
บทที่ 5 
แบบจําลองท่ีใชในการศึกษาและแผนการผลิตท่ีเหมาะสม 

 
ในบทนี้กลาวถึงลักษณะและรายละเอียดของแบบจําลองลิเนียรโปรแกรมมิ่งท่ีใชใน

การศึกษา พรอมท้ังอธิบายแผนการผลิตผักปลอดภัยท่ีเหมาะสมที่ไดจากแบบจําลอง เปรียบเทียบ
แผนการผลิตท่ีเหมาะสมกับสภาพการผลิตจริง รวมท้ังการวิเคราะหความออนไหวจากความเส่ียง
ดานชีวกายภาพ 
 

5.1 แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา 
  
 แบบจําลองท่ีใชในการศึกษานี้ไดแบงออกเปน 2 แบบจําลองตามกลุมเกษตรกร 2 กลุมท่ี
ศึกษา เนื่องจากท้ังสองกลุมมีเง่ือนไขการผลิต ตนทุน ผลตอบแทน รวมท้ังขอจํากัดทางดาน
ทรัพยากรที่ตางกัน แตท้ังนี้ท้ัง 2 แบบจําลองจะแบงฤดูการเพาะปลูกออกเปน 3 ฤดูเพื่อให
สอดคลองกับสภาพการผลิตจริงของกลุมเกษตรกร คือ ฤดูท่ี 1 ฤดูฝน ต้ังแตเดือน กรกฎาคม – 
ตุลาคม ฤดูท่ี 2 ฤดูหนาว ต้ังแตเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ และฤดูท่ี 3 ฤดูรอน ต้ังแตเดือน 
มีนาคม – มิถุนายน จากการสํารวจพบวาลักษณะของพื้นท่ีท้ัง 2 กลุมนั้นเกือบท้ังหมดอยูในเขต
ชลประทานมีน้ําเพียงพอตอการเพาะปลูกผักท้ังป มีเพียงพื้นท่ีบางสวนของกลุมเกษตรกรทางเลือก
บานน้ําแพรท่ีมีท่ีดินอยูในเขตนํ้าฝน แตสามารถเพาะปลูกพืชผักไดโดยเกษตรกรแกไขปญหาโดย
การขุดสระน้ําเก็บกักน้ําไวใชแตก็สงผลใหปริมาณผลผลิตท่ีไดตํ่ากวาพืชท่ีเพาะปลูกในเขต
ชลประทาน   

โครงสรางโดยยอของแบบจําลองในหน่ึงฤดูกาลไดแสดงไวในตารางที่ 5.1 ท้ังนี้เนื่องจาก
โครงสรางในแตละฤดูคลายคลึงกัน โดยมีกิจกรรมการโอนทรัพยากรจากฤดูกาลหนึ่งไปยังฤดูกาล
ถัดไป สวนรายละเอียดของแบบจําลอง อันประกอบดวย รูปแบบสมการ ประเภทกิจกรรม ขอจํากัด
และเง่ือนไขตางๆ ในการผลิตของแตละกลุม (ตาราง 5.1) มีรายละเอียดดังทายนี้  
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5.1.1 แบบจําลองลิเนียรโปรแกรมมิ่งของกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหม  
 

แบบจําลองท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เขียนในรูปสมการคณิตศาสตรได ดังนี้ 
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  aijXj ≤    bi (i = 1, 2, …, m)  และ 

      Xj ≥    0 (j = 1, 2, …, n)  
โดยท่ี Z คือรายไดเหนือตนทุนเงินสดของกลุมเกษตรกร (บาท) 
Pj คือ รายไดเหนือตนทุนเงินสดตอหนวยของกิจกรรม j ; j = 1…n 
Xj คือ กิจกรรมชนิดท่ี j ของกลุมเกษตรกร; j = 1…n  
aij คือคาสัมประสิทธ์ิแสดงจํานวนการใชทรัพยากร i ท่ีมีอยูอยางจํากัดในการทํา

กิจกรรม j แตละกิจกรรมตอหนวยของทรัพยากร โดยท่ี i = 1, 2, ..., m และ j = 1, 
2, ..., n 

bi คือจํานวนทรัพยากรท่ีมีอยูหรือเง่ือนไขขอจํากัดตางๆ ท่ีกําหนดในการทํากิจกรรม
ตางๆ ของแตละกลุมเกษตรกร 

 
 ประเภทของกิจกรรม 
X1- X15  คือ กิจกรรมการผลิตผักฤดูฝน 15 ชนิดไดแก ไดแก ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา 

ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพด
ฝกออน และ บวบ (หนวย: ไร) 

X16- X20 คือ กิจกรรมการจางงานฤดูฝนในการ เตรียมดินและปลูก การดูแลกําจัดวัชพืช ใหปุยให
น้ํา เก็บเกี่ยว คัดบรรจุ (หนวย: วันทํางาน) 

X21  คือ กิจกรรมการกูเงินจาก ธกส (หนวย: บาท) 
X22 คือ กิจกรรมการกูเงินจาก กองทุนหมูบาน (หนวย: บาท) 
X23 คือ กิจกรรมการกูเงินจาก สหกรณเกษตร (หนวย: บาท) 
X24 คือ กิจกรรมการกูเงินจาก สหกรณเกษตร (หนวย: บาท) 
X25 คือ กิจกรรมการกูเงินจาก เงินกูนอกระบบ (หนวย: บาท) 
X26 คือ เงินทุนคงเหลือในฤดูฝน (หนวย: บาท) 
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X27- X40 คือ กิจกรรมการขายผลผลิตท่ีตลาด ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา ถ่ัวฝกยาว 
ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพดฝกออน 
และ บวบ (หนวย: กก) 

X41- X55 คือ กิจกรรมการฝากขายผลผลิต ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา ถ่ัวฝกยาว 
ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพดฝกออน 
และ บวบ (หนวย: กก) 

X56 คือ กิจกรรมการโอนรายไดในฤดูฝนไปเปนตนทุนในฤดูหนาว (หนวย: บาท) 
X57-X71 คือ กิจกรรมการผลิตผักฤดูหนาว 15 ชนิดไดแก ไดแก ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต 

คะนา ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา 
ขาวโพดฝกออน และ บวบ (หนวย: ไร) 

X72-X76 คือ กิจกรรมการจางงานฤดูหนาว ในการเตรียมดินและปลูก การดูแลกําจัดวัชพืช ใหปุย
ใหน้ํา เก็บเกี่ยว คัดบรรจุ (หนวย: วันทํางาน) 

X77-X91 คือ กิจกรรมการขายผลผลิตท่ีตลาด ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา ถ่ัวฝกยาว 
ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพดฝกออน 
และ บวบ (หนวย: กก) 

X92-X106 คือ กิจกรรมการฝากขายผลผลิต ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา ถ่ัวฝกยาว 
ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพดฝกออน 
และ บวบ (หนวย: กก) 

X107 คือ กิจกรรมการโอนรายไดในฤดูหนาวไปเปนตนทุนในฤดูรอน (หนวย: บาท) 
X57-X71 คือ กิจกรรมการผลิตผักฤดูหนาว 15 ชนิดไดแก ไดแก ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต 

คะนา ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา 
ขาวโพดฝกออน และ บวบ (หนวย: ไร) 

X108-X122 คือ กิจกรรมการจางงานฤดูหนาว ในการเตรียมดินและปลูก การดูแลกําจัดวัชพืช ใหปุย
ใหน้ํา เก็บเกี่ยว คัดบรรจุ (หนวย: วันทํางาน) 

X123-X127 คือ กิจกรรมการขายผลผลิตท่ีตลาด ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา ถ่ัวฝกยาว 
ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพดฝกออน 
และ บวบ (หนวย: กก) 

X128-X142 คือ กิจกรรมการฝากขายผลผลิต ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา ถ่ัวฝกยาว 
ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพดฝกออน 
และ บวบ (หนวย: กก) 
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X143 คือ กิจกรรมการรวมรายไดฤดูรอน (หนวย: บาท) 
X144 คือ กิจกรรมการใชหนี้ ธกส. (หนวย: บาท) 
X145 คือ กิจกรรมการใชหนี้ กองทุนหมูบาน (หนวย: บาท) 
X146 คือ กิจกรรมการใชหนี้ สหกรณการเกษตร(หนวย: บาท) 
X147 คือ กิจกรรมการใชหนี้ นอกระบบ (หนวย: บาท) 
X148 คือ รายไดสุทธิเม่ือส้ินฤดูการผลิต (หนวย: บาท) 
 

ขอจํากัดและเงื่อนไขตางๆของปจจัยการผลิตในแบบจําลอง 
R1 คือสมการขอจํากัดของจํานวนท่ีดินท่ีสามารถเพาะปลูกพืชไดในชวงฤดูฝน โดยการใช

ท่ีดินในการเพาะปลูกพืชตองไมเกินกํานวนทรัพยากรที่ดินท่ีมีอยู (หนวย: ไร) 
R2-R6 คือสมการท่ีกําหนดขอจํากัดของจํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีใชในกิจกรรมตางๆ โดย

สามารถใชแรงงานในครัวเรือนไดไมเกินจํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีมีอยู (หนวย: วัน
ทํางาน) 

R7-R11 คือสมการท่ีกําหนดขอจํากัดของจํานวนแรงงานจางท่ีใชในกิจกรรมตางๆ โดยสามารถ
ใชแรงงานในจางไดไมเกินจํานวนแรงงานจางท่ีมีอยู (หนวย: วันทํางาน)  

R12 คือสมการขอจํากัดเงินทุนของกลุมท่ีสามารถนําไปใชในการเพาะปลูกไดในฤดูฝน 
(หนวย: วันทํางาน) 

R13 คือสมการท่ีกําหนดจํานวนเงินกูท่ีกลุมเกษตรกรสามารถกูไดจาก ธกส. (หนวย: บาท) 
R14 คือสมการท่ีกําหนดจํานวนเงินกูท่ีกลุมเกษตรกรสามารถกูไดจาก กองทุนหมูบาน. 

(หนวย: บาท) 
R15 คือสมการท่ีกําหนดจํานวนเงินกูท่ีกลุมเกษตรกรสามารถกูไดจาก สหกรณการเกษตร 

(หนวย: บาท) 
R16 คือสมการที่กําหนดจํานวนเงินกูท่ีกลุมเกษตรกรสามารถกูไดจาก แหลงเงินกูนอกระบบ 

(หนวย: บาท) 
R17-R31 สมการท่ีกําหนดผลผลิตฤดูฝนของ ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา ถ่ัวฝกยาว 

ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพดฝกออน 
และ บวบ (หนวย: กก) 

R32-R46 สมการเง่ือนไขการผลิตพืชข้ันตํ่าของ ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา ถ่ัวฝกยาว 
ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพดฝกออน 
และ บวบ (หนวย: กก) 
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R47 สมการสมดุลยรายไดในฤดูฝน (หนวย: บาท) 
R48 คือสมการขอจํากัดของจํานวนท่ีดินท่ีสามารถเพาะปลูกพืชไดในชวงฤดูหนาว โดยการ

ใชท่ีดินในการเพาะปลูกพืชตองไมเกินกํานวนทรัพยากรที่ดินท่ีมีอยู (หนวย: ไร) 
R49-R53 คือสมการท่ีกําหนดขอจํากัดของจํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีใชในกิจกรรมตางๆ โดย

สามารถใชแรงงานในครัวเรือนไดไมเกินจํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีมีอยู (หนวย: วัน
ทํางาน) 

R54-R58 คือสมการท่ีกําหนดขอจํากัดของจํานวนแรงงานจางท่ีใชในกิจกรรมตางๆ โดยสามารถ
ใชแรงงานในจางไดไมเกินจํานวนแรงงานจางท่ีมีอยู (หนวย: วันทํางาน)  

R59 คือสมการขอจํากัดเงินทุนของกลุมท่ีสามารถนําไปใชในการเพาะปลูกไดในฤดูหนาว 
(หนวย: วันทํางาน) 

R60-R74 สมการท่ีกําหนดปริมาณผลผลิตตอไรฤดูหนาวของ ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา 
ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพด
ฝกออน และ บวบ (หนวย: กก) 

R75-R89 สมการเง่ือนไขการผลิตพืชข้ันตํ่าของ ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา ถ่ัวฝกยาว 
ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพดฝกออน 
และ บวบ (หนวย: กก) 

R90 สมการสมดุลยรายไดในฤดูหนาว (หนวย: บาท) 
R91 คือสมการขอจํากัดของจํานวนท่ีดินท่ีสามารถเพาะปลูกพืชไดในชวงฤดูรอน โดยการใช

ท่ีดินในการเพาะปลูกพืชตองไมเกินกํานวนทรัพยากรที่ดินท่ีมีอยู (หนวย: ไร) 
R92-R96 คือสมการท่ีกําหนดขอจํากัดของจํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีใชในกิจกรรมตางๆ โดย

สามารถใชแรงงานในครัวเรือนไดไมเกินจํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีมีอยู (หนวย: วัน
ทํางาน) 

R97-R101 คือสมการท่ีกําหนดขอจํากัดของจํานวนแรงงานจางท่ีใชในกิจกรรมตางๆ โดยสามารถ
ใชแรงงานในจางไดไมเกินจํานวนแรงงานจางท่ีมีอยู (หนวย: วันทํางาน)  

R102 คือสมการขอจํากัดเงินทุนของกลุมท่ีสามารถนําไปใชในการเพาะปลูกไดในฤดูรอน 
(หนวย: วันทํางาน) 

R103-R117 สมการท่ีกําหนดปริมาณผลผลิตตอไรฤดูรอนของ ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา 
ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพด
ฝกออน และ บวบ (หนวย: กก) 
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R118-R132 สมการเง่ือนไขการผลิตพืชข้ันตํ่าของ ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา ถ่ัวฝกยาว 
ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพดฝกออน 
และ บวบ (หนวย: กก) 

R133 สมการสมดุลยรายไดในฤดูรอน (หนวย: บาท) 
R134 สมการการกระจายการชําระหนี้ (หนวย: บาท) 
R135 สมการการชําระหนี้ ธกส. (หนวย: บาท) 
R136 สมการการชําระหนี้กองทุนหมูบาน (หนวย: บาท) 
R137 สมการการชําระหนี้สหกรณการเกษตร (หนวย: บาท) 
R138 สมการการชําระหนี้นอกระบบ (หนวย: บาท) 

 

5.2.1 แบบจําลองลิเนียรโปรแกรมมิ่งของกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร 
 

แบบจําลองท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เขียนในรูปสมการคณิตศาสตรได ดังนี้ 
 

∑
=

=
n

1j
jjXP        Max  Z  

ภายใตขอจํากัด 

∑
=

n

1j

  aijXj ≤    bi (i = 1, 2, …, m)  และ 

     Xj ≥    0 (j = 1, 2, …,n)  
โดยท่ี Z คือรายไดเหนือตนทุนเงินสดของกลุมเกษตรกร (บาท) 
Pj คือ รายไดเหนือตนทุนเงินสดตอหนวยของกิจกรรม j ; j = 1…n 
Xj คือ กิจกรรมชนิดท่ี j ของกลุมเกษตรกร; j = 1…n  
aij คือคาสัมประสิทธ์ิแสดงจํานวนการใชทรัพยากร i ท่ีมีอยูอยางจํากัดในการทํา

กิจกรรม j แตละกิจกรรมตอหนวยของทรัพยากร โดยท่ี i = 1, 2, ..., m และ j = 1, 
2, ..., n 

bi คือจํานวนทรัพยากรท่ีมีอยูหรือเง่ือนไขขอจํากัดตางๆ ท่ีกําหนดในการทํากิจกรรม
ตางๆ ของแตละกลุมเกษตรกร 
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 ประเภทของกิจกรรม 
X1- X20 คือ กิจกรรมการผลิตผักฤดูฝนในเขตท่ีดินชลประทาน 20 ชนิดไดแก ไดแก ผักบุง 

กวางตุง กวางตุงฮองเต ผักกาดดอย แครอท หัวไชเทา คะนา ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักชี 
ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ฝกทอง ขาวโพดฝกออน และ บวบ 
(หนวย: ไร) 

X21- X40 คือ กิจกรรมการผลิตผักฤดูฝนในเขตท่ีดินน้ําฝน 20 ชนิดไดแก ไดแก ผักบุง กวางตุง 
กวางตุงฮองเต ผักกาดดอย แครอท หัวไชเทา คะนา ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม 
มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ฝกทอง ขาวโพดฝกออน และ บวบ (หนวย: 
ไร) 

X41- X45 คือ กิจกรรมการจางงานฤดูฝนในการ เตรียมดินและปลูก การดูแลกําจัดวัชพืช ใหปุยให
น้ํา เก็บเกี่ยว คัดบรรจุ (หนวย: วันทํางาน) 

X46  คือ กิจกรรมการกูเงินจาก ธกส (หนวย: บาท) 
X47 คือ กิจกรรมการกูเงินจาก กองทุนหมูบาน (หนวย: บาท) 
X48 คือ กิจกรรมการกูเงินจาก สหกรณเกษตร (หนวย: บาท) 
X49 คือ กิจกรรมการกูเงินจาก เงินกูนอกระบบ (หนวย: บาท) 
X50- X69 คือ กิจกรรมการขายผลผลิตท่ีตลาด ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต ผักกาดดอย แครอท 

หัวไชเทา คะนา ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก 
แตงกวา ฝกทอง ขาวโพดฝกออน และ บวบ (หนวย: กก) 

X70 คือ กิจกรรมการโอนรายไดในฤดูฝนไปเปนตนทุนในฤดูหนาว (หนวย: บาท) 
X71-X90 คือ กิจกรรมการผลิตผักฤดูหนาว 20 ชนิดไดแก ไดแก ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต 

ผักกาดดอย  แครอท หัวไชเทา คะนา ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก 
กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ฝกทอง ขาวโพดฝกออน และ บวบ (หนวย: ไร) 

X91-X110 คือ กิจกรรมการผลิตผักฤดูหนาว 20 ชนิดไดแก ไดแก ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต 
ผักกาดดอย  แครอท หัวไชเทา คะนา ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก 
กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ฝกทอง ขาวโพดฝกออน และ บวบ (หนวย: ไร) 

X111-X115 คือ กิจกรรมการจางงานฤดูหนาว ในการเตรียมดินและปลูก การดูแลกําจัดวัชพืช ใหปุย
ใหน้ํา เก็บเกี่ยว คัดบรรจุ (หนวย: วันทํางาน) 

X116-X135 คือ กิจกรรมการขายผลผลิตท่ีตลาด ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต ผักกาดดอย แครอท 
หัวไชเทา คะนา ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก 
แตงกวา ฝกทอง ขาวโพดฝกออน และ บวบ (หนวย: กก) 
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X136 คือ กิจกรรมการโอนรายไดในฤดูหนาวไปเปนตนทุนในฤดูรอน (หนวย: บาท) 
X137-X149 คือ กิจกรรมการผลิตผักฤดูหนาวในท่ีดินชลประทาน 20 ชนิดไดแก ไดแก ผักบุง 

กวางตุง กวางตุงฮองเต ผักกาดดอย  แครอท หัวไชเทา คะนา ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักชี 
ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ฝกทอง ขาวโพดฝกออน และ บวบ 
(หนวย: ไร) 

X150-X162 คือ กิจกรรมการผลิตผักฤดูหนาวในท่ีดินเขตน้ําฝน 20 ชนิดไดแก ไดแก ผักบุง กวางตุง 
กวางตุงฮองเต ผักกาดดอย  แครอท หัวไชเทา คะนา ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม 
มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ฝกทอง ขาวโพดฝกออน และ บวบ (หนวย: 
ไร) 

X163-X167 คือ กิจกรรมการจางงานฤดูหนาว ในการเตรียมดินและปลูก การดูแลกําจัดวัชพืช ใหปุย
ใหน้ํา เก็บเกี่ยว คัดบรรจุ (หนวย: วันทํางาน) 

X168-X180 คือ กิจกรรมการขายผลผลิตท่ีตลาด  ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต ผักกาดดอย แครอท 
หัวไชเทา คะนา ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก 
แตงกวา ฝกทอง ขาวโพดฝกออน และ บวบ (หนวย: กก) 

X181 คือ กิจกรรมการรวมรายไดฤดูรอน (หนวย: บาท) 
X182 คือ กิจกรรมการใชหนี้ ธกส. (หนวย: บาท) 
X183 คือ กิจกรรมการใชหนี้ กองทุนหมูบาน (หนวย: บาท) 
X184 คือ กิจกรรมการใชหนี้ สหกรณการเกษตร (หนวย: บาท) 
X185 คือ กิจกรรมการใชหนี้ นอกระบบ (หนวย: บาท) 
X186 คือ รายไดสุทธิเม่ือส้ินฤดูการผลิต (หนวย: บาท) 
 

ขอจํากัดและเงื่อนไขตางๆของปจจัยการผลิตในแบบจําลอง 
R1 คือสมการขอจํากัดของจํานวนท่ีดินเขตชลประทานท่ีสามารถเพาะปลูกพืชไดในชวงฤดู

ฝน โดยการใชท่ีดินในการเพาะปลูกพืชตองไมเกินกํานวนทรัพยากรที่ดินท่ีมีอยู (หนวย: 
ไร) 

R2 คือสมการขอจํากัดของจํานวนท่ีดินเขตน้ําฝนท่ีสามารถเพาะปลูกพืชไดในชวงฤดูฝน 
โดยการใชท่ีดินในการเพาะปลูกพืชตองไมเกินกํานวนทรัพยากรที่ดินท่ีมีอยู (หนวย: ไร) 

R3-R7 คือสมการท่ีกําหนดขอจํากัดของจํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีใชในกิจกรรมตางๆ โดย
สามารถใชแรงงานในครัวเรือนไดไมเกินจํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีมีอยู (หนวย: วัน
ทํางาน) 
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R8-R12 คือสมการท่ีกําหนดขอจํากัดของจํานวนแรงงานจางท่ีใชในกิจกรรมตางๆ โดยสามารถ
ใชแรงงานในจางไดไมเกินจํานวนแรงงานจางท่ีมีอยู (หนวย: วันทํางาน)  

R13 คือสมการขอจํากัดเงินทุนของกลุมท่ีสามารถนําไปใชในการเพาะปลูกไดในฤดูฝน 
(หนวย: วันทํางาน) 

R14 คือสมการท่ีกําหนดจํานวนเงินกูท่ีกลุมเกษตรกรสามารถกูไดจาก ธกส. (หนวย: บาท) 
R15 คือสมการท่ีกําหนดจํานวนเงินกู ท่ีกลุมเกษตรกรสามารถกูไดจากกองทุนหมูบาน. 

(หนวย: บาท) 
R16 คือสมการท่ีกําหนดจํานวนเงินกูท่ีกลุมเกษตรกรสามารถกูไดจาก สหกรณการเกษตร 

(หนวย: บาท) 
R17 คือสมการที่กําหนดจํานวนเงินกูท่ีกลุมเกษตรกรสามารถกูไดจาก แหลงเงินกูนอกระบบ 

(หนวย: บาท) 
R18-R37 สมการท่ีกําหนดผลผลิตฤดูฝนของ ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา ถ่ัวฝกยาว 

ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพดฝกออน 
และ บวบ (หนวย: กก) 

R38-R57 สมการเง่ือนไขการผลิตพืชข้ันตํ่าของ ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา ถ่ัวฝกยาว 
ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพดฝกออน 
และ บวบ (หนวย: กก) 

R58 สมการสมดุลยรายไดในฤดูฝน (หนวย: บาท) 
R59 คือสมการขอจํากัดของจํานวนท่ีดินเขตชลประทานท่ีสามารถเพาะปลูกพืชไดในชวงฤดู

หนาว โดยการใชท่ีดินในการเพาะปลูกพืชตองไมเกินกํานวนทรัพยากรที่ดินท่ีมีอยู 
(หนวย: ไร) 

R60 คือสมการขอจํากัดของจํานวนท่ีดินเขตน้ําฝนท่ีสามารถเพาะปลูกพืชไดในชวงฤดูฝน 
โดยการใชท่ีดินในการเพาะปลูกพืชตองไมเกินกํานวนทรัพยากรที่ดินท่ีมีอยู (หนวย: ไร) 

R61-R65 คือสมการท่ีกําหนดขอจํากัดของจํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีใชในกิจกรรมตางๆ โดย
สามารถใชแรงงานในครัวเรือนไดไมเกินจํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีมีอยู (หนวย: วัน
ทํางาน) 

R66-R70 คือสมการท่ีกําหนดขอจํากัดของจํานวนแรงงานจางท่ีใชในกิจกรรมตางๆ โดยสามารถ
ใชแรงงานในจางไดไมเกินจํานวนแรงงานจางท่ีมีอยู (หนวย: วันทํางาน)  

R71 คือสมการขอจํากัดเงินทุนของกลุมท่ีสามารถนําไปใชในการเพาะปลูกไดในฤดูหนาว
(หนวย: วันทํางาน) 
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R72-R91 สมการท่ีกําหนดปริมาณผลผลิตตอไรฤดูหนาวของ ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา 

ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพด
ฝกออน และ บวบ (หนวย: กก) 

R92-R111 สมการเง่ือนไขการผลิตพืชข้ันตํ่าของ ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา ถ่ัวฝกยาว 
ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพดฝกออน 
และ บวบ (หนวย: กก) 

R112 สมการสมดุลยรายไดในฤดูหนาว (หนวย: บาท) 
R113 คือสมการขอจํากัดของจํานวนท่ีดินเขตชลประทานท่ีสามารถเพาะปลูกพืชไดในชวงฤดู

รอน โดยการใชท่ีดินในการเพาะปลูกพืชตองไมเกินกํานวนทรัพยากรที่ดินท่ีมีอยู 
(หนวย: ไร) 

R114 คือสมการขอจํากัดของจํานวนท่ีดินเขตน้ําฝนท่ีสามารถเพาะปลูกพืชไดในชวงฤดูรอน 
โดยการใชท่ีดินในการเพาะปลูกพืชตองไมเกินกํานวนทรัพยากรที่ดินท่ีมีอยู (หนวย: ไร) 

R115-R119 คือสมการท่ีกําหนดขอจํากัดของจํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีใชในกิจกรรมตางๆ โดย
สามารถใชแรงงานในครัวเรือนไดไมเกินจํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีมีอยู (หนวย: วัน
ทํางาน) 

R120-R124 คือสมการท่ีกําหนดขอจํากัดของจํานวนแรงงานจางท่ีใชในกิจกรรมตางๆ โดยสามารถ
ใชแรงงานในจางไดไมเกินจํานวนแรงงานจางท่ีมีอยู (หนวย: วันทํางาน)  

R125 คือสมการขอจํากัดเงินทุนของกลุมท่ีสามารถนําไปใชในการเพาะปลูกไดในฤดูรอน 
(หนวย: วันทํางาน) 

R126-R138 สมการท่ีกําหนดปริมาณผลผลิตตอไรฤดูรอนของ ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา 
ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพด
ฝกออน และ บวบ (หนวย: กก) 

R139-R151 สมการเง่ือนไขการผลิตพืชข้ันตํ่าของ ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา ถ่ัวฝกยาว 
ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพดฝกออน 
และ บวบ (หนวย: กก) 

R152 สมการสมดุลยรายไดในฤดูรอน (หนวย: บาท) 
R153 สมการการกระจายการชําระหนี้ (หนวย: บาท) 
R154 สมการการชําระหนี้ ธกส. (หนวย: บาท) 
R155 สมการการชําระหนี้กองทุนหมูบาน (หนวย: บาท) 
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R156 สมการการชําระหนี้สหกรณการเกษตร (หนวย: บาท) 
R157      สมการการชําระหนี้นอกระบบ (หนวย: บาท) 
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ตารางที่ 5.1 โครงสรางแบบจําลองอยางยอในหนึ่งฤดูกาล 
 

การผลิตพืช การจางแรงงาน การกูเงิน การขายผลผลิต การฝากขาย โอนรายได 
ขอจํากัด/กิจกรรมการผลิต 

X1...X15 X16…..X20 X21…..X25 X27…… X40 X41……..X55 X56 

ฤดูกาลผลิต 
ที่ 2 

ความ 
สัมพันธ 

ปริมาณ
จํากัด 

วัตถุประสงค Z C1….C15  R21….R25 -C27….-C40 -C41….-C55     

ที่ดิน R1 aij...ain       ≤ b1 

แรงงานครัวเรือน R2…R6 aij…ain -1…..…-1      ≤ b2…b6 

แรงงานจาง R7…R11  1………1      ≤ b7…b11 

ทุนตนเอง R12 aij…ain  -1   1  ≤ b12 

เงินกู R13….R16   1……..1     ≤ b13….b16 

ปริมาณผลผลิต R17…R31 [P]   -1 -1 1  = 0 

เงื่อนไขการผลิตขั้นต่ํา R32…R46 aij…ain       ≥ b32…b46 

สมดุลยรายไดในฤดูที่ 1 R47      1 
 
1 = 0 

เงินทุนในฤดูที่ 2        
 
1 = 0 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมมีดังนี้ 
1) กิจกรรมการผลิต 
กิจกรรมการผลิตของกลุมเกษตรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหมมีการผลิตพืชผักท้ังหมด 15 

ชนิดไดแก ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต คะนา ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก 
กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพดฝกออน และ บวบ  

ดานกิจกรรมการผลิตของกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพรจะมีการผลิตพืชผักจํานวน 20 
ชนิดโดยแบงการผลิตในเขตชลประทาน และในเขตนํ้าฝน อันไดแก ผักบุง กวางตุง กวางตุงฮองเต 
ผักกาดดอย ผักกาดหอม คะนา ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า แครอท หัว
ไชเทา กะหลํ่าดอก ฟกทอง แตงกวา ขาวโพดฝกออน และในการผลิตผักแตละชนิดนั้นเกษตรกรแต
ละครัวเรือนของท้ัง 2 กลุมจะเพาะปลูกผักใหเหล่ือมลํ้ากัน เพื่อใหผลผลิตท่ีออกมาสูตลาดมีความ
สมํ่าเสมอกันตลอดท้ังผลิตตลอดท้ัง 3 ฤดู 

2) กิจกรรมการจางแรงงาน 
การจางงานของเกษตรกรทั้ง 2 กลุมนั้นสามารถจางแรงงานเขามาชวยในกิจกรรมการ

เตรียมดินและการปลูก กิจกรรมการดูแลกําจัดวัชพืชและใหปุย กิจกรรมการใหน้ํา กิจกรรมการเก็บ
เกี่ยว และกิจกรรมการตัดแตงคัดบรรจุ กิจกรมมตางๆเหลานี้กลุมเกษตรกรจะจางแรงงานไดจํานวน
จํากัด สามารถจางไดตอเม่ือมีการใชแรงงานเกินกวาแรงงานในครัวเรือนท่ีมีอยู โดยมีอัตราคาจาง 
120 บาทตอวันทํางานท้ัง 2 กลุมท่ีศึกษา 

3) กิจกรรมการกูเงิน 
การกูเงินเกษตรกรสามารถกูเงินไดจากแหลงสถาบันการเงินตางๆ ซ่ึงเงินทุนท่ีเกษตรกรหา

มาไดนั้นจะเปนเงินกูระยะส้ันมีกําหนดชําระคืนภายใน 1 ป เชน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ (ธกส.) สหกรณการเกษตร กองทุนเงินหมูบาน และแหลงเงินกูนอกระบบ โดยอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูเปนดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกูของ ธกส.คิดอัตรารอยละ 9 ตอป สหกรณการเกษตรคิด
รอยละ 7 ตอป กองทุนหมูบานคิดอัตรารอยละ 1 ตอป และอัตราเงินกูนอกระบบเฉล่ียรอยละ 20 ตอ
ป 

4) กิจกรรมการขายผลผลิต 
การขายผลผลิตของเกษตรกรทั้ง 2 กลุมนั้นมีความแตกตางกันคือ กลุมเกษตรกรทางเลือก

บานน้ําแพรมีการกระจายขายผลผลิตหลายแหลงแตทางกลุมมีการกําหนดราคาของผลผลิตแตละ
ชนิดเปนมาตราฐานราคาเดียวไมวาจะขายท่ีแหลงไหนก็ตาม แตกตางจากกลุมเกษตรผักปลอด
สารพิษแมแฝกใหมท่ีมีการขายผลผลิตแบบขายเองและฝากขายทําใหราคาของผลผลิตมีความ
แตกตางกันคือถาขายเองจะไดราคาสูงกวาการฝากขายท่ีจะมีราคาตํ่ากวาขายเอง  
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ขอจํากัดในแบบจําลองมีดงันี ้
 
 แบบจําลองของกลุมเกษตรกรท้ัง 2 กลุมมีขอจํากัดและเง่ือนไขท่ีคลายกัน ไดแก ทรัพยากร
ท่ีดิน แรงงานครัวเรือน เงินทุน จํานวนจํากัดของเงินกู เง่ือนไขการผลิตพืชข้ันตํ่าแตละชนิดเพื่อใหมี
พืชผักหลากหลายในการจําหนาย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1) ขอจํากัดทรัพยากรที่ดิน  
ในแบบจําลองของท้ัง 2 กลุมเกษตรกรนี้มีขอจํากัดของทรัพยากรที่ดินท่ีสามารถเพาะปลูก

พืชผักไดซ่ึงเปนท่ีดินของตนเองท้ังหมดหรือเปนท่ีดินท่ีไดทํากินฟรี แบงออกเปน 3 ฤดูการผลิต
เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการผลิต รวมท้ังการใชแรงงานและทุนของเกาตรกรในแต
ละชวงเวลาดวย  แตกลุมเกษตรกรตัวอยางก็มีความแตกตางกันของทรัพยากรที่ดินดังนี้คือ 
ทรัพยากรที่ดินของกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร มีทรัพยากรที่ดินในเขตรับน้ําชลประทาน 
75 ไรพื้นท่ีในเขตน้ําฝน 7.5 ไร สวนทางดานกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหมมีพื้นท่ีทํา
การเกษตรอยูในเขตชลประทานท้ังหมดจํานวน 32 ไร  

 
2) ขอจํากัดทรัพยากรแรงงานครัวเรือน 
แรงงานในครัวเรือนท่ีใชเพาะปลูกผักของกลุมเกษตรกรตัวอยาง คือ แรงงานท่ีอยูในวัย

ผูใหญ อายุ 18 ปข้ึนไป ท่ีสามารถทํางานในภาคเกษตรกรรมไดอยางเต็มท่ี ในฤดูฝนจะเร่ิมต้ังแต
เดือน กรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม จากการสํารวจพบวาชวงเวลาท่ีเกษตรกรใชในกิจกรรมตางมีดังนี้ 
คือ กิจกรรมเตรียมดินและปลูก 20 วันทํางาน กิจกรรมในการกําจัดวัชพืชดูโรคและแมลง 40 วัน
ทํางาน กิจกรรมการใสปุยและใหน้ํา 40 วันทํางาน กิจกรรมการเก็บเกี่ยว 10 วันทํางาน และกิจกรรม
การตัดแตงคัดบรรจุผลผลิต 10 วันทํางาน เทากันในทุกฤดู 

 
3) ขอจํากัดแรงงานจาง 
กลุมเกษตรกรสามารถจางแรงงานจางเทากับจํานวนแรงงานรับจางภายในพื้นท่ีท่ีมีอยู จาก

การสํารวจพบวา กลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหมมีแรงงานรับจางในพ้ืนท่ี 15 คนสวน
กลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพรมีแรงงานรับจางในพื้นท่ี 22 คน เม่ือนําไปคูณกับจํานวนวัน
ทํางานของแตละกิจกรรมการผลิตก็จะไดจํานวนวันทํางานของขอจํากัดแรงงานจางในแตละกลุม 
โดยในขอจํากัดแรงงานจางนี้ เกษตรกรตองมีการใชแรงงานครัวเรือนใหหมดกอนในแตละกิจกรรม 
เม่ือแรงงานในครัวเรือนไมเพียงพอจึงจะมีการจางแรงงานเกิดข้ึน 
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4) ขอจํากัดทรัพยากรเงินทุน 
เงินทุนต้ังตนของกลุมเกษตรกรตัวอยางนั้นมาจากรายไดสุทธิท่ีเปนเงินสดของแตละ

ครัวเรือนรวมกันท้ังกลุม  โดยเงินทุนครัวเรือนท่ีมีอยูสามารถนําไปใชไดผลิตผักไดทุกฤดู จากการ
สํารวจพบวา กลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหม มีเงินทุนเร่ิมแรก  18,770 บาทตอกลุม 
และกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร มีเงินทุนเร่ิมแรก 23,200 บาทตอกลุม เม่ือทําการผลิตในฤดู
การแรกรายไดเหนือตนทุนจากการผลิตในฤดูแรกจะถูกโอนเปนเงินทุนเร่ิมตนในฤดูตอไป 

 
5) ขอจํากัดการกูเงิน  
เม่ือทรัพยากรเงินทุนของกลุมเกษตรกรตัวอยางไมเพียงพอ กลุมเกษตรกรสามารถกูเงินมา

ใชในกิจกรรมการผลิตไดจากสถาบันการเงิน โดยกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหม 
สามารถกูเงินจาก ธกส.ได 250,000 บาทตอป สหกรณการเกษตรได 150,000 บาทตอป กองทุน
หมูบาน 50,000 บาทตอปและแหลงเงินกูนอกระบบ 50,000 บาทตอป ดานกลุมเกษตรกรทางเลือก
บานน้ําแพรสามารถกูเงินจาก ธกส. ได 520,000 บาทตอป สหกรณการเกษตรได 320,000 บาทตอป 
กองทุนหมูบาน 160,000 บาทตอป และจากแหลงเงินกูนอกระบบได 90,000 บาทตอป  

 
6) เง่ือนไขการผลิต 
จากพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีความหลากหลายในการบริโภคผักปลอดสาร สงผลใหการผลิต

ผักปลอดสารแตละชนิดท่ีผลิตออกสูตลาดของกลุมเกษตรกรตัวอยางตองมีความหลากหลายตามไป
ดวย ดังนั้นแบบจําลองการวางแผนการผลิตของกลุมเกษตรกรท้ัง 2 กลุมจึงตองมีการผลิตข้ันตํ่าของ
พืชแตละชนิด เพื่อใหสอดคลองกับสภาพตลาดท่ีเปนอยู จากการสํารวจกลุมเกษตรกรตัวอยางพบวา
ความตองการผลผลิตข้ันตํ่าของแตละกลุมตัวอยางไมเทากันดังนี้ กลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแม
แฝกใหม มีเง่ือนไขการผลิตข้ันตํ่าคือ ผักบุงจีน  3,500 กิโลกรัม  ผักกาดกวางตุง 2,500 กิโลกรัม 
กวางตุงฮองเต 2,500 กิโลกรัม คะนา 4,700 กิโลกรัม  ถ่ัวฝกยาว 3,200 กิโลกรัม ผักกาดขาว 4,600 
กิโลกรัม ผักชี 650 กิโลกรัม ตนหอม 650 กิโลกรัม มะเขือ 2,500 กิโลกรัม พริก 1,800 กิโลกรัม 
กะหลํ่า 5,700 กิโลกรัม กะหลํ่าดอก 3,800 กิโลกรัม แตงกวา 5,500 กิโลกรัม ขาวโพดฝกออน  
2,000 กิโลกรัม 

ทางดานกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร มีเง่ือนไขการการผลิตข้ันตํ่าคือผลิตผักบุงจีน 
8,500กิโลกรัม  ผลิตผักกวางตุง 6,500 กิโลกรัม ผักกวางตุงฮองเต  6,500 กิโลกรัม ผักกาดดอย 
6,500 กิโลกรัม ผักกาดหอม 3,220 กิโลกรัม  คะนา 12,500 กิโลกรัม  ถ่ัวฝกยาว 5,000 กิโลกรัม 
ผักกาดขาว 11,000 กิโลกรัม ผักชี 2,200กิโลกรัม  ตนหอม 2,500 กิโลกรัม มะเขือ 4,500 กิโลกรัม 
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พริก  2,000 กิโลกรัม กะหลํ่า 15,500กิโลกรัม แครอท 2,420 กิโลกรัม หัวไชเทา 2,420 กิโลกรัม 
กะหลํ่าดอก  8,000 กิโลกรัม ฟกทอง 4,225 กิโลกรัม แตงกวา 4,220 กิโลกรัม  ขาวโพดฝกออน 
2,500กิโลกรัม และบวบ 2,200 กิโลกรัม  

 
7) เง่ือนไขการขายผลผลิต  
ปริมาณของผลผลิตท่ีจะขายนั้นข้ึนอยูกับการผลิตท่ีได และจํานวนพื้นท่ีท่ีจะทําการ

เพาะปลูกในแตละฤดู 
 

5.2 แผนการผลิตผักปลอดภัยท่ีเหมาะสม 
 
5.2.1 แผนการผลิตผักปลอดภัยท่ีเหมาะสม ของกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝก

ใหม 
 
จากการวิเคราะหแผนการผลิตโดยใชโปรแกรม WIN Q วิเคราะหผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 

ผลการวิเคราะหแผนการผลิตผักปลอดภัยท่ีเหมาะสมของกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝก
ใหม พบวา แผนการผลิตท่ีเหมาะสมทําใหกลุมมีรายไดเหนือตนทุนเงินสดเทากับ 4,015,738 บาท 
และมีรายไดเหนือตนทุนเงินสดตอไร/ปเทากับ 125,491 บาทโดยมีรายละเอียดของกิจกรรมการผลิต
ท่ีเหมาะสมดังตอไปนี้ (ตาราง 5.2) 

 
1) การใชท่ีดิน  
แผนการผลิตท่ีเหมาะสมของกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหมนั้นพบวาท้ัง 3 ฤดู 

มีการใชท่ีดินท่ีมีอยูเพื่อผลิตผักท้ังหมดคือ 32 ไร การผลิตในแตละฤดูมีความแตกตางกันดังนี้ในฤดู
ฝนใชผลิตผักกาดขาวมากท่ีสุด 11.5 ไร รองลงมาคือผักคะนา 2.8 ไร กะหลํ่า 2.33 ไรและกะหลํ่า
ดอก 2.01 ไรตามลําดับดานผักท่ีมีการผลิตนอยท่ีสุดคือตนหอม 0.48 ไรรองลงมาคือ ผักชี 0.49 ไร 
และผักกาดกวางตุง 1 ไร สวนในฤดูหนาว มีการปลูกผักบุงมากท่ีสุด 10.82 ไรรองลงมาคือ 
ผักคะนา 2.85 ไร กะหลํ่า 2.24 ไรและแตงกวา 1.98 ไรตามลําดับดานผักท่ีมีการผลิตนอยท่ีสุดคือ 
ตนหอม 0.48 ไรรองลงมาคือ ผักชี 0.49 ไร และผักกาดกวางตุง 1.1 ไร ตนหอม การผลิตในฤดูรอน
นั้นพบวา มีการใชท่ีดินในการผลิตผักบุงมากท่ีสุด 7.92 ไร รองลงมาคือผักคะนา 3.5 ไร กะหลํ่า
ดอก 2.64 ไรและแตงกวา 2.34 ไรตามลําดับ และผักท่ีมีการผลิตนอยท่ีสุดคือ ตนหอม 0.49 ไร
รองลงมาคือ ผักชี 0.52 ไร และผักกาดกวางตุง 1.03 ไรตามลําดับ 
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2) การใชแรงงาน  
แรงงานในครัวเรือนของกลุมเกษตรกรตัวอยางท่ีถูกใชไปในการผลิตพบวา ในทุกฤดูมีการ

ใชแรงงานแตกิจกรรมเทากันคือ แรงงานท่ีใชเตรียมดินและปลูกถูกใชไป 100.9 วันทํางานคงเหลือ 
539.1 วันทํางาน ดานแรงงานท่ีใชดูแลและกําจัดวัชพืชถูกใชไป 871.2 วันทํางานเหลือ 408.8 วัน
ทํางาน แรงงานท่ีใชในการใหน้ําและปุยถูกใชไป 768 วันทํางานเหลือ 518 วันทํางาน ดานแรงงานท่ี
ใชเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุใชไป 64 วันเทางานเทากันท้ัง 2 กิจกรรม ซ่ึงแรงงานในครัวเรือนนั้นเหลือ
ทุกกิจกรรม ทําใหไมมีการจางงานเพ่ิมในสวนของแรงงานจาง  

 
3) การใชเงินทุน 

 จากการวิเคราะหแผนการผลิตท่ีเหมาะสมพบวา เงินทุนท่ีใชในการผลิตแตละฤดูนั้นเปน
ดังนี้ เงินทุนถูกใชในการผลิตในฤดูฝนพบวา เงินทุนเร่ิมตนของกลุมถูกใชไป 18,770 บาทซ่ึงไม
เพียงพอตอการผลิตจึงทําใหตองกูยืมเงินกองทุนหมูบานอีก 31,093 บาท สวนในฤดูหนาวนั้น
เงินทุนท่ีใชในการผลิตถูกใชไป 43,304 บาท และในฤดูรอนพบวามีการใชเงินทุนในการผลิตเทากบั 
45,158 บาท 
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ตารางท่ี 5.2 ผลการวิเคราะหแผนการผลิตผักปลอดภัยท่ีเหมาะสมของกลุมเกษตรกรผักปลอด
สารพิษแมแฝกใหม 

รายการ จํานวนจํากัด จํานวนใช จํานวนเหลือ 

รายไดเหนือตนทุนเงินสด 4,015,738 บาท    
ฤดูฝน(กรกฎาคม – ตุลาคม)    

1) ท่ีดิน (ไร)    
ปลูกผักบุง  1.20  
ปลูกกวางตุง  1.10  
ปลูกกวางตุงฮองเต  1.00  
ปลูกคะนา  2.80  
ปลูกถ่ัวฝกยาว  1.40  
ปลูกผักกาดขาว  11.50  
ปลูกผักชี  0.49  
ปลูกตนหอม  0.45  
ปลูกมะเขือ  1.03  
ปลูกพริก  1.36  
ปลูกกะหลํ่า  2.33  
ปลูกกะหลํ่าดอก  2.01  
ปลูกแตงกวา  1.98  
ปลูกขาวโพดฝกออน  1.67  
ปลูกบวบ  1.60  

รวมพื้นท่ีทําการผลิต 32 32  

2) แรงงานครัวเรือน(วันทํางาน)    

เตรียมดินและปลูก 640 100.90 539.10 

ดูแลและกําจัดวัชพืช 1,280 871.20 408.80 

รดน้ําและใหปุย 1,280 768 512 

เก็บเกีย่ว  320 64 256 
ตัดแตงคัดและบรรจุ 320 64 256 
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ตารางท่ี 5.2 (ตอ) 

รายการ จํานวนจํากดั จํานวนใช จํานวนเหลือ 

3) แรงงานจาง(วันทํางาน)    
เตรียมดินและปลูก 300 - 300 
ดูแลและกําจัดวัชพืช 600 - 600 
รดน้ําและใหปุย 600 - 600 
เก็บเกี่ยว 150 - 150 
ตัดแตงคัดและบรรจุ 150 - 150 

4) ทุน (บาท)    
ทุนตนเอง 18,770 18,770 0 
เงินกู ธกส. 250,000 0 250,000 
เงินกู กองทุนหมูบาน 50,000 31,093 18,907 
เงินกูสหกรณเกษตรฯ 150,000 0 150,000 
เงินกูนอกระบบ 50,000 0 50,000 

ฤดูหนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ)    

1) ท่ีดิน (ไร)    
ปลูกผักบุง  10.82  
ปลูกกวางตุง  1.10  

ปลูกกวางตุงฮองเต  1.04  

ปลูกคะนา  2.85  

ปลูกถ่ัวฝกยาว  1.42  

ปลูกผักกาดขาว  2.02  

ปลูกผักชี  0.49  

ปลูกตนหอม  0.48  

ปลูกมะเขือ  1.03  

ปลูกพริก  1.37  
ปลูกกะหลํ่า  2.24  
ปลูกกะหลํ่าดอก  1.91  
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ตารางท่ี 5.2 (ตอ) 

รายการ จํานวนจํากดั จํานวนใช จํานวนเหลือ 

ปลูกแตงกวา  1.98  
ปลูกขาวโพดฝกออน  1.67  
ปลูกบวบ  1.60  
รวมพื้นท่ีทําการผลิต 32 32  

2) แรงงานครัวเรือน(วันทํางาน)    
เตรียมดินและปลูก 640 100.90 539.10 
ดูแลและกําจัดวัชพืช 1,280 871.20 408.80 
รดน้ําและใหปุย 1,280 768 512 
เก็บเกี่ยว 320 64 256 
ตัดแตงคัดและบรรจุ 320 64 256 

3)  แรงงานจาง(วันทํางาน)    
เตรียมดินและปลูก 300 - 300 
ดูแลและกําจัดวัชพืช 600 - 600 
รดน้ําและใหปุย 600 - 600 
เก็บเกี่ยว 150 - 150 
ตัดแตงคัดและบรรจุ 150 - 150 

4) ทุน (บาท)    
เงินทุนท่ีโอนจากฤดูท่ีแลว 1,424,776 43,304 1,381,472 
เงินกู ธกส. 250,000 0 250,000 
เงินกู กองทุนหมูบาน 18,907 0 18,907 
เงินกูสหกรณเกษตรฯ 150,000 0 150,000 
เงินกูนอกระบบ 50,000 0 50,000 

ฤดูรอน (มีนาคม – มิถุนายน)    

1) ท่ีดิน (ไร)    
ปลูกผักบุง  7.92  
ปลูกกวางตุง  1.31  
ปลูกกวางตุงฮองเต  1.14  
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ตารางท่ี 5.2 (ตอ) 

รายการ จํานวนจํากดั จํานวนใช จํานวนเหลือ 

ปลูกคะนา  3.50  
ปลูกถ่ัวฝกยาว  1.42  
ปลูกผักกาดขาว  2.19  
ปลูกผักชี  0.49  
ปลูกตนหอม  0.52  
ปลูกมะเขือ  1.03  
ปลูกพริก  1.36  
ปลูกกะหลํ่า  2.33  
ปลูกกะหลํ่าดอก  2.64  
ปลูกแตงกวา  2.34  
ปลูกขาวโพดฝกออน  2.22  
ปลูกบวบ  1.60  
รวมพื้นท่ีทําการผลิต  32  

2) แรงงานครัวเรือน(วันทํางาน)    
เตรียมดินและปลูก 640 100.90 539.10 
ดูแลและกําจัดวัชพืช 1,280 871.20 408.80 
รดน้ําและใหปุย 1,280 768 512 
เก็บเกี่ยว 320 64 256 
ตัดแตงคัดและบรรจุ 320 64 256 

3) แรงงานจาง(วันทํางาน)    
เตรียมดินและปลูก 300 - 300 
ดูแลและกําจัดวัชพืช 600 - 600 
รดน้ําและใหปุย 600 - 600 
เก็บเกี่ยว 150 - 150 
ตัดแตงคัดและบรรจุ 150 - 150 

4) ทุน (บาท)    
เงินทุนท่ีโอนจากฤดูท่ีแลว 2,790,463 45,158 2,745,305 
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ตารางท่ี 5.2 (ตอ) 

รายการ จํานวนจํากดั จํานวนใช จํานวนเหลือ 

เงินกู ธกส. 250,000 0 250,000 
เงินกู กองทุนหมูบาน 18,907 0 18,907 
เงินกูสหกรณเกษตรฯ 150,000 0 150,000 
เงินกูนอกระบบ 50,000 0 50,000 

ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
 

5.2.2 แผนการผลิตผักปลอดภัยท่ีเหมาะสม ของกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร  
 
แผนการผลิตผักปลอดภัยท่ีเหมาะสม ของกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร ตําบลน้ํา

แพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวาแผนการผลิตท่ีเหมาะสมจะทําใหมีรายไดเหนือตนทุนเงิน
สดเทากับ 11,543,908 บาท และมีตนทุนเงินสดเฉล่ียตอไร/ปเทากับ 139,926 บาทโดยมีรายละเอียด
ของกิจกรรมการผลิตท่ีเหมาะสมดังนี้ (ตารางท่ี 5.3) 
  

1) การใชท่ีดิน 
จากการวิเคราะหพบวาพื้นท่ีในการผลิตท่ีเหมาะสม ในชวงฤดูฝนพบวา แบบจําลองเลือกท่ี

จะผลิต ผักกาดดอยมากท่ีสุดโดยใชท่ีดินในการผลิตเทากับ 25.74 ไร รองลงมาคือ คะนา 8.92 ไร
และกะหลํ่า 6.89 ไรตามลําดับดานผักท่ีมีการผลิตนอยท่ีสุดคือผักกาดหอม 1.26 ไร แครอท 1.29 ไร 
และหัวไชเทา 1.45 ไร โดยใชท่ีดินในการผลิตอยูในเขตชลประทาน 75 ไรและท่ีดินในเขตน้ําฝนอีก 
7.5 ไร ในฤดูหนาวแบบจําลองเลือกท่ีจะปลูกผักกาดขาวมากท่ีสุดโดยใชท่ีดินในการผลิต 27.69 ไร 
รองลงมาคือคะนา 8.92 ไร และกะหลํ่า 7.18 ไร ผักท่ีมีการผลิตนอยท่ีสุดคือผักกาดหอม 1.26 ไร แค
รอท 1.36 ไร และหัวไชเทา 1.45 ไร โดยใชท่ีดินในเขตชลประทานและในเขตนํ้าฝนจนหมด 
จํานวน 82.5 ไร สวนในฤดูรอน แบบจําลองเลือกปลูกผักบุงมากท่ีสุด 34.77 ไร รองลงมาผักคะนา
และกะหลํ่ามีพื้นท่ีผลิตเทากันคือ 8.61 ไรดานผักท่ีมีการผลิตนอยท่ีสุดคือ แตงกวา 1.79 ไร ผักชี 
1.83ไรและผักกาดหอม 1.86 ไรตามลําดับ โดยใชท่ีดินในเขตชลประทานและในเขตนํ้าฝนจนหมด 
จํานวน 82.5 ไร  
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2) การใชแรงงาน 
แรงงานท่ีใชในการผลิตผักชนิดตางๆพบวาในทุกฤดู มีการใชแรงงานในจํานวนท่ีเทากัน

ดังนี้ แรงงานครัวเรือนท่ีใชในกิจกรรมเตรียมดินและปลูกผัก 253.48 วันทํางาน กิจกรรมการดูแล
กําจัดวัชพืช 943.72 วันทํางาน กิจกรรมรดน้ําและใหปุย 1,200 วันทํางาน กิจกรรมการเก็บเกี่ยว 165 
วันทํางานและกิจกรรมตัดแตงคัดบรรจุอีก 165 วันทํางาน สวนกิจกรรมการจางงานนั้นพบวาไมมี
การจางงานเน่ืองจากแรงงานในครัวเรือนมีเพียงพอตอการผลิต 

 
3) การใชเงินทุน 

จากการวิเคราะหพบวากิจกรรมการใชเงินทุนในแตละฤดูเปนดังนี้ คือ การใชเงินทุนในฤดูฝนใน
กิจกรรมการผลิตท้ังหมดใชทุนตัวเอง 23,200 บาท และทุนกูจากกองทุนหมูบาน 14,846.70 บาท 
และเม่ือขายผลผลิตในฤดูฝนทําใหมีเงินโอนไปเปนเงินทุนในฤดูหนาวเทากับ 3,711,289 บาท 
แผนการผลิตท่ีเหมาะสมในฤดูหนาวพบวา เงินทุนท่ีใชในกิจกรรมการผลิตเทากับ 39,532.60 บาท 
และเงินท่ีไดจากการขายผลิตในฤดูหนาวรวมกับเงินทุนท่ีเหลือจะถูกโอนไปเปนเงินทุนในฤดรูอนมี
จํานวนเทากับ 7,379,976.28 บาท สวนแผนการผลิตท่ีเหมาะสมในฤดูรอนพบวา เงินทุนท่ีใชใน
กิจกรรมการผลิตเทากับ 65,635.18บาท มีรายไดเหนือตนทุนเงินสดในฤดูรอนเทากับ 4,163,932 
บาท 
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ตารางท่ี 5.3 ผลการวิเคราะหแผนการผลิตผักปลอดภัยท่ีเหมาะสมของกลุมเกษตรกรทางเลือก
บานน้ําแพร 

รายการ จํานวนจํากัด จํานวนใช จํานวนเหลือ 

รายไดเหนือตนทุนเงินสด 11,543,908 บาท    
ฤดูฝน(กรกฎาคม – ตุลาคม)    

1) ท่ีดิน (ไร)    
ปลูกผักบุง  3.19  
ปลูกกวางตุง  2.67  
ปลูกกวางตุงฮองเต  2.60  
ปลูกผักกาดดอย  25.74  
ปลูกผักกาดหอม  1.26  
ปลูกคะนา  8.92  
ปลูกถ่ัวฝกยาว  2.60  
ปลูกผักกาดขาว  5.00  
ปลูกผักชี  1.83  
ปลูกตนหอม  1.79  
ปลูกมะเขือ  2.05  
ปลูกพริก  2.10  
ปลูกกะหลํ่า  6.89  
ปลูกแครอท  1.29  
ปลูกหัวไชเทา  1.45  

ปลูกกะหลํ่าดอก  5.33  

ปลูกฟกทอง  1.50  

ปลูกแตงกวา  1.69  

ปลูกขาวโพดฝกออน  2.92  

ปลูกบวบ  1.69  
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ตารางท่ี 5.3 (ตอ) 

รายการ จํานวนจํากดั จํานวนใช จํานวนเหลือ 

รวมพื้นท่ีท้ังหมด 82.50 82.50  
ท่ีดินชลประทาน 75.00 75.00  
ท่ีดินเขตน้ําฝน 7.50 7.50  

2) แรงงานครัวเรือน(วันทํางาน)    
เตรียมดินและปลูก 1,260.00 253.48 1,006.52 
ดูแลและกําจัดวัชพืช 2,520.00 943.72 1,576.28 
รดน้ําและใหปุย 2,520.00 1,200.00 1,320.00 
เก็บเกี่ยว 630.00 165.00 465.00 
ตัดแตงคัดและบรรจุ 630.00 165.00 465.00 

3) แรงงานจาง(วันทํางาน)    
เตรียมดินและปลูก 880 0 880 
ดูแลและกําจัดวัชพืช 2,560.00 0 2,560.00 
รดน้ําและใหปุย 2,560.00 0 2,560.00 
เก็บเกี่ยว 440 0 440 
ตัดแตงคัดและบรรจุ 220 0 220 

4) ทุน (บาท)    

ทุนตนเอง 23,200.00 23,200.00 0 
เงินกู ธกส. 520,000.00 0 520,000.00 
เงินกู กองทุนหมูบาน 320,000.00 14,846.70 305,153.30 
เงินกูสหกรณเกษตรฯ 160,000.00 0 160,000.00 
เงินกูนอกระบบ 50,000.00 0 50,000.00 

ฤดูหนาว(พฤศจิกายน – กุมภาพันธ)    

1) ท่ีดิน (ไร)    
ปลูกผักบุง  3.19  
ปลูกกวางตุง  2.67  
ปลูกกวางตุงฮองเต  2.70  
ปลูกผักกาดดอย  2.45  
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ตารางท่ี 5.3 (ตอ) 

รายการ จํานวนจํากดั จํานวนใช จํานวนเหลือ 

ปลูกผักกาดหอม  1.26  
ปลูกคะนา  8.92  
ปลูกถ่ัวฝกยาว  2.60  
ปลูกผักกาดขาว  27.69  
ปลูกผักชี  1.83  
ปลูกตนหอม  1.79  
ปลูกมะเขือ  2.14  
ปลูกพริก  2.10  
ปลูกกะหลํ่า  7.18  
ปลูกแครอท  1.36  
ปลูกหัวไชเทา  1.45  
ปลูกกะหลํ่าดอก  5.33  
ปลูกฟกทอง  1.51  
ปลูกแตงกวา  1.69  
ปลูกขาวโพดฝกออน  2.92  
ปลูกบวบ  1.69  
รวมพื้นท่ีท้ังหมด 82.5 82.5  

ท่ีดินชลประทาน 75 75  
ท่ีดินเขตน้ําฝน 7.5 7.5  

2) แรงงานครัวเรือน(วันทํางาน)    
เตรียมดินและปลูก 1,260.00 253.48 1,006.52 
ดูแลและกําจัดวัชพืช 2,520.00 943.72 1,576.28 
รดน้ําและใหปุย 2,520.00 1,200.00 1,320.00 
เก็บเกี่ยว 630 165 465 
ตัดแตงคัดและบรรจุ 630 165 465 

3) แรงงานจาง(วันทํางาน)    
เตรียมดินและปลูก 880 0 880 
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ตารางท่ี 5.3 (ตอ) 

รายการ จํานวนจํากดั จํานวนใช จํานวนเหลือ 

ดูแลและกําจัดวัชพืช 2,560.00 0 2,560.00 
รดน้ําและใหปุย 2,560.00 0 2,560.00 
เก็บเกี่ยว 440 0 440 
ตัดแตงคัดและบรรจุ 220 0 220 

4) ทุน (บาท)    
เงินทุนท่ีโอนจากฤดูท่ีแลว 3,711,289.00 39,532.60 3,673,242.28 
เงินกู ธกส. 520,000.00 0 520,000.00 
เงินกู กองทุนหมูบาน 305,153.30 0 305,153.30 
เงินกูสหกรณเกษตรฯ 160,000.00 0 160,000.00 
เงินกูนอกระบบ 50,000.00 0 50,000.00 

ฤดูรอน (มีนาคม – มิถุนายน)    

1) ท่ีดิน (ไร)    
ปลูกผักบุง  34.77  
ปลูกกวางตุง  3.61  
ปลูกกวางตุงฮองเต  3.61  
ปลูกผักกาดดอย  2.32  
ปลูกผักกาดหอม  1.86  
ปลูกคะนา  8.61  
ปลูกผักกาดขาว  7.27  
ปลูกผักชี  1.83  
ปลูกตนหอม  1.79  
ปลูกกะหลํ่า  8.61  
ปลูกหัวไชเทา  2.52  
ปลูกกะหลํ่าดอก  4.00  
ปลูกแตงกวา  1.69  
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ตารางท่ี 5.3 (ตอ) 

รายการ จํานวนจํากดั จํานวนใช จํานวนเหลือ 

รวมพื้นท่ีท้ังหมด 82.5 82.5  
ท่ีดินชลประทาน 75 75  
ท่ีดินเขตน้ําฝน 7.5 7.5  

2) แรงงานครัวเรือน(วันทํางาน) 254.77 1,260.00 1,005.23 
เตรียมดินและปลูก 928.30 2,520.00 1,591.70 
ดูแลและกําจัดวัชพืช 1,315.56 2,520.00 1,204.45 
รดน้ําและใหปุย 165 630 465 
เก็บเกี่ยว 165 630 465 
ตัดแตงคัดและบรรจุ    

3) แรงงานจาง(วันทํางาน)    
เตรียมดินและปลูก 880 0 880 
ดูแลและกําจัดวัชพืช 2,560.00 0 2,560.00 
รดน้ําและใหปุย 2,560.00 0 2,560.00 
เก็บเกี่ยว 440 0 440 
ตัดแตงคัดและบรรจุ 220 0 220 

4) ทุน (บาท)    
เงินทุนท่ีโอนจากฤดูท่ีแลว 7,379,976.28 65,635.18 7,314,341.10 
เงินกู ธกส. 520,000.00 0 520,000.00 
เงินกู กองทุนหมูบาน 305,153.30 0 305,153.30 
เงินกูสหกรณเกษตรฯ 160,000.00 0 160,000.00 
เงินกูนอกระบบ 50,000.00 0 50,000.00 

ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
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สรุปแผนการผลิตท่ีเหมาะสม 
 
1. รายไดเหนือตนทุนเงินสด จากผลการวิเคราะหพบวากลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร

จะมีรายไดเหนือตนทุนเงินสดเฉล่ียตอไรเทากับ 139,926 บาท ซ่ึงมากกวากลุมเกษตรกรผักปลอด
สารพิษแมแฝกใหมซ่ึงจะมีรายไดเหนือตนทุนเงินสดตอไรเทากับ 125,491 บาท เห็นไดวาสาเหตุท่ี
กลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพรมีรายไดเหนือตนทุนเงินสดเฉล่ียตอไรสูงกวากลุมเกษตรกรผัก
ปลอดสารพิษแมแฝกใหมนั้นก็เนื่องมาจาก กลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพรใชวิธีการผลิตแบบ
อินทรียไมมีการใชปุยเคมีทําใหตนทุนการผลิตมีตํ่ากวา อีกท้ังผลผลิตและราคาผลผลิตของท้ัง 2 
กลุมก็ไมแตกตางกันจึงทําใหกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพรมีรายไดเหนือตนทุนเงินสดสูงกวา
นั้นเอง 

 
2. การใชท่ีดินในการเพาะปลูก แบบจําลองของท้ัง 2 กลุมเกษตรกรตัวอยางไดเลือกให

แผนการผลิตใชท่ีดินในการผลิตจนหมดจึงจะทําใหไดรับกําไรสุทธิสูงท่ีสุด และจากการสํารวจ
พบวาเกษตรกรไมนิยมเชาท่ีดินในการเพาะปลูก เนื่องจากเกษตรกรมีพื้นท่ีท่ีเพาะปลูกเพียงพอ อีก
ท้ังประชากรในพ้ืนท่ีศึกษาตางก็ประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงทําใหมีการเพาะปลูกเฉพาะในเขต
พื้นท่ีของตนเองเทานั้น  

 
3. ทุนในการทําการผลิต การใชทุนในการทําการผลิตของกลุมเกษตรกรตัวอยางท้ัง 2 กลุม

พบวา อยูระหวาง 39,500 – 65,700 บาท ซ่ึงทุนท่ีใชจะเปนทุนของตนเองและทุนจากการกูยืมระยะ
ส้ัน 1 ปคือ เงินกองทุนหมูบาน สาเหตุท่ีแบบจําลองใหกูจาก เงินกูกองทุนหมูบานก็เนื่องมาจาก
อัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่าเพียงรอยละ 1 ตอป จากนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล 

 
4. แรงงานในการผลิต การใชแรงงานในการผลิตนั้นจะเห็นไดวา กลุมเกษตรกรตัวอยางท้ัง 

2 กลุมไดใชแรงงานในครัวเรือนทําการผลิตเทานั้น โดยท่ีไมมีการจางแรงงานเกิดข้ึน เนื่องจากการ
ผลิตผักนั้นมีลักษณะการผลิตแตกตางจากการผลิตพืชเชิงเดี่ยวท่ีจะตองผลิตและเก็บเกี่ยวใหไดใน
คราวเดียวกัน แตการผลิตผักนั้นจะเปนในลักษณะแบบทะยอยปลูกและทะยอยเก็บเกี่ยวเพื่อให
ผลผลิตมีความเหล่ือมลํ้ากันทําใหไมลนตลาด สงผลใหแรงงานในครัวเรือนมีเพียงพอตอการผลิต  
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5.3 เปรียบเทียบการผลิตเดิมของกลุมเกษตรกรกับแผนการผลิตท่ีเหมาะสม 
  
 การนําแผนการผลิตท่ีเหมาะสมของกลุมเกษตรกรที่ไดจากการวิเคราะหนั้น มาเปรียบเทียบ
กับแผนการผลิตเดิมท่ีกลุมเกษตรกรปฎิบัติอยู จะทําใหเราทราบถึงแนวทางการปรับโครงสรางการ
ผลิตของกลุมเกษตรกร ในการท่ีจะเพิ่มหรือลดพื้นท่ีการเพาะปลูกพืชผักแตละชนิด ตลอดจนการ
เตรียมเงินทุนใหสอดคลองกับแผนการผลิตท่ีเหมาะสมตอไป ดังตอไปนี้ (ตาราง 5.4) 
 กลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหมมีพื้นท่ีทําการเพาะปลูกรวม 32 ไร แผนการ
ผลิตท่ีเหมาะสมแนะนําวาในฤดูฝนพืชท่ีควรลดการผลิตผักบุงใหเหลือ 1.2 ไร กวางตุง 1.10 ไร 
กวางตุงฮองเต 1 ไร คะนา 2.8 ไร ถ่ัวฝกยาว 1.4 ไร ผักชี 0.49 ไร ตนหอม 0.45 ไร มะเขือ 1.03 ไร 
พริก 1.36 ไร กะหลํ่า 2.33 ไร กะหลํ่าดอก 2.01 ไร แตงกวา 1.98 ไร และบวบ 1.6 ไร และหันไป
เพิ่มพื้นท่ีปลูก ผักกาดขาวเปน 11.5 ไรและขาวโพดฝกออน 1.67 ไร ในฤดูหนาวแผนการผลิตท่ี
เหมาะสมไดแนะนําวาควรเพ่ิมการผลิต ผักบุงข้ึนเปน 10.82 ไรและลดพ้ืนท่ีการผลิตพืชอื่นลง สวน
ในฤดูรอนแผนการผลิตท่ีเหมาะสมแนะนําวา ควรเพิ่มการผลิตผักบุง 7.92 ไร แตงกวา 2.34 ไรและ
ขาวโพดออน 2.22 ไร จะทําใหรายไดเหนือตนทุนเงินสดของกลุมเพิ่มข้ึนจากสภาพการผลิตจริงใน
ป 2550 อีก 667,644.64 บาทตอปหรือเพิ่มข้ึนรอยละ 19.94 ความแตกตางของพื้นท่ีปลูกพืชแตละ
ชนิดในแตละฤดูตามแผนการผลิตท่ีเหมาะสมกับสภาพการผลิตเดิมของกลุมเกษตรกรผักปลอด
สารพิษแมแฝกใหมแสดงไวดังรูปท่ี 5.1-5.3 
 ดานกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพรมีพื้นท่ีเพาะปลูกท้ังหมด 82.5 ไร แผนการผลิตท่ี
เหมาะสมแนะนําวา ในฤดูฝนควรหันมาผลิตผักกาดดอย 25.74 ไรและผักคะนา 8.92 ไรและควรลด
การผลิตพืชอ่ืนลง ในฤดูหนาวควรปลูกผักคะนา 8.92ไรและผักกาดขาวเพิ่มข้ึน 27.69 ไร ฤดูรอน 
ควรเพิ่มผักบุงเปน 34.77 ไร ผักคะนา 8.61 ไร สวนในฤดูรอนแผนการแนะนําวาควรปลูกผักบุง 
34.77 ไร และ คะนาและกะหละ 8.61 ไร จึงจะใหรายไดเหนือตนทุนเงินสดของกลุมเกษตรกร
เพิ่มข้ึนจากสภาพการผลิตจริง 1,074,569 บาทตอปหรือรอยละ 10.26  ความแตกตางของพ้ืนท่ีปลูก
พืชแตละชนิดในแตละฤดูตามแผนการผลิตท่ีเหมาะสมกับสภาพการผลิตเดิมของกลุมเกษตรกร
ทางเลือกบานน้ําแพรแสดงไวดังรูปท่ี 5.4-5.6 
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ตารางท่ี 5.4 เปรียบเทียบการผลิตเดิมของกลุมเกษตรกรกับแผนการผลิตท่ีเหมาะสมที่ไดจากการ
วิเคราะหจากแบบจําลอง 

รายการ กิจกรรม การผลิตเดิม 
แผนการผลิตท่ี
เหมาะสม 

กลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหม    
รายไดเหนือตนทุนเงินสด (บาท)  3,348,096.36 4,015,738.00 

ฤดูฝน (กรกฎาคม – ตุลาคม) ผักบุง 2.50 1.20 

 กวางตุง 1.20 1.10 

 กวางตุงฮองเต 1.30 1.00 

 คะนา 3.60 2.80 

 ถ่ัวฝกยาว 2.50 1.40 

 ผักกาดขาว 4.00 11.50 

 ผักชี 1.20 0.49 

 ตนหอม 1.20 0.45 

 มะเขือ 1.50 1.03 

 พริก 2.20 1.36 

 กะหลํ่า 3.04 2.33 

 กะหลํ่าดอก 2.30 2.01 

 แตงกวา 2.20 1.98 

 ขาวโพดฝกออน 1.56 1.67 

 บวบ 1.70 1.60 

รวมพื้นท่ีทําการผลิต(ไร)  32 32 

ฤดูหนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ) ผักบุง 2.30 10.82 

 กวางตุง 2.20 1.10 

 กวางตุงฮองเต 1.50 1.04 

 คะนา 3.60 2.85 

 ผักกาดขาว 3.50 4.52 

 ผักชี 1.20 0.49 
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ตารางท่ี 5.4 (ตอ)    

รายการ กิจกรรม การผลิตเดิม 
แผนการผลิตท่ี 
เหมาะสม 

 ตนหอม 1.20 0.48 

 มะเขือ 1.50 1.03 

 พริก 1.70 1.37 

 กะหลํ่า 3.04 2.24 

 กะหลํ่าดอก 2.30 1.91 

 แตงกวา 2.20 1.98 

 ขาวโพดฝกออน 1.56 1.67 

 บวบ 2.20 1.60 

รวมพื้นท่ีทําการผลิต(ไร)  32 32 

ฤดูรอน (มีนาคม – มิถุนายน) ผักบุง 3.20 7.92 

 กวางตุง 3.10 1.31 

 กวางตุงฮองเต 1.30 1.14 

 คะนา 3.60 3.50 

 ถ่ัวฝกยาว 2.30 1.42 

 ผักกาดขาว 3.10 2.19 

 ผักชี 1.20 0.49 

 ตนหอม 1.20 0.52 

 มะเขือ 1.50 1.03 

 พริก 2.20 1.36 

 กะหลํ่า 2.54 2.33 

 กะหลํ่าดอก 2.20 2.64 

 แตงกวา 2.20 2.34 

 ขาวโพดฝกออน 1.56 2.22 
 บวบ 1.80 1.60 

รวมพื้นท่ีทําการผลิต(ไร)  32 32 
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ตารางท่ี 5.4 (ตอ)    

รายการ กิจกรรม การผลิตเดิม 
แผนการผลิตท่ี
เหมาะสม 

กลุมเกษตรกรทางเลือกบานนํ้าแพร    

รายไดเหนือตนทุนเงินสด (บาท)  10,469,339 11,543,908  

ฤดูฝน (กรกฎาคม – ตุลาคม) ผักบุง 4.54 3.19 

 กวางตุง 3.22 2.67 

 กวางตุงฮองเต 3.64 2.60 

 ผักกาดดอย 5.5 25.74 

 ผักกาดหอม 3.5 1.26 

 คะนา 4.3 8.92 

 ถ่ัวฝกยาว 2.8 2.60 

 ผักกาดขาว 6.2 5.00 

 ผักชี 6.5 1.83 

 ตนหอม 4.3 1.79 

 มะเขือ 2.3 2.05 

 พริก 2.5 2.10 

 กะหลํ่า 9 6.89 

 แครอท 3 1.29 

 หัวไชเทา 2.4 1.45 

 กะหลํ่าดอก 6.5 5.33 

 ฟกทอง 3 1.50 
 แตงกวา 3.5 1.69 
 ขาวโพดฝกออน 3.8 2.92 
 บวบ 2 1.69 

รวมพื้นท่ีทําการผลิต(ไร)  82.5 82.5 
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ตารางท่ี 5.4 (ตอ)  
  

รายการ กิจกรรม การผลิตเดิม 
แผนการผลิตท่ี
เหมาะสม 

ฤดูหนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ) ผักบุง 4.54 3.19 

 กวางตุง 3.22 2.67 

 กวางตุงฮองเต 3.64 2.70 

 ผักกาดดอย 5.5 2.45 

 ผักกาดหอม 3.5 1.26 

 คะนา 4.3 8.92 

 ถ่ัวฝกยาว 2.8 2.60 

 ผักกาดขาว 6.2 27.69 

 ผักชี 6.5 1.83 

 ตนหอม 4.3 1.79 

 มะเขือ 2.3 2.14 

 พริก 2.5 2.10 

 กะหลํ่า 9 7.18 

 แครอท 3 1.36 
 หัวไชเทา 2.4 1.45 

 กะหลํ่าดอก 6.5 5.33 
 ฟกทอง 3 1.51 
 แตงกวา 3.5 1.69 

 ขาวโพดฝกออน 3.8 2.92 
 บวบ 2 1.69 

รวมพื้นท่ีทําการผลิต(ไร)  82.5 82.5 

ฤดูรอน (มีนาคม – มิถุนายน) ผักบุง 5.6 34.77 
 กวางตุง 8.81 3.61 
 กวางตุงฮองเต 8.5 3.61 
 ผักกาดดอย 6.43 2.32 
 ผักกาดหอม 4.33 1.86 
 คะนา 6.8 8.61 
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ตารางท่ี 5.4 (ตอ)  
  

รายการ กิจกรรม การผลิตเดิม 
แผนการผลิตท่ี
เหมาะสม 

 ผักกาดขาว 8.56 7.27 

 ผักชี 3.65 1.83 

 ตนหอม 5.56 1.79 

 กะหลํ่า 8.61 8.61 

 หัวไชเทา 6.45 2.52 

 กะหลํ่าดอก 5.7 4.00 

 แตงกวา 3.5 1.69 

รวมพื้นท่ีทําการผลิต(ไร)  82.5 82.5 

ที่มา: จากการสํารวจ 
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ท่ีมา: จากการวิเคราะห 

รูปท่ี 5.1  เปรียบเทียบการใชท่ีดินในฤดูฝนตามแผนการผลิตท่ีเหมาะสมกับการผลิตเดิมของกลุ
เกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหม 
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ท่ีมา: จากการวิเคราะห 

รูปท่ี 5.3  เปรียบเทียบการใชท่ีดินฤดูรอนตามแผนการผลิตท่ีเหมาะสมกับการผลิตเดิมของกลุม
เกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหม 
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รูปท่ี 5.4  เปรียบเทียบการใชท่ีดินฤดูฝนตามแผนการผลิตท่ีเหมาะสมกับการผลิตเดิมของกลุม
เกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร 
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ท่ีมา: จากการวิเคราะห 

รูปท่ี 5.5  เปรียบเทียบการใชท่ีดินฤดหูนาวตามแผนการผลิตท่ีเหมาะสมกับการผลิตเดิมของกลุม
เกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร 
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รูปท่ี 5.6  เปรียบเทียบการใชท่ีดินฤดูรอนตามแผนการผลิตท่ีเหมาะสมกับการผลิตเดิมของกลุม
เกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร 
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เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบระหวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสมกับแผนการผลิตเดิม จะเห็นไดวา 
แผนการผลิตท่ีเหมาะสมจะทําใหกลุมเกษตรกรทั้ง 2 กลุมมีรายไดเพิ่มข้ึนจากเดิม โดยจะใชทรัพยา
ท่ีดินในการผลิตจนหมด แตจะมีแรงงานในครัวเรือนเหลือจากการผลิต ดังนั้นเกษตรกรควรหา
ทรัพยากรในการผลิตอ่ืนเพิ่มข้ึนและหันไปรับจางนอกภาคการเกษตรดวยเพื่อใหเกษตรกรรายได
เพิ่มมากข้ึนอีกทางหนึ่งดวย 

 

5.4 การวิเคราะหความออนไหวของปริมาณผลผลิตจากความเสี่ยงดานชีวกายภาพ 
 
จากผลการวิเคราะหนั้นแสดงใหเห็นวา แผนการผลิตของกลุมเกษตรกรตัวอยางมีความ

แตกตางกันตามสภาพของปจจัยการผลิตท่ีมีอยูจริงจากขอมูลท่ีไดสํารวจรวบรวมมา สําหรับการ
วิเคราะหการเปล่ียนแปลงดานกายชีวภาพของแผนการผลิตนั้นจะสามรถบอกไดวา เม่ือมีปจจัยดาน
ปริมาณผลผลิตเปล่ียนแปลงไป จะสงผลใหแผนการผลิตท่ีมีความเหมาะสมเปล่ียนแปลงไปอยางไร   
 ราคาผลผลิตของกลุมเกษตรกรตัวอยางนั้น กลุมมีการกําหนดราคาที่คงท่ีไมมีการ
เปล่ียนแปลง ดังนั้นการเปล่ียนแปลงของราคาผลผลิตจึงไมมีการเปล่ียนแปลง สงผลใหการ
วิเคราะหความออนไหวของราคาผลผลิตจึงไมมีความจําเปน 

พืชผักปลอดภัยของกลุมเกษตรกรที่ไดศึกษานั้นไมมีการใชสารเคมีเขามาเกี่ยวของในการ
ผลิต ดังนั้นผลผลิตจึงถูกโรคและแมลงเขาทําลายไดโดยงายกวาพืชผักท่ีทําการผลิตโดยใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช สงผลใหผลผลิตท่ีไดจะมีความแปรปรวน ดังนั้นการวิเคราะหความออนไหวในบทนี้
จึงทําการวิเคราะหในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตจากการทําเขาทําลายของโรคและ
แมลงศัตรูพืช ความแปรปรวนของสภาพดินฟาอากาศ (ดานชีวกายภาพ) จากการสํารวจพบวา ความ
เสียหายของผลผลิตอันเนื่องมาจากปจจัยดานชีวกายภาพดังกลาว เกิดข้ึนกับผลผลิตบางชนิดเทานั้น
และสามารถเกิดข้ึนไดในทุกฤดูกาล กลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหมใหขอมูลเกี่ยวกับ
พืชผักท่ีไดรับความเสียหายจากปจจัยดานชีวกายภาพในปท่ีผานๆมาวาไดแก ผักบุง คะนา 
ผักกาดขาว กะหลํ่า และกะหลํ่าดอก รวม 5 ชนิด สวนพืชผักท่ีปลูกโดยกลุมเกษตรกรทางเลือกบาน
น้ําแพรท่ีไดรับความเสียหายจากปจจัยดานชีวกายภาพ คือ ผักบุง ผักกาดกวางตุง ผักกาดกวางตุง
ฮองเต ผัดกาดดอย ผักกาดหอม คะนา กะหลํ่า กะหลํ่าดอก รวม 8 ชนิด จากการสัมภาษณหัวหนา
กลุมท้ังสองกลุมถึงระดับความเสียหายของผลผลิตทําใหทราบวาโรคแมลงและสภาพดินฟาอากาศ
ท่ีแปรปรวนทําใหผลผลิตเสียหายหรือลดลงรอยละ 15-30 ของปริมาณผลผลิตปกติในท้ังสองกลุม   

ดังนั้นการวิเคราะหความออนไหวของปริมาณผลผลิตในหัวขอนี้จึงพิจารณาชนิดของพืชท่ี
ไดรับความเสียหายของแตละกลุมตามท่ีไดรับขอมูลจากกลุมฯ และตามระดับความเสียหายจริงท่ี
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กลุมเกษตรกรเคยไดรับผลกระทบ โดยแบงเปน 2 กรณี คือ 1) กรณีผลผลิตเสียหายรอยละ 15 และ  
2) กรณีผลผลิตเสียหายรอยละ 30 ของปริมาณผลผลิตปกติ 

 
5.4.1 ผลการวิเคราะหความออนไหวของปริมาณผลผลิตผักจากความเส่ียงดานชีว
กายภาพของกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหม 

  
เนื่องจากปจจัยทางดานชีวกายภาพ เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหผลผลิตลดลงได จากผลการ

วิเคราะห ในกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหมพบวา เม่ือผลผลิตมีการเปล่ียนแปลงรอยละ 
15 และรอยละ 30 จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีการเพาะปลูกข้ึนดังนี้ ณ ระดับการ
เปล่ียนแปลงผลผลิตรอยละ 15 พบวา ในฤดูฝนพื้นท่ีการปลูกผักกาดขาวลดลงเหลือ 8.55 ไร แต
พื้นท่ีปลูกผักชนิดอ่ืนเพิ่นข้ึนทุกชนิด ในฤดูหนาวและฤดูรอนพืชผักท่ีมีพื้นท่ีการผลิตลดลงคือผักบุง
ลดลงเหลือ 6.38 ไร สวนดานพืชอ่ืนๆพบวามีพื้นท่ีปลูกเพิ่มข้ึนจากแผนการผลิตท่ีเหมาะสม ซ่ึงทํา
ใหมีรายไดเหนือตนทุนเงินสดลดลง 3,462,851 บาทตอป หรือลดลงรอยละ 19.65 เม่ือเทียบกับ
รายไดเหนือตนทุนเงินสดท่ีไดจากแบบจําลองพื้นฐาน (base model) และเม่ือการเปล่ียนแปลงของ
ผลผลิตลดลงเปนรอยละ 30 พบวาในฤดูฝน พื้นท่ีการผลิตผักกาดขาวลดลงเหลือ  3.12 ไรฤดูหนาว
และฤดูรอนพื้นท่ีผลิตผักบุงลดลง 6.38 ไร และ 1.76 ไร ตามลําดับ สวนพื้นท่ีผลิตผักชนิดอ่ืน
เพิ่มข้ึนท้ังหมดในทุกฤดู จากการเปล่ียนแปลงผลผลิตตอไรในอัตรารอยละ 30 นี้สงผลให รายได
เหนือตนทุนเงินสดลดลงเหลือ  2,544,642 บาทตอปหรือลดลงรอยละ  34.93 เ ม่ือเทียบกับ
แบบจําลองพื้นฐาน (รายละเอียดดังตาราง 5.5) 
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ตารางท่ี 5.5 เปรียบเทียบแผนการผลิตที่เหมาะสมจากแบบจําลองพ้ืนฐานและแผนการผลิตที่เหมาะสมที่
กําหนดใหผลผลิตลดลงจากความเสี่ยงดานชีวกายภาพของกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแม
แฝกใหม 

แผนการผลิตที่เหมาะสม 

ผลผลิตลดลงจากความเสี่ยงดานชีวกายภาพ รายการ แบบจําลอง
พ้ืนฐาน รอยละ 15 รอยละ 30 

รายไดเหนือตนทุนเงินสด (บาท) 4,015,738 3,462,851 2,544,642 

พ่ืนท่ีปลูกฤดูฝน (ไร)    
ที่ดินเพาะปลูกผักบุง 1.20 1.38 1.38 
ที่ดินเพาะปลูกกวางตุง 1.10 1.16 1.56 
ที่ดินเพาะปลูกกวางตุงฮองเต 1.00 1.16 1.48 
ที่ดินเพาะปลูกคะนา 2.80 3.35 4.06 
ที่ดินเพาะปลูกถ่ัวฝกยาว 1.40 1.66 2.02 
ที่ดินเพาะปลูกผักกาดขาว 11.50 8.55 3.12 
ที่ดินเพาะปลูกผักชี 0.49 0.54 0.69 
ที่ดินเพาะปลูกตนหอม 0.45 0.50 0.64 
ที่ดินเพาะปลูกมะเขือ 1.03 1.13 1.46 
ที่ดินเพาะปลูกพริก 1.36 1.38 1.94 
ที่ดินเพาะปลูกกะหลํ่า 2.33 2.73 3.32 
ที่ดินเพาะปลูกกะหลํ่าดอก 2.01 2.36 2.87 
ที่ดินเพาะปลูกแตงกวา 1.98 2.20 2.82 
ที่ดินเพาะปลูกขาวโพดฝกออน 1.67 2.00 2.38 
ที่ดินเพาะปลูกบวบ 1.60 1.92 1.88 

รวมที่ดินเพาะปลูก 32 32 32 
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ตารางที่ 5.5 (ตอ) 

แผนการผลิตที่เหมาะสม 

ผลผลิตลดลงจากความเสี่ยงดานชีวกายภาพ รายการ แบบจําลอง
พ้ืนฐาน รอยละ 15 รอยละ 30 

พ้ืนท่ีปลูกฤดูหนาว (ไร)    

ที่ดินเพาะปลูกผักบุง 10.82 6.38 1.67 
ที่ดินเพาะปลูกกวางตุง 1.10 1.29 1.56 
ที่ดินเพาะปลูกกวางตุงฮองเต 1.04 1.22 1.48 
ที่ดินเพาะปลูกคะนา 2.85 3.35 4.06 
ที่ดินเพาะปลูกถ่ัวฝกยาว 1.42 1.66 2.02 
ที่ดินเพาะปลูกผักกาดขาว 2.02 2.88 3.12 
ที่ดินเพาะปลูกผักชี 0.49 0.57 0.69 
ที่ดินเพาะปลูกตนหอม 0.48 0.52 0.64 
ที่ดินเพาะปลูกมะเขือ 1.03 1.21 1.46 
ที่ดินเพาะปลูกพริก 1.37 1.60 1.94 
ที่ดินเพาะปลูกกะหลํ่า 2.24 2.73 3.32 
ที่ดินเพาะปลูกกะหลํ่าดอก 1.91 2.36 2.87 
ที่ดินเพาะปลูกแตงกวา 1.98 2.32 2.82 
ที่ดินเพาะปลูกขาวโพดฝกออน 1.67 1.96 2.38 
ที่ดินเพาะปลูกบวบ 1.60 1.88 1.88 

รวมที่ดินเพาะปลูก 32 32 32 
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ตารางที่ 5.5 (ตอ) 

แผนการผลิตที่เหมาะสม 

ผลผลิตลดลงจากความเสี่ยงดานชีวกายภาพ รายการ แบบจําลอง
พ้ืนฐาน รอยละ 15 รอยละ 30 

พ้ืนท่ีปลูกฤดูรอน (ไร)    

ที่ดินเพาะปลูกผักบุง 7.92 6.38 1.67 
ที่ดินเพาะปลูกกวางตุง 1.31 1.29 1.56 
ที่ดินเพาะปลูกกวางตุงฮองเต 1.14 1.22 1.48 
ที่ดินเพาะปลูกคะนา 3.50 3.35 4.06 
ที่ดินเพาะปลูกถ่ัวฝกยาว 1.42 1.66 2.02 
ที่ดินเพาะปลูกผักกาดขาว 2.19 2.88 3.12 
ที่ดินเพาะปลูกผักชี 0.49 0.57 0.69 
ที่ดินเพาะปลูกตนหอม 0.52 0.52 0.64 
ที่ดินเพาะปลูกมะเขือ 1.03 1.21 1.46 
ที่ดินเพาะปลูกพริก 1.36 1.60 1.94 
ที่ดินเพาะปลูกกะหลํ่า 2.33 2.73 3.32 
ที่ดินเพาะปลูกกะหลํ่าดอก 2.64 2.36 2.87 
ที่ดินเพาะปลูกแตงกวา 2.34 2.32 2.82 
ที่ดินเพาะปลูกขาวโพดฝกออน 2.22 1.96 2.38 
ที่ดินเพาะปลูกบวบ 1.60 1.88 1.88 

รวมที่ดินเพาะปลูก 32 32 32 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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5.4.2 ผลการวิเคราะหความออนไหวของปริมาณผลผลิตผักจากความเส่ียงดานชีว
กายภาพ กลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร 

 
 จากการวิเคราะหความออนไหวของปริมาณผลผลิตกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิตเนื่องจากความเส่ียงดานชีวกายภาพ พบวา พื้นท่ีการผลิตพืช
ชนิดตางๆมีการเปล่ียนแปลงไปดังนี้ ณ ระดับการเปล่ียนแปลงอัตราปริมาณผลผลิตลดลงรอยละ 15 
พื้นท่ีผลิตผักการดอยลดลงในฤดูฝน 19.21 ไรสวนฤดูหนาวพื้นท่ีผลิตผัดกาดขาวลดลงเหลือ 20.11 
ไร และฤดูรอน พื้นผลิตผักบุงลดลงเหลือ 12.56 ไร สวนพื้นผลิตพืชอ่ืนเพิ่มข้ึนในทุกฤดู ซ่ึงจากการ
เปล่ียนแปลงพื้นท่ีการผลิตนี้สงผลใหรายไดเหนือตนทุนเงินสดของกลุมเกษตรกร ลดลงจาก
แผนการผลิตท่ีเหมาะสมที่ไดจากแบบจําลองพื้นฐานเหลือเพียง 9,271,731 บาทตอปหรือลดลงรอย
ละ 15.87  และถาเปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิตใหลดลงในอัตรารอยละ 30 พบวา ในฤดูฝนพื้นท่ีปลูก
ผักกาดดอยลดลง 4.63 ไร ในฤดูหนาวพื้นท่ีผลิตผักกาดขาวลดลง  7.14 ไรและในฤดูรอนพื้นท่ีผลิต
ผักบุงลดลง 8.65 ไร สวนพืชผักชนิดอ่ืนๆนั้น มีพื้นท่ีการผลิตเพิ่มข้ึน เม่ือปริมาณผลผลิตลดลงรอย
ละ 30 สงผลใหรายไดเหนือตนทุนเงินสดของกลุมเกษตรกรลดลงเหลือ 7,406,583 ตอปหรือลดลง
รอยละ 32.21 เม่ือเทียบกับแผนการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีไดจากแบบจําลองพื้นฐาน (รายละเอียดดัง
ตาราง 5.6) 
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ตารางท่ี 5.6 เปรียบเทียบแผนการผลิตท่ีเหมาะสมจากแบบจําลองพื้นฐานและแผนการผลิตท่ี
เหมาะสมท่ีกําหนดใหผลผลิตลดลงจากความเส่ียงดานชีวกายภาพของกลุมเกษตรกร
ทางเลือกบานน้ําแพร  

แผนการผลิตที่เหมาะสม 

ผลผลิตลดลงจากความเสี่ยงดานชีวกายภาพ รายการ แบบจําลอง
พ้ืนฐาน รอยละ 15 รอยละ 30 

รายไดเหนือตนทุนเงินสด(บาท) 11,543,908 9,271,731 7,406,583 

ฤดูฝน    

ที่ดินเพาะปลูกผักบุง 3.19 3.75 4.55 

ที่ดินเพาะปลูกกวางตุง 2.67 3.15 3.82 

ที่ดินเพาะปลูกกวางตุงฮองเต 2.60 3.06 3.71 

ที่ดินเพาะปลูกผักกาดดอย 25.74 19.21 4.63 

ที่ดินเพาะปลูกผักกาดหอม 1.26 1.48 1.80 

ที่ดินเพาะปลูกคะนา 8.92 7.95 11.82 

ที่ดินเพาะปลูกถ่ัวฝกยาว 2.60 3.06 3.72 

ที่ดินเพาะปลูกผักกาดขาว 5.00 5.88 7.14 

ที่ดินเพาะปลูกผักชี 1.83 2.16 2.62 

ที่ดินเพาะปลูกตนหอม 1.79 2.10 2.55 

ที่ดินเพาะปลูกมะเขือ 2.05 2.41 2.92 

ที่ดินเพาะปลูกพริก 2.10 2.48 3.00 

ที่ดินเพาะปลูกกะหลํ่า 6.89 8.07 9.78 

ที่ดินเพาะปลูกแครอท 1.29 1.51 1.84 

ที่ดินเพาะปลูกหัวไชเทา 1.45 1.70 2.07 

ที่ดินเพาะปลูกกะหลํ่าดอก 5.33 5.33 5.33 

ที่ดินเพาะปลูกฟกทอง 1.50 1.77 2.16 

ที่ดินเพาะปลูกแตงกวา 1.69 1.99 2.41 

ที่ดินเพาะปลูกขาวโพดฝกออน 2.92 3.44 4.178 

ที่ดินเพาะปลูกบวบ 1.69 1.99 2.42 

รวมที่ดินเพาะปลูก 82.5 82.5 82.5 
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ตารางท่ี 5.6 (ตอ) 

แผนการผลิตที่เหมาะสม 

ผลผลิตลดลงจากความเสี่ยงดานชีวกายภาพ 
รายการ 

แบบจําลอง
พ้ืนฐาน รอยละ 15 รอยละ 30 

ฤดูหนาว    

ที่ดินเพาะปลูกผักบุง 3.19 3.75 4.55 

ที่ดินเพาะปลูกกวางตุง 2.67 3.15 3.82 

ที่ดินเพาะปลูกกวางตุงฮองเต 2.70 3.16 3.71 

ที่ดินเพาะปลูกผักกาดดอย 2.45 3.88 4.63 

ที่ดินเพาะปลูกผักกาดหอม 1.26 1.48 1.80 

ที่ดินเพาะปลูกคะนา 8.92 8.95 11.82 

ที่ดินเพาะปลูกถ่ัวฝกยาว 2.60 3.06 3.72 

ที่ดินเพาะปลูกผักกาดขาว 27.69 20.11 7.14 

ที่ดินเพาะปลูกผักชี 1.83 2.16 2.62 

ที่ดินเพาะปลูกตนหอม 1.79 2.10 2.55 

ที่ดินเพาะปลูกมะเขือ 2.14 2.41 2.92 

ที่ดินเพาะปลูกพริก 2.10 2.48 3.00 

ที่ดินเพาะปลูกกะหลํ่า 7.18 8.07 9.78 

ที่ดินเพาะปลูกแครอท 1.36 1.51 1.84 

ที่ดินเพาะปลูกหัวไชเทา 1.45 1.70 2.07 

ที่ดินเพาะปลูกกะหลํ่าดอก 5.33 5.33 5.33 

ที่ดินเพาะปลูกฟกทอง 1.51 1.77 2.16 

ที่ดินเพาะปลูกแตงกวา 1.69 1.99 2.41 

ที่ดินเพาะปลูกขาวโพดฝกออน 2.92 3.44 4.178 

ที่ดินเพาะปลูกบวบ 1.69 1.99 2.42 

รวมที่ดินเพาะปลูก 82.5 82.5 82.5 
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ตารางท่ี 5.6 (ตอ) 

แผนการผลิตที่เหมาะสม 

ผลผลิตลดลงจากความเสี่ยงดานชีวกายภาพ รายการ แบบจําลอง
พ้ืนฐาน รอยละ 15 รอยละ 30 

ฤดูรอน    

ที่ดินเพาะปลูกผักบุง 34.77 12.56 8.65 

ที่ดินเพาะปลูกกวางตุง 3.61 6.2 6.2 

ที่ดินเพาะปลูกกวางตุงฮองเต 3.61 5.4 7.4 

ที่ดินเพาะปลูกผักกาดดอย 2.32 6.32 6.32 

ที่ดินเพาะปลูกผักกาดหอม 1.86 4.6 5.5 

ที่ดินเพาะปลูกคะนา 8.61 7.44 7.44 

ที่ดินเพาะปลูกผักกาดขาว 7.27 5.32 5.32 

ที่ดินเพาะปลูกผักชี 1.83 6.56 7.59 

ที่ดินเพาะปลูกตนหอม 1.79 4.76 4.76 

ที่ดินเพาะปลูกกะหลํ่า 8.61 7.33 7.33 

ที่ดินเพาะปลูกหัวไชเทา 2.52 4.61 4.61 

ที่ดินเพาะปลูกกะหลํ่าดอก 4.00 7.84 7.84 

ที่ดินเพาะปลูกแตงกวา 1.69 3.56 3.54 

รวมที่ดินเพาะปลูก 82.5 82.5 82.5 

ที่มา: จากการคํานวณ 
 

สรุป ผลการวิเคราะหความออนไหวของปริมาณผลผลิตจากความเสี่ยงดานชีวกายภาพ 
  
 จากการลดลงของปริมาณผลผลิตพืชผักนั้น จะเห็นไดวา ถาปริมาณผลผลิตลดลงรอยละ 15 
และรอยละ 30 จะสงผลใหรายไดเหนือตนทุนเงินสดลดลงรอยละ15-16 และ 32-35 ตามลําดับ เม่ือ
เทียบกับรายไดเหนือตนทุนเงินสดของแผนการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีไดจากแบบจําลองพื้นฐาน สวน
ทางดานพื้นท่ีในการผลิตพืชผักแตละชนิดก็จะเปล่ียนแปลงไปดวยเชนกันคือ พืชผักสวนใหญมี
แนวโนมท่ีตองเพิ่มพื้นท่ีการผลิตมากข้ึนเพื่อใหปริมาณผลผลิตเปนไปตามเง่ือนไขการผลิตข้ึนตํ่า
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ของขอจํากัดดานการตลาด และสงผลใหพื้นท่ีปลูกพืชผักท่ีใหผลตอบแทนสูงตองลดลงไปดวย
เนื่องจากพ้ืนท่ีปลูกมีจํากัด  
 

5.5 ราคาเงาของกิจกรรมการผลิต (shadow price of basis enterprise) 
 
ราคาเงา (Shadow Price) เปนคาท่ีไดจากการวิเคราะหดวยแบบจําลองลิเนียโปรแกรมม่ิง

เปนคาท่ีจะบงบอกใหเราทราบวาเม่ือขอจํากัดใดๆท่ีถูกใชจนหมดแลว ถามีการเพิ่มปริมาณขอจํากัด
นั้นอีก 1 หนวย จะทําใหรายไดเหนือตนทุนเงินสดเปล่ียนแปลงไปเทาใด หรือเรียกวาเปนมูลคาเพิ่ม
ของปจจัยการผลิตนั้นๆ เชน ท่ีดินถูกใชในการผลิตพืชผักจนหมด ถามีท่ีดินเพิ่มข้ึนอีก 1 ไร จะทํา
ใหรายไดเหนือตนทุนเงินสดเพิ่มข้ึนอีกเทาใด จากผลการวิเคราะหแบบจําลองพบวามีเพียงขอจํากัด
ทรัพยากรที่ดินเทานั้นท่ีถูกใชจนหมด ดังนั้นราคาเงาท่ีเกิดข้ึนกับแผนการผลิตนี้จึงมีเฉพาะขอจํากัด
ของทรัพยากรที่ดิน(ตารางท่ี5.7) 

จากแผนการผลิตท่ีเหมาะสมของกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหม พบวา ราคา
เงาของขอจํากัดทรัพยากรท่ีดินเขตชลประทานในฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน มีคาเทากับ 60,344 
58,715 และ 52,115 บาท ตามลําดับ หมายความวา จากแผนการผลิตท่ีเหมาะสมเม่ือมีการใชท่ีดินใน
การผลิตเพิ่มข้ึน 1 ไร ในฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอนจะทําใหรายไดเหนือตนทุนเงินสดเพิ่มข้ึน
เทากับ 60,344 58,715 และ 52,115 บาท ตามลําดับ 

ดานแผนการผลิตท่ีเหมาะสมของกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร พบวา ราคาเงาของ
ขอจํากัดทรัพยากรที่ดินเขตชลประทาน ในฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน มีคาเทากับ 54,242  54,030 
และ 59,450 บาท ตามลําดับ หมายความวา จากแผนการผลิตท่ีเหมาะสมเม่ือมีการใชท่ีดินในการ
ผลิตเพิ่มข้ึน 1 ไร ในฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอนจะทําใหรายไดเหนือตนทุนเงินสดเพ่ิมข้ึนเทากับ 
54,242 54,030 และ 59,450 บาทตามลําดับ สวนราคาเงาของขอจํากัดทรัพยาท่ีดินในเขตน้ําฝน ใน
ฤดูฝน ฤดูหนาว และ ฤดูรอน มีคาเทากับ 49,197  49,026  และ 46,083 บาท ตามลําดับ หมายความ
วา จากแผนการผลิตท่ีเหมาะสมเม่ือมีการใชท่ีดินในการผลิตเพิ่มข้ึน 1 ไร ในฤดูฝน ฤดูหนาว และ 
ฤดูรอนจะทําใหรายไดเหนือตนทุนเงินสดเพิ่มข้ึนเทากับ 49,197  49,026  และ 46,083 บาท
ตามลําดับ จะเห็นไดวาราคาเงาของท่ีดินในเขตน้ําฝนจะมีคาตํ่ากวาท่ีดินในเขตชลประทาน 
  จากการวิเคราะหราคาเงาของขอจํากัดทรัพยากรท่ีดินในแผนการผลิตท่ีเหมาะสม สามารถ
นําราคาเงาท่ีไดนี้ไปเปรียบเทียบกับคาเชาท่ีดิน ถาเกษตรกรสามารถเชาท่ีดินไดถูกกวาราคาเงาท่ีได
เกษตรกรควรมีการเชาท่ีดินเพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการปลูกผักปลอดภัย อันจะทําใหเกษตรกรมีรายได
เหนือตนทุนเงินสดเพิ่มข้ึน 
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ตารางท่ี 5.7 ราคาเงาของขอจํากัดทรัพยากรที่ดิน 
กลุมเกษตรน้ําแพร(บาท)  

ฤดูการผลิต 
กลุมเกษตรกรแมแฝกใหม 
ท่ีดินชลประทาน(บาท) ท่ีดินชลประทาน ท่ีดินน้ําฝน 

ฤดูฝน 60,344 54,242 49,197 

ฤดูหนาว 58,715 54,030 49,026 

ฤดูรอน 52,115 59,450 46,083 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 


