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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการเปดเสรีทางการคาอาเซียน (AFTA) ตอผลผลิตของเกษตรผู
ปลูกปาลมน้ํามันในประเทศไทย ผูวิจัยโตแยงวาการเปดเสรีการคาอาเซียนสงผลตอการเพิ่มขึ้นของผลผลิตของเกษตรกรผูปลูก
น้ํามันปาลม ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาการเปดเสรีการคาอาเซียนมีความสัมพันธควบคูกันไปกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตตอ
ไรของปาลมน้ํามัน โดยผลผลิตตอไรของปาลมน้ํามันในชวงเปดเสรีการคาอาเซียนนั้นมีผลผลิตตอไรมากกวาในชวงกอนเปด
เสรีการคาอาเซียนอยูประมาณ 284.97 กิโลกรัมตอไร ผลการศึกษาชี้วาการเปดเสรีทางการคาซึ่งรัฐบาลใหการสนับสนุนในแง
ของการลดกําแพงการคากระตุนใหเกษตรกรเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้นตามความตองการของตลาด
คําสําคัญ : การเปดเสรีการคาอาเซียน ผลผลิตตอไร ปาลมน้ํามัน

Abstract
This study was aimed to examine the impact of ASEAN free trade area (AFTA) on the production of palm oil
farmers in Thailand. We argued that AFTA led to an increase of the average yield of palm oil. The results were showed that
AFTA was associated with the increase of the farmers’ production in that the average yield after the AFTA was implemented
was 284.97 k.g. per rai that higher than the average yield before the AFTA was implemented. The results implied that the
free trade area, which the government supported in terms of reducing trade barriers, encouraged the farmers to produce more
in accordance with the market demand.
Keywords: ASEAN free trade area, Average yield, Palm oil.

1. บทนํา
ปจจุบันเศรษฐกิ จของโลกมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีผลกระทบและเชื่อมโยงตอเศรษฐกิจการค า
ระหวางประเทศของประเทศไทย ดวยสภาพการแขงขันทางการคาระหวางประเทศไดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงไดมีการ
กําเนิดของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจตางๆ เพื่อสรางความรวมมือและผูกพันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น สําหรับ
ประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนมุงสูการคาเสรีมากขึ้น มีขอตกลงทางการคาขององคการการคาโลกและขอตกลงการเปดการคา
เสรีรวมกันในกลุมภูมิภาค สงผลใหตองลดขอจํากัดทางการคาลงมาทั้งมาตรการภาษีศุลกากรและมาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากร
โดยประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่อยูภายใตระบบการคาเสรีของโลกจึงไดรับผลกระทบนี้ดวย หลังจากดําเนินการไปสูการ
จัดตั้งการคาเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN free trade area : AFTA) ไดบรรลุเปาหมายในป 2546 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
(ASEAN summit) ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 ไดเห็นชอบใหอาเซียนกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพื่อมุงสูการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN economic community : AEC) โดยมีแนวความคิดวาอาเซียนจะกลายเปนเขตการผลิตเดียว
ตลาดเดียว นั่นหมายถึงตองมีการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตไดอยางเสรี สามารถดําเนินการผลิตที่ไหนก็ได ใชทรัพยากรจากแตละ
ประเทศ ทั้งวัตถุดิบ และแรงงานมารวมในการผลิต มีมาตรฐานสินคา กฎเกณฑและกฎระเบียบเดียวกัน
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อยางไรก็ตาม แมวาเขตการคาเสรีอาเซียนจะสรางโอกาสที่ดีตอการคาและการลงทุ น แตการวิจัยเชิงประจักษ
(Empirical research) ที่เกี่ยวกับผลกระทบของการเปดเสรีการคาอาเซียนตอเกษตรกรในแงของผลผลิตของเกษตรกรยังมีอยาง
จํากัด บทความวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการเปดเสรีทางการคาอาเซียนตอเกษตรกรโดยเฉพาะผลผลิต
ของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเตรียมรับกับขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
งานวิจัยที่เกี่ยวของมักจะใหความสําคัญกับผลกระทบของการเปดเสรีการคาตออุตสาหกรรมปาลมน้ํามันมากกวา
เกษตรกร นิคม ป ญญาทวีกิ จไพศาล (2539) วิเคราะหผลกระทบของมาตรการที่องคการการคาโลกกําหนดและบังคับใชต อ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันของประเทศไทย โดยมีการศึกษาทั้งดานการผลิต การตลาด ราคาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม และ
ผลกระทบจากการเปดตลาดเสรีที่มีตออุปสงคและอุปทานน้ํามันปาลม ผลการศึกษาของนิคมพบวาเมื่อลดอัตราภาษีลงเหลือที่ระดับ
ศูนย จะทําใหราคาน้ํามันปาลมลดลงและมีผลใหปริมาณผลิตน้ํามันปาลมลดลงตามไปดวยซึ่งอาจจะทําใหมีผลกระทบตอการผลิต
ของเกษตรกร แตงานของนิคมไมไดสํารวจผลกระทบโดยตรงของการเปดเสรีการคาตอการผลิตของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน
งานวิ จั ยของ วิจิ ตร ว องวารีทิ พย (2539) เปนไปในลั กษณะเดี ยวกันคือมุงศึกษาผลกระทบของการเปดเสรีการคาอาเซียนต อ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน โดยวิจิตรรวมการผลิตเขามาไวในหวงโซการผลิตน้ํามันปาลม วิจิตรเชื่อวา เกษตรกรรายยอยจะไดรับ
ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาอาเซียนโดยตองลดพื้นที่การเพาะปลูกจํานวนประมาณ 248,014 ไร ชาวสวนปาลมเสียประโยชน
ประมาณ 2,741.96 ลานบาท จากการเปดเสรีการคาอาเซียน งานวิจัยดังกลาวยังไมมีการสํารวจผลกระทบโดยตรงของการเปดเสรี
การคาอาเซียนตอเกษตรกร
การเปดเสรีทางการคาอาจมีผลกระทบตอภาคการเกษตรทั้งในแงของผลกระทบเชิงลบและบวก ในแงผลกระทบเชิง
ลบ การเปดเสรีทางการคาอาจจะสงผลกระทบตอภาคการเกษตรที่ยังไมมีความพรอมตอการเปดตลาดเสรี เชน ปาลมน้ํามัน
เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยไดรับการสงเสริมในเชิงพาณิชยและคุมครองการผลิตจากภาครัฐเปนเวลานาน
นอกจากนี้อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยยังดอยประสิทธิภาพ (Efficiency) เพราะมีตนทุนการผลิตที่สูงกวากลุมเพื่อนบาน
โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ดังนั้นการเปดตลาดเสรีอาเซียนจึงสงผลใหราคาน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ที่นําเขาจากประเทศมาเลเซียมีราคาต่ํากวาราคาน้ํามันปาลมที่ผลิตในประเทศ สวนโรงสกัดน้ํามันก็ไดรับผลกระทบ
เชนกันโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ํามันที่ยังไมไดมาตรฐานและยังไมมีสวนปาลมเปนของตัวเอง โดยจะสามารถควบคุมตนทุนการ
ผลิตของปาลมสดไดยาก สวนดานของโรงกลั่นน้ํามันปาลมจะไดรับประโยชนจากการนําเขาน้ํามันปาลมดิบในราคาที่ถูกลง แต
ถาหากไมสามารถทําการผลิตน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ในระดับที่สามารถแขงขันดานคุณภาพและราคาของผลผลิตไดแลวก็อาจจะ
ไดรับผลกระทบดวยเชนกัน ดานอุตสาหกรรมตอเนื่องและผูบริโภคจะไดสินคาในราคาที่ต่ําลง ในแงผลกระทบเชิงบวก การเปด
เสรีการคาอาจจะมีผลกระทบเชิงบวกตอการผลิตของเกษตรกรเนื่องจากเกษตรกรตองปรับปรุงและพัฒนาการผลิตของตนเองให
มีประสิทธิภาพเพื่อแขงขันกับเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันในตางประเทศ นอกจากนี้รัฐอาจจะเขามาชวยสนับสนุนในรูปแบบ
ของการพยุงราคาผลผลิตซึ่งเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรไทยเพิ่มผลผลิต

2. วิธีการศึกษา
ผูวิจัยตั้งสมมติฐานวาการเปดเสรีการคาอาเซียนเมื่อปพ.ศ. 2546 สงผลตอการเพิ่มขึ้นของผลผลิตของเกษตรกรผูปลูก
น้ํามันปาลมเพื่อพิสูจนวาการเปดเสรีการคาอาเซียนมีผลกระทบตอผลผลิตของเกษตรกรหรือไมและอยางไร
H1: การเปดเสรีการคาอาเซียนมีผลกระทบเชิงบวกตอผลผลิตปาลมน้ํามันตอไรของเกษตรกร
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังสนใจผลกระทบของปจจัยอื่นๆตอผลผลิตของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ผลผลิตของเกษตรกร
อาจจะไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลก ราคาที่สูงขึ้นอาจเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรเพิ่มผลผลิตของตน
ผูวิจัยคาดการณวาความสัมพันธระหวางราคาปาลมน้ํามันในตลาดโลกกับผลผลิตตอไรเปนเชิงบวก
H2: ราคาน้ํามันปาลมที่สูงขึ้นมีผลกระทบเชิงบวกตอผลผลิตปาลมน้ํามันตอไรของเกษตรกร
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นโยบายของรัฐบาลตอตลาดปาลมน้ํามันมีผลตอการผลิตของเกษตรกรเชนกัน นโยบายของรัฐบาลมีลักษณะที่
ควบคุมราคาผลปาลมน้ํามันไมใหเปนไปตามกลไกตลาดมีผลกระทบเชิงลบตอผลผลิตของเกษตรกรเพราะเกษตรกรไมมี
แรงจูงใจในการเพิ่มและพัฒนาผลผลิต การจัดเก็บภาษีนําเขาและสงออกปาลมน้ํามันในลักษณะที่สูงมากก็มีผลกระทบเชิงลบตอ
การผลิตเชนกัน อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันจะผลักภาระทางภาษี (Tax burden) ไปใหกับเกษตรกรในรูปแบบตางๆ เชน การกด
ราคารับซื้อ เปนตน ผูวิจัยคาดการณวาความสัมพันธระหวางอัตราเสมือนจริงกับผลผลิตตอไรเปนลักษณะเชิงบวก
H3: อัตราเสมือนจริงที่สูงขึ้นมีผลกระทบเชิงบวกตอผลผลิตปาลมน้ํามันตอไรของเกษตรกร
การเจริญเติบโต (หรือหดตัว) ของผลผลิตของประเทศคูแขงที่สําคัญก็มีผลกระทบตอการตัดสินใจที่จะเพิ่มหรือลด
การผลิตของเกษตรกรเชนกัน หากปไหนที่ผลผลิตของประเทศคูแขงมีแนวโนมลดลง เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันอาจจะเพิ่ม
ผลผลิตของตนเองตามความตองการของตลาด ผูวิจัยคาดการณวาความสัมพันธระหวางอัตราการเจริญเติบโตของการผลิตของ
ประเทศคูแขงกับผลผลิตตอไรเปนเชิงลบ กลาวคือ หากการผลิตของทั้งสองประเทศลดลง ผลผลิตตอไรของเกษตรกรไทยมี
แนวโนมสูงขึ้น
H4: การเติบโตของผลผลิตปาลมน้ํามันของประเทศมาเลเซียกับอินโดนิเซียมีผลกระทบเชิงลบผลผลิตตอไรของเกษตรกร
องคการการคาโลก (World trade organization: WTO) มีผลกระทบตอการผลิตของเกษตรกรเชนกัน ประเทศที่เปน
สมาชิกองคกรการคาโลกจะตองลดกําแพงภาษีเพื่อทําตามกฎขอบังคับขององคกรการคาโลก เมื่อกําแพงภาษีลดลง ความ
ตองการนําเขาจากลูกคาเพิ่มสูงขึ้นเพราะอัตราภาษีนําเขาลดลง การลดลงของอุปสรรคการคาจากแงกดดันขององคกรการคาโลก
ทําใหเกษตรกรมีแรงจูงใจผลิตเพิ่มขึ้น ผูวิจัยคาดการณวาองคกรการคาโลกนาจะมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลผลิตตอไรของ
เกษตรกร
H5: องคกรการคาโลกมีผลกระทบเชิงบวกตอผลผลิตตอไรของเกษตรกร
ตัวแปรอิสระ
1. การเปดเสรีการคาอาเซียน
2. ราคาน้ํามันปาลม
3. นโยบายของรัฐบาล
4. อัตราการเจริญเติบโตของประเทศคูแ ขง
5. องคกรการคาโลก

ตัวแปรตาม
ผลผลิตตอไรของเกษตรกรผูปลูก
ปาลมน้ํามัน

ภาพที่ 1 กรอบการศึกษาผลกระทบของการคาเสรีอาเซียนตอผลผลิตของเกษตรกร
ในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลทุติยภูมิซึ่งรวบรวมจากหนวยงานภาครัฐและเว็บไซตโดยใชวิธีการสรางตัวแปรหุน
ขึ้นมาเพื่อวัดผลกระทบของเหตุการณและองคกรระหวางประเทศ ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ผลผลิตตอไรของ
เกษตรกร รวบรวมขอ มู ลผลผลิตตอ ไรจากสํานักงานเศรษฐกิจ การเกษตรตั้งแตป พ.ศ.2529-2554 ในขณะที่ตัว แปรอิส ระ
(Independent variable) คือ การเปดเสรีการคาอาเซียน (AFTA) โดยการเปดเสรีการคาอาเซียน มีการกอตั้งตั้งแตป พ.ศ. 2535 เริ่ม
ดําเนินการจริงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ดังนั้นจึงทําการสรางตัวแปรหุน ในการวัดการเปดเสรีการคา ผูวิจัยสรางตัวแปรหุนโดย
กําหนดวาระยะเวลากอนการเปดเสรีทางการคาอาเซียน เทากับ 0 ในขณะที่ระยะเวลาที่เปดเสรีทางการคาอาเซียน เทากับ 1 คาดหวังวา
การเปดเสรีการคาอาเซียนมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลผลิตตอไรของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน
ขอมูลราคาน้ํามันปาลมในตลาดโลกตั้งแตป พ.ศ. 2529-2554 โดยรวบรวมขอมูลจากเว็บไซต Index Mundi ซึ่งรวบรวม
ขอมูลการผลิตสินคาเกษตรและราคาผลผลิตการเกษตรของประเทศตางๆ เนื่องจากขอมูลราคาที่นํามาในการวัดเปนเหรียญดอลลารสหรัฐ
ณ ราคาปจจุบัน (Constant price) ซึ่งอาจทําใหการวิเคราะหคลาดเคลื่อนเนื่องจากคาเงินในแตละปมีความแตกตางกัน และแปลงขอมูล
ราคาเปนเลขลอการิทึ่ม (Logarithm: Log)
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ใชขอมูลอัตราเสมือนจริงการชวยเหลือ (Nominal rate of assistance: NRA) ตอภาคการผลิตปาลมน้ํามันตั้งแตปพ.ศ.
2529-2554 มาควบคุมผลกระทบของนโยบายรัฐบาลตอเกษตรกร อัตราเสมือนจริงเปนมาตรวัด (Index) ที่แสดงระดับการแทรกแซงของ
รัฐบาลในตลาดปาลมน้ํามัน หากมาตรวัดเปนลบแสดงวารัฐบาลแทรกแซงในลักษณะควบคุมราคา (Price control) ใหต่ํากวาตลาดและ
จัดเก็บภาษีสงออกในอัตราที่สูง ในทางตรงกันขาม หากมาตรวัดเปนบวกแสดงวารัฐบาลแทรกแซงในลักษณะอุดหนุนในรูปของการ
รับประกันราคา (Price guarantee) ขอมูลอัตราเสมือนจริงมาจากการศึกษาของ Warr and Kohpaiboon, (2009) ซึ่งเปนหนึ่งใน
กลุมนักเศรษฐศาสตรของธนาคารโลกที่ศึกษานโยบายการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรในประเทศตางๆ ทําการควบคุมผลกระทบของ
การผลิตของประเทศคูแขงที่สําคัญไดแก ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยใชขอมูลอัตราการเจริญเติบโตของการผลิตปาลม
น้ํามันตั้งแตป พ.ศ. 2529-2554 รวบรวมขอมูลการผลิตปาลมน้ํามันจากเว็บไซต Index mundi
การวิจัยนี้ใชสมการถดถอยแบบกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary least squares: OLS) สํารวจผลกระทบของการเปดเสรีการคา
อาเซียนตอผลผลิตเกษตรกร โดยเปนการดูความสัมพันธเชิงเสน (Linear relation) ระหวางตัวแปรอิสระ คือ การเปดเสรีการคาอาเซียน
กับตัวแปรตาม คือ ผลผลิตปาลมน้ํามันของเกษตรกรผูปลูกปาลม ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหนวยการสังเกต (Observations) คาเฉลี่ย
(Means) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คาต่ําสุดและสูงสุด (Minimum and maximum values) ของตัวแปรตามและ
ตัวแปรอิสระ ผลผลิตตอไรมีคาเฉลี่ยอยูที่ 2,339 กิโลกรัมตอไร ในขณะที่ราคาน้ํามันปาลมดิบอยูที่ 456 เหรียญดอลลารสหรัฐโดย
เฉลี่ย สวนอัตราการเจริญเติบโตของการผลิตปาลมน้ํามันของประเทศอินโดนิเซีย (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

ใชวิธีการสหสัมพันธเชิงถดถอยแบบเพียรสัน (Pearson’s correlation) เพื่อเปนการตรวจสอบวาตัวแปรอิสระที่ใชในการ
วิเคราะหไมประสบปญหาสหสัมพันธพหุคูณ (Multicollinearity) ตารางที่ 2 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficients) ของ
ตัวแปรอิสระทั้งหมด โดยทั่วไปพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร AFTA กับ Logprice และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางตัวแปร WTO กับ NRA มีคาอยูที่ 0.64 และ -0.68 ตามลําดับซึ่งถือวาคอนขางสูงแตไมอยูในระดับที่จะทําใหตัวแบบจําลองการ
วิเคราะห (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

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

Logprice

1.00
-0.22
-0.18
0.01
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ใชวิธีตรวจสอบทางสถิติเพื่อตรวจสอบวาตัวแบบจําลองประสบปญหาทางสถิติหรือไม โดยใชคาสถิติในการตรวจสอบ
ดังนี้
 คาสถิติเดอรบิ้นและวัตสัน (Durbin and Watson, 1950) ซึ่งจะบงบอกถึงวาแบบจําลองทางสถิติไดรับผลกระทบจาก
ปญหาสหสัมพันธของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) หรือไม
 คาสถิติ LM (Lagrange-Multiplier) (Breusch, 1978 and Godfrey, 1978) ซึ่งเปนการตรวจสอบวาแบบจําลองสถิติไดรับ
ผลกระทบจากปญหา Serial correlation หรือไม
 คาสถิติแรมซี่ RESET (Ramsey, 1969) ซึ่งเปนการตรวจสอบวาแบบจําลองสถิติไดละเลยตัวแปรอิสระ (Omitted
variable bias)
 คาสถิติ VIF (Variance inflation factors) ซึ่งเปนการตรวจสอบวาแบบจําลองไดรับผลกระทบจากสหสัมพันธพหุคูณ
(Multicollinearity) หากคา VIF มากกวาสิบแสดงวาตัวแบบจําลองไดรับผลกระทบจากสหสัมพันธพหุคูณ
 คาสถิติไวท (White, 1980) ซึ่งเปนการตรวจสอบผลกระทบของคาความผันแปร (Variance) ของตัวแปรรบกวน
(Disturbance term)
 คาสถิติ Akaike information criterion and Bayesian information criterion ซึ่งตรวจสอบวาตัวแบบไหนสามารถอธิบาย
ผลกระทบของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
ตัวแบบที่หนึ่งเปนตัวแบบที่ไมควบคุม (Unrestricted model) ซึ่งผูวิจัยไมบรรจุตัวแปรควบคุมในแบบจําลองที่หนึ่ง ตัวแบบ
ที่สองถึงหกบรรจุตัวแปร AFTA กับตัวแปรควบคุมที่ละหนึ่งตัวแปรเพื่อตรวจสอบวาตัวแปร AFTA ยังสามารถอธิบายผลผลิต
ตอไรอยางมีนัยสําคัญหรือไมและตรวจสอบผลกระทบของตัวแปรควบคุมวามีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญหรือไม ตัวแบบที่เจ็ด
เปนตัวแบบทั่วไป (General model) ที่รวมตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมทุกตัวเขาไปดวยเพื่อตรวจสอบวาตัวแปรการคาเสรี
อาเซียนยังสามารถอธิบายผลผลิตตอไรอยางมีนัยสําคัญหรือไม

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ตารางที่ 3 เปนตารางในการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนผลผลิตตอไรของปาลมน้ํามัน (PALM) ตัวแปรอิสระ
ไดแกการเปดเสรีการคาอาเซียน (AFTA) และตัวแปรควบคุมอื่ นๆ วิ เคราะห แบบจําลองที่สร างขึ้ นมาโดยใชสมการถดถอย
(Multiple regression model) ดวยวิธีสมการถดถอยแบบกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary least squares) โดยจากตารางดังกลาว
แสดงผลการศึกษาของตัวแบบจําลองทั้งเจ็ดแบบ จะเห็นไดวาตัวแบบที่ 7 ทําไดดีที่สุดในแงของการทํานายผลกระทบของตัวแปร
อิสระและตัวแปรควบคุมทุกตัว คาสถิติ adjusted R2 แสดงวาตัวแปรอิสระ AFTA และตัวแปรควบคุมอื่นๆ สามารถรวมกัน
พยากรณผลผลิตตอไร คิดเปนรอยละ 74 โดยดูจากคา Adjusted R² มีคาเทากับ 0.74 คา F-Statistics บงชี้วาตัวแปรอิสระใน
แบบจําลองมีผลกระทบรวมตอผลผลิตตอไรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ตัวแบบจําลองยังไมประสบปญหาเชิงสถิติอื่นๆ
 คาสถิติ Durbin and Watson (2.15) บงชี้วาแบบจําลองไมไดรับผลกระทบจากปญหา autocorrelation เนื่องจากคาสถิติเขา
ใกล 2
 คาสถิติ LM (0.22) บงชี้วาแบบจําลองไมไดรับผลกระทบจากปญหา serial correlation เนื่องจากคาสถิติไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่วาแบบจําลองไดรับผลกระทบจากปญหา serial correlation
 คาสถิติ RESET (1.29) บงชี้วาแบบจําลองไมไดรับผลกระทบจากปญหา omitted variable bias เนื่องจากคาสถิติไมมี
นัยสําคัญทางสถิติซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่วาแบบจําลองไดรับผลกระทบจากปญหา omitted variable bias
 คาสถิติ White (0.82) บงชี้วาแบบจําลองไมไดรับผลกระทบจากปญหาคาความผันแปร (Variance) ของตัวแปรรบกวน
(Disturbance term) เนื่องจากคาสถิติไมมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่วาแบบจําลองไดรับผลกระทบจาก
ปญหาดังกลาว
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 คาสถิติ VIF 1.95) ซึ่งต่ํากวา10 บงชี้วาแบบจําลองไมไดรับผลกระทบจากปญหาสหสัมพันธพหุคูณ (Multicollinearity)
นอกจากนี้คา AIC และ BIC ในตัวแบบที่ 7 ต่ํากวาคา AIC และ BIC ในตัวแบบอื่นๆ ดังนั้นตัวแบบที่ 7 จึงเปนตัวแบบที่ดีที่สุด
ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดเสรีการคาอาเซียนกับผลผลิตของเกษตรกร ดังนั้นผูวิจัยสรางแบบสมการถดถอยจากตัวแบบ
ที่ 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
จะเห็นไดวาการเปดเสรีทางการคาสงผลตอการเพิ่มขึ้นของผลผลิตตอไรของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน คาสัมประสิทธิ์
ของการเปดเสรีการคาอาเซียน (AFTA) มีความสัมพันธไปในทางที่บวกและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p<0.01) มีความหมาย
วาการเปดเสรีการคาอาเซียนมีผลกระทบในเชิงบวกตอผลผลิตตอไรของปาลมน้ํามัน แสดงใหเห็นถึงวาการเปดเสรีการคา
อาเซียนมีความสัมพันธควบคูไปกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตตอไรของปาลมน้ํามัน หากมีการควบคุมปจจัยในดานตางๆ ใหมีคาที่
คงที่แลว ผลผลิตตอไรของปาลมน้ํามันในชวงที่เปดเสรีการคาอาเซียนจะอยูสูงกวาผลผลิตตอไรของปาลมน้ํามันในชวงกอนเปด
เสรีการคาอยูที่ประมาณ 284.97 กิโลกรัมตอไร แสดงใหเห็นวาการเปดเสรีการชวยกระตุนใหเกษตรกรเพิ่มผลผลิตของตนเอง
เพื่อแขงขันกับเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันจากประเทศคูแขงเกษตรกรไดรับประโยชนจากการเปดเสรีทางการคา ในลักษณะของ
การที่ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากการเปดเสรีการคา สาเหตุที่การเปดเสรีทางการคาทําใหผลผลิตเกษตรกรเพิ่มขึ้นเพราะวารัฐบาล
จําเปนที่จะตองลดอัตรากําแพงภาษีสินคานําเขาซึ่งหมายรวมถึงการลดอัตราภาษีนําเขาปจจัยทางการผลิตสินคาเกษตร ไดแก ปุย
เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูป ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตของตนได

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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ตารางที่ 3 ผลกระทบของการเปดเสรีการคาอาเซียนตอผลผลิตตอไรของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันของไทย
(ตอ)
ตัวแปร
แบบจําลองที่ 1 แบบจําลองที่ 2 แบบจําลองที่ 3 แบบจําลองที่ 4 แบบจําลองที่ 5 แบบจําลองที่ 6
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)

แบบจําลองที่ 7
2.15
0.22
1.29
0.82
1.95
326.41
334.66

คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรควบคุมก็มีความนาสนใจเชนกัน องคการการคาโลก (WTO) มีความสัมพันธไปทางที่
บวกโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 (p<0.10) แสดงใหเห็นวา องคการการคาโลกมีความสัมพันธควบคูไปกับการเพิ่มขึ้น
ของผลผลิตตอไรของปาลมน้ํามัน อยางไรก็ตามเมื่อผูวิจัยควบคุมปจจัยอื่นๆ แลวองคกรการคาโลกอาจมีผลกระทบไมมากนัก
กับเกษตรกรเมื่อเทียบเทากับการเปดเสรีการคาอาเซียนซึ่งมีผลกระทบใกลตัวกับเกษตรกรกวา คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอัตรา
เสมือนจริงการชวยเหลือภาคการผลิตปาลมน้ํามัน (NRA) มีความสัมพันธในเชิงลบตอผลผลิตของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 (p<0.10) แสดงใหเห็นวา การอุดหนุนของภาครัฐอาจไมเปนการกระตุนใหเกษตรกรเพิ่ม
ผลผลิตเพราะโครงการอุดหนุนเปนการอุดหนุนราคามากกวาการชวยเหลือดานการผลิต ดังนั้นเกษตรกรจึงไมมีแรงจูงใจที่จะ
ปรับปรุงและพัฒนาผลผลิตของตนเอง คาสัมประสิทธิ์ของอัตราการเจริญเติบโตของการผลิตปาลมของประเทศมาเลเซียมี
ผลกระทบเชิงลบตอผลผลิตของเกษตรกรไทย ตัวแปร MALGROWTH มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.05) อยางไรก็
ตามการผลิตของมาเลเซียอาจไมสงผลกระทบตอเกษตรกรเสมอไปเนื่องจากเมื่อไมมีการควบคุมปจจัยอื่นๆ เขามา ตัวแปรการ
ผลิตของมาเลเซียกลับไมมีผลกระทบตอการผลิตของเกษตรกรไทย แสดงใหเห็นวาการผลิตของประเทศมาเลเซียจะสงผล
กระทบตอเกษตรกรก็ตอเมื่อมีปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของเปนตัวกระตุน

4. สรุปผล
การเปดเสรีการคาอาเซียนสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจตางๆ ของประเทศไทยรวมทั้งภาคการเกษตร งานวิจัย
หลายชิ้นมักจะใหความสําคัญกับผลกระทบของการเปดเสรีการคาอาเซียนตออุตสาหกรรมการเกษตรเนื่องจากประเทศไทยเปน
ผูสงออกสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปที่สําคัญของโลก การเปดเสรีการคาอาเซียนอาจสงผลกระทบในทางบวกเพราะ
การเปดเสรีการคาอาเซียนทําใหกําแพงภาษีลดลงและทําใหตลาดสงออกสินคาเกษตรขยายตัว ในทางตรงกันขามการเปดการคา
เสรีอาเซียนอาจจะสงผลกระทบทางลบเพราะการเปดเสรีการคาอาเซียนทําใหรัฐบาลตองลดกําแพงภาษีซึ่งทําใหอุตสาหกรรม
การเกษตรของไทยตองแขงขันมากขึ้น อยางไรก็ตามงานวิจัยที่ผานมายังไมไดศึกษาผลกระทบเชิงประจักษของการเปดเสรี
การคาอาเซียนตอเกษตรกรโดยตรงในแงมุมของการผลิต งานวิจัยชิ้นนี้มุงศึกษาผลกระทบของการเปดเสรีการคาอาเซียนตอการ
ผลิตของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันซึ่งไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องของการพยุงราคา โดยมีสมมติฐานวาการเปดเสรี
การคาอาเซียนทําใหผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น การลดกําแพงภาษีและการลดการควบคุมราคาสินคาเกษตรทําใหเกษตรกรมี
แรงจูงใจในการเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น นอกจากนี้การเปดเสรีการคาทําใหการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรขยายตัวมากขึ้น
เพราะกําแพงกฎระเบียบลดลง
ผลการศึกษาจากสมการถดถอยแบบกําลังสองนอยที่สุดแสดงใหเห็นวาการเปดเสรีการคาทําใหผลผลิตตอไรของ
เกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 285 กิโลกรัมตอไร ในขณะที่ปจจัยองคกรการคาโลก (WTO) นโยบายตอตลาดปาลมของรัฐบาล
(NRA) และการผลิตของประเทศมาเลเซียมีผลกระทบตอผลผลิตของเกษตรกรไมมากนัก ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวานโยบายการ
เปดรับการคาเสรีเปนประโยชนตอเกษตรกรในแงของการกระตุนใหเกษตรกรเพิ่มผลผลิตตอไร รัฐบาลควรจะกําหนดและ
- 51 -

วารสารสังคมศาสตร ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

http://ird.rmutto.ac.th

ดําเนินนโยบายที่สอดคลองกับการเปดเสรีการคาอาเซียนและใหเกษตรกรไดรับประโยชนจากการเปดเสรีการคาอาเซียน รัฐบาล
ควรลดการควบคุมราคาปาลมน้ํามันของเกษตรกร รัฐบาลควรเนนการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดานการผลิตมากกวาการ
อุดหนุนราคาปาลมของเกษตรกรในระยะสั้น อยางไรก็ตาม การเปดเสรีการคาอาจจะสงผลดีตอเกษตรกรเพียงชั่วคราวเพราะการเปด
เสรีการคาหมายถึง การแขงขันกับประเทศผูสงออกปาลมน้ํามัน หมายความวาเกษตรกรไทยจะตองแขงขันกับเกษตรกรจากประเทศ
คูแขงมากขึ้น ในขณะที่เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันไทยยังประสบปญหาการเพิ่มผลผลิตและการแปรรูป เกษตรกรในประเทศคูแขง
เชน มาเลเซีย สามารถผลิตปาลมไดสูงกวาเกษตรกรไทย ดังนั้นหากรัฐบาลไมมีนโยบายรองรับ การสงเสริมการลงทุนทางการเกษตร
ไดแก การพัฒนาพันธุปาลม การจัดการการปลูกและการแปรรูป การพัฒนาตลาดกลางและตลาดสินคาเกษตรลวงหนาอยางชัดเจน
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันไทยอาจจะประสบความยากลําบากในการพัฒนาคุณภาพเพื่อการแขงขันกับตางประเทศ
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