในระดบัปานกลาง 
ในกระบวนการผลิตของระบบการเกษตรชนิดนี -ครัวเรือนมีการใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบเป็น
ปริมาณมาก เช่น พนัธุ์ไก่ อาหารไก่ สารเคมี และเครื'องจักรกลตลอดจนแหล่งพลังงาน เป็นต้น 
ผลผลิตหลกั ได้แก่ ไข่ไก่ เนื -อไก่ ขี -ไก่ ผลผลิตที'ได้ส่วนใหญ่นําไปขาย ระบบเกษตรชนิดนี -สามารถ
เลี -ยงไก่ได้ประมาณ 8-10 ตัวต่อตารางเมตร ด้วยแรงงานประจํา 2 คน จะสามารถเลี -ยงไก่ได้ 
6,000-8,000 ตัว ระบบต้องมีการกําจัดของเสีย กลิ'น และแมลงวันเพื'อความยั'งยืนของระบบ                   
การผลิต ระบบการผลิตนี -มีกระจายทั'วไปในพื -นที'ประเทศไทย 

(8) ระบบการปลกูพืชแปลงใหญ่ (plantation systems) ได้แก่ การปลกูฝ้าย ถั'ว
ลิสง อ้อยโรงงาน ยางพารา กาแฟ โกโก้ ยาสูบ ปอกระเจา กล้วย ชา ส้ม มะพร้าว ปาล์มนํ -ามัน 
และวา่นหางจระเข้ มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที'ทนัสมยั ต้องการความแม่นยํา การเปลี'ยนแปลงที'
น่าสนใจ ได้แก่ การควบคุมการระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืช เมื'อมีการระบาดของโรคหรือ
แมลงศัตรูพืชอย่างกว้างขวางอาจทําความเสียหายให้แก่ระบบการผลิตได้มาก ตลอดจน                      
การเปลี'ยนแปลงระดับเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการจัดการผลิต ในประเทศไทยมีระบบ                  
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การผลิตนี -แพร่หลายในพื -นที'ภาคใต้ และมีการแพร่ขยายพื -นที'ยางพาราไปในพื -นที'ต่าง ๆ ทั'ว
ประเทศ 

(9) ระบบการเลี -ยงสตัว์เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ (ranching) เป็นระบบที'ใช้พื -นที'
ขนาดใหญ่หลายพนัไร่ในการผลิตสตัว์กินพืช (หญ้า) ได้แก่ ววัเนื -อ ววันม นกกระจอกเทศ เป็นต้น 
ผู้จดัการฟาร์มมีการจดัการแปลงหญ้าให้เพียงพอตอ่ความต้องการของสตัว์ ระบบนี -มีผลกระทบตอ่
สภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับสองระบบแรก ได้แก่ ปัญหาภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ตามใน
กระบวนการผลิตของระบบการเกษตรชนิดนี -หน่วยจดัการมีการใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบใน
ระดับปานกลาง ตัวอย่างของทรัพยากรที'ใช้ ได้แก่ พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ ย สารเคมี และ
เครื'องจกัรกลตลอดจนแหล่งพลงังาน เป็นต้น ผลผลิตหลกั ได้แก่ เนื -อสตัว์และผลิตภณัฑ์เกี'ยวกับ
สตัว์ ผลผลิตที'ได้ส่วนใหญ่จะขาย การเปลี'ยนแปลงที'เกิดขึ -นซึ'งอาจส่งผลแก่ระบบการผลิต ได้แก่ 
การขาดแคลนพื -นที'ขนาดใหญ่ และความจําเป็นที'ต้องให้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการผลิตมี
สงูขึ -น ในประเทศไทยมีระบบการเกษตรชนิดนี -ในเขตการเลี -ยงสตัว์ในอําเภอปากช่อง 

(10) ระบบการปลูกพืชในพื -นที'ขนาดใหญ่ ธัญพืชและพืชเมล็ด (large-scale 
grain production) ใช้ในการผลิตข้าว ข้าวโพดเลี -ยงสตัว์ ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และถั'ว
ชนิดต่าง ๆ ระบบนี -มีผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับสองระบบแรก ได้แก่ ปัญหาภาวะ
โลกร้อน อย่างไรก็ตามในกระบวนการผลิตของระบบการเกษตรชนิดนี -หน่วยจัดการมีการใช้
ทรัพยากรจากภายนอกระบบในระดบัปานกลางถึงสูง ตวัอย่างของทรัพยากรที'ใช้ ได้แก่ พนัธุ์พืช 
ปุ๋ ย สารเคมี และเครื'องจกัรกลตลอดจนแหล่งพลงังาน เป็นต้น ผลผลิตหลกั ได้แก่ เมล็ดพืช โดย
ผลผลิตที'ได้อยู่ระดบัสูงมากและส่วนใหญ่นําไปขาย การเปลี'ยนแปลงที'เกิดขึ -นซึ'งอาจส่งผลแก่
ระบบการผลิต ได้แก่ ต้นทุนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตที'มีการพัฒนาอย่างต่อเนื'อง เช่น 
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์  เทคโนโลยีการจัดการอย่างแม่นยํา เป็นต้น ทั -งนี -เพื'อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการผลิต 

(11) ระบบการปลกูพืชในโรงเรือน (glasshouse crop/horticultural production) 
ใช้ในการผลิตพืชมลูคา่สงูและในพื -นที'เขตหนาว ระบบนี -มีผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมไม่มากนกั
เนื'องจากมีการควบคุมการผลิตอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตของระบบ
การเกษตรชนิดนี -หน่วยจัดการมีการใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบในระดับปานกลางถึงสูง 
ตัวอย่างของทรัพยากรที'ใช้ ได้แก่ อุปกรณ์ โรงเรือน พันธุ์ พืช ปุ๋ ย สารเคมี และเครื'องจักรกล
ตลอดจนแหลง่พลงังาน เป็นต้น ผลผลิตหลกั ได้แก่ เมล็ดพืช โดยผลผลิตที'ได้อยู่ระดบัสงูมากและ
สว่นใหญ่นําไปขาย การเปลี'ยนแปลงที'เกิดขึ -นซึ'งอาจส่งผลแก่ระบบการผลิต ได้แก่ ต้นทนุการผลิต 
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เทคโนโลยีการผลิตที'มีการพฒันาอย่างต่อเนื'อง เช่น เทคโนโลยีเมล็ดพนัธุ์ เทคโนโลยีการจดัการ
อยา่งแมน่ยํา เป็นต้น  

(12) ระบบการเกษตรแถบชายฝั' งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (mediterranean 
agriculture) เป็นระบบเกษตรที'มีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการเติบโตและพัฒนาการของพืช
หลากหลายชนิด มีฝนตกและสภาพอากาศไม่หนาวมากนกัในฤดหูนาว ในฤดรู้อนค่อนข้างร้อน
และมีความชื -นในบรรยากาศคอ่นข้างตํ'า เป็นพื -นที'แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตอนกลางถึงตอนใต้
มลรัฐแคลิฟอเนีย ตอนกลางของประเทศซีลี ทางตอนใต้ของทวีปอฟัริกา และทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของออสเตรเลีย ในประเทศไทยมีพื -นที'เฉพาะที'สามารถจัดอยู่ในระบบการเกษตรเช่นนี - ได้แก่                  
เขตภเูขาของจงัหวดัเลย เพชรบรูณ์ และนครราชสีมา เป็นต้น 

 
2.1.4 ระบบการทาํฟาร์ม (farming system) 

 
ระบบการทําฟาร์มสามารถพิจารณาได้เป็นสองประเด็น คือ ประเด็นแรก ระบบ

ฟาร์ม (farm system) หมายถึง องค์ประกอบทั -งหมดในขอบเขตฟาร์มหนึ'ง ๆ ที'มีปฏิสมัพนัธ์กัน
เป็นระบบ  องค์ประกอบเหลา่นั -นรวมถึง คน พืช สตัว์ สงัคม เศรษฐกิจ และระบบนิเวศ ปฏิสมัพนัธ์
ขององค์ประกอบต่าง ๆ อาจเกิดขึ -นได้ทั -งระหว่างองค์ประกอบภายในฟาร์มเองหรือระหว่าง
องค์ประกอบภายในฟาร์มกบัสิ'งแวดล้อมภายนอก (Reijntjes et al., 1982 ) ประเด็นที'สอง ระบบ
การทําฟาร์ม (farming system) เป็นการจดัการอยา่งมีเหตผุลและมีรูปแบบเฉพาะของธุรกิจฟาร์ม 
เพื'อให้ตอบสนองต่อสิ'งแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคมโดยให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและทรัพยากรในครัวเรือนเกษตรกร ระบบฟาร์มที'มีลกัษณะตา่ง ๆ คล้ายคลึงกนัจดัได้ว่า
เป็นระบบการทําฟาร์มหนึ'ง ๆ (Shaner et al., 1982) 

ระบบการทําฟาร์มจึงเป็นกิจกรรมที'เป็นระบบของเกษตรกรโดยใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที'มีอยู่ในครัวเรือน เพื'อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
เกษตรกร ซึ'งในแตล่ะกิจกรรมของแตล่ะระบบย่อยในระบบการทําฟาร์มนั -นจะมีความสมัพนัธ์และ
เชื'อมโยงกนั ตลอดจนมีปฏิกิริยาตอ่กนัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ใช้ระยะเวลาสั -นหรือยาว
ก็ตาม ดงันั -นระบบการทําฟาร์มจงึไมไ่ด้หมายถึงแตเ่พียงพืชตา่ง ๆ ที'ปลกูและสตัว์ตา่ง ๆ ที'เลี -ยงใน
ฟาร์มหนึ'งเทา่นั -น แตห่มายถึงความโยงใยที'ซบัซ้อนของดิน พืช สตัว์ เครื'องมือ แรงงาน และปัจจยั
การผลิตต่าง ๆ ที'เกษตรกรมีอยู่ (ภาพที' 2.2) รวมถึงสภาพแวดล้อมทั -งทางกายภาพ ชีวภาพ 
เศรษฐกิจและสงัคมซึ'งเป็นเงื'อนไขของเกษตรกร โดยเกษตรกรคือผู้ ที'จดัการปัจจยัตา่ง ๆ เหล่านั -น
ในการผลิตโดยใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที'เขามีอยู่ตามความต้องการ ตามความพอใจของ
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เกษตรกรเอง ระบบการทําฟาร์มหนึ'ง ๆ จงึถือว่าเป็นผลมาจากความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรตอ่
สภาพแวดล้อมทั -งทางธรรมชาติ ทางเศรษฐศาสตร์ และทางสงัคมที'อยู่รอบตวัเกษตรกร (CGIAR, 
1978) ดงันั -นระบบการทําฟาร์มตา่ง ๆ จงึถกูกําหนดโดยสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจ
สงัคม โดยเป้าหมายและคณุสมบตัิของครัวเรือนเกษตรกร โดยทรัพยากรที'มีอยู่หรือที'หาได้ โดย
ทางเลือกกิจกรรมต่าง ๆ และโดยวิธีปฏิบตัิต่าง ๆ (Shaner, 1982 อ้างโดย อารันต์ พฒัโนทยั, 
2527) ฟาร์มที'มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมคล้าย ๆ  กันจัดเป็นฟาร์มประเภทเดียวกัน (สมยศ                      
ทุ่งหว้า, 2541) ระบบการทําฟาร์มในสงัคมเกษตรหนึ'ง ๆ ไม่ได้มีลกัษณะเดียว แต่แบ่งออกเป็น
หลายประเภท แตล่ะประเภทมีการทําหน้าที' (function) และพฒันาการที'แตกตา่งกนัออกไป ฟาร์ม
ที'มีลักษณะเป็น “ค่าเฉลี'ย” ไม่ปรากฏจริงในระบบสงัคมเกษตร การวางแผนเข้าไปพัฒนาการ
เกษตรของชมุชน จึงไม่ควรจะเหมือนกนัหมดกบัเกษตรกรทกุประเภท การตั -งสมมติฐานว่าเกษตร
มีประเภทเดียวหรือเหมือนกันหมดในการวางแผนพฒันา อาจจะส่งผลให้เกิดการขยายช่องว่าง
ระหวา่งเกษตรกรด้วยกนัให้กว้างยิ'งขึ -นโดยรู้เทา่ไมถึ่งการณ์ (สมยศ ทุง่หว้า, 2543)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 2.2 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบในระบบเกษตร 
ที�มา : จรัญ จนัทลกัขณา และผกาพรรณ สกลุมั'น, 2546. 

ที ดินสาํหรับไร่นา 
ปศุสตัว ์และสระ

ปศุสตัว ์
- ววั ควาย 
- หมู 

- แพะ แกะ 
- ไก่ เป็ด 

แร่ธาตุ 
นํ* า 

อาหาร 

เศษพืช 
อาหารสตัว ์

ครัวเรือนเกษตรกร 
ในชนบท 

การเพาะปลูก 

- ทาํนา 
- ทาํไร่ 
- ทาํสวน 

ปัจจยัการผลิต แรงงาน 

แรงงาน
สตัว ์

ปุ๋ย 

ผลผลิต 

ผลผลิต 

เกมกีฬา 
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 องค์ประกอบแวดล้อมของฟาร์มสามารถจําแนก ได้ดงันี - (FAO, 1990) 
(1) สิ'งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ลกัษณะภูมิประเทศ สภาพดิน นํ -า ระบบการ

ปลกูพืช และโครงสร้างพื -นฐาน 
(2) สิ'งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม ได้แก่ โครงสร้างชุมชน ความสัมพันธ์ใน

ชมุชน วฒันธรรมประเพณีและความเชื'อตา่ง ๆ 
(3) สิ' งแวดล้อมทางสถาบันและนโยบาย ได้แก่ นโยบายด้านการเกษตร 

การศกึษา การจ้างงาน การส่งเสริมและวิจยัทางการเกษตร และการสนบัสนนุทางการเกษตรด้าน
ตา่ง ๆ 

กลา่วได้วา่ระบบการทําฟาร์มของเกษตรกรโดยเฉพาะอยา่งยิ'งเกษตรกรไทยนั -น มี
องค์ประกอบหลกัอยู่ 3 อย่าง คือ (1) ระบบการผลิตทางการเกษตร (2) ระบบนอกภาคการผลิต
ทางการเกษตร และ (3) ระบบครัวเรือนเกษตรกร ซึ'งแตล่ะรูปแบบการผลิตมีความหลากหลายมาก 
ในแตล่ะพื -นที'จงึมีระบบการทําฟาร์มที'แตกตา่งกนัไปด้วย  

งานพัฒนาด้านการเกษตรที' มีการวิ เคราะห์ระบบการทําฟาร์มจึงควรมี                         
การพิจารณาในด้านของนิเวศวิทยามนุษย์ (human ecology) หมายถึง การศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างมนษุย์กบัสิ'งแวดล้อมโดยเน้นการแลกเปลี'ยนพลงังานของวตัถแุละข่าวสารระหว่างระบบ
สังคมของมนุษย์กับระบบนิเวศวิทยา อีกด้านหนึ'งคือการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร (agro-
ecosystem analysis) หมายถึง การวิเคราะห์โดยนกัวิจยัจะแยกแยะทรัพยากรที'มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น
ทางชีวภาพ กายภาพ หรือทางเศรษฐกิจสังคมออกเป็นส่วน ๆ และจัดให้เป็นระบบระเบียบ                      
(มน ู ศีตสิาร และคณะ, 2530) การศกึษาระบบการทําฟาร์มจึงมีลกัษณะที'สําคญั คือ (1) การมอง
ฟาร์มอย่างองค์รวม ศึกษาความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบฟาร์ม (2) การทําความเข้าใจเหตผุลที'
อยู่เบื -องหลงักิจกรรมฟาร์มในระดบัครัวเรือน (3) วิเคราะห์ศกัยภาพและข้อจํากัด โดยพิจารณา
ปัจจยัภายใน เช่น วตัถุประสงค์ การใช้แรงงาน การใช้ทรัพยากรที'มีอยู่ และสิ'งแวดล้อมภายนอก 
เช่น ลักษณะกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของรัฐ (4) การเปิดโอกาสให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยัและพฒันาทุกขั -นตอน (FAO, 1992) เพื'อให้การศึกษา
ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้มีการแบ่งขั -นตอนการศึกษาวิจัยระบบการทําฟาร์มเป็น 5 ขั -นตอน 
(Upton and Dixon, 1994) คือ 

(1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านการใช้ที'ดิน ขนาดฟาร์ม รูปแบบการ
ปลกูพืชผลผลิต ปัจจยัการผลิต และการตลาด เป็นต้น  
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(2) การจําแนกเขตนิเวศเกษตร โดยพิจารณาจากลกัษณะทางกายภาพ ชีวภาพ 
และเศรษฐกิจสงัคม รวมทั -งพิจารณาข้อมูลจากหลายแหล่ง ทั -งที'เป็นข้อมลูอย่างเป็นทางการและ
ไมเ่ป็นทางการ รวมถึงข้อมลูจากภาพถ่ายดาวเทียม  

(3) การวินิจฉยัตรวจสอบ ในขั -นนี -เป็นการทําความเข้าใจศกัยภาพและข้อจํากดัที'
แตกต่างกันในแต่ละฟาร์ม โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการค้นหาศักยภาพรวมถึง
ข้อจํากัดด้วยตนเอง และการนํามาสร้างตัวแบบ (model) เพื'ออธิบายความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ และวิเคราะห์กลไกการทําหน้าที'ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที'มีอยู่ อนัจะทําให้
สามารถเข้าใจตลอดจนสามารถทํานายรูปแบบของการทําฟาร์มในอนาคตได้ 

(4) การสํารวจยืนยนั ในขั -นนี -จะทําการสํารวจฟาร์มอย่างเป็นทางการเพื'อค้นหา
ข้อมลูเพิ'มเติม และยืนยนัพิสจูน์ข้อสรุปที'ได้จากการวินิจฉัย รวมถึงนําข้อมูลที'ได้ไปปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลบางประการให้มีความชดัเจนมากขึ -น โดยในการสํารวจจะเน้นในด้านการผลิต ระบบการ
ปลกูพืช ลําดบัการเพาะปลกู แรงงาน และการจดัการ เป็นต้น 

(5) การติดตามประเมินผล ในขั -นนี -ทําการประเมินผลที'เกิดขึ -นโดยใช้วิธีการ
ตดิตามประเมินผลทั -งที'เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

 
2.1.5 ระบบการทาํฟาร์มสวนยางพารา (rubber farming system) 

 
 ยางพารา (Hevea brasiliensis) เป็นพืชสกลุ euphorbiaceae มีถิ'นกําเนิดใน

แถบลุม่แมนํ่ -าอะเมซอน ประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใต้ เป็นพืชพรรณที'รวบรวมมาจากรัฐพารา ซึ'ง
เป็นเมืองท่าแห่งหนึ'งในแม่นํ -าอะเมซอน ร้อยละ 99 ของยางธรรมชาติที'ปลูกเป็นพืชชนิดนี - ดงันั -น
องค์การสากลระหว่างประเทศจึงยอมรับคําว่า ยางพารา (Para rubber) ว่าเป็นตวัแทนของยาง
ธรรมชาติ (natural rubber) ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจของโลกเนื'องจากเป็นพืชที'มีการปลูก
อย่างกว้างขวางเกือบทกุทวีปในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ'งแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึ'งเป็นแหล่ง
ปลูกยางพาราที'สําคัญของโลก ผลผลิตมากกว่าร้อยละ 90 ของผลผลิตยางโลก  โดยประเทศ
ผู้ผลิตหลักได้แก่ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยในปัจจุบนัประเทศไทยมีความสามารถใน            
การผลิตยางพาราเพิ'มขึ -นจากในอดีตเพื'อส่งออกและใช้ภายในประเทศ ดงัแสดงรายละเอียดใน
ภาพที' 2.3  
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ปริมาณผลผลิตยางพาราของประเทศไทย 

ตั Gงแต่ปี พ.ศ. 2548-2552
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ภาพที� 2.3 แสดงปริมาณผลผลิตยางพาราของประเทศไทยตั -งแตปี่ พ.ศ. 2548-2552 
ที�มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552 

 
นอกจากนั -น ยางพาราถือเป็นไม้ยืนต้นที'มีความสําคญัเนื'องจากเป็นพืชเศรษฐกิจ

ที'สําคญัของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ'งในภาคใต้ของประเทศ มีความสมัพนัธ์กับเกษตรกร
ชาวใต้ทั -งทางเศรษฐกิจ และทางสงัคม จนกล่าวได้ว่าเป็นพืชวฒันธรรม พืชออมสิน พืชเอกลกัษณ์
ของภาคใต้ (บญัชา สมบรูณ์สขุ, 2546) โดยมีการจําแนกประเภทระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา
ออกเป็นหลายรูปแบบตามเกณฑ์การแบง่ที'แตกตา่งกนั ดงัแสดงในตารางที' 2.1 
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ตารางที�  2.1 แสดงรูปแบบของระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราตามเกณฑ์ตา่ง ๆ     
 

เกณฑ์การจาํแนก รูปแบบของระบบการทาํฟาร์มสวนยางพารานาดเล็ก 

Somboonsuke และ 
Shivakoti (2000)ใช้
เกณฑ์   การทํากิจกรรม
ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร ข อ ง
ค รั ว เ รื อ น เ ก ษ ต ร ก ร
ช า ว ส ว น ย า ง พ า ร า  
เศรษฐกิจและสงัคม 

(1) ระบบการทําสวนยางพาราขนาดเลก็เชิงเดี'ยว  
(smallholding  rubber-monoculture  farming  system : R1) 
(2) ระบบการทําสวนยางพาราขนาดเล็กที' มีการปลูกพืชแซมยาง                 
(smallholding  rubber-intercrop farming  system : R2) 
(3) ระบบการทําสวนยางพาราขนาดเลก็ที'มีการปลกูข้าว  
(smallholding  rubber-rice  farming  system : R3)   
(4) ระบบการทําสวนยางพาราขนาดเลก็ที'ปลกูไม้ผลร่วม 
(smallholding rubber-fruit free farming system : R4) 
(5 )  ระบบการ ทําสวนยางพาราขนาดเล็กที' มีการเลี -ยงสัต ว์ ร่วม     
(smallholding rubber-livestock farming system : R5)   
(6) ระบบการทําสวนยางพาราขนาดเล็กแบบที'มีกิจกรรมผสมผสาน 
(smallholding  rubber-integrated  farming  system : R6) 

อยุทธ์ นิสสภา  และคณะ  
( 1994)   ใ ช้ เ กณฑ์ เขต
นิเวศยางพารา   

(1) รูปแบบป่ายางชมุชน 
(2) รูปแบบป่ายางดั -งเดิม 
(3) รูปแบบสวนยางพาราเศรษฐกิจ 
(4) สวนยางพาราเชิงเดี'ยว 

พ ง ษ์ เ ทพ   ข จ ร ชั ย กุ ล  
(2538)  ใช้เกณฑ์ การทํา
กิจกรรมทางการเกษตร 

(1) ระบบการปลกูยางที'มีการปลกูพืชแซม 
(2) ระบบการปลูกยางที'มีการปลูกคลุมเพื'อเพิ'มความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน 
(3) ระบบการปลกูยางร่วมกบัไม้ดอก 
(4) ระบบการปลกูยางที'มีการปลกูพืชร่วมยาง 

ไพศาล   เหล่ าสุวรรณ  
(2530) ใช้เกณฑ์ประเภท
การลงทนุ 

(1) สวนยางพาราเพื'อการค้า 
(2) สวนยางพาราเพื'อการบริโภคหรือเพื'อยงัชีพ 

 
 
ที�มา : ดดัแปลงจาก บญัชา สมบรูณ์สขุ และคณะ, 2548 

 
 



23 
 

 

พลวตัการผลิตของสวนยางขนาดเล็ก  เริ'มมีการปลกูยางพาราในประเทศไทยเมื'อ
ปี พ.ศ.  2442 สามารถจําแนกได้ 5 ชว่งเวลา คือ (1) ชว่งเริ'มต้นตั -งแตย่างพาราเข้ามาปลกูจนถึง ปี 
พ.ศ. 2502 : ระบบการผลิตยางพาราแบบดั -งเดิม (2) ช่วงปฏิวตัิเขียวระหว่างปี พ.ศ. 2503-2512 : 
การเริ'มต้นระบบการผลิตยางพาราสมยัใหม่ (3) ช่วงปี พ.ศ. 2513-2522 : ระบบผลิตยางพารา
สมยัใหม่ (4) ปี พ.ศ. 2523-2532 : ระบบการผลิตยางพาราทางเลือก และ (5) ปี พ.ศ. 2533-
ปัจจบุนั : ระบบอตุสาหกรรมยาง (บญัชา สมบรูณ์สขุ และคณะ, 2548) ดงัแสดงในตารางที' 2.2 

 
ตารางที� 2.2 แสดงพลวตัการผลิตของสวนยางขนาดเล็ก   
 

ช่วงเริ'มต้น 
  (พ.ศ. 2502) 

ช่วงปฏิวตัิเขยีว 
(พ.ศ. 2503-2512) 

ระบบการผลติยาง
สมยัใหม ่

(พ.ศ. 2513-2522) 

ยคุระบบการผลติ 
ยางพาราทางเลอืก 
(พ.ศ. 2523-2532) 

ระบบอตุสาหกรรม 
ยางพารา 

(พ.ศ.2533-ปัจจบุนั) 
- พนัธุ์ดั -งเดิมให้
ผลผลติตํ'า  เช่น  
พนัธุ์ TJIR และ  
พนัธุ์  PB 86 
-ประสบการณ์ได้
จากบรรพบรุุษ 
-ใช้เทคโนโลยี
ดั -งเดิม  
-รูปแบบผลผลติ : 
ยางแผน่มากกวา่  
90 % 
- ตลาดมีลกัษณะ 
เป็นการแลกเปลี'ยน     
สนิค้า 
- เป้าประสงค์ของ
ฟาร์มสว่นใหญ่
เพื'อยงัชีพ 

- เริ'มใช้พนัธุ์ใหมที่'
ให้ผลผลติสงู เช่น 
พนัธุ์  RRIM 623, 
PB5/51, RRIM600  
-สาํนกังานกองทนุ 
สงเคราะห์การทํา
สวนยาง และ 
สถาบันวิจัยยาง 
เ ริ' มนําเทคโนโลยี
ใหมเ่ข้ามา 
- ผลผลิตยางแผ่น
มากกวา่ 90% 
- เกษตรกรขยาย
เนื -อที'ปลกูมากขึ -น 
- ยงัอยู่ในลกัษณะ
ต่ า งคนต่ า ง ข า ย 
การรวมกลุม่น้อย 

- การใช้ยางพนัธุ์ให้
ผลผลติสงูเช่น พนัธุ์  
RRIM600 มากขึ -น 
- มีหนว่ยงานสนบั 
สนนุปัจจยัการผลติ
มากขึ -น 
-ขยายเนื -อที'ปลกู 
- เกษตรกรเริ'มมี
อํานาจตอ่รองมาก
ขึ -นจากการรวมกลุม่ 
- รูปแบบผลผลติ:ยาง
แผน่ดิบมากกวา่ 80%
แตเ่ริ'มทํานํ -ายางสด
มากขึ -น 
- ใช้เครื'องมือทุน่แรง 
- เริ'มคดิทําอาชีพ
เสริมเพิ'มรายได้ 

- ปรับเปลี'ยนพนัธุ์
ยางที'ให้ผลผลติสงู
แต ่RRIM 600 ยงั
ได้รับความนิยมสงู 
- เกษตรกรรับข้อมลู 
ขา่วสารมากขึ -น 
- มีระบบทางเลอืก
และกิจกรรมเสริมให้
เกษตรกรมากขึ -น 
- การรวมกลุม่มีมาก
ขึ -นทําให้มีอํานาจ
ตอ่รอง 
-ผลผลติมทีั -งยาง
แผน่และนํ -ายางสด 
- การขายในรูปกลุม่ 
มากขึ -น 

- รัฐมุง่เน้นระบบ 
อตุสาหกรรมเพื'อเพิ'ม
การใช้ภายในประเทศ 
- พนัธุ์ยางที'ให้ผลผลติ
สงู  คือ RRIT 251 
จากสถาบนัวจิยัยาง 
แตเ่กษตรกรยงัเชื'อใน
พนัธุ์ RRIM600 
- เกษตรกรเปลี'ยน 
รูปแบบผลผลติจาก 
ยางแผน่เป็นนํ -ายางสด 
- การรวมกลุ่ม
เข้มแขง็ขึ -น (กลุม่นํ -า
ยางสด) 
- ราคายางผนัผวนมาก
จึงมีนโยบายชว่ยเหลอื
เกษตรกรมากในช่วงนี - 

 
ที�มา : บญัชา สมบรูณ์สขุ และคณะ, 2548 
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จากมุมมองเชิงระบบระบบนิเวศยางพาราขนาดเล็ก จัดได้ว่าเป็นระบบนิเวศ
เกษตรที'มีขอบเขต จุดประสงค์ องค์ประกอบ และโครงสร้างเช่นเดียวกบัระบบนิเวศโดยทั'วไป ซึ'ง
ประกอบด้วยสงัคมของสิ'งมีชีวิตกับปัจจยัแวดล้อมที'ไม่มีชีวิตที'มีความสมัพนัธ์และเกี'ยวเนื'องกัน   
ในระบบนิเวศยางพาราตามมุมมองเชิงระบบซึ'งเน้นที'ตัวเกษตรกรเป็นสําคัญ คือ  ระบบการ
ตดัสินใจ การถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์  การควบคมุ และการจดัการที'ทําให้เกิดการถ่ายทอด
หมุนเวียนองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบให้อยู่ในสภาวะสมดลุ (Somboonsuke et al., 2002)  
ดงัแสดงรายละเอียดในภาพที' 2.4 

 

 
ภาพที� 2.4 แสดงระบบการทําสวนยางในภาคใต้ปัจจบุนั 
ที�มา :  Somboonsuke et al., 2002 

 
ในการผลิตของระบบการทําฟาร์ม (Agricultural Production System หรือ  

APS) ได้มีการวิเคราะห์ระบบการผลิตในสภาพความเป็นจริงของเกษตรกรชาวสวนยางในประเด็น 
(1) ขนาดฟาร์มและลกัษณะพื -นที'ปลกู ได้แก่ ขนาดพื -นที' ลกัษณะพื -นที' ลกัษณะการปลกูพืช  ชนิด
ดิน  ปริมาณนํ -าใช้ในการเกษตร ซึ'งจะสมัพนัธ์กบัวตัถปุระสงค์/เป้าหมายของฟาร์ม (2) ศกัยภาพ
และจดุออ่นของการผลิต หรือข้อได้เปรียบเสียเปรียบของเกษตรกรแตล่ะราย เช่น ประสบการณ์ใน

  
ปัจจยัทางชีวภาพ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทางกายภาพ  
-
 
สภาพพื*นที  

 -
 
สภาพภูมิอากาศ 

 * อุณหภูมิ 
  * ความชื*น 
 * ปริมาณฝน 
 

เกษตรกร

 
 

 
 

-   -   -   -    -

  

ความอุดมสมบูรณ์ดิน 
 

 หมายเหตุ 
  ปัจจยันาํเขา้ นาํออก  

 การไหลของขา่วสาร  
 ความรู้ 
 การควบคุมและจดัการ 
 ปฏิสัมพนัธ์ 

  

ผลผลิต 
กจิกรรมอื�นของ

ครัวเรือน 
ยางพารา 

-การบริหารจัดการ 
-ศักยภาพเกษตรกร -การลงทุน -นโยบายรัฐ -ระบบตลาด ราคา สังคม 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิและ   
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การทําการเกษตร เงินทนุ ทกัษะความชํานาญ ความรู้ อายุ แรงงานในครัวเรือน  เหล่านี -เป็นสิ'งที'
ทําให้เกษตรกรแตล่ะรายมีความแตกตา่ง ซึ'งเชื'อมโยงไปสู่วตัถุประสงค์และเป้าหมายในการผลิต
ของฟาร์ม ทําให้ทราบถึงสภาพ ศกัยภาพ และการปรับตวัของเกษตรกร (3) การดําเนินการผลิต 
เกี'ยวกบัการใช้พนัธุ์พืช การใช้ปุ๋ ย สารเคมี การจดัการ ตลอดจนแรงงานของฟาร์ม ซึ'งก็จะนําไปสู่
ความสําเร็จของฟาร์ม (4) ความสําเร็จของฟาร์มซึ'งวดัโดยดจูากผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม 
และภาวะหนี -สิน โดยความสําเร็จของฟาร์มจะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของฟาร์ม เช่น ฟาร์มที'
ต้องการผลิตเพียงเพื'อยังชีพ เกษตรกรจะมีต้นทุนการผลิตน้อย มีการลงทุนในการผลิตน้อย  
(5) ข้อเสนอแนะของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ก ก็มาจากสภาพการผลิตที'เกษตรกรเผชิญอยู ่
และ (6) วตัถุประสงค์ของการผลิต โดยเกษตรกรอาจมีวัตถุประสงค์ในการผลิตได้หลายอย่าง     
เช่น ทั -งเพื'อยงัชีพและขายเพื'อเป็นรายได้ของครัวเรือนด้วย บริโภคเพียงอย่างเดียว หรือผลิตเพื'อ
บริโภคเท่านั -น ซึ'งไม่ว่าเป้าหมายของฟาร์มจะเป็นอะไรผลของมนัจะเกี'ยวโยงมาสู่การดําเนินการ
ผลิตของฟาร์ม และนํามาสู่ความสําเร็จของฟาร์มในท้ายที'สดุ ดงันั -นการวิเคราะห์ระบบการผลิต
ของระบบการทําสวนยางขนาดเล็กจะทําให้ทราบถึงศักยภาพ และการปรับตัวของเกษตรกร
ชาวสวนยางในปัจจบุนั (Conway, 1985 อ้างโดย รจเรข  หนสูงัข์, 2548) โดยรูปแบบการปรับตวั
ทางเศรษฐกิจและสงัคมของระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กประกอบด้วย 3 ระบบย่อย
ที'เชื'อมโยงและสมัพนัธ์กนั คือ (1) ระบบการปรับตวัขององค์ประกอบในการผลิตของฟาร์ม ได้แก่ 
องค์ประกอบกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายที'ความยั'งยืนและความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจครัวเรือนเป็นสําคญั (2) ระบบสนบัสนนุและเสนอแนะนโยบาย และแผนการ
ดําเนินงานที'เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการผลิตของฟาร์ม เป็นระบบที'ช่วยหนุนเสริมระบบการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ'งขึ -น ตลอดจนมีส่วนช่วยในกระบวนการตัดสินใจของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราในการดําเนินการผลิตที'เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนั และ (3) ระบบ
การเปลี'ยนแปลงระบบการผลิตและเงื'อนไข หรืออาจเรียกวา่ ระบบทางเลือกของเกษตรกรชาวสวน
ยางขนาดเล็ก กลา่วได้วา่ในสภาพความเป็นจริงเกษตรกร ชาวสวนยางในภาคใต้มีการปรับตวัและ
เปลี'ยนแปลงวิธีการ และระบบการผลิตตลอดเวลาขึ -นอยู่กับเงื'อนไขที'เป็นปัจจัยทางกายภาพ 
ชีวภาพ เศรษฐกิจและสงัคม ซึ'งแต่ละพื -นที'เงื'อนไขเหล่านี -จะแตกตา่งกันออกไป (บญัชา สมบูรณ์สุข 
และคณะ, 2548) ดงัแสดงในภาพที' 2.5 
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ภาพที� 2.5 แสดงต้นแบบรูปแบบการปรับตวัของระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กใน 
                    ประเทศไทย 
ที�มา : บญัชา สมบรูณ์สขุ และคณะ, 2548 
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ในด้านการผลิตยางพาราของเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ'งในเกษตรกรรายย่อย 
จําเป็นที'ต้องมีความรู้ความเข้าใจพื -นฐาน ดงันี - 

(1) พนัธุ์และวิธีการปลูก การปลกูยางพารามกัจะปลูกเป็นแถวลงในหลมุขนาด 
50 x 50 x 50 เซนติเมตร จํานวนต้นตอ่ไร่แตกตา่งกนัแล้วแตก่ารตดัสินใจของเกษตรกร สําหรับผู้
ได้รับเงินสงเคราะห์การปลกูแทนยางพาราเก่าจะมีระยะการปลกู 3 x 8 เมตร หรือ 6 x 4 เมตร ซึ'ง
จะได้จํานวนต้นประมาณ 80 ต้นต่อไร่ ระยะปลูก 7 x 3 เมตร จะได้จํานวนต้นยาง 84 ต้นตอ่ไร่ 
พนัธุ์ที'ใช้ปลกูที'พบมากคือ RRIM 600 รองลงมา ได้แก่ GT 1 และ PB 5/51 และที'พบบ้าง ได้แก่ 
PR 225  RRIM 703 RRIM 632 และ PR 107 สาเหตทีุ'พนัธุ์ RRIM 600 ได้รับความนิยมเนื'องจาก
เกษตรกรเห็นว่ามีความต้านทานต่อโรคและให้ผลผลิตสูง ยางพันธุ์  RRIT 251 เป็นพนัธุ์ยางที'
สถาบนัวิจัยยางให้การส่งเสริมมากเนื'องจากให้ผลผลิตสูงเป็นอันดบั 1 ของประเทศไทย แต่มี
ข้อจํากดั คือ ต้องเป็นพื -นที'ที'ไมมี่ลมแรง พื -นที'ไม่ลาดชนัมากกว่า 15 องศา ระดบัความลกึของหน้า
ดนิไมน้่อยกวา่ 1 เมตร หรือระดบัความลึกของนํ -าใต้ดินไม่ตํ'ากว่า 1 เมตร เนื'องจากมีทรงพุ่มขนาด
ใหญ่ และการแตกกิ'งก้านที'ไมส่มดลุ ทําให้ต้นเอนล้มง่าย (ชมุสินธ์ ทองมิตร, 2549) สําหรับวิธีการ
ปลกูมี 2 วิธี ได้แก่ (1) การติดตาในแปลงหลงัจากที'ปลกูต้นตอไว้ก่อนแล้ว (2) การปลกูด้วยต้น
ยางพาราที'ได้ตดิตาแล้วเรียกวา่ ต้นตอยางหรือยางชําถงุ (สมยศ ทุง่หว้า และศริิจิต ทุง่หว้า, 2538)  

(2) การใช้ปุ๋ ย ชนิดของปุ๋ ยและปริมาณปุ๋ ยที'ใช้มีความแตกต่างกันตามอายขุอง
ต้นพืชรวมถึงปัจจยัอื'น ๆ เชน่ การได้รับทนุสงเคราะห์การการทําสวนยางและฐานะทางการเงินของ
เกษตรกร สวนยางที'ได้รับสงเคราะห์จะปฏิบตัิตามที'สํานกังานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
แนะนํา ส่วนช่วงที'ยางเปิดกรีดแล้วซึ'งเป็นช่วงที'พ้นระยะการได้รับการสงเคราะห์ เกษตรกรจะต้อง
จดัหาซื -อปุ๋ ยมาใส่เอง พบว่า ปุ๋ ยที'เกษตรกรนิยมใส่ต้นยาง คือ ปุ๋ ยเคมีสําเร็จ สตูร 15-15-15 ซึ'งไม่
ตรงกบัที'สถาบนัวิจยัยางแนะนํา  

(3) การกรีดยาง การแนะนําการกรีดยางขึ -นอยู่กบัพนัธุ์ยาง ภูมิอากาศ และความ
จําเป็นอื'น ๆ เป้าหมายสําคญัประการหนึ'งในคําแนะนํา คือ ไม่ส่งเสริมให้ชาวสวนใช้ระบบกรีดที'
กรีดทกุวนั เพราะผลผลิตลดลงเมื'อกรีดตดิตอ่กนันานหลายปี และเป็นระบบกรีดที'เสียคา่ใช้จ่ายสงู 
ทั -งยงัมีผลกระทบกระเทือนตอ่การเจริญเตบิโตของต้นยาง 

คําแนะนําเกี'ยวกับการกรีดยางนี -ได้แยกเป็น 4 ประเภทตามช่วงการกรีดและ     
การใช้สารเคมีเร่งนํ -ายาง ดงันี - (สํานกังานสงเคราะห์การทําสวนยาง, 2529) (1) การกรีดในระยะ 3 
ปีแรก (2) การกรีดในระยะหลังการกรีดไปแล้ 3 ปี (3) การกรีดเปลือกงอกใหม่ และ (4) การใช้
สารเคมีเร่งนํ -ายางกบัเปลือกเดมิของยางบางพนัธุ์ 
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(3.1) ระบบกรีดสําหรับต้นตดิตา 
การกรีดในระยะ 3 ปีแรก เนื'องจากในระยะ 2-3 ปีแรกของการกรีดต้นยาง

ยงัอยูใ่นระยะเจริญเตบิโต ควรพิจารณาใช้ระบบกรีดดงันี - 
(3.1.1) ระบบกรีดครึ'งต้น วนัเว้นสองวนั (1/2 S. d/3) ระบบนี -ใช้ได้กบัยาง

ทกุพนัธุ์ แตเ่หมาะอยา่งยิ'งกบัพนัธุ์ RRIM 600   RRIM 605   RRIM 607 และ RRIM 623 โดยหยดุ
กรีดในฤดผูลดัใบและไมมี่การกรีดชดเชย 

(3.1.2) ระบบกรีดครึ'งต้น วนัเว้นวนั (1/2S. d/2) ระบบนี -เหมาะกบัยางทุก
พนัธุ์ ยกเว้นบางพนัธุ์ RRIM 628   PB 28/59 และ PB 5/63 ซึ'งเป็นโรคเปลือกแห้งได้ง่าย โดยหยดุ
กรีดในฤดผูลดัใบและไมมี่การกรีดชดเชย 

(3.1.3) ระบบกรีดครึ'งต้น วันเว้นสองวัน ร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งนํ -ายาง
เข้มข้น 2.5 % (1/2 S. d/3 + E.T.  2.5%) ใช้สารเคมีทาใต้รอยกรีดที'ขูดเปลือกกว้าง 2.5 
เซนติเมตร  ใช้ปีละ 2-3 ครั -งกับยางพันธุ์ ที'ให้ผลผลิตตํ'าในระยะแรกของการกรีด เช่น GT 1 
PR 107 และ Tjir 1 แต่ในปีถัดไปเมื'อผลผลิตสูงขึ -นมากพอสมควรแล้วควรหยดุใช้ และห้ามใช้
สารเคมีเร่งนํ -ายางในฤดผูลดัใบ 

(3.2) การกรีดหลงัจากกรีดไปแล้ว 3 ปี ระบบกรีดควรใช้ ดงันี - 
(3.2.1) ระบบกรีดครึ'งต้น วนัเว้นสองวนั (1/2S. d/3) เหมาะสําหรับยางบาง

พนัธุ์ซึ'งเป็นโรคเปลือกแห้งได้ง่าย เชน่ RRIM 628   และ PB 28/59 และมีการกรีดชดเชย 
(3.2.2)  ระบบกรีดครึ'งต้น วนัเว้นวนั (1/2S. d/2) เหมาะสําหรับยางพนัธุ์ 

อื'น ๆ และการกรีดชดเชย เฉพาะในพื -นที' ๆ มีวันกรีดน้อยกว่า 200 วัน เช่น จังหวัดภูเก็ต พังงา 
กระบี' ระนอง และนราธิวาส 

(3.2.3)  ระบบกรีดครึ'งต้น วนัเว้นสองวนัร่วมกับสารเคมีเร่งนํ -ายาง 2.5 %  
(1/2S .d/3 + E.T. 2.5%)   

(3.3) การกรีดเปลือกงอกใหม ่คําแนะนําการกรีดมี 2 อยา่ง คือ   
(3.3.1) ไมใ่ช้สารเคมีเร่งนํ -ายาง มี 2 ระบบ  คือ 

(3.3.1.1) ใช้ระบบกรีดครึ'งต้น วันเว้นวนั (1/2S. d/2) มีการกรีด
ชดเชย ใช้ได้กบัยางทกุพนัธุ์ 

(3.3.1.2) ใช้ระบบกรีดครึ'งต้น วนัเว้นสองวนั (1/2S. d/3) มีการกรีด
ชดเชย ใช้สําหรับยางพนัธุ์ที'เป็นโรคเปลือกแห้งได้ง่าย 
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(3.3.2) ใช้สารเคมีเร่งนํ -ายาง ถ้าหากต้องการใช้สารเคมีเร่งนํ -ายางกบัยางทกุ
พนัธุ์ ให้ใช้ระบบกรีดครึ'งต้น วนัเว้นสามวนั (1/2S. d/4) หรือกรีดครึ'งต้น วนัเว้นสองวนั (1/2S. d/3) 
โดยใช้สารเคมีเร่งนํ -ายางเข้มข้น 2.5 % ทาเหนือรอยกรีดกว้าง 1.25 เซนติเมตร ใช้ปีละ 3-4 ครั -ง 
ทาครั -งตอ่ไปเมื'อผลผลิตลดลงใกล้เคียงกบัผลผลิตก่อนใช้ 

(3.4) ระบบกรีดสําหรับต้นกล้า   
         ต้นกล้าจะเป็นโรคเปลือกแห้งได้ง่ายหากกรีดถี'เกินไป  และการเปิดกรีด

หน้าแรกที'บริเวณ 75 เซนตเิมตรจากพื -นดนิ จะเป็นอปุสรรคตอ่การเปิดกรีดหน้าที' 2 ดงันั -นการกรีด
ยางที'ปลกูจากเมล็ดควรใช้ระบบกรีด ดงันี - การกรีดหน้าที' 1 และหน้าที' 2 ใช้ระบบกรีดครึ'งต้น วนั
เว้นสองวนั (1/2S. d/3) หลงัจากกรีดหน้าที' 2 ใช้ระบบกรีดครึ'งต้น วนัเว้นวนั (1/2S. d/2) ใช้ระบบ
กรีดครึ'งต้น วนัเว้นสามวนั (1/2S. d/4) หรือครึ'งต้น วนัเว้นสองวนั (1/2S. d/3) ควบคู่กบัการใช้
สารเคมีเร่งนํ -ายาง   

(3.5) การหยดุพกักรีด 
         การกรีดยางตดิตอ่กนัมีผลทําให้ผลผลิตลดลงในเวลาอนัรวดเร็ว โดยเฉพาะ

ในฤดผูลดัใบของต้นยางจึงจําเป็นต้องมีการหยุดกรีด ซึ'งเวลาดงักล่าวแตกตา่งกันไปตามท้องถิ'น 
หากมีความจําเป็นต้องกรีดในระหว่างฤดผูลดัใบ ควรหยดุกรีดในระยะที'มีการผลิใบใหม่เพราะจะ
กระทบกระเทือนตอ่การเจริญเตบิโต 

(3.6) การเพิ'มจํานวนวนักรีด 
         ปกตต้ินยางมีเวลาพกัในชว่งที'ฝนตก กรีดยางไม่ได้ ผลผลิตที'ได้รับในแตล่ะ

ครั -งตอ่มาจะสงูกว่าปกต ิแตบ่างครั -งเมื'อหยุดกรีดไปนาน ๆ ต้นยางกลบัให้ผลผลิตตํ'าลง และการ
สิ -นเปลืองต่อครั -งกรีดสูงเพราะรอยกรีดแห้ง ต้องกรีดหนากว่าปกติ การเพิ'มวนักรีดในฤดฝูนทําได้  
2 วิธี คือ 

(3.6.1) การกรีดสาย คือ การกรีดยางหลังจากเวลาปกติ (6.00-8.00 น.) 
การกรีดสายสามารถกระทําได้แม้ในตอนบา่ยหรือเวลาอื'นที'เหมาะสม แตไ่ม่ควรกรีดในช่วง 11.00 
ถึง 01.00 น. เนื'องจากผลผลิตที'ได้รับจะน้อยเกินไป (ผลผลิตเสียไปประมาณ 30%) 

(3.6.2) การกรีดชดเชย คือ วิธีหนึ'งที'สามารถทดแทนจํานวนวันกรีดที'
สูญเสียไปซึ'งทําให้การกรีดสมํ'าเสมอเป็นการรักษาผลผลิตไว้ การกรีดชดเชยเป็นการกรีดงานที'
สองในวนัแรกที'สามารถกรีดได้หลงัจากที'ฝนตกติดต่อกันหลายวนั ซึ'งจะกรีดสองงานกรีด (task) 
ในวนัเดียวกนั เหมาะที'จะใช้ระบบกรีดวนัเว้นวนั (d/2) และวนัเว้นสองวนั (d/3)   
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         การกรีดสายและการกรีดชดเชยจะมีอปุสรรค เนื'องจากในฤดฝูน ฝนอาจจะ
ตกตลอดวนัหรือหยดุตกแล้วตกซํ -าทําให้เก็บนํ -ายางไม่ได้ ดงันั -น ถ้าฝนตกระหว่างการกรีดควรแบง่
เก็บนํ -ายางหลาย ๆ ครั -ง เชน่ แบง่เก็บหลงัจากรีดไปแล้วทกุ ๆ 100 ต้น 

(4) การใช้แรงงาน สว่นใหญ่จะเป็นแรงงานเพศชาย อยู่ในวยัแรงงานช่วงอาย ุ15
ถึง 65 ปี เมื'อเริ'มเปิดกรีดในขั -นตอนนี -จะมีการใช้แรงงานเกือบตลอดปี อย่างไรก็ตามเวลาในการ
ทํางานต่อปีจะมีความแตกตา่งกนัระหว่างสวนต่าง ๆ ขึ -นอยู่กบัวตัถุประสงค์เชิงเศรษฐกิจของแต่
ละสวน เชน่ ระยะทางจากบ้านถึงสวนยางพาราของแตล่ะครัวเรือน (สวสัดิ� พนาธารีรักษ์, 2531)  
 

2.1.6 ระบบการทาํฟาร์มปาล์มนํ Gามัน (oil palm farming system) 
 

ปาล์มนํ -ามนั (Elaeis guineensis Jacq.) เป็นพืชตระกูลปาล์ม เช่นเดียวกับ
มะพร้าว ต้นจาก และตาลโตนด มีถิ'นกําเนิดอยูที่'ทวีปแอฟริกา นิยมปลกูแพร่หลายในแถบโซนร้อน
ของแอฟริกา อเมริกาและเอเชีย (เกษม ตนัสกลุ, 2531) เราสามารถจําแนกเกษตรกรผู้ปลกูปาล์ม
นํ -ามนัได้ 3 ประเภท คือ (1) เกษตรกรรายย่อย เป็นเกษตรกรที'มีขนาดปลกูปาล์มนํ -ามนั 50-200 ไร่ 
ความหนาแน่น 22 ต้น/ไร่ มีการดแูลรักษาและการใช้พื -นที'ได้อย่างเต็มที'ทําให้ผลผลิตเฉลี'ยต่อไร่
สงูสดุ  (2) เกษตรกรที'เป็นนิติบุคคล ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจํากดั เกษตรกรประเภทนี -จะมีพื -นที'
ปลกูขนาดใหญ่ พื -นที'บางสว่นต้องแบง่ทําถนน ทําให้ผลผลิตเฉลี'ยตอ่ไร่น้อยกว่าเกษตรกรรายย่อย 
และ (3) เกษตรกรที'เป็นสมาชิกสหกรณ์นิคม เป็นเกษตรกรที'ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
ผลผลิตเฉลี'ยตอ่ไร่ของเกษตรกรประเภทนี -จะตํ'ากวา่เกษตรกรทั -งสองประเภทแรก ทั -งนี -ไม่ว่าจะเป็น
เกษตรกรประเภทใดก็ตาม การจดัการสวนปาล์มนํ -ามนัเพื'อให้ประสบผลสําเร็จจะต้องคํานึงถึง 4 
ปัจจยัหลกั ได้แก่ (ธีระพงศ์ จนัทรนิยม และ คณะ, ม.ป.ป.)  

(1) พื -นที'ปลูก ถือเป็นปัจจัยสําคัญเบื -องต้นในการเลือกพื -นที'ปลูกปาล์มต้อง
คํานงึถึงสภาพภมูิประเทศ ได้แก่ ความลาดชนั การท่วมขงัของนํ -า การระบายนํ -า/ความสามารถใน
การซึมของดิน ลักษณะเนื -อดิน และคุณสมบตัิทางเคมีของดิน รวมถึงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ 
ปริมาณและการกระจายของฝน แสงแดด อุณหภูมิ และลม ถ้าสภาพพื -นที'ปลูกไม่มีความ
เหมาะสมจะส่งผล 2 ประการใหญ่ คือ ประการแรก มีผลต่อต้นทุนในการเตรียมพื -นที' หากพื -นที'
ปลูกมีความเหมาะสมต้นทุนในการเตรียมพื -นที'ก็จะตํ'า แต่ถ้าหากสภาพพื -นที'ไม่เหมาะสม
จําเป็นต้องปรับสภาพพื -นที' เช่น มีการขุดคยูกร่องสําหรับพื -นที'ที'มีนํ -าขงั หรือทําขั -นบนัไดในพื -นที'
ลาดชนั เหลา่นี -จะสง่ผลให้ต้นทนุสงูขึ -น ประการที�สอง มีผลตอ่ต้นทนุในการสร้างผลผลิต ซึ'งพบว่า
ในระดบัที'ให้ผลผลิตเท่ากนัหากพื -นที'มีความเหมาะสมจะใช้ต้นทุนที'ตํ'ากว่าปาล์มนํ -ามนัที'ปลูกใน
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พื -นที'ไม่เหมาะสม สภาพพื -นที'ที'เหมาะสมสําหรับปาล์มนํ -ามันควรเป็นพื -นที'ราบ มีความลาดชัน
เพียงเล็กน้อย (ไม่ควรเกิน 20%) เพื'อความสะดวกในการระบายนํ -า โดยปกติดินที'เหมาะสมใน               
การปลูกปาล์มนํ -ามนัควรเป็นดินร่วนถึงเหนียวที'มีความลึกของหน้าชั -นดินมากกว่า 75 เซนติเมตร 
ดนิที'ไมเ่หมาะสมได้แก่ ดนิลกูรัง ซึ'งมีการดดูซึมนํ -าน้อยและแห้งเร็วในช่วงที'มีอากาศร้อน ดินทราย
จดัเป็นดินที'มีความอุดมสมบรูณ์ตํ'า มีปริมาณธาตอุาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของต้นพืช 
เก็บความชื -นได้น้อย ด้านสภาพภูมิอากาศ ปาล์มนํ -ามนัเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื -น ในพื -นที'
ปลกูควรมีปริมาณนํ -าฝนมากกวา่ 2,000 มิลลิเมตร/ปี หรือมากกวา่ 120 มิลลิเมตร/เดือน เนื'องจาก
สภาวะการขาดฝนจะมีผลกระทบตอ่การสร้างตาดอก การพฒันาของตาดอก รวมถึงอตัราการผสม
เกสรและการพฒันาของทะลายอนัจะทําให้ผลผลิตลดลง สามารถสรุปเกณฑ์ที'ใช้ประเมินสภาพ
พื -นที'ที'เหมาะสมสําหรับการปลกูปาล์มนํ -ามนัได้ดงัตารางที' 2.3 

 
ตารางที� 2.3 แสดงเกณฑ์ที'ใช้ประเมินสภาพพื -นที'ที'เหมาะสมสําหรับการปลกูปาล์มนํ -ามนั 
 

สมบัต ิ
สภาพพื Gนที�ปลูกปาล์มนํ Gามัน 

เหมาะสม ค่อนข้างเหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ความลาดชนั 0-12 12-20 มากกวา่ 20 
การท่วมขงัของนํ -า ไมมี่-เลก็น้อย เลก็น้อย มี 
การระบายนํ -า ปานกลาง ดี ดีหรือยากเกินไป 
ความสามารถในการซมึนํ -า ปานกลาง เร็วหรือช้า เร็วมากหรือช้ามาก 
เนื -อดิน ดินร่วนถงึเหนียว ดินร่วนปนทราย ดินทรายปนร่วนถงึดินทราย 
ความลกึของชั -นหน้าดิน > 75 ซม. 40-75 ซม. < 75 ซม. 

 
ที�มา : ธีระพงศ์ จนัทรนิยม และ คณะ, ม.ป.ป. 

 
(2) พันธุ์ ที' ใช้ปลูก พันธุ์ปาล์มที'นิยมใช้ปลูกในเชิงพาณิชย์แบ่งออกได้เป็น  

3 พนัธุ์ ดงันี -  
(2.1) พันธุ์ ดูรา (dura) เป็นพันธุ์ดั -งเดิมมีลักษณะเด่นคือ มีชั -นเนื -อนอก

ประมาณ 35-50 ของนํ -าหนกัผลปาล์มทั -งหมด กะลาหนาประมาณ 2-8 มิลลิเมตร ให้เปอร์เซ็นต์
นํ -ามนัประมาณ 17-18 เปอร์เซ็นต์ นิยมใช้เป็นแมพ่นัธุ์สําหรับการปรับปรุงพนัธุ์ 
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(2.2) พนัธุ์ฟิสิเฟอรา (pisifera) มีกะลาบางมากหรือไม่มีกะลา ขนาดผลเล็ก 
ชอ่ดอกตวัเมียมกัเป็นหมนั ให้เปอร์เซ็นต์นํ -ามนัสงู แตผ่ลผลิตทะลายตอ่ต้นตํ'า นิยมใช้เป็นพ่อพนัธุ์
สําหรับการปรับปรุงพนัธุ์  

(2.3) พนัธุ์เทเนอรา (tenera) เป็นพนัธุ์ผสมระหว่างพนัธุ์ดรูาและพนัธุ์ฟิสิเฟอ
รา มีเนื -อในน้อยและเปลือกบาง ให้เปอร์เซ็นต์นํ -ามนัสูงจึงได้รับความนิยมในการใช้เป็นพนัธุ์ปลูก
เพื'อการค้า 

 นอกจากนี -ยังมีเกษตรกรรายใหญ่ที'มีเงินทุนมากพอจะสั'งซื -อเมล็ดพันธุ์จาก
ตา่งประเทศ คือ ประเทศคอสตาริกา ซึ'งเป็นประเทศที'ผลิตเมล็ดปาล์มนํ -ามนัสายพนัธุ์เทเนอราที'มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงมาทําการเพาะต้นกล้าและขอจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร                        
เพื'อขออนญุาตทําเรือนเพาะชําต้นกล้าปาล์มนํ -ามนั ซึ'งช่วยให้เกษตรกรได้รับต้นกล้าปาล์มนํ -ามนัที'
ไมมี่สายพนัธุ์ปลอม (ศริิชยั มามีวฒันะ, 2539)  

(3) การปลกู เริ'มตั -งแตก่ารเตรียมพื -นที'โดยการปรับพื -นที' ดายหญ้า ก่อนปลกูควร
ไถพรวนอย่างน้อย 2 ครั -ง ปักหลักวางระยะปลูก ส่วนมากนิยมปลูกเป็นรูปสามเหลี'ยมด้านเท่า 
ระยะ 29 x 29 x 29 ฟุต ในเนื -อที' 1 ไร่ จะปลกูได้ประมาณ 20-22 ต้น เมื'อวางแนวปลกูแล้วจึงขดุ
หลมุขนาด 10 x 10 x 10 เซนติเมตร จากนั -นหาเศษไม้ ใบไม้ไปเผาในหลมุเพื'อป้องกันปลวก
ระยะแรก พร้อมทั -งใส่ปุ๋ ยร็อคฟอสเฟตรองก้นหลมุประมาณ 100-200 กรัมตอ่หลมุ อาจใช้ปุ๋ ยหมกั
หรือปุ๋ ยคอกแทนก็ได้ ทิ -งไว้ประมาณ 15 วนั จึงทําการปลกู เมื'อทําการปรับพื -นที'เรียบร้อยควรปลกู
พืชคลมุทนัที โดยปลกูเป็นแถวห่างจากแถวปาล์มนํ -ามนั 3 ฟุต พืชที'ใช้คลมุควรเป็นพืชตระกลูถั'ว 
เชน่ เซ็นโตรซีมา เพอราเรีย คาโลโปโกเนียม และถั'วกระด้าง เป็นพืชคลมุดินตระกลูถั'วที'เหมาะสม
กบัสภาพพื -นที'ภาคใต้ (เรวตั เลิศฤทยัโยธิน, 2548)  

(4) การดแูลรักษา สําหรับต้นกล้าที'ย้ายปลูกในแปลงแล้วควรให้นํ -าในระยะแรก
ในวนัที'ฝนไมต่ก จนกวา่ต้นปาล์มนํ -ามนัจะตั -งตวัได้แล้ว การให้นํ -าไม่คอ่ยมีความจําเป็นเพราะทาง
ภาคใต้ของประเทศไทยจะมีฝนตกโดยสมํ'าเสมอ สําหรับการใส่ปุ๋ ย ควรใส่ปุ๋ ยผสมสตูร 15-15-6-4 
ประมาณ 150 กรัมต่อต้น โดยใส่ 3-4 เดือนต่อครั -ง หลงัจากกําจดัวชัพืชแล้ว และเมื'อต้นปาล์ม
นํ -ามนัอาย ุ18 เดือนขึ -นไปควรใส่ปุ๋ ยผสมสตูร 12-12-17-2 อตัราครึ'งกิโลกรัมตอ่ต้น โดยใส่ 3 เดือน
ต่อครั -ง หลังจากกําจัดวัชพืชแล้ว และเมื'อต้นปาล์มนํ -ามันอายุ 3 ปีขึ -นไป ควรใส่ปุ๋ ยผสมสูตร  
13-13-21 อตัรา 1 กิโลกรัมต่อต้น สลบัด้วยปุ๋ ยโปแตสเซียม 1 กิโลกรัมตอ่ต้น โดยใส่ 3 เดือนต่อ
ครั -ง หลงัจากกําจดัวชัพืชแล้ว การใส่ปุ๋ ยโดยหว่านรอบต้นในรัศมีปลายใบพร้อมกลบปุ๋ ย ในการใช้
ปุ๋ ยโปแตสเซียมเพียงอยา่งเดียวควรใส่ปุ๋ ยมลูสตัว์ร่วมด้วย  
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(5) การเก็บเกี'ยว ปาล์มนํ -ามนัจะให้ผลผลิตแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตในแต่
ละหนึ'งรอบปีแตกต่างกัน โดยปกติจะให้ผลผลิตสูงสุดในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม เฉลี'ย
ประมาณ 200 กิโลกรัมตอ่ไร่ตอ่เดือน สว่นระยะที'ให้ผลผลิตปานกลางจะอยู่ระหว่างเดือนเมษายน
ถึงเดือนพฤษภาคม และเดือนกนัยายนถึงเดือนตลุาคม เฉลี'ยประมาณ 100 กิโลกรัมตอ่ไร่ตอ่เดือน 
และระยะที'ปาล์มนํ -ามนัให้ผลผลิตตํ'าที'สุดอยู่ในช่วงต้นปีและปลายปี ระหว่างเดือนมกราคมถึง
เดือนมีนาคม และพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม โดยเฉลี'ยประมาณ 50-80 กิโลกรัมตอ่ไร่ตอ่เดือน 
ปาล์มนํ -ามันที'มีอายุ 4 ปี จะให้ผลผลิตเฉลี'ย 1.2 ตนัต่อไร่ต่อปี ปาล์มนํ -ามันที'มีอายุ 5 ปี จะให้
ผลผลิตเฉลี'ย 1.85 ตันต่อไร่ต่อปี และปาล์มนํ -ามันจะให้ผลผลิตสูงสุดเมื'อมีอายุ 8-10 ปี จะให้
ผลผลิตเฉลี'ย 2.65 ตนัตอ่ไร่ตอ่ปี จากนั -นผลผลิตจะเริ'มลดลงเมื'ออาย ุ11-13 ปี จะให้ผลผลิตเฉลี'ย 
2.35 ตนัตอ่ไร่ตอ่ปี (เกษตรสญัจร, 2531) มีข้อสงัเกตในการตดัผลปาล์มทะลายคือควรตดัเมื'อมีผล
ร่วง 2 ผลตอ่นํ -าหนกัทะลาย 1 กิโลกรัม จะได้ปริมาณนํ -ามนัมากที'สดุและคณุภาพกรดไม่เกิน 3.5 
เปอร์เซ็นต์ วิธีตดัผลปาล์มนํ -ามนันั -นขณะที'ต้นยงัเตี -ยจะใช้เครื'องมือลกัษณะคล้ายเสียมที'ลบัให้คม 
ด้ามยาวตามความสงูของต้นแทงให้ทะลหุลดุจากขั -ว ต้นที'สงูใช้มีดโค้งติดที'ไม้ไผ่สําหรับตดัทั -งทาง
ใบและทะลายลงมายงัพื -นดิน รอบการเก็บเกี'ยวในช่วงผลปาล์มออกมากควรเก็บเกี'ยว 7-10 วัน 
ส่วนในฤดูแล้งรอบการเก็บเกี'ยวควรเป็น 15 วนั (สายทิพย์ อุตตมะรูป, 2535) เมื'อตดัผลปาล์ม
นํ -ามนัลงมาแล้วต้องรีบสง่ไปยงัโรงงานหรือผู้ รับซื -อโดยเร็วไม่เกิน 24 ชั'วโมง ไม่เช่นนั -นจะทําให้กรด
ไขมนัอิสระในผลปาล์มนํ -ามนัสงู 

ปาล์มนํ -ามันเป็นพืชที'เกิดขึ -นและเจริญเติบโตจากนโยบายสนบัสนุนจากรัฐเพื'อ
แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกตํ'า โดยมีนโยบายส่งเสริมการผลิตภายในประเทศรวมทั -งกําหนด
มาตรการป้องการการนําเข้านํ -ามันปาล์มราคาถูกจากต่างประเทศทั -งมาตรการทางภาษีและ
มาตรการที'ไม่ใช่ภาษี ส่งผลให้มีการปลูกปาล์มนํ -ามันกันอย่างกว้างขวาง แต่ยงัพบว่ามีปัญหา
สําคัญด้านต้นทุนการผลิตที'สูงกว่าและคุณภาพของนํ -ามันปาล์มที' ตํ'ากว่าประเทศคู่แข่ง  
(กิตติภพ บหุลนัพฤกษ์, 2538) ล่วงมาจนถึงปัจจบุนัปาล์มนํ -ามนักลายเป็นพืชที'มีความสําคญัต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ด้อยกว่าพืชเศรษฐกิจอื'น ๆ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ -ามนัจึงจําเป็นที'
จะต้องทําความเข้าใจถึงปัจจยัที'สง่ผลตอ่การผลิตปาล์มนํ -ามนัที'ให้ผลผลิตแตกตา่งกนั ซึ'งเชื'อมโยง
ผลไปสูล่กัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมถึงการตดัสินใจในการลงทนุทําฟาร์มปาล์มนํ -ามนัของ
เกษตรกรตอ่ไป   ปัจจยัเหล่านั -นได้แก่ ปัจจยัด้านทุน (ขนาดของการลงทุน แหล่งเงิน) ปัจจยัด้าน
ที'ดิน (ลกัษณะที'ดิน) ปัจจยัด้านการจดัการ (การเตรียมต้นกล้า การกําจดัวชัพืช การใส่ปุ๋ ย) และ
ปัจจยัด้านแรงงาน (อญัชลี นามสนธิ�, 2543)  
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สมบตัิ ณ บํารุง (2551) ได้ทําการศึกษาพฒันาการของระบบการทําสวนปาล์ม
นํ -ามนัในตําบลเสวียด อําเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า แบ่งพฒันาการออกเป็น 3 ช่วง 
คือ (1) ช่วงเริ'มต้นทําสวนปาล์มนํ -ามัน เดิมเกษตรกรมีการปลูกพืชอื'นแต่เมื'อประสบกับปัญหา
ราคาพืชผลตกตํ'า เกษตรกรบางกลุม่จงึหนัมาปลกูปาล์มนํ -ามนัทดแทนนอกเหนือจากยางพารา (2) 
ชว่งการพฒันาขยายพื -นที'ปลกูปาล์มนํ -ามนั กล่าวคือ ภาครัฐเริ'มเข้ามาทําการส่งเสริมเกี'ยวกบัการ
ปลกูปาล์มนํ -ามนัให้กบัเกษตรกร โดยภาครัฐจะสนบัสนนุพนัธุ์ปาล์มนํ -ามนัฟรีให้แก่เกษตรกร และ 
(3) ช่วงปรับตวัเข้าสู่อุตสาหกรรม ตลาดปาล์มนํ -ามันมีการเปิดกว้างมากกว่าอดีตรวมทั -งปาล์ม
นํ -ามันเป็นพืชที'เกษตรกรรู้จักและนิยมปลูกมากขึ -น เนื'องจากสามารถนําไปใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมต่อเนื'องได้มากมาย รวมถึงการนําไปผลิตเป็นไบโอดีเซลเพื'อเป็นพลังงานทดแทน 
สอดคล้องกับที'รัฐบาลประกาศขยายพื -นที'ปลกูปาล์มนํ -ามนัให้ได้ 10 ล้านไร่ ภายในปี พ.ศ. 2572 
สง่ผลให้เกษตรกรสนใจการปลกูปาล์มนํ -ามนัมากขึ -น ดงัแสดงรายละเอียดในตารางที' 2.4 

 
ตารางที� 2.4 แสดงเงื'อนไขในการเลือกผลิตปาล์มนํ -ามนัในแตล่ะชว่งการปรับตวั 
 

ช่วงการปรับตัว ผลการตัดสนิใจ เงื�อนไขการตัดสนิใจ 

ช่วงที' 1  
พ.ศ. 2525-2534 
(ช่วงเริ' มต้นการปลูก
ปาล์มนํ -ามนั) 
 

- ปรับพื -นที'ป่าเสื'อมโทรมและ
สวนกาแฟมาปลกูปาล์มนํ -ามนั 
 
 
 
- เกษตรกรใ ช้พันธุ์ เท เนอรา
ทั -งหมด 
 
- จ้างแรงงานในการจัดการ
ทั -งหมด 
 
 
 
- กําจัดวชัพืชโดยการตัดหญ้า
และใช้ปุ๋ ยคอกเป็นหลัก เสริม
ด้วยปุ๋ ยเคม ี

- เพื'อเป็นรายได้ของครัวเรือน 
- ผลผลติกาแฟตกตํ'า 
- เห็นการปลกูปาล์มจากจงัหวดักระบี' 
- รัฐอนญุาตให้เข้าทําประโยชน์ในพื -นที'ป่าเสื'อมโทรม 
 
- เป็นพนัธุ์ที'ให้ผลผลติสงูและเป็นที'นิยมของเกษตรกร 
- พนัธุ์สง่เสริมมีจํากดัและเกษตรกรรู้จกัเพียงพนัธุ์เดียว 
 
- เกษตรกรแตล่ะรายมีพื -นที'ปลกูและเงินลงทนุมาก 
- คา่จ้างแรงงานถกู 
- จํานวนแรงงานครัวเรือนมีไมเ่พียงพอ 
- ขาดความชํานาญและประสบการณ์ 
 
- สารเคมีราคาสงูและหาซื -อยาก 
- สภาพดินอดุมสมบรูณ์ 
- ปุ๋ ยคอกหาง่ายและราคาถกู 
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ตารางที� 2.4 (ตอ่) 
 

ช่วงการปรับตัว ผลการตัดสนิใจ เงื�อนไขการตัดสนิใจ 

ช่วงที' 1 (ตอ่) 
พ.ศ. 2525-2534 
(ช่วงเริ' มต้นการปลูก
ปาล์มนํ -ามนั) 
 
 
 
 
ช่วงที' 2  
พ.ศ. 2535-2541 
(ช่วงพฒันาและขยาย
พื -น ที' ป ลู ก ป า ล์ ม
นํ -ามนั) 

- ขายผลผลิตในลกัษณะปาล์ม
สบั 
 
 
- เกษตรกรปลกูปาล์มนํ -ามนัน้อย
มาก 
 
 
- ขยายพื -นที'ปลกูปาล์มนํ -ามัน
มากขึ -น 
 
 
 
 
 
 
- ใช้แรงงานครัวเรือนเป็นหลกั 
 
 
 
- ใช้ปาล์มพนัธุ์   สรุาษฎร์ธานี 1 
และพนัธุ์เทเนอรา 
 
 
 
- มีการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม ่
 
- ใช้ปุ๋ ยเคมีอยา่งเข้มข้น 
 

- นํ -าหนกัทะลายไมไ่ด้มาตรฐาน 
- ขนสง่ผลผลติได้ปริมาณมาก 
- ราคาสงูกวา่ปาล์มทะลาย 
 
- ความอดุมสมบรูณ์ของดินลดลง 
- ต้นทนุและปัจจยัการผลติราคาสงู 
- ประสบปัญหาปุ๋ ยปลอม 
 
- รัฐสนบัสนนุ 
- ราคาผลผลติปาล์มนํ -ามนัสงู 
- การคมนาคมขนส่งและการสื'อสารสะดวก
มากขึ -น 
- มีโรงงานรับซื -อในจังหวดั และมีลานเทรับซื -อ
ในท้องถิ'น 
- เปลี'ยนพื -นที'นาร้างมาปลกูปาล์ม 
 
- เป็นเกษตรกรรายยอ่ยมีพื -นที'ปลกูน้อย 
- ประสบการณ์มากขึ -น จะจ้างในกิจกรรมที'ไม่
ชํานาญ 
 
- รัฐเพาะพันธุ์ เองได้และส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลกู 
- เหมาะสมกับสภาพพื -นที'  หาง่ายและให้
ผลผลติสงู 
 
- สะดวก ประหยดัเวลาและคา่ใช้จ่าย 
 
- ต้องการเพิ'มผลผลติ 
- ปาล์มต้องการธาตอุาหารที'เหมาะสมเพียงพอ 
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ตารางที� 2.4 (ตอ่) 
 

ช่วงการปรับตัว ผลการตัดสนิใจ เงื�อนไขการตัดสนิใจ 

ช่วงที' 2 (ตอ่) 
พ.ศ. 2535-2541 
(ช่วงพฒันาและขยาย
พื -น ที' ป ลู ก ป า ล์ ม
นํ -ามนั) 
 
ช่วงที' 3  
พ.ศ. 2542 ถึงปัจจบุนั 
( ช่ ว ง ป รั บ ตั ว เ ข้ า สู่
อตุสาหกรรม) 

- เกษตรกรตั -งกลุ่มซื -อปัจจยัการ
ผลติ 
 
 
 
 
- ใช้ปุ๋ ยชีวภาพและปุ๋ ยคอกสลบั
กบัปุ๋ ยเคม ี
 
- ลงทนุเกี'ยวกบัเครื'องจกัร 
 
 
- ยอมรับเทคนิค วิธีการใหม่ๆ  
 
 
- จ้างแรงงานเก็บเกี'ยวและขนสง่
แบบเบ็ดเสร็จ 
 
 
 
- ขยายขนาดการผลติ 
 
 
- ข ายผลผลิ ต ใ ห้ กับลาน เท
มากกวา่โรงงาน 
 
- เกษตรกรที'ปลูกปาล์มนํ -ามัน
เปลี'ยนไปปลกูยางพารา 

- ความสมบรูณ์ของดินลดลง 
- ต้นทนุและปัจจยัการผลติราคาสงู 
- ประสบปัญหาปุ๋ ยปลอม 
 
 
 
- ดินขาดความสมบรูณ์ ดินแข็ง ขาดความชื -น 
- ลดต้นทนุการผลติ 
 
- แรงงานในครัวเรือนมีน้อย 
- เครื'องมือ เครื'องจกักรมีความเหมาะสมในการผลติ 
 
- ภาครัฐและเอกชนมีการสง่เสริม 
- แสวงหาแนวทางในการเพิ'มผลผลติ 
 
- ไมม่ีแรงงานจ้างประจํา 
- ขาดความชํานาญ 
- ความสะดวกรวดเร็วในการจดัการ 
- เสยีเวลาและคา่ใช้จ่ายน้อย 
 
- ราคาผลผลติสงู และช่องทางการตลาดมากขึ -น 
- อตุสาหกรรมตอ่เนื'องมีมาก อีกทั -งนโยบายรัฐสง่เสริม 
 
- การคมนาคมขนสง่สะดวก ปริมาณผลผลติน้อย 
- ลกัษณะการขายไมยุ่ง่ยาก ได้เงินเร็ว 
 
- ยางพาราปรับตวัสงูขึ -น 
- พื -นที'น้อยไมคุ่้มคา่ที'จะลงทนุ 

ที�มา : ดดัแปลงจาก สมบตั ิณ บํารุง, 2551 
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ในอดีตแม้ว่าอุตสาหกรรมปาล์มนํ -ามนัในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองจาก
ภาครัฐ ตั -งแต่ระดับเกษตรกร โรงงานสกัดนํ -ามันปาล์ม และโรงงานกลั'นนํ -ามันปาล์ม แต่การ
ส่งเสริมด้านการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตยงัมีไม่เพียงพอ ประกอบกับการผลิตปาล์มนํ -ามัน
เป็นการผลิตเพื'อตอบสนองความต้องการบริโภคภายในประเทศเป็นหลกั การส่งออกไปจําหน่าย
ในตา่งประเทศจึงมีไม่มากนกั (สนธิชยั จนัทร์เปรม และคณะ, 2542) แตพ่บว่าตั -งแตปี่ พ.ศ. 2543 
เป็นต้นมา ปริมาณการสง่ออกนํ -ามนัปาล์มของประเทศไทยได้ปรับตวัสงูขึ -นอย่างมากจนถึงปี พ.ศ. 
2551 ซึ'งมีปริมาณการส่งออกสงูถึง 497,870 ตนั และลดลงในปี พ.ศ. 2552 มีปริมาณการส่งออก 
189,780 ตนั เนื'องจากมีการผลิตเพื'อบริโภคภายในประเทศเพิ'มขึ -น ดงัแสดงในตารางที' 2.5 
 
ตารางที�  2.5 แสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกปาล์มนํ -ามันของประเทศไทย ตั -งแต่ปี พ.ศ.         

  2542-2552 
 

ปี พ.ศ. ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

2542 97,351.00 1,971.80 
2543 116,845.00 1,636.80 
2544 297,196.00 3,137.30 
2545 173,812.00 2,687.90 
2546 221,939.00 4,001.50 
2547 254,847.00 5,702.10 
2548 195,508.00 4,084.10 
2549 304,932.00 5,129.20 
2550 403,219.00 9,871.80 
2551 497,870.00 16,536.20 
2552 189,780.00 4,719.80 

 
ที�มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของ กรมศลุกากร, 2553 
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2.1.7 การตัดสินใจ (decision making) 
 

ได้มีผู้ให้ความหมายของการตดัสินใจไว้แตกตา่งกนัมากมาย เชน่ 
การตัดสินใจจะเป็นแต่เพียงความตั -งใจที'ดีเท่านั -น จนกว่าการตัดสินใจนั -น

กลายเป็นการดําเนินการปฏิบตั ิ(ถวิล เกื -อกลูวงศ์, 2530) 
การตัดสินใจ คือ การเลือกคิด อันจะนําไปสู่การปฏิบตัิจากหลาย ๆ ทางเลือก 

เพื'อให้ได้ทางเลือกที'เห็นวา่ดีที'สดุ (ณฐัจริยา แสงสวา่ง, 2533) 
การตดัสินใจเป็นกระบวนการทางความคิดที'เกิดจากองค์ประกอบ 2 ประการ คือ

องค์ประกอบของตวับคุคลกบัองค์ประกอบด้านสิ'งแวดล้อม (อานนัท์ ทาปทา, 2533) 
การตดัสินใจของบุคคลเป็นกระบวนการทางความคิดที'เกิดจากความคาดหวัง 

เป้าหมาย แรงจงูใจ การรับรู้ เจตคติ อาชีพ ครอบครัวและด้านอื'น ๆ คือ ตวับคุคลและสิ'งแวดล้อม 
(บญุมี บญุมั'น, 2535) 

การตดัสินใจ คือ การเลือกคิดอนัจะนําไปสู่การปฏิบตัิหลาย ๆ ทางเลือก เพื'อให้
ได้ทางเลือกที'ดีที'สดุ เพื'อการบรรลวุตัถปุระสงค์ (สดุารา ดษิฐากรณ์, 2535) 

การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกคิดเพื'อให้ได้ทางเลือกที'ดีที'สุด เพื'อบรรลุ
วตัถปุระสงค์ตามที'ตั -งใจไว้ (สมศรี สขุเกษม, 2536) 

การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกให้ได้ทางเลือกหนึ'งที'เห็นว่าดีที'สดุ 
เพื'อให้บรรลเุป้าหมายที'กําหนดไว้ (อรุณี อารี, 2539) 

การตดัสินใจเป็นการเลือกทางเลือกมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ'งต้องมี
ทางเลือกหลาย ๆ ทางเกิดขึ -นก่อน แล้วนํามาเปรียบเทียบกันจนได้ทางเลือกที'เหมาะสมที'สุดมา
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาตอ่ไป (ทิพย์วลัย์ สีจนัทร์, 2547) 

จากความหมายของการตดัสินใจที'ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่า การตดัสินใจ
หมายถึง  การเลือกคิดอนัจะนําไปสู่การปฏิบตัิหลาย ๆ  ทางเลือก  เพื'อให้ได้ทางเลือกที'เห็นว่าดี
ที'สดุเพื'อการบรรลวุตัถปุระสงค์ตามที'ได้ตั -งใจ 

กระบวนการตดัสินใจออกเป็น 5 ขั -นตอน (วฒุิชยั จํานง, 2523) คือ 
ขั -นตอนที' 1 การกําหนดตวัปัญหา (problem identification) เป็นการสร้างความ

แนใ่จโดยการค้นหา ทําความเข้าใจกบัตวัปัญหาที'แท้จริง   
ขั -นตอนที' 2 การหาข่าวสารที'เกี'ยวข้องกับตวัปัญหานั -น (information search) 

การที'จะเกิดปัญหาใด ๆ ขึ -นมาจําเป็นต้องมีสาเหต ุดงันั -นการแสวงหาขา่วสารตา่ง ๆ ที'เกี'ยวข้องกบั
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ตวัปัญหานั -นก็เป็นการแสวงหาสิ'งที'เป็นสาเหตหุรือสิ'งที'ก่อให้เกิดตวัปัญหานั -น การหาข่าวสารควร
จะเป็นไปตามแนวคดิที'วา่ขา่วสารที'หามานั -น จําเป็นจะต้องมีความเกี'ยวข้องกบัตวัปัญหาตลอดจน
มีความเพียงพอในการแก้ปัญหานั -น 

ขั -นตอนที' 3 การประเมินข่าวสาร (evaluation of information) ข่าวสารที'ได้มา
จําเป็นต้องมีการประเมินค่าดวู่าข่าวสารที'ได้มานั -นถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอ และสามารถที'จะ
นําไปวิเคราะห์ปัญหาได้หรือไม่ ซึ'งจะทําให้มีการแสวงหาข่าวสารเพิ'มเติมหลังจากประเมินค่า
ขา่วสารแล้ววา่ไมเ่พียงพอหรือไมเ่กี'ยวข้องกบัตวัปัญหาที'จําทําการแก้ปัญหาหรือตดัสินใจ 

ขั -นตอนที' 4 การกําหนดทางเลือก (listing of alternative) การกําหนดทางเลือก
เป็นความพยายามที'จะครอบคลุมวิธีการที'จะแก้ปัญหาได้ในหลาย ๆ วิธี ในการกําหนดทางเลือก
หลาย ๆ ทางนั -น ทางเลือกทกุทางอาจจะช่วยเราแก้ไขปัญหาแต่อาจจะมีความสําคญัหรือจําเป็น 
ตลอดจนความเหมาะสมในหลาย ๆ ระดบัด้วยกนั ความจําเป็นอีกอย่างคือ การกําหนดทางเลือกที'
มีลําดบัความสําคญัของการแก้ปัญหา เพื'อที'จะสรุปในการที'จะเลือกในขั -นตอ่ไป 

ขั -นตอนที' 5 การเลือกทางเลือก (selection of alternative) ในขั -นนี -เป็นที'ยอมรับ
กันโดยทั'วไปว่าเป็นการตดัสินใจอย่างแท้จริง ความจริงแล้วขั -นนี -ก็เป็นเพียงอีกขั -นหนึ'งที'อยู่ใน
ขั -นตอนของการตดัสินใจ 

เนื'องจากระบบการทําฟาร์มมีเกษตรกรเป็นผู้ตดัสินใจในการดําเนินงาน ดงันั -น
การศึกษาถึงระบบการทําฟาร์มจึงต้องทําความเข้าใจที'ระบบฟาร์มครัวเรือน (farm household) 
เป็นหลัก ซึ'งเกี'ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของเกษตรกร เมื'อสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ 
เปลี'ยนแปลงไป อนัจะส่งผลต่อการเปลี'ยนแปลงของฟาร์มนั -น ๆ ด้วย การตดัสินใจของเกษตรกร
นั -นขึ -นอยู่กับวตัถุประสงค์ของครัวเรือนเกษตร โดยประเภทของการตดัสินใจในการทําฟาร์มมี 5 
ประการ คือ (1) การจัดสรรทรัพยากรที'จําเป็น เช่น ที'ดิน แรงงาน ทุน การประกอบการทาง
เทคโนโลยี ผู้ ทําฟาร์มต้องใช้ปัจจยัเหล่านี -อย่างมีประสิทธิภาพ (2) การจัดรูปองค์กรของฟาร์ม  
การตดัสินใจเกี'ยวข้องกบัการกําหนดกิจกรรมของฟาร์ม การวางแผนการผลิต การเลือกใช้แรงงาน 
การเลือกชนิดพืชและสตัว์ (3) การตดัสินใจในการปฏิบตัิงานฟาร์ม ถ้าผู้ตดัสินใจมีประสบการณ์
จะช่วยให้การตดัสินใจดีขึ -น (4) การตดัสินใจเกี'ยวกับการตลาด เช่น ราคาที'เหมาะสม การขนส่ง 
รูปแบบที'ผู้บริโภคต้องการและปัจจยัที'มีผลต่อการเปลี'ยนแปลงราคาผลิตผลเกษตร และ (5) การ
รักษาระดบัรายได้ของฟาร์ม (มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, 2526 อ้างโดย ศิริจิต ทุ่งหว้า  
และคณะ, 2541) แตใ่นความเป็นจริงเกษตรกรแตล่ะคนจะมีวตัถปุระสงค์ที'แตกตา่งไปกว่านั -น เช่น 
(สมยศ ทุง่หว้า, 2536) 
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(1) วตัถปุระสงค์เพื'อลดความเสี'ยง การแนะนําให้ผลิตเพื'อให้ได้ผลผลิตสงูสดุเป็น
เป้าหมายหลกัอาจจะไมเ่ป็นผลถ้าหากผลผลิตเสียหายแม้เพียงครั -งเดียว 

(2) วตัถปุระสงค์เพื'อให้เกิดรายได้ที'เป็นตวัเงินสูงสุด ถ้าเงื'อนไขทางการตลาดดี 
เกษตรกรจะเน้นผลิตแบบเฉพาะอย่างขึ -นอยู่กับความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative 
advantage)  

(3) วตัถุประสงค์เพื'อให้เกิดรายได้ต่อแรงงานในครัวเรือนสูงสุด ในเขตที'มีความ
หนาแน่นของประชากรตํ'า เกษตรกรจะทําการเกษตรแบบไม่ประณีต (extensive) คือ ไม่มุ่งหวงั
ผลผลิตตอ่หนว่ยพื -นที'มาก แตทํ่าเพื'อรายได้ตอ่ชั'วโมงทํางานของแรงงานในครัวเรือน โดยใช้ปัจจยั
การผลิตให้น้อยที'สดุ 

กระบวนการตดัสินใจจะเปลี'ยนแปลงอยูเ่สมอเมื'อเวลาเปลี'ยนไป นกัวิทยาศาสตร์
ทางการเกษตรมกัมองวตัถปุระสงค์ของการผลิตเพื'อที'จะให้ได้ผลผลิตตอ่หน่วยพื -นที'สงูสดุ ส่วนนกั
เศรษฐศาสตร์มกัมองวตัถุประสงค์เพื'อให้ได้ผลตอบแทนทางการเงินสูงสดุ แต่จากโลกความจริง
ของเกษตรกรบางครั -งจะมีวตัถปุระสงค์ที'แตกต่างไปกว่านี -  เนื'องจากจะต้องปรับตวัให้เหมาะสม
กบัสภาพแวดล้อมทั -งทางกายภาพ  ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสงัคม (สมยศ ทุ่งหว้า, 2541) เดิมเรา
มองว่าเกษตรกรเป็น “ผู้ รับ (adopter)” เทคโนโลยี แตป่ระสบการณ์ที'ได้สั'งสมมาชี -ให้เห็นว่า  ตวั
เกษตรกรเองเป็นผู้ ทําการทดลองทางเลือกใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา สิ'งที'เขาปฏิบตัิอยู่เป็นสิ'งที'ได้ผ่าน
การทดสอบและดดัแปลงให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที'เขามีอยู่  ซึ'งแท้จริงแล้วเขาเป็น 
“ผู้ดดัแปลง (adaptor)” มากกวา่เป็น “ผู้ รับ” (อารันต์ พฒัโนทยั, 2533) ระบบการทําฟาร์มจึงได้ชื'อ
ว่าเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจสงัคมพื -นฐาน โดยมีองค์ประกอบของโครงสร้างฟาร์มที'สําคญั 4 
อย่าง คือ (1) เงื'อนไขทางสังคมของการผลิตหรือที' เ รียกว่าความสัมพันธ์ทางการผลิต 
ความสามารถในการมีที'ดนิ ความสมัพนัธ์ทางการตลาด และการแลกเปลี'ยนความสมัพนัธ์ระหว่าง
แรงงานในหน่วยการผลิตนั -น ๆ เช่น การแบ่งแรงงาน ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ บทบาทของ
สมาชิก อํานาจการตดัสินใจ (2) เงื'อนไขทางนิเวศเกษตร (3) พลงัการผลิต ได้แก่ ปัจจยัการผลิต 
รวมทั -งที'ดิน ซึ'งจะต้องทราบว่าใครเป็นเจ้าของและผลิตเพื'อใคร เพราะในหน่วยการผลิตอาจจะมี
การแบง่การเป็นเจ้าของปัจจยัการผลิต ผลผลิต และการใช้แรงงานในหน่วยผลิตเดียวกนันั -นด้วยก็
ได้ (4) วัตถุประสงค์ของระบบซึ'งเป็นตวักําหนดจุดหมายปลายทางของผลผลิต  ดงันั -นจึงไม่
เพียงแต่วิเคราะห์เฉพาะการผลิตเท่านั -น แต่ยังรวมถึงเงื'อนไขในการเก็บรักษา การแปรรูป และ
การตลาด (สมยศ ทุง่หว้า, 2541) 
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ความล้มเหลวในการพัฒนาทางการเกษตรจะไม่เกิดขึ -น ถ้าหากผู้ วางโครงการ
พัฒนาทางการเกษตรตระหนักว่า ระบบการผลิตทางการเกษตรนั -นเป็นระบบที'ยุ่งยากซับซ้อน 
ประกอบด้วยองค์ประกอบตา่ง ๆ สมัพนัธ์กนัตามระดบัชั -น จึงจําเป็นที'จะต้องมีการศกึษาเพื'อหยิบ
ยกเอาองค์ประกอบนั -นขึ -นมาพิจารณา ศกึษาถึงเหตผุลและจดุมุ่งหมายทางเศรษฐกิจทางการผลิต
ของเกษตรกรในแต่ละระบบการผลิต เพื'อใช้โครงการพฒันาการเกษตรเป็นแกนกลางในการสร้าง
สภาพการณ์ที'เหมาะสม เพื'อจูงใจให้เกษตรกรมีความสนใจปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายที'ต้องการ  
(สมยศ ทุง่หว้า และศริิจิต ทุง่หว้า, 2538) 

 
2.1.7.1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (decision support system) 
 
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเป็นระบบที'มีการนํามาใช้งานนานแล้วโดยเริ'มแรก

จะใช้ลักษณะเป็นเครื'องมือช่วยสนับสนุนการตดัสินใจของระบบจัดการทั'วไป ที'เรียกว่า ระบบ
สารสนเทศเพื'อการจดัการ ซึ'งเป็นระบบที'จดัหาสารสนเทศที'เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารระดบัต้น
ในการบริหารดําเนินงานในแต่ละวนั และให้เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารระดบักลางในการควบคุม
การดําเนินการตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรืองบประมาณที'ได้กําหนดไว้ ระบบสนบัสนนุการ
ตดัสินใจถือได้วา่เป็นระบบสารสนเทศเพื'อการจดัการแบบใหมที่'ชว่ยในการตดัสินใจแก้ปัญหาแบบ
มีโครงสร้างและแบบกึ'งโครงสร้าง จึงมีบทบาทเสมือนเป็นเครื'องมือที'ทําให้สามารถตดัสินใจได้
ถกูต้องมากขึ -น (Ralph et al. 1997) แตอ่ย่างไรก็ตาม การตดัสินใจของผู้บริหารยงัจําเป็นต้องใช้
ปัจจัยอื'น ๆ เข้ามาประกอบในการตัดสินใจด้วย นอกจากนั -นระบบสนับสนุนการตัดสินใจยัง
สนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ที'ใช้แก้ปัญหาในระดบักลุ่มอีกด้วย โดยสามารถนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้
เพื'อเพิ'มประสิทธิภาพให้กับระบบและใช้ลักษณะเชิงโต้ตอบ เพื'อแสดงความคิดเห็นระหว่าง
บุคลากรในกลุ่ม อีกทั -งยังช่วยให้ผู้ บริหารสามารถใช้ข้อมูลและแบบจําลองในการแก้ปัญหา
เหลา่นั -นให้มีลกัษณะที'แนน่อนและเป็นโครงสร้างมากขึ -น 

ในระบบสารสนเทศเพื'อการจัดการจะเป็นระบบที'ใช้แก้ปัญหาที'มีโครงสร้างที'
แนน่อน สว่นระบบสนบัสนนุการตดัสินใจเป็นระบบที'มีลกัษณะและความสามารถแตกตา่งไปจาก
ระบบสารสนเทศเพื'อการจดัการในหลายด้าน ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจสามารถสนบัสนุนการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาแบบกึ'งโครงสร้างที'มีวัตถุประสงค์ แต่ไม่มีขั -นตอนการแก้ปัญหาที'แน่นอน
ตายตวัเหมือนปัญหาที'มีโครงสร้าง คณุลกัษณะและความสามารถโดยทั'วไปของระบบสนบัสนุน
การตดัสินใจ (ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, 2541) 
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(1) เน้นการใช้ฐานข้อมลูที'มาจากปัจจยัภายนอก (external database) และใช้
ตวัแบบคณิตศาสตร์ (model base) เช่น ข้อมลูเกี'ยวกบัคูต่อ่สู้ทางการค้า นโยบายของรัฐ วตัถดุิบ 
สิ'งแวดล้อม กฎหมายการค้า ฯลฯ 

(2) สนบัสนนุการตดัสินใจสําหรับผู้บริหารทุกระดบั (support all level) ระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจสามารถนําไปใช้โดยผู้บริหารทุกระดบัตั -งแตห่วัหน้าสายงาน ผู้จดัการฝ่าย
ตา่ง ๆ ผู้จดัการทั'วไป ผู้บริหารระดบัสงู รวมถึงผู้บริหารที'เพิ'งได้รับการแตง่ตั -งเข้ามาดํารงตําแหน่ง
และยังไม่ทราบแนวคิดการตัดสินใจขององค์กร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจช่วยให้ผู้ บริหาร
เหล่านั -นสามารถวางแผนทั -งในระยะสั -นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั -งยังสามารถ
นําไปใช้สื'อสารข้อมลู โน้มน้าวให้กําลงัใจผู้ปฏิบตัิงาน และสามารถควบคมุการใช้ทรัพยากรตา่ง ๆ 
ของหน่วยงานได้อย่างดี ผู้บริหารระดบัสูงมีหน้าที'วางแผนกําหนดนโยบายและกําหนดแนวทาง
เพื'อมุ่งไปสู่นโยบายและวตัถุประสงค์หลกัของระบบงาน ดงันั -นผู้บริหารระดบัสูงจะต้องสามารถ
วางแผนกําหนดนโยบายระบุทางเลือกที'สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที'แปรเปลี'ยนไปได้อย่าง
เหมาะสม ซึ'งระบบสนบัสนนุการตดัสินใจมีความสามารถในการตอบคําถามว่า ถ้าสภาพแวดล้อม
เปลี'ยนแปลงไปในลักษณะต่าง ๆ จะเกิดผลลัพธ์แบบใด ดงันั -นระบบสนับสนุนการตดัสินใจจึง
สามารถสนับสนุนการวางแผนและการบริหารงานของผู้บริหารให้สามารถตดัสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ -น 

(3) สนบัสนุนการตดัสินใจเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม (individual or group) ใน
องค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่อยงานของรัฐหรือเอกชน การตดัสินใจส่วนมากจะกระทําหลังจากมีการ
ปรึกษาหรือหารือกันอย่างกว้างขวาง นอกจากระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะสามารถช่วย
สนบัสนนุผู้บริหารแก้ปัญหาเฉพาะบคุคลได้แล้ว ยงัสามารถช่วยผู้บริหารในการตดัสินใจแบบกลุ่ม
ได้ด้วยและสามารถทดสอบการตดัสินใจของกลุ่มผู้บริหารว่าเหมาะสมหรือไม่ ระบบสนบัสนนุการ
ตดัสินใจสามารถสนบัสนุนผู้บริหารซึ'งทํางานเป็นกลุ่มหรือทีมงานที'ต้องนําเสนอความคิดต่าง ๆ 
ร่วมกันในที'ประชุม โดยใช้เทคโนโลยีที'ใช้ในการสื'อสารระหว่างผู้ ร่วมทีมงานเพื'อสนับสนุนการ
ตดัสนิใจ เทคโนโลยีที'ใช้ในระบบสนบัสนนุการตดัสินใจแบบกลุ่ม คือ กรุ๊ปแวร์ (groupware) หรือที'
เรียกว่า GDSS ซึ'งมีหน้าที'สนบัสนุนทีมงานให้ทีมงานและผู้ เกี'ยวข้องสามารถทํางานร่วมกันได้
แม้วา่ไมไ่ด้อยูใ่นสถานที'ปฏิบตังิานเดียวกนั หรืออาจจะทํางานตา่งเวลากนั เพื'อเสนอความคิดและ
ตัดสินใจร่วมกัน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่มเป็นระบบที'ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ที'ใช้ในการประชมุ ซึ'งผู้ เข้าร่วมประชมุมีโอกาสเสนอข้อคิดเห็นในการแก้ปัญหาตลอดจน
ใช้แบบจําลองช่วยในการวิเคราะห์และทดสอบความคิดว่าจะเกิดอะไรขึ -น ซึ'งจะทําให้สามารถหา
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คําตอบร่วมกนัได้และหากคําตอบที'ได้รับไม่ดีเท่าที'คิดก็อาจจะยกเลิกแนวคิดนั -นทิ -งเลยโดยไม่ต้อง
นํามาพิจารณาใหม่ นอกจากนี -แล้ว GDSS ยงัช่วยให้ผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถบนัทึกความคิดเห็น
ได้อย่างละเอียด เป็นการลดการพิจารณาถกเถียงที'ยืดเยื -อลงได้มาก โดยระบบจะรวบรวมเอา
ประเด็นต่าง ๆ ที'มีการนําเสนอและดําเนินการหาคําตอบที'เหมาะสมที'สอดคล้องกบักฎข้อบงัคบั
ตา่ง ๆ ซึ'งชว่ยให้ประหยดัเวลาในการพิจารณาและได้ข้อมลูที'เป็นเหตเุป็นผลมากขึ -น 

(4) สนบัสนนุการตดัสินใจที'เกี'ยวเนื'องและซบัซ้อน (complexity) ระบบสนบัสนนุ
การตดัสินใจระบบหนึ'ง ๆ จะมีแบบจําลองของการตดัสินใจหลายแบบ ซึ'งแบบจําลองของการ
ตดัสินใจจะเกี'ยวเนื'องกันในลักษณะที'แก้ปัญหาจากปัญหาง่าย ๆ ไปยังปัญหาที'ซับซ้อนได้ ใน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที'ซับซ้อนมากจะมีแบบจําลองของการตดัสินใจที'ง่ายรวมอยู่ เช่น 
แบบจําลองทางการเงินเป็นแบบจําลองที'มีระดบัความซบัซ้อนมาก แต่ภายในแบบจําลองก็จะมี
การแก้ไขปัญหาในระดบัที'ไม่ซบัซ้อนอยู่ด้วย โดยจะมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทั'ว ๆ 
ไปเอาไว้ด้วย เช่น สามารถวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการผลิตสินค้าในกรณีที'มีตวัแปรไม่มากนัก                    
ไปจนถึงการวิเคราะห์จดุคุ้มทนุในกรณีที'มีตวัแปรมากมายเข้ามาเกี'ยวข้อง 

(5) สนบัสนุนงานผู้ เชี'ยวชาญ (support expert) การออกแบบและทางเลือก 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสนับสนุนการทํางานทุกขั -นตอนของกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่                  
งานผู้ เชี'ยวชาญ โดยสามารถสะสมความรู้ใหม่เข้าไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลความรู้ของผู้ เชี'ยวชาญ 
สามารถออกแบบระบบสนับสนุนการตดัสินใจได้โดยการระบุทางเลือก การเสนอแนะแนวทาง                 
การแก้ปัญหา การค้นหาข้อมลูในการแก้ปัญหา และการนําไปปฏิบตัไิด้จริง 

(6) สนบัสนนุกระบวนการตดัสินใจที'มีการนําข้อมลูจากระบบตา่ง ๆ มาใช้ (data 
ware house) โดยจะพิจารณาความสอดคล้องกนัระหว่างวิธีการตดัสินใจแตล่ะคนกบัระบบงาน
ยอ่ยตา่ง ๆ ที'ทํางานภายใต้สภาวะแวดล้อมของระบบสนบัสนนุการตดัสินใจเดียวกนั โดยระบบจะ
ประมวลผลข้อมูลตามความต้องการของลกัษณะงานมากกว่าประมวลผลตามสายงานของแตล่ะ
แผนก โดยทั'วไปข้อมลูที'แผนกหนึ'งจดัเก็บรวบรวมไว้จะมีแผนกอื'น ๆ ต้องการนําไปใช้ด้วย หากไม่
ต้องการให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลซํ -าซ้อนก็ควรกําหนดให้มีการแบ่งปันข้อมูลกันใช้ นั'นคือ การ
ออกแบบระบบให้มองเห็นเป้าหมายของหน่อยงานโดยรวมมากกว่าเน้นที'เป้าหมายของแผนกใด
แผนกหนึ'ง การจัดระบบเช่นนี -เป็นประโยชน์มากเพราะผู้บริหารในแผนกต่าง ๆ สามารถเข้าถึง
ระบบและข้อมลูร่วมกนัได้โดยไมต้่องเสียเวลาและทรัพยากรเพื'อจดัทําระบบของตนเองขึ -นมาใหม ่

(7) ยืดหยุ่นและง่ายต่อการเปลี'ยนแปลง (flexibility) เมื'อผู้ บริหารใช้ระบบ
สนบัสนนุการตดัสินใจไประยะหนึ'งก็จะมีข้อมลูเข้ามาสูฐ่านข้อมลูมากขึ -น แบบจําลองการตดัสินใจ
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ก็จะเปลี'ยนแปลงไปตามข้อมูลที'เข้าสู่ระบบ ผู้ ใช้สามารถปรับปรุงหรือปรับเปลี'ยนรูปแบบของ
หน้าที'รื -อฐานในระบบเสียใหม่ ซึ'งยังคงให้มีลักษณะการโต้ตอบอย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์ที'
เปลี'ยนแปลงไปได้เหมือนเดิม ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจมีความสามารถในการวิเคราะห์แบบ
เร่งดว่นได้อย่างทนัทีทนัใด เมื'อข้อมูลเปลี'ยนไปเรื'อย ๆ ผู้ ใช้ระบบไมต้่องแก้ไขแบบจําลองทั -งหมด
ของระบบ ระบบจะมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี'ยนแบบจําลองเองอย่างเหมาะสม อาจกล่าวได้ว่า
ระบบมกัถกูออกแบบให้รองรับกบัข้อมลูที'หลากหลายได้ 

(8) ง่ายตอ่การใช้งาน (ease of uses) ผู้ ใช้ระบบสามารถใช้งานระบบได้ง่ายขึ -น 
โดยไมต้่องแก้ไขแบบจําลองทั -งหมดของระบบ ในกรณีที'ปัญหามีลกัษณะคล้ายกบัปัญหาเดิมและ
ได้มีการสร้างแบบจําลองของปัญหานั -นไว้แล้ว ผู้ ใช้สามารถนําแบบจําลองนั -นมาทําการเปลี'ยน
ค่าตวัแปรต่าง ๆ เท่านั -น การออกแบบระบบได้รองรับความหลากหลายของความต้องการของ
ผู้บริหารไว้แล้ว นอกจากนี -แล้วระบบยังมีการนําเอาภาพกราฟิกมาสร้างส่วนต่อประสานผู้ ใช้ 
(Graphic User Interface : GUI) ซึ'งง่ายตอ่การใช้งาน และง่ายตอ่การโต้ตอบกบัระบบ ซึ'งช่วยให้
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบดีขึ -น จะเห็นว่าระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจบุนัจําเป็นต้องใช้งาน
ง่าย เนื'องจากผู้บริหารระดบัตา่งๆ ที'ใช้ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจหลายคนจะไม่คุ้นเคยกบัการใช้
คอมพิวเตอร์ ถ้าหากระบบใช้งานยากผู้บริหารก็จะไม่ใช้ระบบนั -น และระบบคอมพิวเตอร์ ที'ใช้ใน
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจที'มีประสิทธิภาพควรมีลกัษณะการโต้ตอบเป็นแบบออนไลน์ (online 
interactive) 

(9) เน้นประสิทธิภาพในการตดัสินใจ (efficient DSS) ระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจเป็นระบบที'พยายามจะปรับปรุงประสิทธิผลของการตดัสินใจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายที'กําหนดไว้ โดยเน้นในเรื'องความถูกต้อง ทนัเหตกุารณ์และมีคณุภาพมากกว่าที'จะ
เน้นในเรื'องการประหยดัคา่ใช้จ่ายที'เกิดจากการใช้ทรัพยากรในระบบและคา่ใช้จ่ายที'เกิดจากการ
เสียเวลาของการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ หรืออาจกล่าวได้ว่า ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ
เน้นวตัถปุระสงค์ของการตดัสินใจโดยไมคํ่านงึถึงต้นทนุที'เกิดขึ -น 

(10) เป็นการตดัสินใจและควบคมุโดยคน (assist manager) ระบบสนบัสนนุการ
ตดัสินใจที'ออกแบบมีหลายรูปแบบที'อํานวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถควบคมุกรรมวิธีการ
ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ทุกขั -นตอนโดยระบบจะถูกควบคมุด้วยคนตั -งแต่การกําหนด
ปัญหา การแก้ไขปัญหา การออกแบบการสร้างแบบจําลองที'ใช้ในการตดัสินใจ เช่น ในระบบการ
ควบคุมสินค้าคงคลัง แล้วจัดสร้างแบบจําลองการกําหนดสินค้าใหม่ขึ -น ซึ'งในแบบจําลองนี -ผู้
ควบคุมสามารถใช้วิธีวิเคราะห์แบบ “จะเกิดอะไรขึ -น ถ้า…” เป็นการตั -งข้อสมมติฐานบางอย่าง
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เกี'ยวกบัข้อมลูสินค้าผู้ควบคมุสินค้านําตวัแปรที'เกี'ยวข้องเข้ามาใช้ในแบบจําลองการกําหนดการ
สั'งซื -อสินค้าใหม ่

(11) สนบัสนนุให้เกิดวิวฒันาการทางการเรียนรู้เพิ'มขึ -น เป็นระบบที'นําไปสู่การ
เรียนรู้ที'เพิ'มขึ -น เพราะมีแนวทางใหมใ่นการตดัสินใจเกิดขึ -นอยูต่ลอดเวลา แนวทางใหม่ที'เกิดขึ -นนั -น
จะถกูนําไปปรับเปลี'ยนให้เหมาะกบัการตดัสินใจ ซึ'งทําให้เกิดการเรียนรู้เพิ'มขึ -น 

(12) สนบัสนนุให้ผู้ใช้สามารถสร้างระบบง่าย ๆ ได้ด้วยตวัเอง ระบบสนบัสนนุการ
ตดัสินใจที'ดีควรอํานวยความสะดวกให้ผู้ ใช้สร้างระบบง่าย ๆ ได้ด้วยตวัเอง เช่น สามารถสร้าง
ระบบการคดิคํานวณต้นทนุสินค้าโดยจดัทําสมการคา่ตวัแปรตา่ง ๆ ที'มีผลตอ่ต้นทนุได้ 

(13) มีการสร้างแบบจําลอง (modeling) ในระบบสนบัสนนุการตดัสินใจจะมีการ
ใช้ประโยชน์จากแบบจําลองที'อาจเป็นแบบจําลองมาตรฐานทั'วไป หรือแบบจําลองที'สร้างขึ -นมา
สําหรับงานประเภทใดประเภทหนึ'งโดยเฉพาะ แบบจําลองเหล่านี -จะมีความสามารถช่วยให้
ผู้บริหารได้ทําการทดลองกลยทุธ์ตา่ง ๆ ของตนเองภายใต้สถานการณ์ที'แตกตา่งกนัได้ ทําให้เกิด
ความรู้ใหมแ่ละการเรียนรู้ใหมเ่ป็นประโยชน์สําหรับการวิเคราะห์สถานการณ์และการตกลงใจ 

(14) เป็นศนูย์รวมความรู้ (knowledge center) ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจบาง
ระบบจะมีระบบฐานความรู้ (knowledge base) เป็นส่วนประกอบ ซึ'งระบบฐานความรู้เป็นข้อมลู
ที'รวบรวมไว้ใช้ในการแก้ปัญหา เพื'อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของระบบผู้ เชี'ยวชาญ ระบบ
สนบัสนนุการตดัสินใจที'มีระบบฐานความรู้เป็นองค์ประกอบจะทําให้ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ
นั -น สามารถเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที'ซับซ้อนให้กับผู้ บริหารในการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ -น 

จากคุณลักษณะต่าง ๆ ข้างต้นนี -กล่าวได้ว่าประโยชน์ของระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจในการพฒันางานนั -นมีมากมาย (Kengpol, 2001) เชน่ 

(1) มีความสามารถในการสนับสนุนการแก้ปัญหาที'ซับซ้อน สนับสนุนการ
ตดัสินใจเกี'ยวกบัปัญหาที'มีโครงสร้างไมแ่นน่อนหรือกึ'งโครงสร้าง และระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ
ยงัเป็นระบบที'มีการจดัการเกี'ยวกบัการรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู การสร้างแบบจําลองที'
ซับซ้อน และมีการโต้ตอบระหว่างผู้ ใช้กับตัวระบบเอง จึงทําให้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
สามารถแก้ไขปัญหาที'ซบัซ้อนได้ 

(2) สามารถแสดงผลลัพธ์โต้ตอบต่อสถานการณ์ที'ไม่คาดคิดมาก่อนได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ'งผลลพัธ์นั -นเกิดจากการเปลี'ยนแปลงของสถานการณ์หรือเงื'อนไขในการตดัสินใจ ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจมีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้อย่างสมบูรณ์ภายใน
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ระยะเวลาอันรวดเร็ว หรือแม้แต่การเปลี'ยนแปลงที'เกิดขึ -นบ่อยครั -งของสถานการณ์ที'มีความ
ซํ -าซ้อนก็สามารถประเมินสถานการณ์นั -นได้ตรงตามวตัถุประสงค์ โดยผู้ ใช้สามารถใช้ระบบสร้าง
แบบจําลองหลายรูปแบบให้มีลกัษณะที'สอดคล้องกบัสถานการณ์นั -น ๆ 

(3) ทําให้เกิดแนวความคิดและองค์ความรู้ใหม่ ผู้ ใช้ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ
สามารถสอบแนวความคิดใหม่ ๆ ของตนเองผ่านแบบจําลอง เช่น การวิเคราะห์ปัญหาแบบ “จะ
เกิดอะไรขึ -น ถ้า…” ซึ'งสนบัสนุนให้ได้คําตอบหรือความคิดใหม่ ๆ ช่วยให้สามารถฝึกฝนผู้จดัการ
และพนกังานที'ขาดประสบการณ์ในการตดัสินใจให้มีความรู้และประสบการการณ์ใหม ่ๆ เพิ'มด้วย 

(4) อํานวยความสะดวกในการสื'อสาร ในการตดัสินใจแบบกลุ่มระบบสนบัสนุน
การตดัสินใจสามารถอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมลูทดลองสร้างแบบจําลองในการ
ตดัสินใจ โดยใช้ผู้ มีสว่นร่วมกบัระบบในการกําหนดแบบจําลอง นอกจากนั -น what - if analysis ยงั
ช่วยให้พนกังานมีส่วนร่วมในการกําหนดตวัแปรในการปฏิบตัิงานให้มีระบบได้นําไปใช้เป็นข้อมูล
ในการทดลองสร้างแบบจําลองที'ใช้ในการทํางานกลุม่หรือเมื'อมีการประชมุเกิดขึ -น ซึ'งอํานวยความ
สะดวกในการสื'อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบตัิงานโดยผ่านระบบสนบัสนุนการตดัสินใจแบบ
กลุม่ (Group Decision Support System : GDSS ) 

(5) ใช้ในการปรับปรุงและเพิ'มผลผลิตขององค์กร ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจมี
ความสามารถในการเพิ'มการควบคมุการจดัการและปรับปรุงผลผลิตขององค์กร เนื'องจากผู้บริหาร
สามารถตดัสินใจได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ'งขึ -น 

(6) ประหยัดเวลาและต้นทุนในการดําเนินงาน การใช้ระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจสําหรับงานที'ต้องดําเนินการเป็นประจํานั -น จะส่งผลให้ประหยดัเวลาและคา่ใช้จ่ายอย่าง
เห็นได้ชดั หรือลดต้นทนุที'อาจเกิดจากการตดัสินใจที'ผิดพลาดได้ 

(7) สนบัสนนุการตดัสินใจแบบมีวตัถปุระสงค์ การตดัสินใจที'เป็นผลมาจากระบบ
สนบัสนนุการตดัสินใจนั -นเกิดจากการกําหนดตวัแปรที'เกี'ยวข้องกบัวตัถปุระสงค์ที'แน่นอน ทําให้มี
ความแนน่อนและวตัถปุระสงค์ที'เดน่ชดักวา่การตดัสินใจที'เป็นผลมาจากการใช้เพียงสญัชาตญาณ
หรือลางสงัหรณ์เทา่นั -น 

(8) เพิ'มประสิทธิภาพทางด้านการจดัการ ทําให้ผู้บริหารใช้เวลาในกระบวนการ
ตดัสินใจน้อยลง เพราะระบบสนับสนุนการตดัสินใจจะเป็นเครื'องมือกลั'นกรองการตดัสินใจที'มี
เกณฑ์แน่นอน ทําให้ผู้บริหารสามารถใช้เวลาที'มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเพื'อใช้ในการวิเคราะห์ 
วางแผน และการนําไปปฏิบตัจิริงขององค์กร 
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(9) ปรับปรุงความสามารถของนกัวิเคราะห์ในการสร้างผลงานให้ได้มากขึ -น เช่น 
การใช้แบบจําลองทางการเงิน (financial model) เพื'อวิเคราะห์รายรับและรายจ่ายทางการเงิน ใน
แบบจําลองทางการเงินจะมีตวัแปรและข้อมูลทางการเงินที'เก็บรวบรวมไว้ในระบบซึ'งสามารถ
นํามาใช้เป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์ได้ทันที ถ้านักวิเคราะห์ทําการวิเคราะห์เองโดยไม่ใช้
แบบจําลองทางการเงินระบบสนับสนุนการตัดสินใจ นักวิเคราะห์ต้องทําการรวบรวมข้อมูลที'
เกี'ยวข้องและสร้างแบบจําลองขึ -นมาเองเพื'อใช้ในการวิเคราะห์ ซึ'งเป็นงานที'คอ่นข้างยากและต้อง
ใช้เวลานาน 

 
2.1.8 โปรแกรม OLYMPE 

 
โปรแกรม OLYMPE เป็นตวัช่วยจําลองการตดัสินใจ (decision making) ของ

ฟาร์มเพื'อดําเนินตามกลยุทธ์ฟาร์ม (farm strategy) โปรแกรมสามารถใช้ประมวลผลทั -งระดบั
กิจกรรม (activity) ครัวเรือน (household) ชุมชน (community) พื -นที' (region) และประเทศ 
(nation) ข้อดีของโปรแกรม คือ สามารถใช้กบัตวัแปรที'หลากหลาย ทําให้สามารถประยกุต์ใช้กับ
ฟาร์มและโครงการที'หลากหลาย (Laure, 2005) ดงันี -  

(1) การประยกุต์ใช้งานและประโยชน์ของโปรแกรม OLYMPE  
  (1.1) สร้างฐานข้อมลู กล่าวคือ ข้อมลูที'เกี'ยวข้องกบัราคา ผลผลิต ต้นทนุการ

ผลิต ลักษณะการใช้แรงงาน ระบบการผลิตพืชหรือสัตว์ และระบบเกษตรทั -งในระดับแปลง 
ครัวเรือน พื -นที' และประเทศ ทั -งนี -ฐานข้อมูลที'ได้จะแสดงรายละเอียดทั -งด้านการผลิตทาง
การเกษตร นอกภาคเกษตร รายได้และรายจา่ยของครัวเรือนอยา่งครบถ้วน 

  (1.2) ประมวลผลดําเนินงานฟาร์มเบื -องต้นโดยอัตโนมัติและเข้าใจสถานะ
ฟาร์มในปัจจุบนั เช่น จํานวนพื -นที' ปริมาณผลผลิต จํานวนแรงงาน ชั'วโมงทํางาน รายจ่ายของ
ครัวเรือน เป็นต้น เพื'อตอบคําถามเฉพาะด้านของงานวิจยั 

  (1.3) วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การระบแุหล่งรายได้ ความสามารถทํา
กําไรตามเทคนิคการผลิต ต้นทุน ผลประโยชน์ และกําไรต่อพื -นที' หรือต่อกิจกรรม ความต้องการ
แรงงาน ผลตอบแทนต่อแรงงาน ประสิทธิภาพและอัตราส่วนทางเศรษฐศาสตร์ต่าง ๆตาม
ข้อกําหนดของผู้ วิจยั และสามารถเปรียบเทียบผลดําเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ของระบบฟาร์มที'
แตกตา่งกนั 

 (1.4) การประเมินผลดําเนินงาน อนัเนื'องจากการลงทุนใหม่ การนําเข้าหรือนํา
ออกระบบการผลิตทางการเกษตร การเปลี'ยนปฏิทินปฏิบตังิาน และการเปลี'ยนเทคโนโลยี 
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 (1.5) การกําหนดสถานการณ์ของพลวตั อนัเป็นผลเนื'องจากการทดสอบผลของ
การเปลี'ยนแปลงราคาปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิต (price hazard) การเปลี'ยนแปลงผลผลิต 
(production hazards) การทดสอบผลของการเปลี'ยนเทคโนโลยีในระยะสั -น ระยะกลาง และระยะ
ยาว รวมทั -งการวิเคราะห์พลวตัในระยะ 10   20 และ 30 ปี  

 (1.6) การกําหนดนโยบายและการตดัสินใจของผู้ กําหนดนโยบายที'เกี'ยวข้อง 
 โปรแกรม OLYMPE เหมาะสมสําหรับการสร้างตวัแบบฟาร์ม (farm model) เพื'อ

วิเคราะห์ในระดับแปลง ฟาร์ม พื -นที'  และประเทศ ทั -งนี -การจําลองตัวแบบฟาร์มสามารถ
ปรับเปลี'ยนได้ตามความต้องการของผู้ ใช้งาน อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้งานขึ -นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และสมมติฐานของแบบจําลองในงานวิจัยนั -น ๆ ทั -งนี -การสร้างแบบจําลองต้องมี
สมมติฐาน (assumption) หรือข้อกําหนด (criteria) ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย การใช้
โปรแกรมผู้ วิจัยต้องมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม การผลิต การตลาด 
ระบบเกษตรของพืชหรือสตัว์ชนิดนั -น ๆ อยา่งละเอียด โดยเบื -องต้นผู้ วิจยัต้องทําการวิเคราะห์ฟาร์ม
จริง (real farm households) เพื'อสร้างสมมติฐานและข้อกําหนดของแบบจําลองก่อนทําการสร้าง
แบบจําลอง 

(2) โครงสร้างของโปรแกรม OLYMPE องค์ประกอบของโปรแกรมมี 4 ส่วน ที'
สําคญั ดงันี - 

(2.1) นิยามหน่วยและระบบฐานข้อมูล (definition of units and 
parameters) เป็นขั -นตอนในการกําหนดหน่วย (units) ของปัจจัยการผลิตและผลผลิต สร้าง
ฐานข้อมูลและนิยามการผลิตของผลผลิต ปัจจยัการผลิต ปัจจยัภายนอก ช่วงเวลาทํางาน ปัจจยั
คงที' รายได้นอกภาคเกษตร รายจา่ยครัวเรือน และตวัแปรอื'น ๆ  

(2.2) อธิบายผลผลิตและกิจกรรมการผลิต (description of productions 
and activities) เป็นขั -นตอนกําหนดช่วงระยะเวลาการผลิต (phases of production) และกําหนด
กิจกรรมการผลิตโดยแยกตามระบบการผลิต ประกอบด้วย พืช (crops) สตัว์ (animals) พืชยืนต้น 
(tree crops) และพืชอายุไม่เกิน 3 ปี (perennials) ในขั -นตอนนี -จะสร้างฐานข้อมูลการผลิตโดย
ระบปัุจจยัการผลิต ผลผลิต และความต้องการใช้แรงงาน เป็นต้น 

(2.3) อธิบายระบบเกษตร (description of farming system) เป็นการ
กําหนดนําฐานข้อมูลกิจกรรมการผลิตในขั -นตอนที' (2.2) นําเข้าเพื'อสร้างฐานข้อมูลครัวเรือน
เกษตรกร เช่น นิยามของครัวเรือนเกษตรกร ลกัษณะครัวเรือน พื -นที' กิจกรรมการผลิตทางเกษตร
และนอกภาคเกษตร เป็นต้น  
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(2.4) การจดัประเภทของเกษตรกร (classification of the farmers) เป็น
ขั -นตอนในการกําหนดคณุสมบตัิหรือลกัษณะของกลุ่ม/ชนิดของครัวเรือนเกษตรกร โดยใช้ข้อมูล
จากขั -นตอนที' (2.3) 

(2.5) การวิเคราะห์ตวับ่งชี - (indicators) การเปรียบเทียบระหว่างฟาร์ม 
(comparative analysis) และสถานการณ์จําลอง (scenarios)/แนวโน้มของราคาหรือผลผลิต เป็น
ขั -นตอนการกําหนดตัวบ่งชี - (indicators) ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และการจําลองการ
เปลี'ยนแปลงราคาและผลผลิตเพื'อวิเคราะห์ผลลพัธ์และผลกระทบที'เกิดขึ -นตอ่ครัวเรือนเกษตรกร   

นบัได้ว่า OLYMPE เป็นเครื'องมือที'มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ระบบเกษตร และ
วิเคราะห์ครัวเรือนเกษตรกรในเชิงปริมาณ วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ และวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ ที'
สามารถใช้ครอบคลมุกบัพืชและสตัว์ และการประยกุต์ใช้ยงัมีความยืดหยุ่นสูง ทั -งนี -ในการใช้งาน
ผู้ วิจยัต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบเกษตร การผลิต การตลาด ปัจจยัด้านเศรษฐกิจและสงัคม
ครัวเรือนอยา่งละเอียด 

(3) ขั -นตอนการปฏิบตังิานโปรแกรม OLYMPE  
 การประยุกต์ใช้โปรแกรม OLYMPE ต้องมีความรู้เข้าความใจในเศรษฐกิจ

และสังคมของเกษตรกรอย่างชัดเจนเป็นพื -นฐานก่อน ขั -นตอนการปฏิบัติงานประกอบด้วย 4 
ขั -นตอน ดงันี -  

 ขั -นตอนที' 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร เป็นขั -นตอนการคดัเลือก
ฟาร์มและสมัภาษณ์เกษตรกรรายบคุคลด้วยแบบสอบถามเชิงโครงสร้าง  

 ขั -นตอนที' 2 การนําเข้าข้อมูลและวิเคราะห์ เป็นขั -นตอนการนําเข้าและสร้าง
ฐานข้อมลูของเกษตรกรแตล่ะราย รวมทั -งการวิเคราะห์ผลดําเนินงานของฟาร์มตามวตัถปุระสงค์ 

 ขั -นตอนที' 3 การตรวจสอบผลลพัธ์กับเกษตรกร ผลลพัธ์ที'ได้จะนําเสนอต่อ
เกษตรกรเพื'อตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลและผลลัพธ์ที'ได้ สัมภาษณ์เชิงลึกถึงแนว
ทางการตดัสินใจของเกษตรกรบนฐานข้อมูล รวมทั -งความเสี'ยงและกลยุทธ์ที'เกษตรกรเลือกใช้
ภายใต้สถานการณ์จําลองและแนวโน้มเหตกุารณ์ในอนาคต 

 ขั -นตอนที' 4 การนําผลลพัธ์ไปสู่การประยุกต์ใช้งาน เช่น การตดัสินใจผลิต
หรือลงทนุของเกษตรกร กลยทุธ์ของฟาร์ม และการกําหนดนโยบายทางเกษตร  

(4) การใช้โปรแกรม OLYMPE มีขั -นตอนการปฏิบตังิานดงันี - 
      (4.1) นิยามหน่วยและระบบฐานข้อมูล (definition of units and 

parameters) 
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(4.1.1) กําหนดนิยามหน่วยของผลผลิตและปัจจยัการผลิต (definition 
of unit) เป็นขั -นตอนกําหนดหน่วยของผลผลิตและปัจจยัการผลิตทุกชนิดทั -งในระดบัฟาร์มและ
พื -นที' 

(4.1.2) กําหนดนิยามการผลิต (output) ปัจจัยการผลิต (input) 
ผลกระทบจากภายนอก (externality) ปศสุตัว์ (herd) และช่วงการใช้แรงงาน (labor period) ทั -งนี -
ในขั -นนี -เป็นการให้นิยามผลผลิตและปัจจยัการผลิตที'ต้องใช้ทกุชนิดพร้อมทั -งระบรุาคา และหน่วย 
(เรียกใช้ฐานข้อมูลจากขั -นตอนที' (4.1.1) สําหรับช่วงการใช้แรงงานสามารถกําหนดตามเดือนใน
หนึ'งปี หรือกิจกรรมการผลิต โดยกําหนดรายเดือนมีความง่ายในการทํางานมากที'สดุ 

(4.1.3) กําหนดนิยามการใช้ปัจจยัคงที' (fixed cost) คา่ใช้จ่ายอื'น ๆ 
(miscellaneous expenses) และรายได้อื'น ๆ ของฟาร์ม เป็นขั -นตอนกําหนดนิยามของปัจจยัคงที'
ทั -งหมด โดยอาจจะต้องแยกประเภทของปัจจยัคงที'เพื'อความสะดวกในการเรียกใช้ฐานข้อมลู 

(4.1.4) กําหนดนิยามรายได้นอกภาคเกษตร (revenues) และรายจ่าย
ครัวเรือน (expenses) 

(4.1.5) กําหนดตวัแปรอื'น ๆ ในตวัแปรเพิ'ม (variables) 
  (4.2) อธิบายผลผลิตและกิจกรรมการผลิต (description of productions 

and activities) 
 (4.2.1) กําหนดช่วงระยะเวลาการผลิต (phases) เป็นขั -นตอนกําหนด

ระยะเวลาหรือช่วงเวลาตั -งแต่เริ'มต้นการผลิตจนกระทั'งเก็บเกี'ยวตลอดช่วงอายุของพืช เช่น การ
ปลกูยางเริ'มตั -งแตปี่ที'ศนูย์ ปีที'เริ'มเปิดกรีด ปีให้ผลผลิตและปีที'โคน่ 

 (4.2.2) กําหนดกิจกรรมการผลิตจําแนกตามพืช (crop) สัตว์ 
(animals) พืชยืนต้น (tree crops) และพืชให้ผลผลิตมากกว่าหนึ'งฤดกูาล (perennials crop) 
ประกอบด้วย การกําหนดปริมาณผลผลิตต่อพื -นที' ปัจจัยการผลิตที'ใช้ต่อพื -นที' การใช้ปัจจัยใน
สดัส่วนของผลผลิต การใช้แรงงานต่อพื -นที' จํานวนผลผลิตต่อปัจจยัการผลิต เป็นต้น โดยข้อมูล
ทั -งหมดเรียกใช้จากขั -นตอนที' (4.2.1) 

  (4.3) อธิบายระบบเกษตร (description of farming system) 
 เป็นขั -นตอนกําหนดกิจกรรมทั -งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรของ

ฟาร์มโดยใช้ฐานข้อมลูที'สร้างไว้ 
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 (4.3.1) กําหนดคณุลกัษณะการผลิต กิจกรรมฟาร์ม และลกัษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เป็นขั -นตอนกําหนดชื'อหรือนิยามครัวเรือนเกษตรกร ลกัษณะ
ครัวเรือน ระยะเวลาการผลิต ชว่งระยะเวลาการวิเคราะห์ 

 (4.3.2) กําหนดผลผลิตของครัวเรือน (production) ประกอบด้วย 
ชนิดผลผลิต ปีที'ปลกู ปีที'โคน่ ของพืชและสตัว์ โดยเมื'อกําหนดผลผลิตแล้วโปรแกรมจะประมวลผล
มลูคา่ผลผลิต มลูคา่ปัจจยัการผลิตผนัแปรโดยอตัโนมตั ิ

 (4.3.4) กําหนดการใช้ปัจจยัคงที' (fixed cost) รายได้ภาคเกษตรอื'น ๆ 
(revenue) รายจา่ยทางการเกษตรอื'น ๆ (expense) ในหวัข้อ miscellaneous 

 (4.3.5) กําหนดคา่เสื'อมของการใช้ปัจจยัคงที'ใน fixed assets 
 (4.3.6) กําหนดเงินออม หนี -สินของฟาร์มและครัวเรือนทั -งในระยะสั -น

และระยะยาว ใน finance 
 (4.3.7) กําหนดรายได้นอกภาคเกษตรและรายจ่ายของครัวเรือนใน 

private 
 (4.3.8) ผลลพัธ์ของฟาร์ม เป็นการนําเสนอผลดําเนินงานของฟาร์ม

ทั -งหมดใน result ซึ'งประกอบด้วย ผลผลิตและปัจจยัการผลิต ต้นทนุ-ผลตอบแทน การใช้แรงงาน
ของฟาร์ม และสามารถการเปรียบเทียบผลดําเนินงานระหว่างฟาร์มได้ ในขั -นตอนนี -สามารถ
นําเสนอข้อมลูทั -งในรูปของตวัเลข กราฟเส้น และกราฟแทง่ เป็นต้น 

 (4.3.9) การเปรียบเทียบระหว่างฟาร์มสามารถเรียกข้อมูลผลลัพธ์ 
(result) เพื'อเปรียบเทียบระหว่างกิจกรรมเกษตร ฟาร์ม พื -นที' เป็นต้น โดยสามารถเปรียบเทียบทั -ง
ในรูปของตวัเลขในตารางและกราฟ 

 (4.4) การจดัประเภทของเกษตรกร (classification of the farmers)  
 เป็นการกําหนดประเภทหรือชนิด (typology) ของเกษตรกร รวมทั -ง

สามารถระบลุกัษณะเฉพาะของเกษตรกร รวมทั -งสามารถจดักลุ่มเกษตรกร (set) เพื'อวตัถปุระสงค์
การวิเคราะห์เฉพาะพื -นที' เป็นต้น 

 (4.5) การวิเคราะห์ตวับ่งชี - (indicators) การเปรียบเทียบระหว่างฟาร์ม 
(comparative analysis)  

 เป็นการกําหนดการวิเคราะห์เชิงปริมาณหรืออัตราส่วนตามความ
ต้องการของผู้ วิจยัโดยสามารถเรียกใช้ข้อมลูจากฐานข้อมลูผลลพัธ์ (result) เช่น อตัราส่วนรายได้
สทุธิตอ่ต้นทนุทั -งหมด เป็นต้น 
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 (4.6) สถานการณ์จําลอง (scenario) /แนวโน้มของราคาหรือผลผลิตเป็นการ
วิเคราะห์การเปลี'ยนแปลงของผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน เมื'อกําหนดให้มีการเปลี'ยนแปลง
ของราคาหรือปริมาณผลผลิต โดยสามารถกําหนดช่วงระยะเวลาในการวิเคราะห์ตามชนิดของพืช
นั -น ๆ 
 
2.2 เอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 
 

บญัชา สมบูรณ์สุข และคณะ (2548) ได้ศึกษาตวัแบบการตัดสินใจในการ
ปรับเปลี'ยนระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กภายใต้เงื'อนไขทางระบบเกษตร พบว่า 
แนวโน้มเกษตรกรจะเปลี'ยนจากการทําสวนยางพาราเชิงเดี'ยว (R1) ไปเป็นระบบอื'น ๆ  มีเงื'อนไข 
คือ  เปลี'ยนไปเป็นการทําสวนยางพาราร่วมกบัการปลกูไม้ผล (R4) เมื'อมีจํานวนแรงงานที'มีทกัษะ
และจํานวนที'เพียงพอ ส่วนแนวโน้มที'เกษตรกรจะปรับเปลี'ยนจากการทําสวนยางพาราร่วมกบัพืช
แซม (R2) ไปเป็นระบบอื'น ๆ  มีเงื'อนไขดงันี - คือ เปลี'ยนไปเป็นการทําสวนยางพาราร่วมกบัสวนไม้
ผล (R4) เมื'อมีแหลง่นํ -า  ขนาดพื -นที'ฟาร์มและจํานวนแรงงานที'เพียงพอ  เปลี'ยนไปเป็นการทําสวน
ยางพาราร่วมกับการเลี -ยงสัตว์ (R5) เมื'อผลผลิตมีราคาดีและมีแรงงานฟาร์มที'เพียงพอ                         
และเปลี'ยนไปเป็นการทําสวนยางพาราร่วมกบัการทําการเกษตรแบบผสมผสาน (R6) เมื'อมีขนาด
ฟาร์มเพียงพอ  รัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือชัดเจนและฟาร์มมีจํานวนแรงงานพอเพียง 
เปลี'ยนไปเป็นทําสวนยางพาราเชิงเดี'ยว (R1) เมื'อขาดแรงงานในฟาร์ม แหล่งนํ -าไม่พอเพียง ราคา
ผลผลิตไมแ่นน่อน นโยบายของรัฐไมส่นบัสนนุและเกษตรกรขาดเทคโนโลยีและความรู้ในการผลิต 
แนวโน้มเกษตรกรจะปรับเปลี'ยนจากการทําสวนยางพาราร่วมกบัการทํานา (R3) ไปเป็นระบบอื'น ๆ 
มีเงื'อนไขดงันี - คือ เปลี'ยนไปเป็นสวนยางพาราร่วมกับการปลูกไม้ผล (R4) เมื'อผลผลิตมีราคาดี    
และมีแรงงานพอเพียง เปลี'ยนไปเป็นการทําสวนยางพาราร่วมกับเกษตรผสมผสาน (R6)                         
เมื'อผลผลิตมีราคาดี ขนาดฟาร์มพอเพียงและแรงงานพอเพียง และเปลี'ยนไปทําสวนยางพารา
เชิงเดี'ยว (R1) เมื'อขาดแคลนแรงงานในฟาร์ม นํ -าในการทําการเกษตรไม่เพียงพอ ราคาผลผลิต
ตกตํ'า ไม่มีนโยบายรัฐที'สนบัสนุน และเกษตรกรขาดเทคโนโลยีและความรู้ในการผลิต แนวโน้ม
เกษตรกรจะปรับเปลี'ยนจากการทําสวนยางพาราร่วมกับไม้ผล (R4) ไปเป็นทําสวนยางพารา
เชิงเดี'ยว (R1) หากขาดแคลนนํ -าในการทําการเกษตร แนวโน้มเกษตรกรจะปรับเปลี'ยนจากการทํา
สวนยางพาราร่วมกบัการเลี -ยงสตัว์ (R5) เป็นการทําสวนยางพาราร่วมกบัการทําเกษตรผสมผสาน 
(R6) เมื'อมีระบบตลาดที'ดี ผลผลิตมีราคาดี มีแหล่งเงินทนุ นโยบายรัฐสนบัสนนุในเรื'องพนัธุ์สตัว์ มี
สภาพอากาศที'เหมาะสม มีแหลง่นํ -าเพียงพอ และเกษตรกรมีประสบการณ์อยู่แล้วหรือมีแรงจงูใจที'
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ทําให้เกษตรกรตดัสินใจเปลี'ยน และแนวโน้มเปลี'ยนไปเป็นทําสวนยางพาราร่วมกับไม้ผล (R4)         
เมื'อมีระบบตลาดที'ดี ผลผลิตมีราคาสงู มีแหล่งเงินทุนรัฐสนบัสนุน มีพนัธุ์พืชที'มีคณุภาพ สภาพ
อากาศเหมาะสม แหล่งนํ -าพอเพียง เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตและมีแรงจูงใจใน                         
การปรับเปลี'ยน  แนวโน้มเปลี'ยนไปเป็นยางพาราเชิงเดี'ยว (R1) เมื'อขาดความอุดมสมบรูณ์ของ
อาหาร ขาดแคลนแรงงานฟาร์ม ขาดแหลง่เงินทนุ และเกษตรกรมีอายมุากทําการเกษตรในระบบนี -
ไม่ไหว แนวโน้มเกษตรกรจะปรับเปลี'ยนจากการทําสวนยางพาราร่วมกับเกษตรผสมผสาน (R6)      
ไปเป็นระบบอื'น ๆ  มีเงื'อนไขดงันี - เปลี'ยนไปเป็นทําสวนยางพาราร่วมกบัไม้ผล (R4) เมื'อมีแรงงาน
และแหล่งนํ -าไม่เพียงพอ เปลี'ยนไปเป็นทําสวนยางพาราร่วมกบัทํานา (R3) เมื'อมีแรงงานฟาร์มไม่
เพียงพอ และเปลี'ยนไปเป็นทําสวนยางพาราเพียงอย่างเดียว (R1) เมื'อขนาดฟาร์มไม่เหมาะสม 
แรงงาน แหลง่นํ -า และเงินทนุไมเ่พียงพอ ขาดความอดุมสมบรูณ์ของดิน ราคาผลผลิตตํ'า และพนัธุ์
ไม่เหมาะสม  แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จะปรับเปลี'ยนรูปแบบ              
การทําสวนยางพาราขนาดเล็ก ไปเป็นรูปแบบระบบการทําสวนยางพาราขนาดเล็กร่วมกบัไม้ผล 
(R4) และรูปแบบระบบการทําสวนยางพาราขนาดเล็กผสมผสาน (R6) มากขึ -น โดยอยู่ภายใต้
เงื'อนไขทางระบบที'เอื -ออํานวย (suitable conditions) อย่างไรก็ตามหากเงื'อนไขไม่เอื -ออํานวย 
พบว่า เกษตรกรชาวสวนยางพาราขนาดเล็กก็ยงัคงปลูกยางพาราเชิงเดี'ยว (R1) อยู่เนื'องจากมี
ความเสี'ยงน้อยและยังมีความเชื'อมั'นในอาชีพการทําสวนยางพาราขนาดเล็ก ดงัแสดงในภาพ                 
ที' 2.6  
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- ขนาดฟาร์ม 
- แรงงานฟาร์ม 
- แหล่งนํ* า 
- เงินทุน 
-ความอุดม 
 สมบูรณ์ของดิน 
-ราคาผลผลิต 
- พนัธุ ์

 - แรงงานฟาร์ม 
- แหล่งนํ* า 
- ราคาผลผลิต 
- นโยบายรัฐ 
-เทคโนโลย ี  
  ความรู้ 

- แหล่งนํ* า - แหล่งนํ* า 
-อุปกรณ์
การเกษตร 
- แรงงานฟาร์ม 
-ความสะดวกใน
การติดต่อสื อสาร 

วามอุดม 
 สมบูรณ์ของ 
 อาหาร 
- แรงงานฟาร์ม 
- แหล่งเงินลงทุน 
-อายขุอง 
 เกษตรกร 
 

  
 

    

- แรงงานฟาร์ม + แหล่งนํ* า 
+ ขนาดฟาร์ม 
+ แรงงานฟาร์ม 

+ ราคาผลผลิต 
+ แรงงานฟาร์ม 

+ ความอุดม 
  สมบูรณ์ของดิน 

  
 
 
 
 

+ แรงงาน 
+ แหล่งนํ* า 

+ ราคาผลผลิต 
+ แรงงานฟาร์ม 

  +ระบบตลาด 
+ ราคาผลผลิต 
+ แหล่งเงินทุน 
+ นโยบายรัฐ 
+ พนัธุ ์
+สภาพอากาศ 
+แหล่งนํ* า 
+ประสบการณ์/ 
   แรงจูงใจ 

 + ขนาดฟาร์ม 
+นโยบายชดัเจน 
+ แรงงานฟาร์ม 

+ ราคาผลผลิต 
+ ขนาดฟาร์ม 
+ แรงงาน 

+ ราคาผลผลิต 
+ ขนาดฟาร์ม 
+ แรงงาน 
+ลกัษณะภูมิประเทศ 

+ ระบบตลาด 
+ ราคาผลผลิต 
+ แหล่งเงินทุน 
+ นโยบายรัฐ 
พนัธุ ์
+สภาพอากาศ 
+แหล่งนํ* า 
+ประสบการณ์/ 
   แรงจูงใจ 

 

ภาพที� 2.6 แสดงระบบการตดัสินใจของเกษตรกรชาวสวนยางพาราขนาดเล็กในการปรับเปลี'ยน 
                 รูปแบบการผลิต 
ที�มา : บญัชา สมบรูณ์สขุ และคณะ, 2548  
หมายเหต ุ  + หมายถึง เงื'อนไขที'เหมาะสม (suitable condition) 

        - หมายถึง เงื'อนไขที'ไมเ่หมาะสม (unsuitable condition) 
R1 หมายถึง ยางพาราเชิงเดี'ยว   R2 หมายถึง ยางพาราร่วมกบัการปลกูพืชร่วม 
R3 หมายถึง ยางพาราร่วมกบัการปลกูข้าว  R4 หมายถึง ยางพาราร่วมกบัการปลกูไม้ผล 

R1 
R1 

R2 

R3 

R2 

R3 

R4 R4 

R6 R6 

R5 R5 
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R5 หมายถึง ยางพาราร่วมกบัการเลี -ยงสตัว์  R6 หมายถึง ยางพาราร่วมกบัการทําเกษตรผสมผสาน 
สิทธิพร ตนัฑวรักษ์ (2529) ได้ศกึษาการวิเคราะห์ภาวะการผลิตปาล์มนํ -ามนัของ

เกษตรกรในจงัหวดักระบี' ปี 2528 พบว่า ปุ๋ ย แรงงานคน ถือเป็นปัจจยัสําคญัที'สง่ผลตอ่การผลิต
และอายุปาล์มนํ -ามนัอย่างมาก โดยพบว่าปาล์มนํ -ามนัอาย ุ4 ปี จะให้ผลตอบแทนอย่างคงที' อาย ุ
5-6 ปี จะให้ผลตอบแทนลดลง และอายุ 7-9 ปี จะให้ผลตอบแทนเพิ'มขึ -นโดยดจูากผลรวมของค่า
ความยืดหยุ่นของปัจจัยการผลิต ซึ'งเท่ากับ 1.0337    0.8223  และ 1.2595 ตามลําดบั สําหรับ
การวิเคราะห์ต้นทนุและรายได้ตามช่วงอายขุองปาล์มนํ -ามนั พบว่า การผลิตปาล์มนํ -ามนัอาย ุ4 ปี 
เกษตรกรขาดทุนสุทธิไร่ละ 1,799.35 บาท การผลิตปาล์มนํ -ามันอายุ 5-6 ปี กํา ไรสุทธิไร่ละ 
1,613.42 บาทและการผลิตปาล์มนํ -ามนัอาย ุ7-9 ปี กําไรสทุธิไร่ละ 2,874.30 บาท สามารถขาย
ผลผลิตได้เท่ากบั 2.48   1.44   และ 1.17 บาทตอ่กก. ตามลําดบั ส่วนประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกร พบว่า การใช้ปัจจยัการผลิตของเกษตรกรยงัสามารถเพิ'มการใช้ปุ๋ ยและแรงงานได้มาก
ขึ -น ซึ'งทําให้ได้รับผลผลิตและรายได้จากการผลิตปาล์มนํ -ามนัเพิ'มสงูขึ -นด้วย 

ปัญญา วิภัทราเมธีกุล (2535) ได้ทําการศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบแทนและ
ระยะเวลาที'เหมาะสมในการปลูกแทนปาล์มนํ -ามนัในจงัหวดักระบี' โดยแยกการศกึษาออกเป็น 2 
กรณี คือกรณีที' 1 กําหนดให้ต้นทนุและผลผลิตของปาล์มนํ -ามนัที'มีอายมุากกว่า 22 ปี มีอตัราการ
เปลี'ยนแปลงของต้นทุนและผลผลิต เท่ากับอัตราการเปลี'ยนแปลงของต้นทุนและผลผลิตของ
ปาล์มนํ -ามนัที'มีอายมุากกว่า 22 ปี มีต้นทนุและผลผลิตเท่ากบัต้นทนุและผลผลิตของปาล์มนํ -ามนั
ที'มีอาย ุ22 ปี ผลการศกึษาพบวา่มีคา่ NPV เป็นบวกทั -ง 2 กรณี คือ 6,428.54 บาทตอ่ไร่ ในกรณีที' 
1 และ 6,472.14 บาทตอ่ไร่ กรณีที' 2 คา่ BCR 1.45 กรณีที' 1 และ 1.46 กรณีที' 2 และคา่ IRR ทั -ง 
2 กรณีร้อยละ 22.48 และ 22.49 ราคาคุ้มทุนคือ 1.47 บาทตอ่กก. ทั -ง 2 กรณี อายทีุ'เหมาะสมใน
การปลกูแทนปาล์มนํ -ามนักรณีที' 1 คือ 24 ปี และ 34 ปี เมื'อใช้หลกัการ capital budgeting และ
หลกัการของ IRR ตามลําดบั ในกรณีที' 2 ไม่สามารถหาระยะเวลาที'เหมาะสมในการปลูกแทน
ปาล์มนํ -ามนัได้ทั -ง 2 หลกัการ 

วรรณมาศ ไอสวุรรณ์ (2541) ได้ศกึษาการวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนปาล์ม
นํ -ามนัในจงัหวดักระบี' พบว่า ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตปาล์มนํ -ามนัตลอด 3 ช่วงอายุ
การผลิตในจงัหวดักระบี' ประกอบด้วยต้นทนุทั -งหมด 91,675.93 บาทตอ่ไร่ ซึ'งแบง่ออกเป็นต้นทนุ
คงที' 17,876.03 บาทต่อไร่ และต้นทุนผันแปร 73,819.90 บาทต่อไร่ แต่ผลตอบแทนทั -งหมด
เท่ากบั 128,703.27 บาทต่อไร่ ดงันั -นจะเห็นได้ว่าเกษตรกรผู้ผลิตจะได้กําไรสทุธิ 37,007.04 บาท
ตอ่ไร่ ราคาผลผลิต ณ จดุคุ้มทนุ 3.09 บาทตอ่กิโลกรัม และปริมาณผลผลิต ณ จดุคุ้มทนุ 786.41 
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กิโลกรัมตอ่ไร่ตอ่ปี จะเห็นได้วา่การผลิตปาล์มนํ -ามนัยงัมีต้นทนุในส่วนของต้นทนุผนัแปรในอตัราที'
สงูอยู่ เนื'องจากปัจจยัการผลิตตา่ง ๆ เช่น พนัธุ์ ปุ๋ ย และสารกําจดัศตัรูพืช ซึ'งเป็นปัจจยัสําคญัใน
การต้องนําเข้ามาจากตา่งประเทศ  

 จรินทร์ศรี ธรณนพเก้า (2544) ได้ทําการศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทนุระหว่างการปลกูยางพาราและปาล์มนํ -ามนัในจงัหวดัชลบรีุ 
การศึกษาได้ใช้ข้อมูลทั -งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ'งข้อมูลทุติยภูมิได้มาจากหนงัสือต่าง ๆ และส่วน
ราชการที'เกี'ยวข้อง ส่วนข้อมูลปฐมภูมิได้จากการสัมภาษณ์ชาวสวนยางพารา 68 ตัวอย่าง                   
และชาวสวนปาล์มนํ -ามนั 44 ตวัอย่าง ผลการศกึษาพบว่าการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุน
ปลูกปาล์มนํ -ามนัและการลงทุนปลูกยางพารา พบว่า ในการลงทุนทําสวนปาล์มนํ -ามนัและสวน
ยางพาราตวัชี -วดั 3 ตวั คือ NPV   BCR   และ IRR รวมทั -งการทดสอบคา่ความแปรเปลี'ยนทั -ง
ทางด้านผลตอบแทนและด้านต้นทุนพบว่ามีความคุ้ มค่าทางการเงินและมีความเป็นไปได้                        
ในการลงทนุ แตถ้่าต้องเลือกทําการลงทนุในการปลกูยางพารามาเป็นปาล์มนํ -ามนัแทนแล้วจะเห็น
ได้ว่า ผลการวิเคราะห์ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เนื'องมาจากราคาของปาล์มนํ -ามนัที'เกษตรกรได้รับ
นั -นมีราคาตกตํ'า ดงันั -นจงึมีการวิเคราะห์คา่ความอ่อนไหวทางด้านราคาโดยราคาของปาล์มนํ -ามนั
เพิ'มสูงขึ -น พบว่า การลงทุนในการปลูกยางพารามาเป็นปาล์มนํ -ามนัแทนนั -นจะให้ผลตอบแทนที'
คุ้มค่าทางการเงิน จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าการเปลี'ยนแปลงของระดบัราคาของปาล์มนํ -ามนัที'
เกษตรกรได้รับนั -นจะมีผลตอ่การศกึษาการลงทนุในการปลกูยางพารามาเป็นปาล์มนํ -ามนัแทน 

วิชชดุา เดชวรวิทย์ (2544) ทําการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการปลกู
ปาล์มนํ -ามนัเปรียบเทียบกบัยางพาราในอําเภออ่าวลึก จงัหวดักระบี' โดยอาศยัข้อมลูที'ได้จากการ
สํารวจเกษตรกรตวัอย่างจํานวน 65 ตวัอย่าง แบง่เป็นเกษตรผู้ปลกูยางพาราจํานวน 30 ตวัอย่าง 
และปาล์มนํ -ามนัจํานวน 35 ตวัอย่าง ผลการศกึษาโดยใช้อตัราคิดลดร้อยละ 6.68 (ใช้อตัรา
ดอกเบี -ยที'แท้จริง) พบว่า NPV เท่ากบั 6,769.87 บาท BCR เท่ากบั 1.30 IRR เท่ากบัร้อยละ 
10.64 ส่วนสวนปาล์มนํ -ามนัได้ NPV เท่ากบั 18,588.25 บาท BCR เท่ากบั 1.41 IRR เท่ากบั 
ร้อยละ 17.65 พบวา่การทําสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ -ามนัมีความเหมาะสมและคุ้มคา่ตอ่การ
ลงทนุ แต่เมื'อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของผลได้สทุธิเพิ'มขึ -นในการทําสวนปาล์มนํ -ามนั
ทดแทนยางพาราได้ NPV เท่ากบั 11,818.38 บาท BCR เท่ากบั 1.51 IRR เท่ากบัร้อยละ 75.87 
จากผลดงักล่าวจะเห็นได้ว่าการทําสวนปาล์มนํ -ามันมีความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน
มากกว่าการทําสวนยางพารา ผลการศึกษาความอ่อนไหวในการทําสวนยางพารา สวนปาล์ม
นํ -ามนัและสวนปาล์มนํ -ามนัทดแทนยางพารา เป็นดงันี - กรณีที' 1 คา่ใช้จ่ายเพิ'มขึ -นร้อยละ 10 โดย
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กําหนดให้รายได้คงที' กรณีที' 2 รายได้ลดลงเนื'องจากราคาของยางพาราและปาล์มนํ -ามนัลดลง
ร้อยละ 22.85 และ 22.90 ตามลําดบั โดยกําหนดให้คา่ใช้จ่ายคงที' กรณีที' 3 คา่ใช้จ่ายเพิ'มขึ -น 
ร้อยละ 10 โดยการกําหนดให้รายได้ลดลงเนื'องจากราคาของยางพาราและปาล์มนํ -ามนัลดลง
ตามที'ได้กล่าวมาแล้วนั -น พบว่า กรณีที' 1 และกรณีที' 2 การทําสวนยางพารา สวนปาล์มนํ -ามนั 
และการทําสวนปาล์มนํ -ามนัทดแทนยางพารายงัคงมีความเหมาะสมและคุ้มคา่ตอ่การลงทุน ณ 
อตัราดอกเบี -ยที'แท้จริงร้อยละ 6.68 ส่วนกรณีที' 3 การทําสวนยางพาราและปาล์มนํ -ามนัไม่มีความ
เป็นไปได้ในการลงทุน สําหรับผลการทดสอบคา่ความแปรเปลี'ยนด้านต้นทนุและรายได้ พบว่า  
คา่ความแปรเปลี'ยนด้านต้นทนุในการทําสวนยางพารา สวนปาล์มนํ -ามนัและปาล์มนํ -ามนัทดแทน
ยางพารานั -นเพิ'มขึ -นได้ในร้อยละ 29.96   40.79   และ 51.43 ตามลําดบั และคา่ความแปรเปลี'ยน
ด้านรายได้สามารถลดลงได้ในร้อยละ 23.06   28.97  และ 33.96 ตามลําดบั พบว่าการปลกู
ปาล์มนํ -ามนัทดแทนยางพารามีคา่ความแปรเปลี'ยนด้านต้นทนุและรายได้เปลี'ยนแปลงในร้อยละ 
ที'สงูที'สดุ ซึ'งแสดงวา่คา่ความเสี'ยงภยัของโครงการอยูใ่นระดบัตํ'า 
 
2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ'งได้ชื'อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมให้
ก้าวหน้านั -น จําเป็นอย่างยิ'งที'ต้องพฒันาการเกษตรให้รุดหน้า ยางพาราและปาล์มนํ -ามนัถือเป็น
พืชเศรษฐกิจที'มีส่วนสําคญัในการขับเคลื'อนภาคการเกษตรของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ'งใน
ภาคใต้ซึ'งเป็นแหลง่สําคญัในการผลิตพืชทั -งสองชนิด ทั -งนี -สถานการณ์ที'เปลี'ยนแปลงไปทั -งผลจาก
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทําให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความพยายามในการปรับเปลี'ยน
วิธีการผลิตเพื'อให้สอดคล้องกบัตนเองและสภาพแวดล้อม เนื'องจากลกัษณะของปัญหาในระบบ
การผลิตรวมถึงความจําเป็นที'ต้องคํานึงถึงอิทธิพลด้านเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตรกร 
ส่งผลให้ยากต่อการวางแผนพัฒนาการเกษตรในระดับไร่นาเป็นอย่างยิ'ง ดังนั -นการสร้าง
แบบจําลองระบบการทําฟาร์มจะเปรียบเสมือนเครื'องมือที'ชว่ยทดสอบนโยบายการวางแผนพฒันา
ตา่ง ๆ เพราะเป็นการจําลองความเป็นจริงออกมาในรูปแบบของตวัแปรที'เกี'ยวข้อง ในการวิจยัครั -ง
นี -ได้ทําการศึกษาระบบการทําฟาร์ม 2 ระบบ คือ ระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา และระบบการ
ทําฟาร์มสวนปาล์มนํ -ามนั โดยผู้ วิจยัได้ทําการจําแนกระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวน
ปาล์มนํ -ามันในพื -นที'ศึกษา ศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา  ได้แก่  ความถี'  และค่าร้อยละ เพื'อศึกษาการกระจายของข้อมูล รวมถึง
ศกึษาระบบการผลิตในระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ -ามนั วิเคราะห์ต้นทนุและ
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ผลตอบแทนของทั -งสองระบบการทําฟาร์ม ตลอดจนสร้างสถานการณ์จําลองเพื'อใช้ในการสร้าง
แบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ -ามนั สําหรับเสนอแนะเป็นแนวทาง
ของระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ -ามนัตอ่ไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 2.7 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 

 

 
 

ระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา ระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ -ามนั 

ระบบการทําฟาร์ม 

- จําแนกระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา 
- ลักษณะทา ง เ ศ รษฐ กิจสัง คมของ
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
- ระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา 
 

- จําแนกระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ -ามนั 
- ลกัษณะทางเศรษฐกิจสงัคมของครัวเรือน
เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ -ามนั 
- ระบบการผลิตของครัวเ รือนเกษตรกร
ชาวสวนปาล์มนํ -ามนั 
 

วิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทน 
- ต้นทนุ 
- รายได้ 
- รายได้สทุธิ 
- กําไรสทุธิ 

สร้างสถานการณ์จําลองระบบการทําฟาร์มสวน
ยางพาราและสวนปาล์มนํ -ามนั 

แบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ -ามนั 



บทที� 3 
 

วิธีการวิจัย 
   

การวิจยัเรื�องแบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัใน
อําเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี� เป็นกระบวนการวิจยัที�นําหลกัการทฤษฎีที�เกี�ยวข้องและเครื�องมือ
ต่าง ๆ มาใช้ภายใต้กรอบแนวคิดในการวิจัยที�ได้นําเสนอไว้แล้วในบทที� 2 โดยมีขั �นตอนใน                   
การดําเนินการวิจยั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี � 
 
3.1 สถานที�ทาํการวิจัย 
 
  สถานที�ในการทําการวิจยัในครั �งนี � คือ อําเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี� เนื�องจาก
เป็นพื �นที�ทางการเกษตรที�ครัวเรือนเกษตรกรจํานวนมากที�ทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์ม
นํ �ามนั ได้รับผลกระทบจากแผนยุทธศาสตร์ของจงัหวดักระบี�จากนโยบายขยายพื �นที�ปลูกปาล์ม
นํ �ามนั รวมถึงการตดัสินใจปรับเปลี�ยนการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรเอง โดยอําเภอคลองท่อม  
ตั �งอยูบ่นฝั�งตะวนัตกของภาคใต้ตอนบน ตดิตอ่กบัทะเลอนัดามนั  ห่างจากตวัจงัหวดักระบี� ไปทาง
ทิศใต้ตามถนนเพชรเกษมระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร มีพื �นที�ทั �งสิ �น 1,042.53 ตารางกิโลเมตร 
มีอาณาเขตตดิตอ่ดงันี � 
   ทิศเหนือ จด อําเภอเหนือคลอง, อําเภอเขาพนม จงัหวดักระบี� 

ทิศใต้ จด อําเภอวงัวิเศษ จงัหวดัตรัง 
ทิศตะวนัออก จด อําเภอลําทบั จงัหวดักระบี� 
ทิศตะวนัตก จด อําเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี� และทะเลอนัดามนั 

  อําเภอคลองท่อมแบง่เขตการปกครองออกเป็น 7 ตําบล ได้แก่ (1) คลองท่อมใต้ 
(2) คลองทอ่มเหนือ  (3) คลองพน (4) ทรายขาว (5) ห้วยนํ �าขาว (6) พรุดนินา (7) เพหลา  
 

3.1.1 ลักษณะภมูิประเทศ 
 
 ลกัษณะภมูิประเทศของอําเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบี� ประกอบด้วย ภูเขา ที�ราบ 
และเนินสูง ๆ ตํ�า ๆ ทางทิศตะวันออก และทางทิศตะวันตกเป็นที�ราบตํ�าติดฝั� งทะเลอันดามัน 
ลักษณะทั�วไปเป็นดินเหนียว และดินร่วนที�มีการระเหยนํ �าได้ดี  พื �นที�ส่วนใหญ่เหมาะแก่การ
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เพาะปลูกยางพารา ปาล์มนํ �ามัน กาแฟ มะพร้าว และผลไม้ เช่น เงาะ และทุเรียน เป็นต้น โดย
อําเภอคลองทอ่มมีการใช้ประโยชน์ที�ดนิดงัแสดงในภาพที� 3.1 

 

ภาพที� 3.1 แสดงแผนที�การใช้ประโยชน์ที�ดนิ อําเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบี�  
ที�มา : สถานวิจยัสารสนเทศภมูิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,       
        2552 
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  3.1.2 ลักษณะภมูิอากาศ 
 
 อําเภอคลองท่อมมักจะได้ รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงทําให้มีฝนตกตลอดปี ดงันั �นฤดกูาลจึงมีเพียงฤดรู้อนและฤดฝูน โดยปกต ิ
ฤดูร้อนจะเริ�มตั �งแต่เดือนมกราคม-เมษายน นอกนั �นจะเป็นฤดูฝน อุณหภูมิในฤดูกาลต่าง ๆ                     
ไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั 

 
3.1.3 ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
 

 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม โดยมีพืชหลักทางเศรษฐกิจที�
สําคญั  คือ ปาล์มนํ �ามนั ยางพารา กาแฟ นอกจากนั �นมีอาชีพประมง สําหรับในอําเภอคลองท่อม
อาชีพดั �ง เดิมของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาโดยมีพื �นนาเ ป็นของตนเอง                     
แต่ต่อมาพื �นที�นาได้ปรับเปลี�ยนเป็นพื �นที�สวนปาล์มนํ �ามนัและยางพารา ซึ�งส่วนใหญ่จะเป็นสวน
พื �นที�ไมใ่หญ่มาก เจ้าของสวนจะเป็นผู้ ทํางานเอง ไมมี่ลกูจ้าง จงึทําให้ในปัจจบุนัพื �นที�นาเหลือน้อย
มาก ประชากรในเขตอําเภอจงึต้องซื �อข้าวจากที�อื�นบริโภคแทน สําหรับการอตุสาหกรรม ส่วนใหญ่
เป็นโรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรขนาดเล็ก และใช้วสัดดุบิในพื �นที�อําเภอเป็นหลกั  

3.1.3.1 การเกษตรกรรม ประกอบด้วย การทําสวนยางพารา สวนปาล์ม
นํ �ามนั    รองลงมาทําสวนกาแฟและสวนผลไม้ การจ้างงานในภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็น
แรงงานอพยพมาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สําหรับแรงงานตา่งชาติในอําเภอคลองท่อมมี 135 
คน ซึ�งจะอยูต่ามสวนปาล์มนํ �ามนัขนาดใหญ่   

3.1.3.2 การประมง เลี �ยงปลาชนิดต่าง ๆ เลี �ยงกุ้ งกุลาดํา และเลี �ยง
หอยแมลงภู่ ซึ�งพื �นที�สว่นใหญ่ตั �งอยูช่ายฝั�งทะเลอนัดามนั    

3.1.3.3 การอตุสาหกรรม การจ้างงานในโรงงานอตุสาหกรรมส่วนใหญ่เป็น
แรงงานในท้องถิ�นประมาณ ร้อยละ 40 นอกจากนั �นมาจากจังหวัดใกล้เคียงและจังหวัดอื�น ๆ                  
โดยการอตุสาหกรรมในอําเภอคลองท่อม ประกอบด้วย 

(1) โรงพิมพ์ จํานวน 1 โรง                              
(2) เตาเผาถ่าน ขนาดเล็ก จํานวน 20 เตา                         
(3) โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา จํานวน 2 โรง 
(4) โรงงานยางพาราอดัแทง่ จํานวน 1 โรง  
(5) โรงงานนํ �าดื�มบรรจภุาชนะปิดสนิท จํานวน 9 โรง 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  
  3.2.1 ประชากร 
  
 ประชากรที�ใช้ในการวิจัยครั �งนี � คือ เกษตรกรชาวสวนยางพารา จํานวน 6,331 
ครัวเรือน เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ �ามนั จํานวน 2,779 ครัวเรือน ในอําเภอคลองท่อม จงัหวดั
กระบี� ดงัแสดงรายละเอียดในตารางที� 3.1 

 
ตารางที�  3.1 แสดงจํานวนเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มนํ �ามันแยกเป็นรายตําบลใน    

 อําเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบี� ปี พ.ศ. 2552 
 

ตาํบล 
จาํนวนครัวเรือนเกษตรกร (ครัวเรือน) 
ยางพารา ปาล์มนํ 4ามัน 

พรุดนินา 1,027 530 
คลองพน 1,826 457 
คลองทอ่มใต้ 809 183 
คลองทอ่มเหนือ 752 476 
ทรายขาว 342 304 
ห้วยนํ �าขาว 818 448 
เพหลา 757 381 

รวม 6,331 2,779 
 
ที�มา : สํานกังานเกษตรอําเภอคลองทอ่ม, 2552 
 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 

 ทําการสุ่มตวัอย่างจากประชากรด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั �น (stratified random 
sampling) โดยจัดแบ่งประชากรแยกเป็นรายตําบล แล้วเลือกสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน 
(proportional) ในแต่ละชั �น จากนั �นจึงใช้การสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ด้วย
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วิธีการจบัฉลากแบบไม่ใส่คืน (sampling without replacement) จากรายชื�อเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราและปาล์มนํ �ามนัตามบญัชีรายชื�อ  

กําหนดขนาดตวัอยา่งใช้สตูรทาโร ยามาเน่ อ้างถึงใน เกรียงศกัดิg ปัทมเรขา 
(2541) โดยมีสตูรดงันี � 

    
 

 
เมื�อ n หมายถึง ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

N หมายถึง ขนาดของประชากร 
e หมายถึง ความคลาดเคลื�อนของการสุม่ตวัอย่าง 

 
ซึ�งในการวิจยัครั �งนี �ได้กําหนดให้มีความคลาดเคลื�อนของการสุ่มตวัอย่างไม่

เกินร้อยละ 10 (หรือ 0.10) จากประชากรจํานวน 9,110 ครัวเรือน ที�ระดบัความเชื�อมั�น 95 %
จํานวนตวัอย่างที�คํานวณได้จากสูตร คือ 99 ครัวเรือน ทั �งนี �ผู้ วิจัยได้สํารองจํานวนตวัอย่างเพื�อ
ป้องกนัความคลาดเคลื�อนหรือความผิดพลาดจากการเก็บข้อมลูอีกร้อยละ 10 หรือ 10 ครัวเรือน 
ดงันั �นขนาดกลุม่ตวัอยา่งทั �งหมดที�ใช้ในการวิจยัครั �งนี �จงึเทา่กบั 109 ครัวเรือน (ตารางที� 3.2)  
 
ตารางที� 3.2 แสดงขนาดกลุม่ตวัอยา่งในพื �นที�ศกึษา 
 

ตาํบล 
เกษตรกรชาวสวนยางพารา เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ 4ามัน 

ร้อยละ 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
(ครัวเรือน) 

พรุดนินา 16.22 12 19.07 6 
คลองพน 28.84 22 16.44 5 
คลองทอ่มใต้ 12.78 10 6.59 2 
คลองทอ่มเหนือ 11.88 9 17.13 6 
ทรายขาว 5.40 4 10.94 4 
ห้วยนํ �าขาว 12.92 10 16.12 5 
เพหลา 11.96 9 13.71 5 

รวม 100 76 100 33 

1  + Ne 
n  = 2 

N 
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3.3 เครื�องมือในการวิจัย 
 
ผู้ วิจยัได้สร้างเครื�องมือสําหรับงานวิจยัขึ �นโดยอาศยัการศกึษาข้อมลูจากเอกสาร

และงานวิจยั ตลอดจนการสํารวจพื �นที�ที�ใช้ในการศกึษาเบื �องต้น (Reconnaissance survey or 
preliminary survey) เพื�อใช้สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ทั �งในเชิงปริมาณและ                   
เชิงคณุภาพตามวตัถปุระสงค์และขอบเขตของการวิจยัที�ได้กําหนดไว้ มีรายละเอียดดงันี � 

(1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ของระบบการทํา
ฟาร์มสวนยางพารา และแบบสมัภาษณ์ของระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนั ซึ�งมีการกําหนด
ข้อคําถามทั �งคําถามชนิดปลายเปิดและปลายปิด (open-ended questions and closed 
questions) เพื�อให้ผู้ตอบมีอิสระในการให้คําตอบ โดยประเด็นคําถามครอบคลุมเรื�องเศรษฐกิจ
สงัคม เชน่ ข้อมลูพื �นฐานครัวเรือน รายได้ รายจ่าย การเป็นสมาชิกกลุ่ม แรงงาน การจดัการฟาร์ม 
ระบบการผลิต และต้นทนุผลตอบแทน  

(2) โปรแกรม OLYMPE version 1.34 ซึ�งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์เพื�อสร้าง
แบบจําลองของระบบการทําฟาร์ม 

การทดสอบเครื�องมือ การวิจัยครั �งนี �มีการทดสอบความเที�ยงตรงของเนื �อหา 
(content validity) และความเที�ยงตรงตามโครงสร้าง (construct validity) โดยการนําแบบ
สัมภาษณ์ปรึกษากับคณะกรรมการที�ปรึกษา แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปสัมภาษณ์
เกษตรกรตวัอยา่ง 
 
3.4 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 

ในการวิจัยครั �งนี �เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (case study) เพื�อให้ได้ข้อมูลที�
ละเอียดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้ วิจัยจึงมีการรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท 
ประกอบด้วย  

(1) ข้อมลูทตุยิภมูิ (secondary data) เป็นข้อมลูที�ได้จากแหล่งที�รวบรวมข้อมลูไว้
แล้ว ที�มีผู้ หนึ�งผู้ ใด หรือหน่วยงานได้ทําการเก็บรวบรวมหรือเรียบเรียงไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น                      
จากหนังสือ รายงานการวิจัย เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ บทความวารสาร รวมถึงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซด์ตา่ง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที�เกี�ยวข้อง ทั �งของประเทศไทย
และต่างประเทศ สามารถนําข้อมูลเหล่านั �นมาใช้อ้างอิงได้เลย ข้อมลูที�ได้อาจมีการเปลี�ยนแปลง 
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หรือมีข้อเท็จจริงที�คลาดเคลื�อนไปจากความเป็นจริงได้ เช่น ข้อมูลสถิติจํานวนประชากร สถิต ิ                   
การสง่ออก ข้อมลูการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนั เป็นต้น 

(2) ข้อมลูปฐมภูมิ (primary data) คือ ข้อมลูที�เก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูล
ขั �นต้นที�ได้มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เป็นข้อมูลที�ลงมือเก็บด้วยตนเอง หรือจากบคุคลใดบุคคล
หนึ�ง แล้วนําเอาข้อมูลเหล่านั �นใช้เป็นเอกสารอ้างอิง เมื�อต้องการข้อมูลเหล่านี �ก็จะไปทําการวัด
หรือสงัเกตเอามาโดยตรง ข้อมลูที�ได้จะมีความถกูต้องและทนัสมยัเป็นปัจจบุนัมากกว่าข้อมลูทตุิย
ภูมิ ในการวิจยัครั �งนี �ผู้ วิจยัใช้การเก็บข้อมูลจากการสมัภาษณ์ส่วนบคุคล (personal interview) 
และมีการพบปะกันระหว่างผู้สมัภาษณ์ (ผู้ เก็บข้อมูล) และผู้ ให้สมัภาษณ์ (แหล่งข้อมูลโดยตรง) 
เป็นวิธีการหาข้อมูลปฐมภูมิที�ให้รายละเอียดได้อย่างละเอียด ลึกซึ �ง ทันสมัย ตรงตามความ
ต้องการ ถ้าให้สมัภาษณ์ไม่ปิดบงั ผู้ เก็บข้อมลูมีโอกาสสงัเกตท่าที พฤติกรรม อากปักิริยาของผู้ ให้
สมัภาษณ์ด้วย แตวิ่ธีนี �เป็นวิธีที�ต้องเตรียมการ ใช้เวลาและคา่ใช้จ่ายสงู โดยมีขั �นตอนการรวบรวม
ข้อมลู ดงันี � 

ขั �นตอนที� 1 : รวบรวมข้อมลูเกี�ยวกบัพื �นที�ศกึษา โดยศกึษาลกัษณะทางกายภาพ 
ชีวภาพของพื �นที�ศึกษา รวมถึงข้อมลูเบื �องต้นเกี�ยวกับจํานวนเกษตรกร จากเอกสารและสถิติของ
หนว่ยงานราชการ 

ขั �นตอนที� 2 : ศึกษาลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะทางชีวภาพ ลกัษณะทาง
เศรษฐกิจสงัคม และระบบการผลิตของฟาร์มของครัวเรือนเกษตรกรสวนยางพารา และครัวเรือน
เกษตรกรสวนปาล์มนํ �ามนัจากการสมัภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกร 
 
3.5 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 
หลังจากมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้ว ผู้ วิจัยนําข้อมูลที�ได้มา

วิเคราะห์ตามวตัถปุระสงค์ที�ได้กําหนดไว้ โดยมีขั �นตอนในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี � 
ขั �นตอนที� 1 : วิเคราะห์ข้อมลูสภาพทั�วไปของครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทํา

ฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนั 
ขั �นตอนที� 2 : วิเคราะห์ระบบการผลิตของระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและ

สวนปาล์มนํ �ามนั 
ขั �นตอนที� 3 : วิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทน  
ขั �นตอนที� 4 : เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน เช่น เปรียบเทียบรายได้ 

รายจา่ย และรายได้สทุธิระหวา่งระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนั 
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3.5.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลี�ย (arithmetic mean) เพื�อศึกษาการกระจายของข้อมูลประเภทจําแนก
หมวดหมู่ (norminal scale) เช่น เพศ ระดบัการศึกษา ลักษณะครัวเรือน แหล่งเงินกู้  เป็นต้น 
คา่สงูสดุ (maximum) และคา่ตํ�าสดุ (minimum) เช่น ลกัษณะทางเศรษฐกิจ และวิเคราะห์ผลผลิต
ของฟาร์ม  

3.5.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) อาศยักรอบการวิเคราะห์
เทคนิคทางเศรษฐศาสตร์ระบบการผลิต (technico-economic analysis framework of farm 
analysis) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี � 

(1) การวิเคราะห์ฟาร์มทั �งหมด (whole farm analysis) เป็นการวิเคราะห์
ภาพรวมของลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม ที�ดิน แรงงาน รายได้ในภาคเกษตร รายจ่ายในภาค
เกษตร รวมถึง รายได้นอกภาคเกษตร รายจา่ยในครัวเรือน หนี �สิน และการออม 

(2) การวิเคราะห์กิจกรรมทางการเกษตร (farm activity analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ระบบการผลิต ทั �งในสว่นของการใช้ปัจจยัการผลิต ผลผลิต ต้นทนุและผลตอบแทน 

ในการวิเคราะห์ทั �งสองประเดน็ข้างต้น ประกอบด้วย 
(1) การวดัโดยรวมทางกายภาพ (aggregate physical measurement) เป็น

การวดัการใช้ปัจจยัการผลิตและผลผลิตที�ได้รับ เช่น พื �นที� ผลผลิตทั �งหมด และปริมาณปุ๋ ยต่อไร่ 
เป็นต้น 

(2) การวดัโดยรวมทางการเงิน (aggregate financial measurement) เป็น
การวดัการใช้ต้นทนุผนัแปร ต้นทนุคงที� รายได้ทั �งหมด รายได้สทุธิ และกําไร 

(2.1) การวิเคราะห์ต้นทนุ ต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์มี 2 ชนิด คือ ต้นทนุ
ผนัแปรทั �งหมด (Total Variable Cost หรือ TVC) หมายถึง คา่ใช้จ่ายในการผลิต เนื�องจากการใช้
ปัจจยัผนัแปร โดยในการคดิต้นทนุจะคดิต้นทนุทั �งที�เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ต้นทนุอีกชนิดคือ 
ต้นทนุคงที�ทั �งหมด (Total Fixed Cost หรือ TFC) หมายถึง คา่ใช้จ่ายในการผลิต เนื�องจากการใช้
ปัจจยัการผลิตคงที� เชน่ ภาษีที�ดนิ คา่เสื�อมอปุกรณ์ และคา่เสียโอกาสเงินลงทนุ อตัราดอกเบี �ยที�ใช้
ในการคํานวณคิดจากอตัราดอกเบี �ยเงินฝาก ร้อยละ 0.75 ต่อปี ของธนาคารเพื�อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ณ ปี พ.ศ. 2553  

(2.2) การวิเคราะห์รายได้หรือผลตอบแทน เป็นการคํานวณรายได้
ทั �งหมด (total income) รายได้สุทธิ (net return) และกําไรสุทธิ (net profit) โดยรายได้ทั �งหมด 
หมายถึง ผลคณูระหว่างปริมาณผลผลิตกับราคาผลผลิต รายได้สุทธิ หมายถึง ส่วนต่างระหว่าง
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รายได้รวมจากการขายผลผลิตกบัต้นทนุผนัแปรทั �งหมด ส่วนกําไรสทุธิ หมายถึง ส่วนตา่งระหว่าง
รายได้รวมจากการขายผลผลิตกบัต้นทนุทั �งหมดในการผลิต   

3.5.3 การสร้างแบบจําลอง สําหรับการวิเคราะห์การสร้างแบบจําลองจะใช้
โปรแกรม OLYMPE วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย กําไรสทุธิระหว่างระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา
และระบบการทําฟาร์มปาล์มนํ �ามนั ในระยะเวลา 10 ปี ตั �งแตปี่ พ.ศ. 2553-2562 โดยคิดเฉพาะ
ต้นทนุที�เป็นตวัเงินเท่านั �น กําหนดให้การให้ผลผลิตยางพารา เท่ากบั 25 ปี และไม่คิดรายได้จาก
การขายไม้ยางพารา การให้ผลผลิตปาล์มนํ �ามัน เท่ากับ 25 ปี เช่นกัน และสร้างสถานการณ์
จําลองเพื�อให้ได้แบบจําลองระบบการทําฟาร์มจํานวน 5 แบบจําลอง ตามจํานวนรูปแบบระบบ
การทําฟาร์มที�สามารถจําแนกได้ในพื �นที�ศกึษา ทั �งนี �มีตวัแปรที�ใช้ในการสร้างแบบจําลอง คือ พื �นที�
ปลกู พนัธุ์ ระยะปลกู แรงงาน การใสปุ่๋ ย การจํากดัศตัรูพืช รูปแบบผลผลิต ปริมาณผลผลิต ต้นทนุ
ทั �งหมด รายได้ทั �งหมด และกําไรสทุธิ โดยกําหนดราคาผลผลิตยางพาราในรูปแบบของยางแผ่นดิบ
เท่ากับ 103 บาท/กิโลกรัม ราคาผลผลิตปาล์มนํ �ามันในรูปแบบของทะลาย เท่ากับ 3.71บาท/
กิโลกรัม  

โดยกําหนดให้มีการเปลี�ยนแปลงของปริมาณผลผลิตของยางพาราและ
ปาล์มนํ �ามนั ดงันี � 

 
ตารางที� 3.3 แสดงปริมาณการให้ผลผลิตยางพาราแตล่ะชว่งอาย ุ
 

อายุต้นยางพารา (ปี) ปริมาณการให้ผลผลิตยางพาราคิดเป็นร้อยละ 
7-9 64.47 
10-12 100.00 
13-15 80.00 
16-18 66.32 
19-25 56.84 

 
ที�มา : ดดัแปลงจาก อเนก กณุาละสิริ และพชัรินทร์ ศรีวารินทร์, 2550 
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ตารางที� 3.4 แสดงปริมาณการให้ผลผลิตปาล์มนํ �ามนัแตล่ะชว่งอาย ุ
 

อายุต้นปาล์มนํ 4ามัน (ปี) ปริมาณการให้ผลผลิตปาล์มนํ 4ามันคดิเป็นร้อยละ 
4 25.71 
5 28.57 
6 68.57 
7 85.71 

8-21 100.00 
22 91.43 
23 80.00 

24-25 57.14 

 
ที�มา : ดดัแปลงจาก นคร สาระคณุ และคณะ, 2541 
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บทที� 4 
 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื�องการสร้างแบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวน
ปาล์มนํ �ามนัในอําเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบี�ได้รายงานผลการศกึษาดงันี � 

1. ตอบสนองวตัถปุระสงค์ข้อ1:เพื�อศกึษาลกัษณะทางเศรษฐกิจสงัคม และระบบ
การผลิตของระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัประกอบด้วยประเด็น (1)การ
จําแนกระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามันในพื �นที�ศึกษา(2) ลักษณะทาง
เศรษฐกิจสงัคมของครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามัน
และ(3) ระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์ม
นํ �ามนั 

2. ตอบสนองวตัถุประสงค์ข้อ2: เพื�อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของระบบ
การทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนั  

3. ตอบสนองวตัถปุระสงค์ข้อ3 :เพื�อเปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนระหว่าง
ระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนั 

 4. ตอบสนองวัตถุประสงค์ข้อ4:เพื�อสร้างแบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวน
ยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนั 
 
4.1  ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม และระบบการผลิตของระบบการทาํฟาร์มสวนยางพารา                      
      และสวนปาล์มนํ 'ามัน 

  
 4.1.1 การจาํแนกระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ 'ามัน  
 

จากการศกึษาสามารถจําแนกระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราในพื �นที�ศกึษาโดย
มีเกณฑ์(1)การทํากิจกรรมทางการเกษตร(Farm Household Activity) ของครัวเรือน(2) การถือ
ครองที�ดินเพื�อกิจกรรมทางการเกษตรแตล่ะกิจกรรมของครัวเรือนเกษตรกรนบัหมายความรวมถึง
ดําเนินกิจกรรมในพื �นที�แปลงเดียวและหลายแปลง ซึ�งจากการศกึษาพบว่าสามารถจําแนกระบบ
การทําฟาร์มในพื �นที�ศึกษาได้ 4 ระบบหลกัได้แก่  ระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราเชิงเดี�ยวพบ  
ร้อยละ  42.20   ระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนัเชิงเดี�ยวพบร้อยละ   19.28    ระบบการทํา
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ฟาร์มสวนยางพาราร่วมกับการทําสวนปาล์มนํ �ามนัพบร้อยละ   30.27    และระบบการทําฟาร์ม
สวนยางพาราร่วมกบัการปลกูไม้ผลพบร้อยละ 8.27 ดงัแสดงในตารางที� 4.1 

 
ตารางที� 4.1 การจําแนกระบบการทําฟาร์มในพื �นที�ศกึษา    n=109 

ระบบการทาํฟาร์ม จาํนวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราเชิงเดี�ยว 46 42.20 
ระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนัเชิงเดี�ยว 21 19.26 
ระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามันร่วมกับการทําสวน
ยางพารา 

33 30.27 

ระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราร่วมกบัการปลกูไม้ผล 9 8.27 
รวม 109 100.00 

 
ซึ�งลกัษณะโดยทั�วไปของระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนั

ทั �ง 4 ระบบดงัรายละเอียดดงันี � 
 

(1) ลกัษณะการดําเนินงานระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราเชิงเดี�ยว 
             ครัวเ รือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราส่วนใหญ่ยังคงเลือกปลูก

ยางพาราเชิงเดี�ยวอยู ่เนื�องจากครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารามีความเชื�อมั�นในอาชีพการทํา
สวนยางพาราว่าเป็นอาชีพที�ให้ผลตอบแทนที�มั�นคงในระยะยาว การทํากิจกรรมการเกษตรอื�น ๆ 
ร่วมด้วยพบวา่มีข้อจํากดัในด้านเงินลงทนุและแรงงาน ประกอบกบัปัญหาด้านแรงงานในครัวเรือน
ที�ไมเ่อื �ออํานวยตอ่การทํากิจกรรมทางการเกษตรหลายอยา่ง และพบว่าแรงงานในครัวเรือนมกัเป็น
แรงงานรุ่นพอ่แม ่สว่นบตุรหลานนั �นต้องไปศกึษาเลา่เรียนหรือประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร ไม่มี
เวลามาชว่ยในกิจกรรมการเกษตรของครัวเรือน  

 
 (2) ระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนัเชิงเดี�ยว  

     จากการวิจยั พบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ �ามนัเชิงเดี�ยวใน
อําเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบี� มีสภาพพื �นที�ปลกูปาล์มนํ �ามนัทั �งพื �นที�ราบ พื �นที�ลาดชนัน้อยไป 
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จนถึงพื �นที�ลาดชนัสูง  โดยหากครัวเรือนใดปลูกปาล์มนํ �ามนัในพื �นที�ที�มีความลาดชนัเกินร้อยละ 
12 จําเป็นต้องมีการปรับสภาพพื �นที�เพื�อให้สะดวกตอ่การปลกูปาล์มนํ �ามนั และนั�นหมายถึงต้นทนุ
ในการผลิตก็เพิ�มตามไปด้วย ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ �ามนัเชิงเดี�ยวแบง่เป็น 2 ประเภท 
คือ ประเภทแรก ในอดีตเคยเป็นครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารามาก่อน และได้เปลี�ยนพื �นที�
ปลูกยางพาราหันมาปลูกปาล์มนํ �ามนัแทน จากผลพวงของนโยบายการส่งเสริมการปลูกปาล์ม
นํ �ามนัของภาครัฐที�ผ่านมา และประเภทที�สอง ประกอบอาชีพทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนัมาตั �งแต่
เริ�มแรก 

 (3) ระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราร่วมกบัการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนั  
     ลกัษณะการปลกูของระบบนี � คือ ครัวเรือนเกษตรกรปลกูยางพาราแยก

แปลงกับปาล์มนํ �ามัน โดยพบว่าพื �นที�ปลูกยางพารามักปลูกในพื �นที�ราบ และพื �นที�ปลูกปาล์ม
นํ �ามนัมกัปลูกในพื �นที�ลูกคลื�นลอนลาดหรือพื �นที�สูง ซึ�งเป็นพื �นที�ที�ไม่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์ม
นํ �ามัน  ส่วนใหญ่พบว่าครัวเรือนเกษตรกรทําการปลูกยางพารามาก่อน เมื�อปาล์มนํ �ามันได้
กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที�สําคญัของประเทศไทยอีกชนิดหนึ�งรัฐบาลจึงมอบหมายให้สํานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง (สกย.) ปลูกแทนยางเก่าด้วยปาล์มนํ �ามันพันธุ์ ดี อันเป็น
มาตรการหนึ�งในนโยบายแก้ปัญหาราคายางตกตํ�าระยะยาว ตามแผนพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที� 8 และตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันายางพาราครบวงจร ปี 2542-2546 ที�
กําหนดให้ลดพื �นที�ปลกูยาง 3 แสนไร่ และให้ปลกูทดแทนด้วยเศรษฐกิจที�ให้ผลตอบแทนคุ้มคา่กว่า 
ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกรในอําเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี� จํานวนมากหนัมาปลูกปาล์มนํ �ามนั
โดยบางครัวเรือนตดัสินใจเลิกปลกูยางพาราไปเลย แตบ่างครัวเรือนยงัคงเลือกปลกูยางพาราร่วม
ไปกับการปลูกปาล์มนํ �ามัน ครัวเรือนเกษตรกรในระบบนี �มีแรงงานครัวเรือนไม่เพียงพอต่อ                   
การดําเนินกิจกรรมการเกษตรทั �งสอง จึงมีการจ้างแรงงานเกิดขึ �น ได้แก่ จ้างแรงงานกรีดยางพารา 
จ้างแรงงานเก็บเก็บเกี�ยวปาล์มนํ �ามัน รวมถึงจ้างแรงงานเพื�อดูแลรักษาสวนยางพาราและ                             
สวนปาล์มนํ �ามนั (สํานกังานกองทนุสงเคราะห์การทําสวนยาง,2529) 

 (4) ระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราร่วมกบัการปลกูไม้ผล 
               จากการศึกษาพบว่าระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราร่วมกับการปลูก

ไม้ผลมีลกัษณะการปลูกยางพาราแบบแยกแปลงกับไม้ผล ไม้ผลที�พบว่าครัวเรือนเกษตรกรนิยม
ปลกู ได้แก่ มงัคดุ ทเุรียน และกล้วย  ซึ�งพบว่ามีการปลกูกล้วยเป็นพืชแซมยางพาราในช่วงก่อนที�
ยางพาราจะให้ผลผลิตด้วย ครัวเรือนเกษตรกรเลือกผลิตไม้ผลร่วมกับการปลูกยางพารา เพราะ
หวงัวา่จะมีรายได้เพิ�มขึ �นจากการจําหนา่ยไม้ผลที�ปลกูไว้ เพื�อชว่ยแก้ปัญหารายได้ที�ไม่แน่นอนของ
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ครัวเรือนเนื�องจากราคายางพาราที�มีความผันผวนทุกปี แต่กลับพบว่าในช่วงหลายปีที�ผ่านมา
ครัวเรือนเกษตรกรต้องเผชิญกับราคาไม้ผลที�ตกตํ�าอย่างมากทําให้ขาดทุน แตค่รัวเรือนเกษตรกร
ยงัคงเลือกทําการผลิตไม้ผลควบคูไ่ปกบัการปลกูยางพารา เพราะถึงแม้ว่าจะขายผลผลิตไม้ผลได้
ราคาตํ�าในบางปี แต่ครัวเรือนเกษตรกรเองก็สามารถนําผลผลิตไม้ผลที�ได้นั �นมาบริโภคภายใน
ครัวเรือนทําให้ไมต้่องเสียเงินซื �อจากแหล่งอื�น รวมถึงสามารถนําผลผลิตเหล่านั �นไปแจกจ่ายให้แก่
เพื�อนบ้าน เป็นการสร้างมิตรไมตรีไว้อีกด้วย สภาพพื �นที�ที�ปลกูไม้ผลเป็นพื �นที�ราบ เพราะเป็นสภาพ
พื �นที�ที�ครัวเรือนเกษตรกรคิดว่ามีความเหมาะสมต่อการปลูกมากกว่าพื �นที�ที�มีความลาดชันสูง 
เนื�องจากลกัษณะพื �นที�ปลูกมีผลต่อปริมาณผลผลิต อย่างไรก็ตาม กรณีครัวเรือนเกษตรกรปลูก
กล้วยเป็นพืชแซมยางพาราช่วงที�ยางพารายงัไม่ให้ผลผลิต พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรปลกูในพื �นที�
ลกูคลื�นลอนลาดด้วย 

 
4.1.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทาํ 
       ฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ 'ามัน 

 
(1) ลักษณะพื 'นฐานของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราและสวน

ปาล์มนํ 'ามันทั 'ง 4 ระบบหลัก 
       เมื�อทําการศึกษาลกัษณะพื �นฐานของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราและ

สวนปาล์มนํ �ามนัในอําเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี� ทั �ง 4 ระบบ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย               
มีอายรุะหวา่ง 31-55 ปี จากกลุ่มตวัอย่างมีอายเุฉลี�ยในทั �ง 4 ระบบ 43.07 ปี  เมื�อพิจารณาจะเห็น
ได้วา่เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในวยัแรงงาน (วยัแรงงาน มีอายรุะหว่าง 15-59  ปี) เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราและชาวสวนปาล์มโดยสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ  รองลงมานบัถือศาสนาอิสลาม   
 ด้านระดบัการศกึษา พบวา่ เกษตรกรชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัทั �ง 4 
ระบบส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัชั �นประถมศกึษาตอนปลายเฉลี�ยในทั �ง 4 ระบบ ร้อยละ 48.94 
และมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี�ยใน 4 ระบบจํานวน 2.35 คน สดัส่วนของเพศชายและเพศ
หญิงในครัวเรือนเกษตรกรมีเท่ากนั  โดยมีแนวโน้มที�สมาชิกของครัวเรือนเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือรุ่น
บุตรหลานจะกลบัมาประกอบอาชีพทางการเกษตรสืบต่อจากบิดามารดาน้อยลง  เนื�องจากเกิด
คา่นิยมเกี�ยวกบัการประกอบอาชีพเกษตรกรรมว่าเป็นอาชีพที�ลําบาก อีกทั �งยงัไม่ได้รับการยกย่อง
จากผู้บคุคลอื�นอีกด้วย ดงันั �นหากมีโอกาสอื�น เช่น ทํางานในโรงงานอตุสาหกรรม พนกังานบริษัท 
รับราชการ และค้าขาย ผู้ ที�เป็นบิดามารดาหรือสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรเองก็จะตดัสินใจเลือก
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ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรดงักลา่ว โดยพื �นที�ทําการเกษตรที�มีอยู่เดิมนั �นจะไม่ขาย แตอ่าจจะ
จ้างแรงงานเพื�อมาดแูลและเก็บเกี�ยวผลผลิตแทน อยา่งไรก็ตาม  

 เกษตรกรได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าระดบัการศกึษาที�ไม่สงูของพวกเขาไม่ได้เป็น
อุปสรรคต่อการดําเนินการผลิตภายในฟาร์มอย่างที�หลายคนเข้าใจ เพราะทักษะในการทํา
การเกษตรนั �น โดยเฉพาะอย่างยิ�งการทําฟาร์มสวนยางพาราและการทําสวนปาล์ม พวกเขาได้รับ
การถ่ายทอดแบบรุ่นสู่รุ่นมาจากบรรพบุรุษประกอบกับการพูดคุยสอบถามกันกับเพื�อนบ้านใน
ละแวกเดียวกัน พบว่าเกษตรกรชาวสวนยางพาราและชาวสวนปาล์มนํ �ามันมีประสบการณ์ทํา
การเกษตรในทั �ง 4 ระบบเฉลี�ย 16.49 ปี   สําหรับการเป็นสมาชิกกลุ่มของเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา พบว่า มีสถาบนัทางการเกษตรที�เกี�ยวข้องกบัการประกอบอาชีพทําฟาร์มสวนยางพารา
และสวนปาล์มนํ �ามันมากมายที�ครอบคลุมหลายตําบล ในอําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี� เช่น 
สหกรณ์กองทนุสวนยางคลองทอ่มเหนือ จํากดั ตั �งอยู่ที�ตําบลคลองท่อมเหนือ สหกรณ์กองทนุสวน
ยางตําบลเพหลา จํากดั ตั �งอยูที่�ตําบลเพหลา สหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านบางบอน จํากดั ตั �งอยู่ที�
ตําบลพรุดินนา สหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านห้วยพลหูนงั จํากดั ตั �งอยู่ที�ตําบลทรายขาว สหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านดินนา จํากัด ตั �งอยู่ที�ตําบลคลองพน สหกรณ์การเกษตรคลองท่อม จํากัด 
ตั �งอยูที่�ตําบลคลองทอ่มใต้ แตก่ลบัพบวา่เกษตรกรชาวสวนยางพาราและชาวสวนปาล์มนํ �ามนัของ
ทั �ง 4 ระบบ สว่นใหญ่ไมน่ิยมเข้าเป็นสมาชิกกลุม่สงูถึง เฉลี�ยร้อยละ 68.64 ซึ�งลกัษณะพื �นฐานของ
ครัวเรือนเกษตรกรในแตล่ะระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา แสดงรายละเอียดดงัตารางที� 4.2 
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ตารางที� 4.2 ลกัษณะพื �นฐานของครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัทั �ง 4ระบบหลกัในอําเภอคลองทอ่ม  
                    จงัหวดักระบี�                                                                                                                                                                            (n=109) 

รายการ 
ยาง+ปาล์ม (n=33) ยาง (n=46) ปาล์มนํ 'ามัน (n=21) ยาง+ไม้ผล (n=9) 

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
อายเุฉลี�ย (ปี) 44.92 43.48 43.57 40.33 
เพศ (ครัวเรือน)         
   - ชาย 18 54.54 32 69.57 14 66.67 5 55.56 
   - หญิง 15 45.46 14 30.43 7 33.33 4 44.44 
ระดบัการศกึษา (ครัวเรือน)         
   - ประถมศกึษาตอนต้น 10 30.30 3 6.52 1 4.76 2 22.22 

   - ประถมศกึษาตอนปลาย 18 54.54 27 58.70 8 38.10 4 44.44 

   - มธัยมศกึษาตอนต้น 0 0.00 9 19.57 6 28.57 2 22.22 
   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 3 9.09 4 8.70 4 19.05 0 0.00 
   - ปวช./ปวส. 2 6.07 3 6.52 2 9.52 1 11.11 
ศาสนา (ครัวเรือน)         
   - พทุธ 22 66.66 42 91.30 19 90.48 7 77.78 
  - อิสลาม 11 33.34 4 8.70 2 9.52 2 22.22 
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ตารางที� 4.2 (ตอ่)                                                                                                                                                                                       (n=109) 

รายการ 
ยาง+ปาล์ม (n=33) ยาง (n=46) ปาล์มนํ 'ามัน (n=21) ยาง+ไม้ผล (n=9) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

สถานภาพ (ครัวเรือน)     

   - โสด 0 0.00 2 4.35 0 0.00 1 11.11 
   - สมรส 30      92.86 44 95.65 21  100.00 8 88.89 

   -หม้าย 
 

    3                     7.14                          0                      0.00           
 
 

0     00.00            
 

        0                00.00 
 

ประสบการณ์ทําการเกษตรเฉลี�ย (ปี) 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 

 15.68  17.32 
 

 
15.48 

 
17.49 

   - ชาย 17 51.51 28 60.86 11 52.38 6 66.67 
   - หญิง 16 48.49 18 39.14 10 47.62 3 33.33 
     รวม 33 100.00 46 100.00 21 100.00 9 100.00 

การเป็นสมาชิกกลุม่ (ครัวเรือน)         
   - เป็น 11 33.33 19 41.30 6 28.57 2 22.22 

   - ไมเ่ป็น 22 66.67 27 58.70 15 71.43 7 77.78 
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(2) การประกอบอาชีพของครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทาํฟาร์มสวน
ยางพาราและสวนปาล์มนํ 'ามันทั 'ง 4ระบบ 
  การปลกูยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัถือว่าเป็นการสร้างพื �นที�สีเขียวให้กบั
ประเทศไทยเป็นอย่างดี ร่มเงายางพาราและสวนปาล์มนํ �ามันช่วยรักษาความชุ่มชื �น รากของ
ยางพาราช่วยในการยึดเกาะดินลดการพงัทลายและการชะล้างหน้าดิน นอกจากนี � ยางพาราและ
ปาล์มนํ �ามนัยงัเป็นพืชที�ก่อให้เกิดรายได้และสร้างความมั�นคงให้แก่เกษตรกร เนื�องจากเป็นพืชที�
ให้ผลผลิตเกือบตลอดปีเป็นระยะเวลายาวนาน เนื�องด้วยเป็นผลผลิตทางการเกษตรจึงเกิดปัญหา
ความผนัผวนด้านราคาอย่างหลีกเลี�ยงได้ยาก แตก็่ยงัคงเป็นพืชที�สร้างอาชีพหลกัให้กับครัวเรือน
เกษตรกรไทยจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งครัวเรือนเกษตรกรในภาคใต้ จากกลุ่มตัวอย่าง
ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มนํ �ามนัชี �ให้เห็นว่าการประกอบอาชีพการทําฟาร์ม
สวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัเป็นอาชีพหลกัทั �งสิ �นในทั �ง 4 ระบบ ซึ�งเมื�อศกึษาอาชีพรองของ
เกษตรกรทั �ง 4 ระบบพบวา่ระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัส่วนใหญ่มีอาชีพ
รองได้แก่รับจ้างทั�วไปร้อยละ 54.54  ระบบการทําสวนยางพาราเชิงเดี�ยวอาชีพรองส่วนใหญ่ได้แก่
รับจ้างทั�วไป คิดเป็นร้อยละ 36.96 ระบบการทําสวนปาล์มเชิงเดี�ยวอาชีพรองส่วนใหญ่ได้แก่
รับจ้างทั�วไป คดิเป็นร้อยละ 52.38 และระบบการทําสวนยางพาราและทําสวนผลไม้อาชีพรองส่วน
ใหญ่ได้แก่รับจ้างทั�วไปคิดเป็นร้อยละ  33.33  (ตารางที� 4.3)  สําหรับเกษตรกรที�ไม่มีอาชีพรองให้
เหตุผลว่าถึงแม้จะมีเวลาเหลือจากการดําเนินกิจกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มนํ �ามัน ซึ�ง
สามารถนําเวลาที�ว่างนั �นไปประกอบอาชีพอื�นเพื�อเป็นแหล่งรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้ แตเ่กษตรกร
บางรายมีอายุมาก บางรายต้องมีภาระเลี �ยงดูบุตรหลานหรือพ่อแม่ ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบอาชีพรอง ในขณะที�เกษตรกรอีกจํานวนหนึ�งมีความเห็นว่ารายได้จากการขายผลผลิต
ยางพาราและปาล์มนํ �ามนัเพียงพอตอ่การดํารงชีพแล้ว  
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ตารางที� 4.3 การประกอบอาชีพรองของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราใน 4 ระบบหลกัใน 
อําเภอ คลองทอ่ม จงัหวดักระบี� 
 

อาชีพรอง ยาง+ปาล์ม (n=33) ยาง (n=46) ปาล์มนํ 'ามัน (n=21) ยาง+ไม้ผล (n=9) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ปลกูปาล์มนํ �ามนั 0 100.00 0 0.00 0 100.00 0 0.00 
ปลกูไม้ผล 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 
ค้าขาย 2 6.06 3 6.52 0 0.00 2 22.22 

รับจ้างทั�วไป 18 54.54 17 36.96 11 52.38 3 33.33 
รับเย็บผ้า 0 0.00 1 2.17 0 0.00 0 0.00 

ซอ่มรถมอเตอร์ไซค์ 0 0.00 1 2.17 0 0.00 0 0.00 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 18.18 3 6.52 9 19.56 2 22.22 
พนกังานบริษัท/โรงงาน 4 12.12 2 4.35 1 2.17 2 22.22 

ไมม่ีอาชีพรอง 3 9.09 19 41.30 0 0.00 0 0.00 

 
(3) ลักษณะการถือครองที�ดนิของครัวเรือนเกษตรกร 

  ภาพรวมทั �ง 4 ระบบ ครัวเรือนเกษตรกรมีพื �นที�ถือครองทั �งหมดตอ่ครัวเรือน
เฉลี�ย 26.04 ไร่ และมีพื �นที�ถือครองทําการเกษตรทั �งหมดตอ่ครัวเรือนเฉลี�ย 24.42 และเมื�อศกึษา
การมีเอกสารสิทธิhในพื �นที�ถือครองทั �ง 4 ระบบ พบว่า ส่วนใหญ่ครัวเรือนเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิh 
ซึ�งในระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัพบว่าไม่มีเอกสารสิทธิhร้อยละ 36.34 
รองลงมามีเอกสารสิทธิhประเภท ทบ.5 คิดเป็นร้อยละ 45.45 ในระบบการทําสวนยางพารา
เชิงเดี�ยวพบว่าเอกสารสิทธิhประเภทโฉนด ร้อยละ 36.96 รองลงมามีเอกสารสิทธิhประเภทน.ส.3          
คิดเป็นร้อยละ 30.43 ในระบบการทําสวนปาล์มนํ �ามนัเชิงเดี�ยวพบว่าไม่มีเอกสารสิทธิhร้อยละ
52.38 รองลงมามีเอกสารสิทธิhประเภทโฉนด คิดเป็นร้อยละ 23.81และในระบบการทําสวน
ยางพาราร่วมกับไม้ผลพบว่าเอกสารสิทธิhประเภทโฉนด ร้อยละ 33.33 รองลงมามีเอกสารสิทธิh

ประเภทน.ส.3ก และไมมี่เอกสารสิทธิhเทากนัคดิเป็นร้อยละ 22.22 (ตารางที� 4.4) 
 

(4) แหล่งเงนิทุนในการผลิต 
                              การดําเนินกิจกรรมภายในฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามันทั �ง 4 
ระบบตั �งแต่การเตรียมพื �นที� การปลกู การดแูลรักษา การเก็บเกี�ยวผลผลิตยางพารา ตลอดจนการ
โค่นล้มต้นยางพารา กล่าวคือในทุกขั �นตอนของการทําฟาร์มล้วนแต่ต้องการเงินทุนในการ
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ปฏิบตัิงานทั �งสิ �น ดงันั �นอาจกล่าวได้ว่าแหล่งเงินทุนเป็นสิ�งสําคญัอนัดบัต้น ๆ ครัวเรือนเกษตรกร
หลายครัวเรือนประสบกับปัญหาเงินทุนไม่เพียงพอ จึงต้องกู้ ยืมเงินทนุจากสถาบนัการเงินตา่ง ๆ 
เช่น ธนาคารพาณิชย์ กลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมไปถึงแหลง่กู้ เงินนอกระบบ  
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ตารางที� 4.4 ลกัษณะการถือครองที�ดนิของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัทั �ง 4 ระบบหลกั ในอําเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบี� 

รายการ 
ยาง+ปาล์ม (n=33) ยาง (n=46) ปาล์มนํ 'ามัน (n=21) ยาง+ไม้ผล (n=9) 

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
พื �นที�ถือครองทั �งหมดตอ่ครัวเรือนเฉลี�ย (ไร่) 31.11 27.11 26.11 19.86 
พื �นที�ทําการเกษตรตอ่ครัวเรือนเฉลี�ย (ไร่) 28.31 26.31 25.29 17.79 
 - ปลกูยางพารา 18.32 18.32 0.00 0.00 
 - ปลกูปาล์มนํ �ามนั 7.99 0.00 19.13 0.00 
- ปลกูไม้ผล 0.00 0.00 0.00 14.14 
เอกสารสทิธิh (ครัวเรือน)         
- โฉนด 1 3.03 17 36.96 5 23.81 3 33.33 
- น.ส. 3   0 8.33 14 30.43 2 9.52 1 11.11 
- น.ส. 3 ก. 0 0.00 6 13.04 2 9.52 2 22.22 
- ส.ค. 1   5 15.15 0 0.00 0 0.00 1 11.11 
- ท.บ. 5 15 45.45 1 2.17 1 4.76 0 0.00 
- ไมม่ีเอกสารสทิธิh 12 36.34 8 17.39 11 52.38 2 22.22 
ของตนเอง 25 75.75 28 60.87 16 76.19 3 33.33 
กู้ยืม 8 24.25 18 39.13 5 23.81 6 66.67 
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 (5) รายได้และรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกร 
                              รายได้ทั �งหมดเฉลี�ยของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราและสวนปาล์ม
นํ �ามนัในทั �ง 4  ระบบพบวา่ระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนัเชิงเดี�ยว เป็นระบบที�สร้างรายได้แก่
ครัวเรือนเกษตรกรสงูที�สดุที�สดุเมื�อเทียบกบัระบบอื�น ๆ เท่ากบั 437,740.58 บาทตอ่ครัวเรือนตอ่ปี 
ส่วนระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราเชิงเดี�ยวสร้างรายได้ทั �งหมดเฉลี�ยตํ�าที�สุด เท่ากับ 
360,874.64 บาทตอ่ครัวเรือนตอ่ปี สําหรับรายจ่ายทั �งหมดของครัวเรือนพบว่าระบบการทําสวน
ปาล์มนํ �ามันและทําสวนยางพารามีรายจ่ายสุทธิสูงที�สุดโดยมีรายจ่ายสุทธิ 265,348.7บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปีส่วนรายจ่ายทั �งหมดของครัวเรือนในระบบการทําสวนยางพาราเชิงเดี�ยวมีรายจ่าย
สทุธิตํ�าสดุเทา่กบั 214,277.96บาทตอ่ครัวเรือนตอ่ปี สําหรับเงินออมพบว่าเกษตรกรในทั �ง 4 ระบบมี
เงินออมอยู่ในระดบัมากกว่า 50,000 บาทตอ่ครัวเรือนและมีหนี �สินในทั �ง 4 ระบบโดยส่วนใหญ่มี
หนี �สินมากกวา่ 60,000 บาทตอ่ครัวเรือน(ตารางที� 4.5) 

 
ตารางที� 4.5 รายได้และรายจา่ยของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัใน 
                4 ระบบหลกัในอําเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบี� 
 

หนว่ย : บาทตอ่ครัวเรือนตอ่ปี 

รายละเอียด 
ยาง+ปาล์ม 
(n=33) 

ยาง 
(n=46) 

ปาล์มนํ 'ามัน  
(n=21) 

ยาง+ไม้ผล  
(n=9) 

1. รายได้ทั �งหมดของครัวเรือนเฉลี�ย 395,739.94 360,874.64 437,740.58 373,445.58 
    1.1 รายได้ในภาคการเกษตรเฉลี�ย 301,453.62 224,816.30 299,264.17 230,994.26 
    1.2 รายได้นอกภาคการเกษตรเฉลี�ย 94,286.32 132,058.34 135,476.41 142,451.32 
2. รายจา่ยทั �งหมดของครัวเรือนเฉลี�ย 265,348.71 214,277.96 258,414.79 222,308.60 
     2.1 รายจ่ายในภาคการเกษตรเฉลี�ย 63,890.45 30,026.90 59,275.87 31,031.11 
     2.2 รายจ่ายนอกภาคการเกษตรเฉลี�ย 201,458.26 184,251.06 199,138.92 191,277.49 
3. เงินออมปัจจบุนัเฉลี�ย (บาทตอ่ครัวเรือน) 92,005.43 52,098.02 69,563.73 65,855.21 
4. หนี �สนิปัจจบุนัเฉลี�ย (บาทตอ่ครัวเรือน) 60,142.88 61,268.43 53,199.75 92,453.16 
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 4.1.3 ระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทาํฟาร์มสวน   
        ยางพาราและสวนปาล์มนํ 'ามันทั 'ง 4 ระบบ 
 
          สําหรับระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทําฟาร์มสวน

ยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัทั �ง 4 ระบบหลกั  มีรายละเอียด ดงันี � 
(1) ระบบการผลิตของระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราเชิงเดี�ยว 

                  วัตถุประสงค์ของครัวเรือนเกษตรกรในระบบนี �คือ เพื�อเป็นรายได้หลักของ
ครัวเรือน เป็นการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมมาจากบรรพบุรุษและมีความต้องการให้รุ่นลูกรุ่น
หลานยงัคงทําฟาร์มเชน่นี �ตอ่ไปเรื�อย ๆ มีพื �นที�ปลกูยางพาราเฉลี�ยครัวเรือนละ 17.24 ไร่ พนัธุ์ยางที�
เกษตรกรในระบบนี �นิยมปลกูมากที�สดุ คือ RRIM 600 เนื�องจากเกษตรกรเห็นว่าสามารถหาซื �อได้
ง่าย เป็นพนัธุ์ที�เพื�อนบ้านนิยมใช้ อีกทั �งมีลกัษณะประจําพนัธุ์ที�ดี กลา่วคือ เป็นพนัธุ์ที�สามารถปลกู
ในพื �นที�ลาดชนัได้ ให้ผลผลิตสงูทั �งในระยะ 2 ปีแรก และปีกรีดตอ่ ๆ มา โดยในช่วงผลดัใบผลผลิต
จะลดลงเพียงเล็กน้อย มีจํานวนต้นเปลือกแห้งน้อย พนัธุ์ยางที�เกษตรกรนิยมปลูกรองลงมา คือ 
BPM 24 โดยให้เหตผุลว่าเป็นพนัธุ์ที�ปลกูได้ในพื �นที�ลาดชนั สามารถต้านทานโรคใบร่วงที�เกิดจาก
เชื �อไฟทอปโทราได้ดีมาก อีกทั �งยงัพบอาการเปลือกแห้งน้อยอีกด้วย โดยใช้วสัดปุลกูเป็นยางชําถงุ
เพราะสะดวก  และโตเร็ว  ยางชําถงุที�ใช้เกษตรกรซื �อมาจากพอ่ค้าในชมุชน และชมุชนใกล้เคียง ใช้
ระยะการปลูก  2.5 x 9 เมตร    3 x 7 เมตร  และ 3 x 8 เมตร เพื�อให้จํานวนขั �นบนัไดน้อยลง 
ในช่วงยางอ่อนเกษตรกรมีการตดัแตง่กิ�งต้นยางเพื�อให้ปราศจากกิ�งก้านละปุ่ มปม และทาปนูขาว
บริเวณที�ตดัเพื�อเคลือบบาดแผลและป้องกันเชื �อโรคเข้าทําลายต้นยาง ส่วนระบบกรีดที�ใช้ได้แก่ 
1/3 S 2d/3   1/4S 3d/4   1/3S 5d/6 และ 1/3S 6d/7 ซึ�งจะเห็นว่าเกษตรกรยงัคงใช้ระบบกรีดที�มี
ความถี�สงูอยู ่เพราะต้องการรายได้มาใช้จา่ยในฟาร์มและในครัวเรือน อายเุปิดกรีดเฉลี�ยของระบบ
นี � คือ 7.25 ปี เกษตรกรบางครัวเรือนเปิดกรีดขณะยางอาย ุ8-9 ปี เนื�องจากประสบกับปัญหาต้น
ยางเจริญเติบโตไม่เต็มที� ครัวเรือนเกษตรกรจึงมีวิธีการแก้ไขโดยการใส่ปุ๋ ยให้กับต้นยางมากขึ �น 
เช่น จากเดิมใส่ปุ๋ ยเพียง 1 ครั �งต่อปี เพิ�มมาเป็น 2 ครั �งต่อปี  อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรอีก
จํานวนหนึ�งที�ยงัคงใส่ปุ๋ ยให้แก่ต้นยางเพียงปีละ 1 ครั �ง เนื�องจากไม่อยากเพิ�มต้นทุนการผลิตจาก
ราคาปุ๋ ยเคมีที�สงูขึ �นอยา่งตอ่เนื�องนั�นเอง ปริมาณการใส่ปุ๋ ยโดยเฉลี�ยกรณีปุ๋ ยเคมีเท่ากบั 30 กิโลกรัม/
ไร่/ปี กรณีปุ๋ ยอินทรีย์เฉลี�ยอยู่ที� 40 กิโลกรัม/ไร่/ปี สตูรปุ๋ ยเคมีที�เกษตรกรเลือกใช้มากที�สุด ได้แก่ 
ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 รองลงมา คือ ปุ๋ ยสูตร 12-5-14 นอกจากนั �นเกษตรกรร้อยละ 38.23 หากพื �นที�
ภายในสวนยางพารามีวชัพืช เช่น หญ้าคา หญ้ามาเลเซีย เป็นต้น จะถูกกําจดัโดยการถาก ดาย 
เฉลี�ยปีละ 3 ครั �ง และใช้สารเคมีกําจดัวชัพืชเฉลี�ยปีละ 1 ครั �ง ในปริมาณ 1.32 ลิตร/ไร่  
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 ด้านการใช้แรงงานภายในฟาร์ม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภายใน
ครัวเรือน ร้อยละ 69.75 เป็นแรงงานจ้าง ร้อยละ 30.25 แบง่เป็น แรงงานจ้างประจํา ร้อยละ 12.76 
ได้แก่ แรงงานจ้างกรีด และแรงงานจ้างชั�วคราว ร้อยละ 17.49 จ้างในกิจกรรมกําจัดวัชพืช                 
ปรับพื �นที� ใสปุ่๋ ย โดยเป็นแรงงานเพศชายมากกวา่เพศหญิง กรณีที�จ้างแรงงานกรีดปัจจยัที�มีผลตอ่
การตดัสินใจเลือกแรงงานจ้างกรีดของครัวเรือนเกษตรกรในระบบนี � ได้แก่ ฝีมือการกรีด เงื�อนไข
การแบง่สรรผลประโยชน์ ที�พบมากคือ เจ้าของสวน : ลกูจ้าง เท่ากบั 55 : 45 และ 60 : 40 ปัจจยั
อีกประการหนึ�งคือ แรงงานจ้างกรีดเป็นคนรู้จักหรือญาติพี�น้อง สําหรับผลผลิตพบว่าระบบนี �
สามารถผลิตยางได้ปริมาณเฉลี�ย 205.81 กิโลกรัม/ไร่/ปี จะเห็นได้ว่าปริมาณผลผลิตที�เกษตรกรได้
นั �นตํ�ากว่าปริมาณที�หน่วยงานที�เกี�ยวข้องแนะนํา ทั �งนี �อาจเป็นผลมาจากการเลือกใช้สูตรปุ๋ ยที�ไม่
เพียงพอหรือตรงกบัความต้องการของต้นยาง ผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในรูปของยางแผ่นดิบ คิดเป็น
ร้อยละ 61.08 และในรูปนํ �ายางสด ร้อยละ 38.92 เปอร์เซ็นต์ยางแห้งเฉลี�ย 32 เปอร์เซ็นต์ ทั �งนี �
เกษตรกรส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 60.87 ไม่ได้ขอทุนจากกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง      
(ตารางที� 4.6) 

 สําหรับปัญหาที�ในระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราเชิงเดี�ยว  สามารถสรุป
ได้ดงันี � (1) ด้านสภาพพื �นที�ที�เป็นพื �นที�ลูกคลื�นลอนลาดและพื �นที�สูง ส่งผลต่อความสะดวกใน               
การปฏิบตัิงานของแรงงานและการเจริญเติบโตของต้นยาง (2) ปัญหาด้านปัจจยัการผลิต คือ ปุ๋ ย 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งปุ๋ ยเคมีมีราคาสูง จึงทําให้มีการลดการใช้ปุ๋ ยรวมถึงการหันมาใช้ปุ๋ ยอินทรีย์
ร่วมกบัการใช้ปุ๋ ยเคมีกนัมากขึ �น เพื�อหวงัว่าจะเป็นการลดการใช้ปุ๋ ยเคมีลง ทําให้เป็นการลดต้นทนุ
ทางหนึ�ง (3) ปริมาณผลผลิตตํ�าเมื�อเทียบกบัที�สถาบนัวิจยัยางแนะนํา เป็นผลมาจากลกัษณะที�ตั �ง
ของสวน การใช้ระบบกรีดถี�และปริมาณสารอาหารที�ต้นยางได้รับไมเ่หมาะสม  
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ตารางที� 4.6 ระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราเชิงเดี�ยว 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ ระบบการผลิต 
1.พื �นที�ปลกูเฉลี�ย (ไร่) 17.24 
2.ชื�อพนัธุ์ยาง RRIM  600 BPM24 และ RRIT 251 
3.ระบบกรีดปัจจบุนั 1/3 S 2d/3    1/4S 3d/4     1/3S 5d/6 และ 

1/3S 6d/7 
4.ระยะปลกู (เมตร) 2.5 x 9     3 x 7  และ 3 x 8 
5.ลกัษณะพื �นที�สวนยางพารา  ที�ลกูคลื�นลอนลาดและที�สงู 
6.วสัดปุลกู ยางชําถงุ 
7.การสงเคราะห์จากกองทนุสงเคราะห์การทําสวนยาง (ใช่ 

/ ไมใ่ช่) 
ใช่ ร้อยละ 39.13     ไมใ่ช่ ร้อยละ 60.87 

8.เปิดกรีดเมื�ออายเุฉลี�ย (ปี) 7.25 
9.อายตุ้นยางพาราในปัจจบุนัเฉลี�ย (ปี) 14.56 
10.ผลผลติเฉลี�ยในปัจจบุนั (กก./ ไร่/ปี) 205.81 
11.ปุ๋ ยที�ใช้  
      11.1 ชนิดของปุ๋ ย  เคมีและอินทรีย์ 
      11.2 ความถี�ของการใช้ (ครั �ง/ปี) 1-2 
      11.3 ปริมาณการใช้ (กก./ปี) เคมี 30 กก./ไร่ อินทรีย์ 40 กก./ไร่ 
12.การกําจดัวชัพืช  
     12.1 วิธีการกําจดั ดาย ถากและใช้สารเคม ี
     12.2 ความถี�ในการกําจดัเฉลี�ย (ครั �ง/ปี) กรณีดาย ถาก : 3 ครั �ง/ปี 

กรณีใช้สารเคมี : 1 ครั �ง/ปี 
13.แหลง่จําหนา่ยผลผลติ พอ่ค้าในชมุชน 
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(2) ระบบการผลิตของระบบการทาํฟาร์มสวนปาล์มนํ 'ามันเชิงเดี�ยว 
      ระบบการผลิตของระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนัเชิงเดี�ยวพบว่าพื �นที�

เฉลี�ย 5.13 ไร่ พนัธุ์ปาล์มนํ �ามนัที�เกษตรกรนิยมปลกู คือ สรุาษฎร์ธานี 2 ด้วยเหตผุลที�ว่าเป็นพนัธุ์
ที�เพื�อนบ้านนิยมปลกู และให้ผลผลิตสงู ใช้ระยะปลกูแบบสามเหลี�ยมด้านเท่า 9 x 9 x 9 เมตร ซึ�ง
จะได้จํานวน 22 ต้น/ไร่ ให้แถวปลกูหลกัอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ เพื�อให้ต้นปาล์มทุกต้นได้รับแสงแดด
มากที�สดุและสมํ�าเสมอ ลกัษณะพื �นที�ปลูกปาล์มนํ �ามนัของเกษตรกรในระบบนี �เป็นพื �นที�ลูกคลื�น
ลอนลาดหรือพื �นที�สงู โดยมีการปรับพื �นที�เป็นขั �นบนัไดเพื�อความสะดวกและลดการชะล้างของดิน 
หลังจากมีการปรับพื �นที�แล้วเกษตรกรเลือกใช้กล้าปาล์มจากแหล่งจําหน่ายในพื �นที�และพื �นที�
ใกล้เคียง หากพบว่ากล้ายางที�ปลูกเกิดความเสียหายหรือการเจริญเติบโตช้า เกษตรกรจะปลูก
ซ่อมภายใน 8 เดือน เริ�มเก็บเกี�ยวผลผลิตได้ตอนปาล์มนํ �ามันอายุเฉลี�ย 4.15 ปี อายุต้นปาล์ม
นํ �ามนัเฉลี�ย 12.45 ปี ด้านการดแูลจดัการ พบว่า มีการใส่ปุ๋ ยเคมีโดยไม่ได้มีการวิเคราะห์ใบและ
ดินปีละประมาณ 3 ครั �ง ในอัตราเฉลี�ย 60กิโลกรัม/ไร่/ปี วัชพืชที�พบในสวนปาล์มนํ �ามันของ
เกษตรกรในระบบนี � คือ หญ้าตีนนก สาบเสือ เกษตรกรมีวิธีการกําจัดวัชพืชเหล่านี �ด้วยวิธีการ
เชิงกล (ตารางที� 4.14) มีการตกแต่งทางใบปีละ 1-2 ครั �ง เพื�อให้โปร่งไม่เป็นที�ซ่อนของโรคแมลง 
รวมถึงสตัว์ที�จะเข้ามาทําลายต้นปาล์มนํ �ามนั ส่วนการเก็บเกี�ยวจะทําการเก็บเกี�ยวผลผลิตทกุ 15 
วัน จากการสัมภาษณ์เกษตรกรกล่าวว่า ความอุดมสมบูรณ์ของต้นปาล์มนํ �ามัน และปริมาณ
นํ �าฝนมีผลตอ่การสกุของผลปาล์มนํ �ามนั หากในพื �นที�มีฝนตกชกุจะส่งผลให้ผลปาล์มนํ �ามนัสกุเร็ว
ขึ �น โดยวิธีการสงัเกตว่าผลปาล์มนํ �ามนัสุกหรือไม่นั �น เกษตรกรกล่าวว่าเป็นการใช้ประสบการณ์
และความชํานาญสงัเกตความสกุจากสีของผลปาล์มนํ �ามนัจะเปลี�ยนจากสีม่วงดําเป็นสีส้มแดง ได้
ผลผลิตปาล์มนํ �ามนัเฉลี�ย 2,845.13 กิโลกรัม/ไร่/ปี แหล่งจําหน่ายเป็นลานเทที�มีอยู่ในชุมชน ทาง
ปาล์มที�ตดัแล้วมีการนํามาวางระหวา่งแถวต้นปาล์มนํ �ามนัจนเต็มพื �นที� เพื�อเป็นการรักษาความชื �น
ในดิน จากการบันทึกข้อมูลการให้ผลผลิตหากเกษตรกรพบว่ามีต้นปาล์มนํ �ามันที�มีลักษณะ
ผิดปกติ เช่น ลําต้นสูงหรือเตี �ยมากเกินไป รวมถึงต้นปาล์มนํ �ามันที�ไม่ให้ผลผลิต เกษตรกรจะ
ทําลายต้นปาล์มนํ �ามนันั �นทิ �งเพื�อลดการแขง่ขนัระหวา่งต้น 
 สําหรับปัญหาที�ครัวเรือนเกษตรกรในสวนปาล์มนํ �ามนัเชิงเดี�ยวพบว่าส่วนหนึ�งมาจากการ
ที�เกษตรกรบางครัวเรือนยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการปลูกปาล์มนํ �ามัน  ปัญหาด้าน
แรงงาน กล่าวคือ บางครัวเรือนขาดแคลนแรงงานในครัวเรือน เนื�องจากบุตรหลานต้องเรียน
หนงัสือ ประกอบกบัพอ่แมมี่อายมุากไมส่ามารถมาชว่ยเหลืองานในฟาร์มได้ จงึต้องจ้างแรงงาน 
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ส่วนหนึ�งด้วยเป็นการเพิ�มต้นทุนการผลิต เช่น แรงงานเก็บเกี�ยวผลปาล์มนั �น แรงงานกําจดัวชัพืช 
ดงัแสดงในตารางที� 4.7 
ตารางที� 4.7 ระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทําสวนปาล์มนํ �ามนัเชิงเดี�ยว 

 

 

 
(3) ระบบการผลิตของระบบทําฟาร์มสวนยางพาราร่วมกับการการปลูก   

ไม้ผล 
       จากการศึกษาระบบการผลิตของระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราร่วมกับ

การการปลกูไม้ผลพบวา่  
 1) การปลูกยางพารา ในพื �นที�เฉลี�ย 16.65 ไร่ พนัธุ์ยางที�เกษตรกรในระบบนี �
นิยมปลกูมากที�สดุยงัคงเป็นพนัธุ์ RRIM 600 เนื�องจากหาซื �อได้ง่าย พนัธุ์ยางที�เกษตรกรนิยมปลกู
รองลงมา คือ RRIT 251 โดยใช้วสัดปุลกูเป็นยางชําถงุเพราะมีความสะดวกในการหาซื �อ และต้น
ยางเจริญเติบโตสมํ�าเสมอ แหล่งซื �อยางชําถุงมาจากในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ใช้ระยะการ
ปลกู  3 x 6 เมตร    3 x 7 เมตร   และ 3 x 8 เมตร เกษตรกรมีการตดัแตง่กิ�งต้นยางในช่วงยางอ่อน

รายการ ระบบการผลิต 
ปาล์มนํ 'ามัน  
1.พื �นที�ปลกูเฉลี�ย (ไร่) 5.13 
2.ชื�อพนัธุ์ปาล์มนํ �ามนั สรุาษฎร์ธานี 2 
3.ระยะปลกู (เมตร) 9 x 9 x 9 
4.ลกัษณะพื �นที�สวนปาล์มนํ �ามนั  พื �นที�ลกูคลื�นลอนลาดหรือพื �นที�สงู 
5.เริ�มเก็บเกี�ยวผลผลติเมื�ออาย ุ(ปี) 4.15 
6.อายตุ้นปาล์มนํ �ามนัเฉลี�ยในปัจจบุนั (ปี) 12.45 
7.ผลผลติเฉลี�ยในปัจจบุนั (กก./ ไร่/ปี) 2,845.13 
8.ปุ๋ ยที�ใช้  
    8.1 ชนิดของปุ๋ ย  เคม ี
    8.2 ความถี�ของการใช้ (ครั �ง/ปี) 2 
    8.3 ปริมาณการใช้ (กก./ปี) 60 
9.การกําจดัวชัพืช  
     9.1 วิธีการกําจดั ถาง ดาย 
     9.2 ความถี�ในการกําจดัเฉลี�ย (ครั �ง/ปี) 3 ครั �ง 
10.แหลง่จําหนา่ยผลผลติปาล์มนํ �ามนั ลานเทในชมุชน 
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โดยทาปูนขาวบริเวณที�ตดัเพื�อเคลือบบาดแผลและป้องกันเชื �อโรคเข้าทําลายต้นยาง ส่วนระบบ
กรีดที�ใช้ได้แก่ 1/4S 3d/4  1/3S 5d/6 และ 1/3S 6d/7 อายเุปิดกรีดเฉลี�ยของระบบนี � คือ 7.20 ปี 
ปุ๋ ยที�ใช้มีทั �งปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรีย์ ปริมาณการใส่ปุ๋ ยกรณีปุ๋ ยเคมีเฉลี�ย 35 กิโลกรัม/ไร่/ปี กรณีปุ๋ ย
อินทรีย์เฉลี�ย 40 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูตรปุ๋ ยเคมีที�เกษตรกรเลือกใช้มากที�สุด ได้แก่ ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 
เชน่เดียวกบัครัวเรือนในระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราระบบแรก และสตูรอื�น ๆ เช่น สตูร 16-8-
4 และ 21-7-18  นอกจากนั �นเกษตรกรร้อยละ 42.19 มีการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกบัการใช้ปุ๋ ยเคมีด้วย
ในอัตราเฉลี�ย 40.38 กิโลกรัม/ไร่/ปี เพื�อเป็นการปรับปรุงคุณภาพดิน ทําให้ดินร่วนซุยมากขึ �น 
วชัพืชที�พบในสวนยางพารา ได้แก่ หญ้าคา หญ้ายาง เป็นต้น ซึ�งเกษตรกรมีวิธีการกําจดัวชัพืช 2 
วิธี คือ (1) วิธีเชิงกล ได้แก่ การถาก ขุด หรือดาย เฉลี�ย 3 ครั �ง/ปี และ (2) วิธีการใช้สารเคมีกําจดั
วชัพืชเฉลี�ยปีละ 1 ครั �ง ในปริมาณ 1.18 ลิตร/ไร่  
 ด้านการใช้แรงงานภายในฟาร์ม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภายในครัวเรือน 
ร้อยละ 64.23 เป็นแรงงานจ้าง ร้อยละ 35.77 แบง่เป็น แรงงานจ้างประจํา ร้อยละ 13.36 ได้แก่ 
แรงงานจ้างกรีด และแรงงานจ้างชั�วคราว ร้อยละ 22.41 จ้างในกิจกรรมกําจดัวชัพืช ปรับพื �นที� ใส่
ปุ๋ ย โดยเป็นแรงงานเพศชายมากกว่าเพศหญิง กรณีที�จ้างแรงงาน กรีดปัจจัยที�มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแรงงานจ้างกรีดของครัวเรือนเกษตรกรในระบบนี � ได้แก่ ฝีมือการกรีด เงื�อนไขการ
แบง่สรรผลประโยชน์ ที�พบมากที�สดุคือ เจ้าของสวน : ลกูจ้าง เท่ากบั 55 : 45 และแรงงานจ้างกรีด
เป็นคนรู้จักหรือญาติพี�น้อง สําหรับผลผลิตในระบบนี �พบว่าสามารถผลิตยางได้ปริมาณเฉลี�ย 
202.47 กิโลกรัม/ไร่/ปี ผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในรูปของยางแผ่นดิบ คิดเป็นร้อยละ 53.12 และในรูป
นํ �ายางสด ร้อยละ 40.74 มีเปอร์เซ็นต์ยางแห้งเฉลี�ย 35 เปอร์เซ็นต์ และอยู่ในรูปยางก้อนถ้วย ร้อย
ละ 6.14 ทั �งนี �เกษตรกรส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 65.40 ไม่ได้ขอทนุจากกองทุนสงเคราะห์การทํา
สวนยาง (ตารางที� 4.8) 

2) การปลูกไม้ผล ในพื �นที�เฉลี�ย 1.14 ไร่ ชนิดไม้ผลที�เกษตรกรปลกูได้แก่ มงัคดุ
และทุเรียนในลักษณะแยกแปลงกับยางพารา ส่วนกล้วยจะพบว่าปลูกเป็นพืชแซมยางในช่วง
ก่อนที�ยางพาราจะให้ผลผลิต ผลผลิตที�ได้เน้นเพื�อไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลกั หากเหลือจึงนํา
ออกจําหนา่ยหรือไว้แจกจา่ยเพื�อนบ้านบริเวณใกล้เคียง ลกัษณะพื �นที�ที�เกษตรกรใช้ปลกูไม้ผลเป็น
พื �นที�ราบซึ�งสะดวกตอ่การดแูลและจดัการ เนื�องจากไม่ได้ปลกูจํานวนมากนกั จึงอาศยัเวลาว่างที�
เหลือจากการปฏิบตัิงานในสวนยางพาราและเวลาว่างของครอบครัวมาใช้ในการดแูลสวนไม้ผล 
ซึ�งไมยุ่ง่ยากเทา่ไรนกัมีเพียงการใสปุ่๋ ยที�ใสปี่ละ 1-2 ครั �ง คือ หากใสปุ่๋ ยเคมีเพียงอย่างเดียว นิยมใส ่
1 ครั �ง/ปี หากใส่ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมด้วยจะใส่ 2 ครั �ง/ปี ส่วนการกําจดัวชัพืชมีความถี� 1 ครั �ง/ปี และไม่



87 
 

นิยมใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืช เพราะการเข้าทําลายไม่รุนแรง แรงงานที�ใช้เป็นแรงงานใน
ครัวเรือน ผลผลิตที�ได้มีทั �งพ่อค้ามารับซื �อถึงสวนและเกษตรกรนําไปจําหน่ายเองที�บ้านรวมถึงที�
ตลาดของชุมชน โดยมังคุดให้ผลผลิตเฉลี�ย 736.93 กิโลกรัม/ไร่/ปี และทุเรียนให้ผลผลิตเฉลี�ย 
439.27 กิโลกรัม/ไร่/ปี (ตารางที� 4.9) 

 
ตารางที� 4.8 ระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราร่วมกบั   
                การปลกูไม้ผลกรณีสวนยางพารา 

 

 

รายการ ระบบการผลิต 
1.พื �นที�ปลกูเฉลี�ย (ไร่) 16.65 
2.ชื�อพนัธุ์ยาง RRIM  600 และ RRIT 251 
3.ระบบกรีดปัจจบุนั 1/4S 3d/4     1/3S 5d/6 และ 1/3S 6d/7 
4.ระยะปลกู (เมตร) 3 x 6     3 x 7  และ 3 x 8 
5.ลกัษณะพื �นที�สวนยางพารา  ที�ลกูคลื�นลอนลาด 
6.วสัดปุลกู ยางชําถงุ 
7.การสงเคราะห์จากกองทนุสงเคราะห์การทําสวนยาง 
 (ใช่ / ไมใ่ช่) 

ใช่ ร้อยละ 34.60 
ไมใ่ช่ ร้อยละ 65.40 

8.เปิดกรีดเมื�ออายเุฉลี�ย (ปี) 7.20 
9.อายตุ้นยางพาราในปัจจบุนัเฉลี�ย (ปี) 18.64 
10.ผลผลติเฉลี�ยในปัจจบุนั (กก./ ไร่/ปี) 202.47 
11.ปุ๋ ยที�ใช้  
      11.1 ชนิดของปุ๋ ย  เคมีและอินทรีย์ 
      11.2 ความถี�ของการใช้ (ครั �ง/ปี) 1-2 
      11.3 ปริมาณการใช้ (กก./ปี เคมี 35 กก./ไร่ อินทรีย์ 40 กก./ไร่ 
12.การกําจดัวชัพืช  
       12.1 วิธีการกําจดั ดาย ถาก 

และใช้สารเคม ี
       12.2 ความถี�ในการกําจดัเฉลี�ย (ครั �ง/ปี)          กรณีดาย ถาก : 3 ครั �ง/ปี 

         กรณีใช้สารเคมี : 1 ครั �ง/ปี 
13.แหลง่จําหนา่ยผลผลติ พอ่ค้าในชมุชน 
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ตารางที� 4.9 ระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราร่วมกับ    
                    การปลกูไม้ผลกรณีไม้ผล 

 
สําหรับปัญหาที�พบของครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา

ร่วมกบัการปลกูไม้ผล ได้แก่ (1) ปัญหาราคาปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ ย มีราคาสงู (2) ขาดเงินทนุใน
การซื �อปุ๋ ยมาบํารุงต้นหลงัการเก็บเกี�ยว (3) ปัญหาเรื�องโรค เช่น โรคผลเน่าในทเุรียน และอาการ
เปลือกแห้งของต้นยางพารา (3) ผลผลิตยางพาราตํ�า เนื�องมาจากการใช้ระบบกรีดถี�ของตัว
เกษตรกรเองทั �งที�รู้ถึงผลที�ตามมาว่าจะทําให้ต้นยางเสียหาย แต่เพราะต้องการรายได้มาใช้จ่าย    
(4) ผลไม้มีราคาตํ�า ราคาที�ขายได้จึงไม่คุ้มกนัลงทนุ อีกทั �งหากต้องจ้างแรงงานในการเก็บเกี�ยวไม้
ผลซึ�งเป็นการเพิ�มต้นทุนการผลิตแล้วนั �น เกษตรกรจึงเลือกที�จะปล่อยให้ผลผลิต เช่น มังคุด                   
สุกและเน่าไปเองโดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงที�มีผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน เกษตรกรหลาย
ครัวเรือนที�เดิมมีพื �นที�ปลกูไม้ผลจํานวนมากเพื�อหวงัเป็นรายได้อีกทางหนึ�ง จึงเปลี�ยนพื �นที�ปลกูไม้
ผลเป็นการปลกูยางพาราหรือปาล์มนํ �ามนัแทน เหลือเพียงพื �นที�เล็กน้อยที�ยงัคงปลกูไม้ผลไว้บริโภค
เป็นหลกั   
 

รายการ ระบบการผลิต 
1.พื �นที�ปลกูเฉลี�ย (ไร่) 1.14 
2.ชนิดไม้ผล มงัคดุ และทเุรียน 
3.ลกัษณะพื �นที�สวน พื �นที�ราบ 
4.อายไุม้ผลในปัจจบุนัเฉลี�ย (ปี) มงัคดุ อาย ุ15.23 ปี 

ทเุรียน อาย ุ12.07 ปี 
5.ผลผลติเฉลี�ยในปัจจบุนั (กก./ไร่/ปี) มงัคดุ 736.93 กก./ไร่/ปี 

 ทเุรียน 439.27 กก./ไร่/ปี 
6.ปุ๋ ยที�ใช้  
      6.1 ชนิดของปุ๋ ย  เคมีและอินทรีย์ 
      6.2 ความถี�ของการใช้ (ครั �ง/ปี) 1-2 
      6.3 ปริมาณการใช้ (กก./ปี) เคมี 30 กก./ไร่ อินทรีย์ 50 กก./ไร่ 
7.การกําจดัวชัพืช  
     7.1 วิธีการกําจดั ถาก และดาย 
     7.2 ความถี�ในการกําจดัเฉลี�ย (ครั �ง/ปี) 1 
13.แหลง่จําหนา่ยผลผลติ ในชมุชน 
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(4) ระบบการผลิตในทําฟาร์มสวนปาล์มนํ 'ามันร่วมกับการทําสวน
ยางพารา 

      จากการศกึษาระบบการผลิตของระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราร่วมกบัการ
ทําสวนปาล์มนํ �ามนัดงัรายละเอียดดงันี �  

1) การปลูกปาล์มนํ 'ามัน ในพื �นที�เฉลี�ย 18.32 ไร่ ลกัษณะพื �นที�มีทั �ง พื �นที�ลกู 
คลื�นลอนลาด และพื �นที�สงู พนัธุ์ปาล์มนํ �ามนัที�เกษตรกรปลกูมากที�สดุคือพนัธุ์ปาล์มนํ �ามนัลกูผสม
สุราษฎร์ธานี 2 แหล่งซื �อกล้าปาล์มนํ �ามันมาจากแปลงเพาะกล้าในชุมชนและพื �นที�ใกล้เคียง 
รวมถึงพันธุ์ปาล์มของบริษัททักษิณปาล์มและบริษัทยูนิวานิชนํ �ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) 
เนื�องจากมีความนา่เชื�อถือและมีใบรับรองพนัธุ์ที�จําหน่าย การเตรียมแปลงและปรับพื �นที�ก่อนปลกู
ด้วยการไถพรวนอย่างน้อย 2 ครั �ง ส่วนมากนิยมปลกูเป็นรูปสามเหลี�ยมด้านเท่า ระยะ 9 x 9 x 9 
เมตร และ 10 x 10 x 10 เมตร พร้อมทั �งใส่ปุ๋ ยรองก้นหลมุประมาณ 150 กรัม/หลมุ ทิ �งไว้ประมาณ
สองสปัดาห์จงึทําการปลกู ชว่งที�เริ�มปลกูปาล์มนํ �ามนัมกัอยู่ในช่วงฤดฝูน เพื�อให้อตัราการรอดของ
ต้นปาล์มนํ �ามนัสงูเพราะมีความชื �นเพียงพอ ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม  เมื�อพบ
ต้นปาล์มที�ถูกทําลายโดยศตัรูพืช และต้นที�กระทบกระเทือนจากการขนส่งหรือการปฏิบตัิอย่าง
รุนแรง ตลอดจนต้นผิดปกตเิกษตรกรจะขดุทิ �งและปลกูซ่อม  ปาล์มนํ �ามนัที�ปลูกในพื �นที�ที�มีความ
ลาดชนัมากเกษตรกรจะปรับพื �นที�โดยการทําเป็นขั �นบนัได มีการตดัแตง่กิ�งพร้อมกบัมีการเก็บเกี�ยว
ผลผลิตโดยใช้อปุกรณ์ที�ใช้แซะปาล์มนํ �ามนั 
 สําหรับการใส่ปุ๋ ย จากการสมัภาษณ์เกษตรกรในพื �นที� พบว่า ความถี�ในการใส่ปุ๋ ยเฉลี�ย 3 
ครั �ง/ปี มีการใช้ปุ๋ ยเคมีร่วมกบัปุ๋ ยอินทรีย์เพื�อเพิ�มธาตอุาหารและช่วยปรับปรุงคณุภาพดิน ในอตัรา
เฉลี�ย 62.48 กิโลกรัม/ไร่/ปี วิธีการใสคื่อใช้หวา่นรอบโคนต้นแตไ่ม่ชิดกบัโคนต้นจนเกินไป สตูรปุ๋ ยที�
เกษตรกรเลือกใช้ ได้แก่ 13-13-21   16-16-8   18-12-6 และสูตร 15-15-15 เกษตรกรบาง
ครัวเรือนมีการวิเคราะห์ใบและดินก่อนการใส่ปุ๋ ยควบคู่กับการสังเกตลักษณะอาการขาดธาตุ
อาหารที�มองเห็นได้ด้วย เพื�อที�จะเติมธาตอุาหารให้แก่พืชตรงตามความต้องการอย่างเหมาะสม 
ข้อแนะนําของเกษตรกรประการหนึ�ง คือ กําจดัวชัพืชก่อนใส่ปุ๋ ย และใส่ปุ๋ ยในขณะที�ดินมีความชื �น
เพียงพอ หลีกเลี�ยงการใส่ปุ๋ ยเมื�อฝนแล้งหรือฝนตกหนกั เพื�อให้ต้นปาล์มนํ �ามนัได้รับสารอาหารที�
เตมิให้อยา่งมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั �น พบว่า เกษตรกรใส่ทะลายเปล่าประมาณ 150 กิโลกรัม/
ต้น/ปี วางไว้บริเวณรอบโคนต้นปาล์มนํ �ามัน วัตถุประสงค์เพื�อเป็นการปรับปรุงสภาพดิน รักษา
ความชุ่มชื �นในดินและถือว่าเป็นการป้องกันการชะล้างของหน้าดินได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
ครัวเรือนที�ปลกูบนพื �นที�สงู นอกจากนั �นหากชว่งใดที�แล้งยาวนานครัวเรือนที�มีเงินทนุเพียงพอเลือก 
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ที�จะเพิ�มการให้นํ �าแก่ต้นปาล์มนํ �ามนัด้วยวิธีใช้สปริงเกอร์ เกษตรกรในระบบนี �เริ�มเก็บเกี�ยวผลผลิต
ได้ตอนปาล์มนํ �ามนัมีอายุเฉลี�ย 4.15 ปี รอบการเก็บเกี�ยวโดยเฉลี�ยประมาณ 15 วนั/ครั �ง โดยใช้
อปุกรณ์ด้ามยาวลบัจนคมแทงทะลายปาล์มนํ �ามนั ทางใบที�ตดัแล้วมีการนํามาเรียงกระจายรอบ
โคนต้น หรือเรียงกระจายแบบแถวเว้นแถวไม่กีดขวางทางเดินเก็บเกี�ยวผลผลิต ถือว่าเป็นการช่วย
ลดการใช้ปุ๋ ยเคมีลงได้ส่วนหนึ�ง อายตุ้นปาล์มนํ �ามนัเฉลี�ยในปัจจุบนั 13.68 ปี ให้ผลผลิตเฉลี�ย 
2,839.27 กิโลกรัม/ไร่/ปี มีแหลง่จําหนา่ยผลผลิต คือ ลานเทภายในชมุชน (ตารางที� 4.10) 

2) การปลูกยางพารา มีพื �นที�ปลกูยางพาราเฉลี�ยครัวเรือนละ 7.99 ไร่ พนัธุ์ยาง 
ที�เกษตรกรในระบบนี �นิยมปลกูมากที�สดุยงัคงเป็น RRIM 600 เนื�องจากเกษตรกรเห็นว่าสามารถ
หาซื �อได้ง่าย มีลกัษณะประจําพนัธุ์ที�ดี กล่าวคือ เป็นพันธุ์ที�มีสามารถปลูกในพื �นที�ลาดชนัได้ ให้
ผลผลิตสูงทั �งในระยะ 2 ปีแรก และปีกรีดต่อ ๆ มา โดยในช่วงผลัดใบผลผลิตจะลดลงเพียง
เล็กน้อย มีจํานวนต้นเปลือกแห้งน้อย โดยใช้วสัดปุลกูเป็นยางชําถงุเพราะสะดวก  และโตเร็ว  ยาง
ชําถุงที�ใช้เกษตรกรซื �อมาจากพ่อค้าในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ใช้ระยะการปลูก 3 x 7 เมตร  
และ 3 x 8 เมตร ในช่วงยางอ่อนเกษตรกรมีการตดัแตง่กิ�งต้นยางและทาปนูขาวบริเวณที�ตดัเพื�อ
เคลือบบาดแผลและป้องกนัเชื �อโรคเข้าทําลายต้นยาง ส่วนระบบกรีดที�ใช้ได้แก่ 1/3 S 2d/3   1/4S 
3d/4   และ1/3S 5d/6 ซึ�งจะเห็นว่าเกษตรกรยงัคงใช้ระบบกรีดที�มีความถี�สงูอยู่เนื�องด้วยต้องการ
รายได้มาใช้จ่ายในฟาร์มและในครัวเรือน อายุเปิดกรีดเฉลี�ยของระบบนี � คือ 7.06 ปี จากการ
สมัภาษณ์พบว่ายงัมีเกษตรกรอีกจํานวนหนึ�งที�ยงัคงใส่ปุ๋ ยให้แก่ต้นยางพาราเพียงปีละ 1 ครั �ง 
เนื�องจากไม่อยากเพิ�มต้นทนุการผลิตจากราคาปุ๋ ยเคมีที�สูงขึ �นอย่างตอ่เนื�อง เพราะต้องใส่ปุ๋ ยทั �งใน
สวนปาล์มนํ �ามนัและสวนยางพารา ปริมาณการใส่ปุ๋ ยกรณีปุ๋ ยเคมีเฉลี�ย 30 กิโลกรัม/ไร่/ปี กรณีปุ๋ ย
อินทรีย์เฉลี�ย 40 กิโลกรัม/ไร่/ปี สตูรปุ๋ ยเคมีที�เกษตรกรเลือกใช้มากที�สดุ ได้แก่ ปุ๋ ยสตูร 15-15-15 
นอกจากนั �นเกษตรกรร้อยละ 42.23 มีการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกับการใช้ปุ๋ ยเคมีด้วยในอัตราเฉลี�ย 
45.57 กิโลกรัม/ไร่/ปี หากพื �นที�ภายในสวนยางพารามีจะถูกกําจดัโดยการถาก ดาย เฉลี�ยปีละ 3 
ครั �ง และใช้สารเคมีกําจดัวชัพืชเฉลี�ยปีละ 1 ครั �ง ในปริมาณ 1.24 ลิตร/ไร่  
 ด้านการใช้แรงงานภายในฟาร์ม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภายในครัวเรือน 
ร้อยละ 78.03 เป็นแรงงานจ้าง ร้อยละ 21.97 แบง่เป็น แรงงานจ้างประจํา ร้อยละ 14.66 ได้แก่ 
แรงงานจ้างกรีด และแรงงานจ้างชั�วคราว ร้อยละ 7.31 จ้างในกิจกรรมกําจดัวชัพืช ปรับพื �นที� ใส่
ปุ๋ ย โดยเป็นแรงงานเพศชายมากกวา่เพศหญิง กรณีที�จ้างแรงงานกรีดปัจจยัที�มีผลตอ่การตดัสินใจ
เลือกแรงงานจ้างกรีดของครัวเรือนเกษตรกรในระบบนี � ได้แก่ ฝีมือการกรีด เงื�อนไขการแบ่งสรร
ผลประโยชน์ ที�พบมากคือ เจ้าของสวน : ลกูจ้าง เท่ากบั 55 : 45 และ 60 : 40 ปัจจยัอีกประการ
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หนึ�งคือ แรงงานจ้างกรีดเป็นคนรู้จักหรือญาติพี�น้อง สําหรับผลผลิตในระบบนี �พบว่าเกษตรกร
สามารถผลิตยางได้ปริมาณเฉลี�ย 187.69 กิโลกรัม/ไร่/ปี จะเห็นได้ว่าปริมาณผลผลิตที�เกษตรกรได้
นั �นตํ�ากว่าปริมาณที�หน่วยงานที�เกี�ยวข้องแนะนํา ทั �งนี �อาจเป็นผลมาจากการปริมาณปุ๋ ยที�ไม่
เพียงพอหรือตรงกบัความต้องการของต้นยาง ผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในรูปของยางแผ่นดิบ คิดเป็น
ร้อยละ 48.08 และในรูปนํ �ายางสด ร้อยละ 51.92 เปอร์เซ็นต์ยางแห้งเฉลี�ย 31 เปอร์เซ็นต์ ทั �งนี �
เกษตรกรสว่นใหญ่คดิเป็นร้อยละ 73.24 ไมไ่ด้ขอทนุจากกองทนุสงเคราะห์การทําสวนยาง (ตาราง
ที� 4.11) 

 
ตารางที� 4.10 ระบบการผลิตในระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนัร่วมกบัการทําสวนยางพารา:

กรณีปาล์มนํ �ามนั 

 

 
 
 

รายการ ระบบการผลิต 
ปาล์มนํ 'ามัน  
1.พื �นที�ปลกูเฉลี�ย (ไร่) 18.32 
2.ชื�อพนัธุ์ปาล์มนํ �ามนั สรุาษฎร์ธานี 2 
3.ระยะปลกู (เมตร) 9 x 9 x 9 และ 10 x 10 x 10  
4.ลกัษณะพื �นที�สวนปาล์มนํ �ามนั  พื �นที�ลกูคลื�นลอนลาดหรือพื �นที�สงู 
5.เริ�มเก็บเกี�ยวผลผลติเมื�ออาย ุ(ปี) 4.15 
6.อายตุ้นปาล์มนํ �ามนัเฉลี�ยในปัจจบุนั (ปี) 13.68 
7.ผลผลติเฉลี�ยในปัจจบุนั (กก./ ไร่/ปี) 2,839.27 
8.ปุ๋ ยที�ใช้  
    8.1 ชนิดของปุ๋ ย  เคมีและอินทรีย์ 
    8.2 ความถี�ของการใช้ (ครั �ง/ปี) 3 
    8.3 ปริมาณการใช้ (กก./ปี) เคมี 60 กก./ไร่ อินทรีย์ 65 กก./ไร่ 
9.การกําจดัวชัพืช  
     9.1 วิธีการกําจดั ถาก และวสัดคุลมุดิน 
     9.2 ความถี�ในการกําจดัเฉลี�ย (ครั �ง/ปี) 3 ครั �ง 
10.แหลง่จําหนา่ยผลผลติปาล์มนํ �ามนั ลานเทในชมุชน 
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ตารางที� 4.11 ระบบการผลิตในระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนัร่วมกบัการทําสวนยางพารา 
                      : กรณียางพารา 

 

 ปัญหาที�พบของครัวเรือนเกษตรกรในระบบนี �คือ (1) ปาล์มนํ �ามนัมีการเข้าทําลาย
ของหนแูละโรค เช่น โรคใบจดุ และขาดธาตอุาหาร (2) ยางพาราให้ผลผลิตตํ�า เนื�องมาจากใส่ปุ๋ ย
ในปริมาณที�ไม่เพียงพอและผลจากการใช้ระบบกรีดถี� (3) เกษตรกรในหลายครัวเรือนไม่มีการ
วิเคราะห์ใบและดิน ส่งผลต่อการได้รับสารอาหารที�เหมาะสม และ (4) ปัญหาเรื�องปุ๋ ยเคมีและ
สารเคมีมีราคาแพง 
 

รายการ ระบบการผลิต 
ยางพารา  
1.พื �นที�ปลกูเฉลี�ย (ไร่) 7.99 
2.ชื�อพนัธุ์ยาง RRIM  600  
3.ระบบกรีดปัจจบุนั 1/3S 2d/3     1/4S 3d/4    และ 1/3S 5d/6 
4.ระยะปลกู (เมตร) 3 x 7  และ 3 x 8 
5.ลกัษณะพื �นที�สวนยางพารา  พื �นที�ลกูคลื�นลอนลาดและพื �นที�สงู 
6.วสัดปุลกู ยางชําถงุ 
7.การสงเคราะห์จากกองทนุสงเคราะห์การทําสวนยาง 
 (ใช่ / ไมใ่ช่) 

ใช่ ร้อยละ 26.76 
ไมใ่ช่ ร้อยละ 73.24 

8.เปิดกรีดเมื�ออายเุฉลี�ย (ปี) 7.06 
9.อายตุ้นยางพาราในปัจจบุนัเฉลี�ย (ปี) 17.41 
10.ผลผลติเฉลี�ยในปัจจบุนั (กก./ ไร่/ปี) 187.69 
11.ปุ๋ ยที�ใช้  
      11.1 ชนิดของปุ๋ ย  เคมีและอินทรีย์ 
      11.2 ความถี�ของการใช้ (ครั �ง/ปี) 1-2 
      11.3 ปริมาณการใช้ (กก./ปี) เคมี 30 กก./ไร่  อินทรีย์ 40 กก./ไร่ 
12.การกําจดัวชัพืช  
     12.1 วิธีการกําจดั ดาย ถาก 

และใช้สารเคม ี
     12.2 ความถี�ในการกําจดัเฉลี�ย (ครั �ง/ปี)          กรณีดาย ถาก : 3 ครั �ง/ปี 

         กรณีใช้สารเคมี : 1 ครั �ง/ปี 
13.แหลง่จําหนา่ยผลผลติ พอ่ค้าในชมุชน 
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4.2 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราและสวน   
     ปาล์มนํ 'ามัน 
 

สําหรับการวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนของระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา
จะทําการวิเคราะห์ใน 4 ระบบดงันี � 

(1) ต้นทุนและผลตอบแทนของระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราเชิงเดี�ยว   
       พบว่าระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราเชิงเดี�ยวมีพื �นที�ปลูกเฉลี�ย 17.24 ไร่ 
อายตุ้นยางเฉลี�ย 14.56 ปี จากผลการวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทน พบว่า ครัวเรือนเกษตรกร
ผลิตยางพาราได้ผลผลิตเฉลี�ย 205.81 กิโลกรัม/ไร่/ปี สามารถขายผลผลิตยางพาราได้ในราคา
เฉลี�ยกิโลกรัมละ 98.72 บาท ทําให้มีรายได้ทั �งหมด 20,317.56 บาท/ไร่/ปี เมื�อพิจารณาต้นทนุใน
การดําเนินงานของครัวเรือนเกษตรกร ซึ�งประกอบด้วยต้นทนุสองประเภท ได้แก่ (1) ต้นทนุผนัแปร
ทั �งหมด เทา่กบั 8,792.05 บาท/ไร่/ปี ส่วนใหญ่เป็นต้นทนุที�เป็นตวัเงิน ร้อยละ 65.66 ไม่เป็นตวัเงิน 
ร้อยละ 34.34 เมื�อเปรียบเทียบสดัสว่นของคา่ใช้จ่ายจะเห็นว่าเป็นคา่แรงงานคิดเป็นร้อยละ 75.45 
ของต้นทุนผันแปรทั �งหมด ซึ�งได้แก่ การจ้างแรงงานกรีด แรงงานใส่ปุ๋ ย และแรงงานกําจัดวชัพืช
ภายในฟาร์ม สําหรับคา่ใช้จา่ยด้านวสัดตุา่ง ๆ พบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรต้องเสียคา่ใช้จ่ายในส่วนที�
เป็นคา่ปุ๋ ยมากที�สดุ คิดเป็นร้อยละ 92.78 ต้นทนุคงที�ทั �งหมด เท่ากับ 482.2 คิดเป็นร้อยละ 5.55 
ของต้นทุนทั �งหมด เมื�อหกัคา่ใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนผนัแปรทั �งหมดและต้นทนุคงที�ทั �งหมดแล้ว 
ครัวเรือนเกษตรกรในระบบนี �มีกําไรสทุธิ 11,038.07 บาท/ไร่/ปี (ตารางที� 4.12) 
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ตารางที� 4.12 ต้นทนุและผลตอบแทนของระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราเชิงเดี�ยว 
หนว่ย : บาท/ไร่/ปี 

รายละเอียด ต้นทุนและผลตอบแทนยางพารา    ร้อยละ  

1.  ต้นทนุทั �งหมด  9,274.25 100.00  

2.  ต้นทนุผนัแปรทั �งหมด  8,792.05 94.81  

     2.1  คา่วสัด ุ 2,049.41 22.1  

    - ปุ๋ ย 1,901.36 20.5  

    - สารเคม ี 83.17 0.9  

    - อื�น ๆ 64.88 0.7  

      2.2  คา่แรงงาน  6,625.25 71.44  

             2.2.1 เป็นเงินสด 3,642.09 39.27  

             2.2.2 ไมเ่ป็นเงินสด 2,983.16 32.17  

      2.3  คา่ใช้จ่ายอื�น  74.15 0.8  

      2.4  คา่เสยีโอกาสเงินลงทนุต้นทนุผนัแปร  43.24 0.47  

3.  ต้นทนุคงที�ทั �งหมด  482.2 5.2  

      3.1  ภาษีที�ดิน  5..00 0.05  

      3.2  คา่เสื�อมอปุกรณ์การผลติ  482.16 5.19  

      3.3  คา่เสยีโอกาสเงินลงทนุต้นทนุคงที�  0.04 0.0004  

4.  รายได้ทั �งหมด  20,317.56   

5.  รายได้สทุธิ  11,525.51   

6.  กําไรสทุธิ  11,038.07   

ปริมาณผลผลติเฉลี�ย (กก.) 9,274.25   

ราคาผลผลติเฉลี�ย (บาท/กก.) 8,792.05   
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 (2)  ต้นทุนและผลตอบแทนของระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราและการ 
ทาํสวนปาล์มนํ 'ามัน  
                               พบว่า มีพื �นที�ปลกูยางพาราเฉลี�ย 20.16 ไร่ อายตุ้นยางเฉลี�ย 17.69 ปี พื �นที�
ปลูกปาล์มนํ �ามันเฉลี�ย 5.13 ไร่ อายุต้นปาล์มเฉลี�ย 12.45 ปี จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทน พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรผลิตยางพาราได้ผลผลิตเฉลี�ย 217.55 กิโลกรัม/ไร่/ปี 
สามารถขายผลผลิตยางพาราได้ในราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ 100.34 บาท ได้ผลผลิตปาล์มนํ �ามนั
เฉลี�ย 2,845.13 กิโลกรัม/ไร่/ปี และราคาผลผลิตปาล์มนํ �ามนัเฉลี�ยกิโลกรัมละ 3.52 บาท ทําให้มี
รายได้ทั �งหมด 31,843.82 บาท/ไร่/ปี เมื�อพิจารณาต้นทนุในการดําเนินงานของครัวเรือนเกษตรกร 
ได้แก่ (1) ต้นทนุผนัแปรทั �งหมด เท่ากับ 12,660.64 บาท/ไร่/ปี ส่วนใหญ่เป็นต้นทนุที�เป็นตวัเงิน 
ร้อยละ 72.85 ไม่เป็นตวัเงิน ร้อยละ 27.15 เมื�อเปรียบเทียบสัดส่วนของค่าใช้จ่ายจะเห็นว่าเป็น
คา่แรงงานคิดเป็นร้อยละ 60.71 ของต้นทนุผนัแปรทั �งหมด ซึ�งได้แก่ การจ้างแรงงานกรีด แรงงาน
ใส่ปุ๋ ย แรงงานกําจัดวัชพืชภายในฟาร์ม และแรงงานเก็บเกี�ยวผลผลิตปาล์มนํ �ามัน สําหรับ
คา่ใช้จ่ายด้านวสัดตุ่าง ๆ พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรต้องเสียคา่ใช้จ่ายในส่วนที�เป็นคา่ปุ๋ ยมากที�สุด 
คิดเป็นร้อยละ 95.27 เนื�องจากปุ๋ ยในท้องตลาดจําหน่ายในราคาสูง ครัวเรือนเกษตรกรจึงมีการ
ปรับตัวด้วยการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมด้วย เพราะมีราคาถูกว่าปุ๋ ยเคมี และ (2) ต้นทุนคงที�ทั �งหมด 
เท่ากับ 545.71 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 4.52 ส่วนใหญ่เป็นค่าเสื�อมราคาของอุปกรณ์การผลิต
ยางพาราและปาล์มนํ �ามนั เมื�อหกัค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนผนัแปรทั �งหมดและต้นทุนคงที�ทั �ง
หมดแล้ว ครัวเรือนเกษตรกรในระบบนี �มีกําไรสทุธิ 18,637.78 บาท/ไร่/ปี (ตารางที� 4.14) 
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ตารางที� 4.13 ต้นทนุและผลตอบแทนของระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและการทํา 
 สวนปาล์มนํ �ามนั  

หน่วย : บาท/ไร่/ปี 

รายละเอียด 
ต้นทุนและ
ผลตอบแทน
ยางพารา 

ต้นทุนและ
ผลตอบแทน
ปาล์มนํ 'ามัน 

ต้นทุนและ
ผลตอบแทน

รวม 

 
ร้อยละ 

1.  ต้นทนุทั �งหมด      7,398.33      5,808.02  13,206.04 100.00

2.  ต้นทนุผนัแปรทั �งหมด      7,830.07      4,830.57  12,660.64 95.87 

      2.1  คา่วสัด ุ     2,107.63      2,437.04  4,544.67 34.41 

     - ปุ๋ ย     1,994.21      2,335.53  4,329.74 32.78 

     - สารเคม ี           47.65            53.21  100.86 0.76 

     - อื�น ๆ           65.77            48.30  114.07 0.86 

      2.2  คา่แรงงาน      5,583.34      1,799.83  7,383.17 55.91 

             2.2.1 เป็นเงินสด     2,874.34      1,254.15  4,128.49 31.26 

             2.2.2 ไมเ่ป็นเงินสด     2,709.00          545.68  3,254.68 24.65 

      2.3  คา่ใช้จ่ายอื�น          100.98            86.11  187.09 1.42 

      2.4  คา่เสยีโอกาสเงินลงทนุต้นทนุผนัแปร            38.12            28.63  66.75 0.51 

3.  ต้นทนุคงที�ทั �งหมด          362.18          183.53  545.40 4.13 

     3.1  ภาษีที�ดิน              5.00              5.00  5 0.04 

     3.2  คา่เสื�อมอปุกรณ์การผลติ          357.14          183.22  540.36 4.09 

     3.3  คา่เสยีโอกาสเงินลงทนุต้นทนุคงที�               0.04              0.04 0.04 0.0003

4.  รายได้ทั �งหมด    21,828.97    10,014.86  31,843.82  

5.  รายได้สทุธิ    13,998.89      5,184.29  19,183.18  

6.  กําไรสทุธิ    14,430.64      4,206.84  18,637.78  

ปริมาณผลผลติยางพาราเฉลี�ย (กก.)   217.55  

ราคาผลผลติยางพาราเฉลี�ย (บาท/กก.)   100.34  

ปริมาณผลผลติปาล์มนํ �ามนัเฉลี�ย (กก.)   2,845.13  

ราคาผลผลติปาล์มนํ �ามนัเฉลี�ย (บาท/กก.)   3.52  

 
 



97 
 

 (3)  ต้นทุนและผลตอบแทนของระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราและการ
ทาํสวนไม้ผล 
                                ระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราร่วมกบัการปลกูไม้ผลมีพื �นที�ปลกูยางพารา
เฉลี�ย 16.65 ไร่ อายุต้นยางเฉลี�ย 18.64 ปี พื �นที�ปลูกไม้ผลเฉลี�ย 1.14 ไร่ จากผลการวิเคราะห์
ต้นทนุและผลตอบแทน พบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรผลิตยางพาราได้ผลผลิตเฉลี�ย 202.47 กิโลกรัม/
ไร่/ปี สามารถขายผลผลิตยางพาราได้ในราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ 99.43 บาท ได้ผลผลิตมงัคดุเฉลี�ย 
736.93 กิโลกรัม/ไร่/ปี และราคาผลผลิตมงัคดุเฉลี�ยกิโลกรัมละ 17.28 บาท ได้ผลผลิตทเุรียนเฉลี�ย 
439.27 กิโลกรัม/ไร่/ปี และราคาผลผลิตทุเรียนเฉลี�ยกิโลกรัมละ 19.46 บาท แตเ่นื�องด้วยผลผลิต
ไม้ผลที�ได้นั �นเกษตรกรไม่ได้นําไปจําหน่ายทั �งหมด เพราะไว้บริโภคในครัวเรือนรวมถึงแจกจ่าย
เพื�อนบ้านไปส่วนหนึ�ง ทําให้มีรายได้ทั �งหมด 23,263.23 บาท/ไร่/ปี เมื�อพิจารณาต้นทุนในการ
ดําเนินงานของครัวเรือนเกษตรกร ได้แก่ (1) ต้นทุนผนัแปรทั �งหมด เท่ากบั 9,245.74 บาท/ไร่/ปี 
ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนที� เป็นตัวเงิน คิดเป็นร้อยละ 63.79 ไม่เป็นตัวเงิน ร้อยละ 36.21 เมื�อ
เปรียบเทียบสดัสว่นของคา่ใช้จา่ยจะเห็นวา่เป็นคา่แรงงานคิดเป็นร้อยละ 73.06 ของต้นทนุผนัแปร
ทั �งหมด ซึ�งได้แก่ การจ้างแรงงานกรีด แรงงานใสปุ่๋ ย แรงงานกําจดัวชัพืชภายในฟาร์ม และแรงงาน
เก็บเกี�ยวผลผลิตไม้ผล สําหรับค่าใช้จ่ายด้านวัสดุต่าง ๆ พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรต้องเสีย
คา่ใช้จา่ยในสว่นที�เป็นคา่ปุ๋ ยมากที�สดุ คิดเป็นร้อยละ 93.63 เนื�องจากปุ๋ ยในท้องตลาดจําหนา่ยใน
ราคาสงู อีกทั �งเกษตรกรต้องใสปุ่๋ ยทั �งในสว่นของต้นยางพาราและต้นไม้ผลด้วย ส่วนคา่ใช้จ่ายด้าน
สารเคมีที�ไม่คิดรวมค่าแรงงานจ้างพ่นสารเคมีนั �นมีเพียง ร้อยละ 3.23 ของต้นทุนผนัแปรทั �งหมด 
เนื�องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกวิธีการเชิงกล นั�นคือ การถาก ดาย หรือใช้เครื�องตดัหญ้าแบบ
เหวี�ยงในการกําจัดวัชพืชมากกว่าใช้สารเคมีนั�นเอง และ (2) ต้นทุนคงที�ทั �งหมด เท่ากับ 506.2 
บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 5.49 เมื�อหกัคา่ใช้จ่ายในส่วนของต้นทนุผนัแปรทั �งหมดและต้นทุนคงที�
ทั �งหมดแล้ว ครัวเรือนเกษตรกรในระบบนี �มีกําไรสทุธิ 13,480.08 บาท/ไร่/ปี (ตารางที� 4.14) 
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ตารางที�  4.14 ต้นทุนและผลตอบแทนของระบบการทําฟาร์มสวนยางพารากับการปลูก 
                      ไม้ผล  

หน่วย : บาท/ไร่/ปี 

รายละเอียด 
ต้นทุนและ
ผลตอบแทน
ยางพารา 

ต้นทุนและ
ผลตอบแทน

ไม้ผล 

ต้นทุนและ
ผลตอบแทน

รวม 

  
ร้อยละ 

1.  ต้นทนุทั �งหมด  8,385.63 1,366.31 9,751.94  100.00 

2.  ต้นทนุผนัแปรทั �งหมด  7,981.73 1,264.01 9,245.74  94.81 

  2.1  คา่วสัด ุ 1,877.70 486.52 2,364.22  24.24 

- ปุ๋ ย 1,753.02 460.63 2,213.65  22.69 

- สารเคม ี 66.32 10.06 76.38  0.79 

- อื�น ๆ 58.36 15.83 74.19  0.76 

  2.2  คา่แรงงาน  6,005.77 749.41 6,755.18  69.27 

         2.2.1 เป็นเงินสด 2,704.53 749.41 3,453.94  35.42 

         2.2.2 ไมเ่ป็นเงินสด 3,301.24  3,301.24  33.85 

  2.3  คา่ใช้จ่ายอื�น  63.42 16.60 80.02  0.82 

  2.4  คา่เสยีโอกาสเงินลงทนุต้นทนุผนัแปร  34.84 11.48 46.32  0.47 

3.  ต้นทนุคงที�ทั �งหมด  403.90 102.30 506.2  5.19 

  3.1  ภาษีที�ดิน  5.00 5.00 5  0.05 

  3.2  คา่เสื�อมอปุกรณ์การผลติ  398.86 102.30 501.16  5.14 

  3.3  คา่เสยีโอกาสเงินลงทนุต้นทนุคงที�  0.04 0.04 0.04  0.0004 

4.  รายได้ทั �งหมด  20,131.59 3,131.64 23,263.23   

5.  รายได้สทุธิ  12,149.86 1,867.63 14,017.49   

6.  กําไรสทุธิ  11,745.96 1,765.33 13,480.08   

ปริมาณผลผลติยางพาราเฉลี�ย (กก.)   202.47   

ราคาผลผลติยางพาราเฉลี�ย (บาท/กก.)   99.43   

ปริมาณผลผลติมงัคดุเฉลี�ย (กก.)   736.93   

ราคาผลผลติมงัคดุเฉลี�ย (บาท/กก.)   17.28   

ปริมาณผลผลติทเุรียนเฉลี�ย (กก.)   439.27   

ราคาผลผลติทเุรียนเฉลี�ย (บาท/กก.)   19.46   
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 (4)ต้นทุนและผลตอบแทนของระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ 'ามัน
เชิงเดี�ยว 
     ระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนัเชิงเดี�ยว มีพื �นที�ปลกูเฉลี�ย 20.46 ไร่ อายุ
ต้นยางเฉลี�ย 11.43 ปี จากผลการวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทน พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรผลิต
ปาล์มนํ �ามนัได้ผลผลิตเฉลี�ย 2,977.05 กิโลกรัม/ไร่/ปี สามารถขายผลผลิตปาล์มนํ �ามนัได้ในราคา
เฉลี�ยกิโลกรัมละ 3.48 บาท ทําให้มีรายได้ทั �งหมด 10,360.13 บาท/ไร่/ปี เมื�อพิจารณาต้นทุนใน
การดําเนินงานของครัวเรือนเกษตรกร ซึ�งประกอบด้วยต้นทนุสองประเภท ได้แก่ (1) ต้นทนุผนัแปร
ทั �งหมด เทา่กบั 5,764.94 บาท/ไร่/ปี ส่วนใหญ่เป็นต้นทนุที�เป็นตวัเงิน ร้อยละ 67.07 ไม่เป็นตวัเงิน 
ร้อยละ 32.93 เมื�อเปรียบเทียบสดัสว่นของคา่ใช้จ่ายจะเห็นว่าเป็นคา่แรงงานคิดเป็นร้อยละ 53.12 
ของต้นทุนผนัแปรทั �งหมด โดยเป็นค่าแรงงานที�ไม่เป็นตวัเงินนั�นคือค่าแรงงานในครัวเรือนถึงร้อย
ละ 60.74 ของค่าแรงงานทั �งหมด ส่วนค่าแรงงานที�เป็นตวัเงินซึ�งได้แก่ การจ้างแรงงานเก็บเกี�ยว
ผลผลิตปาล์มนํ �ามนั แรงงานใส่ปุ๋ ย และแรงงานกําจดัวชัพืชภายในฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 39.26 
ของค่าแรงงานทั �งหมด สําหรับค่าใช้จ่ายด้านวัสดุต่าง ๆ พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรต้องเสีย
คา่ใช้จ่ายในส่วนที�เป็นค่าปุ๋ ยมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 95.46 และ (2) ต้นทุนคงที�ทั �งหมด เท่ากับ 
381.15 คิดเป็นร้อยละ 6.54 ของต้นทุนทั �งหมด ซึ�งส่วนใหญ่เป็นค่าเสื�อมราคาของอปุกรณ์ เช่น 
อปุกรณ์ที�ใช้ในการเก็บเกี�ยวปาล์มนํ �ามนั และพาหนะที�ใช้ในการจดัหาปัจจยัการผลิตรวมถึงใช้ใน
การขนส่งเพื�อนําผลผลิตปาล์มนํ �ามนัไปจําหน่ายยงัลานเทในชุมชน เมื�อหกัคา่ใช้จ่ายในส่วนของ
ต้นทุนผันแปรทั �งหมดและต้นทุนคงที�ทั �งหมดแล้ว ครัวเรือนเกษตรกรในระบบนี �มีกําไรสุทธิ 
4,214.04 บาท/ไร่/ปี (ตารางที� 4.15) 
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ตารางที� 4.15 ต้นทนุและผลตอบแทนของระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนัเชิงเดี�ยว 
หน่วย : บาท/ไร่/ปี 

รายละเอียด 
ต้นทุนและ

ผลตอบแทนปาล์ม
นํ 'ามัน 

1.  ต้นทนุทั �งหมด  6,146.09 

2.  ต้นทนุผนัแปรทั �งหมด  5,764.94 

  2.1  คา่วสัด ุ 2,604.93 

- ปุ๋ ย 2,485.21 

- สารเคม ี 74.03 

- อื�น ๆ 45.69 

  2.2  คา่แรงงาน  3,066.01 

         2.2.1 เป็นเงินสด 1,203.65 

         2.2.2 ไมเ่ป็นเงินสด 1,862.36 

  2.3  คา่ใช้จ่ายอื�น  62.58 

  2.4  คา่เสยีโอกาสเงินลงทนุต้นทนุผนัแปร  31.42 

3.  ต้นทนุคงที�ทั �งหมด  381.15 

  3.1  ภาษีที�ดิน  5.00 

  3.2  คา่เสื�อมอปุกรณ์การผลติ  376.11 

  3.3  คา่เสยีโอกาสเงินลงทนุต้นทนุคงที�  0.04 

4.  รายได้ทั �งหมด  10,360.13 

5.  รายได้สทุธิ  4,595.19 

6.  กําไรสทุธิ  4,214.04 

ปริมาณผลผลติเฉลี�ย (กก.) 2,977.05 

ราคาผลผลติเฉลี�ย (บาท/กก.) 3.48 
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4.3 เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราและสวน   
     ปาล์มนํ 'ามัน 

 
เมื�อวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนระหวา่งระบบการทําฟาร์มสวน 

ยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัใน 4 ระบบหลกัพบว่า ระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราร่วมกบัการ
ทําสวนปาล์มนํ �ามนัเป็นระบบที�มีต้นทนุทั �งหมดสงูที�สดุ รองลงมา ระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา
ร่วมกับการปลูกไม้ผล ระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราเชิงเดี�ยว และ ระบบการทําฟาร์มสวน
ปาล์มนํ �ามนัเชิงเดี�ยว ตามลําดบั (ตารางที� 4.16) 

 
ตารางที� 4.16 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของระบบการทําฟาร์มยางพาราและสวน

ปาล์มนํ �ามนัทั �ง 4 ระบบ 
หนว่ย : บาท/ไร่/ปี 

รายละเอียด 

                               ระบบ 
ยาง+ปาล์ม

นํ �ามนั 
ยางพารา ปาล์ม

นํ �ามนั 
ยาง+ไม้ผล  

ต้นทนุทั �งหมด 13,206.04 9,274.25 6,146.09 9,751.94  
รายได้ทั �งหมด  31,843.82 20,317.56 10,360.13 23,263.23  
รายได้สทุธิ  19,183.18 11,525.51 4,595.19 14,017.49  
กําไรสทุธิ  18,637.78 11,038.07 4,214.04 13,480.08  

 

 
4.4 แบบจาํลองระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ 'ามัน 
 

ในการสร้างแบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัทั �ง 
4 ระบบหลกัที�ได้จากการศกึษาได้กําหนดตวัแปรตา่ง ๆ โดยตั �งอยู่บนพื �นฐานที�ใกล้เคียงกบัความ
เป็นจริงของสภาพครัวเรือนเกษตรกรในพื �นที�ศึกษาที�ได้จากการสัมภาษณ์ซึ�งได้กล่าวไว้แล้วใน
หัวข้อ4.1-4.3 ในส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนของแบบจําลองผู้ วิจัยเลือกใช้โปรแกรม 
OLYMPE version 1.34 วิเคราะห์ต้นทุนและตอบแทนในช่วงเวลา 10 ปี ตั �งแต่ปี พ.ศ. 2553-
2562(ย้อนหลังปีที�ศึกษา 1 ปีคือปี พ.ศ.2553) โดยคิดเฉพาะต้นทุนที�เป็นตวัเงินเท่านั �น เพื�อให้
เกษตรกรนําไปแนวทางปฏิบตัใินฟาร์มของตนเองได้ โดยการสร้างสถานการณ์จําลองด้านปริมาณ
ผลผลิตยางพาราและปาล์มนํ �ามนัดงัที�ได้กลา่วไว้ในแล้วในบทที� 3 ซึ�งผลการศกึษามีดงันี �  
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(1) แบบจาํลองระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราเชิงเดี�ยว 
 ในการสร้างแบบจําลองผู้ วิจยัได้กําหนดให้มีตวัแปรตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี �  

 พื �นที�ปลูกยางพาราทั �งหมด 17 ไร่ อายุต้นยางพารา 15 ปี ปลูกยางพาราพันธุ์ 
BPM 24 เนื�องจากครัวเรือนเกษตรกรในระบบนี �ปลกูยางพาราในพื �นที�ลกูคลื�นลอนลาดและพื �นที�สงู 
ใช้ระยะปลกู 3 x 7 เมตร ซึ�งยางพนัธุ์ BPM 24 เป็นพนัธุ์ที�กรมวิชาการเกษตรแนะนําให้ปลกูได้ใน
พื �นที�ที�มีความลาดชนั พื �นที�ที�มีหน้าดินตื �น และพื �นที�ที�มีความชุ่มชื �นสงู อีกทั �งผลผลิตสูงมากทั �งใน
ระยะ 2 ปีแรก และปีกรีดต่อ ๆ มา เปลือกเดิมก็มีความหนามาก กรณีที�เกษตรกรกรีดลึกเป็น
บาดแผลถึงเนื �อไม้ เปลือกงอกใหมก็่จะเสียหายปานกลาง ตา่งกบัพนัธุ์ RRIM 600 ที�หากเกษตรกร
กรีดลกึเป็นบาดแผลถึงเนื �อไม้ เปลือกงอกใหมจ่ะเสียหายรุนแรงมาก ส่วนระบบกรีดที�กําหนดได้แก่ 
ระบบกรีด 1/3s 2d /3 เพื�อประโยชน์ในระยะยาวไม่สร้างความเสียหายกับต้นยางพารามาก
จนเกินไป รูปแบบผลผลิตกําหนดเป็นยางแผ่นดิบ เพราะครัวเรือนเกษตรกรในระบบนี �ส่วนใหญ่
เลือกผลิตยางแผ่นดิบและมีราคาสงู ด้านแรงงานกําหนดเป็นการใช้แรงงานในครัวเรือนจํานวน 2 
คน และแรงงานจ้างกรีดจํานวน 1 คน อตัราแบง่สรรผลประโยชน์ระหว่างนายจ้าง : ลกูจ้าง เท่ากบั 
60 : 40 กําจดัวชัพืชโดย ตดัหญ้าด้วยเครื�องตดัหญ้า 2 ครั �ง/ ปี ใช้นํ �ามนัเชื �อเพลิง 1 ลิตร/ไร่ ใส่ปุ๋ ยปี
ละ 2 ครั �ง โดยใส่ปุ๋ ยเคมีสลบักับใส่ปุ๋ ยอินทรีย์ในอัตรา 0.50 กิโลกรัม/ต้น และ 2 กิโลกรัม/ต้น 
ตามลําดบั ราคาปุ๋ ยเคมี 24 บาท/กิโลกรัม ราคาปุ๋ ยอินทรีย์ 10 บาท/กิโลกรัม ปริมาณผลผลิตเฉลี�ย 
300 กิโลกรัม/ไร่/ปี ราคาผลผลิตยางแผน่ดบิ 103 บาท/กิโลกรัม (ตารางที� 4.17) 
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ตารางที� 4.17 ตวัแปรที�กําหนดในการสร้างแบบจําลองระบบการทําสวนยางพาราเชิงเดี�ยว 

 
เมื�อวิเคราะห์แบบจําลอง พบว่าในปี พ.ศ. 2553 และ 2558 มีต้นทนุทั �งหมดสงูกว่าปีอื�น ๆ 

ทั �งนี �เนื�องมาจากมีการลงทนุในคา่ใช้จ่ายด้านอปุกรณ์เมื�อของเดิมหมดอายุการใช้งาน เช่น เครื�อง
พน่สารเคมี จอบ และอปุกรณ์ตดัหญ้า ดงันั �นในปี พ.ศ. 2553 และ 2558 ครัวเรือนเกษตรกรจึงควร
วางแผนเตรียมเงินทนุไว้เพื�อซื �ออปุกรณ์การผลิตเหล่านั �น ทั �งนี �คา่ใช้จ่ายสําหรับปุ๋ ยเป็นคา่ใช้จ่ายที�
สงูสดุเมื�อเทียบกบัค่าใช้จ่ายอื�น ๆ เมื�อพิจารณาด้านผลตอบแทนจะเห็นว่ามีแนวโน้มตํ�าลงเรื�อย ๆ 
(ภาพที� 4.2) เนื�องมาจากผลผลิตที�ได้น้อยลงตามช่วงอายุของต้นยางพารา จนในปี พ.ศ. 2562 
ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้ทั �งหมดเป็น 0 และกําไรสทุธิมีคา่ติดลบ เพราะเป็นปีที�โคน่ต้นยางพารา 
ทําให้เกษตรกรไมมี่รายได้ ดงันั �นครัวเรือนเกษตรต้องวางแผนปลกูยางพาราใหม ่ 

ตัวแปร รายละเอียด 
1.พื �นที�ปลกูเฉลี�ย (ไร่) 17.00 
2.ชื�อพนัธุ์ยางพารา BPM 24 
3.ระยะปลกู (เมตร) 3 x 7 
4.ลกัษณะพื �นที�  พื �นที�ที�มีความลาดชนั 
5.ระบบกรีด 1/3s 2d/3 
6.อายตุ้นยางพาราในปัจจบุนั (ปี) 15.00 
7.ผลผลติเฉลี�ย (กก./ ไร่/ปี) 300.00 
8.ปุ๋ ยที�ใช้  
    8.1 ชนิดของปุ๋ ย  ปุ๋ ยเคมแีละปุ๋ ยอินทรีย์ 
    8.2 ความถี�ของการใช้ (ครั �ง/ปี) 2 
    8.3 ปริมาณการใช้ (กก./ไร่) ปุ๋ ยเคม ี35 กก./ไร่ 

ปุ๋ ยอินทรีย์ 140 กก./ไร่ 
9.การกําจดัวชัพืช  
     9.1 วิธีการกําจดั เชิงกล 
     9.2 ความถี�ในการกําจดั (ครั �ง/ปี) เชิงกล 2 ครั �ง/ปี 

10.แรงงาน 
แรงงานครัวเรือน 2 คน และแรรงงานจ้าง 1 

คน 
11.ต้นทนุทั �งหมด (บาท/ปี) 43,014.00 
12.รายได้ทั �งหมด (บาท/ปี) 309,646.84 
13.กําไรสทุธิ (บาท/ปี) 266,607.95 
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ภาพที� 4.1 แบบจําลอง10 ปี ต้นทนุทั �งหมดของแบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา      
                 เชิงเดี�ยว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 4.2 แบบจําลอง10 ปี รายได้ทั �งหมดและกําไรสทุธิของแบบจําลองระบบการทําฟาร์ม 
                สวนยางพาราเชิงเดี�ยว 
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(2) แบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและการทําสวนปาล์ม
นํ 'ามัน 

ในการสร้างแบบจําลองผู้ วิจยัได้กําหนดให้มีตวัแปรตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี �  
ใช้แรงงานครัวเรือนทั �งหมด พื �นที�ปลูกยางพาราทั �งหมด 20 ไร่ อายุต้นยางพารา 

15 ปี ปลกูยางพาราพนัธุ์ RRIM 600 เนื�องจากเป็นพนัธุ์ที�มีความสามารถต้านทานลมได้ดี ใช้ระยะ
ปลกู 3 x 7 เมตร สว่นระบบกรีดที�กําหนดได้แก่ ระบบกรีด 1/3s 2/3d เพื�อประโยชน์ในระยะยาวไม่
สร้างความเสียหายกบัต้นยางพารามากจนเกินไป รูปแบบผลผลิตกําหนดเป็นยางแผ่นดิบ เพราะ
ครัวเรือนเกษตรกรในระบบนี �ส่วนใหญ่เลือกผลิตยางแผ่นดิบและมีราคาสูง ด้านแรงงานกําหนด
เป็นการใช้แรงงานในครัวเรือนจํานวน 2 คน และแรงงานจ้างกรีดจํานวน 1 คน อัตราแบ่งสรร
ผลประโยชน์ระหว่างนายจ้าง : ลูกจ้าง เท่ากับ 60 : 40  กําจดัวชัพืชโดยตดัหญ้าด้วยเครื�องตดั
หญ้า 2 ครั �ง/ ปี ใช้นํ �ามนัเชื �อเพลิง 1 ลิตร/ไร่ ใส่ปุ๋ ยปีละ 2 ครั �ง โดยใส่ปุ๋ ยเคมีสลบักบัใส่ปุ๋ ยอินทรีย์
ในอตัรา 0.50 กิโลกรัม/ต้น และ 2 กิโลกรัม/ต้น ตามลําดบั ราคาปุ๋ ยเคมี 24 บาท/กิโลกรัม ราคาปุ๋ ย
อินทรีย์ 10 บาท/กิโลกรัม ปริมาณผลผลิตเฉลี�ย 260 กิโลกรัม/ไร่/ปี ราคาผลผลิตยางแผ่นดิบ 103 
บาท/กิโลกรัม ส่วนปาล์มนํ �ามนั มีพื �นที�ปลูกปาล์มนํ �ามนัทั �งหมด 5 ไร่ พนัธุ์ปาล์มนํ �ามนัลกูผสมสุ
ราษฎร์ธานี 2 เพราะให้ผลผลิตสมํ�าเสมอแม้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมและมีเปอร์เซ็นต์นํ �ามนัดิบ
สงู ใช้ระยะปลกูแบบสามเหลี�ยมด้านเท่า9 x 9 x 9 เมตร อายตุ้นปาล์มนํ �ามนั 12 ปี ใส่ปุ๋ ยปีละ 3 
ครั �ง แบง่เป็นใส่ปุ๋ ยเคมี 154 กิโลกรัม/ไร่ จํานวน 2 ครั �ง และปุ๋ ยอินทรีย์ 165 กิโลกรัม/ไร่ จํานวน 1 
ครั �ง ส่วนการกําจัดวัชพืชให้ใช้วิธีการเชิงกลด้วยการถาก ดาย หรือใช้เครื�องตดัหญ้า 3 ครั �ง/ปี 
ประกอบกับการทําการตดัแต่งทางใบในขณะเก็บเกี�ยวผลผลิต หรือตัดแต่งประจําปี (ตารางที� 
4.18) 
ตารางที� 4.18 ตวัแปรที�กําหนดในการสร้างแบบจําลองระบบการทําสวนยางพาราและการทํา 
                     สวนปาล์มนํ �ามนั 

 

ตัวแปร รายละเอียด 

ยางพารา  
1.พื �นที�ปลกูเฉลี�ย (ไร่) 20.00 
2.ชื�อพนัธุ์ยางพารา RRIM 600 
3.ระยะปลกู (เมตร) 3 x 7 
4.ลกัษณะพื �นที�  พื �นที�ราบ 
5.ระบบกรีด 1/3s 2d/3 
6.อายตุ้นยางพาราในปัจจบุนั (ปี) 15.00 
7.ผลผลติเฉลี�ย (กก./ ไร่/ปี) 260.00 
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ตารางที� 4.18 (ต่อ) 

 

 
เมื�อวิเคราะห์แบบจําลองพบวา่ในปี พ.ศ. 2553  2557  2558 และ 2562 มีต้นทนุ 

ทั �งหมดสงูกว่าปีอื�น ๆ ทั �งนี �เนื�องมาจากมีการลงทนุในคา่ใช้จ่ายด้านอปุกรณ์เมื�อของเดิมหมดอายุ
การใช้งาน เชน่ เครื�องพ่นสารเคมี จอบ และอปุกรณ์ตดัหญ้า อปุกรณ์ในการเก็บเกี�ยวปาล์มนํ �ามนั 
ดงันั �นในปีดังกล่าว ครัวเรือนเกษตรกรจึงควรวางแผนเตรียมเงินทุนไว้เพื�อซื �ออุปกรณ์การผลิต
เหล่านั �น ทั �งนี �ค่าใช้จ่ายสําหรับปุ๋ ยเป็นค่าใช้จ่ายที�สงูสุดเมื�อเทียบกับคา่ใช้จ่ายอื�น ๆ (ภาพที� 4.3) 

ตัวแปร รายละเอียด 

ยางพารา (ต่อ)  
    8.1 ชนิดของปุ๋ ย  เคมีและอินทรีย์ 
    8.2 ความถี�ของการใช้ (ครั �ง/ปี) 2 
    8.3 ปริมาณการใช้ (กก./ไร่) เคมี 35 กก./ไร่ 

อินทรีย์ 140 กก./ไร่ 
9.การกําจดัวชัพืช  
     9.1 วิธีการกําจดั เชิงกล 
     9.2 ความถี�ในการกําจดั (ครั �ง/ปี) 2 
10.แรงงาน แรงงานครัวเรือน 2 คน และแรงงานจ้างกรีด 1 คน 

ปาล์มนํ 'ามัน  
1.พื �นที�ปลกูเฉลี�ย (ไร่) 5.00 
2.ชื�อพนัธุ์ปาล์มนํ �ามนั สรุาษฎร์ธานี 2 
3.ระยะปลกู (เมตร) 9 x 9 x 9  
4.ลกัษณะพื �นที�  พื �นที�ลกูคลื�นลอนลาดหรือพื �นที�สงู 
5.อายตุ้นปาล์มนํ �ามนั (ปี) 12 
6.ผลผลติเฉลี�ย (กก./ ไร่/ปี) 3,000 
7.ปุ๋ ยที�ใช้  
    7.1 ชนิดของปุ๋ ย  เคมีและอินทรีย์ 
    7.2 ความถี�ของการใช้ (ครั �ง/ปี) 3 
    7.3 ปริมาณการใช้ (กก./ไร่) เคมี 154 กก./ไร่ (2 ครั �ง) 

อินทรีย์ 165 กก./ไร่ (1 ครั �ง) 
8.การกําจดัวชัพืช  
     8.1 วิธีการกําจดั เชิงกล 
     8.2 ความถี�ในการกําจดั (ครั �ง/ปี) 3 
9.แรงงาน แรงงานครัวเรือน 2 คน  
ต้นทนุทั �งหมด (บาท/ปี) 73,414.00 
รายได้ทั �งหมด (บาท/ปี) 556,500.00 
กําไรสทุธิ (บาท/ปี) 483,086.00 
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เมื�อพิจารณาด้านผลตอบแทนจะเห็นว่าในแตล่ะปีไม่แตกตา่งกนัมากนกั เนื�องมาจากผลผลิตที�ได้
ตามชว่งอายขุองต้นปาล์มนํ �ามนั ดงัภาพที� 4.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 4.3 แบบจําลอง10 ปีต้นทนุทั �งหมดของแบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา 
                  และทําสวนปาล์มนํ �ามนั 

 
ภาพที� 4.4 แบบจําลอง 10 ปีรายได้ทั �งหมดและกําไรสทุธิของแบบจําลองระบบการทําฟาร์ม 
                สวนยางพาราร่วมกบัการทําสวนปาล์มนํ �ามนั 
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(3) แบบจาํลองระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราและการทาํสวนไม้ผล 
                  ในการสร้างแบบจําลองผู้ วิจยัได้กําหนดให้มีตวัแปรตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี � 

 ใช้แรงงานครัวเรือนทั �งหมด พื �นที�ปลูกยางพาราทั �งหมด 18 ไร่ อายุต้น
ยางพารา 15 ปี ปลกูยางพาราพนัธุ์ BPM 24 เนื�องจากเป็นพนัธุ์ที�มีความสามารถต้านทานลมได้ดี
และสามารปลกูในพื �นที�ลาดชนัได้ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ใช้ระยะปลกู 3 x 7 เมตร 
ส่วนระบบกรีดที�กําหนดได้แก่ ระบบกรีด 1/3s 2/3d เพื�อประโยชน์ในระยะยาวไม่สร้างความ
เสียหายกับต้นยางพารามากจนเกินไป รูปแบบผลผลิตกําหนดเป็นยางแผ่นดิบ เพราะครัวเรือน
เกษตรกรในระบบนี �ส่วนใหญ่เลือกผลิตยางแผ่นดิบและมีราคาสงู ด้านแรงงานกําหนดเป็นการใช้
แรงงานในครัวเรือนจํานวน 2 คน และแรงงานจ้างกรีดจํานวน 1 คน อตัราแบ่งสรรผลประโยชน์
ระหวา่งนายจ้าง : ลกูจ้าง เทา่กบั 60 : 40 กําจดัวชัพืชโดยตดัหญ้าด้วยเครื�องตดัหญ้า 2 ครั �ง/ ปี ใช้
นํ �ามันเชื �อเพลิง 1 ลิตร/ไร่ ใส่ปุ๋ ยปีละ 2 ครั �ง โดยใส่ปุ๋ ยเคมีสลับกับใส่ปุ๋ ยอินทรีย์ในอัตรา 0.50 
กิโลกรัม/ต้น และ 2 กิโลกรัม/ต้น ตามลําดบั ราคาปุ๋ ยเคมี 24 บาท/กิโลกรัม ราคาปุ๋ ยอินทรีย์ 10 
บาท/กิโลกรัม ปริมาณผลผลิตเฉลี�ย 300 กิโลกรัม/ไร่/ปี ราคาผลผลิตยางแผ่นดิบ 103 บาท/
กิโลกรัม ส่วนไม้ผล มีพื �นที�ปลกูไม้ผลทั �งหมด 1 ไร่ ปลกูมงัคดุและทเุรียน อายตุ้นมงัคดุ 15 ปี อายุ
ต้นทเุรียน 12 ปี ใส่ปุ๋ ยปีละ 2 ครั �ง แบ่งเป็นใส่ปุ๋ ยเคมี 35 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ ยอินทรีย์ 35 กิโลกรัม/
ไร่ สว่นการกําจดัวชัพืชให้ใช้วิธีการเชิงกลด้วยการถาก ดาย หรือใช้เครื�องตดัหญ้า 1 ครั �ง/ปี (ตาราง
ที� 4.19) 
 
ตารางที� 4.19 ตวัแปรที�กําหนดในการสร้างแบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและการ 
                      ปลกูไม้ผล  

 

 

ตัวแปร รายละเอียด 

ยางพารา  
1.พื �นที�ปลกูเฉลี�ย (ไร่) 18.00 
2.ชื�อพนัธุ์ยางพารา BPM 24 
3.ระยะปลกู (เมตร) 3 x 7 
4.ลกัษณะพื �นที�  พื �นที�ลกูคลื�นลอน 
5.ระบบกรีด 1/3s 2d/3 
6.อายตุ้นยางพารา (ปี) 15.00 
7.ผลผลติเฉลี�ย (กก./ ไร่/ปี) 300.00 
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ตารางที� 4.19 (ต่อ) 

 
 
 

รายการ R3 

ยางพารา (ต่อ)  
    8.1 ชนิดของปุ๋ ย  เคมีและอินทรีย์ 
    8.2 ความถี�ของการใช้ (ครั �ง/ปี) 2 
    8.3 ปริมาณการใช้ (กก./ไร่) เคม ี35 กก./ไร่ 

อินทรีย์ 140 กก./ไร่ 
9.การกําจดัวชัพืช  
     9.1 วิธีการกําจดั เชิงกล 
     9.2 ความถี�ในการกําจดั (ครั �ง/ปี) 2 
10.แรงงาน แรงงานครัวเรือน 2 คน และแรงงานจ้างกรีด 1 คน 
ไม้ผล  
1.พื �นที�ปลกูเฉลี�ย (ไร่) 1.14 
2.ชนิดไม้ผล มงัคดุ และทเุรียน 
3.ลกัษณะพื �นที�สวน พื �นที�ราบ 
4.อายไุม้ผล (ปี) มงัคดุ อาย ุ15 ปี 

ทเุรียน อาย ุ12 ปี 
5.ผลผลติเฉลี�ย (กก./ไร่/ปี) มงัคดุ 750.00 กก./ไร่/ปี 

ทเุรียน 450.00 กก./ไร่/ปี 
6.ปุ๋ ยที�ใช้  
      6.1 ชนิดของปุ๋ ย  เคมีและอินทรีย์ 
      6.2 ความถี�ของการใช้ (ครั �ง/ปี) 2 
      6.3 ปริมาณการใช้ (กก./ไร่) เคม ี35 กก./ไร่ 

อินทรีย์ 35 กก./ไร่ 
7.การกําจดัวชัพืช  
     7.1 วิธีการกําจดั เชิงกล 
     7.2 ความถี�ในการกําจดั (ครั �ง/ปี) 1 
ต้นทนุทั �งหมด (บาท/ปี) 52,662.86 
รายได้ทั �งหมด (บาท/ปี) 344,844.00 
กําไรสทุธิ (บาท/ปี) 292,181.14 
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รายไดท้ั 	งหมด กําไรสุทธิ

เมื�อวิเคราะห์แบบจําลองพบวา่ในปี พ.ศ. 2556 และ 2561 ต้นทนุทั �งหมดสงูกว่าในปีอื�น ๆ 
เพราะต้องเสียคา่ใช้จ่ายในส่วนของวสัดอุปุกรณ์ที�ของเดิมสิ �นสดุอายกุารใช้งาน (ภาพที� 4.5) เมื�อ
พิจารณาด้านผลตอบแทนจะเห็นว่ามีผลตอบแทนลดลงใน 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ปี พ.ศ. 2554 และ
ช่วงที�สอง ปี พ.ศ. 2557 เนื�องด้วยปริมาณผลผลิตที�ลดลงตามช่วงอายุการให้ผลผลิต ดงัภาพที� 
4.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 4.5 แบบจําลอง 10 ปี ต้นทนุทั �งหมดของแบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา 
                 ละการทําสวนไม้ผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

ภาพที� 4.6 แบบจําลอง 10 ปีรายได้ทั �งหมดและกําไรสทุธิของแบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวน 
                 ยางพาราและการทําสวนไม้ผล 
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(1) แบบจาํลองระบบการทาํฟาร์มสวนปาล์มนํ 'ามันเชิงเดี�ยว 
     ในการสร้างแบบจําลองผู้ วิจยัได้กําหนดให้มีตวัแปรตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี � 

                  พื �นที�ปลกูปาล์มนํ �ามนัทั �งหมด 20 ไร่ อายตุ้นปาล์มนํ �ามนั 11 ปี ใช้พนัธุ์ปาล์ม
นํ �ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 เพราะให้ผลผลิตสมํ�าเสมอแม้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมและมี
เปอร์เซ็นต์นํ �ามนัดิบสูง อีกทั �งยงัเป็นพนัธุ์ที�ครัวเรือนเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างนิยมใช้อีกด้วย ระยะ
ปลกูแบบสามเหลี�ยมด้านเท่า 9 x 9 x 9 เมตร อายตุ้นปาล์มนํ �ามนั 11 ปี แรงงานที�ใช้เป็นแรงงาน
ในครัวเรือนจํานวน 2 คน และแรงงานจ้างเก็บจํานวน 5 คน อตัราคา่จ้าง 300 บาท/คน/วนั ใส่ปุ๋ ยปี
ละ 3 ครั �ง แบ่งเป็นใส่ปุ๋ ยเคมี 154 กิโลกรัม/ไร่ จํานวน 2 ครั �ง และปุ๋ ยอินทรีย์ 165 กิโลกรัม/ไร่ 
จํานวน 1 ครั �ง ควรทําการวิเคราะห์ใบและดินก่อนการใส่ปุ๋ ยจะช่วยให้เกษตรกรใส่ปุ๋ ยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ�งขึ �น สว่นการกําจดัวชัพืชให้ใช้วิธีการเชิงกลด้วยการถาก ดาย หรือใช้เครื�องตดัหญ้า 
3 ครั �ง/ปี ประกอบกับการทําการตดัแตง่ทางใบในขณะเก็บเกี�ยวผลผลิต หรือตดัแตง่ประจําปี นํา
ทะลายเปล่าใส่รอบโคนต้นปาล์มนํ �ามนัในอตัรา 150 กิโลกรัม/ต้น/ปี (ตารางที� 4.20) กองทางใบที�
ตดัแล้วเรียงกระจายตามแถวต้นปาล์มนํ �ามนัเพื�อให้ย่อยสลายกลายเป็นสารอาหารแก่ต้นปาล์ม
นํ �ามันอีกทางหนึ�ง ขายผลผลิตทะลายสด 15 วัน/รอบ ทําการจดบนัทึกการให้ผลผลิตและหมั�น
สงัเกตความผิดปกตทีิ�อาจจะเกิดขึ �นกบัต้นปาล์มนํ �ามนั เช่น อาการขาดธาตอุาหาร การเข้าทําลาย
ของศตัรูพืชอยูเ่สมอ เพื�อจะได้แก้ไขได้ทนัทว่งที ไมเ่กิดความเสียหายมากจนเกินไป  
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ตารางที� 4.20 ตวัแปรที�กําหนดในการสร้างแบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนั  
                     เชิงเดี�ยว 

 
เมื�อวิเคราะห์แบบจําลองพบว่าในปี พ.ศ. 2557 และ 2562 มีต้นทนุทั �งหมดที�สงูกว่าปีอื�น 

ๆ เนื�องมาจากมีการจดัซื �อปัจจยัการผลิตเพิ�มขึ �นแทนของเดิมที�หมดอายกุารใช้งาน จึงเป็นหน้าที�
ของครัวเรือนเกษตรกรที�จะต้องเตรียมจดัหาเงินทนุไว้ (ภาพที� 4.7) สําหรับในส่วนของผลตอบแทน
ที�ครัวเรือนเกษตรกรจะได้รับ พบว่า รายได้ทั �งหมดคงที� แต่กลบัพบว่ากําไรสุทธิลดลงใน ปี พ.ศ. 
2557 และปี พ.ศ. 2562 เหตุมาจากเชื�อมโยงกับภาพที� 4.7 ที�มีต้นทุนเพิ�มขึ �นจากการซื �อวัสดุ
อปุกรณ์ใหม ่(ภาพที� 4.8) 
 

ตัวแปร รายละเอียด 
1.พื �นที�ปลกูเฉลี�ย (ไร่) 20.00 
2.ชื�อพนัธุ์ปาล์มนํ �ามนั สรุาษฎร์ธานี 2 
3.ระยะปลกู (เมตร) 9 x 9 x 9  
4.ลกัษณะพื �นที�  พื �นที�ลกูคลื�นลอนลาดหรือพื �นที�สงู 
5.อายตุ้นปาล์มนํ �ามนั (ปี) 11.00 
6.ผลผลติเฉลี�ย (กก./ ไร่/ปี) 3,000 
7.ปุ๋ ยที�ใช้  
    7.1 ชนิดของปุ๋ ย  เคมีและอินทรีย์ 
    7.2 ความถี�ของการใช้ (ครั �ง/ปี) 3 
    7.3 ปริมาณการใช้ (กก./ไร่) เคมี 154 กก./ไร่ (2 ครั �ง) 

อินทรีย์ 165 กก./ไร่ (1 ครั �ง) 
8.การกําจดัวชัพืช  
     8.1 วิธีการกําจดั เชิงกล 
     8.2 ความถี�ในการกําจดั (ครั �ง/ปี) 3 
9.แรงงาน แรงงานครัวเรือนจํานวน 2 คน และแรงงานจ้าง 5 คน 
ต้นทนุทั �งหมด (บาท/ปี) 128,544.68 
รายได้ทั �งหมด (บาท/ปี) 222,600.00 
กําไรสทุธิ (บาท/ปี) 94,055.32 
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ภาพที� 4.7 แบบจําลอง 10 ปีต้นทนุทั �งหมดของแบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนั 
                 เชิงเดี�ยว  
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รายไดท้ั 	งหมด กําไรสุทธิ  
ภาพที� 4.8 แบบจําลอง 10 ปีรายได้ทั �งหมดและกําไรสทุธิของแบบจําลองระบบการทําฟาร์ม 
                 สวนปาล์มนํ �ามนัเชิงเดี�ยว 
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บทที� 5 
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจยัเรื�องการสร้างแบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์ม
นํ �ามันในอําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี� มีวตัถุประสงค์ของการวิจัย  4  ประการได้แก่(1) เพื�อ
ศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกิจสงัคม และระบบการผลิตของระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและ
สวนปาล์มนํ �ามนั(2) เพื�อวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนของระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและ
สวนปาล์มนํ �ามัน (3) เพื�อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างระบบการทําฟาร์มสวน
ยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัและ(4) เพื�อสร้างแบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและ
สวนปาล์มนํ �ามนั โดยในการวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนใช้เกณฑ์การตดัสินใจแบบไม่ปรับคา่
เวลา รวมถึงกําหนดสถานการณ์จําลองเพื�อใช้ในการสร้างแบบจําลองระบบการทําฟาร์มสวน
ยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามัน โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 109 
ครัวเรือน แบง่เป็นครัวเรือนในระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา จํานวน 76 ครัวเรือน และครัวเรือน
ในระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนั จํานวน 33 ครัวเรือน สามารถสรุปผลได้ดงันี � 

 
5.1.1 การจาํแนกระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ $ามัน  
 

 จากการการพิจารณาระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัใน
อําเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบี� โดยใช้เกณฑ์การทํากิจกรรมทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร 
สามารถจําแนกได้ทั �งสิ �น 4 ระบบ ดงันี � (1) ระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราเชิงเดี�ยว   (2) ระบบ
การทําฟาร์มสวนยางพาราร่วมกับการทําสวนปาล์มนํ �ามนั (3) ระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา
ร่วมกบัการปลกูไม้ผล (4) ระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนัเชิงเดี�ยวโดยในพื �นที�ศกึษาพบระบบ
การทําฟาร์มสวนยางพาราเชิงเดี�ยวมากที�สุดร้อยละ 42.20 ในขณะที� ระบบการทําฟาร์มสวน
ยางพาราร่วมกบัการปลกูไม้ผลพบน้อยที�สดุร้อยละ 8.27   
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5.1.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทํา
ฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ $ามัน 

 
ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทําฟาร์มสวน

ยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัทั �ง 4 ระบบหลกัมีลกัษณะที�คล้ายคลึงกนั กล่าวคือ เกษตรกรส่วนใหญ่
เป็นชายที�มีอายุอยู่ในวยัแรงงาน สถานภาพสมรสมากที�สดุ และเกษตรกรจํานวนมากเลือกที�จะไม่เข้า
เป็นสมาชิกกลุ่มใด ๆ ด้านการประกอบอาชีพ พบว่ามีครัวเรือนเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 25.69 ของ
กลุ่มตัวอย่างทั �งหมด ไม่มีอาชีพรองซึ�งหมายถึงรายได้หลักของครัวเรือนมาจากการขายผลผลิต
ยางพาราหรือปาล์มนํ �ามันเพียงอย่างเดียว สําหรับประสบการณ์ในการทําการเกษตรจะเห็นว่า
ครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราเชิงเดี�ยวมีประสบการณ์ทางการเกษตรเฉลี�ย 
17.32 ปี ซึ�งมากกว่าครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามันเชิงเดี�ยวที�มี
ประสบการณ์ทางการเกษตรเฉลี�ย 15.48 ปี และระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและการทําสวน
ปาล์มที�มีประสบการณ์ทางการเกษตร เฉลี�ย 15.68 ปี และระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและการทํา
สวนไม้ผลมีประสบการณ์ทางการเกษตร เฉลี�ย 17.39 ปี เนื�องจากเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ปลูก
ปาล์มนํ �ามนัหลงัการทําสวนยางพารา อีกทั �งมีรายได้หลกัมาจากกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร และ
ค่าใช้จ่ายที�ใช้ในครัวเรือนในการดํารงชีพประจําวันพบว่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายที�เกษตรกรต้องเสียในการ
ดําเนินกิจกรรมภายในฟาร์ม ส่วนใหญ่เกษตรกรในทั �ง4 ระบบไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม และส่วนใหญ่มี
การศกึษาอยู่ในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย มีอายเุฉลี�ยในทั �ง 4 ระบบ 43.07 ปี และส่วนใหญ่
นบัถือศาสนาพทุธ สําหรับการประกอบอาชีพรองสรุปได้ว่าอาชีพรองของเกษตรกรทั �ง 4 ระบบ
พบว่าระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามันส่วนใหญ่มีอาชีพรองได้แก่รับจ้าง
ทั�วไปร้อยละ 54.54  ระบบการทําสวนยางพาราเชิงเดี�ยวอาชีพรองส่วนใหญ่ได้แก่รับจ้างทั�วไป คิด
เป็นร้อยละ 36.96 ระบบการทําสวนปาล์มเชิงเดี�ยวอาชีพรองส่วนใหญ่ได้แก่รับจ้างทั�วไป คิดเป็น
ร้อยละ 52.38 และระบบการทําสวนยางพาราและทําสวนผลไม้อาชีพรองส่วนใหญ่ได้แก่รับจ้าง
ทั�วไปคดิเป็นร้อยละ  33.33  สาํหรับลักษณะการถือครองที�ดินของครัวเรือนเกษตรกรสรุปได้
ว่าส่วนใหญ่ครัวเรือนเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิN ซึ�งในระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวน
ปาล์มนํ �ามนัพบว่าไม่มีเอกสารสิทธิNร้อยละ 36.45 รองลงมามีเอกสารสิทธิNประเภท ทบ. 5 คิดเป็น
ร้อยละ 45.45  แหล่งเงินทุนในการผลิตสรุปได้ว่าโดยส่วนใหญ่ครัวเรือนเกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง
ลงทุนโดยใช้เงินทุนของตนเองโดยมีคา่เฉลี�ยทั �ง 4 ระบบร้อยละ  61.53 และลงทุนโดยกู้ เงินจาก
แหล่งตา่ง ๆ เฉลี�ยทั �ง 4 ระบบร้อยละ 38.46 ตามลําดบัและ รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
เกษตรกรพบว่าระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนัเชิงเดี�ยว เป็นระบบที�สร้างรายได้แก่ครัวเรือน
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เกษตรกรสูงที�สุดที�สุดเมื�อเทียบกับระบบอื�น ๆ เท่ากับ 437,740.58 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วน
ระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราเชิงเดี�ยวสร้างรายได้ทั �งหมดเฉลี�ยตํ�าที�สุด เท่ากับ 360,874.64 
บาทตอ่ครัวเรือนต่อปีส่วนรายจ่ายสรุปได้ว่าระบบการทําสวนปาล์มนํ �ามนัและทําสวนยางพารามี
รายจ่ายสุทธิสูงที�สดุโดยมีรายจ่ายสทุธิ 265,348.7 บาทต่อครัวเรือนต่อปีส่วนรายจ่ายทั �งหมดของ
ครัวเรือนในระบบการทําสวนยางพาราเชิงเดี�ยวมีรายจ่ายสุทธิตํ�าสุดเท่ากับ 214,277.96 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี และเกษตรกรทั �ง4 ระบบมีเงินออมและหนี �สินในสดัส่วนใกล้เคียงกันคอมากกว่า 
60,000 บาท 

5.1.3 ระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทําฟาร์มสวน
ยางพาราและสวนปาล์มนํ $ามัน 

ครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัทั �ง 4 
ระบบตา่งมีวตัถปุระสงค์หลกัในการทําฟาร์มเพื�อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนทั �งสิ �น ส่วนครัวเรือนที�มี
การปลกูไม้ผลด้วยนั �น มีวตัถุประสงค์วา่ผลผลิตที�ได้นั �นจะนํามาบริโภคในครัวเรือนก่อนเพื�อจะได้
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปซื �อและนําไปแจกจ่ายให้กับเพื�อนบ้านบริเวณใกล้เคียงหรือญาติ ซึ�งถือว่า
เป็นการสร้างมิตรไมตรีตอ่กนั เมื�อเหลือหรือมีจํานวนมากจึงนําออกจําหน่าย สําหรับครัวเรือนใดที�
มีปัจจยัสนบัสนุนเอื �ออํานวยก็จะเลือกประกอบอาชีพรองด้วย ด้วยหวงัว่าจะเป็นแหล่งรายได้อีก
ทางหนึ�งให้แก่ครัวเรือน ลกัษณะพื �นที�ทําการเกษตรสว่นใหญ่เป็นพื �นที�ลกูคลื�นลอนลาดและพื �นที�สงู 
ซึ�งเป็นพื �นที�ที�ไม่ค่อยเหมาะสมตอ่การผลิต จึงเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ�งของครัวเรือนเกษตรกร พนัธุ์
ยางพาราที� เกษตรกรนิยมนํามาปลูกมากที�สุดคือพันธุ์  RRIM 600 นอกจากนี �ยังมีพันธุ์  
BPM 24 และพันธุ์  RRIT 251 จะเห็นได้ว่าครัวเรือนเกษตรกรในพื �นที�ศึกษาส่วนใหญ่ยังคงมี
พฤตกิรรมการเลือกพนัธุ์ยางพาราโดยอิงความเคยชินกบัพนัธุ์เดมิ ๆ มีการเลียนแบบเพื�อนบ้านเป็น
หลกั โดยพนัธุ์ อื�นที�มีการส่งเสริมจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพราะเป็นพนัธุ์ที�ให้ผลผลิตสูงกว่านั �น 
ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรน้อยกวา่พนัธุ์เดมิที�เกษตรกรคุ้นเคย ส่วนพนัธุ์ปาล์มนํ �ามนัที�พบมาก
ที�สุด คือ พนัธุ์ปาล์มนํ �ามนัลกูผสมสุราษฎร์ธานี 2 แรงงานที�ใช้ในฟาร์มเป็นแรงงานครัวเรือนส่วน
ใหญ่ ซึ�งมกัเป็นแรงงานที�อยู่ในรุ่นพ่อแม่มากกว่าแรงงานรุ่นใหม ่มีแรงงานเฉลี�ย 3 คนตอ่ครัวเรือน 
และมีการจ้างแรงงานในหลายกิจกรรม เชน่ แรงงานที�ใช้เก็บเกี�ยวผลผลิต แรงงานในการดแูลรักษา
ภายในฟาร์ม เป็นต้น ด้านการเลือกใช้ระบบกรีด ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ระบบกรีดถี� เพราะความ
ต้องการมีรายได้ อายุต้นยางพารามาก ครัวเรือนที� เลือกระบบกรีดที� มีความถี� ตํ�าจะคํานึง
ผลประโยชน์และผลกระทบตอ่ต้นยางพาราในระยะยาว รวมถึงการกรีดความยาวรอบวงน้อย เช่น 
1/3s และ 1/4s เพราะคํานึงความสิ �นเปลืองเปลือก ในส่วนของปาล์มนํ �ามนัจะเก็บเกี�ยวทะลาย
ปาล์ม 15 วนั/รอบ  



 

 

 

117

ด้านการใช้ดแูลจดัการภายในฟาร์ม ปุ๋ ยสําหรับยางพารา เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ ยสตูร 
15-15-15 สูตรอื�น ๆ ได้แก่ 12-5-14    29-5-18    16-8-4 และ 21-7-18 ปีละ 1-2 ครั �ง ในอตัรา 
เฉลี�ย 46.88 กิโลกรัม/ไร่/ปี สว่นการใสปุ่๋ ยสําหรับปาล์มนํ �ามนัส่วนใหญ่ไม่มีการวิเคราะห์ใบและดิน 
ทําให้ต้นปาล์มนํ �ามนัไม่ได้รับสารอาหารที�ถูกต้อง นอกจากนั �นยงัเกษตรกรในระบบการทําฟาร์ม
สวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัยงัมีการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมด้วยเพื�อปรับปรุงดินและลดต้นทุน
การผลิต สําหรับการกําจดัวชัพืช เกษตรกรเน้นใช้วิธีการเชิงกล ได้แก่ ถาก ดาย ตดัด้วยเครื�องตดั
หญ้าแบบเหวี�ยง รวมถึงใช้พืชคลมุดินมากกว่าการใช้สารเคมี ด้วยตระหนกัถึงผลกระทบจากการ
ตกค้างที�ตามมา  การเลือกรูปแบบผลผลิตของยางพารามีเงื�อนไขการเลือกรูปแบบผลผลิต คือ
ความต้องการรายได้ที�เป็นเงินสดทกุวนักรณีที�ขายนํ �ายางสด และมีเวลาว่างเพื�อใช้พกัผ่อนและร่วม
กิจกรรมทางสงัคมในชุมชนมากกว่าทํายางแผ่นดิบ ส่วนกรณีที�ครัวเรือนเกษตรกรเลือกขายเป็น
ยางแผ่นดิบเพราะจะทําให้ได้ราคาที�สูงขึ �น แหล่งจําหน่ายผลผลิตเป็นแหล่งรับซื �อในพื �นที�หรือ
ชุมชนใกล้เคียง สําหรับปัญหาในการผลิตสามารถสรุปได้ดงันี � (1) ผลผลิตตํ�ากว่าที�หน่วยงานที�
เกี�ยวข้องให้คําแนะนําไว้ (2) ราคาปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะอย่างปุ๋ ยมีราคาสูง (3) ปฏิบตัิไม่
เหมาะสม เช่น การใช้ระบบกรีดถี� ลดปริมาณปุ๋ ย และขาดการจนบนัทึกข้อมลู (4) การเข้าทําลาย
ของศตัรูพืช(5) ขาดแคลนแรงงาน และ (6) ขาดความรู้/ประสบการณ์ 

 
5.1.4 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของระบบการทําฟาร์มสวน

ยางพาราและสวนปาล์มนํ $ามัน 
 

 ระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราร่วมกับการทําสวนปาล์มนํ �ามัน เป็นระบบที�มี
ต้นทุนทั �งหมดสูงที�สุด 13,206.04บาท/ไร่/ปี และ ระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนัเชิงเดี�ยว  มี
ต้นทุนทั �งหมดตํ�าที�สุด 6,146.09บาท/ไร่/ปี ซึ�งแปรผนัตรงกับรายได้ทั �งหมด รายได้สุทธิ และกําไร
สุทธิ กล่าวคือ ระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราร่วมกับการทําสวนปาล์มนํ �ามัน เป็นระบบที�มี
รายได้ทั �งหมด รายได้สุทธิ และกําไรสุทธิสูงที�สุดที� 19,183.18 บาท/ไร่/ปีและ 18,637.78 บาท/ไร่/ปี 
ตามลําดบัในขณะที� ระบบการทําฟาร์มสวนปาล์มนํ �ามนัเชิงเดี�ยว  มีรายได้ทั �งหมด รายได้สุทธิ 
และกําไรสุทธิตํ�าที�สุดที� 4,595.19 บาท/ไร่/ปี และ  4,214.04 บาท/ไร่/ปีตามลําดบั ส่วนใหญ่เป็น
ต้นทุนผันแปรในส่วนของแรงงานทั �งที� เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รองลงมาคือ ค่าปุ๋ ย ซึ�ง
สอดคล้องการผลการวิจยัของ ดวงกมล ทองนุ่ม (2548) ที�วิเคราะห์ทางการเงินของการลงทนุปลกู
ปาล์มนํ �ามันเปรียบเทียบกับการลงทุนปลูกยางพารา พบว่า ยางพาราให้ผลตอบแทนที�สูงกว่า
ปาล์มนํ �ามนั ส่วนในด้านต้นทนุ พบว่า ปาล์มนํ �ามนัมีต้นทนุที�สูงกว่าในปีแรก เมื�อทําการวิเคราะห์
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ทางการเงินของการลงทนุปาล์มนํ �ามนัเปรียบเทียบกบัยางพารา พบว่า มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NPV) 
มีค่าเป็นลบ และอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 8.50 แสดงว่า อัตรา
ผลตอบแทนของโครงการจะมีค่า 97 มากกว่าค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม การ
เปลี�ยนแปลงการลงทุนปลูกยางพารามาเป็นปาล์มนํ �ามันจะมีผลทําให้มูลค่าปัจจุบันของ
ผลประโยชน์ลดลง 1,598,347.16 บาท ขณะเดียวกันก็ทําให้มูลค่าปัจจุบนัของต้นทุนเพิ�มลดลง 
เท่ากับ 1,082,325.13 บาท ซึ�งจะมีผลให้มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิลดลง 516,022.03 
บาท แสดงว่า มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์น้อยกว่ามูลค่าปัจจุบันของต้นทุน ดังนั �นการ
เปลี�ยนแปลงการลงทนุปลกูยางพารามาเป็นปาล์มนํ �ามนัจะไม่คุ้มคา่แก่การลงทนุ ซึ�งแสดงให้เห็น
ว่าการลงทนุปลกูปาล์มนํ �ามนัให้ผลตอบแทนทางการเงินที�น้อยกว่าการลงทนุปลกูยางพารา และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ สิทธิพร ศรีเทพ (2549) ที�ทําการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุน
ปาล์มนํ �ามนัเปรียบเทียบกบัยางพารา พบว่า มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NPV) มีคา่เท่ากบั -1,660.68 ซึ�ง
แสดงให้เห็นว่าการลงทุนปลูกปาล์มนํ �ามนัให้ผลตอบแทนทางการเงินที�น้อยกว่าการลงทุนปลูก
ยางพารา 

 
5.1.5 แบบจาํลองระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ $ามัน 

 จากการสร้างแบบจําลองระบบการทําฟาร์มในอดุมคตโิดยกําหนดตวัแปรตา่ง ๆ ที�
สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงของครัวเรือนเกษตรใน4 ระบบหลกัของระบบการทําฟาร์มสวน
ยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัสรุปได้วา่ ระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราร่วมกบัการทําสวนปาล์ม
นํ �ามนั เป็นระบบที�น่าสนใจที�สดุด้วยผลตอบแทนที�สงูกว่าระบบอื�น ๆ อย่างไรก็ตาม ความแม่นยํา
ของผลการวิเคราะห์แบบจําลองนั �นอยู่ภายใต้เงื�อนไขที�กําหนดขึ �นของตัวแปรต่าง ๆ ในแต่ละ
แบบจําลอง นั�นหมายความว่า ถึงแม้ว่าผลการวิเคราะห์จะแสดงให้เห็นว่า ระบบการทําฟาร์มสวน
ยางพาราร่วมกับการทําสวนปาล์มนํ �ามัน  เป็นระบบที�ให้กําไรสุทธิต่อเกษตรกรมากที�สุดเมื�อ
เปรียบเทียบกับระบบอื�น ๆ แต่ครัวเรือนเกษตรกรที�จะตัดสินใจเปลี�ยนแปลงมาทําฟาร์มสวน
ยางพาราร่วมกบัการทําสวนปาล์มนํ �ามนัยงัคงต้องพิจารณาถึงประเดน็อื�นๆ ร่วมด้วย กล่าวคือ ต้อง
พิจารณาถึง สภาพพื �นที� เหมาะสม มีเ งินทุนเพียงพอ ความเพียงพอของแรงงาน ทักษะ
ความสามารถในการดําเนินการ เป็นต้น เนื�องจากพืชทั �งสองเป็นพืชยืนต้น ดงันั �นถือว่าเป็นการ
ลงทุนที�จะเกิดผลในระยะยาว ครัวเรือนเกษตรกรจึงควรมีความรอบคอบในการตดัสินใจ โดยใน
การสร้างสถานการณ์จําลองเป็นเวลา 10 ปีข้างหน้าของฟาร์มนั �น ทําให้ครัวเรือนเกษตรกรเห็นภาพ
ในอนาคตและสามารถวางแผนเพื�อกําหนดทิศทางอย่างคร่าว ๆ ของฟาร์มได้ทั �งในส่วนของการ
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วางแผนคา่ใช้จ่ายและการลงทนุใหม ่กล่าวคือ แบบจําลองเหล่านั �นจะทําหน้าที�เป็นตวัช่วยในการ
ตดัสินใจผลิตหรือลงทนุให้แก่เกษตรกร 
 
5.2 ข้อเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานในระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราและสวน
ปาล์มนํ $ามัน 

 จากการศึกษาชี �ให้เห็นว่า การเพิ�มความหลากหลายในอาชีพของครัวเรือน
เกษตรกรเป็นทางเลือกที�เหมาะสมกว่าการประกอบอาชีพทําการเกษตรแบบเชิงเดี�ยว ซึ�งเป็นการ
เพิ�มความหลากหลายทั �ง อาชีพ และทางชีวภาพที�นําไปสู่การเพิ�มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร
ในอําเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี� นอกจากนี �ผลการศึกษาเกี�ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนระบบ
การทําฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ �ามนัยงัชี �ให้เห็นว่า ระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา
เชิงเดี�ยวให้ผลตอบแทนดีกว่าระบบการทําสวนปาล์มเชิงเดี�ยว แตอ่ย่างไรก็ตามปัญหาที�สําคญัที�
ครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราประสบคือ ปัญหาแรงงานและปัญหาต้นทนุ
ของปัจจยัการผลิตที�สงูขึ �น และปัญหาราคาที�ไม่แน่นอนของยางพาราในช่วง1-2 ปีที�ผ่านมา ดงันั �น
ผู้ วิจยัจงึมีข้อเสนอแนะสําหรับระบบการทําสวนยางพาราและการทําสวนปาล์มทั �ง 4 ระบบเพื�อเป็น
แนวทางในการตดัสินใจสําหรับครัวเรือนเกษตรกรในพื �นที�อําเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี�ดงันี � 

 (1) ข้อเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานสําหรับครัวเรือนเกษตรกรใน
ระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราเชิงเดี�ยว 

  1)ควรพิจารณาสภาพพื �นที�ที�ตนเองถือครองว่ามีความเหมาะสมกับการปลูก
ยางพาราหรือไมเ่นื�องจากผลการศกึษาพบวา่ปัญหาที�ครัวเรือนเกษตรกรในระบบการทําฟาร์มสวน
ยางพาราเชิงเดี�ยว คือพื �นที�ปลกูยางพาราของครัวเรือนโดยส่วนใหญ่มีสภาพเป็นพื �นที�ลกูคลื�นลอน
ลาดและพื �นที�สงู ส่งผลตอ่ความสะดวกในการปฏิบตัิงานของแรงงานและการเจริญเติบโตของต้น
ยาง  

(2) เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มเนื�องจากผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรไม่ค่อยมี
การรวมกลุ่มกนัเท่าที�ควรเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื �นที�ศกึษาตา่งคนตา่งทําส่งผลให้ต้องซื �อ
ปัจจัยการผลิตในราคาที�ค่อนข้างสูง ซึ�งผลการวิจัยพบว่าปัญหาด้านปัจจัยการผลิต คือ ปุ๋ ย 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งปุ๋ ยเคมีมีราคาสงู 

(3) สง่เสริมสนบัสนนุให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีหนัมาใช้ปุ๋ ยชีวภาพให้มากขึ �น 
ดงัจะเห็นได้จากผลการศกึษาพบวา่เกษตรกรในระบบนี �ในพื �นที�ศกึษามีการลดการใช้ปุ๋ ยรวมถึงการ
หนัมาใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกบัการใช้ปุ๋ ยเคมีกนัมากขึ �น เพื�อหวงัว่าจะเป็นการลดการใช้ปุ๋ ยเคมีลง ทํา
ให้เป็นการลดต้นทนุทางหนึ�ง  



120 
 

 

      (4)เกษตรกรควรต้องปรับตวัและยอมรับวิชาการที�ถกูต้องตลอดจนเข้ารับการ
ฝึกอบรมในการรับความรู้ทางวิชาการยางใหม่ เนื�องจากผลการศึกษาพบว่าปริมาณผลผลิตของ
ครัวเรือนเกษตรกรในระบบนี �มีแนวโน้มผลผลิตตกตํ�าเมื�อเทียบกบัที�สถาบนัวิจยัยางแนะนํา เป็นผล
มาจากการใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง เช่นจากการศึกษาพบว่าการใช้ระบบกรีดถี� 
และการใช้ปัจจยัการผลิตไมถ่กูต้อง 
 (2) ข้อเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานสําหรับครัวเรือนเกษตรกรใน
ระบบการทาํฟาร์มสวนปาล์มนํ $ามันเชิงเดี�ยว 
 1)ควรสง่เสริมและถ่ายทอดความรู้เกี�ยวกบัการใช้เทคโนโลยีการปลกูปาล์มนํ �ามนั
เพื�อให้ได้ผลผลิตสงู เนื�องจากผลการศกึษาพบว่า ปัญหาการขาดความรู้และประสบการณ์ในการ
ปลูกปาล์มนํ �ามันของครัวเรือนเกษตรกรในระบบนี �มีมากขึ �นแม้ว่าในพื �นที�นี �จะมีการปลูกปาล์ม
นํ �ามนัมากแต่เทคโนโลยีการปลูกปาล์มนํ �ามนัที�ให้ผลผลิตสูงอยู่ในบริษัทใหญ่ๆที�เข้ามาปลกูเพื�อ
การอุตสาหกรรม และพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปรับเปลี�ยนพื �นที�สวนยางพารามาเป็นการปลูก
ปาล์มนํ �ามนัเนื�องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและปัญหาความไม่ซื�อสตัย์ของแรงงานจ้างใน
สวนยางพารา 

 2)ควรพฒันาความรู้ทกัษะแรงงานในพื �นที�ที�สามารถแก้ปัญหาแรงงานทั �งในเชิง 
ปริมาณและคณุภาพ เนื�องจากผลการศกึษาพบว่าเกิดปัญหาด้านแรงงานสําหรับเกษตรในระบบนี �
มากขึ �น กลา่วคือ บางครัวเรือนขาดแคลนทั �งจํานวนและคณุภาพของแรงงานในครัวเรือน เนื�องจาก
บตุรหลานต้องเรียนหนงัสือ ประกอบกับพ่อแม่มีอายุมากไม่สามารถมาช่วยเหลืองานในฟาร์มได้ 
จึงต้องจ้างแรงงานส่วนหนึ�งด้วยเป็นการเพิ�มต้นทุนการผลิต เช่น แรงงานเก็บเกี�ยวผลปาล์มนั �น 
แรงงานกําจดัวชัพืช 

(3) ข้อเสนอแนะแนวทางในการดาํเนินงานสาํหรับครัวเรือนเกษตรกรใน 
ระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราและทาํสวนปาล์มนํ $ามัน 

5.2.1 ข้อเสนอแนะสําหรับครัวเรือนเกษตรกรกร 
(1) แม้ว่าความต้องการรายได้จะเป็นประเด็นสําคญัในการผลิต แต่การ

คํานึงประโยชน์และผลกระทบในระยะยาวก็สําคญัไม่ยิ�งหย่อนไปกว่ากัน ดงันั �นเกษตรกรจึงควร
เลิกวิธีการปฏิบตัิที�ไม่เหมาะสม เช่น การใช้ระบบกรีดถี�สูง คือ 5d/6 และ 6d/7 เป็นต้น เพื�อลด
ความสญูเสียเปลือกและอาการเปลือกแห้งในยางพารา  

(2) เพราะการได้รับธาตุอาหารของต้นพืชถือว่าเป็นสิ�งที�สําคญัมากเป็น
อันดับต้นของการผลิตพืช การตดัสินใจลดปริมาณอาหารให้แก่พืชลงจึงไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา
ต้นทุนผลิตสูงที�ส่งผลดีต่อเกษตรกรอย่างแน่นอน ดงันั �นเกษตรกรควรจัดหาสารอาหารให้แก่พืช
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อยา่งเหมาะสมและเพียงพอกบัความต้องการ อยา่งที�ทราบกนัดีในปัจจบุนัวา่ราคาปุ๋ ยในท้องตลาด
มีราคาสงูมากจนกลายเป็นปัญหาหลกัของต้นทนุการผลิตที�เกษตรกรต้องแบกรับ ดงันั �นการใช้ปุ๋ ย
อินทรีย์หรือปุ๋ ยชีวภาพจะเป็นตัวช่วยหนึ�งที�จะบรรเทาปัญหาส่วนนี �ได้ อีกทั �งยังเป็นการฟื�นฟู
คณุภาพของดินในพื �นที�ปลกูอีกด้วย ซึ�งรวมไปถึงการผลิตปุ๋ ยใช้เองสําหรับเกษตรกรไม่ใช่เรื�องยาก
อีกตอ่ไป เนื�องจากมีวิธีการผลิตและคําแนะนําจากแหลง่ตา่ง ๆ เผยแพร่มากมาย  

(3) สภาพพื �นที�ปลูกที�ไม่เหมาะสม เช่น พื �นที�ที�มีความลาดชันสูง ลมแรง 
ปริมาณนํ �าฝนน้อย เป็นต้น เป็นอีกประเด็นปัญหาที�ส่งผลต่อการให้ผลผลิตของพืช แต่เกษตรกร
สามารถจดัการได้ด้วยการปรับสภาพพื �นที�ก่อนการเพาะปลูก รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยี เช่น พนัธุ์ 
ให้เหมาะสมเป็นแนวทางหนึ�งที�ชว่ยแก้ปัญหาได้ 

(4) กล้าพนัธุ์ที�ดีย่อมส่งผลต่อปริมาณผลผลิต จึงเป็นสิ�งที�ไม่ควรมองข้าม
โดยเฉพาะอย่างยิ�งปาล์มนํ �ามัน ยังมีเกษตรกรผู้ ปลูกปาล์มนํ �ามันจํานวนไม่น้อยที�ได้กล้าพันธุ์
ปลอมปะปนมาด้วย ดงันั �น ก่อนที�เกษตรจะซื �อกล้าพันธุ์  ควรพิจารณาเลือกแปลงเพาะพันธุ์ ที�
นา่เชื�อถือหรือมีใบรับรองพนัธุ์ที�ขายเพื�อให้เกษตรกรสามารถเรียกร้องความเสียหายได้  

(5) เกษตรกรควรทําการบนัทกึข้อมลูการดําเนินงาน เชน่ ผลผลิต การใส่ปุ๋ ย 
และวสัดกุารเกษตร การป้องกนักําจดัศตัรูพืช และรายรับ-รายจา่ย เป็นต้น เพื�อประกอบการจดัการ
ฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ 

(6) การเพิ�มความหลากหลายทางชีวภาพในฟาร์มแทนการผลิตแบบ
เชิงเดี�ยว เป็นอีกแนวทางหนึ�งที�จะช่วยเพิ�มรายได้ให้กบัเกษตรกรและยงัเป็นการลดความเสี�ยงอีก
ด้วย 

(7) การมีส่วนร่วมในกลุ่มทางการเกษตร ทําให้เกษตรกรมีช่องทางการ
ตดิตอ่สื�อสารมากขึ �น นั�นหมายถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ตวัเองได้เข้าถึงแหล่งข้อมลูรวมถึงกิจกรรม
ที�เป็นประโยชน์ได้สะดวก เช่น การให้คําปรึกษาด้านการเกษตร การให้สินเชื�อ พบปะแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์กบัคนอื�น เป็นต้น 

 
5.3. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั$งต่อไป 

5.3.1 การศกึษาแบบจําลองการใช้แรงงานในระบบการทําฟาร์มสวนยางพารา
และระบบการทําปาล์มนํ �ามนั 

5.3.2 การศกึษาเปรียบเทียบแบบจําลองทางเศรษฐกิจ สงัคมระหวา่งระบบการทํา
สวนยางพาราและระบบการทําสวนปาล์มนํ �ามนัในเขตนิเวศตา่งกนั 
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