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ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน

 ปาล์มน�้ามัน เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจส�ำคัญของประเทศไทย ซึ่งบริเวณภำคใต้ของไทยมีพ้ืนที่

ปลูกปำล์มน�้ำมันและผลผลิตปำล์มน�้ำมันมำกที่สุดเปรียบเทียบกับภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภำคเหนือ โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปำล์มรวมมำก 3 อันดับแรกของประเทศ คือ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

กระบี่ และชุมพร 

 แต่ทว่ำปัญหำหลักที่พบของกำรผลิตปำล์มน�้ำมัน ได้แก่ ผลปำล์มด้อยคุณภำพและมีเปอร์เซ็นต์

น�้ำมันที่สกัดได้ลดต�่ำลง ประกอบกับเป็นสวนปำล์มเก่ำที่ปลูกมำนำน จึงนับเป็นปัญหำส�ำคัญที่กระทบต่อ                                                                                                                            

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมผลิตปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์ม ด้ำนหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่                       

กรมส่งเสริมกำรเกษตรจึงมีเป้ำหมำยส่งเสริมกำรปลูกปำล์มน�้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำให้กับสวนปำล์ม

น�้ำมันที่มีอำยุมำกกว่ำ 20 ปี

 ดังนั้น “กำรวิเครำะห์กำรลงทุนทำงกำรเงินและระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรปลูกทดแทนของ                      

สวนปำล์มน�้ำมันขนำดเล็ก จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี” และ “กำรวิเครำะห์กำรลงทุนทำงกำรเงินและ              

ระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรปลูกทดแทนของสวนปำล์มน�้ำมันขนำดเล็ก จังหวัดกระบี่” จะช่วยวิเครำะห์

ภำวะเศรษฐกิจและสังคมของผู้ปลูกปำล์มน�้ำมันรำยย่อย ระดับพื้นที่ ในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีและกระบี ่

ควำมยั่งยืนในกำรประกอบอำชีพ และควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองได้ในระยะยำว วิเครำะห์ควำม

คุ้มค่ำและควำมเส่ียงในกำรประกอบอำชีพปลูกปำล์มน�้ำมันสวนขนำดเล็ก โดยจ�ำแนกตำมสภำพควำม

เหมำะสมของพื้นที่ รวมทั้งศึกษำหำอำยุปำล์มน�้ำมันที่เหมำะสมในกำรปลูกทดแทน เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน

กำรก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรท�ำสวนปำล์มน�้ำมันขนำดเล็กในพื้นที่สภำพต่ำงๆ 

และวิเครำะห์เชิงนโยบำยในกำรตัดสินใจในกำรจัดกำรสวนปำล์มน�้ำมันต่อไป 

การประเมินความคุ้มค่าและการจัดการความเสี่ยง
ในสวนปาล์มน�้ามันขนาดเล็กอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน

การปลูกปาล์มน�้ามันในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่

การปลูกปาล์มน�้ามันในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่

 ในปี 2558 ประเทศไทยมพีืน้ทีป่ลกูปำล์มน�ำ้มนัทัง้หมด 49 จงัหวดั มพ้ืีนทีป่ลกูรวม 4.70 ล้ำนไร่ 

เป็นพืน้ทีใ่ห้ผลผลติแล้ว 4.28 ล้ำนไร่ โดยมอีตัรำเพ่ิมเฉลีย่ของพืน้ทีใ่ห้ผลผลติแล้ว ระหว่ำงปี 2554 - 2558 

คิดเป็นร้อยละ 4.56 ต่อปี ได้ผลผลิตปำล์มสด 11.02 ล้ำนตัน คิดเป็นอัตรำเพิ่มเฉลี่ยของผลผลิตปำล์มสด

ร้อยละ 1.45 ต่อปี หรือคิดเป็นผลผลิตเฉลี่ย 2.58 ตันต่อไร่ต่อปี โดยผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มีแนวโน้มลดลง 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์ภัยแล้งตั้งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องจนถึงปี 2558 แสดงดังตำรำงที่ 1

 กำรขยำยกำรผลิตปำล์มน�้ำมันที่ผ่ำนมำในอดีตประสบควำมส�ำเร็จด้วยดี ดังจะเห็นได้จำกตัวเลข

กำรขยำยตัวของพื้นที่ปลูกที่เพิ่มขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด อย่ำงไรก็ตำมปริมำณผลผลิตในบำงปีลดลง เนื่องจำก

ประสบปัญหำภัยแล้ง นอกจำกนี้ยังพบปัญหำผลปำล์มด้อยคุณภำพและมีเปอร์เซ็นต์น�้ำมันที่สกัดได้      

ลดต�่ำลง และมีสวนปำล์มเก่ำที่ปลูกมำนำน จึงนับเป็นปัญหำส�ำคัญที่ทวีควำมรุนแรงเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลต่อ

กำรพัฒนำ อุตสำหกรรมปำล์มน�้ำมันในภำพรวม

ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่ปลูก และผลผลิตปำล์มน�้ำมันของประเทศไทย ระหว่ำงปี 2554 – 2558

ที่มำของข้อมูล : สถำนกำรณ์สินค้ำเกษตรที่ส�ำคัญและแนวโน้มปี 2559 (ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2559)
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ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน

การปลูกปาล์มน�้ามันในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่

 ข้อมูลพื้นที่ปลูกปาล์มน�้ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปำล์มน�้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจส�ำคัญของ

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี แนวโน้มกำรขยำยตัวของพื้นที่ปลูกปำล์มน�้ำมันในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ระหว่ำงปี   

2554-2558 พบว่ำพื้นที่ปลูก 0.99 ล้ำนไร่ ในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 1.07 ล้ำนไร่ในปี 2558 คิดเป็นพื้นที่ปลูก

ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.11 หรือเฉลี่ยร้อยละ 1.97 ต่อปี ท�ำให้ปัจจุบันจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่

ปลูกปำล์มน�้ำมันมำกที่สุดของประเทศ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำจะมีกำรขยำยตัวของพื้นที่ปลูกอย่ำงต่อเนื่อง 

แต่ปริมำณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจำกปัญหำภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมำณผลผลิตที่เก็บเกี่ยว                                           

ได้มีปริมำณลดลงนับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมำ โดยระหว่ำงปี 2554-2558 ปริมำณผลผลิตต่อไร ่

และปริมำณผลผลิตรวม ลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 2.04 และ 1.07 ต่อปี แสดงดังตำรำงที่ 2

ตารางที่ 2 เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของปำล์มน�้ำมันจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

ระหว่ำงปี 2554 - 2559 

หมำยเหตุ  * ข้อมูลจำกกำรคำดกำรณ์

ที่มำ : ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 8 (2558)
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ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน

 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูกปาล์มน�้ามันในจังหวัดกระบี่ พบว่ำปลูกปำล์มน�้ำมันมำกในอ�ำเภอเขำพนม 

อ�ำเภอคลองท่อม และอ�ำเภออ่ำวลึก เท่ำกับ 195,012 ,194,508 และ 193,508 ไร่ ตำมล�ำดับ คิดเป็น

ร้อยละ 19.8, 19.7 และ 19.6 ของพื้นที่ปลูกปำล์มน�้ำมันทั้งจังหวัด และเมื่อพิจำรณำจ�ำนวนครัวเรือน 

ที่ปลูกปำล์มน�้ำมัน พบว่ำ อ�ำเภออ่ำวลึก อ�ำเภอคลองท่อม อ�ำเภอเขำพนม มีครัวเรือนเกษตรกรประกอบ

อำชีพท�ำสวนปำล์มน�้ำมัน เท่ำกับ 5,108, 4,404 และ 2,319 ครัวเรือน ตำมล�ำดับ แสดงดังตำรำงที่ 6 

ซึ่งในขนำดพื้นที่ใกล้เคียงกันของทั้งสำมอ�ำเภอ พบว่ำ อ�ำเภออ่ำวลึกเป็นอ�ำเภอที่ครัวเรือนมีกำรท�ำสวน

ปำล์มรำยย่อยมำกกว่ำในอ�ำเภอคลองท่อม และอ�ำเภอเขำพนม แสดงดังตำรำงที่ 3

ตารางที่ 3 ข้อมูลกำรผลิตปำล์มน�้ำมันจังหวัดกระบี่ ปี 2555

ที่มำ :  ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดกระบี่, 2557.

 นอกจำกกำรส่งเสริมกำรขยำยพื้นที่ปลูกปำล์มน�้ำมันแล้ว ยังมีประเด็นที่น่ำสนใจอีกประเด็นหนึ่ง 

คือ พื้นที่ที่น�ำมำปลูกปำล์มน�้ำมันเพิ่มขึ้นนั้น จัดเป็นพื้นที่ที่มีควำมเหมำะสมกับกำรปลูกพืชปำล์มน�้ำมัน

หรือไม่ จำกข้อมูลพบว่ำบริเวณภำคใต้มีพื้นท่ีที่มีศักยภำพในกำรปลูกปำล์มน�้ำมันตำมสภำพภูมิอำกำศ 

ที่เหมำะสมต่อกำรปลูกปำล์มน�้ำมัน แต่ต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขกำรปรับปรุงบ�ำรุงดินหรือสร้ำงระบบน�้ำ 

ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ประเภท นำร้ำง ทิ้งร้ำง ที่ลุ่ม พื้นที่เสื่อมโทรม (ยำงพำรำในดินนำ) และพื้นที่ดินเปรี้ยว 

จึงกล่ำวได้ว่ำพื้นที่ที่จะขยำยกำรปลูกปำล์มน�้ำมันจะมีสภำพพื้นที่ใน 3 ระดับ คือ เป็นพื้นที่ที่มีควำม

เหมำะสมในกำรปลูก เป็นพื้นที่ที่มีควำมเหมำะสมระดับปำนกลำง และเป็นพื้นที่ที่ไม่มีควำมเหมำะสมใน

กำรปลูกปำล์มน�้ำมัน  
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ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน

ตารางที่ 4 เกณฑ์หลักที่ใช้ในกำรประเมินควำมเหมำะสมของดินส�ำหรับปำล์มน�้ำมัน

ตารางที่ 5 กำรจ�ำแนกชั้นควำมเหมำะสมของดิน

 กำรเลอืกทีด่นิทีเ่หมำะสมส�ำหรบัสวนปำล์มน�ำ้มนั เป็นสิง่จ�ำเป็นมำก เพรำะกำรได้พืน้ทีด่นิเหมำะสม

ท�ำให้ปำล์มน�้ำมันเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูงเต็มตำมศักยภำพของพันธุ์ กำรจัดกำรสวนท�ำได้ง่ำยใช้

ต้นทุนต�่ำ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรดิน น�้ำและปุ๋ยต�่ำ ท�ำให้ได้รับผลตอบแทนสุทธิสูง หลักเกณฑ์ที่ใช้ใน

กำรประเมินควำมเหมำะสมของดิน ส�ำหรับปำล์มน�้ำมันและชั้นควำมเหมำะสมของดินต่อกำรปลูกปำล์ม 

แสดงดังตำรำงที่ 4 และตำรำงที่ 5 

ที่มำ: ส�ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 8, 2556.

ที่มำ : ส�ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 8, 2556.
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ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน

ภาพที่ 1 กำรกระจำยตัวของพื้นที่เหมำะสม

ในกำรปลูกปำล์มน�้ำมันของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ที่มำ :  กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน กรมพัฒนำที่ดิน, 2556.

 พบว่า ในหนึง่อ�าเภอจะมพีืน้ท่ีเหมาะสมในการปลกูปาล์มน�า้มนัอยู่หลายประเภท 

ความเหมาะสม ในสดัส่วนมากน้อยแตกต่างกนัไปในแต่ละอ�าเภอ โดยพืน้ทีเ่หมาะสมมาก                                                                                                                  

ในการปลูกปาล์มน�า้มัน (S1) จะอยูใ่นเขตอ�าเภอพนุพนิมากท่ีสดุ รองลงไปคืออ�าเภอพระแสง 

พืน้ทีเ่หมาะสมปานกลางในการปลกูปาล์มน�า้มนั (S2) จะอยู่ในเขตอ�าเภอพนุพนิมาก

ทีส่ดุ รองลงไปคืออ�าเภอท่าฉาง และพ้ืนทีไ่ม่มคีวามเหมาะสมในการปลูกปาล์มน�า้มัน (N) 

จะอยูใ่นเขตอ�าเภอท่าฉางมากที่สุด รองลงไปคืออ�าเภอพระแสง แสดงดังภาพที่ 1

การกระจายตัวของพื้นที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน�้ามันของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทความเหมาะสมของพื้นที่

        N : พื้นที่ไม่เหมำะสม

        S1 : พื้นที่เหมำะสมมำก

        S2 : พื้นที่เหมำะสมปำนกลำง
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ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน

ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน, 2556.

ภาพที่ 2 กำรกระจำยตัวของพื้นที่เหมำะสม

ในกำรปลูกปำล์มน�้ำมันของจังหวัดกระบี่

 พบว่าพืน้ท่ีปลูกปาล์มน�้ามันจังหวัดกระบี่มีทั้งปลูกในพื้นที่ป่าสงวน พ้ืนที่ที่มี                                                                                                              

ความเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม โดยมีการ

ปลูกปาล์มในพื้นที่สงวน พื้นที่ป่าไม้จ�านวน 941,858  ไร่ พื้นที่เหมาะสมมากจ�านวน 

1,251,673 ไร่ พื้นที่เหมาะสมปานกลางจ�านวน 10,551  ไร่ พื้นท่ีเหมาะสมน้อย

จ�านวน 438,676ไร่ และพื้นที่ไม่เหมาะสมจ�านวน 373,862 ไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 

2556.) แสดงดังภาพที่ 2

การกระจายตัวของพื้นที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน�้ามันของจังหวัดกระบี่
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ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน

 จำกข้อมูลกำรศึกษำและวิเครำะห์ภำวะเศรษฐกิจและสังคมของผู้ปลูกปำล์มน�้ำมันในพื้นที่ของ

จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนแีละกระบี ่โดยจ�ำแนกตำมสภำพเหมำะสมของพืน้ที ่3 ระดบั คอื พืน้ทีท่ีม่คีวำมเหมำะสม 

เหมำะสมปำนกลำง และไม่เหมำะสม ที่ก�ำหนดตำมกำรจัดโซน (Zoning) ของกรมพัฒนำที่ดิน (2556)  

ซึง่เป็นฐำนข้อมลูแผนทีด่นิแสดงระดบัควำมเหมำะสมของพ้ืนทีป่ลกูปำล์มน�ำ้มนัของกรมพัฒนำทีด่นิ ซึ่งกำร

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจำกผู้ปลูกปำล์มน�้ำมัน ได้กระจำยกำรส�ำรวจจนสำมำรถเก็บข้อมูลรำยปีของอำยุ

ปำล์มน�้ำมันตั้งแต่กำรลงทุนเริ่มแรก จนกระทั่งอำยุปำล์มน�้ำมัน 25 ปี จึงเป็นที่น่ำสนใจว่ำกำรปลูกปำล์ม

น�้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำ เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีเปอร์เซ็นต์น�้ำมันสูงขึ้นของจังหวัดที่เป็นแหล่ง

ปลูกส�ำคัญของประเทศ คือ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีและกระบี่ โดยเฉพำะที่เป็นผู้ปลูกรำยย่อยเป็นสวนขนำด

เล็กไม่เกิน 50 ไร่ ข้อมูลพื้นฐำนของพื้นที่ปลูกปำล์มน�้ำมัน ในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีและจังหวัดกระบี่ 

แสดงดังตำรำงที่ 6

ตารางที่ 6 ข้อมูลพื้นฐำนกำรปลูกปำล์มน�้ำมันของพื้นที่ศึกษำ

ภาพรวมสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้ปลูกปาล์มน�้ามันสวนขนาดเล็ก
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่
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ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเสี่ยง
ในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน

 ด้ำนต้นทุนกำรผลิตปำล์มน�้ำมันของส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 8 ครอบคลุมพื้นที่ใน

จงัหวดัสรุำษฎร์ธำน ีนครศรธีรรมรำช กระบี ่ภเูก็ต พงังำ ระนอง และชมุพร ระบถุงึต้นทนุกำรผลติปำล์ม

น�ำ้มนัในภำคใต้ ระหว่ำงปี 2554-2558 ซึง่เป็นต้นทนุทีไ่ด้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทนุปลกูในช่วงเริม่ปลกู  

ไว้แล้ว แสดงดงัตำรำงที ่7 

 จำกโครงสร้ำงต้นทนุกำรผลติปำล์มน�ำ้มนัเฉลีย่ระหว่ำงปี 2554-2558 แสดงในตำรำงที ่ 7 จะเห็นได้ว่ำ

ต้นทุนกำรผลิตปำล์มน�้ำมันในภำคใต้ ต้นทุนหลักคือต้นทุนผันแปร เฉลี่ยไร่ละ 7,160.73 บำทหรือคิดเป็น                                          

ร้อยละ 82.4 ของต้นทุนรวม ส่วนที่เหลือร้อยละ 17.6 คือต้นทุนคงที่  ไร่ละ 1,531.94 บำท รวมเป็นต้น

ทุนทั้งหมดไร่ละ 8,692.67 บำท เม่ือคิดปริมำณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ำกับ 3,141.78 กิโลกรัมต่อไร ่

จะพบว่ำปำล์มน�ำ้มนัมต้ีนทุนกำรผลติท่ีกโิลกรมัละ 2.77 บำท โดยมรีำคำขำยเฉล่ียทีก่โิลกรมัละ 4.43 บำท 

ทั้งนี้ข้อมูลต้นทุนกำรผลิตข้ำงต้นเป็นต้นทุนกำรผลิตปำล์มน�้ำมันในภำคใต้ และไม่ได้แบ่งแยกว่ำเป็นต้น

ทุนกำรผลิตปำล์มน�้ำมันในสภำพพื้นที่เหมำะสมกับกำรปลูกปำล์มน�้ำมันในระดับใด

ตารางที่ 7 ต้นทุนกำรผลิตปำล์มน�้ำมันภำคใต้  ปี 2548-2558 

หมำยเหตุ : ค่ำเฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผล ได้รวมค่ำพันธุ์,ค่ำเตรียมดิน,ปลูก,และกำรดูแลรักษำต่ำง ๆ ในช่วงแรกไว้แล้ว

ที่มำ : ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเชต 8
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ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน

 •   ค่าใช้จ่ายผันแปรในกิจกรรมดูแลของผู้ปลูกปาล์มน�้ามัน พบว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรักษำ

ระหว่ำงปีที่ 1-25 จัดเป็นต้นทุนผันแปรซึ่งเป็นต้นทุนหลักในกำรผลิตปำล์มน�้ำมัน ที่เกิดจำกกำรใช้

ปัจจัยกำรผลิตทั้งในรูปของแรงงำนปลูก ดูแลรักษำ และเก็บเก่ียว ตลอดจนสำรเคมีต่ำงๆ เช่น ค่ำปุ๋ย 

ค่ำสำรป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน�้ำมันเชื้อเพลิง ค่ำแรงงำน ค่ำซ่อมแซมโรงเรือนและ

อุปกรณ์    

 •   ต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด ได้แก่ ปัจจัยการผลิตที่ได้มาฟร ีเช่น พันธุ์ปำล์มที่ได้รับแจก รวมทั้ง

ส่วนของค่ำแรงงำนเจ้ำของสวน แรงงำนครัวเรือน จัดเป็นต้นทุนไม่เป็นเงินสดที่ค�ำนวณจำกแนวคิดค่ำ

เสียโอกำสที่ขำดรำยได้จำกกำรไปท�ำงำนที่อื่นแต่มำท�ำงำนในสวนของตนเอง 

 •  ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการลงทุนปลูกปาล์มน�้ามัน ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำร

ปลูกปีที่ 0 ได้แก่ แรงงำนที่ใช้เริ่มตั้งแต่ในกำรเตรียมพื้นที่ วำงแนวปลูก ขุดหลุมปลูก และปลูกซ่อม 

ตลอดจนปัจจัยกำรผลิตที่ใช้ในกำรปลูก ได้แก่ ค่ำน�้ำมัน ค่ำต้นพันธุ์ ค่ำไม้ปัก และปุ๋ยรองก้นหลุม 

ซึ่งถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปลูกที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในตอนเริ่มลงทุนปลูกครั้งแรกเท่ำน้ัน

 •   ค่าใช้จ่ายในการเกบ็เกีย่ว เป็นต้นทนุส�ำคญัทีส่่งผลต่อกำรตดัสนิใจปลกูทดแทน เพรำะหำก

ต้นทุนในกำรเก็บเกี่ยวสูงมำกจนไม่คุ้มค่ำ ทั้งในกรณีผู้ปลูกปำล์มน�้ำมันไม่สำมำรถจ้ำงใครมำเก็บเกี่ยว                                                                                                                                

ได้หรือไม่สำมำรถเกบ็เกีย่วได้เองนัน้ ผูป้ลูกปำล์มน�ำ้มนักจ็ะพิจำรณำโค่นปำล์มเก่ำลงและปลกูใหม่ทดแทน 

ค่ำใช้จ่ำยเก็บเกี่ยวขึ้นกับควำมสูงของต้นปำล์มหรือควำมยำกในกำรเก็บเกี่ยว โดยหำกเป็นปำล์มอำยุมำก 

ล�ำต้นยิ่งสูง ค่ำจ้ำงเก็บเกี่ยวก็จะแพงยิ่งขึ้น

 •   แหล่งพันธุ์ปาล์มน�้ามัน เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ปลูกปำล์มน�้ำมันชะลอกำรตัดสินใจเรื่อง

กำรปลกูทดแทนออกไปก่อน เพรำะปัญหำเรือ่งควำมไม่มัน่ใจในพนัธุ ์และไม่สำมำรถหำแหล่งพันธุท์ีเ่ชือ่ถอืได้

การวิเคราะห์ต้นทุนในการปลูกปาล์มน�้ามัน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกทดแทน (Replanting) 

การวิเคราะห์ต้นทุนในการปลูกปาล์มน�้ามัน มีค่าใช้จ่ายส�าคัญดังนี้

 ผลวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเสี่ยงในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามันในจังหวัด

สุราษฎร์ธาน ีของผู้ปลูกปำล์มน�้ำมันรำยย่อยสวนขนำดเล็กไม่เกิน 50 ไร่ แสดงดังตำรำงที่ 8
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ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน

 จำกตำรำงที ่ 8 สำมำรถวิเครำะห์ควำมคุม้ค่ำและควำมเส่ียงในกำรประกอบอำชพีปลกูปำล์มน�ำ้มนั
ของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พบว่ำ
 •   ควำมคุม้ค่ำในกำรลงทนุปลูกปำล์มน�ำ้มนัในทกุสภำพพืน้ที ่พบว่ำมคีวำมคุม้ค่ำในกำรลงทนุสงู                                                                                                                                         
มีควำมเสีย่งด้ำนรำยได้มำกกว่ำต้นทนุ ผู้ปลูกควรสนใจ และตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงของรำคำขำยทีจ่ะได้รบั                                                                                       
และปริมำณผลผลิตเก็บเกี่ยว 
 •   ระยะเวลำปลูกทดแทนที่เหมำะสม คือ มำกกว่ำ 25 ปีขึ้นไป อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกกำร
วเิครำะห์ควำมคุม้ค่ำและควำมเสีย่งสิน้สดุในปีที ่25 จึงไม่สำมำรถระบไุด้ชดัเจนว่ำควรจะตดัโค่นปำล์มเก่ำ
ในปีใดจึงจะคุ้มค่ำที่สุด

 •    ควำมยั่งยืนในกำรประกอบอำชีพในทุกพื้นที่มีในระดับปำนกลำง
 •  ควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองได้ในภำพรวมในทุกพื้นที่อยู่ในระดับดี แต่ยังไม่สำมำรถ
พึ่งพำตนเองได้อย่ำงแท้จริง โดยผู้ปลูกปำล์มน�้ำมันในพื้นที่เหมำะสมมำกและปำนกลำงจะพบปัญหำ
ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิต ส่วนผู้ปลูกปำล์มน�้ำมันในพื้นที่ไม่เหมำะสมจะพบปัญหำทั้งด้ำนเทคโนโลย ี
ด้ำนเศรษฐกิจและด้ำนทรัพยำกร เนื่องจำกพ้ืนที่ขำดควำมอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตต�่ำ ไม่สำมำรถอยู่รอด
จำกกำรท�ำสวนปำล์มอย่ำงเดียว

ตารางที่ 8 ผลวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำและควำมเสี่ยงในกำรประกอบอำชีพปลูกปำล์มน�้ำมันของจังหวัด 

สุรำษฎร์ธำนี

หมำยเหตุ : ผลกำรศึกษำเบื้องต้น จำกโครงกำรวิเครำะห์กำรลงทุนทำงกำรเงินและระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรปลูกทดแทน

ของสวนปำล์มน�้ำมันขนำดเล็ก จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน

 ผลวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเสี่ยงในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามันในจังหวัด

กระบี่ ของผู้ปลูกปำล์มน�้ำมันรำยย่อยสวนขนำดเล็กไม่เกิน 50 ไร่ แสดงดังตำรำงที่ 9

ตารางที่ 9 ผลวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำและควำมเสี่ยงในกำรประกอบอำชีพปลูกปำล์มน�้ำมันของ

จังหวัดกระบี่ 

หมำยเหตุ : ผลกำรศึกษำเบื้องต้น จำกโครงกำรวิเครำะห์กำรลงทุนทำงกำรเงินและระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรปลูกทดแทน

ของสวนปำล์มน�้ำมันขนำดเล็ก จังหวัดกระบี่

จำกตำรำงที่ 9 สำมำรถวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำและควำมเสี่ยงในกำรประกอบอำชีพปลูกปำล์มน�้ำมันของ

จงัหวัดกระบี ่พบว่ำ

 •  ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนปลูกปำล์มน�้ำมันในทุกสภำพพื้นที่ พบว่ำควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน 

โดยพืน้ทีเ่หมำะสมมคีวำมคุม้ค่ำสงูสดุ รองลงมำคือพืน้ทีเ่หมำะสมปำนกลำง และเหมำะสมน้อยตำมล�ำดบั 

มีควำมเสีย่งของกำรปลกูปำล์มน�ำ้มันในระดบัน้อยมำก 

 •     ระยะเวลำปลูกทดแทนทีเ่หมำะสม คือ มำกกว่ำ 25 ปีขึน้ไป อย่ำงไรกต็ำมเนือ่งจำกกำรวเิครำะห์

ควำมคุม้ค่ำและควำมเสีย่งสิน้สดุในปีที ่ 25 จงึไม่สำมำรถระบไุด้ชดัเจนว่ำควรจะตดัโค่นปำล์มเก่ำในปีใดจึง

จะคุ้มค่ำทีส่ดุ
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 •  ควำมยัง่ยืนในกำรประกอบอำชพีในพืน้ทีเ่หมำะสมปำนกลำงอยูใ่นระดบัปำนกลำง ในขณะที่

พื้นที่เหมำะสมและเหมำะสมน้อยเห็นว่ำเป็นอำชีพที่มีควำมยั่งยืนในภำวะดี 

 •      ควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองได้อยู่ในระดับดี

 •    ข้อสงัเกตจำกสภำพดนิทีป่ลกูปำล์มน�ำ้มนั พบว่ำหำกมกีำรบ�ำรงุรกัษำดนิ กำรจัดกำรต้นทนุ 

ที่ดีจะท�ำให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นได้ และหำกมีต้นทุนกำรผลิตที่สูงกว่ำแต่สำมำรถขำยผลผลิตได้ในรำคำ 

ที่สูงกว่ำจะส่งผลต่อก�ำไรสุทธิที่สูงกว่ำได้เช่นกัน ดังน้ันกำรสร้ำงรำยได้ที่เพิ่มขึ้นจึงอยู่ที่ควำมสำมำรถ     

ในกำรลดต้นทุน กำรเพิ่มผลผลิต และกำรขำยได้รำคำที่สูง
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ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน ความคุ้มค่าและความเสีย่งในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน

 จากผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเสี่ยงในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน�้ามัน
 ในระดับพืน้ทีจ่งัหวดัสรุาษฎร์ธานีและกระบี ่ ได้แนวทางส่งเสรมิการปลกูทดแทน (Replanting) 
ส�าหรับสวนปาล์มน�้ามันขนาดเล็ก ทั้งในเรื่องการสนับสนุนปาล์มพันธุ์ดี การลงทุนทางการเงิน 
และระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทดแทน ดังนี้ 
 1. การทบทวนนโยบายการส่งเสริมการปลูกทดแทนสวนเก่าของภาครัฐ อาจต้องปรับ
เพิ่มอายุสวนปาล์มน�้ามันของการปลูกทดแทน จากเดิมท่ีก�าหนดอายุสวนปาล์ม 20 ปีขึ้นไป 
เป็นสวนปาล์มที่มีอายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไป
 2. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน�้ามัน ที่มีล�าต้นเตี้ยเมื่อปาล์มมีอายุมากขึ้น ทนต่อ  
น�้าท่วม และส่งเสริมให้ปลูกปาล์มน�้ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าและปลูกทดแทนในพื้นท่ีท่ีมี
ความเหมาะสม
 3. การแก้ปัญหาเร่ืองการรับรองคุณภาพพันธุ์ปาล์ม ท่ีจะให้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและ
แหล่งพันธุ์ปาล์มน�้ามันที่เชื่อถือได้
 4. การสนับสนุนเงินทุนในการปลูกทดแทน อาจจะต้องด�าเนินการควบคู่กับเงื่อนไขอื่น 
เช่น การก�าหนดพันธุ์ปลูก การจดบันทึกข้อมูลการผลิต ปริมาณผลผลิต เพื่อให้การปลูก
ทดแทนเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในอนาคตมากขึ้น
 5. การสนบัสนนุความรูใ้นการปลกูทดแทน เพือ่ทีจ่ะไม่ท�าให้ผูป้ลกูปาล์มน�า้มนัขาดรายได้    
ในช่วงที่มีการปลูกทดแทน
 6. การส่งเสรมิระบบการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลกูปาล์มน�า้มนั เพือ่ให้เกิดการแลกเปลีย่น
องค์ความรู้ในการดูแลสวนปาล์มน�้ามันที่ดี เช่น การวิเคราะห์ทางดิน การเพิ่มอินทรียวัตถุใน
ดิน ปริมาณน�้า/ปุ๋ยที่เหมาะสม และเทคโนโลยี ตลอดจนเพื่อสร้างอ�านาจในการต่อรองจ�าหน่าย
ปาล์มน�้ามัน 
 7. การพฒันาเทคโนโลยีการเกบ็เก่ียวปาล์มต้นสงู และการเกบ็เกีย่วผลผลติอย่างรวดเรว็ 
ในด้านกระบวนการและอุปกรณ์เก็บเกี่ยว เพราะปาล์มอายุมากยังให้ผลผลิตคุ้มค่ากับการ
ลงทุน แต่ผู้ปลูกต้องตัดสินใจโค่นทิ้งเพราะไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้
 8.  การส่งเสรมิงานวจิยัด้านการเพิม่ปรมิาณผลผลติต่อไร่ และการขายปาล์มน�า้มนัตาม
คุณภาพ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อรายได้ที่เป็นความเสี่ยงส�าคัญของผู้ปลูก 

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมผู้ปลูกปาล์มน�้ามันสวนขนาดเล็ก
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