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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1 การศึกษาดานการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับการผลิตผักปลอดสารพิษมีการศึกษาในประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
การศึกษาเร่ือง การสงเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารคุณภาพ : ระบบการผลิตผักปลอด
สารพิษในจังหวัดเชียงใหมของ พฤกษและคณะ (2543) พบวาการทําการเกษตรปลอดสารพิษใน
จังหวัดเชียงใหมนั้น ไดรับการสงเสริมจากหนวยงานตางๆทั้งจากภาครัฐ และเอกชน อยู 3 
หนวยงานดวยกันคือ 1. กรมสงเสริมการเกษตร ไดสงเสริมใหเกษตรกรปลูกผักอินทรียและผัก
ปลอดสารพิษโดยวิธีการกางมุงตาขายในลอน เพื่อปองกันแมลงศัตรูพืชรวมไปถึงการสงเสริมดาน
การตลาดและการใหบริการตรวจสอบสารพิษตกคางในผลผลิต แตไมมีการจัดดานการตลาดกลาง
เพื่อรับซ้ือขายผลผลิตอยางถาวร 2. มูลนิธิโครงการหลวงดอยคําไดสนับสนุนทางดานขอมูลวิชาการ
และดานปจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธผัก ปุย รวมไปถึงการตรวจสอบสารพิษตกคางและคุณภาพ
ของผลผลิต ตลอดจนดานการตลาดโดยการรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษกลุม
ตําบลโปงแยงโดยตรง 3. องคกรพัฒนาเอกชน (อพช.) มุงเนนท่ีการสงเสริมองคกรชุมชนเพื่อใหเกดิ
การพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ไดมีการจัดอบรมดานแนวคิด ประชาสังคม และการปฏิบัติดาน
การเกษตรอินทรีย โดยมีเจาหนาท่ีภาคสนามคอยใหการตรวจสอบคุณภาพผักและสารเคมีตกคางใน
ผักและติดตามผลพรอมท้ังต้ังตลาดชุมชนอยางถาวรเพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกรผูปลูกพืช
ปลอดสารพิษมาจําหนาย ในช่ือท่ีรูจักกันวาตลาดอ่ิมบุญ ในสวนของการผลิตนั้นพบวากลุม
เกษตรกรมีระบบการผลิตท่ีแตกตางกัน ขาดการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับดานของตลาด จึง
ทําใหผลผลิตท่ีไดไมมีความสัมพันธกับตลาดเกิดปญหาผลผลิตขาดตลาดและลนตลาด สงผลให
รายไดของเกษตรกรไมแนนอน  
 

การศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของผักปลอดสารพิษเพื่อการคา 
โดย ดลยา (2543) ไดมีการศึกษาถึงตนทุนทางดานตางๆ และผลตอบแทนทางการเงินโดยอาศัย
วิธีการวิเคราะหทางการเงิน อันไดแก การวิเคราะหระยะเวลาการคืนทุน (Pay back period : PB) 
มูลคาผลตอบแทนของเงินสุทธิ(NPV) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) และอัตรา
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ผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) โดยทําการศึกษาเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษในตําบล
โปงแยง จังหวัดเชียงใหม ปการเพาะปลูก 2542 จํานวน 42 ราย โดยใชอัตราสวนคิดลดรอยละ 7
พบวา การผลิตผักปลอดสารพิษท้ังแบบกางมุงและไมกางมุงมีความคุมคาตอการลงทุน โดยมีคา 
BCR มากกวา 1 และคา  IRR มากกวารอยละ 7 แตเม่ือเปรียบเทียบทางดานการลงทุนและ
ผลตอบแทน พบวา การผลิตผักปลอดสารพิษแบบกางมุงและไมกางมุงนั้นไมมีความแตกตางกัน 
สวนดานการจัดการ พบวาการปลูกผักแบบการมุงนั้นมีความยุงยากกวาการปลูกผักแบบไมกางมุง  

 
ดานการศึกษาการประมาณฟงกช่ันการผลิตหลายชนิดและประสิทธิภาพทางเทคนิคของ

การปลูกผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน ทําการศึกษาโดยประภัสสร (2545) 
โดยใชการวิเคราะหแบบพารามิเตอรโดยอาศัยฟงกช่ันพรมแดนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดท่ีมี
ลักษณะแบบเชิงสุมและดูคา Likelihood-Ratio Statistic (LR test) และกําหนดใหเวคเตอรผลผลิต
หลายชนิดเปนตัวแปรอธิบาย โดยใชขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษ ในปเพาะปลูก 
2543/2544 จํานวน 75 ราย มีตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปรท่ีสามารถอธิบายเวคเตอรผลผลิตหลายชนิด คือ 
ขนาดเน้ือท่ีเพาะปลูก ปริมาณแรงงาน ปริมาณปุยเคมี ปริมาณเมล็ดพันธุ ตัวแปรหุนการชลประทาน 
และสวนผสมการผลิตผัก ผลการศึกษา พบวา การผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรการในจังหวัด
เชียงใหมและจังหวัดลําพูน มีระดับประสิทธิภาพในชวงรอยละ 13.75 ถึงรอยละ 100.00 และมี
คาเฉล่ียเทากับรอยละ 77.53 เม่ือเปรียบเทียบความไมมีประสิทธิภาพของเกษตรทั้งสองพื้นท่ีพบวา
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมมีระดับประสิทธิภาพการผลิตท่ีตํ่ากวาเกษตรในจังหวัดลําพูน โดยมี
คาเฉล่ียระดับความไมมีประสิทธิภาพทางเทคนิคเทากับรอยละ 56.40 เกิดจากขนาดพ้ืนท่ีในการ
เพาะปลูกของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมนอยกวาเกษตรกรในจังหวัดลําพูน   

 
การศึกษาตนทุนและรายไดจากการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อการคา โดยเกียรติศักดิ์ (2533) 

ไดศึกษาการเพาะปลูกของเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษจํานวน 29 รายในพื้นท่ีเขตพระโขนง 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกไม
เกิน 5 ไร โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 กรณีคือ การผลิตปลอดสารพิษแบบใชโรงเรือนตาขาย
และการผลิตแบบนอกโรงเรือนตาขาย พบวา การผลิตผักแบบมีโรงเรือนตาขายมีตนทุนเฉล่ียไรละ 
49,108.36 บาท มีรายไดเหนือตนทุนเทากับ 17,637.83 บาทตอไร สวนผักท่ีปลูกนอกโรงเรือนมี
ตนทุนเทากับ 56,488.34 บาท มีรายไดเหนือตนทุนเทากับ 31,675.59 บาทตอไร แมวาการผลิตผัก
ในโรงเรือนตาขายมีตนทุนตอไรตํ่ากวาแตใหผลตอบแทนท่ีตํ่ากวาการผลิตผักนอกโรงเรือน 
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เนื่องมาจากการผลิตผักในโรงเรือนตาขายไดผลผลิตตอไรตํ่ากวาการผลิตผักนอกโรงเรือน ในขณะ
ท่ีราคาจากการขายผลผลิตเทากัน 

 
 การศึกษาศักยภาพการพัฒนาการจัดการดานตลาดผักปลอดสารพิษของเกษตรกรรายยอย 
กรณีศึกษาการขายฝาก ณ รานคาการเกษตรปลอดสารพิษ MCC( โดยมุงเนนศึกษาเกษตรกรหลักท่ี
นําสินคามาฝากขาย คือ เครือขายเกษตรกรแมปง ศึกษาดานการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาการ
จัดการของเกษตรกร ในดานการเก็บเกี่ยว การคัดบรรจุ ตัดแตง คุณภาพ ราคา ของท้ังเกษตรกร
ตัวแทนเกษตรกร จากการศึกษาพบวา การจัดการและความหลากหลายของสินคาของเกษตรกรนั้น
เกษตรกร ยังไมสามารถวางแผนการผลิตและการจัดการใหมีความเหลือมชวงเวลาของผลผลิตไดทํา
ใหผลผลิตบางชนิดมีปริมาณมากและนอย เนื่องจากปญหาการซํ้ากันของผลผลิต ของกลุม และการ
ซํ้ากันในระดับตัวแทนเกษตรกร ผลผลิตท่ีสําคัญคือ ถ่ัวฝกยาว ผักหวานบาน ฝกแมว ซ่ึงผลผลิต
เหลานี้มีสัดสวนการคัดท้ิง/คัดออกสูง ดานการต้ังราคาของผลผลิตของเกษตรกรน้ัน พบวา 
เกษตรกรจะอางอิงราคาทองตลาด และตนทุนของตนเองเปนหลัก เม่ือนําราคามาเปรียบเทียบกันจะ
มีความแตกตางคอนขางมากโดยมีการต้ังราคาสูงกวาราคาท่ีรับซ้ือจากลูกกลุม ณ ฟารมรอยละ 50-
400 
 

2.2 การประยุกตใชลิเนียรโปรแกรมมิ่งในการวางแผนการผลิต  
 

การประยุกตใชลิเนียรโปรแกรมม่ิงในวางแผนการผลิตทางการเกษตรน้ันเพื่อใหได
แผนการผลิตท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงท่ีสุดหรือไดรับผลกําไรสูงสุดภายใตปจจัยการผลิตท่ีมีอยูอยาง
จํากัดและภายใตสถานการณขอจํากัดอ่ืนๆ มีงานวิจัยท่ีไดศึกษาการวางแผนการผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงมีวัตถุประสงคและขอจํากัดของแบบจําลองแตกตางกันไป ดังเชน การศึกษาของ วรรณวิภา
(2546) และ นราธิป (2546) เปนการใชลิเนียรโปรแกรมม่ิงในการวางแผนการผลิต โดยคํานึงถึง
ชนิดของดินในการวิเคราะห โดย วรรณวิภา (2546) ไดศึกษาการวางแผนการผลิตพืชอายุส้ันท่ี
เหมาะสมในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขานํ้าแมกวง โดยพิจารณาถึงชนิดความแตกตางของกลุมดินและขอจํากดั
ของทรัพยากรการผลิต และใชลิเนียรโปรแกรมม่ิงมาใชในการวิเคราะหและวางแผน เพื่อให
เกษตรกรไดรับรายไดสุทธิสูงสุด การศึกษาไดแบงประเภทของดินออกเปน 4 ประเภท คือ 1. กลุม
ดินรวนปนทราย 2. ดินทราย 3. ดินเหนียว 4.ดินรวนปนทรายแปง  ผลการศึกษาพบวา ดินประเภทที ่
1 นั้นควรปลูกขาวเจานาปมะลิ105 กับขาวขาว กข15 สวนกลุมดินประเภทท่ี 2 ควรปลูกขาวเจามะลิ
105 กลุมดินประเภทที่ 3 ควรปลูกขาวเจาหอมมะลิ 105 และยาสูบ สวนดินประเภทที่4 ควรปลูกขาว
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เหนียวนาป กข6  สวนนราธิป (2546) ไดศึกษาเร่ือง การวางแผนการผลิตพืชอายุส้ันท่ีเหมาะสมใน
ลุมน้ําสาขาแมกกตอนลาง จังหวัดเชียงราย โดยไดแบงกลุมตามกลุมของดินออกเปน 5 กลุม คือ 1.
ดินนา-ดินทราย 2.ดินนา – ดินรวนดินเหนียว 3.ดินนา – ดินตื้นถึงลึกปานกลาง 4. ดินดอน – ดิน
รวนถึงดินปนทราย 5. ดินต้ืนถึงดินลึกปานกลาง พบวากลุมดินกลุมท่ี 1 ควรปลูกขาวเหนียว กข6 
กลุมท่ี 2 ควรปลูกขาวเหนียวนาป กข6 ขาวเจานาป ดอกมะลิ105 ในฤดูฝน และปลุกขาวโพดเล้ียง
สัตวปลายฝน ถ่ัวเหลืองพันธุเชียงใหม60 ในฤดูแลง สวนกลุมดินท่ี3 ควรปลูกขาวเหนียวนาป กข6 
ในฤดูฝน กลุมดินท่ี4 ควรปลูกขาวโพดฝกออนท้ังในฤดูฝนและฤดูแลง และในกลุมดินท่ี5 ควรปลูก
ขาวโพดเล้ียวสัตวตนฤดูฝน และปลายฝนดวยเพื่อใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิสูงสุดภายใตทรัพยากร
ท่ีมีอยูอยางจํากัด  

 
การวางแผนการผลิตพืชของจังหวัดเชียงรายโดยวิธีโปรแกรมเสนตรงและโปรแกรมความ

เส่ียง (Minimization of Total Absolute Deviation) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาแผนการผลิตพืชอายุ
ส้ันท่ีเหมาะสมในจังหวัดเชียงราย และนําลิเนียรโปรแกรมม่ิงมาเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหนั้น
พบวา ถาผลิตพืชตามแผนการผลิตท่ีไดจะทําใหรายไดเหนือตนทุนเพิ่มสูงข้ึนจากการผลิตตามปกติ 
โดยพบวาขาวโพดเล้ียงสัตวมีศักยภาพสูงสามารถปลูกเพื่อแขงขันกับขาวนาปรังได ผลการศึกษาท่ี
ไดแนะนําวาควรมีการผลิตขาวเหนียวนาป และขาวโพดเล้ียงสัตวในพื้นท่ีชลประทาน สวนในพื้นท่ี
นาน้ําฝนควรเลือกใหมีการผลิตขาวเจานาป ขาวเหนียวนาป ถ่ัวลิสง และพื้นท่ีปลูกพืชไรควรเลือก
ปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว กระเทียมและขาวฟาง  (ปยะพงษ, 2543)  

 
การวางแผนการผลิตพืชอายุส้ันบนท่ีสูงทางภาคเหนือของประเทศไทย กรณีศึกษา หมูบาน

แมสาใหม จังหวัดเชียงใหม  โดยคํานึงถึงเปาหมายในดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม โดยใช
แบบจําลองเชิงเปาหมาย (Goal Programming) ท่ีมีลักษณะถวงน้ําหนักในแตละวัตถุประสงค 
(Weighted goal programming, WGP) โดยกําหนดใหแตละวัตถุประสงคมีความสําคัญเทาๆ กัน 
การศึกษานี้ไดแบงพื้นท่ีการศึกษาออกเปน 4 พื้นท่ี ผลการศึกษาทําใหไดแผนการผลิตท่ีเหมาะสม
แนะนําใหเกษตรกรในแตละเขตพื้นท่ีเพาะปลูก ดังนี้ พื้นท่ีเขต 1 ปาคา ปลูกหัวไชเทา 10 ไร พื้นท่ี
เขต2 แมใน ปลูกแครอทและหัวไชเทาใชพื้นท่ีเพาะปลูก 40 ไร พื้นท่ีเขต3 ปางขมุ ปลูกขาวไร 34.39 
ไร ขาวโพดเล้ียงสัตว 4.93 ไร สวนในเขตท่ี4 พื้นท่ีทายหมูบาน ปลูกขาวไร 14.65 ไร ผักกาดหอม
หอ 30.60 ไร ผักกาดหวาน 28.43 ไร หัวไชเทา 15.64 ไร รวมแลวจะทําใหเกษตรกรไดรับรายได
เหนือตนทุนจากแผนการผลิตใหมเทากับ 3,882,501.86 บาท (สถิตพงศ, 2546) 
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ฑีฆา (2547) ไดทําการศึกษาเร่ือง แบบจําลองการตัดสินใจเลือกปลูกพืชของเกษตรกรใน
ลุมน้ําปงตอนบน โดยใชลิเนียรโปรแกรมม่ิงเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห การศึกษาไดแบงพื้นท่ี
ออกเปน 3 กลุมตามรูปแบบของการใชน้ําในแตละพื้นท่ี คือ พื้นท่ีน้ําชลประทานแบบกักเก็บ พื้นท่ี
น้ําชลประทานแบบเหมืองฝาย และพ้ืนท่ีอาศัยน้ําฝน ผลการศึกษาพบวา จากการใชลิเนียร
โปรแกรมม่ิงในการวางแผนการผลิตทําใหเกษตรมีรายไดเพิ่มสูงข้ึนเฉล่ีย 40,000 – 100,000 บาทตอ
ครัวเรือนตอป ซ่ึงเกษตรกรไดปลูกขาวเปนหลักในฤดูฝน และปลูกพืชผักในฤดูแลง สวนการใชน้ํา
ของเกษตรกรนั้นไมมีความเปล่ียนแปลงจากเดิม  

 
การศึกษาการวางแผนการผลิตพืชอายุส้ันท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในตําบลแมแฝก อําเภอ

สันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยใชลิเนียรโปรแกรมมิ่งในการวิเคราะหและไดแบงกลุมเกษตรกร
ออกเปน 2 กลุมตามขนาดของฟารมคือฟารมขนาดเล็กและฟารมขนาดใหญพบวา ฟารมขนาดเล็ก
ควรจะปลูกขาวเหนียวนาปพันธุ กข6 และขาวเหนียวนาปสันปาตองในฤดูฝน และควรปลูกมัน
ฝร่ังสปุนตา มันฝร่ังแอตแลนติก ขาวโพดหวานกินฝกพันธุซูกา ในฤดูแลง สําหรับเกษตรกรฟารม
ขนาดใหญนั้นแนะนําวาใหปลูกขาวเหนียวนาปพันธุ กข6 ในฤดูฝน ตามดวยมันฝร่ังสปุนตาและ
ขาวโพดกินฝกพันธุซูกาในฤดูแลงเพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเหนือตนทุนสูงสุด (จตุพงศ, 2546)  
 

กาญจนา (2534) ไดวิเคราะหหาแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมของจังหวัดนครราชสีมา ใน
การวิเคราะห ไดใชวิธีการสรางแบบจําลองลิเนียรโปรแกรมม่ิง ในการหาแผนการเพาะปลูกพืชท่ี
เหมาะสมภายใตสถานการณท่ีไมคํานึงถึงความเส่ียง ผลการศึกษาพบวาแผนการผลิตท่ีเหมาะสม
สําหรับจังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย ขาวเจานาป 2,368,309 ไรขาวเหนียวนาป 1,484,785 ไร 
ขาวโพด 3,685,000 ไร ถ่ัวเหลือง 464,094 ไร ถ่ัวเขียว 3,389,000 ไร และฝาย3,685,000 ไร ซ่ึงจะทํา
ใหไดรับผลตอบแทนสุทธิ 36,709,220 ลานบาท และมีขอเสนอแนะวาควรมีการปรับแผนการผลิต
พืชของจังหวัดในปจจุบัน เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณการผลิตและการตลาดท่ี
เปล่ียนแปลง เชน ควรจะมีการขยายการผลิตถ่ัวเหลืองและถ่ัวเขียวเพิ่มข้ึน 

 
เอมอร (2539) ไดศึกษาการวางแผนการผลิตพืชภายใตสถานการณแนนอนและสถานการณ

เส่ียง จังหวัดลพบุรี โดยใชแบบจําลองลิเนียโปรแกรมม่ิงในการวิเคราะหหาแผนการผลิตท่ี
เหมาะสมภายใตสถานการณท่ีแนนอน และใชแบบจําลองการเส่ียงแบบ MOTAD ในการหา
แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตสถานการณท่ีมีความเส่ียง การวิเคราะหไดแยกพื้นท่ีศึกษา
ออกเปนเขตชลประทานและเขตอาศัยน้ําฝน โดยไดแผนการผลิตท่ีเหมาะสมจากการใชแบบจําลอง
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ลิเนียรโปรแกรมม่ิงแนะนําวา ในเขตชลประทานใหมีการปลูกขาวนาปและถ่ัวเหลืองจํานวน 
571,640 และ 51,447 ไร ตามลําดับ เขตอาศัยน้ําฝนในท่ีนาแนะนําใหมีการปลูกขาวนาปและถ่ัว
เหลือง จํานวน 488,990 และ 17,335 ไร ตามลําดับ และเขตอาศัยน้ําฝนในท่ีไรแนะนําใหมีการปลูก 
ขาวโพดเล้ียงสัตวรุน 1 ขาวโพดเล้ียงสัตวรุน 2 ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง ออยโรงงาน มันสํา ปะหลังและฝาย 
จํา นวน 40,089 59,105 17,200 1,816 54,109 10,755 และ 10,296 ไร ตามลําดับ ซ่ึงจะทําใหได
ผลตอบแทนสูงสุด 2,145,609,000 บาท ผลการวิเคราะหใหขอเสนอแนะวาควรมีการขยายการผลิต
ฝายและถ่ัวเหลืองเพ่ิมข้ึน เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณการผลิตและการตลาดท่ี
เปล่ียนแปลง สวนผล การวิเคราะหโดยใชแบบจําลองความเส่ียงแบบ MOTAD ภายใตสถานการณ
ความเส่ียงพบวาแผนการผลิตท่ีเหมาะสมจะมีหลายแผน ข้ึนอยูกับระดับการยอมรับความเส่ียงของ
ผูผลิต โดยในการวิเคราะหคร้ังนี้แผนการผลิตท่ีเหมาะสมที่มีระดับความเส่ียงสูงแนะนําใหมีการ
ผลิต ขาวนาปและถ่ัวเหลืองในเขตชลประทาน และเขตอาศัยน้ําฝนในท่ีนา เทากับ 1,060,638 และ 
68,782ไรตามลําดับ สวนในเขตอาศัยน้ําฝนในท่ีไรแนะนําใหมีการปลูก ขาวโพดเล้ียงสัตวรุน 1 
ขาวโพดเล้ียงสัตวรุน 2 จํานวน 991,871 ไร ออยโรงงาน ฝาย ถ่ัวลิสง ถ่ัวเขียว และมันสําปะหลัง
จํานวน 541,074.5 102,956 18,162 172,000 และ 107,548 ไร ตามลําดับ ทําใหไดรับรายไดเหนือ
ตนทุนเงินสดเทากับ 1,900,405,000 บาท สวนแผนการผลิตท่ีเหมาะสมในระดับ ความเส่ียงตํ่า
แนะนําใหทําการผลิตขาวฟางเล้ียงสัตวในแผนการผลิตท่ีเหมาะสม 
 

การศึกษาของ Sidhu และ คณะ (2004) เร่ือง การปรับการใชพลังงานในระบบการผลิตพืช
ชนิดตางๆ การศึกษาคร้ังนี้ เนื่องมาจาก การขาดแคลนแหลงพลังงาน และพลังงานในปจจุบันท่ีมี
ราคาแพงข้ึนทําใหตนทุนในการผลิตพืชมีราคาสูงข้ึนไปดวย ดังนั้นการศึกษานี้จึงไดศึกษาการวาง
แผนการผลิตของการใชพลังงานท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชเพื่อใหเกษตรกรไดรับกําไรสูงสุด โดย
ใช linear programming มาเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห จัดสรรปจจัยการผลิตในกิจกรรมตาง
รวมกับพลังงานท่ีใชปฏิบัติงานในไร เมล็ดพันธุ ปุย สารเคมี และ ผลิตผล ในพืชชนิดตางๆคือ ขาว
สาลี ขาวเจา ขาวโพด ฝาย เพื่อปรับระบบการผลิตพืช ผลท่ีไดปรากฏวา ผลผลิตของพืชทุกชนิด
เพิ่มข้ึนโดยใชพลังงานท่ีเหมาะสม ผลผลิตขาวสาลี และ ฝาย เพิ่มข้ึน 33% และ 30% โดยเพิ่ม
พลังงาน 18% และ 21%  ตามลําดับ สวนผลผลิตขาวโพดเพิ่มข้ึนสองเทาโดยใชพลังงานเทาเดิม 
หลังจากไดวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม 
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 การศึกษาเหลานี้ตางมีผลการศึกษาออกมาในทิศทางเดียวกันคือ จากการวางแผนการผลิต
ดวยเคร่ืองมือ ลิเนียรโปรแกรมม่ิงนั้น จะทําใหเกษตรกรมีรายไดเหนือตนทุนเพิ่มสูงข้ึนมากกวาการ
ผลิตแบบเดิมท่ีเกษตรกรไดทําการผลิตอยู 


