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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่ม RSPO ของ
เกษตรกรรายย่อย 2) ศึกษาการผลิตปาล์มนํ้ามัน การจัดการสวนปาล์มนํ้ามันและผลผลิตปาล์มนํ้ามันของเกษตรกรรายย่อย
3) ประเมินการปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรรายย่อย 4) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรรายย่อย และ 5) ศึกษาปั ญหาในการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรรายย่อย
โดยเก็ บ ข้ อ มู ล จากเกษตรกรรายย่ อ ยสมาชิ กกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ รองมาตรฐาน RSPO ก่ อ นปี 2560 ในจั ง หวัด
สุ ราษฎร์ ธานี จํานวน 247 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติ คเรี ยงลําดับ
ผลการศึ กษาพบว่า เกษตรกรมี อายุเฉลี่ ย 54 ปี มี ประสบการณ์ การทําสวนปาล์มนํ้ามันเฉลี่ ย 18.94 ปี มี รายได้จากการผลิ ต
ปาล์มนํ้ามันเฉลี่ย 382,086 บาทต่อปี เกษตรกรเข้าร่ วมกลุ่ม RSPO มาแล้วเฉลี่ย 3.28 ปี เกษตรกรสมาชิ กร้อยละ 22.3
ทํา หน้า ที่ เป็ นคณะกรรมการกลุ่ ม ด้ว ย เกษตรกรสมาชิ ก ร้ อยละ 91.7 ขายผลผลิ ตปาล์ม นํ้า มันได้ใ นราคาที่ สู งกว่า
เกษตรกรที่ไม่เป็ นสมาชิก 0.10 - 0.20 บาท/กก. เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มนํ้ามันเฉลี่ย 36.5 ไร่ ต้นปาล์มนํ้ามันมีอายุเฉลี่ย 15.25 ปี
เกษตรกรเพียงร้อยละ 13.4 ใส่ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบปาล์มนํ้ามัน ร้อยละ 42.0 วางทางใบกระจายคลุมพื้นที่
ทั้งสวน และได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,038.54 กก./ไร่ /ปี เกษตรกรร้อยละ 26.3 ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ได้ในระดับมาก และ
เกษตรกรร้ อยละ 21.5 ประสบปั ญหาความไม่ชัดเจนในการคัดคุณภาพรั บซื้ อทะลายปาล์มนํ้ามันของโรงงานสกัด
เครื อ ข่ า ย สํา หรั บ ปั จจัยที่ ส่งผลทางบวกต่อการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรในระดับมากมี 3 ปั จจัย คือ
1) การมีตาํ แหน่ งในกลุ่ม RSPO (α=0.1) 2) ราคาผลผลิตปาล์มนํ้ามันที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้นจากการเป็ นสมาชิ กกลุ่ม
(α=0.01) และ 3) จํานวนครั้ งสะสมในการเข้าร่ วมอบรมตามหลักสู ตรที่ กลุ่ มจัด (α=0.01) แต่ มี 2 ปั จจัยที่ ส่งผลทางลบ คื อ
1) ประสบการณ์การทําสวนปาล์มนํ้ามัน (α=0.01) และ 2) สัดส่ วนรายได้จากการทําสวนปาล์มนํ้ามันต่อรายได้ครัวเรื อน
ในรอบปี (α=0.01) ส่ วนพื้นที่ ปลูกปาล์มนํ้ามันทั้งหมดที่ถือครองส่ งผลทางลบต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของ
เกษตรกรในระดับน้อย (α=0.1)
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ABSTRACT

This research aims to: 1) study social, economic and participation in RSPO group activities of the smallholders,
2) examine oil palm production, plantation management, and oil palm yield of the smallholders, 3) evaluate the implementation
of RSPO practices of the smallholders, 4 ) analyze factors affecting the implementation of RSPO practices of
the smallholders, and 5 ) study constraints related to the implementation of RSPO practices of the smallholders.
Data were collected from 2 4 7 smallholders who are members of the farmer groups, in Surat Thani province,
that received RSPO certification before 2017. The data were analyzed using descriptive statistics and order logistic
regression analysis. The results indicate that average age of the smallholders is 54 years old. On average, they have
18.94 years of experience in oil palm production. The average income from oil palm production is 382,086 baht per year.
The smallholders have joined the RSPO groups for 3.28 years on average. Around one-fifth (22.3%) of the members
also act as group committees. Most of the members (91.7%) receive 0.1 - 0.2 baht/kg higher price for their products
than non-member smallholders. The smallholders have an average of 36.5 rai of oil palm plantation. The average age
of palm oil trees is 15.25 years. Only 13.4 percent of the smallholders have been using fertilizer based on soil and leaf analysis. More
than one-third (42.0%) of smallholders take the leaves spread over the entire plantations. The average oil plam yield is
3,038.54 kg/rai/year. Around one-fourth (26.3%) of the smallholders have implemented RSPO standard practices at a
high level. About one-fifth (21.5%) of the smallholders have problem with the unclear oil palm fruit grading of the partner
CPO mills. There are only three factors that positively affect the smallholders’ implementation of RSPO standard
practices at a high level. Three factors are: 1) having a position in the RSPO group (α=0.1), 2) marked up price of oil
palm as a result of being a group member (α=0.01) and 3) cumulative number of participations to group training
(α=0.01). However, there are 2 factors that are affecting the smallholders’ implementation of RSPO standard practices
in the opposite direction. Two factors are: 1) experience in oil palm production (α=0.01) and 2) ratio of annual income
from oil palm production and household income (α=0.01). Nonetheless, total oil palm plantation areas negatively affect
the smallholders’ implementation of RSPO standard practices at a low level (α=0.1).
คําสําคัญ: เกษตรกรรายย่อย มาตรฐานการผลิตปาล์มนํ้ามันอย่างยัง่ ยืน สุ ราษฎร์ธานี
Keywords: Smallholders, RSPO Standard, Surat Thani

บทนํา

มาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เป็ นมาตรฐานการผลิตปาล์มนํ้ามันอย่างยัง่ ยืนในระดับ
สากลที่ยืนยันถึงกระบวนการผลิตปาล์มนํ้ามันที่ไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบแรงงานและมีความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิ จและการเงิ น เป็ นมาตรฐานที่ รับรองตลอดโซ่ การผลิ ตนํ้ามันปาล์ม [1] ตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคที่ให้ความสําคัญกับประเด็นความยัง่ ยืนมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศในยุโรป และปี 2560 ไทยส่ งออกนํ้ามัน
ปาล์ม ไปยัง ยุ โ รปมี มู ล ค่ า มากถึ ง 2.4 ล้า นยู โ ร [2] มาตรฐาน RSPO จึ ง ได้รั บ ความสนใจในกลุ่ ม ผูป้ ระกอบการ
อุ ต สาหกรรมปาล์ม นํ้า มัน และนํ้า มัน ปาล์ม ของไทย โดยเฉพาะบริ ษทั รายใหญ่ เช่ น บริ ษ ัท นํ้า มัน พื ช ปทุ ม จํา กัด
บริ ษัท สหอุ ต สาหกรรมปาล์ ม นํ้ามัน จํา กัด (มหาชน) บริ ษัท ทัก ษิ ณ อุ ต สาหกรรมนํ้า มัน ปาล์ ม (1993) จํา กัด
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บริ ษทั ยูนิวานิชนํ้ามันปาล์ม จํากัด เป็ นต้น ที่ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิก RSPO และผลิตนํ้ามันปาล์มที่ได้มาตรฐาน RSPO [3]
สําหรับประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน 5.51 ล้านไร่ [4] ผูผ้ ลิตปาล์มนํ้ามัน (มีมากกว่า 2 แสนราย) ส่ วนใหญ่เป็ น
เกษตรกรรายย่อย และได้เริ่ มมีการรวมกลุ่มและเชื่ อมโยงกับโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบเพื่อผลิตทะลายปาล์มนํ้ามัน
อย่างยัง่ ยืนประมาณปี 2552 [5]
ในปี 2555 มีกลุ่มเกษตรกรรายย่อยได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO 4 กลุ่มแรกของโลกและระหว่างปี 25572561 ไทยมีกลุ่มเกษตรกรรายย่อยได้รับการรั บรองทั้งหมด 15 กลุ่ม มีสมาชิ ก 2,443 คน [2] แต่การเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น
กับเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกกลุ่มที่ได้รับการรับรองนี้ ในภาพรวม เกษตรกรส่ วนใหญ่ที่มีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่ม ได้รับ
ความรู ้และนําความรู ้หลักการผลิตปาล์มนํ้ามันอย่างยัง่ ยืนตามมาตรฐาน RSPO ไปปฏิบตั ิ ทําให้ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้นและ
ต้นทุนการผลิตต่อหน่ วยลดลง อย่างไรก็ตาม กลับพบว่ามีเกษตรกรสมาชิ กกลุ่มดังกล่าวจํานวนไม่น้อยยังขาดการมี ส่วนร่ วม
ในกิจกรรมกลุ่ม มีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่มไม่สมํ่าเสมอ รวมทั้งไม่ได้นาํ ความรู ้ไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง และต่อเนื่อง เช่น
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ การใช้สารเคมี การจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน อาชี วอนามัยและความปลอดภัย
รวมทั้งการบันทึกข้อมูลฟาร์ม เป็ นต้น ส่งผลเชิงลบทั้งผลิตภาพ ประสิ ทธิภาพในการผลิตและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร [6]
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานีเป็ นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มนํ้ามันมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีพ้ืนที่ปลูก 1.23 ล้านไร่ [4]
และมีกลุ่มเกษตรกรรายย่อยได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO แล้วมากถึง 5 กลุ่ม สมาชิกจํานวน 702 คน [3] ซึ่ งในการรวมกลุ่ม
ทําให้เกษตรกรที่เข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่มอยู่สมํ่าเสมอได้รับความรู ้ ในการจัดการสวนปาล์มนํ้ามันที่ดีเพิ่มขึ้น สามารถ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ถูกต้อง ส่งผลให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น จากการศึกษาของก้องเกียรติ์ [7] พบว่า เกษตรกรสมาชิก
กลุ่ม RSPO ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11.18 และกลุ่มยังมีการเชื่อมโยงกับโรงงานสกัดปาล์มนํ้ามันดิบทําให้เกษตรกร
สมาชิกมีการปรับปรุ งคุณภาพผลผลิตทําให้จาํ หน่ ายได้ราคาสู งกว่าเกษตรกรทัว่ ไป แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรอีก
จํานวนไม่น้อยที่ยงั ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO อย่างครอบคลุมและเคร่ งครัด ซึ่ งสุ ธัญญาและคณะ [8] พบว่า เกษตรกร
บางรายสามารถผลิตได้ผลผลิตมากถึง 7 ตัน/ไร่ /ปี แต่บางรายกลับได้เพียง 700 กก./ไร่ /ปี (ค่าเฉลี่ย 2,897.3 กก./ไร่ /ปี )
ดังนั้นจึงมีคาํ ถามว่ามีปัจจัยอะไรที่ทาํ ให้การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรแตกต่างกัน และมีปัญหาในการ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO อย่างไร ซึ่งผูว้ ิจยั คาดว่าผลการวิจยั ที่ได้จะเป็ นประโยชน์แก่ผจู ้ ดั การ คณะกรรมการกลุ่มได้
นําไปใช้ประกอบการวางแผนในการจัดการกลุ่มเพื่อให้สมาชิกกลุ่มสามารถเพิม่ ระดับการนําหลักการและเกณฑ์กาํ หนด
ของมาตรฐาน RSPO ไปปฏิบตั ิใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนจะเป็ นประโยชน์ต่อสํานักงานเกษตรจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
ที่จะได้นาํ ผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการกําหนดแนวทางการพัฒนาการปฏิบตั ิงานด้านมาตรฐาน RSPO และ
ส่งเสริ มเกษตรกรได้อย่างถูกต้องต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ 1) ศึ กษาสภาพสังคม เศรษฐกิ จและการมี ส่วนร่ วมในกิ จ กรรมกลุ่ม RSPO
ของเกษตรกรรายย่อย 2) ศึกษาการผลิตปาล์มนํ้ามัน การจัดการสวนปาล์มนํ้ามันและผลผลิตปาล์มนํ้ามันของเกษตรกรรายย่อย
3) ประเมินการปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรรายย่อย 4) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
RSPO ของเกษตรกรรายย่อย และ 5) ศึกษาปั ญหาในการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรรายย่อยสมาชิกกลุ่ม
ที่ได้รับรองมาตรฐาน RSPO ในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง

1. แนวคิดเกี่ยวกับการเกษตรกรรมยัง่ ยืน
เกษตรกรรมยัง่ ยืนเป็ นระบบเกษตรกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างดิน การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ การเลิก
หรื อลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมหรื อเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของผูผ้ ลิตและ
ผูบ้ ริ โภค [9] โดยให้ความสําคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ ผลผลิตมีคุณภาพที่ดี และเพียงพอต่อเกษตรกรและผูบ้ ริ โภค
ตลอดจนเน้นการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการให้ความสําคัญกับชุมชนท้องถิ่น ซึ่ งมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1) ความยัง่ ยืน
ด้านเศรษฐกิจ 2) ความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม และ 3) ความยัง่ ยืนด้านสังคม [10] นอกจากนี้ เกษตรกรรมยัง่ ยืนต้องใช้ปัจจัยการผลิต
จากภายนอกให้น้อยที่สุดและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น หากจําเป็ นต้องซื้ อปั จจัยการผลิตก็ตอ้ งมีการใช้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ [11]
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตปาล์มนํ้ามันอย่างยั่งยืน RSPO
หน่วยงาน RSPO ซึ่ งมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ย ได้กาํ หนดหลักการ เกณฑ์
กําหนดและตัวชี้ วดั (Principles & Criteria: P&C) ของมาตรฐาน RSPO 2013 ไว้เพื่อเป็ นหลักและแนวทางให้หลาย ๆ
ประเทศ ได้นาํ ไปใช้ในการผลิตปาล์มนํ้ามันอย่างยัง่ ยืน ประกอบด้วย 8 หลักการ คือ 1) ความมุ่งมัน่ ให้เกิดความโปร่ งใส
2) การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบ 3) การสร้างความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาว 4) การปฏิบตั ิตาม
วิธีการดูแลรักษาปาล์มนํ้ามันที่ดี 5) ความรับผิดชอบด้านสิ่ งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 6) ความรับผิดชอบต่อลูกจ้างและชุมชน 7) การปลูกปาล์มใหม่อย่างมีความรับผิดชอบ และ 8) ความมุ่งมัน่
ในการปรับปรุ งกิจกรรมหลักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน 8 หลักการนี้มีเกณฑ์ภายในอีกรวมทั้งหมด 43 เกณฑ์ 133 ตัวชี้วดั ทั้งนี้
แต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันในด้านของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ศาสนาและวัฒนธรรม จึงต้องนํามาตีความให้
เหมาะสมกับบริ บทของประเทศนั้น ๆ [12]
ประเทศไทยได้ยึดถือหลักการปฏิบตั ิตามมาตรฐานสิ นค้าเกษตรการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสําหรับปาล์ม
นํ้า มัน (Good Agricultural Practices for Oil Palm: GAP) ใช้เ ป็ นแนวทางปฏิ บัติอ ยู่แล้ว ซึ่ ง สอดคล้องกับ P&C ของ
มาตรฐาน RSPO 2013 โดยมาตรฐาน GAP สําหรับปาล์มนํ้ามันนี้ได้กาํ หนดเกณฑ์การปฏิบตั ิที่ดีในการผลิตปาล์มนํ้ามัน
ครอบคลุมตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงการขนส่งทะลายปาล์มนํ้ามันไปยังแหล่งรวบรวมผลผลิตหรื อโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม
ซึ่ งช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต เพื่อให้ได้ทะลายปาล์มนํ้ามันที่ มีคุณภาพดี ปลอดภัยเหมาะสําหรั บเป็ นวัตถุดิบ
เพื่อผลิตนํ้ามันปาล์ม โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน [13]
3. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติคเรียงลําดับ (Ordered Logistic Regression Analysis)
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคใช้ทาํ นายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ โดยอาศัยสมการโลจิสติคที่
สร้างขึ้น จากชุดตัวแปรทํานายที่มีขอ้ มูลเป็ นตัวแปรระดับช่วง (Interval Scale) เป็ นอย่างน้อย หากเป็ นข้อมูลเชิงกลุ่ม
จะต้องแปลงเป็ นตัวแปรทวิที่มีค่า 0 กับ 1 ก่อน โดยที่ระหว่างตัวแปรทํานายจะต้องมีความสัมพันธ์กนั ตํ่า โดยใช้เกณฑ์ของ
Burns and Grove หรื อ Stevens โดยค่า r ต้องไม่เกิน 0.80 และแบ่งเป็ น 2 ประเภทตามลักษณะของข้อมูลตัวแปรตาม คือ 1)
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ (Binary Logistic Regression Analysis) และ 2) การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค
พหุกลุ่ม (Multinomial Logistic Regression Analysis) [14] สําหรับการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคแบบเรี ยงลําดับเป็ น
หนึ่งในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคพหุ กลุ่ม ซึ่งเหมาะกับกรณี ตวั แปรตามเป็ นข้อมูลเรี ยงลําดับ จากงานวิจยั ของพลากร
และปุรวิชญ์ [15] ได้ศึกษาโครงการการรับรู ้ผลกระทบและการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและอุตสาหกรรม
ยางพาราจากการเข้าร่ วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน กรณี ศึกษาจังหวัดสงขลา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย
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กําหนดการรับรู ้ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางจากการเข้าร่ วมประชาคม
อาเซียน ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณโดยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคเรี ยงลําดับ พบว่า ระดับการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จํานวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในครัวเรื อนเดียวกัน การตรวจเยี่ยมหรื อการรับ
คําแนะนําจากนักวิชาการหรื อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ความเพียงพอของแรงงานในครัวเรื อน/แรงงานจ้างใน
การทําสวนยางพารา การเข้าร่ วมอบรม/ทัศนศึกษา/ประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการทําสวนยางพารา จํานวนปี ที่ได้รับ
การศึ ก ษาของเกษตรกรชาวสวนยาง จํา นวนแรงงานครั ว เรื อ น ความพึ ง พอใจในอาชี พ การทํา สวนยางพารา
ความสามารถในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ ซื้ อปั จ จั ย การผลิ ต หรื อจั ด การสวนยาพาราเป็ นปั จ จั ย กํา หนด
การรับรู ้ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางจากการเข้าร่ วมประชาคมอาเซี ยน
(α=0.1) และวรางคณา [16] ได้ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี
ของเกษตรกรผูผ้ ลิตกล้วยไม้ไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของเกษตรกรผูผ้ ลิตกล้วยไม้
ไทยในการเข้าสู่ ระบบมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าสู่ ระบบมาตรฐาน
GAP ของเกษตรกรผูผ้ ลิตกล้วยไม้ (α≥0.05) ได้แก่ การจดบันทึกฟาร์ ม รายได้ในรอบ 1 ปี ระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรื อน จํานวนแรงงาน และการส่งออกกล้วยไม้

สมมติฐานการวิจัย

มี ปั จ จั ย บางประการที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บัติ ต ามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรรายย่ อ ยสมาชิ ก กลุ่ ม
ที่ ไ ด้รั บ รองมาตรฐาน RSPO ในจัง หวัด สุ ราษฎร์ ธ านี กล่ า วคื อ อายุ จํา นวนปี ที่ ไ ด้รั บการศึ ก ษา สั ด ส่ ว นเวลาที่ ใช้
ในการทําสวนปาล์มในรอบ 1 ปี ของแรงงานหลัก การมีตาํ แหน่ งในกลุ่ม RSPO ราคาผลผลิตปาล์มนํ้ามันที่เกษตรกร
ขายได้เพิ่มขึ้นจากการเป็ นสมาชิกกลุ่ม ระยะเวลาการเป็ นสมาชิกกลุ่ม RSPO จํานวนครั้งสะสมในการเข้าร่ วมอบรมตามหลักสูตร
ที่กลุ่มจัด สัดส่วนรายได้จากการทําสวนปาล์มนํ้ามันต่อรายได้ครัวเรื อนในรอบปี และพื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามันทั้งหมดที่ถือครอง

วิธีการวิจัย

การวิจยั นี้เก็บข้อมูลในพื้นที่อาํ เภอพระแสง อําเภอกาญจนดิษฐ์ และอําเภอพุนพิน จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เนื่องจาก
เป็ นที่ต้งั ของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับรองมาตรฐาน RSPO ก่อนปี 2560
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ เกษตรกรรายย่อยสมาชิ กกลุ่มที่ได้รับรองมาตรฐาน RSPO ก่อนปี 2560 ในพื้นที่
ศึกษาจํานวน 4 กลุ่ม มีสมาชิกรวมทั้งหมด 641 ราย และได้กาํ หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane และ
ยินยอมให้ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างเกิดขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ได้จาํ นวนตัวอย่าง 247 ราย คิดเป็ นร้อยละ
38 ของประชากร (ตารางที่ 1) เพื่อให้ได้จาํ นวนตัวอย่างดังกล่าวแล้วข้างต้น ผูว้ ิจยั ใช้การสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) จากจํานวนประชากรแต่ละกลุ่ม
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ตารางที่ 1 ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจําแนกตามกลุ่ม
ชื่ อกลุ่ม

ที่ต้งั

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ ลิตปาล์มนํ้ามันอย่างยัง่ ยืน ไทรขึง-บางสวรรค์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มนํ้ากะแดะพัฒนาปาล์มนํ้ามัน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาปี -อิปัน ผลิตปาล์มนํ้ามันอย่างยัง่ ยืน
กลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนผูผ้ ลิตปาล์มนํ้ามันอย่างยัง่ ยืน จ.สุ ราษฎร์ธานี
รวม

อ.พระแสง
อ.กาญจนดิษฐ์
อ.พระแสง
อ.พุนพิน

จํานวนสมาชิก
(ราย)
326
125
125
65
641

จํานวนตัวอย่ าง
(ราย)
124
49
49
25
247

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็ บ ข้อ มู ล ผู ้วิ จัย ใช้แ บบสอบถามเชิ ง โครงสร้ า ง (Structured Questionnaire) เป็ นเครื่ อ งมื อ โดย
แบบสอบถาม มี 5 ส่วน คือ 1) สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่ม RSPO 3) การผลิตปาล์ม
นํ้ามัน การจัดการสวนปาล์มนํ้ามัน และผลผลิตปาล์มนํ้ามัน 4) การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO และ 5) ปั ญหาในการ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ก่อนนําไปสํารวจจริ งได้ทดสอบแบบสอบถามโดยสัมภาษณ์เกษตรกรรายย่อยสมาชิกกลุ่ม
ทั้ง 4 กลุ่ม ๆ ละ 3 ราย รวม 12 ราย พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจในข้อคําถามดี และได้นาํ แบบสอบถามไปสัมภาษณ์
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างรายบุคลคล ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั นี้ ใช้ท้ งั การวิเคราะห์เชิ งพรรณนา และเชิ งปริ มาณโดยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติคเรี ยงลําดับ ดังนี้
การวิเคราะห์เชิ งพรรณนาใช้สถิ ติอย่างง่า ย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสู งสุ ด และค่าตํ่าสุ ด เพื่อวิเคราะห์สภาพสังคมและเศรษฐกิจ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่ม RSPO การผลิตปาล์มนํ้ามัน การ
จัดการสวนปาล์มนํ้ามันและผลผลิตปาล์มนํ้ามัน และปัญหาในการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกร
สําหรั บการประเมิ นการปฏิ บตั ิ ตามเกณฑ์มาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรจากการตอบคําถามเกี่ยวกับการ
ปฏิ บัติตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกร ซึ่ งมี ข้อคําถามทั้งหมด 36 ข้อ ในแต่ละข้อมี คะแนน 1 คะแนน ซึ่ งหาก
เกษตรกรทําเครื่ องหมายถูกในข้อที่ปฏิบตั ิจะได้รับ 1 คะแนน ในทางกลับกันหากทําเครื่ องหมายถูกในข้อที่ไม่ปฏิบตั ิจะ
ไม่ได้รับคะแนน แต่ถา้ หากข้อคําถามนั้นถามในประเด็นที่ ไม่เกี่ยวข้องกับบริ บทของตัวเกษตรกรเองหรื อสวนของ
ตนเอง เกษตรกรที่ตอบว่าไม่เกี่ยวข้องในข้อนั้น ๆ จะไม่ได้รับคะแนนและจะไม่ถูกนับรวมเป็ นคะแนนเต็ม จากนั้น
ผูว้ ิจยั เปลี่ยนคะแนนที่ได้ของเกษตรกรแต่ละรายให้เป็ นค่าร้อยละเพื่อให้เป็ นคะแนนเต็มเท่ากัน แล้วจึงนําค่าร้อยละ
ของคะแนนการปฏิบตั ิของเกษตรกรมาเทียบกับเกณฑ์การปฏิบตั ิที่อาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมได้กาํ หนด
โดยพิจารณาจากสัดส่ วนการกระจายของข้อมูล จึงสามารถกําหนดได้ 3 ระดับ คือ ระดับน้อย (< ร้อยละ 75.0) ระดับปานกลาง
(ร้อยละ 75.0 - 84.0) และระดับมาก (> ร้อยละ 84.0)
การวิ เ คราะห์ เ ชิ งปริ ม าณใช้ก ารวิ เคราะห์ก ารถดถอยโลจิ สติ ค เรี ย งลํา ดับ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ปัจจัย ที่ ส่งผลต่อ
การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกร ผูว้ ิจยั เลือกตัวแปรอิสระทั้งหมด 10 ตัวแปร ดังนี้
Agei
คือ อายุ (ปี )
Edui
คือ จํานวนปี ที่ได้รับการศึกษา (ปี )
Expi
คือ ประสบการณ์การทําสวนปาล์ม (ปี )
PercenWi คือ สัดส่วนเวลาที่ใช้ในการทําสวนปาล์มในรอบ 1 ปี ของแรงงานหลัก (%)
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Posii

คือ การมีตาํ แหน่งในกลุ่ม RSPO เป็ นตัวแปรหุ่นโดยมีค่าดังนี้
0 = ไม่มีตาํ แหน่งในกลุ่ม RSPO หรื อเป็ นสมาชิกกลุ่มเพียงอย่างเดียว
1 = มีตาํ แหน่งในกลุ่ม RSPO เช่น ประธาน หรื อรองประธาน หรื อคณะกรรมการกลุ่ม
หรื อพี่เลี้ยงเกษตรกร
Pricei
คือ ราคาผลผลิตปาล์มนํ้ามันที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้นจากการเป็ นสมาชิกกลุ่ม
(บาทต่อกิโลกรัม)
MTimei คือ ระยะเวลาการเป็ นสมาชิกกลุ่ม RSPO (ปี )
Traini
คือ จํานวนครั้งสะสมในการเข้าร่ วมอบรมตามหลักสู ตรที่กลุ่มจัด (ครั้ง)
Incomei คือ สัดส่วนรายได้จากการทําสวนปาล์มนํ้ามันต่อรายได้ครัวเรื อนในรอบปี (%)
Areai
คือ พื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามันทั้งหมดที่ถือครอง (ไร่ )
โดยที่ i = 1, ... , 247 คือ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งนี้ตวั แปรอิสระทั้งหมดได้รับการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่แล้วมีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation: r) ไม่เกิน 0.80
สําหรับตัวแปรตาม (Y) คือ การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกร ซึ่งได้จากการประเมินการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกร ดังกล่าวข้างต้นซึ่งแบ่งได้ 3 ระดับดังนี้
Y = 1 คือ เกษตรกรที่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ในระดับน้อย
Y = 2 คือ เกษตรกรที่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ในระดับปานกลาง
Y = 3 คือ เกษตรกรที่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ในระดับมาก
การวิจยั ครั้งนี้มีสมการตัวแบบ ดังนี้
Logit [P(Yi* ≤ i)] = ln

โดยที่

= αi + β1Agei + β2Edui + β3Expi + β4PercenWi + β5Posii + β6Pricei + β7MTimei
+ β8Traini + β9Incomei + β10Areai + ɛi

Yi = 1 ถ้า Y* ≤ α1
กรณี เกษตรกรปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ในระดับน้อย
*
Yi = 2 ถ้า α1 < Y ≤ α2 กรณี เกษตรกรปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ในระดับปานกลาง
กรณี เกษตรกรปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ในระดับมาก
Yi = 3 ถ้า Y* > α2
Y *= ตัวแปรแฝง (Latent Variable) ซึ่งเป็ นตัวแปรที่สังเกตไม่ได้ แต่สามารถทราบถึงการเกิดหรื อ
ไม่เกิดเหตุการณ์หนึ่ง ๆ จากค่า Yi
βi = ค่าพารามิเตอร์ ซึ่งแสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อระดับการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO
αj = Cut Point (Threshold Parameters) ซึ่ง α1 < α2
ɛi = ความคลาดเคลื่อน ซึ่งแสดงถึงอิทธิพลของปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้รวมอยูใ่ นตัวแปรอิสระที่มีผลต่อ
ตัวแปรตาม Y*
ทั้งนี้ ในการอธิ บายความน่ าจะเป็ นของโอกาสในการปฏิ บัติตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรสามารถ
พิจารณาได้จากค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ซึ่งเป็ นการวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระ
ต่อความน่าจะเป็ นของทางเลือกที่ j เพื่ออธิ บายถึงโอกาสในการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกร เมื่อตัวแปร
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อิสระเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย โดยที่ตวั แปรอิสระอื่น ๆ คงที่ โดยสามารถหาค่าผลกระทบส่วนเพิม่ ของแต่ละตัวแปรได้
ดังนี้
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑦𝑦=1)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖

𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑦𝑦=𝐽𝐽−1)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖

ผลการวิจัย

1

= 𝛽𝛽𝑖𝑖 �

𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑦𝑦=𝐽𝐽)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖

exp (𝛼𝛼 −𝛽𝛽𝛽𝛽)

= −𝛽𝛽 (1+exp(𝛼𝛼1 −𝛽𝛽𝛽𝛽))2
exp (𝛼𝛼𝑗𝑗−1 −𝛽𝛽𝛽𝛽)

�1+exp (𝛼𝛼𝑗𝑗−1 −𝛽𝛽𝛽𝛽)�

= 𝛽𝛽𝑖𝑖

exp (𝛼𝛼𝑗𝑗 −𝛽𝛽𝛽𝛽)

2

−

exp (𝛼𝛼𝑗𝑗 −𝛽𝛽𝛽𝛽)

�1+exp (𝛼𝛼𝑗𝑗 −𝛽𝛽𝛽𝛽)�

2

�

(1+exp (𝛼𝛼𝑗𝑗 −𝛽𝛽𝛽𝛽))2

1. สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
เกษตรกร ร้อยละ 66.4 เป็ นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 54 ปี ร้อยละ 37.3 มีการศึกษาไม่เกินระดับประถมศึกษา และร้อยละ
26.7 จบการศึ กษาระดับอย่างน้อยระดับปริ ญญาตรี เกษตรกรมี สมาชิ กในครั วเรื อนเฉลี่ ย 3.86 คน แต่เป็ นแรงงาน
ทํา สวนปาล์ม นํ้า มัน เฉลี่ ยเพีย ง 1.89 คน เกษตรกรร้ อ ยละ 84.2 ทํา สวนปาล์มนํ้า มันเป็ นอาชี พหลัก และเกษตรกร
ครึ่ งหนึ่งทําสวนยางพาราเป็ นอาชี พรอง มีประสบการณ์การทําสวนปาล์มนํ้ามันเฉลี่ย 18.94 ปี ในปี 2560 เกษตรกรมี
รายได้ครัวเรื อนเฉลี่ย 634,686 บาทต่อปี เป็ นรายได้จากการผลิตปาล์มนํ้ามันเฉลี่ย 382,086 บาทต่อปี (คิดเป็ น 60.2%
ของรายได้ค รั ว เรื อ น) มี ร ายได้จ ากภาคการเกษตรอื่ น เฉลี่ ย 177,104 บาทต่ อ ปี และรายได้จ ากนอกภาคเกษตร
เฉลี่ย 149,311 บาทต่อปี เกษตรกรร้อยละ 65.6 มีหนี้ สินและมีหนี้ สินครัวเรื อนเฉลี่ย 739,827 บาท โดยเกษตรกรร้อยละ 69.1
กูเ้ งินเพื่อใช้จ่ายในการทําสวนปาล์มนํ้ามัน
2. การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่ม RSPO
เกษตรกรร้อยละ 56.7 เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กกลุ่ม RSPO มาแล้ว 3 - 4 ปี (เฉลี่ย 3.28 ปี ) และนอกจากเป็ น
สมาชิ กกลุ่มแล้ว เกษตรกรร้อยละ 22.3 ทําหน้าที่เป็ นคณะกรรมการกลุ่มด้วย มีเพียงร้อยละ 4.9 และร้อยละ 2.4 ที่ทาํ
หน้าที่เป็ นพี่เลี้ยง เกษตรกรและประธานหรื อรองประธานกลุ่ม ตามลําดับ ในรอบปี 2560 เกษตรกรร้อยละ 91.5 มีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมของกลุ่มเป็ นประจําและบ่อย และมีเพียงร้อยละ 2.4 ที่มีส่วนร่ วมครั้งเดียวเท่านั้น เกษตรกรเข้าร่ วมอบรม
ในหลักสู ตรของกลุ่มที่สังกัดมาแล้วเฉลี่ย 29.38 ครั้ง เช่น หลักสู ตรรายละเอียดและเกณฑ์กาํ หนดของมาตรฐาน RSPO
และแนวทางการปฏิ บัติ ต ามของเกษตรกร การใช้ปุ๋ ยในสวนปาล์ม นํ้ามัน การจัด การศัต รู พื ช แบบผสมผสาน
ในสวนปาล์มนํ้ามัน ระบบควบคุมภายใน เป็ นต้น ในการสนับสนุนของโรงงานเครื อข่ายได้ให้ราคาผลผลิตปาล์มนํ้ามัน
เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกรสมาชิ กกลุ่มสู งกว่าเกษตรกรทัว่ ไปในอัตราที่ต่างกัน คือ 0.1, 0.2, 0.3, และ 0.4 บาทต่อกิโลกรัม
ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 91.7 ได้รับอัตรา 0.1 - 0.2 บาทต่อกิโลกรัม สําหรับกลุ่มนอกจากการสนับสนุนการอบรมให้ความรู ้
ในหลักสู ตรต่าง ๆ แล้ว ยังสนับสนุ นพันธุ์ตน้ พวงชมพู เพื่อใช้ในการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest
Management) และอุปกรณ์ชีวอนามัยและความปลอดภัยอีกด้วย
3. การผลิตปาล์มนํ้ามัน การจัดการสวนปาล์มนํ้ามันและผลผลิตปาล์มนํ้ามันของเกษตรกร
เกษตรกรปลูกปาล์มนํ้ามันเฉลี่ย 36.50 ไร่ ต้นปาล์มนํ้ามันมีอายุเฉลี่ย 15.25 ปี เกษตรกรร้อยละ 86.6 ปลูกปาล์ม
นํ้ามันพันธุ์ดีซ่ ึ งเป็ นลูกผสมเทเนอร่ า ร้อยละ 81.5 ปลูกที่ระยะห่ าง 9X9X9 เมตร เกษตรกรร้อยละ 81.4 มีสวนปาล์ม
นํ้ามันในพื้นที่ราบ ร้อยละ 64.4 ใส่ปยตามลั
ุ๋
กษณะอาการขาดธาตุอาหาร มีเพียงร้อยละ 13.4 ที่ใส่ปยตามค่
ุ๋
าวิเคราะห์ดิน
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และใบปาล์มนํ้ามัน เกษตรกรร้อยละ 65.2 ใช้แม่ปุ๋ยเป็ นหลัก โดยเฉลี่ยเกษตรกรใส่ ปุ๋ยเคมี 5.40 กก./ต้น/ครั้ง โดยใส่ ปุ๋ยเคมี
เฉลี่ยปี ละ 2.60 ครั้ง เกษตรกรร้อยละ 40.1 ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นสวนปาล์มนํ้ามัน มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 19.0 ที่ให้น้ าํ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 42.0 ตัดแต่งทางใบแล้ววางทางใบกระจายคลุมพื้นที่ทว่ั สวนปาล์มนํ้ามันเพื่อช่วยอนุรักษ์ดิน
และควบคุมวัชพืช ร้อยละ 57. 0 ใช้วิธีการจัดการศัตรู ปาล์มนํ้ามันแบบผสมผสาน ร้อยละ 44.5 ยังคงใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืช
โดยเกษตรกรที่ยงั ใช้สารเคมีเหล่านี้มากถึงร้อยละ 95.5 ใช้สารไกลโฟเซต เกษตรกรร้อยละ 68.4 ใช้แรงงานครัวเรื อน
ร่ วมกับแรงงานจ้าง โดยกิจกรรมที่จา้ งส่วนใหญ่ คือการเก็บเกี่ยวและขนส่งผลผลิต เกษตรกรที่เป็ นแรงงานหลักในครัวเรื อนใช้
เวลาในการจัดการสวนปาล์มนํ้ามันเฉลี่ยร้อยละ 62.68 ของเวลาในรอบ 1 ปี มีการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มนํ้ามันเฉลี่ยทุก 19.34 วัน
ร้อยละ 89.9 ขายผลผลิตปาล์มนํ้ามันให้แก่โรงงานเครื อข่าย ซึ่ งในปี 2560 เกษตรกรผลิตปาล์มนํ้ามันได้เฉลี่ย 3,038.54
กก./ไร่ และเกษตรกรทั้งหมดมีการบันทึกข้อมูลในการจัดการสวนปาล์มนํ้ามัน โดยเกษตรกรร้อยละ 86.6 บันทึกข้อมูล
ด้วยตนเองแต่ไม่ครบถ้วน
4. การประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน RSPO ของเกษตรกร
ผลการประเมินการปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐาน RSPO ของเกษตรกร ในภาพรวมทุกข้อ พบว่า เกษตรกรร้อยละ
38.1 ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ได้ในระดับน้อย ร้อยละ 35.6 ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ได้ในระดับปานกลาง และร้อยละ
26.3 ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ได้ในระดับมาก (ตารางที่ 2) และเมื่อประเมินแยกตามข้อพบว่า ข้อที่เกษตรกรมากกว่า
ร้อยละ 84.0 ปฏิบตั ิตามได้ มีจาํ นวน 18 ข้อ คือ 1) หลีกเลี่ยงการปลูกปาล์มนํ้ามันใหม่หรื อปลูกทดแทนบนพื้นที่สูงชัน
หรื อในดินที่ดอ้ ยคุณภาพ และดินที่เสี่ ยงต่อการชะล้างพังทลายสู งรวมทั้งดินพรุ (100%) 2) ทําสวนปาล์มนํ้ามันอย่างเป็ น
มิตรกับเพื่อนบ้านหรื อรอบสวน (100%) 3) ไม่ให้มีการปลูกปาล์มนํ้ามันใหม่บนที่ดินของคนอื่นหรื อพื้นที่สาธารณะ
(100%) 4) ไม่จ้างแรงงานเด็ก หรื อหากใช้แรงงานสตรี ตอ้ งแบกของหนักไม่เกิ น 15 กก. (100%) 5) จ่ายค่าจ้างตาม
กฎหมายหรื อมาตรฐานขั้นตํ่า (100%) 6) ไม่ปลูกปาล์มนํ้ามัน (ใหม่) ในป่ าปฐมภูมิหรื อในเขตพื้นที่ HCV (100%)
7) เคารพสิ ทธิ ของพนักงาน ลูกจ้าง แรงงานและไม่เลือกปฏิบตั ิต่อลูกจ้าง (100%) 8) มีความตั้งใจปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ของกลุ่มอย่างเคร่ งครัด ร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ กับกลุ่มอย่างสมํ่าเสมอ และมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาสวนปาล์มนํ้ามันของตนเอง
(99.6%) 9) ยึดมัน่ ในหลักจริ ยธรรมในการขายทะลายปาล์มนํ้ามัน (97.6%) 10) มีและเตรี ยมเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย
สังคม และสิ่ งแวดล้อมที่ พร้ อมเปิ ดเผยต่อสาธารณะ (96.8%) 11) ไม่เผากําจัดขยะ หรื อไม่เผาเพื่อปลูกทดแทน หรื อไม่เผา
เพื่อเตรี ยมพื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามันใหม่ (94.3%) 12) เข้ารับการตรวจสอบพิกดั ที่ต้ งั แปลงป้องกันการทับซ้อนเขต HCV
และจัดทําประวัติการใช้ที่ดิน (92.7%) 13) จดบันทึกข้อมูลการผลิต การจัดการสวน และผลผลิตปาล์มนํ้ามันสมํ่าเสมอ
และเป็ นปั จจุบนั (91.9%) 14) แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กลุ่มทราบ ในกรณี ที่มีการเพิ่มหรื อลดพื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน
หรื อโค่นปาล์มนํ้ามันหรื อปลูกทดแทนหรื อเปลี่ ยนผูถ้ ื อครองกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดิน (91.1%) 15) แสดงหลักโฉนดหรื อรั้วเสาปูน
หรื อ หลักเขต ส.ป.ก. รอบพื้นที่แปลงปลูกแสดงขอบเขตการถือครองอย่างชัดเจนและต้องไม่ถูกคัดค้านสิ ทธิ โดยชุมชน
ในท้อ งถิ่ น (91.1%) 16) ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ทั้ง ในระดับ ท้อ งถิ่ น ระดับ ประเทศ (90.7%)
17) เข้าร่ วมอบรมกับกลุ่ม RSPO อย่างสมํ่าเสมอ (88.7%) และ 18) ลดมลพิษและการปล่อยมลพิษ (86.2%) ส่ วนเกณฑ์
ที่เกษตรกรร้อยละ 75.0 - 84.0 ปฏิบตั ิตามได้ มีจาํ นวน 2 ข้อ คือ 1) ทําผังแสดงแปลงปลูกปาล์มนํ้ามัน (แสดงจํานวนต้น
และรู ปแบบการปลูกของตนเอง) (78.5%) และ 2) จัดทําแผนประมาณการผลผลิ ตของตนเอง (77.7%) และเกณฑ์
ที่เกษตรกรน้อยกว่าร้อยละ 75.0 ปฏิบตั ิตามได้ มีจาํ นวน 16 ข้อ คือ 1) มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น/ ยาสามัญประจําบ้าน
ในสวนปาล์มนํ้ามัน และมีรายงานอุบตั ิเหตุในสวน (66.0%) 2) มีแผนการใช้ปุ๋ยและใช้แม่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
(65.2%) 3) ใช้เทคนิคการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน (IPM) อย่างสมํ่าเสมอ (57.1%) 4) มีและบันทึกการร้องเรี ยน
จากชุ มชน และการตอบสนอง (ในกรณี ที่มีการร้ องเรี ยน) (55.9% ไม่เกี่ ยวข้อง 38.5% ) 5) รั กษาหรื อฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์
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ของดินโดยวางทางใบกระจายคลุมพื้นที่ทวั่ ทั้งสวนหรื อปลูกพืชคลุมดิน (51.0% ไม่เกี่ยวข้อง 1.2%) 6) มีมาตรการป้ องกันพื ช
และสัตว์พนั ธุ์หายาก เช่ น ติ ดป้ ายแสดงห้ามล่าสัตว์ป่าในพื้นที่สวนปาล์มอย่างชัดเจน (45.7% ไม่เกี่ ยวข้อง 34.8%)
7) ใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พื่อปรับโครงสร้ างดิน (40.1%) 8) จัดเก็บสารเคมี อุปกรณ์ ฉีดพ่นแยกไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ปลอดภัย
(35.2% ไม่เกี่ยวข้อง 57.5%) 9) (ผูใ้ ช้สารเคมี) ใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสวมใส่ เสื้ อผ้า
และอุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกสุ ขลักษณะทุกครั้งขณะใช้สารเคมี (ในกรณี ที่ใช้สารเคมี) (31.2% ไม่เกี่ยวข้อง 55.5%)
10) กําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีอย่างถูกต้องหรื อแยกส่ งคืนให้แก่กลุ่มเพื่อให้เทศบาล/ อบต. นําไปกําจัด (ในกรณี ที่ใช้
สารเคมี ) (29.1% ไม่เกี่ ยวข้อง 55.9%) 11) (ผูใ้ ช้สารเคมี ) เข้าตรวจสุ ขภาพเพื่อตรวจสอบสารเคมีตกค้างในร่ างกาย
ประจําปี (21.1% ไม่เกี่ยวข้อง 55.5%) 12) ใส่ ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ (16.2%) 13) มีการปลูกไผ่ หรื อหญ้า
หรื อรักษาแนวต้นไม้ที่มีอยู่ในธรรมชาติเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง (ในกรณี ที่มีแหล่งนํ้าใกล้สวนปาล์มนํ้ามัน)
(6.9% ไม่เกี่ยวข้อง 81.0%) 14) ใช้ทะลายปาล์มเปล่าคลุมโคนต้นปาล์มนํ้ามันเพื่อรักษาความชื้ นของดินและเป็ นการหมุนเวียน
ธาตุอาหารมาใช้ใหม่ (6.5%) 15) ทําคันดินหรื อคันซากพืชเป็ นแนวป้ องกันสารเคมีปนเปื้ อนแหล่งนํ้า (ในกรณี ที่ใช้
สารเคมีในสวนปาล์มนํ้ามัน) (3.2% ไม่เกี่ ยวข้อง 91.1%) 16) มี การปลูกหญ้าหรื อทําขั้นบันไดเพื่อลดและควบคุมการชะล้าง
พังทลายของดิน (ในกรณี ที่พ้ืนสวนปาล์มชัน 1.2% ไม่เกี่ยวข้อง 98.8%)
ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกร
จํานวน
ระดับการปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO
(n=247)
- มาก (> ร้อยละ 84.0)
65
- ปานกลาง (ร้อยละ 75.0 – 84.0)
88
- น้อย (< ร้อยละ 75.0)
94
ค่าเฉลี่ย = 76.85
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 9.93
ค่าสู งสุ ด = 96.55

ร้ อยละ
26.3
35.6
38.1
ค่าตํ่าสุ ด = 45.45

5. ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกร
ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติ คเรี ยงลําดับ พบว่า การทดสอบความถูกต้องของแบบจําลอง โดย
พิจารณาจากค่าสถิติ Deviance หรื อ -2Log Likelihood (-2LL) มีค่าเท่ากับ -229.43 ค่าสถิติ Log Likelihood Ratio ChiSquare Test มีค่าเท่ากับ 77.97 และมีนยั สําคัญทางสถิติที่ α=0.01 แสดงว่า มีค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระอย่าง
น้อย 1 ตัว ในแบบจําลองที่มีค่าแตกต่างจากศูนย์ ส่ วนค่าของ McFadden’s R-square เท่ากับ 0.1452 แสดงว่า ตัวแปร
อิสระในแบบจําลองสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้ร้อยละ 14.52
ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ α≤0.1 ในแต่ละระดับมีทิศทางต่างกัน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ระดับดังนี้ (ตารางที่ 3)
ระดับน้อย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลทางบวกต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกร คือ 1) ประสบการณ์
การทําสวนปาล์มนํ้ามัน (α=0.05) และ 2) สัดส่ วนรายได้จากการทําสวนปาล์มนํ้ามันต่อรายได้ครั วเรื อนในรอบปี (α=0.01)
ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลทางลบต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกร คือ 1) การมีตาํ แหน่ งในกลุ่ม RSPO (α=0.05)
2) ราคาผลผลิตปาล์มนํ้ามันที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้นจากการเป็ นสมาชิกกลุ่ม (α=0.01) 3) จํานวนครั้งสะสมในการเข้า
ร่ วมอบรมตามหลักสู ตรที่กลุ่มจัด (α=0.01) และ 4) พื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามันทั้งหมดที่ถือครอง (α=0.1)
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ระดับปานกลาง พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลทางบวกต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกร คือ 1) ราคา
ผลผลิตปาล์มนํ้ามันที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้นจากการเป็ นสมาชิ กกลุ่ม (α=0.05) และ 2) จํานวนครั้งสะสมในการเข้า
ร่ วมอบรมตามหลักสู ตรที่กลุ่มจัด (α=0.05) ส่วนปัจจัยที่ส่งผลทางลบต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกร คือ
1) ประสบการณ์การทําสวนปาล์มนํ้ามัน (α=0.1) และ 2) สัดส่ วนรายได้จากการทําสวนปาล์มนํ้ามันต่อรายได้ครัวเรื อนใน
รอบปี (α=0.05)
ระดับมาก พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลทางบวกต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกร คือ 1) การมี
ตําแหน่ งในกลุ่ม RSPO (α=0.1) 2) ราคาผลผลิตปาล์มนํ้ามันที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้นจากการเป็ นสมาชิ กกลุ่ม (α=
0.01) และ 3) จํานวนครั้งสะสมในการเข้าร่ วมอบรมตามหลักสู ตรที่กลุ่มจัด (α=0.01) ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลทางลบต่อการ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกร คือ 1) ประสบการณ์การทําสวนปาล์มนํ้ามัน (α=0.01) และ 2) สัดส่ วน
รายได้จากการทําสวนปาล์มนํ้ามันต่อรายได้ครัวเรื อนในรอบปี (α=0.01)
ตารางที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกร
ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธิ์

น้ อย
ค่ าสั มประสิ ทธิ์
-0.0020 (0.0030)
-0.0104 (0.0070)
0.0087** (0.0037)
-0.0011 (0.0012)
-0.133** (0.062)
-0.0147*** (0.0048)
0.0038 (0.0220)
-0.0059*** (0.0021)
0.0046*** (0.0013)
-0.0020* (0.0012)

ผลกระทบส่ วนเพิ่ม
ปานกลาง
ค่ าสั มประสิ ทธิ์
0.00054 (0.00085)
0.0028 (0.0022)
-0.0024* (0.0014)
0.00029 (0.00033)
0.022 (0.014)
0.0040** (0.0019)
-0.0010 (0.0060)
0.00160** (0.00081)
-0.00124** (0.00057)
0.00056 (0.00039)

มาก
ค่ าสั มประสิ ทธิ์
0.00146 (0.0022)
0.0075 (0.0051)
-0.0063*** (0.0026)
0.00077 (0.00084)
0.110* (0.060)
0.0107*** (0.0034)
-0.0028 (0.0160)
0.0043*** (0.0015)
-0.00331*** (0.00093)
0.0015 (0.0009)

Agei
0.0088 (0.013)
Edui
0.456 (0.037)
Expi
-0.038** (0.016)
PercenWi
0.0046 (0.0051)
Posii
0.61** (0.31)
Pricei
0.065*** (0.020)
MTimei
-0.0165 (0.096)
Traini
0.0258*** (0.0091)
Incomei
-0.0200*** (0.0055)
Areai
0.0090* (0.0054)
Cut 1
0.74 (1.24)
Cut 2
2.69 (1.25)
McFadden’s R-Square =0.1452 -2 Log Likelihood (-2LL) = -229.43 LR Chi-Squared =77.97*** Number of Observation = 247

หมายเหตุ: 1 ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 2 *** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α=0.01
** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α=0.05 * ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α=0.1
6. ปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกร
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ไ ม่ ได้ส ะท้อ นปั ญ หาในการปฏิ บัติตามมาตรฐาน RSPO ออกมาโดยตรง แต่ กลับ
สะท้อนปั ญหาด้านการขายทะลายปาล์มนํ้ามันเป็ นหลัก โดยพบว่า เกษตรกรร้อยละ 21.5 มีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐาน
ในการคัดคุณภาพรั บซื้ อทะลายปาล์มนํ้ามันของลานเทหรื อโรงงานเครื อข่ายไม่ชัดเจน และร้ อยละ 17.4 มี ปัญหา
เกี่ยวกับราคาขายทะลายปาล์มนํ้ามันที่ได้รับรองมาตรฐาน RSPO ไม่จูงใจให้ผลิตปาล์มนํ้ามันตามมาฐาน RSPO อย่างไร
ก็ตาม ยังมีเกษตรกรอีกร้อยละ 19.4 ที่ยงั ขาดความรู ้เรื่ องหลักเกณฑ์และตัวชี้วดั ของมาตรฐาน RSPO
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่ม RSPO ของเกษตรกร จะเห็นได้ว่า
เกษตรกรกลุ่มนี้ มีอายุค่อนข้างมากโดยมี อายุเฉลี่ย 54 ปี และมีเกษตรกรประมาณ 1 ใน 3 ที่มีการศึกษาไม่เกินระดับ
ประถมศึกษา จึงอาจทําให้การทําความเข้าใจกับหลักการเกณฑ์กาํ หนดของมาตรฐาน RSPO มีความล่าช้า เกษตรกรส่วน
ใหญ่เป็ นครัวเรื อนขนาดกลาง มีกาํ ลังแรงงานในครัวเรื อนที่ทาํ สวนปาล์มนํ้ามันน้อย จึงต้องอาศัยแรงงานจ้างเป็ นหลัก
เกษตรกรมีประสบการณ์ในการทําปาล์มนํ้ามันมานานจึงมีความเชื่อมัน่ ในตนเองสู ง ฉะนั้นในการปรับเปลี่ยนวิธีการทํา
สวนปาล์มนํ้ามันตามมาตรฐาน RSPO จึงดูยุ่งยากและต้องอาศัยเวลา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chalil D. [17] พบว่า
เกษตรกรอายุเฉลี่ยมากกว่า 50 ปี และมีประสบการณ์การทําสวนปาล์มนํ้ามันเฉลี่ยมากกว่า 20 ปี จึงยึดติดกับวิธีการทํา
สวนปาล์มนํ้ามันแบบเดิม ๆ
เกษตรกรเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกลุ่ม RSPO มาแล้วเฉลี่ย 3.28 ปี และเกษตรกรส่ วนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการกลุ่ม
ทําหน้าที่บริ หารกลุ่มร่ วมกับผูจ้ ดั การกลุ่ม จึงมีความเข้าใจในการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ค่อนข้างดีและสามารถ
ปฏิบตั ิตามได้ ในภาพรวมปี 2560 เกษตรส่วนใหญ่เข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่มสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะการเข้าร่ วมอบรม ซึ่งในแต่ละกลุ่ม
มีหลักสู ตรการอบรมที่แตกต่างกันเล็กน้อย โดยกลุ่มที่ดาํ เนินการมานานกว่าจะมีหลักสู ตรการอบรมเฉพาะด้านมากขึ้น
สําหรับกลุ่มที่พ่ ึงดําเนินการจะเน้นหลักสู ตรที่เป็ นองค์ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสวนปาล์มนํ้ามันและมาตรฐาน
RSPO ก่อน และในการจัดอบรมแต่ละครั้ง ประกอบด้วยหลายหลักสู ตรพร้อมกันจึงทําให้จาํ นวนครั้งที่เกษตรกรเข้ารับ
การอบรมสะสมมีค่าเฉลี่ยสู ง สําหรับการสนับสนุนของกลุ่มและโรงงานเครื อข่ายนั้น นอกจากการจัดอบรมให้ความรู ้
และพันธุ์ตน้ พวงชมพูแล้ว เกษตรกรแต่ละคนขายผลผลิ ตปาล์มนํ้ามันได้ราคาเพิ่มขึ้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กบั นโยบายของกลุ่ม
และคุณภาพผลผลิต โดยกลุ่มที่โรงงานเครื อข่ายให้ราคาส่วนต่างสู งจะกระตุน้ ให้เกษตรกรปรับปรุ งคุณภาพได้ดีกว่า
เกษตรกรมีพ้ืนที่สวนปาล์มนํ้ามันเฉลี่ย 36.50 ไร่ สวนปาล์มนํ้ามันส่ วนใหญ่อยู่ในช่วงรักษาระดับผลผลิตที่
สู งสุ ด แต่เกษตรกรอีกจํานวนมากที่ไม่ใส่ ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มนํ้ามัน เนื่ องจากเกษตรกรมีความ
ยุ่งยากในการจัดการ เกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่ให้น้ าํ ในสวนปาล์มนํ้ามัน เนื่องจากพื้นที่สวนปาล์มอยู่นอกเขตชลประทาน
และราคาปาล์มนํ้ามันตํ่าจึงไม่จูงใจลงทุนเพิ่ม เกษตรกรมากกว่าครึ่ งมีการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน แต่เกษตรกรเกือบครึ่ ง
ยังคงใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืชร่ วมด้วย เนื่องจากความสะดวก ประหยัดเวลา และมีประสิ ทธิภาพมากกว่า
เกษตรกรประมาณไม่ถึง 1 ใน 3 สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ได้ในระดับมาก โดยข้อมูลที่เกษตรกร
ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด คือ หลีกเลี่ยงการปลูกปาล์มนํ้ามันใหม่หรื อปลูกทดแทนบนพื้นที่สูงชัน หรื อในดินที่ดอ้ ยคุณภาพ
และดินที่เสี่ ยงต่อการชะล้างพังทลายสู งรวมทั้งดินพรุ ทําสวนปาล์มนํ้ามันอย่างเป็ นมิตรกับเพื่อนบ้านหรื อรอบสวน
ไม่ให้มีการปลูกปาล์มนํ้ามันใหม่บนที่ดินของคนอื่นหรื อพื้นที่สาธารณะ ไม่จา้ งแรงงานเด็ก หรื อหากใช้แรงงานสตรี
ต้องแบกของหนักไม่เกิน 15 กก. จ่ายค่าจ้างตามกฎหมายหรื อมาตรฐานขั้นตํ่า ไม่ปลูกปาล์มนํ้ามัน (ใหม่) ในป่ าปฐมภูมิ
หรื อในเขตพื้นที่ HCV และเคารพสิ ทธิ ของพนัก งาน ลูกจ้าง แรงงานและไม่เลื อ กปฏิ บัติ ต่อ ลูกจ้าง อย่างไรก็ ต าม
มีเกษตรกรมากกว่า 2 ใน 3 ยังปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ได้ในระดับน้อยและปานกลาง โดยพบว่าข้อที่เกษตรกรส่วน
ใหญ่ไม่ปฏิบัติคือ การใส่ ปุ๋ยเคมี ตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ การใช้ทะลายปาล์มเปล่าคลุมโคนต้นปาล์มนํ้ามันเพื่อรั กษา
ความชื้นของดินและเป็ นการหมุนเวียนธาตุอาหารมาใช้ใหม่ เนื่องจากโรงงานใช้ทะลายเปล่าปาล์มนํ้ามันในการผลิตพลังงานชีวมวล
จึงมีไม่เพียงพอสําหรับเกษตรกร อีกทั้งราคาขายทะลายปาล์มนํ้ามันที่ผลิตตามมาตรฐาน RSPO ไม่สูงมากพอที่จะจูงใจให้
เกษตรกรปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO อย่างเคร่ งครัด
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เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกร พบว่ า
มี 6 ปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ α≤ 0.1
ซึ่งแต่ละปัจจัยส่งผลต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO แตกต่างกันในแต่ละระดับ ดังนี้
1. ประสบการณ์ การทําสวนปาล์มนํ้ามัน ส่ งผลทางบวกต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรในระดับ
น้อย (α ≤0.05) กล่าวคือ หากเกษตรกรมี ประสบการณ์ การทําสวนปาล์มนํ้ามันเพิ่มขึ้น 1 ปี จะส่ งผลให้โอกาสที่
เกษตรกรจะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.87 เนื่ องจากเกษตรกรที่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ได้ใน
ระดับน้อยที่มีประสบการณ์การทําสวนปาล์มนํ้ามันน้อยอาจจะมีความตื่นตัว แต่ในขณะเดียวกันกลับส่ งผลทางลบต่อ
การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรในระดับปานกลาง (α ≤0.1) และระดับมาก (α ≤0.01) กล่าวคือ หาก
เกษตรกรมีประสบการณ์การทําสวนปาล์มนํ้ามันเพิ่มขึ้น 1 ปี จะส่ งผลให้โอกาสที่เกษตรกรจะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
RSPO ในระดับ ปานกลางและระดับ มากลดลงร้ อ ยละ 0.24 และร้ อ ยละ 0.63 ตามลํา ดับ เนื่ อ งจากเกษตรกรที่ มี
ประสบการณ์มากจะมีความชํานาญและมัน่ ใจในวิธีการปฏิบตั ิของตนเองที่ทาํ มาแล้วเป็ นเวลานาน สอดคล้องกับ Chalil D. [17]
พบว่าประสบการณ์การทําสวนปาล์มนํ้ามันมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการยอมรับมาตรฐาน RSPO
2. การมีตําแหน่ งในกลุ่ม RSPO ส่งผลทางลบต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรในระดับน้อย
(α ≤0.05) กล่าวคือ หากเกษตรกรมีตาํ แหน่งในกลุ่ม RSPO จะส่ งผลให้โอกาสที่เกษตรกรจะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO
ลดลงร้อยละ 13.3 เนื่ องจากเกษตรกรที่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ได้ในระดับน้อยยังทําสวนปาล์มนํ้ามันได้ไม่เต็ม
ศักยภาพ ซึ่งหากเกษตรมีหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบในกลุ่มเพิ่มขึ้น อาจจะทําให้สูญเสี ยเวลาในการจัดการสวนของตนเองไป
แต่ ใ นขณะเดี ย วกันกลับส่ ง ผลทางบวกต่ อการปฏิ บัติ ตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรในระดับ มาก (α ≤0.1)
กล่าวคือ หากเกษตรกรมีตาํ แหน่งในกลุ่ม RSPO จะส่ งผลให้โอกาสที่เกษตรกรจะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ในระดับมาก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 เนื่องจากเกษตรกรที่มีตาํ แหน่งในกลุ่ม เช่น ประธานกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม หรื อพี่เลี้ยงเกษตรกร
เป็ นผูท้ ี่สามารถจัดการสวนของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้ว ซึ่ งจะเป็ นผูน้ าํ และมีความสําคัญในการขับเคลื่อน
กลุ่มจึงทําให้สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับ Chalilm D. [17] พบว่าระดับการมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมกลุ่มมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการยอมรับมาตรฐาน RSPO
3. ราคาผลผลิตปาล์ มนํ้ามันที่เกษตรกรขายได้ เพิ่มขึน้ จากการเป็ นสมาชิ กกลุ่ม ส่ งผลทางลบต่อการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรในระดับน้อย (α ≤0.01) กล่าวคือ หากเกษตรกรได้รับราคาผลผลิตปาล์มนํ้ามันที่
เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้นจากการเป็ นสมาชิ กกลุ่มเพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่ งผลให้โอกาสที่เกษตรกรจะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
RSPO ลดลงร้ อยละ 1.47 เนื่ องจากผลผลิ ตของเกษตรกรที่ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐาน RSPO ได้ในระดับน้อยได้รับราคา
เพิ่มขึ้นจากการเป็ นสมาชิกกลุ่มไม่สูงมากพอที่จะจูงใจ ฉะนั้นเกษตรกรที่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ได้ในระดับน้อย
จึงไม่ได้ให้ความสําคัญ แต่ในขณะเดียวกันกลับส่ งผลทางบวกต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรใน
ระดับปานกลาง (α ≤0.05) และระดับมาก (α ≤0.01) กล่าวคือ หากเกษตรกรได้รับราคาผลผลิ ตปาล์มนํ้า มัน ที่
เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้นจากการเป็ นสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่ งผลให้โอกาสที่เกษตรกรจะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO
ในระดับปานกลางและระดับมากเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 และ ร้อยละ 1.07 ตามลําดับ เนื่ องจากเกษตรกรได้รับราคาเพิ่มขึ้นจาก
การเป็ นสมาชิกกลุ่มในอัตราที่ชดเชยค่าจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จึงทําให้เกษตรกรเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
RSPO เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
4. จํานวนครั้งสะสมในการเข้ าร่ วมอบรมตามหลักสู ตรที่กลุ่มจัด ส่ งผลทางลบต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
RSPO ของเกษตรกรในระดับน้อย (α ≤0.01) กล่าวคือ หากเกษตรกรเข้าร่ วมอบรมตามหลักสู ตรของกลุ่มที่สังกัด
เพิม่ ขึ้น 1 ครั้ง จะส่งผลให้โอกาสที่เกษตรกรจะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ลดลงร้อยละ 0.59 เนื่องจากอาชีพรองจึงทํา
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ให้ความใส่ใจกับการประกอบอาชีพอื่นด้วย และในการเข้าอบรมเกษตรไม่ได้อยูอ่ บรมตลอดทั้งหลักสู ตร จึงไม่เข้าใจใน
เนื้ อหาที่ อบรมอย่างแท้จริ ง จึ งอาจทําให้ปฏิ บัติตามมาตรฐาน RSPO ได้ไม่ถูกต้อง แต่ในขณะเดี ยวกันกลับ ส่ ง ผล
ทางบวกต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรในระดับปานกลาง (α ≤0.05) และระดับมาก (α ≤0.01) กล่าวคือ
หากเกษตรกรเข้าร่ วมอบรมตามหลักสู ตรของกลุ่มที่สังกัดเพิ่มขึ้น 1 ครั้ง จะส่ งผลให้โอกาสที่เกษตรกรจะปฏิบตั ิ ตาม
มาตรฐาน RSPO ในระดับปานกลางและระดับมากเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16 และ ร้อยละ 0.43 ตามลําดับ เนื่องจากทําส่วนปาล์ม
นํ้ามันเป็ นอาชีพหลัก และเข้ารับการอบรมอยูส่ มํ่าเสมอ จึงทําให้เกษตรกรมีความเข้าใจและปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ได้
ถูกต้องและเหมาะสม
5. สั ดส่ วนรายได้ จากการทําสวนปาล์ มนํ้ามันต่ อรายได้ ครัวเรื อนในรอบปี ส่ งผลทางบวกต่อการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรในระดับน้อย (α ≤0.01) กล่าวคือ หากเกษตรกรมีสัดส่ วนรายได้จากการทําสวนปาล์ม
นํ้ามันต่อรายได้ครัวเรื อนในรอบปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้โอกาสที่เกษตรกรจะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.46 เนื่องจากหากเกษตรกรที่ปฏิบตั ิตามาตรฐาน RSPO ได้ในระดับน้อยมีรายได้จากสวนปาล์มนํ้ามันเพิ่มขึ้นจะ
จูงใจให้ลงทุนจัดการสวนปาล์มนํ้ามันเพิ่มขึ้นตาม แต่ในขณะเดียวกันกลับส่ งผลทางลบต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
RSPO ของเกษตรกรในระดับปานกลาง (α ≤0.5) และระดับมาก (α ≤0.01) กล่าวคือ หากเกษตรกรมีสัดส่ วนรายได้
จากการทําสวนปาล์มนํ้ามันต่อรายได้ครัวเรื อนในรอบปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่ งผลให้โอกาสที่เกษตรกรจะปฏิบัติ ตาม
มาตรฐาน RSPO ในระดับปานกลางและระดับมากลดลงร้อยละ 0.12 และร้อยละ 0.33 ตามลําดับ เนื่ องจากเกษตรกรทํา
สวนปาล์มนํ้ามันได้ผลผลิตสู งมาโดยตลอดแล้ว จึงมีรายได้จากการทําสวนปาล์มนํ้ามันเป็ นที่น่าพึงพอใจ แต่ในการ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO อาจมีหลักการ เกณฑ์กาํ หนดของมาตรฐาน RSPO บางข้อที่เป็ นข้อจํากัดในการปฏิบตั ิตาม
เช่น การจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน การจดบันทึกข้อมูล จึงทําให้เกษตรกรมีโอกาสที่จะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO
ได้ลดลง ซึ่ งสอดคล้องกับวรางคณา [16] พบว่า รายได้ในรอบ 1 ปี ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามต่อการตัดสิ นใจ
เข้าสู่ ระบบมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรผูผ้ ลิตกล้วยไม้ที่นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากเกษตรกรบางรายทํา
ตลาดเอง หรื อมีรายได้จากการผลิตดีอยูแ่ ล้ว จึงไม่เห็นความจําเป็ นที่จะต้องเข้าสู่มาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น
6. พื้นที่ปลูกปาล์ มนํ้ามันทั้งหมดที่ถือครอง ส่ งผลทางลบต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรในระดับ
น้อย (α ≤0.1) กล่าวคือ หากเกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มนํ้ามันที่ถือครองเพิ่มขึ้น 1 ไร่ จะส่งผลให้โอกาสที่เกษตรกรจะ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ในระดับน้อยลดลงร้อยละ 0.20 เนื่ องจากการมีเกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองเพิ่มขึ้น ต้องใช้
แรงงานในการจัดการสวนปาล์มนํ้ามันเพิ่มขึ้น ซึ่ งก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้น อาทิ การรักษาหรื อฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์
ของดินโดยวางทางใบกระจายคลุมพื้นที่ทว่ั ทั้งสวนหรื อปลูกพืชคลุมดินต้องใช้เวลา และแรงงานในการตัดโคนทางใบ
ก่อนวางเพิ่มขึ้น จึงทําให้เกษตรกรมีโอกาสที่จะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ไม่ครอบคลุมทั้งหมด

ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย

จากการวิจยั ครั้ งนี้ พบว่า แม้ว่ากลุ่มจะได้รับรองมาตรฐาน RSPO แล้ว แต่ยงั มี เกษตรกรที่เป็ นสมาชิ กกลุ่ม
RSPO อีกจํานวนหนึ่งที่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ได้ในระดับน้อย ดังนั้นผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรดําเนินการดังต่อไปนี้
1. เกษตรกรควรเปิ ดใจรับข้อมูลและเทคโนโลยีการผลิตปาล์มนํ้ามันใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ เพื่อให้เกิดความรู ้ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบตั ิได้ถูกต้อง โดยเฉพาะหลักการ เกณฑ์กาํ หนดของมาตรฐาน RSPO ซึ่ งจะส่ งผลให้เกษตรกร
ผลิตปาล์มนํ้ามันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน
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2. จากผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่ได้ใส่ ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ และใช้ทะลายปาล์มเปล่าคลุม
โคนต้นปาล์มนํ้ามันเพื่อรักษาความชื้นของดินและเป็ นการหมุนเวียนธาตุอาหารมาใช้ใหม่ ฉะนั้น กลุ่มควรส่ งเสริ มและพัฒนา
ทักษะสร้างแรงงานจ้างให้มีความรู ้ในการใช้ปยตามค่
ุ๋
าวิเคราะห์ดินและใบเพื่อรองรับการจ้างงานของเกษตรกรสมาชิกในกลุ่ม
และโรงงานเครื อข่ายจึงควรสนับสนุนวัตถุดิบอื่นให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มทดแทนทะลายปาล์มนํ้านํ้าเปล่า เช่น ขี้เค้ก
3. จากผลการวิจยั พบว่า การมีตาํ แหน่งในกลุ่มส่งผลทางบวกต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรใน
ระดับมาก ดังนั้นกลุ่มควรกระจายบทบาทหน้าที่ให้แก่สมาชิกให้มีส่วนร่ วมทุก ๆ กิจกรรมอย่างทัว่ ถึง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในการดําเนินงานของกลุ่มให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างยัง่ ยืน
4. จากผลการวิจยั พบว่า จํานวนครั้งสะสมในการเข้าร่ วมอบรมตามหลักสู ตรที่กลุ่มจัดส่ งผลทางบวกต่อการ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรในระดับมากและปานกลาง ฉะนั้นควรจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการอย่างสมํ่าเสมอโดย
เลือกพื้นที่ในการลงมือปฏิบตั ิในสวนของเกษตรกรที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดในเกษตรกรอยู่อบรมตลอดทั้งหลักสู ตร
และมีความเข้าใจในการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ได้อย่างแท้จริ ง
5. จากผลการวิจยั พบว่า ประสบการณ์การทําสวนปาล์มนํ้ามันส่ งผลทางลบต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO
ของเกษตรกรในระดับมากและปานกลาง ดังนั้นคณะกรรมการแต่ละกลุ่มควรเข้าไปเยี่ยมเยียนและให้คาํ แนะนําแก่สมาชิก
กลุ่มในสวนปาล์มนํ้ามันของสมาชิกแต่ละรายอย่างสมํ่าเสมอ โดยเน้นการส่งเสริ มเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้มีส่วนร่ วมและมี
บทบาทในกลุ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําให้เกษตรกรสามารถเพิ่มระดับการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO ได้
6. จากผลการวิจยั พบว่าสัดส่วนรายได้จากการทําสวนปาล์มนํ้ามันต่อรายได้ครัวเรื อนในรอบปี ส่งผลทางลบต่อ
การปฏิ บัติตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรในระดับมากและปานกลาง ดังนั้นสํานักงานเกษตรจึ งควรส่ งเสริ มเกษตรกร
เป็ นเกษตรกรต้นแบบและจัดทําแปลงต้นแบบเพื่อเป็ นการรักษาระดับการปฏิบตั ิได้
7. จากผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรมีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานในการคัดคุณภาพรับซื้ อทะลายปาล์มนํ้ามันของ
ลานเทหรื อโรงงานเครื อข่ายไม่ชดั เจน ฉะนั้น โรงงานเครื อข่ายควรกําหนดเกณฑ์ในการคัดคุณภาพทะลายปาล์มนํ้ามัน
ให้ชดั เจนและติดประกาศไว้ที่บริ เวณตาชัง่ ให้เกษตรกรได้รับรู ้อย่างทัว่ ถึง และควรกําหนดอัตราการให้เงินส่วนเพิ่มตาม
คุณภาพผลผลิตอย่างชัดเจนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิกในการเพิ่มระดับการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน RSPO

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณกองทุนวิจยั คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่ได้สนับสนุนทุนบางส่ วนในการ
วิจยั ในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

1. Jantaraniyom T. RSPO [Internet]. 2012 [updated 2012 Jan 1; cited 2018 Jun 3]. Available from:
http://www.natres.psu.ac.th/researchcenter/Palm-Research/menu/pic-paper/56-teerapong-palm2.pdf. Thai.
2. Department of Internationl Economic Affairs. The future of palm oil in the EU market [Internet]. 2019 [updated
2019 Jan 1; cited 2019 Dec 21]. Available from: https://globthailand.com/eu_0012/. Thai.
3. RSPO. MEMBERS [Internet]. 2019 [updated 2019 Jan 1; cited 2019 Aug 3]. Available from:
https://rspo.org/members/page/2?keywords=&member_type=Ordinary+Members&member_category=Oil+Palm+
Growers&member_country=Thailand.

วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปที่ 8 ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม 2563

112

KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Studies) Vol. 8 No.: 3 September-December 2020

4. Office of Agricultural Economics. Agricultural production information [Internet]. 2019 [updated 2019 Jan 6; cited
2019 Aug 8]. Available from: http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/prcaidata/files/oilpalm60.pdf. Thai.
5. Thongrak S, Kiatpathomchai S. Challenges of Thai Smallholders smallholders in Sustainable Oil Palm Production [Internet].
2015 [updated 2015; cited 2019 Aug 8]. Available from: https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/recommend/749-palm. Thai.
6. Banchasri S, Jaisamot P. Efficiency of sustainable oil palm production by the standard of roundtable on sustainable
palm oil for smallholders in Thailand. Phatthalung: Thaksin university; 2013. Report No.: 04-6/2557. Thai.
7. Sungkhara K, Sirisupalak P, Bunyasiri I. The impact of smart farming practice on oil palm efficiency of small holders in
Surat Thani. Proceedings of the 5th National Academic Conference on Agricultural Economics Resource Economics Food
Economics and Agribusiness;2016 Jul 15 23-30; Bangkok. Nonthaburi: Sansuay Part., Ltd.; 2016. Thai.
8. Thongrak S, Kiatpathomchai S, Jantaraniyom T. Development of Smallholders through Participation in
Sustainable Oil Palm Production according to GAP&RSPO. Songkhla: Agricultural research development agency
(public organization); 2015 Report No.: PRP5905020300. Thai.
9. Nawa Chi One Foundation. Sustainable Agriculture [Internet]. 2012 [updated 2012 Oct 29 ; cited 2019 Jun 6].
Available from: www.nawachione.org/2012/10/29/sustainable-agriculture/#sustain-agri-02 . Thai.
10. Department of Agriculture Extension. Sustainable agriculture according to the sufficiency economy [Internet].
2017 [updated 2017 ; cited 2019 Jun 6]. Available from: https://esc.doae.go.th/wpcontent/uploads/2018/11/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81
%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8
%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf. Thai.
11. Seniang P. Extension of Sustainable Agriculture. [Internet]. 2012 [updated 2012 May 1 ; cited 2019 Jul 5].
Available from: http://agext.agri.kps.ku.ac.th/document/Panjit413%20Sustainable%20Agriculture.pdf. Thai.
12. Smallholder Working Group. RSPO Principles & Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil [Internet]. 2014
[updated 2014 Mar 1; cited 2017Aug 25]. Available from: https://rspo.org/publications/download/21166d875d3ae05
13. National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards. God agricultural practices for oil palm [Internet]. 2010 [updated
2010 Dec 21 ; cited 2019 Jun 6]. Available from: https://www.acfs.go.th/standard/download/GAP_oil_palm.pdf. Thai.
14. Kaiyawan Y. Principleand Using Logistic Regression Analysis for Research. RMUTSV Research Journal.
[Internet]. 2012 [updated 2012 Jan 1 ; cited 2017Aug 2] : 1-12. Available from:
http://rdi.rmutsv.ac.th/rmutsvrj/download/year4-issue1-2555/p1.pdf. Thai.
15. Satsue P, Phitthayaphinant P. Perceptions on Impacts and Adaptation Practices of Para Rubber Smallholders and
Industries from Participating ASEAN Economic Community - A Case Study in Songkhla Province. Songkhla:
Thailand Science Research and Innovation; 2017.RDG592008. . Thai.
16. Ruentip W. Factors affecting the decision to participate in Good Agricultural Practice of Thai orchid smallholders
[Master Degrees]. Bankkok: Kasetsart University; 2013. Thai.
17. Chalil D. Assessment of smallholders' barriers to adopt sustainable practices: Case study on oil palm (Elaeis
Guineensis) smallholders' certification in North Sumatra, Indonesia. Cases on the Diffusion and Adoption of
Sustainable Development Practices. 2013. 439-467. 10.4018/978-1-4666-2842-7.ch016.

