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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาผลกระทบของการเปดเสรีทางการคาอาเซียน (AFTA) ตอผลผลิตของเกษตรผูป ลูก
ปาลมน้ํามันในประเทศไทย สมมติฐานหลักคือการเปดเสรีการคาอาเซียนสงผลตอการเพิม่ ขึน้ ของผลผลิตของเกษตรกรผูปลูก
น้ํามันปาลม ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาการเปดเสรีการคาอาเซียนมีความสัมพันธควบคูกันไปกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตตอ
ไรของปาลมน้าํ มัน โดยผลผลิตตอไรของปาลมน้าํ มันในชวงเปดเสรีการคาอาเซียนนั้นมีผลผลิตตอไรมากกวาในชวงกอนเปด
เสรีการคาอาเซียนอยูประมาณ 284.97 กิโลกรัมตอไร ผลการศึกษาชี้วาการเปดเสรีทางการคามีผลกระทบเชิงบวกตอเกษตรกร
คําสําคัญ : การเปดเสรีการคาอาเซียน ผลผลิตตอไร ปาลมน้ํามัน

Abstract

This study aims to examine the impact of ASEAN Free Trade area (AFTA) on the production of palm oils farmers in
Thailand. A main hypothesis is that AFTA leads to an increase of the average yield of palm oil. The results illustrate that
AFTA is associated with the increase of the farmers’ production in that the average yield after the AFTA was implemented is
284.97 kilograms per rai higher than that before the establishment of the AFTA. The results imply that the free trade area has
a positive impact on the farmers.
Keywords: ASEAN Free Trade AREA, average yield, palm oil.

1. บทนํา

ปจจุบันเศรษฐกิจของโลกมีความเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วและมีผลกระทบและเชื่อมโยงตอเศรษฐกิจการคาระหวาง
ประเทศของประเทศไทย ดวยสภาพการแขงขันทางการคาระหวางประเทศไดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงไดมีการกําเนิดของ
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจตางๆ เพื่อสรางความรวมมือและผูกพันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น สําหรับประเทศไทยมี
การปรับเปลี่ยนมุงสูการคาเสรีมากขึ้น มีขอตกลงทางการคาขององคการการคาโลกและขอตกลงการเปดการคาเสรีรวมกันใน
กลุมภูมิภาค สงผลใหตองลดขอจํากัดทางการคาลงมาทั้งมาตรการภาษีศุลกากรและมาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากร โดยประเทศ
ไทยเปนประเทศหนึ่งที่อยูภายใตระบบการคาเสรีของโลกจึงไดรับผลกระทบนี้ดวย หลังจากดําเนินการไปสูการจัดตั้งการคาเสรี
อาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ไดบรรลุเปาหมายในป 2546 ทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN
Summit) ครั้งที่ 8 เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2545 ไดเห็นชอบใหอาเซียนกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพื่อมุงสูการเปน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยมีแนวความคิดวาอาเซียนจะกลายเปนเขตการผลิตเดียว ตลาด
เดียว นั่นหมายถึงตองมีการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตไดอยางเสรี สามารถดําเนินการผลิตที่ไหนก็ได ใชทรัพยากรจากแตละ
ประเทศ ทั้งวัตถุดิบ และแรงงานมารวมในการผลิต มีมาตรฐานสินคา กฎเกณฑและกฎระเบียบเดียวกัน
อยางไรก็ตาม แมวาเขตการคาเสรีอาเซียนจะสรางโอกาสที่ดีตอการคาและการลงทุน แตการวิจัยเชิงประจักษ (Empirical
Research) ที่เกี่ยวกับผลกระทบของการเปดเสรีการคาอาเซียนตอเกษตรกรในแงของผลผลิตของเกษตรกรยังมีอยางจํากัด
บทความวิจัยชิ้นนีม้ ีวัตถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลกระทบของการเปดเสรีทางการคาอาเซียนตอเกษตรกรโดยเฉพาะผลผลิตของ
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเตรียมรับกับขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
งานวิจัยที่เกี่ยวของมักจะใหความสําคัญกับผลกระทบของการเปดเสรีการคาตออุตสาหกรรมปาลมน้ํามันมากกวาเกษตรกร
นิคม ปญญาทวีกจิ ไพศาล (2539) วิเคราะหผลกระทบของมาตรการที่องคการการคาโลกกําหนดและบังคับใชตออุตสาหกรรมปาลม
น้ํามันของประเทศไทย โดยมีการศึกษาทั้งดานการผลิต การตลาด ราคาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม และผลกระทบจากการเปด
ตลาดเสรีทีม่ ีตออุปสงคและอุปทานน้ํามันปาลม ผลการศึกษาของนิคมพบวาเมื่อลดอัตราภาษีลงเหลือทีร่ ะดับศูนย จะทําใหราคา
น้ํามันปาลมลดลงและมีผลใหปริมาณผลิตน้ํามันปาลมลดลงตามไปดวยซึ่งอาจจะทําใหมีผลกระทบตอการผลิตของเกษตรกร แต
งานของนิคมไมไดสํารวจผลกระทบโดยตรงของการเปดเสรีการคาตอการผลิตของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน งานวิจัยของ วิจิตร
วองวารีทิพย (2539) เปนไปในลักษณะเดียวกันคือมุงศึกษาผลกระทบของการเปดเสรีการคาอาเซียนตออุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
โดยวิจิตรรวมการผลิตเขามาไวในหวงโซการผลิตน้ํามันปาลม วิจิตรเชื่อวา เกษตรกรรายยอยจะไดรับผลกระทบจากการเปดเสรี
การคาอาเซียนโดยตองลดพื้นที่การเพาะปลูกจํานวนประมาณ 248,014 ไร ชาวสวนปาลมเสียประโยชนประมาณ 2,741.96 ลานบาท
จากการเปดเสรีการคาอาเซียน งานวิจยั ดังกลาวยังไมมกี ารสํารวจผลกระทบโดยตรงของการเปดเสรีการคาอาเซียนตอเกษตรกร
การเปดเสรีทางการคาอาจมีผลกระทบตอภาคการเกษตรทั้งในแงของผลกระทบเชิงลบและบวก ในแงผลกระทบเชิงลบ
การเปดเสรีทางการคาอาจจะสงผลกระทบตอภาคการเกษตรที่ยงั ไมมคี วามพรอมตอการเปดตลาดเสรี เชน ปาลมน้ํามัน เนื่องจาก
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยไดรับการสงเสริมในเชิงพาณิชยและคุมครองการผลิตจากภาครัฐเปนเวลานาน นอกจากนี้
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยยังดอยประสิทธิภาพ (Efficiency) เพราะมีตนทุนการผลิตทีส่ ูงกวากลุมเพื่อนบานโดยเฉพาะ
ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ดังนั้นการเปดตลาดเสรีอาเซียนจึงสงผลใหราคาน้ํามันปาลมดิบและน้าํ มันปาลมบริสุทธิ์ที่
นําเขาจากประเทศมาเลเซียมีราคาต่ํากวาราคาน้ํามันปาลมที่ผลิตในประเทศ สวนโรงสกัดน้าํ มันก็ไดรับผลกระทบเชนกัน
โดยเฉพาะโรงกลั่นน้ํามันทีย่ ังไมไดมาตรฐานและยังไมมีสวนปาลมเปนของตัวเอง โดยจะสามารถควบคุมตนทุนการผลิตของ
ปาลมสดไดยาก สวนดานของโรงกลั่นน้ํามันปาลมจะไดรับประโยชนจากการนําเขาน้ํามันปาลมดิบในราคาที่ถูกลง แตถาหาก
ไมสามารถทําการผลิตน้าํ มันปาลมบริสุทธิใ์ นระดับทีส่ ามารถแขงขันดานคุณภาพและราคาของผลผลิตไดแลวก็อาจจะไดรับ
ผลกระทบดวยเชนกัน ดานอุตสาหกรรมตอเนื่องและผูบริโภคจะไดสินคาในราคาที่ต่ําลง ในแงผลกระทบเชิงบวก การเปดเสรี
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การคาอาจจะมีผลกระทบเชิงบวกตอการผลิตของเกษตรกรเนื่องจากเกษตรกรตองปรับปรุงและพัฒนาการผลิตของตนเองใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อแขงขันกับเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันในตางประเทศ นอกจากนี้รัฐอาจจะเขามาชวยสนับสนุนในรูปแบบของ
การพยุงราคาผลผลิตซึ่งเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรไทยเพิ่มผลผลิต

2. วิธีการศึกษา

สมมติฐานหลักของงานวิจัยชิ้นนี้คือการเปดเสรีการคาอาเซียนเมื่อปพ.ศ. 2546 สงผลตอการเพิ่มขึ้นของผลผลิตของเกษตรกร
ผูป ลูกน้าํ มันปาลม ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ผลผลิต ผูว ิจัยใชผลผลิตตอไรของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้าํ มันของ
ไทยตั้งแตป พ.ศ. 2529-2554 ในการวัดผลผลิตของเกษตรกร ผลผลิตมีหนวยวิเคราะห (Units of Analysis) เทากับ 25 หนวย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การเปดเสรีการคาอาเซียน (AFTA) โดยการเปดเสรีการคาอาเซียน มีการกอตั้ง
ตั้งแตป พ.ศ. 2535 เริม่ ดําเนินการจริงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ดังนัน้ ผูวิจัยจึงทําการสรางตัวแปรหุน (Dummy Variable) ใน
การวัดการเปดเสรีการคา ผูวิจัยสรางตัวแปรหุน (Dummy Variable) โดยกําหนดวาระยะเวลากอนการเปดเสรีทางการคาอาเซียน
เทากับ 0 ในขณะที่ระยะเวลาที่เปดเสรีทางการคาอาเซียน เทากับ 1 ผูว ิจัยคาดหวังวา การเปดเสรีการคาอาเซียนมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับผลผลิตตอไรของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน
ผลผลิตของเกษตรกรอาจจะไดรับผลกระทบจากปจจัยอื่นๆ ดวย ผูวิจัยไดทําการควบคุมผลกระทบของราคาน้ํามันปาลมดิบ
ในตลาดโลกตั้งแตป พ.ศ. 2529-2554 ราคาที่สูงขึ้นอาจเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรเพิ่มผลผลิตของตน เนื่องจากขอมูลราคาที่นํามา
ในการวัดเปนราคาน้ํามันเหรียญดอลลารสหรัฐ ณ ราคาปจจุบัน (Constant Price) ซึ่งอาจทําใหการวิเคราะหคลาดเคลื่อน
เนื่องจากคาเงินในแตละปมีความแตกตางกัน ผูว ิจัยจึงแปลงขอมูลราคาเปนเลขลอการิทึ่ม (Logarithm: Log) ผูวิจัยคาดการณวา
ความสัมพันธระหวางราคาปาลมน้ํามันในตลาดโลกกับผลผลิตตอไรเปนเชิงบวก
นโยบายของรัฐบาลตอตลาดปาลมน้ํามันมีผลตอการผลิตของเกษตรกรเชนกัน นโยบายของรัฐบาลมีลักษณะที่ควบคุมราคา
ผลปาลมน้ํามันไมใหเปนไปตามกลไกตลาดมีผลกระทบเชิงลบตอผลผลิตของเกษตรกรเพราะเกษตรกรไมมีแรงจูงใจในการเพิ่ม
และพัฒนาผลผลิต การจัดเก็บภาษีนําเขาและสงออกปาลมน้ํามันในลักษณะที่สูงมากก็มีผลกระทบเชิงลบตอการผลิตเชนกัน
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันจะผลักภาระทางภาษี (Tax Burden) ไปใหกับเกษตรกรในรูปแบบตางๆ เชน การกดราคารับซื้อ เปน
ตน ผูวิจัยใชขอมูลอัตราเสมือนจริงการชวยเหลือ (Nominal Rate of Assistance: NRA) ตอภาคการผลิตปาลมน้ํามันตัง้ แตปพ.ศ.
2529-2554 (Warr and Kohpaiboon, 2009) มาควบคุมผลกระทบของนโยบายรัฐบาลตอเกษตรกร อัตราเสมือนจริงเปนมาตรวัด
(Index) ที่แสดงระดับการแทรกแซงของรัฐบาลในตลาดปาลมน้าํ มัน หากมาตรวัดเปนลบแสดงวารัฐบาลแทรกแซงในลักษณะ
ควบคุมราคา (Price Control) ใหตาํ่ กวาตลาดและจัดเก็บภาษีสงออกในอัตราที่สูง ในทางตรงกันขาม หากมาตรวัดเปนบวกแสดง
วารัฐบาลแทรกแซงในลักษณะอุดหนุนในรูปของการรับประกันราคา (Price Guarantee) ผูวิจัยคาดการณวาความสัมพันธ
ระหวางอัตราเสมือนจริงกับผลผลิตตอไรเปนลักษณะเชิงบวก
การเจริญเติบโต (หรือหดตัว) ของผลผลิตของประเทศคูแขงที่สําคัญก็มีผลกระทบตอการตัดสินใจที่จะเพิ่มหรือลดการผลิต
ของเกษตรกรเชนกัน หากปไหนที่ผลผลิตของประเทศคูแขงมีแนวโนมลดลง เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันอาจจะเพิ่มผลผลิตของ
ตนเองตามความตองการของตลาด ผูวิจัยไดทําการควบคุมผลกระทบของการผลิตของประเทศคูแขงที่สําคัญไดแก ประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยใชขอมูลอัตราการเจริญเติบโตของการผลิตปาลมน้ํามันตั้งแตป พ.ศ. 2529-2554 ผูวจิ ัยคาดการณวา
ความสัมพันธระหวางอัตราการเจริญเติบโตของการผลิตของประเทศคูแขงกับผลผลิตตอไรเปนเชิงลบ กลาวคือ หากการผลิต
ของทั้งสองประเทศลดลง ผลผลิตตอไรของเกษตรกรไทยมีแนวโนมสูงขึ้น
ผูวิจัยยังไดควบคุมผลกระทบขององคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ตอการผลิตของเกษตรกรเชนกัน
เพื่อควบคุมแรงกดดันขององคกรระหวางประเทศในการเปดเสรีทางการคาและตลาด โดยผูว ิจัยสรางตัวแปรหุน WTO โดย
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กําหนดวา กอนกําเนิดองคกรการคาโลกเทากับ 1 ในขณะทีห่ ลังกําเนิดองคกรการคาโลกเทากับ 0 ผูว ิจัยคาดการณวาองคกร
การคาโลกนาจะมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลผลิตตอไรของเกษตรกรเนื่องจากรัฐบาลจําเปนที่จะตองชวยเหลือเกษตรกรใน
รูปแบบอื่นๆ ซึ่งอาจจะเปนแรงจูงใจในการเพิ่มผลผลิต
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหนวยการสังเกต (Observations) คาเฉลี่ย (Means) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คา
ต่ําสุดและสูงสุด (Minimum and Maximum Values) ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ผลผลิตตอไรมีคาเฉลีย่ อยูท ี่ 2,339 กิโลกรัม
ตอไร ในขณะที่ราคาน้ํามันปาลมดิบอยูที่ 456 เหรียญดอลลารสหรัฐโดยเฉลี่ย สวนอัตราการเจริญเติบโตของการผลิตปาลมน้ํามัน
ของประเทศอินโดนิเซีย (INDGROWTH) และมาเลเซีย (MALGROWTH) อยูที่ประมาณ 13 และ 6 เปอรเซ็นตตามลําดับ

ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
ตัวแปร
Palm
AFTA
WTO
Price
NRA
INDGROWTH
MALGROWTH

จํานวนหนวย
การสังเกต

คาเฉลี่ย
26
26
26
26
24
26
26

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
377.55
0.49
0.49
219.40
0.31
0.08
0.07

2,339.12
0.35
0.65
456.23
0.09
0.13
0.60

คาต่ําสุด

คาสูงสุด
1,684
0
0
212
-0.38
-0.07
-0.06

3,214
1
1
1,077
0.71
0.32
0.16

การวิจัยนีใ้ ชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว ิจัยใชสมการถดถอยแบบกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least
Squares: OLS) สํารวจผลกระทบของการเปดเสรีการคาอาเซียนตอผลผลิตเกษตรกร โดยเปนการดูความสัมพันธเชิงเสน (Linear
Relation) ระหวางตัวแปรอิสระ คือ การเปดเสรีการคาอาเซียน กับตัวแปรตาม คือ ผลผลิตปาลมน้ํามันของเกษตรกรผูปลูกปาลม
ผูว ิจัยใชวิธีการสหสัมพันธเชิงถดถอยแบบเพียรสัน (Pearson’s Correlation) เพือ่ เปนการตรวจสอบวาตัวแปรอิสระทีใ่ ชในการ
วิเคราะหไมประสบปญหาสหสัมพันธพหุคูณ (Multicollinearity) ตารางที่ 2 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation
Coefficients) ของตัวแปรอิสระทั้งหมด โดยทั่วไปพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร AFTA กับ Logprice และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร WTO กับ NRA มีคาอยูท ี่ 0.64 และ -0.68 ตามลําดับซึ่งถือวาคอนขางสูงแตไมอยูใ น
ระดับที่จะทําใหตัวแบบจําลองการวิเคราะห (Analytical Model) ประสบปญหาสหสัมพันธพหุคูณ

ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ตัวแปร
Palm
AFTA
Palm
1.00
AFTA
0.66***
1.00
WTO
0.75***
0.53***
Logprice
0.53***
0.64***
NRA
-0.58***
-0.15
INDGROWTH -0.11
-0.16
MALGROWTH -0.30
-0.17
หมายเหตุ: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

WTO

Logprice

1.00
0.57***
-0.68***
-0.20
-0.04

1.00
-0.22
-0.18
0.01
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NRA

1.00
0.15
0.00

INDGROWTH MALGROWTH

1.00
0.47**

1.00

ผูวิจัยยังไดใชวิธีตรวจสอบทางสถิติเพื่อตรวจสอบวาตัวแบบจําลองประสบปญหาทางสถิติหรือไม โดยผูว ิจัยใชคาสถิติใน
การตรวจสอบดังนี้
 คาสถิติเดอรบิ้นและวัตสัน (Durbin-Watson Test) (Durbin & Watson, 1950) ซึ่งจะบงบอกถึงวาแบบจําลอง
ทางสถิติไดรับผลกระทบจากปญหาสหสัมพันธของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) หรือไม
 คาสถิติ LM (Lagrange-Multiplier) (Breusch, 1978; Godfrey, 1978) ซึ่งเปนการตรวจสอบวาแบบจําลอง
สถิติไดรับผลกระทบจากปญหา Serial Correlation หรือไม
 คาสถิติแรมซี่ Ramsey RESET (Regression Equation Specification Error Test) (Ramsey, 1969) ซึ่งเปนการ
ตรวจสอบวาแบบจําลองสถิติไดละเลยตัวแปรอิสระ (Omitted Variable Bias)
 คาสถิติ VIF (Variance Inflation Factors) ซึ่งเปนการตรวจสอบวาแบบจําลองไดรับผลกระทบจาก
สหสัมพันธพหุคูณ (Multicollinearity) หากคา VIF มากกวาสิบแสดงวาตัวแบบจําลองไดรับผลกระทบจาก
สหสัมพันธพหุคูณ
 คาสถิติไวท White’s Heteroskedasticity (White, 1980) ซึ่งเปนการตรวจสอบผลกระทบของคาความผันแปร
(Variance) ของตัวแปรรบกวน (Disturbance Term)
 คาสถิติ Akaike Information Criterion and Bayesian Information Criterion ซึง่ ตรวจสอบวาตัวแบบไหน
สามารถอธิบายผลกระทบของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
ตัวแบบทีห่ นึ่งจะเปนตัวแบบทีห่ นึ่งเปนตัวแบบทีไ่ มควบคุม (Unrestricted Model) ซึ่งผูวิจัยไมบรรจุตัวแปรควบคุมใน
แบบจําลองที่หนึ่ง ตัวแบบที่สองถึงหกบรรจุตัวแปร AFTA กับตัวแปรควบคุมทีล่ ะหนึ่งตัวแปรเพือ่ ตรวจสอบวาตัวแปร AFTA
ยังสามารถอธิบายผลผลิตตอไรอยางมีนยั ยะสําคัญหรือไมและตรวจสอบผลกระทบของตัวแปรควบคุมวามีผลกระทบอยางมีนัย
ยะสําคัญหรือไม ตัวแบบที่เจ็ดเปนตัวแบบทั่วไป (General Model) ที่รวมตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมทุกตัวเขาไปดวยเพื่อ
ตรวจสอบวาตัวแปรการคาเสรีอาเซียนยังสามารถอธิบายผลผลิตตอไรอยางมีนัยยะสําคัญหรือไม

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

ตารางที่ 3 เปนตารางในการศึกษาปจจัยทีม่ ีผลกระทบตอจํานวนผลผลิตตอไรของปาลมน้ํามัน (PALM) ตัวแปรอิสระไดแก
การเปดเสรีการคาอาเซียน (AFTA) และตัวแปรควบคุมอื่นๆ วิเคราะหแบบจําลองที่สรางขึ้นมาโดยใชสมการถดถอย (Multiple
Regression Model) ดวยวิธีสมการถดถอยแบบกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares) โดยจากตารางดังกลาวแสดงผล
การศึกษาของตัวแบบจําลองทั้งเจ็ดแบบ จะเห็นไดวาตัวแบบที่ 7 ทําไดดีที่สุดในแงของการทํานายผลกระทบของตัวแปรอิสระ
และตัวแปรควบคุมทุกตัว คาสถิติ adjusted R2 แสดงวาตัวแปรอิสระ AFTA และตัวแปรควบคุมอื่นๆ สามารถรวมกันพยากรณ
ผลผลิตตอไร คิดเปนรอยละ 74 โดยดูจากคา Adjusted R² มีคาเทากับ 0.74 คา F-Statistics บงชีว้ าตัวแปรอิสระในแบบจําลองมี
ผลกระทบรวมตอผลผลิตตอไรอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ตัวแบบจําลองยังไมประสบปญหาเชิงสถิติอื่นๆ
 คาสถิติ Durbin-Watson (2.15) บงชี้วาแบบจําลองไมไดรับผลกระทบจากปญหา autocorrelation เนื่องจาก
คาสถิติเขาใกล 2
 คาสถิติ LM (0.22) บงชี้วาแบบจําลองไมไดรับผลกระทบจากปญหา serial correlation เนื่องจากคาสถิติไมมี
นัยสําคัญทางสถิติซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่วาแบบจําลองไดรับผลกระทบจากปญหา serial correlation
 คาสถิติ RESET (1.29) บงชี้วาแบบจําลองไมไดรับผลกระทบจากปญหา omitted variable bias เนื่องจาก
คาสถิติไมมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่วาแบบจําลองไดรับผลกระทบจากปญหา omitted
variable bias
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 คาสถิติ White (0.82) บงชี้วาแบบจําลองไมไดรับผลกระทบจากปญหาคาความผันแปร (Variance) ของตัว
แปรรบกวน (Disturbance Term) เนื ่อ งจากค าสถิติ ไ มมี นัย สํ าคั ญทางสถิติ ซึ่งปฏิเ สธสมมติ ฐานที ่ว า
แบบจําลองไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาว
 คาสถิติ VIF (1.95) ซึ่งต่ํากวา 10 บงชี้วาแบบจําลองไมไดรับผลกระทบจากปญหาสหสัมพันธพหุคูณ
(Multicollinearity)
นอกจากนีค้ า AIC และ BIC ในตัวแบบที่ 7 ต่ํากวาคา AIC และ BIC ในตัวแบบอืน่ ๆ ดังนั้นตัวแบบที่ 7 จึงเปนตัวแบบทีด่ ี
ทีส่ ุดในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดเสรีการคาอาเซียนกับผลผลิตของเกษตรกร ดังนั้นผูวิจัยสรางแบบสมการ
ถดถอยจากตัวแบบที่ 7 ไดดังนี้
PALM = b0 + b1 (AFTA) + b2 (WTO) + b3 (logprice) + b4 (NRA) + b5 (INDGROWTH) + b6 (MALGROWTH) + eit
PALM = 1197.52 + (284.97) AFTA + (259.53) WTO + (148.09) Logprice + (-360.12) NRA + (1061.70)
INDOGROWTH + (-1823.68) MALGROWTH + eit
คาสัมประสิทธิ์ของการเปดเสรีการคาอาเซียน (AFTA) มีความสัมพันธไปในทางทีบ่ วกและมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 (p<0.01) มีความหมายวาการเปดเสรีการคาอาเซียนมีผลกระทบในเชิงบวกตอผลผลิตตอไรของปาลมน้าํ มัน แสดงใหเห็น
ถึงวาการเปดเสรีการคาอาเซียนมีความสัมพันธควบคูไปกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตตอไรของปาลมน้ํามัน หากมีการควบคุม
ปจจัยในดานตางๆ ใหมีคาที่คงที่แลว ผลผลิตตอไรของปาลมน้ํามันในชวงที่เปดเสรีการคาอาเซียนจะอยูสูงกวาผลผลิตตอไรของ
ปาลมน้ํามันในชวงกอนเปดเสรีการคาอยูที่ประมาณ 284.97 กิโลกรัมตอไร แสดงใหเห็นวาการเปดเสรีการชวยกระตุนให
เกษตรกรเพิ่มผลผลิตของตนเองเพื่อแขงขันกับเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันจากประเทศคูแขง

ตารางที่ 3 ผลกระทบของการเปดเสรีการคาอาเซียนตอผลผลิตตอไรของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันของไทย
ตัวแปร
AFTA
WTO
Logprice
NRA
INDGROWTH
MALGROWTH
Constant
N
Standard Error
of Regression
Adjusted R2
F-Statistics

แบบจําลองที่ 1 แบบจําลองที่ 2 แบบจําลองที่ 3 แบบจําลองที่ 4 แบบจําลองที่ 5 แบบจําลองที่ 6
512.67***
282.33**
420.22**
511.31***
486.84***
475.58***
(119.50)
(111.69)
(123.69)
(120.01)
(102.55)
435.11***
(111.69)
163.73
(175.02)
-600.10***
(154.12)
-52.18
(760.56)
-1024.49
(825.89)
2161.65*** 1956.89***
1206.66
2168.65***
2227.34***
2230.31***
(70.31)
(76.62)
(1023.27)
(124.75)
(87.40)
(57.53)
26
26
26
26
26
24
289.89
229.85
290.65
296.10
286.69
225.79

แบบจําลองที่ 7
284.97**
(113.41)
259.53*
(144.20)
148.09
(152.46)
-360.12*
(188.47)
1016.70*
(579.56)
-1823.68**
(667.18)
1197.52
(868.24)
24
192.88

0.41
18.41***

0.74
11.79***

0.63
22.23***

0.41
9.59***

0.38
8.82**
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0.42
10.18***

0.64
21.51***

Durbin-Watson
1.38
2.31
1.49
1.39
1.13
2.07
2
LM (χ (1))
1.78
0.43
1.45
2.05
2.35
0.09
RESET
0.34
2.31
3.52**
0.22
2
White (χ (1))
0.14
0.76
0.07
0.07
0.97
1.35
VIF
1.00
1.39
1.68
1.03
1.03
1.02
AIC
370.52
359.34
371.55
372.51
370.83
331.05
BIC
373.04
363.12
375.32
376.28
374.89
334.58
หมายเหตุ: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 ตัวเลขในวงเล็บคือคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)

2.15
0.22
1.29
0.82
1.95
326.41
334.66

คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรควบคุมก็มีความนาสนใจเชนกัน องคการการคาโลก (WTO) มีความสัมพันธไปทางที่บวกโดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 (p<0.10) แสดงใหเห็นวา องคการการคาโลกมีความสัมพันธควบคูไปกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิต
ตอไรของปาลมน้ํามัน อยางไรก็ตามเมื่อผูวิจัยควบคุมปจจัยอื่นๆ แลวองคกรการคาโลกอาจมีผลกระทบไมมากนักกับเกษตรกร
เมื่อเทียบเทากับการเปดเสรีการคาอาเซียนซึง่ มีผลกระทบใกลตัวกับเกษตรกรกวา คาสัมประสิทธิข์ องตัวแปรอัตราเสมือนจริง
การชวยเหลือภาคการผลิตปาลมน้ํามัน (NRA) มีความสัมพันธในเชิงลบตอผลผลิตของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันโดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 (p<0.10) แสดงใหเห็นวา การอุดหนุนของภาครัฐอาจไมเปนการกระตุนใหเกษตรกรเพิ่มผลผลิต
เพราะโครงการอุดหนุนเปนการอุดหนุนราคามากกวาการชวยเหลือดานการผลิต ดังนัน้ เกษตรกรจึงไมมีแรงจูงใจทีจ่ ะปรับปรุง
และพัฒนาผลผลิตของตนเอง คาสัมประสิทธิ์ของอัตราการเจริญเติบโตของการผลิตปาลมของประเทศมาเลเซียมีผลกระทบเชิง
ลบตอผลผลิตของเกษตรกรไทย ตัวแปร MALGROWTH มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.05) อยางไรก็ตามการผลิตของ
มาเลเซียอาจไมสงผลกระทบตอเกษตรกรเสมอไปเนื่องจากเมื่อไมมีการควบคุมปจจัยอื่นๆ เขามา ตัวแปรการผลิตของมาเลเซีย
กลับไมมีผลกระทบตอการผลิตของเกษตรกรไทย แสดงใหเห็นวาการผลิตของประเทศมาเลเซียจะสงผลกระทบตอเกษตรกรก็
ตอเมื่อมีปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของเปนตัวกระตุน

4. สรุป

การเปดเสรีการคาอาเซียนสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจตางๆ ของประเทศไทยรวมทั้งภาคการเกษตร งานวิจัยหลายชิ้น
มักจะใหความสําคัญกับผลกระทบของการเปดเสรีการคาอาเซียนตออุตสาหกรรมการเกษตรเนื่องจากประเทศไทยเปนผูสงออก
สินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปที่สําคัญของโลก การเปดเสรีการคาอาเซียนอาจสงผลกระทบในทางบวกเพราะการเปดเสรี
การคาอาเซียนทําใหกาํ แพงภาษีลดลงและทําใหตลาดสงออกสินคาเกษตรขยายตัว ในทางตรงกันขามการเปดการคาเสรีอาเซียน
อาจจะสงผลกระทบทางลบเพราะการเปดเสรีการคาอาเซียนทําใหรัฐบาลตองลดกําแพงภาษีซึง่ ทําใหอุตสาหกรรมการเกษตร
ของไทยตองแขงขันมากขึน้
อยางไรก็ตามงานวิจัยที่ผานมายังไมไดศึกษาผลกระทบเชิงประจักษของการเปดเสรีการคาอาเซียนตอเกษตรกรโดยตรงใน
แงมุมของการผลิต งานวิจัยชิ้นนี้มุงศึกษาผลกระทบของการเปดเสรีการคาอาเซียนตอการผลิตของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้าํ มัน
ซึง่ ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องของการพยุงราคา โดยมีสมมติฐานวาการเปดเสรีการคาอาเซียนทําใหผลผลิตของ
เกษตรกรเพิม่ ขึน้ การลดกําแพงภาษีและการลดการควบคุมราคาสินคาเกษตรทําใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการเพิ่มผลผลิตตอไร
ใหสูงขึ้น นอกจากนีก้ ารเปดเสรีการคาทําใหการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรขยายตัวมากขึน้ เพราะกําแพงกฎระเบียบลดลง
ผลกาศึกษาจากสมการถดถอยแบบกําลังสองนอยที่สุดแสดงใหเห็นวาการเปดเสรีการคาทําใหผลผลิตตอไรของเกษตรกร
เพิ่มสูงขึน้ ประมาณ 285 กิโลกรัมตอไร ในขณะที่ปจจัยองคกรการคาโลก (WTO) นโยบายตอตลาดปาลมของรัฐบาล (NRA)
และการผลิตของประเทศมาเลเซียมีผลกระทบตอผลผลิตของเกษตรกรไมมากนัก ผลการศึกษาชีใ้ หเห็นวานโยบายการเปดรับ
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การคาเสรีเปนประโยชนตอเกษตรกรในแงของการกระตุนใหเกษตรกรเพิ่มผลผลิตตอไร รัฐบาลควรจะกําหนดและดําเนิน
นโยบายที่สอดคลองกับการเปดเสรีการคาอาเซียนและใหเกษตรกรไดรับประโยชนจากการเปดเสรีการคาอาเซียน รัฐบาลควรลด
การควบคุมราคาปาลมน้ํามันของเกษตรกร รัฐบาลควรเนนการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดานการผลิตมากกวาการอุดหนุน
ราคาปาลมของเกษตรกรในระยะสั้น

5. กิตติกรรมประกาศ

ผลการวิจั ยของบทความวิจั ยชิ้น นี้ปรั บปรุง จากงานวิจัย ซึ่งเปนส วนหนึ่งของรายงานวิช ารศ. 9000 การคน ควา อิสระ
(Independent Study) หลักสูตรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ศูนย
การศึกษาจังหวัดสงขลา ผูวิจัยขอขอบคุณคุณขวัญตา เบ็ญจะขันธและคุณณัฐชัย ชินอรรถพร สําหรับการสืบคนขอมูลสําหรับ
การวิจัยและการตรวจคําผิด ผูวิจัยขออภัยมา ณ ทีน่ แ้ี ละรับผิดชอบความผิดพลาดของผลการวิจัยแตเพียงผูเดียว
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