ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

182

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾àªÔ§à·¤¹Ô¤¨Ò¡¡ÒÃ»ÅÙ¡ÂÒ§¾ÒÃÒã¹¾×é¹·ÕèàÊÕèÂ§:
¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ¾×é¹·Õèà¾ÒÐ»ÅÙ¡ÀÒ¤ãμŒ
Technical Eﬃciency of Rubber Tree Planting in Risk Area:
Case Study Plantation in Southern
สิทธิพัทธ เลิศศรีชัยนนท1*
Sittiphat Lerdsrichainon1*
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
เลขที่ 85/1 หมู 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
1
Business Administration Faculty, Panyapiwat Institute of Management
85/1 Moo 2, Chaengwattana Road, Bang-Talad Sub-district, Pak Kret District,
Nonthaburi Province 11120
1

บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ดวยขอมูลทุติยภูมิ
และ 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ของผูผลิตยางพาราในพื้นที่เสี่ยงดินถลม ภาคใต
ตั้งแตป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2558 พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิธีการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคโดยอาศัยแบบจําลองฟงกชั่นการผลิตดวยวิธี Data
Envelopment Analysis (DEA) การทดสอบรูปแบบฟงกชันการผลิตที่เหมาะสมจะใชคาสถิติทดสอบ
Wald Test และฟงกชันการผลิตแบบ Translog Function เพื่อประมาณคา Production Frontier
หาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตใชวิธี Maximum - Likelihood Estimation ผลการวิจัย
พบวา คาสัมประสิทธิข์ องพืน้ ทีเ่ พาะปลูกในพืน้ ทีป่ ลูก (β2) ยางพารา 3 จังหวัด มีคา เทากับ 0.317 0.348 และ
0.262 ตามลําดับ ผกผันในทิศทางเดียวกับผลผลิต สวนตนทุนอืน่ ๆ (β9) (คาปุย คายาฆาแมลง) มีความผกผัน
ในทิศทางตรงกันขามกับผลผลิต สวนปจจัยที่เกี่ยวของตอความไมมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค พบวาปจจัย
อุณหภูมิอากาศ (Z1) และปริมาณนํ้าฝน (Z2) มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 ซึ่ง
อุณหภูมอิ ากาศ (Z1) มีคา (δ1) เปนลบ แสดงความไมมปี ระสิทธิภาพลดลงจริง การวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงเทคนิค
จากการปลูกยางพาราดวยเทคนิค DEA รายจังหวัด พบวามีคาเทากับ 0.822 0.890 และ 0.843 ตามลําดับ
* ผูเขียนหลัก
อีเมล: sittiphatler@pim.ac.th
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คําสําคัญ
ประสิทธิภาพ พื้นที่เสี่ยง ยางพารา

Abstract
This research aims to study 1) To study of technical efficiency with secondary data and 2)
To study some factors effect on having technical efficiency of rubber in southern landslide from
2007-2015: Songkhla, Surat Thani, and Nakhon Si Thammarat. Data analysis for technical
efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA). This study were tested for the optimal production
function using the Wald Test and Translog function that value estimated by using Production
Frontier. The tests is used for searching some factors related to technical efficiency of production
by using the Maximum-Likelihood Estimation. The finding showed, It had coefficient of 3 provinces
rubber tree planting area (β2) at 0.317, 0.348, 0.262 and also unidirectional inverse with production.
While other costs (β9) fertilizer and insecticide had opposite inverse with production. The relating
technical inefficient factors were found that temperature (Z1) and rainfall (Z2) were statistically
significant at the 90 confidence level. The temperature (Z1) was minus value (δ1), which showed
the decreased inefficiency. In addition, the finding analysis of technical efficiency of rubber tree
planting with DEA per province showed at 0.822, 0.890, and 0.843 respectively.

Keywords
Efficiency, Risk Area, Rubber

บทนํา
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ โดยประเทศไทยถือวาเปนผูผ ลิตและผูส ง ออกอันดับหนึง่ ของโลก
ทั้งนี้ Office of the National Economic and Social Development Board (2018) และ Rubber Authority
of Thailand (2015) กลาวถึงการเพาะปลูกยางพาราในประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกในป พ.ศ. 2556 ทั้งสิ้น
ประมาณ 22.2 ลานไร พืน้ ทีส่ ว นใหญของการปลูกยางพาราจะอยูใ นพืน้ ทีภ่ าคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเปนพืน้ ทีเ่ พาะปลูกภาคใต 13.9 ลานไร คิดเปนรอยละ 62.8 ของประเทศสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีพื้นที่เพาะปลูก 4.4 ลานไร คิดเปนรอยละ 19.8 สวนภาคกลางและภาคตะวันออก และภาคเหนือเทากับ
2.61 และ 1.23 ลานไร ตามลําดับ ทั้งนี้พื้นที่ภาคใตเปนพื้นที่มีการปลูกยางพาราลดลงเนื่องจากขอจํากัด
ดานพื้นที่และราคายางพารา โดย Pisitsupakul (2015) กลาวสนับสนุนการลดลงของยางพาราในรายงาน
สถานการณยางพาราป พ.ศ. 2557 วาที่ผานมาประเทศไทยมีผลผลิตยางลดลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ
ที่แหงแลง ความไมสงบภายในประเทศ ประกอบกับราคายางอยูในชวงขาลง ทําใหไมจูงใจใหเกิดการผลิต
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แกเกษตรกร ขณะเดียวกันหลายประเทศไดขยายพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มโดยเฉพาะประเทศจีนที่มีการขยาย
พืน้ ทีป่ ลูกในประเทศราวปละ 2.6 แสนไร อีกทัง้ จีนขยายการลงทุนไปในประเทศกัมพูชา ลาว พมาและเวียดนาม
(CLMV) ทีม่ กี ารใชยางพาราเพิม่ ขึน้ เปนอันดับหนึง่ ของโลกเพือ่ การผลิตรถยนตและจักรยาน อีกทัง้ การสงออก
ยางพาราคิดเปนรอยละ 56.6
ทางดานสถานการณการตลาดยางพาราของประเทศไทยทีผ่ า นมา ในชวงป พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2557
ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติและยางสังเคราะหของโลกเพิม่ ขึน้ ทุกปสง ผลตอปริมาณการสงออกดวยเชนกัน
ในป พ.ศ. 2546 โดยประเทศไทยมีปริมาณการผลิตยางพารา 2.88 ลานตัน เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2557
มีปริมาณการผลิตยางพารา 4.32 ลานตัน เปนปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง และเมือ่ พิจารณาชวงระยะเวลา
12 ป (พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2557) ปริมาณการผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นเทากับ 1.44 ลานตัน อัตราการเพิ่มขึ้น
รอยละ 33.2 สอดคลองกับการสงออกยางพาราของประเทศไทยในป พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีปริมาณ
การสงออกยางพาราเทากับ 2.57 ลานตัน ในขณะที่ป พ.ศ. 2557 มีปริมาณการสงออกเทากับ 3.77 ลานตัน
มีปริมาณการสงออกเพิม่ ขึน้ 27.7 สวนปริมาณการใชยางพาราในประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2557
พบวามีปริมาณการใชยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมประเภทยานยนต
และอุตสาหกรรมหนัก
Reutens (1974) กลาวโดยสรุปถึงผลผลิตเฉลี่ยรายปของยางธรรมชาติ ป ค.ศ. 1950 – 52
ค.ศ. 1960 - 1962 ค.ศ. 1970 - 72 ทีผ่ า นมาประเทศมาเลเซียเปนผูผ ลิตยางอันดับหนึง่ ของโลกอยูท ี่ 636, 525
730, 034 และ 1,254,952 ตัน ตามลําดับ รองลงมาคือประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย ซึ่งแนวโนม
ของประเทศไทยสามารถทําผลผลิตยางธรรมชาติในอัตราที่เพิ่มขึ้นคือรอยละ 70.5 และ 190.2 ตามลําดับ
จนกระทั่งปจจุบันประเทศไทยมีผลผลิตเปนอันดับหนึ่งของโลก ทั้งการผลิตยางธรรมชาติและยางสังเคราะห
ถึงแมในบางปจะมีผลผลิตลดลงจากปกอนหนานี้แตเพียงเล็กนอย แตเมื่อพิจารณาความตองการบริโภค
ยางทั่ ว โลกจะเห็ น ได ว  า ทั้ ง ยางธรรมชาติ แ ละยางสั ง เคราะห มี แ นวโน ม ความต อ งการเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทั้ ง สิ้ น
โดย Luan (2013) กลาวเสริมในแนวคิดการเพิ่มขึ้นของการผลิตยางพาราและป พ.ศ. 2555 การผลิต
ยางธรรมชาติรวมทั่วโลกคิดเปน 11.40 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 3.97 จากป พ.ศ. 2554 ซึ่งทวีปเอเชียมีสัดสวน
การผลิตประมาณรอยละ 93 ของการผลิตทั่วโลกนั่นเอง
จากขอมูลของ Ministry of Natural Resources and Environment (2015) ระบุวา การปลูกยางพารา
สวนใหญเปนการบุกรุกพื้นที่โดยนายทุนมีการรื้อปาเพื่อปลูกสวนยางพารา ในพื้นที่ 11 จังหวัด ภายหลัง
ยางพาราเกิดปญหามากมาย เชน การถือครองทีด่ นิ เฉพาะกลุม ปญหาความไมเปนธรรมของจากพันธสัญญา
เกษตร จํานวนยางพารา ราคายางพาราตกตํ่า และผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย นอกจากนี้ยังมีผล
ทางดานการนําพืน้ ทีท่ ไี่ มเหมาะสมมาใชในการเกษตรและการใชประโยชนจากทีด่ นิ ทีไ่ มถกู ตองตามหลักวิชาการ
ทําใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมสงผลกระทบทางตรงและทางออมตอเกษตรกร ปญหาผลกระทบทางออม
ที่สําคัญ คือ ปญหาทรัพยากรดินเปนปญหาสําคัญโดยเฉพาะความสูญเสียความอุดมสมบูรณของดิน
ทั้งนี้ Vittawatchutikul (2012) กลาวถึงคนสวนใหญพิจารณาพื้นที่ปาและพื้นที่ปลูกยางพาราสามารถ
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ทดแทนกันได พื้นที่ปาลดลงสงผลใหพื้นที่ตนนํ้าอยูในสภาพเสื่อมโทรม การเสื่อมโทรมของดินประกอบกับ
ยางพารามีรากแกวคอนขางตื้นไมเกิน 2.0 เมตร ความสามารถยึดดินนอย และหากมีลมพัดมักจะลมงาย
ในชวงเกิดฝนตกหนักและดินถลม ซึง่ ขอมูลการเกิดดินถลมในพืน้ ทีภ่ าคใตทปี่ ลูกยางพาราจําแนกไดดงั ตาราง 1
ตารางที่ 1
ชวงปที่เกิดดินถลมในพื้นที่ภาคใต จําแนกตามรายจังหวัด
n ª¸
2531-2540
2541-2550
2551-2555

´®ª´
¦«¦¸¦¦¤¦µ
¥³¨µ ¦³¸É
¦«¦¸¦¦¤¦µ »¦µ¬¦rµ¸  ¨µ ¥³¨µ ¦µ·ªµ ¦³¸É

ที่มÉ า: Department of Disaster Prevention and Mitigation (2015) & Department of Mineral Resources (2015)

ตารางที่ 2
จํานวนเนื้อที่กรีดได ผลผลิต และผลผลิตตอไรสิ้นป พ.ศ. 2558
Áº°Ê ¸É¦¸ Åo (Å¦n )
£µÄo
12,849,166
1. »¦µ¬¦rµ¸
2,553,652
(19.87)
2.  ¨µ
1,826,565
(14.22)
3. ¦«¦¸¦¦¤¦µ
1,649,329
(12.84)
¸É¤µ: Office of Agricultural Economics (2015)
´®ª´

¨¨· (´)
3,334,817
722,684
(21.67)
507,785
(15.23)
440,371
(13.21)

¨¨·n °Å¦n (.)
260
283
278
267

ขอมูลในตารางที่ 1-2 แสดงชวงปการเกิดดินถลมในพื้นที่ภาคใตและจํานวนเนื้อที่กรีดยางพาราได
ผลผลิต และผลผลิตตอไรซงึ่ จังหวัดทีม่ ปี ริมาณยางพาราและการเกิดดินถลมมากไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระบี่ สงขลา และสุราษฎรธานี ซึ่งสอดคลองกับจํานวนเนื้อที่กรีดยางพารา และผลผลิตตอไรที่มีมากที่สุด
ในพื้นที่ภาคใต
ทั้งนี้ การเกิดปญหาดินถลมจากการปลูกยางพาราสงผลกระทบตอกระบวนการประสิทธิภาพ
การผลิต ตลอดจนปญหาการจัดการโซอุปทานของยางพาราในอนาคตได ดังนั้นการวัดประเมินการจัดการ
โซอุปทานจะชวยลดตนทุนหรือคุณคาได Lankford (2004) กลาวถึงการวัดสมรรถนะของโซอุปทาน
ได 3 ดาน ไดแก 1) ดานความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยใหความสําคัญกับตนทุนการผลิตที่ตํ่าที่สุด
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(Minimizing Cost) 2) ดานการตอบสนอง (Responsiveness) พิจารณาจากการลดลงของสินคาคงคลัง
และ 3) ดานประสิทธิผล (Effectiveness) จะมีความสัมพันธกบั การสรางคุณคาใหกบั ลูกคาในระยะยาว เปนตน
เชนเดียวกับการประเมินการจัดการโซอุปทานยางพาราในพื้นที่เสี่ยง สงผลตอประสิทธิภาพดานการจัดการ
และการผลิตลดลง ผลผลิตไมไดเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดเบื้องตนได นอกจากปญหากระบวนการผลิต
และหวงโซอุปทานแลว ปญหาเรื่องการจัดการสวนยางพาราเปนสิ่งสําคัญ Koonathamdee (2016)
กลาววาการจัดการดานการผลิตผานโครงการของรัฐในอดีตตัง้ แตป พ.ศ. 2553 เนนการเพิม่ ผลผลิตยางพารา
เนือ่ งจากระดับราคาอยูใ นระดับสูง ผลจากโครงการของรัฐบาลดังกลาวทําใหปญ
 หาราคายางตกตํา่ อยางตอเนือ่ ง
ในปจจุบัน ซึ่งรัฐบาลพยายามเจรจากับภาคเอกชนสรางความรวมมือในการแปรรูปผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น
จากปญหาที่กลาวขางตนเกี่ยวกับปญหาในพื้นที่เสี่ยงจากการเกิดดินถลมและพื้นที่เพาะปลูก
ยางพาราพบวา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดสงขลา เปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ที่ควรพิจารณาถึงประสิทธิภาพการผลิต การเพาะปลูกยางพารา ตลอดจนการสนับสนุนโครงการของรัฐบาล
ที่สรางความรวมมือในการแปรรูปผลผลิตยางพาราและเพิ่มมูลคา ทําใหผูวิจัยตองการศึกษาประสิทธิภาพ
เชิงเทคนิคจากการปลูกยางพาราในพื้นที่เสี่ยงดินถลมและปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของ
ผูผ ลิตยางพารา โดยปจจัยทีท่ าํ การศึกษาเปนปจจัยการผลิตจากการปลูกยางพารา ปจจัยการผลิตทีเ่ กีย่ วของ
ตอความไมมีประสิทธิภาพที่ควบคุมไมได และปจจัยที่เกี่ยวของ ทั้งนี้การศึกษาไดรวบรวมขอมูลปจจัย
ที่มีผลตอความไมมีประสิทธิภาพที่ควบคุมไมไดจากแหลงตางๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2558 เชน
สถิตอิ ณ
ุ หภูมิ ปริมาณนํา้ ฝน และความเร็วลมผิวพืน้ เปนตน การวิเคราะหขอ มูลเพือ่ หาประสิทธิภาพเชิงเทคนิค
โดยอาศัยแบบจําลองฟงกชนั่ การผลิตดวยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) การทดสอบรูปแบบฟงกชนั
การผลิตที่เหมาะสมจะใชคาสถิติทดสอบ Wald Test และฟงกชันการผลิตแบบ Translog Function
เพื่ อ ประมาณค า Production Frontier หาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง เทคนิ ค การผลิ ต ใช วิ ธี
Maximum - Likelihood Estimation จะเปนแนวทางในการสงเสริมการปลูกยางพาราและพืชเสริม
ตลอดจนใหคําแนะนําแกเกษตรกรผูปลูกยางพาราถึงปจจัยจําเปนและเปนขอเสนอเชิงนโยบายใหภาครัฐ
และหนวยงานวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ในระยะยาวตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (Technical Efficiency) ของผูผลิตยางพาราใน
พื้นที่เสี่ยงดินถลมภาคใต พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของผูผลิตยางพาราในพื้นที่เสี่ยงดินถลม
ภาคใต พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดประสิทธิภาพการผลิตทางเศรษฐศาสตร
Ryan & Smith (1954) กลาวถึงประสิทธิภาพของคน (Human Efficiency) วาแสดงความสัมพันธ
ในแงบวกกับสิ่งที่ทุมเทใหกับงาน ซึ่งประสิทธิภาพในการทํางานนั้นมองจากมุมของการทํางานแตละบุคคล
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ใหกับงาน เชน การทํางานของบุคคลกับผลลัพธที่ไดจากงานนั้นๆ
Avkiran (2001) และ Harnhirun (2005) ใหคํานิยามคําวาประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการ
ผลิตหรือการใหบริการ โดยใชปจ จัยการผลิตนอยทีส่ ดุ ดังนัน้ การวัดประสิทธิภาพขององคกรจึงมักจะอยูใ นรูป
Input และ Output โดย Farrell (1957) กลาวถึงประสิทธิภาพประกอบดวย 2 ประสิทธิภาพ คือ ประสิทธิภาพ
ทางดานเทคนิค (Technical Efficiency) และประสิทธิภาพทางดานการจัดสรร (Allocative Efficiency)
ซึ่งประสิทธิภาพทางดานเทคนิคจะแสดงถึงความสามารถของหนวยผลิตที่จะผลิตผลผลิตใหไดมากภายใต
ทรัพยากรทีม่ อี ยูจ าํ กัด สวนประสิทธิภาพทางดานการจัดสรรจะแสดงความสามารถของหนวยผลิตทีจ่ ะสามารถ
ใชปจจัยการผลิตในสัดสวนที่เหมาะสมภายใตเงื่อนไขของระดับราคาปจจัยการผลิตที่เปนอยู เชนเดียวกับ
Untong (2013) และ Rungsuriyawiboon (2011) กลาวถึง การวิเคราะหประสิทธิภาพและอัตราสวน
ชองวางทางเทคโนโลยี โดยแนวคิดประสิทธิภาพทางเทคนิคจะพิจารณาเสนพรมแดนการผลิต (Technical
Efficiency) แสดงการใชเทคนิคการผลิตทีเ่ หมาะสมรวมทัง้ ประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการกระบวนการ
ผลิต วิธีการที่ใชคือ Data Envelopment Analysis (DEA) และ Stochastic Frontiers เขามาประยุกต
ใชกบั ปจจัยการผลิตภายใตตลาดแขงขันสมบูรณไดโดยพิจารณากระบวนการผลิตหนึง่ ทีใ่ ชเปนปจจัยการผลิต
(x) เพือ่ ใหไดผลผลิต (y) เสน OF คือเสนพรมแดนการผลิต (Production Frontier) แสดงประสิทธิภาพผลผลิต
มากที่สุดที่สามารถผลิตไดจากการใชปจจัยการผลิตที่ระดับตางๆ ดังภาพที่ 1
Y2/X1

O

R
B
Q

Q’
A
R

0

F

Y1/X1

ภาพที่ 1: ประสิทธิภาพทางดานเทคนิคและประสิทธิภาพทางดานการจัดสรร
ที่มา: Harnhirun (2005)
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เสนพรมแดนการผลิต (Production Frontier) แสดงความสามารถในการทดแทนกันของปจจัย
การผลิตในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อหนวยผลิตใดๆ ที่ทําการผลิตบนเสนดังกลาว แสดงวามีประสิทธิภาพ
การผลิต คือ ขณะที่หนวยผลิตใดที่ผลิตอยูภายในพื้นที่ใตเสน เชน หนวยการผลิต A ยอมแสดงวาหนวยผลิต
นั้นไมมีประสิทธิภาพในการผลิต และหากตองการทําใหประสิทธิภาพสูงสุดควรทําการผลิต ณ จุด Q ดังนั้น
ระยะหางจาก A และ Q คือ จํานวนผลผลิตที่จะสามารถเพิ่มขึ้นได โดยไมตองเปลี่ยนแปลงจํานวนปริมาณ
ปจจัยการผลิต ซึ่งคือความไมมีประสิทธิภาพของหนวยผลิต A
ภายใตแนวคิดประสิทธิภาพทางดานเทคนิค Technical Efficiency (TE) สามารถวัดไดจากสัดสวน
ของปริมาณทีห่ นวยผลิตผลิตไดเทียบกับทีค่ วรจะได ซึง่ คือ OA/OQ หากสามารถหาคาผลผลิตทัง้ สองประเภทได
จะสามารถสรางเสนราคาผลผลิตออกมาเปนเสนรายไดเทากัน (เสน RR) สวนการวัดประสิทธิภาพ
ในการจัดสรรทรัพยากร Allocative Efficiency (AE) ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขตลาดแขงขันสมบูรณสามารถ
วัดไดจากระยะหางของ OQ ตอ OB หรือ OQ/OB และประสิทธิภาพรวม (Total Economic Efficiency)
จะไดเทากับสมการ

จากสมการแสดงระดับรายไดที่สูญเสียไป เมื่อเทียบกับรายไดสูงสุดที่ควรได โดย OA เปน
ผลทีม่ าจากความไมมปี ระสิทธิภาพทางเทคนิคและระยะจาก OA ไปยัง OB คือระดับรายไดทคี่ วรจะไดแตเสียไป
เพราะเลือกสัดสวนของการผลิตสินคาไมสอดคลองกับระดับราคาของผลผลิตนั่นเอง ซึ่งคาประสิทธิภาพจะ
มีคาระหวาง 0-1
แนวคิด DEA ตามแบบจําลองดังกลาวถูกพัฒนาโดย Charnes, Cooper & Rhodes (1978)
มีลักษณะเปน Fractional Programming
แบบจําลอง 1
Subject to constraints
โดยที่

J = 1,2,3 …, n

การแกไขปญหาเพื่อหาคาดัชนีประสิทธิภาพเทคนิคความสัมพันธตามแบบจําลองที่ 1 มีรูปแบบ
เปน Nonlinear ในการคํานวณสามารถทําใหงายมากขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนแบบจําลอง 1 ใหอยูในรูป
Ordinary Linear Programming (OLP) ซึ่งใหคาดัชนีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคสัมพัทธเทากับแบบจําลอง
1 ในแบบจําลองยอยแตละประเภทตางมีทงั้ ปญหาในแบบจําลองขัน้ ตอนหรือแบบปฐมภูมิ (Primary Problem)
และปญหาควบคู (Dual Problem) แนวคิด CCR DEA Model เปนการมุงวัดประสิทธิภาพสัมพัทธ (Relative
Efficiency) กรณีที่มีผลผลิตและปจจัยการผลิตหลายชนิดของหนวยการตัดสินใจการผลิตหนึ่งๆ Decision
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Making Unit (DMU) ซึ่งคํานวณไดจากสมการ โดยสมมติวามี DMI จํานวน nDMU ที่ตองพิจารณา
แตละ DMU ก็ใชปจจัยการผลิตจํานวน m ชนิดที่แตกตางกันเพื่อผลิตสินคาจํานวน s ชนิดที่แตกตางกัน
กลาวถึง DMUj จะใชปจจัยการผลิต Xij เพื่อผลผลิต Yrj โดยที่ Xij กับ Yrj มีคามากกวาหรือเทากับศูนยและ
DMU อยางนอยมีปจจัยการผลิตและผลผลิตหนึ่งชนิดที่มีคามากกวาศูนย

โดยที่

Ei คือ ประสิทธิภาพของหนวยที่ 1
u1 คือ คาถวงนํ้าหนักของผลผลิต r
y1 คือ ปริมาณผลผลิต r จากหนวยที่ 1
คือ คาถวงนํ้าหนักของปจจัยการผลิต j จากหนวยที่ 1
vj คือ ปริมาณปจจัยการผลิต j ที่ใชในหนวยที่ 1

นิยามศัพท
1. ปจจัยการผลิตยางพารา หมายถึง ปจจัยในการผลิตที่กอใหเกิดคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ
ผูผลิต เชน คาจางแรงงาน คาวัตถุดิบ คาปุย และคาเชาพื้นที่เพาะปลูก เปนตน
2. ปจจัยทีเ่ กีย่ วของตอความไมมปี ระสิทธิภาพทีค่ วบคุมไมได หมายถึง ตัวแปรทีไ่ มสามารถควบคุม
ไดจากสิ่งใด เชน ปริมาณนํ้าฝนและความชื้น ความแรงของลม สภาพอากาศ และปริมาณนํ้าฝน เปนตน
3. ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค หมายถึง ความสามารถของหนวยผลิตที่สามารถผลิตผลผลิตใหได
มากที่สุดภายใตทรัพยากรที่มีอยูนั่นเอง
4. สวนสมรม หมายถึง การปลูกพืชที่มีความหลากหลายในพื้นที่เดียวกัน เชน มังคุด ทุเรียน และ
กลวย เปนตน

สมมติฐานในการวิจัย
1. ปจจัยการผลิตยางพารามีผลตอประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในพื้นที่เสี่ยงดินถลมภาคใต
2. ปจจัยที่เกี่ยวของตอความไมมีประสิทธิภาพที่ควบคุมไมไดมีผลตอประสิทธิภาพการผลิต
ยางพาราในพื้นที่เสี่ยงดินถลมภาคใต

วิธีการวิจัย
1. ตัวแปรและการวัดตัวแปร แบงออกเปน 2 สวนสามารถอธิบายไดดังนี้
1.1 ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพสามารถจําแนกออกเปน 2 ปจจัย
1.1.1 ปจจัยการผลิตยางพารา เชน แรงงาน คาจางแรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร และ
พื้นที่เพาะปลูก เปนตน
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1.1.2 ปจจัยที่เกี่ยวของตอความไมมีประสิทธิภาพที่ควบคุมไมได เชน ปริมาณนํ้าฝน
สภาพอากาศ และความแรงลม เปนตน
1.2 ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคจากการปลูกยางพารา
2. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล
การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล โดยผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมชลประทาน สํานักงานเกษตรและสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเปนขอมูลเกี่ยวกับปริมาณนํ้าฝน
สภาพอากาศและความแรงลม พืน้ ทีใ่ นการเพาะปลูกยางพารา และทําการตรวจสอบขอมูลตัง้ แตป พ.ศ. 2550
– พ.ศ. 2558 และจัดการขอมูลเปนรายเดือน จําแนกตามพืน้ ทีร่ ายจังหวัด คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎรธานี
และจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ผูวิจัยไดจัดการปรับขอมูลในชวงเวลาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจน
หนวยวัดในแตละพื้นที่ เชน ปริมาณนํ้าฝน (มิลลิเมตร) และพื้นที่เพาะปลูก (ไร) เปนตน
ผูวิจัยจะทําการสรางแบบแบบจําลองฟงกชั่นการผลิตดวยวิธี Data Envelopment Analysis
(DEA) เพื่ อ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานปลู ก ยางพาราในพื้ น ที่ เ สี่ ย ง โดยใช ห ลั ก การและทฤษฎี
ของแบบจําลองเชิงเสน Linear Programming (LP) ซึ่งเปนพื้นฐานในการกําหนดคาดัชนีประสิทธิภาพ
(Efficiency Index) ทัง้ นีว้ ธิ ี DEA มีลกั ษณะสําคัญประกอบไปดวยหนวยผลิตซึง่ มีชอื่ เรียกเฉพาะสําหรับวิธกี าร
วาหนวยตัดสินใจการผลิตหนึ่งๆ Decision Making Unit (DMU) หลายหนวยที่ใชปจจัยการผลิต (Input)
หลายชนิดในการผลิต ทั้งนี้นําขอมูล Input-oriented DEA Variable Returns to Scale Model (Banker,
Charnes & Cooper, 1984) เพื่อสรางเสนขอบเขตประสิทธิภาพการผลิตจากขอมูลกลุมตัวอยางเรียกวา
Piecewise Linear Production Frontier ซึ่งจะไมมีการกําหนดรูปแบบของฟงกชันและรูปแบบการกระจาย
สามารถวิเคราะหปจจัยการผลิตและผลผลิตไดมากกวา 1 ชนิด ซึ่งคา DEA แสดงอัตราสวนระหวางผลผลิต
รวมถวงนํา้ หนัก (Weighted Outputs) กับปจจัยการผลิตรวมถวงนํา้ หนัก (Weighted Inputs) ของ DMU นัน้ ๆ
การวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการปลูกยางพาราในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎรธานี โดยการวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคดวย
วิธี Data Envelopment Analysis (DEA) ภายใตขอสมมติ Variable Returns to Scale (VRS) โดยพิจารณา
ในมุมมองทางดานปจจัยการผลิต (Input Oriented) และการวิเคราะหขอมูลจะใชการวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปโดยใชหลักและทฤษฎีแบบจําลองเชิงเสน (Linear Programming) ในการหาประสิทธิภาพ
เชิงเทคนิคการปลูกยางพาราในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง อาศัยแบบจําลองดัง้ เดิมของ Charnes, Cooper & Rhodes (1978)
ดังนี้

Subject to constraints
โดยที่

J = 1,2,3 …, n
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การแกปญหาเพื่อหาคาดัชนีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคสัมพันธ ตามแบบจําลอง มีรูปแบบเปน
Nonlinear ในการคํานวณเพือ่ ใหงา ยตอการวิเคราะห จะทําการปรับเปลีย่ นแบบจําลองใหอยูใ นรูป Ordinary
Linear Programming ซึง่ คาจะเทียบเทากับแบบจําลอง 1 ในแบบจําลองยอยแตละประเภทตางมีปญ
 หาขัน้ ปฐม
(Primary Problem) และปญหาควบคู (Dual Problem) สามารถปรับเปลี่ยนไดคือ Input Normalization
และ Output Normalization
ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นีจ้ ะใชขอ มูลทุตยิ ภูมจิ ากหนวยงานตางๆ ทัง้ ปจจัยทีค่ วบคุมไดและปจจัยทีค่ วบคุม
ไมได ตัง้ แตป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2558 และจัดการขอมูลเปนรายเดือน นํามาวิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิภาพ
เชิงเทคนิคสัมพันธ แบบจําลองดังนี้

Subject to constraints

Ã¥
Â¨³

,
,
Å¤n¼Îµ´Á¦ºÉ°®¤µ¥

0

โดยกําหนดให PC คือ ปจจัยการผลิตยางพาราที่ควบคุมได (คาจางแรงงาน พื้นที่เพาะปลูก และ
ตนทุนอื่นๆ) PU คือ ปจจัยที่เกี่ยวของตอความไมมีประสิทธิภาพที่ควบคุมไมได (สภาพอุณหภูมิของอากาศ
ปริมาณนํ้าฝน และจํานวนวันฝนตก เปนตน) KL คือ ปริมาณรับซื้อหรือผลผลิตยางพาราในแตละพื้นที่
คือ คา Slack ของคาใชจายหรือปจจัยการผลิตยางพารา
คือ คา Slack ของ
สวน
คือ
ปจจัยที่เกี่ยวของตอความไมมีประสิทธิภาพที่ควบคุมไมไดจากการปลูกยางพารา และ
คา Slack ของปริมาณรับซื้อหรือผลผลิตยางพาราในแตละพื้นที่ (DMUk)
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µ¦µ¸É 3
{´¥µ¦¨· (Input) Â¨³¨¨· (Output) °µ¦Îµªnµ¦³··£µ¡
´ ´¥¸ÉµÎ ®´´¥µ¦¨· ,QSXW 
¨¨· (Output)
{´¥µ¦¨·¥µ¡µ¦µ
nµoµÂ¦µ (Wage)
¦·¤µ¥µ¡µ¦µ (Y)
¡ºÊ¸ÉÁ¡µ³¨¼ (LandUse)
nµÄoµn ¥°ºÉ (Expenditure)
{´¥¸ÉÁ¸É¥ª °o n°ªµ¤Å¤n¤¸
°»®£¼¤· (Temp)
¦·¤µ¥µ¡µ¦µ (Y)
¦³··£µ¡¸É ª»¤Å¤nÅo
¦·¤µÊÎµ  (Rain)
Îµªª´¸É  (Rain Day)
ªµ¤Á¦Èª¨¤·ª¡ºÊ (Wind)

ตัวแปรปจจัยการผลิตยางพารา (Input)
X1 =
คาจางแรงงาน (บาท)
X2 =
พื้นที่เพาะปลูก (ไร)
X3 =
ตนทุนอื่นๆ (ปุย ยาฆาแมลง)
ตัวแปรปจจัยที่เกี่ยวของตอความไมมีประสิทธิภาพที่ควบคุมไมได (Input)
X4 =
อุณหภูมิของอากาศ (องศาเซลเซียส)
X5 =
ปริมาณนํ้าฝน (มิลลิเมตร)
X6 =
จํานวนวันที่ฝนตก (วัน)
X7 =
ความเร็วลมผิวพื้น (น็อต)
ตัวแปรผลผลิต (Output)
Y1 =
ปริมาณผลผลิตยางพารา (กิโลกรัม/ไร)
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การประมาณคา Production Frontier เพื่อหาปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิต ตลอดจนการประมาณคาสมการความไมมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค
ในการผลิตและการหาระดับประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิต การวิเคราะหหารูปแบบฟงกชันการผลิต
ที่เหมาะสมกับงานวิจัยในครั้งนี้ จะใชคาสถิติทดสอบ Wald Test โดยจะทําการทดสอบพิจารณาจากคา
Chi-Squared ที่คํานวณไดและทําการเปรียบเทียบกับคาวิกฤต
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ผลการวิจัย
การศึกษาความมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (Technical Efficiency) และปจจัยทีม่ ผี ลตอประสิทธิภาพ
เชิงเทคนิคของผูผ ลิตยางพาราในพืน้ ทีเ่ สีย่ งดินถลมภาคใต 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎรธานี
และจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลสรุปขอมูลตัวแปรที่ใชในการศึกษา ดังตารางที่ 4 – ตารางที่ 6
ตารางที่ 4
คาสถิติทดสอบสมมติฐานโดย Wald Test

Îµ®
H0 : ȕ1+ȕ2+ȕ3+ȕ4= 1 Äo
Cobb-Douglas Äµ¦«¹¬µ

Chi-squared
n µª·§ (Sig. OHYHO
.634

.397

n µµ¦¡·µ¦µ
·Á H0 ¥°¤¦´ H1 Äo
Translog Function Ä
µ¦«¹¬µ

จากตารางที่ 4 ผลที่ไดรับจากการทดสอบสมมติฐานพบวา คา Chi-squared ที่คํานวณไดมีคาสูง
กวาคาวิกฤต (Sig. level) แสดงใหเห็นวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายถึง H0 : β1+β2+β3+β4 ≠ 1 สรุปไดวา รูปแบบฟงกชนั การผลิตแบบ Translog Function มีความเหมาะสม
เพื่อใชในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ นั่นคือจะใชการประมาณการคาพารามิเตอรตามสมการ Production
Frontier
ผูวิจัยยังทําการประมาณคาแบบจําลองเพื่อหาคาความไมมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคจากการผลิต
ตองมีการทดสอบสมมติฐานวาแบบจําลองนั้นมีความไมมีประสิทธิภาพอยูในแบบจําลอง ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5
คาสถิติทดสอบสมมติฐานโดย Generalized Likelihood-Ratio

Îµ®
H0 :
Âªµ¤Å¤n¤¸
¦³··£µ¡ (Inefficiency)

°
23.537

0.05
11.46

n µµ¦¡·µ¦µ
·Á H0 ¥°¤¦´ H1 Â
¹ªµ¤¤¸¦³··£µ¡Ä
Inefficiency

จากการทดสอบคาสถิติ Generalized Likelihood-Ratio ขางตน พบวาคาสถิติที่ทําการทดสอบ
É
มีคามากกวาคาวิกฤติที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 แสดงวาจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายถึง H0 :

นั่นเอง
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การวิเคราะหการประมาณคาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของผูผลิตยางพาราใน
พื้นที่เสี่ยงดินถลม จะประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตยางพาราแบบ
Production Frontier ที่กําหนดโดยวิธี Maximum Likelihood Estimation สามารถแสดงฟงกชันแบบ
Translog Function ดังนี้
สงขลา

สุราษฎรธานี

นครศรีธรรมราช

สมการการผลิตแบบ DEA Production Frontier ผานฟงกชันการผลิตแบบ Translog Function
โดยกําหนดใหปริมาณผลผลิตยางพาราเปนตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระประกอบดวยคาจางแรงงาน
พืน้ ทีเ่ พาะปลูก และตนทุนอืน่ ๆ และปจจัยทีเ่ กีย่ วของตอความไมมปี ระสิทธิภาพทีค่ วบคุมไมได ประกอบดวย
อุณหภูมขิ องอากาศ ปริมาณนํา้ ฝน จํานวนวันทีฝ่ นตก และความเร็วลมผิวพืน้ ผลการประมาณคาพารามิเตอร
ดวยวิธี Maximum-Likelihood พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณผลผลิตยางพาราซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 90 และ 80 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิคจากการปลูกยางพาราในพื้นที่เสี่ยงทั้ง 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต พบวาทําการผลิตอยูบ นเสนขอบเขตประสิทธิภาพ (Efficiency Frontier) ซึง่ คาสัมประสิทธิข์ องตัวแปร
คาจางแรงงาน (β1) และพืน้ ทีเ่ พาะปลูก (β2) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันทัง้ 3 จังหวัดคือ จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช มีคา สัมประสิทธิเ์ ทากับ 0.317 0.348 และ 0.262 แตตวั แปร
ตนทุนอื่นๆ (β3) กลับมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับผลผลิต มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -6.518 -5.350
และ -5.225 ตามลําดับ
สวนผลการประมาณสมการความไมมีประสิทธิภาพการผลิตยางพารา (Inefficiency Effect) ไดแก
ปจจัยอุณหภูมขิ องอากาศ (Z1) ปริมาณนํา้ ฝน (Z2) จํานวนวันฝนตก (Z3) และความเร็วลมผิวพืน้ (Z4) สามารถ
แสดงสมการความไมมีประสิทธิภาพทั้ง 3 จังหวัด ดังนี้
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สงขลา
สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช
จากการศึกษาตัวแปร Z1 และ Z2 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 แตตัวแปร Z3
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 80 อยางไรก็ตามขอมูลที่มีอยูไมอาจสรุปไดวาจํานวนวัน
ฝนตก Z3 มีอิทธิพลตอความไมมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการปลูกยางพารา ในขณะเดียวกันอุณหภูมิ
สภาพอากาศ Z1 และปริมาณนํา้ ฝน Z2 ลวนมีบทบาทสําคัญในการปลูกยางพารา ถาตองการใหประสิทธิภาพ
การปลูกยางพาราเพิม่ ขึน้ ควรจะเลือกบริเวณและสถานทีก่ ารปลูกยางพาราใหเหมาะสมกับพืน้ ทีท่ งั้ ความชืน้
และอุณหภูมิเพื่อใหไดปริมาณยางพาราเพิ่มขึ้น
สวนปจจัยทีค่ วบคุมไมได มีปจ จัยอุณหภูมขิ องอากาศ (Z1) มีคา เปนลบ แสดงใหเห็นถึงสภาพอุณหภูมิ
ของอากาศทีม่ ากขึน้ จะทําใหความไมมปี ระสิทธิภาพลดลงจริง นัน่ คือประสิทธิภาพในการปลูกยางพาราเพิม่ ขึน้
ในขณะที่คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรปริมาณนํ้าฝน (Z2) และจํานวนวันฝนตก (Z3) มีคา δ 2 และ δ 3
เปนบวก และมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ รอยละ 90 และรอยละ 80 ตามลําดับ เปนเหตุใหยอมรับ
สมมติฐานทีว่ า ปริมาณนํา้ ฝนและจํานวนวันฝนตกในการปลูกยางพาราทีม่ ากขึน้ จะทําใหความมีประสิทธิภาพ
ลดลง และการวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตดวยวิธี DEA ใน 3 จังหวัดไดแก จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช มีคาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตเฉลี่ยอยูที่ 0.851
สามารถจําแนกไดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคจากการปลูกยางพาราจําแนกรายจังหวัด

´®ª´
 ¨µ
»¦µ¬¦rµ¸
¦«¦¸¦¦¤¦µ

¦³··£µ¡Á·Á·
0.822
0.890
0.843

ตารางที่ 6 แสดงคาดัชนีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคจากการปลูกยางพาราจําแนกรายจังหวัด โดยดัชนี
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค Technical Efficiency (TE) อยูระหวาง 0-1 ซึ่ง TE = 1 หมายถึง หนวยผลิตดังกลาว
มีการใชสัดสวนของปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพในขณะที่ TE นอยกวา 1 แสดงใหเห็นถึงระดับ
ของความไรประสิทธิภาพของหนวยผลิตดังกลาว ซึ่งคา TE ของจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช
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และจังหวัดสงขลามีคาเทากับ 0.890 0.843 และ 0.822 ตามลําดับ อยูในชวงที่สูง แตยังคงอยูในระดับ
ทีน่ อ ยกวาเกณฑอาจเปนเพราะปจจัยทีค่ วบคุมไมไดคอื ตัวแปรปริมาณนํา้ ฝน (Z2) และจํานวนวันฝนตก (Z3)
ซึง่ ในพืน้ ทีด่ งั กลาวมีปริมาณนํา้ ฝนและชวงเวลาวันฝนตกจํานวนมากสงผลตอประสิทธิภาพการปลูกยางพารา
ขอสังเกตปริมาณนํ้าฝนที่เหมาะสมในการปลูกยางพาราไมนอยกวา 1,250 มิลลิเมตรตอปนั่นเอง

อภิปรายผลการวิจัย
ประสิ ท ธิ ภ าพทางเทคนิ ค จากการปลู ก ยางพาราในพื้ น ที่ เ สี่ ย งทั้ ง 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
พบวาทําการผลิตอยูบนเสนขอบเขตประสิทธิภาพ (Efficiency Frontier) ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
คาจางแรงงาน (β1) และพื้นที่เพาะปลูก (β2) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน เชนเดียวกับงานวิจัยของ
Leksakon (2010) ทีก่ ลาวถึงปจจัยคาจางแรงงานและจํานวนแรงงานมีความสําคัญในการผลิตขาวจาวนาปรัง
มีคาเฉลี่ย 13.53 ชั่วโมงตอไร สวน Aousombatkun (2002) กลาวถึงปจจัยแรงงานและเครื่องจักรกลมีผลตอ
กระบวนการผลิตผลผลิตทางการเกษตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สวนตัวแปรตนทุนอื่นๆ (β3) กลับมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับผลผลิต เชนเดียวกับงานวิจัย
ของ Leksakon (2010) และ Arayarattanakul (2003) ที่กลาวถึงความสัมพันธของปจจัยการผลิตอื่นๆ
ในทิศทางตรงขามกับผลผลิตนั่นเอง สวนงานวิจัยของ Thimayom (2010) ทําการประมาณปจจัยที่มีผลตอ
การผลิตขาว และปจจัยการผลิตที่สอดคลองและมีความสําคัญ ไดแก ปจจัยปริมาณ เมล็ดพันธุ คาใชจาย
การใชสารเคมี และคาปุย จะทําใหปริมาณผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 0.12 และ 0.02 ตามลําดับ
สวน Aousombatkun (2002) กลาวสนับสนุนวาปจจัยแรงงานและคาจางภาคเกษตรมีอทิ ธิพลตอกระบวนการ
ผลิตผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมาก
สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรปริมาณนํ้าฝน (Z2) และจํานวนวันฝนตก (Z3) มีคา 2 และ 3
เปนบวก และมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ รอยละ 90 และรอยละ 80 ตามลําดับ เปนเหตุใหยอมรับ
สมมติฐานทีว่ า ปริมาณนํา้ ฝนและจํานวนวันฝนตกในการปลูกยางพาราทีม่ ากขึน้ จะทําใหความมีประสิทธิภาพ
ลดลง สอดคลองกับงานวิจยั ของ Sayan & Limsakul (2015) ทีแ่ สดงปริมาณนํา้ ฝนสงผลกระทบตอความผิดปกติ
ของการปลูกยางพารา คือชวงมีนาคมปริมาณนํ้าฝนมีนอยหรือชวงหนาแลง มีแนวโนมของปริมาณอยาง
มีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99

สรุป
การพิ จ ารณาประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง เทคนิ ค จากการปลู ก ยางพาราในพื้ น ที่ เ สี่ ย งดิ น ในพื้ น ที่ ภ าคใต
ในชวงป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2558 แสดงขอมูลปจจัยการผลิตทั้งควบคุมไดและควบคุมไมได พบวา การปลูก
ยางพาราทั้ง 3 จังหวัด ทําการผลิตอยูบนเสนขอบเขตประสิทธิภาพ (Efficiency Frontier) ซึ่งคาสัมประสิทธิ์
ของตัวแปร คาจางแรงงาน (β1) และพื้นที่เพาะปลูก (β2) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ปจจัย
ที่ควบคุมไมได มีปจจัยอุณหภูมิของอากาศ (Z1) มีคา 1 เปนลบ แสดงใหเห็นถึงสภาพอุณหภูมิของอากาศ
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ที่มากขึ้น จะทําใหความไมมีประสิทธิภาพลดลงจริง นั่นคือประสิทธิภาพในการปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น
ดังนั้นหากทําการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในพื้นที่อื่นๆ ที่ไมเกิดปญหาสภาพแวดลอมและเหมาะสม
กับสภาพดินเพือ่ ไมใหเกิดการเสือ่ มของดิน จะสามารถนําไปสูก ารจัดพืน้ ทีโ่ ซนนิง่ (Zoning) การปลูกยางพารา
อยางเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น อีกทั้งแนวคิดการการปลูกพืชแบบสมรม (สวนผสม) แทนการปลูกสวนยางพารา
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ภายหลังราคายางพารามีแนวโนมลดลง ซึ่งการปลูกพืชแบบสมรมสามารถสรางรายได
มากกวาและลักษณะทางกายภาพของตนทุเรียน กลวย และมังคุดมีรากแกวและรากฝอยสามารถยึดดิน
ไดมากกวาลดการเกิดดินถลมได
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