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บทที ่3 

วธีิการศึกษา 
 
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงแบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยแบบจ าลองเชิงเส้นท่ีใช้ใน
การศึกษา รายละเอียดของกิจกรรมท่ีใชใ้นแบบจ าลอง เง่ือนไขและขอ้จ ากดัของกิจกรรม รวมทั้งการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล และโครงสร้างของแบบจ าลอง ดงัต่อไปน้ี 

3.1 แบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

 แบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อหาแผนการผลิตท่ีเหมาะสมของ
เกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรียภ์ายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรและการการตลาด ซ่ึงพิจารณา
แผนการผลิตทั้งหมดเพื่อท าให้เกิดตน้ทุนน้อยท่ีสุด (minimize) โดยใชแ้บบจ าลองการขนส่ง ซ่ึงแบ่ง
แผนการผลิตพืชออกเป็น 3 อ  าเภอ คือ อ าเภอแม่แตง อ าเภอสันทราย และอ าเภอแม่ออน และแบ่งฤดู
การผลิตออกเป็น 3 ฤดู เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพการผลิต โดยเร่ิมจากฤดูท่ี 1 คือฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่
เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม ฤดูท่ี 2 คือฤดูหนาว ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์ และฤดูท่ี 3 คือ
ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน มีนาคม – มิถุนายน แต่แบบจ าลองการขนส่งท่ีใชใ้นการศึกษาน้ียงัไม่สะทอ้นถึง
ผลตอบแทนและราคาผลผลิตท่ีแทจ้ริง ดงันั้นจึงได้น าแบบจ าลองเชิงเส้นท่ีให้ผลตอบแทนสุทธิสูง
ท่ีสุด โดยใชแ้บบจ าลองรูปแบบเดียวกบัแบบจ าลองการขนส่ง  

 วตัถุประสงค ์

          Maximize z  =   ∑ ∑ Zki
r
k=1 Yki

m
i=1 + ∑ ∑ ∑ −CkijXkij

r
k=1

m
i=1

n
j=1       (1) 

    ภายใตข้อ้จ ากดั 

  ∑ Yki
r
k=1   ≤  bi ; i = 1, …,m    (2) 

∑ Xkij
m
i=1         ≥ Dkj ; j = 1,…,n, k = 1,..,r   (3) 

  

 โดยท่ี 

Zki = ผลตอบแทนสุทธิไม่รวมค่าขนส่งของผกัชนิดท่ี k ในแหล่งผลิต i 
(หน่วย: บาท/ไร่) 
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 สมการวตัถุประสงค์ คือ ผลตอบแทนสุทธิสูงสุดของการผลิตผักอินทรีย์ ซ่ึงมาจาก
ผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตทั้ งหมด หักออกด้วยต้นทุนการผลิตและต้นทุนค่าขนส่ง เป็น
ผลตอบแทนสุทธิของผลผลิตท่ีส่งผลผลิตจากแหล่งผลิตต่างๆ ไปยงัตลาดต่างๆ 3 รูปแบบ แบบจ าลอง
ของการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 แบบจ าลอง ซ่ึงแบ่งตามฤดูการผลิตออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดู
หนาว และฤดูร้อน โดยท่ีในสมการ (3) ให้อุปทานมากกวา่หรือเท่ากบัอุปสงค ์โดยการผลิตสามารถมี
ผลผลิตเกินความตอ้งการไดเ้พื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง 
 

กจิกรรมในแบบจ าลอง ประกอบด้วยกจิกรรม ดังนี้ 
  1) กิจกรรมการใชท่ี้ดินในการปลูกพืช  
  การใช้ท่ีดินเพื่อผลิตผกัอินทรียข์องเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 9 ชนิด 
ไดแ้ก่ พริก บล็อกโคล่ี กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา และคะน้า 
(หน่วย: ไร่)  
  2) กิจกรรมการกู้เงิน คือการกู้เงินในฤดูนั้ นๆ เพื่อน าเงินกู้นั้ นมาใช้ในการผลิต 
(หน่วย: บาท) 
  3) กิจกรรมการขายผลผลิต คือการขายผลผลิตทั้งหมดท่ีเกษตรกรรวบรวมจากแปลง/
จุดรวบรวมผลผลิตของตนส่งไปยงัจุดรับผลผลิตหรือตลาดรับซ้ือแต่ละท่ี (หน่วย: บาท/กิโลกรัม) 
  4) กิจกรรมต้นทุนการขนส่ง คือการขนส่งผลผลิตเกษตรจากแหล่งผลผลิตไปยงั
แหล่งกระจายสินคา้ต่างๆ (หน่วย: บาท/กิโลกรัม) 

  

 

Yki = ท่ีดินท่ีปลูกผกัชนิดท่ี k ในแหล่งผลิต i (หน่วยเป็นไร่) 
Xkij = ผลผลิต k จากแหล่งผลิต  i ไปยงัตลาดท่ี  j  (หน่วย: กิโลกรัม) 
Ckij = ค่าขนส่งผลผลิต k จากแหล่งผลิต i ไปยงัตลาดท่ี j (หน่วย: บาท/

กิโลกรัม) 
Dkj = ความตอ้งการผลผลิตของตลาดรับผลผลิต k ในตลาด  j (หน่วย: 

กิโลกรัม) 
bi = ท่ีดินรวมทั้งหมดในแหล่งผลิต i  (หน่วย: ไร่) 
k = 1…,r  ชนิดของผกัซ่ึงมีอยู ่9 ชนิด 
i = 1...,m คือ แหล่งผลิต ซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด 3 จุด 
j = 1...,n  คือ ตลาดรับผลผลิต ซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด 3 ตลาด 
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รายละเอยีดของกจิกรรมทีใ่ช้ในแบบจ าลอง มีดังนี้ 

 1.1 กิจกรรมท่ีดิน จ านวน 27 กิจกรรม 
X1 – X9 หมายถึง ท่ีดินของอ าเภอแม่แตงท่ีใชใ้นการผลิต พริก บล็อกโคล่ี กะหล ่าดอก 

กะหล ่ าปลี ผกักาดขาว มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว แตงกวา และคะน้า 
ตามล าดบั  (หน่วย: ไร่) 

X10 – X18 หมายถึง ท่ีดินของอ าเภอสันทรายท่ีใช้ในการผลิต พริก บล็อกโคล่ี กะหล ่า
ดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา และคะนา้ 
ตามล าดบั  (หน่วย: ไร่) 

X19 – X27 หมายถึง ท่ีดินของอ าเภอแม่ออนท่ีใชใ้นการผลิต พริก บล็อกโคล่ี กะหล ่าดอก 
กะหล ่ าปลี ผกักาดขาว มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว แตงกวา และคะน้า 
ตามล าดบั  (หน่วย: ไร่) 

 1.2 กิจกรรมการกูเ้งิน จ านวน 9 กิจกรรม 

X28 หมายถึง กิจกรรมการกูเ้งินจาก ธ.ก.ส. ของอ าเภอแม่แตง (หน่วย: บาท) 
X29 หมายถึง กิจกรรมการกูเ้งินจากสหกรณ์การเกษตรของอ าเภอแม่แตง  

(หน่วย: บาท) 
X30 หมายถึง กิจกรรมการกูเ้งินจากกลุ่มผกัอินทรียข์องอ าเภอแม่แตง (หน่วย: บาท) 
X31 หมายถึง กิจกรรมการกูเ้งินจาก ธ.ก.ส. ของอ าเภอสันทราย (หน่วย: บาท) 
X32 หมายถึง กิจกรรมการกู้เงินจากสหกรณ์การเกษตร ของอ าเภอสันทราย 

(หน่วย: บาท) 
X33 หมายถึง กิจกรรมการกูเ้งินจากกลุ่มผกัอินทรีย ์ของอ าเภอสันทราย (หน่วย: 

บาท) 
X34 หมายถึง กิจกรรมการกูเ้งินจาก ธ.ก.ส. ของอ าเภอแม่ออน (หน่วย: บาท) 
X35 หมายถึง กิจกรรมการกู้เงินจากสหกรณ์การเกษตร ของอ าเภอแม่ออน 

(หน่วย: บาท) 
X36 หมายถึง กิจกรรมการกูเ้งินจากกลุ่มผกัอินทรีย ์ของอ าเภอแม่ออน (หน่วย: บาท) 

 1.3 กิจกรรมการผลิตพืชส่งตลาดท่ี 1 จ  านวน 27 กิจกรรม  
X37 – X45 หมายถึง ผลผลิต พริก บล็อกโคล่ี กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว มะเขือ

เทศ ถั่วฝักยาว แตงกวา และคะน้า ตามล าดับ จากอ าเภอแม่แตง
ส่งไปขายยงัตลาดท่ี 1 (หน่วย: กิโลกรัม) 
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X46 – X54 หมายถึง ผลผลิต พริก บล็อกโคล่ี กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว มะเขือ
เทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา และคะน้า ตามล าดบั จากอ าเภอสันทราย
ส่งไปขายยงัตลาดท่ี 1 (หน่วย: กิโลกรัม) 

X55 – X63 หมายถึง ผลผลิต พริก บล็อกโคล่ี กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว มะเขือ
เทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา และคะนา้ ตามล าดบั จากอ าเภอแม่ออนส่ง
ไปขายยงัตลาดท่ี 1 (หน่วย: กิโลกรัม) 

 1.4 กิจกรรมการผลิตพืชส่งตลาดท่ี 2 จ  านวน 27 กิจกรรม  
X64 – X72 หมายถึง ผลผลิต พริก บล็อกโคล่ี กะหล ่ าดอก กะหล ่ าปลี ผกักาดขาว 

มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา และคะนา้ ตามล าดบั จากอ าเภอ 
แม่แตงส่งไปขายยงัตลาดท่ี 2 (หน่วย: กิโลกรัม) 

X73 – X81 หมายถึง ผลผลิต พริก บล็อกโคล่ี กะหล ่ าดอก กะหล ่ าปลี ผกักาดขาว 
มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา และคะน้า ตามล าดบั จากอ าเภอ
สันทรายส่งไปขายยงัตลาดท่ี 2 (หน่วย: กิโลกรัม) 

X82 – X90 หมายถึง ผลผลิต พริก บล็อกโคล่ี กะหล ่ าดอก กะหล ่ าปลี ผกักาดขาว 
มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา และคะนา้ ตามล าดบั จากอ าเภอ 
แม่ออนส่งไปขายยงัตลาดท่ี 2 (หน่วย: กิโลกรัม) 

1.5 กิจกรรมการผลิตพืชส่งตลาดท่ี 3 จ  านวน 27 กิจกรรม  
X91 – X99 หมายถึง ผลผลิต พริก บล็อกโคล่ี กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว  

มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา และคะนา้ ตามล าดบั จากอ าเภอ 
แม่แตงส่งไปขายยงัตลาดท่ี 3 (หน่วย: กิโลกรัม) 

X100 – X108 หมายถึง ผลผลิต พริก บล็อกโคล่ี กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว  
มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา และคะนา้ ตามล าดบั จากอ าเภอ 
สันทรายส่งไปขายยงัตลาดท่ี 3 (หน่วย: กิโลกรัม) 

X109 – X117 หมายถึง ผลผลิต พริก บล็อกโคล่ี กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว  
มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา และคะนา้ ตามล าดบั จากอ าเภอ 
แม่ออนส่งไปขายยงัตลาดท่ี 3 (หน่วย: กิโลกรัม) 

1.6 กิจกรรมการใชห้น้ี จ  านวน 9 กิจกรรม 
X118 หมายถึง กิจกรรมการใชห้น้ี ธ.ก.ส. ของอ าเภอแม่แตง (หน่วย: บาท) 
X119 หมายถึง กิจกรรมการใชห้น้ีสหกรณ์การเกษตรของอ าเภอแม่แตง (หน่วย: บาท) 
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X120 หมายถึง กิจกรรมการใชห้น้ีกลุ่มผกัอินทรียข์องอ าเภอแม่แตง (หน่วย: บาท) 
X121 หมายถึง กิจกรรมการใชห้น้ี ธ.ก.ส. ของอ าเภอสันทราย (หน่วย: บาท) 
X122 หมายถึง กิจกรรมการใชห้น้ีสหกรณ์การเกษตรของอ าเภอสันทราย  

(หน่วย: บาท) 
X123 หมายถึง กิจกรรมการใชห้น้ีกลุ่มผกัอินทรียข์องอ าเภอสันทราย  (หน่วย: บาท) 
X124 หมายถึง กิจกรรมการใชห้น้ี ธ.ก.ส. ของอ าเภอแม่ออน (หน่วย: บาท) 
X125 หมายถึง กิจกรรมการใชห้น้ีสหกรณ์การเกษตรของอ าเภอแม่ออน (หน่วย: บาท) 
X126 หมายถึง กิจกรรมการใชห้น้ีกลุ่มผกัอินทรียข์องอ าเภอแม่ออน (หน่วย: บาท) 

รายละเอยีดเกีย่วกบักจิกรรม มีดังนี้ 

 1) กิจกรรมการใชท่ี้ดินในการผลิต การศึกษาคร้ังน้ีมีช่วงการผลิตแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดู
หนาว และฤดูร้อน ซ่ึงโครงสร้างแบบจ าลองจะเหมือนกนัทุกฤดู แต่แตกต่างกนัในสัมประสิทธ์ิและ
ปริมาณจ ากดั โดยส ารวจขอ้มูลการท าการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งจาก 3 อ  าเภอ คือ อ าเภอแม่
แตง อ าเภอสันทราย และอ าเภอแม่ออน ในปีการเพาะปลูก 2554/2555 เป็นผกัอินทรียจ์  านวน 9 ชนิด 
ไดแ้ก่ พริก บล็อกโคล่ี กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา และคะน้า 
(หน่วย: ไร่) 
 2) กิจกรรมการกู้เงิน คือการกู้เงินของเกษตรกรสามารถกู้ได้จากแหล่งท่ีเกษตรกรกู้ได้ มี
ก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 
และกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตผกัอินทรีย ์โดยคิดอตัราดอกเบ้ีย ได้ดงัน้ี อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 7 ต่อปีสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 3 ต่อปี และกลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ลิตผกัอินทรีย ์ร้อยละ 2 ต่อปี 
 3) กิจกรรมการขายผลผลิต คือการขายผลผลิตในตลาดต่างๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบตลาด 
คือ ตลาดภายในชุมชน ตลาดในเมือง และศูนยร์วบรวมผลผลิต ซ่ึงอาจจะมีราคาท่ีแตกต่างกนัออกไป
ตามชนิด (หน่วย: บาท/กิโลกรัม) 
 4) กิจกรรมตน้ทุนการขนส่ง คือตน้ทุนการขนส่งผลผลิตเกษตรจากแหล่งผลผลิตทั้ง 3 อ าเภอ 
คือ อ าเภอแม่แตง สันทราย และแม่ออน ไปยงัตลาดทั้ง 3 รูปแบบ คือ ตลาดในชุมชน ตลาดในเมือง 
และศูนยร์วบรวมผลผลิต (หน่วย: บาท/กิโลกรัม) 
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เงื่อนไขและข้อจ ากดัของกจิกรรมต่างๆ มีดังนี้ 

 1) เง่ือนไขและขอ้จ ากดัด้านท่ีดิน เป็นท่ีดินของเกษตรกรใน 3 อ  าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่แตง 
อ าเภอสันทราย และอ าเภอแม่ออน ซ่ึงจ านวนท่ีดินแต่ละประเภทสามารถน ามาใช้ในการผลิตไดไ้ม่
เกินจ านวนท่ีดินรวมทั้งหมดท่ีกลุ่มเกษตรกรมีอยู ่(หน่วย: ไร่) 
 2) แหล่งท่ีส่งผลผลิต (source) คือ จุดหรือท่ีตั้งของแปลงปลูกผกัอินทรียข์องเกษตรกร ซ่ึงจะ
ส่งผลผลิตออกสู่ตลาดได้โดยมีปริมาณผลผลิตไม่เกินกว่าผลผลิตท่ีเกษตรกรผลิตได้ในช่วงนั้นๆ 
(หน่วย: กิโลกรัม) 
 3) แหล่งท่ีรับผลผลิต (destination) คือ แหล่งท่ีรับซ้ือผลผลิตของเกษตรกร ได้แก่ ตลาดใน
ชุมชน ตลาดในเมือง และศูนยร์วบรวมและจ าหน่ายผลผลิต โดยจ านวนรับผลผลิตจะตอ้งไม่เกินกว่า
จ านวนผลผลิตท่ีแหล่งนั้นตอ้งการ (หน่วย: กิโลกรัม) 
 4) ขอ้จ ากดัทางดา้นการตลาด ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัดา้นการตลาดของเกษตรกร คือ ปริมาณการรับ
ซ้ือผลผลิตแต่ละชนิดของตลาดรูปแบบต่างๆ ในจ านวนท่ีจ ากดั (หน่วย: กิโลกรัม)  

 โดยมีรายละเอยีด ดังนี ้

 1.1 สมการขอ้จ ากดัท่ีดิน จ านวน 3 สมการ 
R1 คือ สมการข้อจ ากัดของจ านวนท่ีดินของอ าเภอแม่แตง ท่ีสามารถท า

กิจกรรมการเพาะปลูกได้ ซ่ึงการใช้ท่ีดินในการเพาะปลูกต้องไม่เกิน
จ านวนทรัพยากรท่ีดินท่ีมีอยู ่(หน่วย: ไร่) 

R2 คือ สมการข้อจ ากัดของจ านวนท่ีดินของอ าเภอสันทราย ท่ีสามารถท า
กิจกรรมการเพาะปลูกได้ ซ่ึงการใช้ท่ีดินในการเพาะปลูกต้องไม่เกิน
จ านวนทรัพยากรท่ีดินท่ีมีอยู ่(หน่วย: ไร่) 

R3 คือ สมการข้อจ ากัดของจ านวนท่ีดินของอ าเภอแม่ออน ท่ีสามารถท า
กิจกรรมการเพาะปลูกได้ ซ่ึงการใช้ท่ีดินในการเพาะปลูกต้องไม่เกิน
จ านวนทรัพยากรท่ีดินท่ีมีอยู ่(หน่วย: ไร่) 

 1.2 สมการโอนผลผลิตจากการใชท่ี้ดินเพาะปลูก จ านวน 27 สมการ 
R4 – R12 คือ สมการโอนผลผลิตจากการใช้ท่ีดินเพาะปลูกของ พริก บล็อกโคล่ี 

กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา คะนา้ 
ตามล าดบั ในอ าเภอแม่แตง (หน่วย: กิโลกรัม) 

R13 – R21 คือ สมการโอนผลผลิตจากการใช้ท่ีดินเพาะปลูกของ พริก บล็อกโคล่ี 
กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา คะนา้ 
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ตามล าดบั ในอ าเภอสันทราย (หน่วย: กิโลกรัม) 
R22– R30 คือ สมการโอนผลผลิตจากการใช้ท่ีดินเพาะปลูกของ พริก บล็อกโคล่ี 

กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา คะนา้ 
ตามล าดบั ในอ าเภอแม่ออน (หน่วย: กิโลกรัม) 

 1.3 สมการขอ้จ ากดัทุนและการกูย้มื จ  านวน 12 สมการ 
R31 คือ สมการขอ้จ ากดัการลงทุนการผลิตของเกษตรกรจากเงินทุนทุกแหล่งท่ี

สามารถน าไปใชใ้นการเพาะปลูกของอ าเภอแม่แตง (หน่วย: บาท) 
R32 คือ สมการขอ้จ ากดัท่ีก าหนดเงินกูท่ี้เกษตรกรสามารถกูไ้ดจ้าก ธ.ก.ส. ของ

อ าเภอแม่แตง (หน่วย: บาท) 
R33 คือ สมการข้อจ ากัดท่ีก าหนดเงินกู้ท่ี เกษตรกรสามารถกู้ได้จากสหกรณ์

การเกษตรของอ าเภอแม่แตง (หน่วย: บาท) 
R34 คือ สมการข้อจ ากัดท่ีก าหนดเงินกู้ท่ีเกษตรกรสามารถกู้ได้จากกลุ่มผกั

อินทรียข์องอ าเภอแม่แตง (หน่วย: บาท) 
R35 คือ สมการขอ้จ ากดัการลงทุนการผลิตของเกษตรกรจากเงินทุนทุกแหล่งท่ี

สามารถน าไปใชใ้นการเพาะปลูกของอ าเภอสันทราย (หน่วย: บาท) 
R36 คือ สมการขอ้จ ากดัท่ีก าหนดเงินกูท่ี้เกษตรกรสามารถกูไ้ดจ้าก ธ.ก.ส. ของ

อ าเภอสันทราย (หน่วย: บาท) 
R37 คือ สมการข้อจ ากัดท่ีก าหนดเงินกู้ท่ี เกษตรกรสามารถกู้ได้จากสหกรณ์

การเกษตรของอ าเภอสันทราย (หน่วย: บาท) 
R38 คือ สมการข้อจ ากัดท่ีก าหนดเงินกู้ท่ีเกษตรกรสามารถกู้ได้จากกลุ่มผกั

อินทรียข์องอ าเภอสันทราย (หน่วย: บาท) 
R39 คือ สมการขอ้จ ากดัการลงทุนการผลิตของเกษตรกรจากเงินทุนทุกแหล่งท่ี

สามารถน าไปใชใ้นการเพาะปลูกของอ าเภอแม่ออน (หน่วย: บาท) 
R40 คือ สมการขอ้จ ากดัท่ีก าหนดเงินกูท่ี้เกษตรกรสามารถกูไ้ดจ้าก ธ.ก.ส. ของ

อ าเภอแม่ออน (หน่วย: บาท) 
R41 คือ สมการข้อจ ากัดท่ีก าหนดเงินกู้ท่ี เกษตรกรสามารถกู้ได้จากสหกรณ์

การเกษตรของอ าเภอแม่ออน (หน่วย: บาท) 
R42 คือ สมการข้อจ ากัดท่ีก าหนดเงินกู้ท่ีเกษตรกรสามารถกู้ได้จากกลุ่มผกั

อินทรียข์องอ าเภอแม่ออน (หน่วย: บาท) 
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 1.4 สมการขอ้จ ากดัการรับซ้ือผลผลิตของตลาดท่ี 1 จ  านวน 27 สมการ 
R43– R51 คือ สมการขอ้จ ากดัท่ีก าหนดการรับซ้ือผลผลิต พริก บล็อกโคล่ี กะหล ่า

ดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา และคะน้า 
ตามล าดบั ของตลาดท่ี 1 ในอ าเภอแม่แตง (หน่วย: กิโลกรัม)  

R52– R60 คือ สมการขอ้จ ากดัท่ีก าหนดการรับซ้ือผลผลิต พริก บล็อกโคล่ี กะหล ่า
ดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา และคะน้า 
ตามล าดบั ของตลาดท่ี 1 ในอ าเภอสันทราย (หน่วย: กิโลกรัม)  

R61– R69 คือ สมการขอ้จ ากดัท่ีก าหนดการรับซ้ือผลผลิต พริก บล็อกโคล่ี กะหล ่า
ดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา และคะน้า 
ตามล าดบั ของตลาดท่ี 1 ในอ าเภอแม่ออน  (หน่วย: กิโลกรัม)  

 1.5 สมการขอ้จ ากดัการรับซ้ือผลผลิตของตลาดท่ี 2 จ  านวน 9 สมการ 
R70 – R78 คือ สมการขอ้จ ากดัท่ีก าหนดการรับซ้ือผลผลิต พริก บล็อกโคล่ี กะหล ่า

ดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา และคะน้า 
ตามล าดบั ของตลาดท่ี 2  (หน่วย: กิโลกรัม) 

 1.6 สมการขอ้จ ากดัการรับซ้ือผลผลิตของตลาดท่ี 3 จ  านวน 9 สมการ 
R79 – R87 คือ สมการขอ้จ ากดัท่ีก าหนดการรับซ้ือผลผลิต พริก บล็อกโคล่ี กะหล ่า

ดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา และคะนา้ 
ตามล าดบั ของตลาดท่ี 3  (หน่วย: กิโลกรัม) 

 1.7 สมการการช าระหน้ี จ  านวน 9 สมการ 
R88 คือ สมการก ารช าระห น้ี  ธ .ก .ส . ขอ ง เกษตรกรอ า เภอแม่ แต ง 

(หน่วย: บาท) 
R89 คือ สมการการช าระหน้ีสหกรณ์การเกษตรของเกษตรกรอ าเภอแม่แตง 

(หน่วย: บาท) 
R90 คือ สมการการช าระหน้ีกลุ่มผกัอินทรีย์ของเกษตรกรอ าเภอแม่แตง 

(หน่วย: บาท) 
R91 คือ สมการการช าระหน้ี ธ.ก.ส. ของเกษตรกรอ าเภอสันทราย (หน่วย: บาท) 
R92 คือ สมการการช าระหน้ีสหกรณ์การเกษตรของเกษตรกรอ าเภอสันทราย 

(หน่วย: บาท) 
R93 คือ สมการการช าระหน้ีกลุ่มผกัอินทรียข์องเกษตรกรอ าเภอสันทราย (หน่วย: บาท) 



 

24 

R94 คือ สมการการช าระหน้ี ธ.ก.ส. ของเกษตรกรอ าเภอแม่ออน (หน่วย: บาท) 
R95 คือ สมการการช าระหน้ีสหกรณ์การเกษตรของเกษตรกรอ าเภอแม่ออน  

(หน่วย: บาท) 
R96 คือ สมการการช าระหน้ีกลุ่มผกัอินทรีย์ของเกษตรกรอ าเภอแม่ออน 

(หน่วย: บาท) 

ทางด้านสมการเงื่อนไขและข้อจ ากดัของกจิกรรมต่างๆ มีดังนี้ 

 1) เง่ือนไขและขอ้จ ากดัดา้นท่ีดิน  

 ในท่ีน้ีไดแ้บ่งขนาดของท่ีดินแยกออกเป็นขนาดท่ีดินในแต่ละอ าเภอ คือ อ าเภอแม่แตง อ าเภอ
สันทราย และอ าเภอแม่ออน โดยแต่ละอ าเภอจะมีทรัพยากรท่ีดินในการผลิตแต่ละฤดูไม่เท่ากนั ข้ึนอยู่
กบัปัจจยัต่างๆ ในการผลิต เช่น ก าลงัการผลิตของเกษตรกร ความตอ้งการผลผลิตของตลาด เป็นตน้ 
ซ่ึงจ านวนท่ีดินของแต่ละอ าเภอท่ีท าการศึกษาน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของขนาดพื้นท่ีของอ าเภอทั้งหมด 
น้ี โดยสามารถน ามาใช้ในการผลิตได้ไม่เกินจ านวนท่ีดินรวมทั้ งหมดท่ีกลุ่มเกษตรกรมีอยู่ แบ่ง
ออกเป็นฤดูฝน เป็นขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกของอ าเภอแม่แตง สันทราย และแม่ออน จ านวน 81.7 ไร่ 
70.3 ไร่ และ 167.5 ไร่ ตามล าดบั ส่วนฤดูหนาว ขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกจ านวน 54.5 ไร่  51.7 ไร่ และ 
139.5 ไร่ ตามล าดบั และฤดูร้อน ขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกจ านวน 48.5 ไร่  47.7 ไร่ และ 125 ไร่ ตามล าดบั 
(หน่วย: ไร่) 

 2) ขอ้จ ากดัทางดา้นเงินทุนการผลิต 

 เป็นเงินทุนครัวเรือนท่ีมีอยู่ ซ่ึงเกษตรกรสามารถน ามาใช้ในการผลิตผกัไดใ้นแต่ละฤดู จาก
การสัมภาษณ์จากเกษตรกรในแต่ละอ าเภอ พบวา่เกษตรกรในอ าเภอแม่แตงมีเงินทุนในการผลิตรวม
ในฤดูฝน 454,730.56 บาท ฤดูหนาวมีเงินทุนผลิต 350,000 บาท และในฤดูร้อนมีเงินทุนผลิต 276,000 
บาท ส่วนเกษตรกรในอ าเภอแม่แตงมีเงินทุนในการผลิตในฤดูฝน 424,437.74 บาท ฤดูหนาวมีเงินทุน
ผลิต 270,000 บาท และฤดูร้อนมีเงินทุนผลิต 216,000 บาท และเกษตรกรในอ าเภอแม่ออนมีเงินทุนใน
การผลิตในฤดูฝน 861,338.34 บาท ฤดูหนาวมีเงินทุนผลิต 540,000 บาท และในฤดูร้อน 507,000 บาท  

 3) ขอ้จ ากดัทางดา้นการตลาด  

 ซ่ึงเป็นข้อจ ากัดด้านการตลาดของเกษตรกร โดยดูจากขนาดของตลาดทั้ ง 3 รูปแบบ คือ 
รูปแบบของตลาดเกษตรอินทรียใ์นชุมชน (ตลาดท่ี 1) ตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นเมือง (ตลาดท่ี 2) และ
ศูนย์รวบรวมและจ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย ์(ตลาดท่ี 3) ท่ีมีจ  านวนผูบ้ริโภคมากน้อยต่างกัน 



 

25 

ส่งผลต่อปริมาณการรับซ้ือผลผลิตแต่ละชนิดในจ านวนท่ีจ ากดั แบ่งออกได้ ดงัน้ี ในฤดูฝน ตลาด
เกษตรอินทรียใ์นชุมชน ปริมาณการรับซ้ือผลผลิตของอ าเภอแม่แตง สันทราย และแม่ออน คือ 18,000  
18,000 และ 26,000 กิโลกรัม ตามล าดบั ส่วนตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นเมืองปริมาณการรับซ้ือผลผลิต
จ านวน 180,000 กิโลกรัม และศูนย์รวบรวมและจ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรียมี์ข้อจ ากัดรับซ้ือ
จ านวน 270,000 กิโลกรัม ส่วนในฤดูหนาว ตลาดเกษตรอินทรียใ์นชุมชน ปริมาณการรับซ้ือผลผลิต
ของอ าเภอแม่แตง สันทราย และแม่ออน คือ 18,000  16,700 และ 26,600 กิโลกรัม ตามล าดบั ส่วน
ตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นเมืองปริมาณการรับซ้ือผลผลิตจ านวน 120,000 กิโลกรัม และศูนยร์วบรวม
และจ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์มีข้อจ ากัดรับซ้ือจ านวน 225,000 กิโลกรัม ทางด้านฤดูร้อน 
ขอ้จ ากดัทางตลาด มีดงัน้ี ตลาดเกษตรอินทรียใ์นชุมชน ปริมาณการรับซ้ือผลผลิตของอ าเภอแม่แตง 
สันทราย และแม่ออน คือ 13,500  13,500 และ 18,000 กิโลกรัม ตามล าดับ ส่วนตลาดนัดเกษตร
อินทรียใ์นเมืองปริมาณการรับซ้ือผลผลิตจ านวน 90,000 กิโลกรัม และศูนยร์วบรวมและจ าหน่าย
ผลผลิตเกษตรอินทรียมี์ขอ้จ ากดัรับซ้ือจ านวน 162,000 กิโลกรัม 

นอกจากนี ้แบบจ าลองปัญหาการขนส่งทีน่ ามาวเิคราะห์ มีกจิกรรมของการขนส่งผลผลติ ดังต่อไปนี้ 

 1) จุดท่ีส่งผลผลิต (source) คือ สวนของเกษตรกรทั้ ง 3 อ าเภอ คือ อ าเภอแม่แตง อ าเภอ 
สันทราย และอ าเภอแม่ออน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของแปลงปลูกผกัอินทรียข์องเกษตรกร  

 2) จุดท่ีรับผลผลิต (destination) คือ ตลาดท่ีรับซ้ือผลผลิตผกัอินทรีย์ของเกษตรกร ได้แก่ 
ตลาดเกษตรอินทรียใ์นชุมชน ตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นเมือง และศูนยร์วบรวมและจ าหน่ายผลผลิต
เกษตรอินทรีย ์ 

 3) จ  านวนผลผลิต คือ ผลผลิตผกัอินทรียท์ั้งหมดท่ีเกษตรกรทั้ง 3 อ าเภอ รวบรวมจากสวน
ส่งไปยงัตลาดเกษตรอินทรียใ์นชุมชน ตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นเมือง และศูนยร์วบรวมและจ าหน่าย
ผลผลิตเกษตรอินทรีย ์(หน่วย: กิโลกรัม) 

 4) ค่าขนส่ง คือ ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงหรือตน้ทุนค่าขนส่งต่อหน่วยจากสวนของเกษตรกรไปยงั
ตลาดเกษตรอินทรียใ์นชุมชน ตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นเมือง และศูนยร์วบรวมและจ าหน่ายผลผลิต
เกษตรอินทรีย ์โดยค านวณจากตน้ทุนค่าขนส่งต่อปริมาณผลผลิตของผกัอินทรียแ์ต่ละชนิด (หน่วย: 
บาท/กิโลกรัม) ซ่ึงจะแสดงในบทท่ี 4 

 5) ก าลงัการผลิตของจุดส่งผลผลิต คือ ปริมาณผกัอินทรียท่ี์เกษตรกรสามารถผลิตไดใ้นแต่ละ
ช่วงฤดูต่างๆ คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน (หน่วย: กิโลกรัม) 
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 6) ความตอ้งการผลผลิตของตลาดต่างๆ ท่ีรับผลผลิต คือ ปริมาณผลผลิตผกัอินทรียท่ี์แต่ละ
ตลาดต้องการหรือปริมาณท่ีมากท่ีสุดท่ีตลาดสามารถรับได้ แต่ในท่ีน้ีไม่สามารถค านวณปริมาณ
ผลผลิตท่ีตลาดตอ้งการได ้จึงใชป้ริมาณผลผลิตท่ีมากท่ีสุดท่ีเกษตรกรผลิตได้ (หน่วย: กิโลกรัม)  

 รวมแบบจ าลองในการศึกษาคร้ังน้ี มีตวัแปรซ่ึงแยกแบบจ าลองออกไดเ้ป็น 3 ฤดู คือฤดูฝน 
ฤดูหนาว และฤดูร้อน โดยท่ีแบบจ าลองในแต่ละฤดูนั้น มีตวัแปรตดัสินใจทั้งหมด  126  ตวัแปร และ
มีขอ้จ ากดัทั้งหมด 96 ขอ้จ ากดั ซ่ึงสามารถสรุปไดใ้นตารางท่ี 3.1  

 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มูลของตน้ทุนและผลตอบแทน ทั้งดา้นการผลิตและการตลาด รวมทั้งตน้ทุน
การขนส่งไปจ าหน่ายในแหล่งต่างๆ เพื่อน ามาอธิบายลกัษณะทัว่ไปของเกษตรกร และน ามาวิเคราะห์
เพื่อหาแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสม รวมถึงปัญหาการขนส่งในแง่ของตน้ทุนต่างๆ เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัขอ้จ ากดัทางการตลาดและทรัพยากรของเกษตรกร ซ่ึงการศึกษาน้ีท าการศึกษาจากกลุ่มเกษตรกรท่ี
ปลูกผกัอินทรียใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเลือกเกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรียจ์าก 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอ
สันทราย อ าเภอแม่ออน และอ าเภอแม่แตง จ านวน 80 ราย ท่ีผลิตผกัอินทรียแ์ละน าไปจ าหน่ายยงั
ตลาด 3 รูปแบบ ได้แก่ ตลาดเกษตรอินทรีย์ในชุมชน ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ในเมือง และศูนย์
รวบรวมและจ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรียโ์ดยแบ่งเกษตรกรเพื่อเก็บแบบสอบถาม ไดด้งัน้ี   

   - เกษตรกรผูผ้ลิตผกัอินทรียจ์ากอ าเภอสันทราย  จ  านวน 18 ราย  
                          - เกษตรกรผูผ้ลิตผกัอินทรียจ์ากอ าเภอแม่แตง    จ  านวน 23 ราย  
             - เกษตรกรผูผ้ลิตผกัอินทรียจ์ากอ าเภอแม่ออน   จ  านวน 39 ราย  
                           รวมจ านวนเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด    80 ราย 
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ตารางที ่3.1 โครงสร้างแบบจ าลองในหน่ึงฤดูกาล 

ขอ้จ ากดั/กิจกรรมการผลิต 

ท่ีดิน
อ าเภอ 
แม่แตง 

ท่ีดิน 
อ าเภอ 
สนัทราย 

ท่ีดิน
อ าเภอ 
แม่ออน 

การกูเ้งิน 

ตลาดรับ 
ผลผลิต 1 
อ าเภอ 
แม่แตง 

ตลาดรับ 
ผลผลิต 1 
อ าเภอ 
สนัทราย 

ตลาดรับ 
ผลผลิต 1 
อ าเภอ 
แม่ออน 

ตลาดรับ
ผลผลิต 2 

ตลาดรับ
ผลผลิต 3 

ใชห้น้ี 
(ตามแหล่ง 
แยกตาม
อ าเภอ) 

ความ 
สมัพนัธ์ 

ปริมาณ
จ ากดั 

X1 … X9 X10 … X18 X19 … X27 X28 … X36 X37 … X45 X46 … X54 X55 … X63 X64 … X90 X91 … X117 X118 … X126 

วตัถุประสงค ์ Z     C37 … C45 C46 … C54 C55 … C63 C64 … C90 C91 … C117 R118 … R126   

ท่ีดินอ าเภอแม่แตง R1 1…1          ≤ b1 

ท่ีดินอ าเภอสนัทราย R2  1…1         ≤ b2 

ท่ีดินอ าเภอแม่ออน R3   1…1        ≤ b3 

โอนผลผลิตอ าเภอแม่แตง R4 … R12 -aij… -ain    1…1 1…1 1…1    ≤ 0 

โอนผลผลิตอ าเภอสนัทราย R13 … R21  -aij… -ain         ≤ 0 

โอนผลผลิตอ าเภอแม่ออน R22 … R30   -aij… -ain        ≤ 0 

ทุนการผลิตอ าเภอแม่แตง R31 dij…din   -1... -1       ≤ b31 

เงินกูธ้กส. อ  าเภอแม่แตง R32    1…1       ≤ b32 

เงินกูส้หกรณ์อ าเภอแม่แตง R33    1…1       ≤ b33 

เงินกูก้ลุ่มอินทรียอ์  าเภอแม่แตง R34    1…1       ≤ b34 

ทุนการผลิตอ าเภอสนัทราย R35  dij…din  -1... -1       ≤ b35 

เงินกูธ้กส. อ  าเภอสนัทราย R36    1…1       ≤ b36 

เงินกูส้หกรณ์อ าเภอสนัทราย R37    1…1       ≤ b37 

เงินกูก้ลุ่มอินทรียอ์  าเภอสนัทราย R38    1…1       ≤ b38 
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ขอ้จ ากดั/กิจกรรมการผลิต 

ท่ีดิน
อ าเภอ 
แม่แตง 

ท่ีดิน 
อ าเภอ 
สนัทราย 

ท่ีดิน
อ าเภอ 
แม่ออน 

การกูเ้งิน 

ตลาดรับ 
ผลผลิต 1 
อ าเภอ 
แม่แตง 

ตลาดรับ 
ผลผลิต 1 
อ าเภอ 
สนัทราย 

ตลาดรับ 
ผลผลิต 1 
อ าเภอ 
แม่ออน 

ตลาดรับ
ผลผลิต 2 

ตลาดรับ
ผลผลิต 3 

ใชห้น้ี 
(ตามแหล่ง 
แยกตาม
อ าเภอ) 

ความ 
สมัพนัธ์ 

ปริมาณ
จ ากดั 

X1 … X9 X10 … X18 X19 … X27 X28 … X36 X37 … X45 X46 … X54 X55 … X63 X64 … X90 X91 … X117 X118 … X126 

ทุนการผลิตอ าเภอแม่ออน R39   dij…din -1... -1       ≤ b39 

เงินกูธ้กส. อ  าเภอแม่ออน R40    1…1       ≤ b40 

เงินกูส้หกรณ์อ าเภอแม่ออน R41    1…1       ≤ b41 

เงินกูก้ลุ่มอินทรียอ์  าเภอแม่ออน R42    1…1       ≤ b42 

ตลาดรับผลผลิต 1 อ าเภอแม่แตง R43 … R51     1…1      ≥ b43 … b51 

ตลาดรับผลผลิต 1 อ าเภอสนั
ทราย 

R52 … R60      1…1     ≥ b52 … b60 

ตลาดรับผลผลิต 1 อ าเภอแม่
ออน 

R61 … R69       1…1    ≥ b61 … b69 

ตลาดรับผลผลิต 2 R70 … R78        1…1   ≥ b70 … b78 

ตลาดรับผลผลิต 3 R79 … R87         1…1  ≥ b79 … b87 

ใชห้น้ี (ตามแหล่ง แยกตาม
อ าเภอ) 

R88 … R96    1…1      -1…-1 = b88 … b96 

โดย 
 
 

𝑎𝑖𝑗  เป็น ผลผลิตของพืชต่อไร่ 
𝑏𝑖    เป็น ตน้ทุนการผลิตพืชต่อไร่ 
𝐶𝑖𝑗  เป็น ตน้ทุนค่าขนส่ง / ตน้ทุนดอกเบ้ีย 
𝑋𝑖𝑗  เป็น กิจกรรม 
𝑑𝑖𝑗  เป็น ตน้ทุนการผลิตพืชต่อไร่ 


