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เหตุผลส� ำคัญในการตัดสิ นใจเปลี่ยนพื้นที่เพื่อปลูกปาล์ มน�ำ้ มันในพื้นที่
ต�ำบลสวนหลวง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Key Reasons on Decision Making to Change Land Use for Oil Palm
Plantations in Suan Luang Subdistrict, Chaloem Phrakiat District,
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บทคัดย่อ: งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ หาประเด็นส�ำคัญในการตัดสินใจการเปลีย่ นพืน้ ทีเ่ พือ่ ปลูกปาล์มน�ำ้ มัน
ของเกษตรกร ในต�ำบลสวนหลวง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรศึกษาคือเกษตรกร
ผูป้ ลูกปาล์มน�ำ้ มันทีเ่ ป็ นสมาชิกนิคมพืชพลังงาน ต�ำบลสวนหลวง จ�ำนวน 115 ราย เก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2560 โดยการส�ำรวจและใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง จากการศึกษาพบว่า พืน้ ที่ทำ� การศึกษามี
ลักษณะเป็ นป่ าพรุ เกษตรกรใช้พืน้ ที่นีเ้ พื่อท�ำนาตัง้ แต่ก่อนปี พ.ศ. 2532 แต่ประสบปั ญหาดินมีความเป็ นดิน
พรุมีความเป็ นกรดสูงและน�ำ้ ท่วมขังเป็ นเวลานานส่งผลต่อผลผลิตข้าวต�่ำ ท�ำให้ท่ีนาทยอยถูกทิง้ ร้างและเริม่
ปรากฏให้เห็นชัดเจนขึน้ ในปี พ.ศ. 2533 เป็ นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 พืน้ ที่นีไ้ ด้เริม่ เปลี่ยนเป็ นการปลูก
ปาล์มน�ำ้ มันและปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบนั ส�ำหรับเหตุผลส�ำคัญของเกษตรกรในการตัดสินใจเปลีย่ นการใช้ทด่ี นิ นี ้
เป็ นพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน�ำ้ มันคือ การมีทด่ี นิ เป็ นของตัวเอง หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนเงินทุนในการเพาะปลูก
และการทิง้ ร้างทีด่ นิ มาเป็ นเวลานาน ส่วนข้อคิดเห็นหลังจากท�ำสวนปาล์มน�ำ้ มันในเชิงบวกพบว่า ปาล์มน�ำ้ มัน
สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ในดินพรุ การจัดการสวนปาล์มน�ำ้ มันไม่ซบั ซ้อน โรคและศัตรูพืชมีนอ้ ย
นอกจากนัน้ เกษตรกรยังได้ประโยชน์จากการเลีย้ งปลาในคูทย่ี กร่องปลูกปาล์มน�ำ้ มัน และปาล์มน�ำ้ มันส่งผลต่อ
ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึน้ ขณะที่ขอ้ คิดเห็นในเชิงลบพบว่า ต้นทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะค่าปุ๋ ยและค่าแรงงาน
ผูผ้ ลิตไม่สามารถก�ำหนดราคาขายได้ และขาดแคลนแรงงานในครัวเรือน
ค�ำส�ำคัญ: ป่ าพรุ นาร้าง ดินกรด ดินพรุ
ABSTRACT: The objective of this study was to investigate the key reasons of farmers’ decision
changing from land use to oil palm plantations in the case of Suan Luang Sub-District, Chaloem
Phrakiat District, Nakhon Si Thammarat Province. The population sample was 115 oil palm farmers
who were the members of the Energy Crop Settlement, Suan Luang Sub-district. The study was
conducted in May 2017 by surveying and using semi-structured interview. The results showed that;
the study area is a swamp forest. Farmers used this area for paddy fields since before 1989, but they
experienced soil problems with peat soil, high acidity and flooding for a long time, which results in
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low yield. There was causing the paddy field desertion gradually and began to appear more clearly
in 1990 onwards. Later, in 1998, this area began to change to oil palm plantations and bloom visible
until now. For the key reasons for the oil palm farmers decide to change the land use to oil palm
planting was thet owned the land, government agencies provide financial support for cultivation and
long allowing of abandoned land. As for the positive comments from the farmers after cultivating oil
palm. oil palm can be grown and produced in peat soils, and the management of oil palm plantations
was not complicated, with few diseases and enemies. Moreover, the farmers have received the benefit
of fish in oil palm grooves and household income increased by oil palm activity. While the negative
comments were a high cost of oil palm production, especially fertilizer and labor costs, and the oil
palm farmers cannot determine the selling price and lack of labor in the household.
Keyword: swamp forest, abandoned rice fields, soil acidity, peat soil

บทน�ำ
ปาล์ม น�้ำ มัน เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส ำ� คัญ ของ
ประเทศไทย และเป็ นพืชน�ำ้ มันที่มีศกั ยภาพในการ
แข่ ง ขั น ทางการตลาดสู ง กว่ า พื ช น�้ำ มั น ชนิ ด อื่ น
เนื่องจากเป็ นพืชน�ำ้ มันที่ให้ผลผลิตน�ำ้ มันสูงและมี
ต้นทุนการผลิตทีต่ ำ่ � กว่าพืชน�ำ้ มันชนิดอืน่ (กรมวิชาการ
เกษตร, 2553) จากนโยบายก�ำหนดให้ปาล์มน�ำ้ มันเป็น
แหล่งพลังงานทดแทนของประเทศ และราคาผลผลิต
เป็ นทีน่ า่ สนใจ ท�ำให้เกษตรกรทางภาคใต้มกี ารขยาย
พืน้ ที่ปลูกปาล์มน�ำ้ มันเพิ่มมากขึน้ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาด โดยพบว่าเกษตรกรบางราย
มีการปรับเปลีย่ นการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เช่น การเปลีย่ น
พืน้ ที่นาข้าวเป็ นการปลูกปาล์มน�ำ้ มันแทน เนื่องจาก
เห็นว่าปาล์มน�ำ้ มันเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�ำคัญ
ในเชิงเศรษฐกิจมากขึน้ ในขณะที่ขา้ วกลับมีความ
ส�ำคัญเชิงเศรษฐกิจน้อยกว่าเมื่อเทียบกับภูมภิ าคอื่น
(อัจฉรา ทองประดับ, 2553) กรณีดงั กล่าวพบในพืน้ ที่
ลุม่ น�ำ้ ปากพนังของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพบ
ว่าลุม่ น�ำ้ ปากพนัง (พืน้ ที่ทงั้ หมด 1.98 ล้านไร่) ซึง่
เป็ นป่ าพรุหรือบางทีเรียกว่า ป่ าพรุควนเคร็ง ซึง่ นฤมล
ขุนวีชว่ ย (2558) กล่าว ป่ าพรุควนเคร็ง มีพลวัตการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่ าพรุ ควนเคร็งแบ่งออกเป็ น
3 ยุค คือยุคป่ าเขียว (ก่อนพ.ศ. 2505) ยุคหลังวาตภัย
(พ.ศ. 2505-2539) และยุคเกษตรเชิงพาณิชย์ (พ.ศ.
2540-ปั จจุบนั ) ดังนัน้ หลังจากยุคหลังวาตภัยก่อให้
เกิดปั ญหานาร้างเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากปั ญหาดินมี
ความเป็ นกรดสูง ดินเป็ นดินพรุ และเกิดปั ญหาน�ำ้
ท่วมขังในพืน้ ทีเ่ ป็ นประจ�ำ บางครัง้ น�ำ้ ทะเลมีการไหล
ทะลักเข้ามาในพืน้ ที่จึงท�ำให้ไม่ประสบความส�ำเร็จ
ในการท�ำนาหรือใช้พนื ้ ทีเ่ พือ่ การเพาะปลูกอย่างอืน่ ได้
ต่อมากรมพัฒนาที่ดินจึงได้เข้าไปส่งเสริมให้ปลูก

ปาล์มน�ำ้ มันในพืน้ ที่ดงั กล่าว โดยมีตำ� บลสวนหลวง
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็ นต�ำบลน�ำร่อง ในปี พ.ศ.
2551-2554 (กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2552) ดังนัน้ การศึกษานี ้
จึงท�ำการศึกษาเหตุผลส�ำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสิน
ใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพืน้ ที่เพื่อปลูกปาล์ม
น�ำ้ มันในต�ำบลสวนหลวง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นข้อมูลในการ
สนับสนุนการตัดสินใจของเกษตรกรรายอื่นในการ
ปรับเปลีย่ นพืน้ ที่และการส่งเสริมอาชีพในพืน้ ที่ลมุ่ น�ำ้
ปากพนังได้อย่างเหมาะสม
วิธีการศึกษา
1. การเลื อกพื น้ ที่ ศึกษา ท�ำ การเลื อกต�ำ บล
สวนหลวง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกหมูบ่ า้ น
ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีน่ ำ� ร่องในการส่งเสริมการปลูกปาล์มน�ำ้ มัน
ในพืน้ ที่นาร้างหรือพืน้ ที่รกร้างของกรมพัฒนาที่ดิน
ในปี พ.ศ. 2551-2554 ซึง่ ได้แก่ หมูท่ ่ี 1, 3, 7, 12 และ
13 (กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2552) แต่ในการศึกษานีไ้ ด้ทำ�
การเลือกหมูบ่ า้ นแบบเจาะจง 2 หมูบ่ า้ น คือหมูท่ ่ี 3
และหมูท่ ่ี 7 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมีจำ� นวนเกษตรกรเข้าโครงการ
น�ำร่องมากที่สดุ ในเขตพืน้ ที่จำ� นวน 287 ครัวเรือน
2. การเลือกประชากรศึกษา ครัวเรือนเกษตรกร
ที่เป็ นสมาชิกนิคมการเกษตรพืชพลังงานในโครงการ
ปลูกปาล์มน�ำ้ มัน และได้รบั การสนับสนุนจากหน่วย
งานภาครัฐ ส�ำนักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
(สปก.) กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งการเกษตร ใน
หมูท่ ่ี 3 จ�ำนวน 138 ราย และหมูท่ ่ี 7 จ�ำนวน 149 ราย
รวมเป็ น 287 ราย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554)
ท�ำการเลือกเกษตรกรโดยการสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental sampling) ซึง่ ได้กลุม่ ตัวอย่างศึกษา
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จ�ำนวน 115 ราย คิดเป็ นร้อยละ 40.06 ของประชากร
ทัง้ หมด 287 ราย
3. การเก็บข้อมูล ท�ำการส�ำรวจข้อมูลทุตยิ ภูมทิ าง
กายภาพของพืน้ ทีศ่ กึ ษา (Observation) และสัมภาษณ์
ผูร้ ู ้ (Key informants) เกีย่ วกับช่วงเวลาการเปลีย่ นแปลง
การใช้ท่ีดิน การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ และผลกระทบที่
ปรากฏให้เห็น จากนัน้ ท�ำการเก็บข้อมูลโดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง (Semi-structure interview)
กับ กลุ่ม ตัว อย่าง จ�ำนวน 115 ราย ในช่วงเดื อน
พฤษภาคม พ.ศ.2560 ท�ำการสอบถามข้อมูลเกษตรกร
กลุม่ เป้าหมายเกี่ยวกับเหตุผลในการตัดสินใจเปลีย่ น
การใช้ทด่ี นิ เป็ นพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน�ำ้ มัน และข้อคิดเห็น
ในเชิงบวกและเชิงลบหลังจากท�ำสวนปาล์มน�ำ้ มัน
4. การวิ เ คราะห์ข ้อ มู ล น�ำ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ าก
แบบสอบถามมาท�ำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ร้อยละ
และค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลทุตยิ ภูมิท่ีได้จากการส�ำรวจ
น�ำมาวิเคราะห์ผลแบบพรรณนาเพือ่ ใช้ในการสนับสนุน
การอธิบายข้อมูลผลเชิงปริมาณ
ผลและวิจารณ์
การเปลี่ยนการใช้ท่ีดินที่ตำ� บลสวนหลวง
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จากการศึกษาพบว่า เดิมทีก่อนปี ค.ศ. 1963
(พ.ศ. 2506) พืน้ ลุ่มน�ำ้ ปากพนัง ต�ำบลสวนหลวง
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
ความอุดมสมบูรณ์ สภาพเป็ นป่ าดงดิบชืน้ มีนำ้� ท่วม
ขัง ต่อมาเกษตรกรให้ขอ้ มูลว่า ประชาชนที่ประกอบ
อาชีพอยูท่ ่ีอ่ืนได้อพยพลงมาบุกเบิกพืน้ ที่เพื่อเปลี่ยน
พืน้ ทีเ่ ป็ นการท�ำนา ซึง่ ในช่วงนัน้ Sujaritpong (2006)
รายงานว่า ก่อนปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) เป็ นช่วง
ทีม่ กี ารส่งเสริมการท�ำนาจากหน่วยงานภาครัฐ จึงท�ำให้
พืน้ ทีป่ ่ าถูกบุกรุกเพือ่ ท�ำนาขยายวงกว้าง ขณะเดียวกัน
นฤมล (2558) ได้รายงานว่า ก่อนปี 1989 (พ.ศ.
2532) พืน้ ทีด่ งั กล่าวได้เกิดวาตภัย ท�ำให้ป่าถูกท�ำลาย
ในช่วงนีเ้ กษตรกรให้ความเห็นว่า จากปัญหาวาตภัย
ท�ำให้พนื ้ ทีเ่ กิดการเสือ่ มโทรมมากยิง่ ขึน้ ดินพรุกลาย
เป็ นดินกรดจัดเพิม่ ขึน้ น�ำ้ ท่วมขังและภัยแล้งนานขึน้
ท�ำให้ผลผลิตข้าวตกต�่ำ รายได้ไม่คมุ้ ทุนจึงเกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพืน้ ที่เพื่อหางานท�ำ ต่อ
มาในช่วงปี ค.ศ. 1990-2009 (พ.ศ. 2533-2552)
เริม่ ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
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ไม่ได้ใช้พนื ้ ทีเ่ พือ่ ท�ำนา จึงเกิดการทิง้ นาร้างตัง้ แต่นนั้ มา
ขณะเดียวกันปัญหาของดินก็ยงั เป็ นปัญหาอยูเ่ ช่นเดิม
อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่ พืน้ ที่นไี ้ ด้กลายเป็ นพืน้ ที่นาร้าง
แต่ก็พบว่าเกษตรกรบางรายยังใช้ประโยชน์ท่ีดินอยู่
เช่น การเลีย้ งสัตว์ (วัว กระบือ แพะ) การขุดบ่อเลีย้ ง
ปลา การยกร่องเพื่อท�ำสวนผสมผสาน และในช่วง
คาบเกี่ยวกันคือ ค.ศ.1998-2006 (พ.ศ. 2541-2549)
กรมพัฒนาที่ดินก็ได้เข้ามาส่งเสริมการปลูกปาล์ม
น�ำ้ มัน และเริม่ เห็นการเปลี่ยนแปลงพืน้ ที่นาร้างเป็ น
พืน้ ที่ปลูกปาล์มน�ำ้ มันได้ชดั เจนขึน้ ในปี ค.ศ. 2010
(พ.ศ.2553) เป็ นต้นมา จากการสอบถามเกษตรกร
พบว่า ปาล์มน�ำ้ มันให้ผลผลิตประมาณ 1-3 ตัน/ไร่/ปี
ซึง่ ได้นอ้ ยกว่าที่ดอนและพืน้ ที่เนินเขาประมาณ 1-2
ตัน/ไร่/ปี แต่ปัญหาสภาพดินก็ยงั พบเช่นเดิมคือ ดิน
พรุ ดินกรด และดินเปรีย้ ว (Table 1) Long et al
(2008) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
พืน้ ที่ดินได้รบั ผลกระทบมาจากด้านเศรษฐกิจสังคม
และสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ซึง่ สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นพืน้ ทีใ่ นต�ำบลสวนหลวง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ
นั้ น คื อ ด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คมคื อ การเพิ่ ม ขึ ้น ของ
ประชากร ท�ำให้มีความต้องการใช้ท่ีดนิ ส�ำหรับการ
เพาะปลูกพืชอาหารมากขึน้ ประกอบกลับรัฐให้การ
สนับสนุนการท�ำนาจึงท�ำให้เกิดการบุรุกพืน้ ที่ป่าพรุนี ้
เป็ นพืน้ ทีท่ ำ� นา ต่อมาพืน้ นีเ้ กิดภัยธรรมชาติ คือวาตภัย
จึงท�ำให้เกิดการเสื่อมโทรมและท�ำให้ผลผลิตข้าวต�่ำ
และต้นทุนการผลิตสูง จึงท�ำให้เกิดการทิง้ ร้างพืน้ ที่
อย่างไรก็ตามก็เป็ นข้อดีสำ� หรับพืน้ ที่ท่ีเคยเป็ นพืน้ ที่
เสื่อมโทรมที่สามารถท�ำการเกษตรได้ โดยในพืน้ ที่นี ้
สามารถปลูกปาล์มน�ำ้ มันได้ ซึ่ง ถนัดศรี (2555)
กล่าวว่า ปาล์มน�ำ้ มันเป็ นพืชที่ทนภัยธรรมชาติได้
ดีกว่าพืชอืน่ และเป็ นอีกทางเลือกใหม่สำ� หรับเกษตรกร
ซึง่ ใช้เวลาปลูกประมาณ 3 ปี ก็สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ และให้ผลผลิตยาวนานถึง 25 ปี การ
ปลูกแบบยกร่องมีขอ้ ดีคอื สามารถให้นำ้� แก่ตน้ ปาล์ม
โดยผ่านระบบคูนำ้� ได้ท่วั ถึง และป้องกันน�ำ้ ท่วม เพราะ
หากมีฝนตกมากเกินไป น�ำ้ จะไหลมาลงทีค่ นู ำ้� ได้ ขณะที่
ปิ ยวรรณ และคณะ (2560) กล่าวว่า ดินพรุเป็ นดินที่
เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน�ำ้ มันอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยพบในต�ำบลการะเกด อ�ำเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่หากดินพรุมีปริมาณของ
ธาตุทองแดงมากถือว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
น้อยถึงไม่เหมาะสม แสดงว่าพืน้ ที่ตำ� บลสวนหลวง

372

แก่นเกษตร 48 ฉบับพิเศษ 1: 369-376 (2563).

Table 1 Land use change pattern at Suan Luang Sub-District Chaloem Phrakiat District Nakhon Si
Thammarat Province
Time line
Land use change Impact
Before 1963 Khuan Kreng
- Waterlogging whole year
(2506)
swamp forest area - Peat soil, muck soil
- A few paddy field
- Destroyed forest by forest fires
1989-1996
(2532-2539)

Paddy field

1990-2009
(2533-2552)

The emergence of
abandoned paddy
fields

1998-2006
Oil palm pilot
(2541-2549)
2010 to
Oil palm
Present (2553
to present)

-

Peat soil, acidic soil
Long waterlogging in the rainy season
Drought for a long time in the rainy season
Rice yield low productivity
Migrant in the capital
Peat soil, acidic soil
Lack of water resource in the summer season
Livestock (cow, buffalo, goat)
Dig a fish pond naturally
Digging grooves for mixed farming.
Soil infertility
Land Development Department has promoted the
planting of oil palm.
- Peat soil, acidic soil
- Oil palm yield about 1-3 tons/rai/year

อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็ น
พืน้ ที่ท่ีเหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน�ำ้ มันในระดับ
ปานกลาง เพราะปาล์มน�ำ้ มันสามารถให้ผลผลิตได้
ถึงแม้ว่าจะให้ผลผลิตน้อยกว่าพื น้ ที่ ดอนหรือเนิ น
เขาก็ตาม
เหตุผลในการตัดสินใจเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อ
ปลูกปาล์มน�ำ้ มัน
จากการศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเปลี่ยน
การใช้ท่ีดินเป็ นพืน้ ที่ปลูกปาล์มน�ำ้ มันของเกษตรกร
ต�ำบลสวนหลวง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จากเกษตรกร จ�ำนวน 115 คน พบ
ว่าเหตุผลหลักในการตัดสินใจเปลี่ยนการใช้ท่ี ดิน

เป็ นพืน้ ที่ปลูกปาล์มน�ำ้ มัน คือ การมีพืน้ ที่เป็ นของ
ตัวเอง (ร้อยละ 100.00) หน่วยงานภาครัฐจัดหา
เงินทุน (ร้อยละ 100.00) เช่น กรมพัฒนาที่ดนิ กรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มีการแจก
ต้นกล้าปาล์มน�ำ้ มัน การขุดยกร่องปรับสภาพพืน้ ที่
ให้ฟรี การจัดอบรมให้ความรู ้ ประจวบเหมาะกับ
ช่วง ปี พ.ศ. 2553 เกษตรกรให้เหตุผลว่าราคา
ผลผลิตปาล์มน�ำ้ มันปรับตัวสูงขึน้ ในขณะที่ราคา
ข้าวต�่ำลง ท�ำให้เกษตรกรมีความสนใจมากขึน้ ใน
การเข้าร่วมโครงการ จากข้อมูลของ ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (2555) รายงานว่า ตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2546-2552 ราคาปาล์มน�ำ้ มีเฉลี่ย 2.34-3.64
บาทต่อกก. และปรับตัวสูงขึน้ ในปี พ.ศ. 2553 เป็ น
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4.26 บาทต่อกก. ส่วนราคาข้าวในช่วงเวลาเดียวกัน
คือ 5,907-10,129 บาทต่อตัน และปรับตัวสูงขึน้ ใน
ปี พ.ศ. 2553 เป็ น 10,535 บาทต่อตัน ถึงแม้วา่ ราคา
ข้า วมี ก ารปรับ สูง ขึน้ แต่ ก ารปลูก ข้า วในดิ น พรุ ใ ห้
ผลผลิตต�่ำ ดังนัน้ เกษตรกรจึงอาจกล่าวว่าราคาที่ได้
ไม่คมุ้ ทุน และอีกประการคือปาล์มน�ำ้ มันสามารถปลูก
และทนทานต่อ ดินพรุ นอกจากนั้นยังอี ก เหตุผ ล
หลายประการต่อมาคือ การที่เกษตรกรได้ปล่อยให้
พืน้ ทีว่ า่ งเปล่าเป็ นเวลานาน (ร้อยละ 90.43) การปลูก
ปาล์มน�ำ้ มันตามเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 83.48) และ
การมีประสบการณ์ดา้ นสวนปาล์มน�ำ้ มันจากการ

ท�ำงานรับจ้าง (ร้อยละ 18.26) ตามล�ำดับ (Table 2)
เห็นได้ว่าประเด็นปาล์มน�ำ้ มันมีความทนทานในดิน
พรุเป็ นประเด็นหนึง่ ที่สำ� คัญ ดังที่ ไพโรจน์ (2561)
กล่าวว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับ
ปกติ (normal-influence factors) ในการตัดสินใจ
ปลูกข้าวพันธุพ์ ืน้ เมืองได้แก่ ความทนทานของข้าว
พันธุพ์ นื ้ เมืองต่อศัตรูพชื และปัจจัยด้านความสามารถ
ของแรงงาน (ความสามารถของแรงงานครัวเรือน
และความรู ท้ กั ษะ) ส่วนเกณฑ์ในการตัดสินใจหลัก
ประกอบด้วย เกณฑ์ผลลัพธ์ของการด�ำรงชีวิตที่พงึ
ปรารถนา เกณฑ์ทรัพย์สนิ หรือต้นทุนในการด�ำรงชีพ

Table 2 Reasons for decision making changing land use to oil palm plantation areas
Reason
n=115
1. Own land
115
2. Government agencies provide funding for cultivation, high oil
115
palm prices (the cultivation year 2010)
3. Oil palm tolerant in peat soil
115
4. Allow area empty for a long time
104
5. Planted according to neighbors
96
6. Have experience in oil palm plantations from being an
21
employee
เกณฑ์ค วามอ่ อ นแอและไม่ แ น่ น อน และเกณฑ์
โครงสร้างและกระบวนการทีก่ อ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ซึง่ เกณฑ์เหล่านีอ้ าจมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
หลักของการปลูกปาล์มน�ำ้ มันของเกษตรกร
ข้อคิดเห็นในเชิงบวกและเชิงลบของเกษตรกร
หลังจากท�ำสวนปาล์มน�ำ้ มัน
ข้อคิดเห็นในเชิงบวกหลังปลูกปาล์มน�ำ้ มันพบ
ว่า ข้อคิดเห็นที่เกษตรกรเห็นพ้องกัน คิดเป็ นร้อยละ
100.00 คือ 1. ปาล์มน�ำ้ มันสามารถเจริญเติบโตได้
ในพืน้ ทีด่ นิ พรุ 2. ปาล์มน�ำ้ มันมีการจัดการดูแลรักษา
ไม่ยงุ่ ยากและมีโรคและศัตรูพืชน้อย 3. เกษตรกร
สามารถใช้ครู่ ะหว่างแถวปลูกปาล์มน�ำ้ มันเลีย้ งปลา

%
100.00
100.00
100.00
90.43
83.48
18.26

เพือ่ บริโภคและจ�ำหน่าย 4. เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือน
เพิ่มขึน้ ท�ำให้เศรษฐกิจของครอบครัวดีขนึ ้ มีการเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนส�ำหรับสินเชื่อได้งา่ ยขึน้ มีแหล่งการ
ขายปั จ จัย การผลิ ต ในหมู่บ ้า นและลานเทรับ ซื อ้
ผลผลิตปาล์มน�ำ้ มันในหมูบ่ า้ น 5. การใช้ปยอิ
ุ๋ นทรีย ์
และปุ๋ ยคอกในสวนปาล์ม น�้ำ มัน เพื่ อ ปรับ สภาพ
โครงสร้างของดิน ท�ำให้ดนิ มีความอุดมสมบูรณ์เพิม่ ขึน้
และ 6. การปลูกปาล์มน�ำ้ มันโดยการยกร่อง ท�ำให้
สามารถลดปั ญหาน�ำ้ ท่วมพืน้ ที่เกษตรได้ ส่วนข้อคิด
เห็นรองลงมาคือ โครงสร้างพืน้ ฐานมีการพัฒนาเพิม่ ขึน้
เช่น มีถนนเข้าหมูบ่ า้ น มีทางเข้าสวน ท�ำให้มีความ
สะดวกในการขนส่งผลผลิต (ร้อยละ 81.74) แรงงาน
คืนถิ่นจากการไปประกอบอาชีพทีอ่ น่ื (ร้อยละ 68.70)
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มีการท�ำฟาร์มแบบผสมผสานในสวนปาล์มน�ำ้ มัน
(ร้อยละ 45.22) และมีการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยแบบถาวร
ในสวนปาล์ม (ร้อยละ 20.00) ตามล�ำดับ (Table 3)
ขณะทีข่ อ้ คิดเห็นในเชิงลบพบว่า ข้อคิดเห็นทีเ่ กษตรกร
เห็นพ้องกัน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 คือ ต้นทุนการ
ผลิตปาล์มน�ำ้ มันสูง เช่น ปุ๋ ย แรงงาน ขณะที่ราคา
ผลผลิตลดลงในบางช่วงเวลา และอีกประเด็นคือ
เจ้าของลานเทรับซือ้ หรือโรงงานเป็ นผูก้ ำ� หนดราคา
ส่วนข้อคิดเห็นล�ำดับรองลงมาคือ ขาดแรงงานใน
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ครอบครัว เพราะต้องใช้แรงงานในทุกขัน้ ตอนการผลิต
(ร้อยละ 84.35) เกษตรกรบางครัวเรือนมีแรงงานเป็ น
ผูส้ งู วัย (อายุมากกว่า 60 ปี ) และไม่มที ายาท (ร้อยละ
71.30) การปลูกปาล์มน�ำ้ มันท�ำให้มใี ช้สารก�ำจัดวัชพืช
เพิ่มมากขึน้ ในการจัดการสวน (ร้อยละ 59.13) และ
มีการลงทุนเพิม่ ขึน้ เช่นซือ้ เครือ่ งสูบน�ำ้ รถแทรกเตอร์
ขนส่งผลผลิต เครือ่ งตัดหญ้า (ร้อยละ 55.65) ตามล�ำดับ
(Table 3) จากผลสะท้อนข้อคิดเห็นท�ำให้ทราบว่า
ปาล์มน�ำ้ มันเป็ นพืชที่สามารถปลูกในพืน้ ที่ดินพรุ ได้

Table 3 Positive and negative feedback from oil palm plantations
Positive feedback
1. Oil palm can grow in the peat soil
2. Oil palm management is not complicated, less disease
and pest
3. Raising fish in the canal between a row of oil palm
4. Increase family economic from oil palm production
5. Soil fertility increase due to increase the use of organic
fertilizer and manure in oil palm plantations
6. Reduce flooding due to the planting of trenches
7. Road development into an oil palm plantations
8. Labor in family return home
9. Integrated farming in oil palm plantations, earning income
activities
10. Building a permanent residence
Negative feedback
1. The high cost of production such as fertilizer, labor while
the production prices drop in certain periods
2. The purchaser determines the price of the product
3. Lack of family labor
4. Farmer age is over 60 years old and without inheritance
5. Herbicides increase
6. Increased investment, such as water pumps, lawnmower,
production truck

n=115
115
115

%
100.00
100.00

115
115
115

100.00
100.00
100.00

115
94
79
52

100.00
81.74
68.70
45.22

23
n=115
115

20.00

%
100.00

115
97
82
68
64

100.00
84.35
71.30
59.13
55.65
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แต่เกษตรกรต้องมีการลงทุนด้านปั จจัยการผลิตใน
การปรับปรุงดินเพิ่มขึน้ ดังที่ ถนัดศรี (2555) กล่าวว่า
ปาล์มน�ำ้ มันเป็ นพืชที่ทนภัยธรรมชาติได้ดีกว่าพืชอื่น
ใช้เวลาปลูกประมาณ 3 ปี จึงให้ผลผลิตและสามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไปอีก 25 ปี และการปลูกแบบ
ยกร่องมีขอ้ ดี คือ สามารถให้นำ้� แก่ตน้ ปาล์มโดยผ่าน
ระบบคูนำ้� ได้ท่วั ถึง และป้องกันน�ำ้ ท่วมได้ดว้ ย เพราะ
หากมีฝนตกมากเกินไป น�ำ้ จะไหลมาลงที่คูนำ้� ได้
แต่การปลูกปาล์มน�ำ้ มันในพืน้ ที่ดินพรุ อาจส่งผลใน
ทางลบ คือต้องมีการลงทุนสูงในการจัดการพืน้ ที่ ขณะที่
อาริยา (2559) กล่าวว่า การผลิตปาล์มน�ำ้ มันมี
ความต้องการใช้ปุ๋ยหรือธาตุอาหารพืชในปริมาณ
มากเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ บางช่วง
ปาล์มน�ำ้ มันอาจมีราคาการผลิตลดลงท�ำให้เกษตรกร
ขาดเงินทุนในการซือ้ ปั จจัยการผลิต
สรุ ปผล
จากการศึ ก ษาเหตุ ผ ลการตั ด สิ น ใจของ
เกษตรกรในการเปลี่ยนพืน้ ที่เพื่อปลูกปาล์มน�ำ้ มันที่
ต�ำบลสวนหลวง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช คือ การมีท่ีดินเป็ นของตัวเอง
หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ราคาปาล์มน�ำ้ มัน
ปรับตัวสูง และการจัดการดูแลรักษาสวนปาล์มน�ำ้ มัน
ไม่ซบั ซ้อน โรคและศัตรูพืชมีนอ้ ย ส�ำหรับข้อคิดเห็น
หลังการปลูกปาล์มน�ำ้ มันในเชิงบวกพบว่า ปาล์มน�ำ้ มัน
สามารถสมารถเจริญ เติ บ โตและให้ผ ลผลิต ได้ใ น
พืน้ ทีด่ นิ พรุ และเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากรคูร่ ะหว่าง
แถวปลูกปาล์มน�ำ้ มันเลีย้ งปลาเพื่อบริโภค ส่วน
ข้อคิดเห็นในเชิงลบพบว่า ต้นทุนการผลิตสูง เช่น
ปุ๋ ย แรงงาน และราคาที่ได้ไม่สามารถก�ำหนดได้เอง
ซึ่ง ผลการศึก ษานี ส้ ามารถน�ำ ไปเป็ น ข้อ มูล ให้กับ
เกษตรกรที่ มี พื น้ ที่ เ ป็ น ดิ น พรุ ห รื อ ในรายที่ มี พื น้ ที่
รกร้างว่างเปล่าใช้สำ� หรับประกอบการตัดสินใจใน
การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ
และเป็ นแนวทางในการ
พั ฒ นาปาล์ม น�้ำ มั น ที่ ป ลู ก ในพื ้น ที่ ดิ น พรุ ใ ห้ ไ ด้
ผลผลิตเพิ่มขึน้ รวมถึงการพัฒนาการตลาดให้เกิด
ความเป็ นธรรมระหว่างผูซ้ ือ้ และผูข้ าย
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