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บทคัดยอ 

 การวจัิยครัง้นี้มวีัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห ความคิดเห็นและสิ่งที่ตองการ

ของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ในการขยายโอกาสปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซียน 2) วิเคราะห

เปรียบเทียบการขยายโอกาสตลาดปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซียน ของเกษตรกรผูปลูกปาลม

น้ํามัน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และจํานวนสมาชิกในครอบครัว กลุมตัวอยางที่ใช 

ในการวิจัย คือ เกษตรกรปาลมน้ํามันจังหวัดชุมพร จํานวน 400 คน ไดมาจากการแทนคาสูตร

ของทาโรยามาเน และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบท ีกรณกีลุมตัวอยางสองกลุมเปนอสิระตอกัน 

 ผลการวิจัย พบวา 1) เกษตรกรปาลมน้ํามัน สวนใหญมีความตองการในการขยาย

โอกาสปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซียน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา เกษตรกรมีความตองการอยูในระดับมากที่สุด 2 ดาน ไดแก การสนับสนุนสงเสริม 

รองลงมา คอื ชองทางการจัดจําหนายและสงออก สวนเกษตรกรมีความตองการอยูในระดับมาก 

2 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑและราคา ตามลําดับ 2) วิเคราะหเปรียบเทียบการขยายโอกาสตลาด

ปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซียนของเกษตรกรปาลมน้ํามัน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวา ปจจัยสวนบุคคลของเกษตรกรที่มี เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกตางกัน มีการขยายโอกาสตลาดปาลมน้ํามันสู

ประชาคมอาเซยีนที่แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 คําสําคัญ: ปาลมนํ้ามัน ประชาคมอาเซยีน การเปดเสรีการคา 
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Abstract 

 This study had 2 objectives namely, 1) to review and analyze the opinions and 

needs of oil palm agriculturists for market expansion of palm oil towards the ASEAN 

Community and 2) to compare their needs according to their genders, age groups, education 

levels and numbers of family members. Based on an optimum sample size table provided by 

Taro Yamane, the sample group of the study was 400 agriculturists from Oil Palm 

Cooperative in Chumphon Province. Its quantitative data were analyzed by means of 

frequency counts, percentages, means, stand deviations and Independent-Samples t-tests. 

 Its findings can be summarized as follows: Firstly, on average, the level of the 

needs of the majority of oil palm agriculturists to expand their market to the ASEAN 

Community was at the highest. Their highest needs were found in 2 aspects which could be 

ranked in descending order as (1) to be supported and promoted and (2) to be guided for 

selling and exporting. As for their needs at high levels, there were 2 aspects, viz. products 

and prices. Secondly, when their needs were compared by genders, age groups, education 

levels and number of family members, it was found that, on average, their needs to expand 

oil palm markets to the ASEAN Community were significantly different at p = .05 in each 

aspect. 

 Keywords: Oil Palm, ASEAN Community, Free Trade Area. 
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บทนํา 

 ปาลม นํ้า มัน (O i l  Pa lm) มี ชื่ อทาง

วทิยาศาสตรวา Elaeis guineensis Jacq เปนพืชท่ีมี

ถิ่นกําเนิดอยู ในแถบแอฟริกาตะวันตก พื้น ท่ี  

ท่ีเหมาะสมในการปลูกปาลมน้ํามัน จะอยูระหวาง

เสนรุง 10 องศาเหนือ-ใตเสนศูนยสูตร หรืออยางสูง

ไมเกนิ 20 องศาเหนอื-ใตเสนศูนยสูตร หรือปลูกได

จํากัดในพื้นท่ีเขตรอนชื้นเทานั้น ทําใหปจจุบัน 

มเีพยีง 42 ประเทศท่ัวโลกท่ีปลูกปาลมน้ํามันไดผลด ี

จึงทําใหประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะอยางย่ิง

มาเลเซียและอินโดนีเซีย กลายแหลงผลิตปาลม

น้ํามันหลักของโลก ซึ่งประเทศไทยก็เปนหนึ่งใน

ประเทศท่ีอยูบริเวณท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกปาลม

นํ้ามัน โดยจากการตรวจสอบพิกัดแผนที่ของ

ประเทศไทยพบวา มีขอบเขตอยูระหวางเสนรุงท่ี  

5 ถึง 20 เหนือเสนศูนยสูตร โดยจุดเหนือสุดของ

ประเทศไทย คือ บริเวณอําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย มีคาเสนรุง 20 องศาเหนือ จุดใตสุดของ

ประเทศไทยคือ บริเวณอําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

มคีาเสนรุง 5 องศาเหนอื และเสนรุงท่ี 10 องศาเหนือ 

อยูบริเวณตําบลตะโก อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 

(กลุมประสานงานสหกรณอาเซียนกองแผนงาน 

กรมสงเสริมสหกรณ, 2558) ในป 2557 พื้นท่ีปลูก

ปาลมน้ํามันของประเทศไทยมปีระมาณ 4.59 ลานไร 

โดยภาคใตเปนบริเวณท่ีมีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุด  

คิดเปนจํานวน 3.94 ลานไร หรือรอยละ 85.8  

ของพื้นท่ีปลูกท้ังประเทศ รองลงมาไดแก ภาคกลาง 

จํานวน 0.46 ลานไร คิดเปนรอยละ 10.0 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีพื้นท่ีปลูก 

จํานวน 0.13 และ 0.06 ลานไร คิดเปนรอยละ 2.8 

และ 1.4 ตามลําดับ โดยพื้นท่ีปลูกหลักอยูใน

จังหวัดกระบ่ี สุราษฎรธาน ีและชุมพร คิดเปนพื้นท่ี

ปลูกรวมรอยละ 63 ของพื้นท่ีปลูกปาลมน้ํามัน

รวมท้ังประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 

2558) ปาลมน้าํมันเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญและ

เปนที่ตองการของตลาดโลก เนื่องจากเมื่อผาน 

การสกัดมาเปนน้ํามันปาลมแลวจะเปนน้ํามันท่ีมี

ประโยชนมากมายไมวาจะเปนคุณประโยชนในดาน

สารอาหาร ดานวัตถุดบิท่ีสําคัญสําหรับอุตสาหกรรม 

สินคาอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑแปรรูปตาง ๆ 

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และอีกทางเลือก

หนึ่งก็นํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟา

แทนน้ํามันเตา ในประชาคมอาเซียนมีผลผลิต

น้ํามันปาลมดิบคิดเปนรอยละ 88.9 ของผลผลิต

นํ้ามันปาลมโลกจํานวน 52.81 ลานตัน ในจํานวนนี้

มีอินโดนีเซียและมาเลเชียเปนผูผลิตรายใหญหรือ

รอยละ 94 ของผลผลิตปาลมในอาเซียนท้ังหมด 

อีกท้ังท้ังสองประเทศเปนผูสงออกรายใหญใน

ตลาดการคาน้ํามันปาลมของโลกดวยเชนกัน 

สําหรับประเทศไทย การผลิตปาลมน้ํามันและ

น้ํามันปาลมเปนเพียงการผลิตเพื่อพึ่งพิงตนเอง

เทานั้น โดยมีผลผลิตผลปาลมเพียง 12.5 ลานตัน

หรือรอยละ 5 ของผลผลิตผลปาลมในอาเซียน 

ผลผลิตจํานวนนี ้ผลิตเปนน้ํามันปาลมดิบได

ประมาณ 2.15 ลานตัน เทานั้น ปจจุบันแมวา

ประเทศไทยจะสามารถผลิตน้ํ า มันปาลมได

เพยีงพอตอความตองการใชภายในประเทศในดาน

ตางๆ แตจากโครงสรางการผลิตท่ีสวนใหญเปน

ระบบสวนขนาดเล็ก ผูผลิตเปนเกษตรกรและ

ผูประกอบการรายยอย พันธุปาลมน้ํามันมีการพัฒนา

นอยและขาดการบริหารจัดการและนโยบายที่มี

ประสทิธิภาพ ทําใหการผลตินํ้ามันปาลมของไทยมี

ตนทุนท่ีสูงกวาประเทศผูผลิตรายใหญ อยาง

อินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งนับวาเปนจุดออน

สําคัญที่จะมีผลกระทบตอขีดความสามารถใน 

การแขงขันของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมไทย เมื่อเขาสู

การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ

ถึงแมวาน้ํามันปาลมเปนหนึ่งในสินคาเกษตรท่ีไทย

ยังคง ใชมาตรการที่ ไม ใ ชภาษี  เพื่อปกปอง

อุตสาหกรรมในประเทศ โดยระบุใหการนําเขา
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น้ํ า มันปาลมจะตองมีการขออนุญาตนํา เข า 

(Import License) เพื่อไมใหมผีลกระทบตออุตสาหกรรม 

ปาลมน้ํามันในประเทศ แตเนื่องจากการท่ีประเทศ

ไทยกาวเขาไปเปนสวนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน (AEC) หนึ่งในขอผูกพัน คอื จะตองลด/ขจัด 

มาตรการกีดกันท่ีไมใชภาษีท่ีใชในประเทศ ซึ่งหาก

ไทยจําเปนตองยกเลิกมาตรการขออนุญาตนําเขา 

จะส งผลต อ อุตสาหกรรม นํ้า มันปาลม ไทย

คอนขางมาก โดยเฉพาะทางดานของผูผลิต ไดแก 

เกษตรกร โรงสกัดและโรงกล่ันน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิ 

เนื่องจากการผลิตน้ํามันปาลมของไทยในปจจุบัน 

ยังมีจุดออนทางดานตนทุนการผลิต ทําใหราคา

น้ํามันปาลมในประเทศสูงกวาประเทศผู ผลิต 

รายใหญ อยางเชน มาเลเซยี และอินโดนีเซีย ซึ่งอาจ

สงผลใหน้ํามันปาลมจากประเทศดังกลาวเขามา

แขงขันกับนํ้ามันปาลมในประเทศมากขึ้น อยางไรก็ตาม 

การเตรียมรับมือกับการกาวเขาสูการเปน AEC 

เปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับกลุมผูท่ีอาจไดรับผลกระทบ 

ดังนั้นประเทศไทยควรเรงหาแนวทางปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตน้ํามันปาลมท้ังระบบ ตั้งแต

ในระดับเกษตรกรผูปลูก โรงสกัด และโรงกลั่น

น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ โดยควรมียุทธศาสตรดาน

ตางๆ ท่ีเนนการลดตนทุน เพิ่มปริมาณผลผลิตท่ีได

จากการผลิต รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อให

นํ้ามันปาลมไทยสามารถแขงขันไดในอาเซยีน 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและสิ่ ง ท่ี

ตองการของเกษตรกรผู ปลูกปาลมน้ํามันใน 

การขยายโอกาสปาลมนํ้ามันสูประชาคมอาเซยีน 

 2. เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบการขยาย

โอกาสตลาดปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซียน ของ

เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน จําแนกตามเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
 

 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรที่ ใช ในการวิจัย  ไดแก  

เกษตรกรท่ีอาศัยอยูในจังหวัดชุมพร 8 อําเภอ  

รวมท้ังสิ้นจํานวน 7,635 คน (สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2558) 

 2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

เกษตรกรปาลมนํ้ามันท่ีอาศัยอยูในจังหวัดชุมพร  

8 อําเภอ จํานวน 400 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุม 

ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน โดยใชสูตรคํานวณ

ขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (Yamane, 

1973,หนา 125, อางอิงใน จินดา ขลิบทอง, 2544; 

หนา 20) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 95 ยอมรับ

ความผดิพลาดไดท่ี .05 

 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

 1. ตัวแปรตน คอื ปจจยัสวนบุคคลของ

เกษตรกร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทาง 

การจัดจําหนายและสงออก และการสนับสนุน

สงเสริม 

 2. ตัวแปรตาม คือ การขยายโอกาส

ตลาดปาลมนํ้ามันสูประชาคมอาเซยีน 
 

สมมตฐิานของการวจัิย 

 ปจจัยสวนบุคคลของเกษตรกร ท่ีมีเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีแตกตางกัน มกีารขยายโอกาสตลาดปาลมนํ้ามัน

สูประชาคมอาเซียนท่ีแตกตางกัน และปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด ไดแก  ดานผลิตภัณฑ  

ดานราคา ดานชองทางการจดัจําหนายและสงออก 

และดานการสนับสนุนสงเสริมที่แตกตางกัน มี 

การขยายโอกาสตลาดปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซียน

ท่ีแตกตางกัน 
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วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมือการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยใชแบบสอบถาม

เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยางไดสรางขึ้นมาโดยศึกษาจากแนวคดิ ทฤษฎี

และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก แบบสอบถาม  

แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 สวนประสมทางการตลาด 

การขยายโอกาสตลาดปาลมน้ํามันสูประชาคม

อาเซยีน (กรณศึีกษาเกษตรกรปาลมน้ํามัน ชุมพร) 

  ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน

ของเกษตรกร 

 การรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวจิยัไดจัดงานสัมมนาในจังหวัดชุมพร 

โดยเชิญหนวยงานภาครัฐและเอกชน ผูประกอบการ

และเกษตรกร ไดแก คุณปราการ วีรกุล (อดีต 

อัครราชทูตท่ีปรึกษาฝายการเกษตรไทย ประจํา

กรุงวอชิงตัน ดี .ซี  และนักวิชาการอิสระดาน 

สนิคาเกษตร) คุณสญชัย ขวัญเกื้อ (นักวชิาการเกษตร 

กรมวชิาการเกษตร) คุณสุชาดา โภชาดม(นักวิชาการ

เกษตร กรมวชิาการเกษตร) 

 2. ดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับ

กลุมตัวอยาง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น

ที่เกี ่ยวของรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และเกษตรกร 

 3. รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมา

จากกลุมตัวอยาง และนํามาตรวจสอบความสมบูรณ

ของจํานวนแบบสอบถาม 400 ชุด จากนั้นทําการ

ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีสมบูรณ และวิเคราะห

ผลดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูปทางสถติิ 

 การวเิคราะหขอมูล 

 1. ใชสถิติรอยละวิเคราะหขอมูลทั่วไป 

และขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ในการขยายโอกาสตลาดปาลมน้ํามันสูประชาคม

อาเซยีนของเกษตรกรผูตอบแบบสอบถาม 

 2. ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: SD) วิเคราะห

ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลตอการขยายโอกาสตลาดปาลมน้ํามันสู

ประชาคมอาเซยีน 

 3. เปรียบเทียบระดับการขยายโอกาส

ตลาดปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซียนของเกษตรกร

ปาลมนํ้ามัน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา

และจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยใช สถิติ  

t-distribution (t-test) เมื่อพบความแตกตาง กันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ  จะทดสอบความแตกตาง 

เปนรายคูโดยใชวธีิ Least Square Difference (LSD) 
 

ผลการวจัิย 

 1. ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรสวนปาลม

น้ํามันในจังหวัดชุมพร พบวา เกษตรกรสวนใหญเปน

เพศชาย จํานวน 335 คน รอยละ 83.75 และเปนเพศ

หญิง จํานวน 65 คน รอยละ 16.25 สวนใหญ มีอายุ 

40-60 ป จํานวน 216 คน รอยละ 54.00 รองลงมา 

คือ อายุ 20-40 ป จํานวน 140 คน รอยละ 35.00 

อายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 44 คน รอยละ 11.00 

ตามลําดับ เกษตรกรสวนใหญมีระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี จํานวน 121 คนรอยละ 30.25 รองลงมา 

คือ มัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 82 คน รอยละ 20.50 

ระดับการศึกษาปวส.หรืออนุปริญญา จํานวน 80 คน 

รอยละ 20.00 มัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือปวช. จํานวน 

40 คน รอยละ 10.00 ตํ่ากวาประถมศึกษาปท่ี 6 

จํานวน 37 คน รอยละ 9.25 สูงกวาปริญญาตรี 

จํานวน 25 คน รอยละ 6.25 และประถมศึกษาปท่ี 6 

จํานวน 15 คน รอยละ 3.75 ตามลําดับ 

 2. สวนประสมทางการตลาด การขยาย

โอกาสตลาดปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซียนของ

เกษตรกรปาลมน้ํามันชุมพร แสดงไดดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของสวนประสมทางการตลาดการขยายโอกาสตลาดปาลมน้ํามันสูประชาคม 

 อาเซยีนของเกษตรกรปาลมน้ํามันชุมพร 

สวนประสมทางการตลาดการขยายโอกาสตลาดปาลมน้าํมัน จํานวน รอยละ 

หลักเกณฑในการตัดสนิใจเก็บเกี่ยวผลผลติจําหนาย   

ถงึเวลาเก็บเกี่ยว 375 93.75 

ไดราคาดี 25 6.25 

รวม 400 100.00 

เหตุผลในการเลอืกแหลงขายปาลมนํ้ามัน   

ราคา 314 78.50 

ความสะดวก 52 13.00 

ความคุนเคยกับพอคา 27 6.75 

อื่นๆ ไดแก ใกล สะดวกตอการขนสง 7 1.75 

รวม 400 100.00 

วธีิการขนสงปาลมนํ้ามันไปจําหนาย   

ขนสงเอง 280 70.00 

จาง 104 26.00 

พอคาคนกลางมารับซื้อท่ีสวน 9 2.25 

อื่นๆ ไดแก ผูเก็บเกี่ยวรับจางขนดวย 7 1.75 

รวม 400 100.00 

คาใชจายในการขนสงปาลมนํ้ามันไปยังแหลงจาํหนาย(บาท/ตัน)    

ไมมคีาใชจาย 14 3.50 

100 – 200 บาท 176 44.00 

201 – 300 บาท 123 30.75 

301 – 400 บาท 29 7.25 

401 บาทขึ้นไป 58 14.50 

รวม 400 100.00 

ตํ่าสุด 0 บาท สูงสุด 700 บาท คาเฉลี่ย 275.37 บาท และคา SD 165.77   

การกําหนดราคาซื้อขายปาลมน้าํมัน    

ผูผลติ 33 8.25 

ผูบริโภค 47 11.75 

โรงงานสกัดปาลมนามัน 296 74.00 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

สวนประสมทางการตลาดการขยายโอกาสตลาดปาลมน้าํมัน จํานวน รอยละ 

อื่นๆ ไดแก การบริหารจัดการของรัฐ 24 6.00 

รวม 400 100.00 

ราคาปาลมน้ํามัน    

พอใจ 80 20.00 

ไมพอใจ 320 80.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา เกษตรกรปาลม

น้ํามันสวนใหญมีหลักเกณฑในการตัดสินใจเก็บ

เกี่ยวผลผลิตจําหนาย เมื่อถึง เวลาเก็บเกี่ยว 

จํานวน 375 คน รอยละ 93.75 และไดราคาดี 

จํานวน 25 คน รอยละ 6.25 เลอืกแหลงขายปาลม

น้ํามันจากราคา จํานวน 314 คน รอยละ 78.50 

รองลงมา คือ ความสะดวก จํานวน 52 คน  

รอยละ 13.00 ความคุนเคยกับพอคา จํานวน 27 คน 

รอยละ 6.75 และอื่น ๆ ไดแก ใกล สะดวกตอ 

การขนสง จํานวน 7 คน รอยละ 1.75 วิธีการขนสง

ปาลมน้ํามันไปจําหนาย พบวากลุมตัวอยางสวน

ใหญขนสงปาลมน้ํามันไปจําหนาย โดยการขนสง

เอง จํานวน 280 คน รอยละ 70.00 รองลงมา คือ 

จาง จํานวน 104 คน รอยละ 26.00 พอคาคนกลาง 

มารับซื้อท่ีสวน จํานวน 9 คน รอยละ 2.25 และ

อื่น ๆ ไดแก ผูเก็บเกี่ยวรับจางขนดวย จํานวน 7 คน 

รอยละ 1.75 คาใชจายในการขนสงปาลมน้ํามัน

ไปยังแหลงจําหนาย 100–200 บาท จํานวน 176 คน 

รอยละ 44.00 รองลงมา คือ คาใชจาย 201–300 

บาท จํานวน 123 คน รอยละ 30.75 คาใชจาย 

401 บาทขึ้นไป จํานวน 58 คน รอยละ 14.50 

คาใชจาย 301–400 บาท จํานวน 29 คน รอยละ 

7.25 ไมมีคาใชจาย จํานวน 14 คน รอยละ 3.50 

โดยมีค า ใ ชจ าย ในการขนส ง ตํ่าสุด  0  บาท 

คาใชจายในการขนสงสูงสุด 700 บาท และ

คาใชจายในการขนสงคาเฉลี่ย 275.37 บาท  

การกําหนดราคาซื้อขายปาลมน้ํ า มันมาจาก

โรงงานสกัดปาลมน้ํามัน จํานวน 296 คน รอยละ 

74.00 รองลงมา คือ ผูบริโภค จํานวน 47 คน  

รอยละ 11.75 ผูผลิต จํานวน 33 คน รอยละ 8.25 

อื่น ๆ ไดแก การบริหารจัดการของรัฐ จํานวน 24 คน 

รอยละ 6.00 กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมพอใจราคา

ปาลมน้ํามัน จํานวน 320 คน รอยละ 80.00 และ 

พอใจราคาปาลมน้ํามัน จาํนวน 80 คน รอยละ 20.00 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของสวนประสมทางการตลาดการขยายโอกาสตลาดปาลมน้าํมันสูประชาคม  

 อาเซยีนของเกษตรกรปาลมน้ํามันชุมพร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

สวนประสมทางการตลาดการขยายโอกาสตลาดปาลมน้าํมัน จํานวน รอยละ 

แหลงขายปาลมสด*   

ลานเทเอกชน 333 62.24 

ลานเทชุมนุมสหกรณ 9 1.68 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

สวนประสมทางการตลาดการขยายโอกาสตลาดปาลมน้าํมัน จํานวน รอยละ 

ลานเทโรงสกัดน้ํามันปาลม 183 34.21 

รวมกลุมกันขาย ไดแก โรงงาน 10 2.50 

แหลงความเคลื่อนไหวทางดานราคาและขาวสารการตลาด*   

หนวยงานราชการ 52 5.87 

ลานเทเอกชน 275 31.04 

ลานเทชุมนุมสหกรณ 33 3.72 

โรงงานสกัดปาลมน้ํามัน 171 19.30 

เพื่อนเกษตรกร 161 18.17 

สือ่โทรทัศน/วทิยุ/หนังสอืพมิพ 114 12.87 

เอกสารคาํแนะนํา 28 3.16 

อื่น ๆ ไดแก อินเตอรเน็ต และ ศูนยวจิัยจงัหวัดสุราษฎรธานี 52 5.87 

การซื้อขายปาลมนํ้ามันหนวยงานท่ีใหการชวยเหลอื*   

หนวยงานภาครัฐ 81 18.37 

หนวยงานเอกชน 113 25.62 

สหกรณการเกษตร 64 14.51 

อื่น ๆ ไดแก เพื่อนเกษตรกร และ ไมมี 183 41.50 

*ตอบไดมากกวา 1 ขอ  

 จากตารางท่ี 2 พบวา การขายปาลม

สดท่ีลานเทเอกชน จาํนวน 333 คน รอยละ 62.24 

รองลงมา คือ ลานเทโรงสกัดน้ํามันปาลม จํานวน 

183 คน รอยละ 34.21 รวมกลุมกันขาย ไดแก 

โรงงาน จํานวน 10 คน รอยละ 2.50 และลานเท

ชุมนุมสหกรณ จํานวน 9 คน รอยละ 1.68 กลุม

ตัวอยางสวนใหญเห็นวาแหลงความเคลื่อนไหว

ทางดานราคาและขาวสารการตลาดมาจากลานเท

เอกชน จํานวน 275 คน รอยละ 31.04 รองลงมา 

คือ โรงงานสกัดปาลมน้ํามัน จํานวน 171 คน  

รอยละ 19.30 เพื่อนเกษตรกร จํานวน 161 คน 

รอยละ 18.17 สื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 

จํานวน 114 คน รอยละ 12.87 หนวยงานราชการ 

และอื่น ๆ ไดแก อินเตอรเน็ต และศูนยวิจัยจังหวัด

สุราษฎรธานี จํานวน 52 คน รอยละ 5.87 เทากัน 

ลานเทชุมนุมสหกรณ จํานวน 33 คน รอยละ 3.72 

และเอกสารคําแนะนํา จํานวน 28 คน รอยละ 3.16  

การซื้อขายปาลมน้ํามันหนวยงานท่ีใหการชวยเหลือ 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา การซื้อขายปาลม

นํ้ามันมาจากหนวยงานท่ีใหการชวยเหลือ อื่น ๆ ไดแก 

เพื่อนเกษตรกร และไมมี จํานวน 183 คน รอยละ 41.50 

รองลงมา คือ หนวยงานเอกชน จํานวน 113 คน รอยละ 

25.62 หนวยงานภาครัฐ จํานวน 81 คน รอยละ 18.37 

และ สหกรณการเกษตร จํานวน 64 คน รอยละ 14.51 

 3. ผลการวิ เคราะหขอมูลเกี่ยวกับ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ 

การขยายโอกาสตลาดปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซียน

ของเกษตรกรปาลมน้ํามัน จังหวัดชุมพร แบงเปน 

4 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด

จําหนายและสงออก และการสนับสนุนสงเสริมใช

สถิติจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ไดผลการวเิคราะห ดังตารางท่ี 3 



วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 44 มกราคม - มิถุนายน 2560

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 44 January - June, 2017วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 44 มกราคม – มถิุนายน 2560 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 44 January – June, 2017 

121 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคดิเห็นและสิ่งท่ีตองการของสมาชิกสหกรณชาวสวน 

 ปาลมนํ้ามันชุมพรในการขยายโอกาสปาลมนํ้ามันสูประชาคมอาเซยีน ดานผลติภัณฑ 

ดานผลติภัณฑ X  
SD ระดับความตองการ 

มกีารปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของเมล็ดพันธ 4.63 0.53 มากท่ีสุด 

มกีารเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเพาะปลูก  4.10 0.87 มาก 

มกีารลดตนทุน เชน คาขนสง  4.08 1.09 มาก 

การใหความรูเกีย่วกบัมาตรฐานของสินคา กฎเกณฑ/กฎระเบียบ

และขอตกลงของ AEC 

4.18 0.56 มาก 

การใหความรู เกี่ ยวกับกฎหมาย AEC และมาตรฐานใน 

การนําเขา-สงออก  

4.09 0.77 มาก 

การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลติภัณฑปาลม  4.33 0.74 มากท่ีสุด 

การจางแรงงาน 3.86 0.70 มาก 

รวม 4.18 0.43 มาก 

  

 จากตารางท่ี 3 พบวา เกษตรกรปาลม

น้ํามัน สวนใหญมีความตองการในการขยาย

โอกาสปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซียน ดาน

ผลติภัณฑ โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา เกษตรกรมีความตองการใหม ี

การปรับปรุงคณุภาพมาตรฐานของเมล็ดพันธุมากท่ีสุด 

รองลงมา คอื การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ

ปาลม การใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐานของสินคา 

กฎเกณฑหรือกฎระเบียบและขอตกลงของ AEC มี

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเพาะปลูก การให

ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย AEC และมาตรฐานใน

การนําเขา-สงออก มีการลดตนทุน เชน คาขนสง 

และการจางแรงงาน ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและสิ่งท่ีตองการของสมาชิกสหกรณชาวสวน

ปาลมนํ้ามันชุมพร ในการขยายโอกาสปาลมนํ้ามันสูประชาคมอาเซยีน ดานราคา 

ดานราคา X  
SD ระดับความตองการ 

การประกันราคาผลผลติ  4.27 0.93 มากท่ีสุด 

เปนไปตามกลไกราคาตลาดโลก  3.88 0.90 มาก 

สนับสนุนแหลงเงนิทุน/แหลงทุนดอกเบ้ียตํ่าและเงนิลงทุนตอเนื่อง 4.22 0.70 มากท่ีสุด 

ควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนใหมคีวามผนัผวนนอยท่ีสุด  3.85 1.06 มาก 

สนับสนุนคาใชจาย และสงเสริมการใชเทคโนโลยีใหมในการผลิต

เพื่อลดตนทุนและเวลา  

4.37 0.69 มากท่ีสุด 

รวม 4.12 0.63 มาก 
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 จากตาราง ท่ี  4  พบว า  เกษตรกร

ปาลมนํ้ามัน สวนใหญมีความตองการในการขยาย

โอกาส ปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซียน ดานราคา 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายขอพบวา 

เกษตรกรมีความตองการสนับสนุนคาใชจายและ

สงเสริมการใชเทคโนโลยีใหมในการผลิตเพื่อลด 

ตนทุนและเวลามากท่ีสุดรองลงมา คอื การประกัน

ราคาผลผลิต สนับสนุนแหลงเงินทุนหรือแหลงทุน

ดอกเบ้ียตํ่าและเงนิลงทุนตอเนื่อง เปนไปตามกลไก

ราคาตลาดโลก ควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนใหมี

ความผันผวนนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

 
 

ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและสิ่งท่ีตองการของสมาชิกสหกรณชาวสวนปาลม

น้ํามันชุมพรในการขยายโอกาสปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซยีน ดานชองทางการจัดจําหนายและสงออก 

ดานชองทางการจัดจําหนายและสงออก X  
SD 

ระดับ 

ความตองการ 

มกีารขยายตลาดรองรับผลผลิตท้ังในประเทศและตางประเทศ  4.52 0.57 มากท่ีสุด 

มกีารปรับปรุงรูปแบบ/วธีิ ลดตนทุนขนสง เชน Multimodal Transport  4.22 0.77 มากท่ีสุด 

มแีผนสนับสนุนการสงออกท่ีชัดเจนท่ีสามารถวัดผลหรือประเมนิได  4.20 0.73 มาก 

จัดหาตลาดรองรับผลผลติเพิ่มในการกระจายสนิคา  4.17 0.81 มาก 

การพัฒนาระบบขนสง/โลจสิติกส ใหมคีวามสะดวก รวดเร็ว และราคาถูก  4.38 0.71 มากท่ีสุด 

โครงสรางพื้นฐาน เชน รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู มอเตอรเวย 

ทาเรือนํ้าลกึ การเชื่อมตอการขนสงในอาเซยีนมผีลตอผูประกอบการ  

3.98 0.90 มาก 

รวม 4.24 0.54 มากทีสุ่ด 
 

 จากตารางท่ี 5 พบวา เกษตรกรปาลม

น้ํามัน สวนใหญมีความตองการในการขยาย

โอกาสปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซียน โดยรวม 

อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

เกษตรกรมีความตองการมีการขยายตลาดรองรับ

ผลผลิตท้ังในประเทศและตางประเทศ รองลงมา 

คือ การพัฒนาระบบขนสงหรือโลจิสติกส ใหมี

ความสะดวก รวดเร็วและราคาถูก มีการปรับปรุง

รูปแบบหรือวิธี ลดตนทุนขนสง เชน การขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) มี

แผนสนับสนุนการสงออกท่ีชัดเจนท่ีสามารถวัดผล

และประเมินได จัดหาตลาดรองรับผลผลิตเพิ่มใน

การกระจายสินคา โครงสรางพื้นฐาน เชน รถไฟ

ความเร็วสูง รถไฟรางคู มอเตอรเวย ทาเรือน้ําลึก 

การ เชื่อมตอการขนสง ใ นอา เซียนมีผลตอ

ผูประกอบการ ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและสิ่งท่ีตองการของสมาชิกสหกรณชาวสวนปาลม

นํ้ามันชุมพรในการขยายโอกาสปาลมนํ้ามันสูประชาคมอาเซยีน ดานการสนับสนุนสงเสริม 

ดานการสนับสนุนสงเสรมิ X  
SD 

ระดับ 

ความตองการ 

มกีารจัดอบรม สัมมนา ใหความรูเกี่ยวกับการขยายตลาดสูอาเซยีน  4.30 0.73 มากท่ีสุด 

จัดประชาสัมพันธผลติภัณฑใหกับตลาดในกลุมประเทศอาเซยีน  4.24 0.71 มากท่ีสุด 

การตั้งกระทรวงหรือสถาบันวิจัยปาลมแหงชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

อุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน  

4.15 0.99 มาก 

สนับสนุนการตลาดปาลมนํ้ามันครบวงจร  4.42 0.74 มากท่ีสุด 

รวม 4.50 0.67 มากทีสุ่ด 
 
 จากตารางท่ี 6 พบวา เกษตรกรปาลม

น้ํามัน สวนใหญมีความตองการในการขยาย

โอกาสปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซียน ดาน 

การสนับสนุนสงเสริม โดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา เกษตรกรมีความตองการ 

สนับสนุนการตลาดปาลมน้ํามันครบวงจรมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ มีการจัดอบรม สัมมนา ใหความรู

เกี่ยวกับการขยายตลาดสูอาเซียนจัดประชาสัมพันธ 

ผลิตภัณฑใหกับตลาดในกลุมประเทศอาเซียน  

การตั้งกระทรวงหรือสถาบันวิจัยปาลมแหงชาต ิ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน 

ตามลําดับ 

ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและสิ่งท่ีตองการของสมาชิกสหกรณชาวสวน

ปาลมนํ้ามันชุมพรในการขยายโอกาสปาลมนํ้ามันสูประชาคมอาเซยีน 

ความคดิเห็นและสิ่งที่เกษตรกรปาลมน้ํามันตองการ 

ในการขยายโอกาสปาลมน้าํมันสูประชาคมอาเซยีน X  
SD 

ระดับ 

ความตองการ 

ผลติภัณฑ 4.18 0.43 มาก 

ราคา  4.12 0.63 มาก 

ชองทางการจัดจําหนายและสงออก 4.24 0.54 มากท่ีสุด 

การสนับสนุนสงเสริม 4.32 0.60 มากท่ีสุด 

รวม 4.22 0.48 มากทีสุ่ด 

 จากตารางท่ี 7 พบวา เกษตรกรปาลม

น้ํามัน สวนใหญมีความตองการในการขยาย

โอกาสปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซียน โดยรวม 

อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายขอพบวา 

เกษตรกรมีความตองการการสนับสนุนสงเสริม 

รองลงมา คือชองทางการจัดจําหนายและสงออก 

ผลติภัณฑและราคา ตามลําดับ 

 4. ผลการวิ เ ค รา ะห เ ป รี ยบ เที ยบ  

การขยายโอกาสตลาดปาลมน้ํามันสูประชาคม

อาเซยีน ดานการคาแบบขามพรมแดน การบริโภค

ในตางประ เทศ และปจจัยสวนประสมทาง
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การตลาด จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา

และจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวา 

  4.1 เ กษตรกรปาล ม นํ้ามั น ที่ มี  

เพศตางกัน มีการขยายโอกาสตลาดปาลมน้ํามันสู

ประชาคมอาเซียน เกี่ยวกับ การคาแบบขาม

พรมแดน การบริโภคในตางประเทศ และปจจัย

สวนประสมทางการตลาดภาพรวมและรายดาน 

ไดแก ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและ

สงออก และการสนับสนุนสงเสริม แตกตางกัน 

โดยเกษตรกรเพศหญิง มีการขยายโอกาสตลาด

ปาล มน้ํ าม ัน สู ประชาคมอา เซ ียน  มากกว า 

เกษตรกรเพศชาย สวนดานผลิตภัณฑ ไมแตกตาง

กันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

  4.2 เกษตรกรปาลมนํ้ามันท่ีมี อายุ

ตางกัน มีการขยายโอกาสตลาดปาลมน้ํามัน 

สู ประชาคมอา เซี ยน  เกี่ ย วกับการค า แบบ 

ขามพรมแดน การบริโภคในตางประเทศ และปจจัย

สวนประสมทางการตลาดภาพรวมและรายดาน 

ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง 

การจัดจําหนายและสงออก และการสนับสนุนสงเสริม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากการเปรียบเทียบรายคู พบวา เกษตรกรกลุมท่ี

มีอายุ 20-40 ป และอายุ 60 ปขึ้นไป มีการขยาย

โอกาสตลาดปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซียน ดาน

การคาแบบขามพรมแดน การบริโภคในการบริโภค

ในต างประ เทศ และปจจัยส วนประสมทาง

การตลาดภาพรวมและรายด าน  มากกว า 

เกษตรกรกลุมอายุ 40-60 ป และเกษตรกรกลุมท่ี

มีอายุ 20-40 ป มีการขยายโอกาสตลาดปาลม

น้ํามันสูประชาคมอาเซียน ดานการคาแบบขาม

พรมแดน การบริโภคในการบริโภคในตางประเทศ 

และปจจัยสวนประสมทางการตลาดภาพรวมและ

รายดาน มากกวา เกษตรกรกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป 

  4.3 เกษตรกรปาลม นํ้า มัน ที่มี

ระดับการศึกษาตางกัน มีการขยายโอกาสตลาด

ปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซียน เกี่ยวกับการคา

แบบขามพรมแดน การบริโภคในตางประเทศ และ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดภาพรวมและราย

ดาน ไดแก ดานผลติภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง

การจัดจําหนายและสงออก และการสนับสนุน

สงเสริม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 จากการเปรียบเทียบรายคู  พบวา 

เกษตรกรกลุมท่ีมรีะดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

มีการขยายโอกาสตลาดปาลมน้ํามันสูประชาคม

อาเซยีน ดานการคาแบบขามพรมแดน การบริโภค

ในการบริโภคในตางประเทศ และปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดภาพรวมและรายดาน 

มากกวา กลุมระดับการศึกษาตํ่ากวาประถมศึกษา

ปท่ี 6 ปวส.หรืออนุปริญญา และปริญญาตรี 

  4.4 เกษตรกรปาลม นํ้ามัน  ที่มี

จํานวนสมาชิกในครอบครัวตางกัน มีการขยาย

โอกาสตลาดปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซียน 

เกี่ยวกับการคาแบบขามพรมแดน การบริโภคใน

ตางประเทศ และปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและสงออก 

และการสนับสนุนสงเสริมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากการเปรียบเทียบ 

รายคู พบวา เกษตรกรกลุมท่ีมีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 1-3 คน มีการขยายโอกาสตลาดปาลม

น้ํามันสูประชาคมอาเซียนดานการคาแบบขาม

พรมแดน การบริโภคในตางประเทศ และปจจัย

สวนประสมทางการตลาดภาพรวมและรายดาน 

มากกว า  เ กษตรกรก ลุ มจํ านวนสมา ชิก ใน

ครอบครัว 4-6 คน และ 7-9 คน และ 10 คนขึ้นไป 

 

อภปิรายผลการวจัิย 

 1. ผ ล ก า ร วิ จั ย ส ว น ป ร ะ ส ม ท า ง

การตลาด การขยายโอกาสตลาดปาลมน้ํามันสู

ประชาคมอาเซยีน ของเกษตรกรปาลมนํ้ามันชุมพร 
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พบวา เกษตรกรสวนใหญตัดสินใจเก็บเกี่ยว

ผลผลิตเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว และใชราคาเปน

ปจจัยในการเลอืกแหลงขาย สวนใหญจะนําไปขาย

ท่ีลานเทเอกชน และขนสงไปเอง โดยมีคาใชจายใน

การขนสงประมาณ 100-200 บาท โรงงานสกัด

ปาลมนํ้ามันเปนผูกําหนดราคาซื้อขายปาลมน้ํามัน

และปจจุบันเกษตรกรสวนใหญไมพอใจราคาปาลม

น้ํามัน และมคีวามคดิเห็นวาแหลงความเคลื่อนไหว

ทางดานราคาและขาวสารการตลาดมาจากลานเท

เอกชน ปจจุบันยังไมมีหนวยงานใหการสนับสนุน

ปาลมน้ํามันอยางจริงจัง เกษตรกรไมไดรับความรู

ขาวสารและความเคลื่อนไหวดานตาง ๆ ของปาลม

น้ํามันเทาท่ีควร ตองอาศัยการพึ่งพิงตนเองและ

เพื่อนเกษตรกรดวยกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ สุทธิจติต เชิงทองและคณะ (2551) พบวา ใน 

ภาพรวมเกษตรกรท่ีศึกษาปริมาณผลปาลมสดท่ี

เกษตรกรนําสงโดยตรงใหแกโรงสกัด รอยละ 27 

ของปริมาณผลผลิต ท่ี เกษตรกรขายท้ังหมด 

แตหากเปนเกษตรกรรายใหญพบวา ปริมาณ 

การจําหนายผลปาลมโดยตรงใหแกโรงสกัดจะเพิ่มขึ้น

เปนรอยละ 36 ในขณะท่ีเกษตรกรรายเล็กจะมีการขาย

ปาลมสดใหแกโรงสกัดเพียงรอยละ 16 แตจะ 

ขายผานลานเทมากถึงรอยละ 84 ปญหาดาน

การตลาดนับเปนปญหาท่ีสําคัญปญหาหนึ่งซึ่ง

ผูผลติปาลมนํ้ามันประสบอยู เนื่องจากการกําหนด

ราคาซื้อขายปาลมสดจะเปลี่ยนแปลงไปตามกลไก

ของตลาด ท่ีอางอิงจากราคาซื้อขายนํ้ามันปาลมใน

ประเทศมาเลเซีย และธรรมชาติของปาลมน้ํามันท่ี

ไมสามารถเก็บรักษาเพื่อรอราคาได แตจําเปนตอง

สงเขาโรงงานแปรรูปหลังจากเก็บเกี่ยวแลวภายใน

เวลาท่ีจํากัด เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิต ทําให

ขอมูลดานการตลาดในเร่ืองของแหลง รับซื้อ 

เสนทางการขนสง การจัดการดานการตลาดของ

ผูคาระดับตางๆ มีผลตอคุณภาพของปาลมน้ํามัน 

อีกท้ังปจจัยดานตนทุนการขนสงในการกระจาย

ผลผลิต ระบบและตนทุนการตลาดของปาลมสด

จากพื้นท่ีปลูกไปยังโรงสกัดน้ํามันปาลม ก็เปน

ข อม ูล ที ่ม ีความสําคัญในการชวยสนับสนุน 

การตัดสินใจขายปาลมน้ํามันของเกษตรกรใหมี

ประสิทธิภาพดี ยิ่ งขึ้น  นอกจากนี้  คือปญหา 

การขาดความชวยเหลือจากหนวยงานราชการและ

ปญหาการผลติ 

 2. ผลการวจิยัในการคนหาและวิเคราะห

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในการขยายโอกาส

ตลาดปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซียน พบวา เกษตรกร

ปาลมน้ํามัน สวนใหญมีความตองการในการขยาย

โอกาสปาลมน้ํามันสูประชาคมอาเซียนท้ัง 4 ดาน

อยางมากท่ีสุด โดยตองการการสนับสนุนสงเสริม

มากท่ีสุด ซึ่งการสนับสนุนสงเสริมตองการให

หนวยงานภาครัฐเขามาสนับสนุนอยางจริงจัง โดย

สนับสนุนการตลาดปาลมนํ้ามันครบวงจรมากท่ีสุด 

เนื่ องจากทุก ขั้นตอนการผลิตปาลมน้ํ า มันมี

ความสําคัญทุกกระบวนการ การท่ีจะใหไดผลผลิต

ท่ีมีคุณภาพ และแขงขันกับประเทศอื่นได ตองเร่ิม

ตั้งแตการคัดเลือกพันธุปาลมท่ีมีคุณภาพ ขั้นตอน

การปลูกที่เหมาะสม การเก็บเกี่ยวที่ถูกตอง  

การขนสง และการจัดจําหนาย ซึ่งสิ่งเหลาน้ีตอง

ไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน จึงจะชวยให

เกษตรกรสามารถขยายโอกาสตลาดปาลมน้ํามัน

ไปสูประชาคมอาเซียนได  ซึ่ งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ สุกัลยา กาเซ็ม (2546) พบวา 

ปาลมน้ํามันขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตในปจจุบัน

เปนสําคัญ โดยระดับราคาการนําเขา การสงออก 

จะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตามปริมาณผลผลิต 

ระบบอุตสาหกรรมยังไมมีการรวมตัวกันใหเกิด

ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง ข อ ง ทั้ ง ร ะ บบอุตส า ห ก รรม  

การสงผานราคาเกษตรกรยังเปนผูเสียเปรียบ 

โครงสรางของอุตสาหกรรมยังไมมีหนวยงานท่ี

ดําเนินการดูแลแกไขปญหาท้ังระบบ มีเกษตรกร

รายยอยจํานวนมาก ผลผลิตปาลมสดยังนอยกวา
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กําลังการผลิตของโรงสกัดและโรงกล่ัน การแกไข

ปญหาของรัฐบาลในปจจุบันมุงเนนแกไขปญหา

เฉพาะสวน โดยยุทธศาสตรปาลมน้ํามันเร่ิมให

ความสําคัญกับการผลิตในระดับตนใหสามารถ

ผลติเพยีงพอแขงขันกับนํ้ามันปาลมนําเขา แตยังไม

มีหนวยงานท่ีจะพิจารณาองครวมท่ีเชื่อมโยง

อุตสาหกรรมท้ังระบบ และสอดคลองกับงานวิจัย 

ของวาริสวริณ ชาญสุไชย (2555) พบวาการผลิต

ปาลมนํ้ามันในประเทศไทย สวนใหญรอยละ 92.5 

เปนการผลิตโดยเกษตรกรรายยอย ซึ่งเกษตรกร

กลุมนี้มีการจัดการผลิตท่ีไมคอยถูกตองเหมาะสม 

ทําใหผลผลิตตํ่า ประกอบกับเกือบคร่ึงของปาลม

นํ้ามัน ท่ีปลูก ท่ัวประเทศ เปนสายพันธุปาลม

คุณภาพตํ่า  โดยจากการศึกษาการยอมรับ

เทคโนโลยีการปลูกปาลมนํ้ามันของเกษตรกรใน

พื้นท่ีภาคใตตอนลางบางจังหวัด พบวาเกษตรกร

สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการ

ผลิตการดูแลรักษาปาลมน้ํามันท่ีถูกตองและ

เหมาะสม และสอดคลอ งกับ งานวิ จั ย ของ 

Papenfus (2000) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยที่เปน

ตัวกําหนดประสิทธิผลของการผลิตปาลมน้ํามันวา

ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดผลตอบแทนของเกษตรกร

รายยอย ไดแก  การใช เมล็ดพัน ธุ ที่ ไม ไดรับ 

การรับรอง เกษตรกรขาดการจัดการสวนปาลม

น้ํามันท่ีเหมาะสม การควบคุมกําจัดวัชพืชและ

ศัตรูพชื ระยะปลูกท่ีเหมาะสม และการขาดความรู

ในการใหปุยอยางเพียงพอตอปาลมน้ํามัน ซึ่ง

ปจจัยเหลานี้เปนเหตุใหเกษตรกรไดรับผลผลิตหรือ

ผลตอบแทนท่ีตํ่า 

 จากการศึกษาและวิเคราะหดังท่ีกลาว

ขางตน ผูวจิัยเห็นวา การท่ีประเทศไทยจะสามารถ

ขยายโอกาสตลาดปาลมน้ํามันไปสูประชาคม

อาเซียนไดน้ัน ควรจะตองไดรับการสนับสนุนจาก

ทุกหนวยงานอยางเปนรูปธรรม และทุกภาคสวน

ตองพรอมท่ีจะปฏิรูปอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันท้ัง

ระบบ เพื่อใหปาลมน้ํามันของไทยสามารถแขงขัน

กับประเทศอื่น ๆ ได และจากปจจุบันในการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลวนั้น หากประเทศ

ไทยไมเรงพัฒนาในกระบวนการผลิตท้ังตนนํ้า 

กลางนํ้า และปลายนํ้าในอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน

แลว อาจจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมปาลม

นํ้ามันของไทยอยางแนนอน 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 บริบทของการเปดการทําการคาเสรีใน

กรอบตาง ๆ โดยเฉพาะกรอบประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน (AEC) จะทําใหอนาคตสภาวะแวดลอมของ

ปาลมน้ํามันของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยจะเปน

ปจจัยเรงใหอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันของไทยตองเรง

พัฒนาศักยภาพหรือผลิตภาพใหมากขึ้น เนื่องจากท่ี

ผานมาประเทศไทยผลิตปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม

เพียงการผลิตเพื่อพึ่งพิงตนเองเทานั้น ท้ังนี้เพราะ

นโยบายในอดีตของไทยขาดการพัฒนาในกระบวนการ

ผลิตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้าในอุตสาหกรรม

ปาลมน้ํามัน ทําใหอุตสาหกรรมการผลิตผลปาลมและ

รวมถึงน้ํามันปาลมของไทยแขงขันไมไดหากเทียบกับ

ความกาวหนาของมาเลเชียและอินโดนีเซีย และจาก

ผลการวจิัย จะเห็นไดวาทุกภาคสวนตองการไดรับ 

การสงเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาลและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของอยางจริงจังและเปนรูปธรรม เนื่องจาก

ประเทศไทยยังมโีอกาสในการผลติปาลมน้ํามันใหไดผล

ผลติตอไรสูง และประเทศไทยมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมใน 

การปลูกปาลมน้ํามัน หากไดรับการสนับสนุนอยางจริงจัง

และเปนรูปธรรมแลว ก็จะสามารถทําใหอุตสาหกรรม

ปาลมน้ํามันของประเทศไทยเขมแข็ง และเสริมสราง

การแขงขันกับตางประเทศ รวมท้ังสงเสริมและพัฒนา

ปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมของไทยไปสูอุตสาหกรรม

โอเลโอเคมีคอล ซึ่งจะชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
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ผลิตภัณฑจากปาลม ชวยยกระดับรายไดของ 

ผูปลูกปาลมใหมชีีวติความเปนอยูท่ีดขีึ้น 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาดานผลกระทบการคาเสรี

ตอภาคเกษตรกรและผูประกอบการปาลมน้ํามัน

จังหวัดชุมพร ในดานการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันสินคาเกษตรท่ีสอดคลองกับโอกาส

ทางการตลาดในอนาคตของสนิคาเกษตร 

 2. ควรศึกษาการเพิ่มมูลคาสินคา

เกษตรและการพัฒนามาตรฐานใหสอดคลองกับ

กลุมในประเทศสมาชิก รวมท้ังการสรางศูนย 

การเรียนรูปาลมน้ํามันของภาครัฐท่ีมีเคร่ืองมือ

ตรวจสอบปญหาท่ีเกดิขึ้นจากสายพันธุปาลมตางๆ 

ตามจังหวัดท่ีมศัีกยภาพ 

 3. ควรนําผลการวิจัยไปพัฒนาการ

ผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืน โดยเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอชุมชนผูมีสวนได 

สวนเสียในหลายภาคสวน (RSPO: Roundtable on 

Sustainable Palm Oil) 
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