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บทที ่4 

แบบจ ำลองทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 

4.1 รำยละเอยีดแบบจ ำลองควำมเส่ียง MOTAD ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

แบบจ ำลองท่ีใช้ในกำรศึกษำคร้ังน้ี เป็นแบบจ ำลองท่ีสร้ำงข้ึนส ำหรับแผนกำรผลิตพืชท่ี
เหมำะสมท่ีมีออ้ยเป็นพืชหลกั ภำยใตค้วำมเส่ียงด้ำนรำยได้ ของเกษตรกรในอ ำเภอตำกฟ้ำ จงัหวดั
นครสวรรค์ ณ ระดบัรำยไดท่ี้คำดหวงัสูงสุด ตำมระดบักำรยอมรับควำมเส่ียงของเกษตรกร ภำยใต้
ขอ้จ ำกดัดำ้นปัจจยักำรผลิตและเง่ือนไขหรือขอ้จ ำกดัต่ำงๆท่ีมีอยู่ โดยมีรำยละเอียดของกิจกรรมใน 
แบบจ ำลองท่ีใชใ้นกำรศึกษำ มีดงัน้ี  

 
ฟังก์ชันวตัถุประสงค์ 

                      Maximize   
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ก ำหนดให้ 
Z = ผลรวมของรำยได้เหนือต้นทุนเงินสดเฉล่ียจำกกำรท ำกิจกรรมกำรผลิตท่ี j ได้แก่ 

ออ้ย ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแล้ง มนัส ำปะหลงั ทำนตะวนั 
ข้ำวฟ่ำง ข้ำวเจ้ำนำปี ถั่วลิสง ข้ำวโพดหวำน  เป็นต้น ใช้ระยะเวลำ 3 ปีในกำร
เพำะปลูก (หน่วย: บำท) 

jyc  = รำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ียกิจกรรมกำรผลิตท่ี j ไดแ้ก่ ออ้ย ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดู
ฝน ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้ มนัส ำปะหลงั ทำนตะวนั ขำ้วฟ่ำง ขำ้วเจำ้นำปี ถัว่ลิสง 
ขำ้วโพดหวำน เป็นตน้ ของปีท่ี y ในปีกำรเพำะปลูกท่ี y, y =1, 2, 3 (หน่วย: บำทต่อ
ไร่) 

jyX  = กิจกรรมกำรผลิตพืชชนิดท่ี j ไดแ้ก่ ออ้ย ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์
ฤดูแลง้ มนัส ำปะหลงั ทำนตะวนั ขำ้วฟ่ำง ขำ้วเจำ้นำปี ถัว่ลิสง ขำ้วโพดหวำน เป็น
ตน้ ในปีกำรเพำะปลูกท่ี y, y =1, 2, 3 (หน่วย:ไร่) 

jtyc  = รำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดกิจกรรมกำรผลิตพืชท่ี j ไดแ้ก่ ออ้ย ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดู
ฝน ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้ มนัส ำปะหลงั ทำนตะวนั ขำ้วฟ่ำง ขำ้วเจำ้นำปี ถัว่ลิสง 
ขำ้วโพดหวำน เป็นตน้ ในปีกำรเพำะปลูกปีท่ี t ปีกำรเพำะปลูก 2545/46 -2554/55 
ของปีท่ี y ในปีกำรเพำะปลูกท่ี y, y =1, 2, 3 (หน่วย: บำทต่อไร่)  

jyc  = รำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 10 ปี กิจกรรมกำรผลิตพืชท่ี j ในปีกำรเพำะปลูกท่ี 
y, y =1, 2, 3 (หน่วย: บำทต่อไร่) 

  = ค่ำสัมประสิทธ์ิท่ีแสดงถึงระดบักำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียง (risk aversion coefficient) 
ของเกษตรกร เม่ือค่ำ  มีค่ำสูงข้ึน หมำยถึงเกษตรกรมีลกัษณะเป็นผูไ้ม่ชอบเส่ียง
เพิ่มมำกข้ึน 

  = ค่ำกะประมำณส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของรำยได้เหนือตน้ทุนเงินสด จำกกำรผลิต
ได้แก่ อ้อย ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์ฤดูฝน ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์ฤดูแล้ง มันส ำปะหลัง 
ทำนตะวนั ขำ้วฟ่ำง ขำ้วเจำ้นำปี ถัว่ลิสง ขำ้วโพด รวม 10 ปี คือปีกำรผลิต 2545/46 -
2554/55 

ijya  = ค่ำสัมประสิทธ์ิของจ ำนวนปัจจยัหรือเง่ือนไขกำรใช้ปัจจยักำรผลิต i ได้แก่ ท่ีดิน 
แรงงำน ทุน ในกิจกรรมกำรผลิตท่ี j คือออ้ย ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน ขำ้วโพดเล้ียง
สัตวฤ์ดูแลง้ มนัส ำปะหลงั ทำนตะวนั ขำ้วฟ่ำง ขำ้วเจำ้นำปี ถัว่ลิสง ขำ้วโพดหวำน 
เป็นตน้ ในปีกำรเพำะปลูกท่ี y, y =1, 2, 3    

iyb  = ขอ้จ ำกดัหรือเง่ือนไขในกำรใชปั้จจยักำรผลิตท่ี i ในปีกำรเพำะปลูกท่ี y, y =1, 2, 3    
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tyd  =  ผลรวมของส่วนเบ่ียงเบนของรำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉพำะส่วนเบ่ียงเบนท่ีมีค่ำ 
เป็นลบ  ในปี ท่ี  t ซ่ึ ง คือปีกำรผลิต  2545/46 ถึง 2554/55 รวม 10 ปี  ของปีกำร
เพำะปลูก y  

t    = จ ำนวนปีท่ีท ำกำรศึกษำตั้งแต่ปีกำรผลิต 2545/46 ถึง 2554/55 
y = แผนกำรเพำะปลูกปีท่ี 1, 2, 3  
k = จ ำนวนชนิดพืชท่ีใชใ้นกำรศึกษำ 
∆ = 5.0

)1(

2











tt

 มีค่ำเท่ำกบั  3.785 

ควำมหมำยของฟังก์ชันระบบกำรเพำะปลูก 
สมกำรท่ี (1) แสดงถึงวตัถุประสงค์เพื่อหำแผนกำรผลิตท่ีมีอ้อยเป็นพืชหลักในระดับฟำร์ม

ภำยใตค้วำมเส่ียงดำ้นรำยไดข้องเกษตรกรในอ ำเภอตำกฟ้ำ จงัหวดันครสวรรค์  ท่ี
ก่อให้เกิดรำยไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บสูงสุด ณ ระดบัของกำร
ยอมรับควำมเส่ียงของผู ้ตัดสินใจแต่ละรำย ซ่ึงแสดงออกโดยค่ำสัมประสิทธ์ิ
หลีกเล่ียงควำมเส่ียง (risk aversion coefficient: α) ระดบัหน่ึง 

สมกำรท่ี (2)  แสดงถึงขอ้จ ำกดัของกำรใชปั้จจยักำรผลิตไดแ้ก่ ท่ีดิน แรงงำน ทุนในกำรผลิตพืช
ท่ี j โดยก ำหนดให้มีกำรใช้ปัจจยักำรผลิตไม่เกินปริมำณท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกดัจ ำนวน
หน่ึง 

สมกำรท่ี (3) แสดงถึงผลรวมของส่วนเบ่ียงเบนของค่ำเฉล่ียของรำยไดใ้นกำรผลิตพืชชนิดต่ำงๆ 
j ชนิด บวกกับผลรวมของส่วนเบ่ียงเบนของค่ำเฉล่ียของรำยได้เฉพำะส่วน
เบ่ียงเบนท่ีมีค่ำเป็นลบตั้งแต่ปีกำรผลิต 2545-2554 มีค่ำไม่น้อยกว่ำศูนย  ์เพื่อเป็น
กำรลด ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของรำยได้เหนือตน้ทุนเงินสดท่ีมีค่ำน้อยกว่ำ 
ค่ำเฉล่ียของรำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด หรือเพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงด้ำนรำยได้
จำกกำรผลิตพืช 

สมกำรท่ี (4) แสดงถึงผลคูณของค่ำลบ Δ และค่ำประมำณควำมแปรปรวนของรำยได ้บวกกบั 
ผลรวมของส่วนเบ่ียงเบนของค่ำเฉล่ียของรำยไดเ้ฉพำะส่วนเบ่ียงเบนท่ีมีค่ำลบตั้ง 
แต่ปีกำรผลิต2545-2554 มีค่ำเท่ำกบัศูนยเ์พื่อเป็นกำรหำค่ำส่วนเบ่ียงเบน มำตรฐำน 
ของรำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดจำกแผนกำรผลิตพืช 

สมกำรท่ี (5)  แสดงถึงกิจกรรมกำรผลิตต่ำงๆ และส่วนเบ่ียงเบนของค่ำเฉล่ียของรำยได้เฉพำะ
ส่วนเบ่ียงเบนท่ีมีค่ำลบมีค่ำไม่นอ้ยกวำ่ศูนย ์
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กำรศึกษำคร้ังน้ีได้มีกำรแบ่ง แบบจ ำลองออกตำมขนำดพื้นท่ีกำรผลิตเป็น 3 ขนำด คือ
แบบจ ำลองของฟำร์มขนำดเล็ก แบบจ ำลองของฟำร์มขนำดกลำง และแบบจ ำลองของฟำร์มขนำด
ใหญ่ ภำยใตข้อ้จ ำกดั และเง่ือนไขในกำรผลิตท่ีแตกต่ำงกนั ในแต่ละแบบจ ำลอง ซ่ึงแบบจ ำลองใน
ฟำร์มขนำดเล็ก ปีท่ี 1–3 มี กิจกรรมกำรผลิตพืช 10 กิจกรรม แบ่งเป็นพื้นท่ีดอน คือ ออ้ย ขำ้วโพดเล้ียง
สัตวฤ์ดูฝน ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้ มนัส ำปะหลงั ทำนตะวนั ขำ้วฟ่ำง ส่วนพื้นท่ีลุ่ม คือ ออ้ย ขำ้วเจำ้
นำปี ถัว่ลิสง ขำ้วโพดหวำน ส่วนแบบจ ำลองฟำร์มขนำดกลำง ปีท่ี 1-3 ประกอบดว้ยกิจกรรมกำรผลิต
พืช 6 กิจกรรม แบ่งเป็นพื้นท่ีดอน คือ ออ้ย ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน ขำ้งฟ่ำง มนัส ำปะหลงั และพื้นท่ี
ลุ่ม คือ ออ้ย ขำ้วเจำ้นำปี ส ำหรับแบบจ ำลองในฟำร์มขนำดใหญ่ ประกอบดว้ยกิจกรรมกำรผลิตพืช 
เช่นเดียวกบัฟำร์มขนำดกลำง เปล่ียนจำก ขำ้วฟ่ำง เป็นทำนตะวนั แทน นอกจำกน้ียงัมีกิจกรรมกำรเช่ำ
ท่ีดิน กิจกรรมกำรจำ้งแรงงำน กิจกรรมกำรโอนท่ีดิน  กิจกรรมกำรกูย้ืมเงิน กิจกรรมกำรรวมรำยได ้
และส่วนเบ่ียงเบน  

แบบจ ำลองในแต่ละขนำดฟำร์ม ประกอบดว้ย จ ำนวนขอ้จ ำกดัและเง่ือนไขในกำรเพำะปลูก 
จ ำนวนทั้งหมด 7 กิจกรรม ประกอบดว้ย ขอ้จ ำกดัดำ้นท่ีดิน ขอ้จ ำกดัดำ้นแรงงำนครัวเรือน ขอ้จ ำกดั
ดำ้นเงินทุน ขอ้จ ำกดัดำ้นกำรกูย้มืเงิน ขอ้จ ำกดักำรผลิต เง่ือนไขดำ้นรำยได ้เง่ือนไขกำรโอนท่ีดิน และ
เง่ือนไขดำ้นส่วนเบ่ียงเบนของรำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด ซ่ึงเหมือนกนัทุกปี แต่มีกำรเพิ่มเง่ือนไขกำร
โอนปัจจยักำรผลิต อีก 2 กิจกรรม คือ มีเง่ือนไขกำรโอนออ้ย-พื้นท่ีดอน และพื้นท่ีลุ่ม ปีท่ี 1 ไปใช้
เพำะปลูกในฤดูแลง้ปีท่ี 2 และโอนออ้ย-พื้นท่ีดอนและ พื้นท่ีลุ่ม ฤดูแลง้ ปีท่ี 2 ไปใชเ้พำะปลูกในฤดู
แลง้ปีท่ี 3 (หน่วย: ไร่) โดยมีรำยละเอียดของแต่ละกิจกรรม และขอ้จ ำกดัและเง่ือนไขดงัน้ี 
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ควำมหมำยของตัวแปรของกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบักำรผลติพชืที่ศึกษำในแบบจ ำลองแต่ละขนำด 
                ฟำร์ม ปีที ่1-3 
 
กจิกรรมกำรผลติ 

X 1 – X 10 หมำยถึง กิจกรรมกำรผลิตพืชชนิดต่ำงๆ แยกเป็นพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม 
และแยกตำมฤดูกำลเป็นฤดูฝนและฤดูแลง้ (หน่วย: ไร่) 

 
กจิกรรมกำรเช่ำทีด่ิน 

X 11– X12  หมำยถึง  กิจกรรมกำรเช่ำพื้นท่ีดอน-ฤดูแล้งและเช่ำพื้นท่ี ลุ่ม-ฤดูแล้ง  
(หน่วย: ไร่) 

 
กจิกรรมกำรจ้ำงแรงงำน 

X 13 – X 24 หมำยถึง  กิจกรรมกำรจ้ำงแรงงำนเดือนมีนำคมถึงเดือนกุมภำพันธ์ 
(หน่วย: วนัท ำงำน) 

 
กจิกรรมกำรโอนทีด่ิน 

X 25 – X26  หมำยถึง กิจกรรมกำรโอนพื้นท่ีดอนเช่ำจำกฤดูแลง้ ปีท่ีผลิต ไปใชใ้นฤดู
ฝนปีท่ีผลิต และกิจกรรมกำรโอนพื้นท่ีลุ่มเช่ำ จำกฤดูแล้งปีท่ี
ผลิต ไปใชใ้นฤดูฝน ปีท่ีผลิต (หน่วย: ไร่)  

 
กจิกรรมกำรกู้ยมืเงิน 

X 27– X28 หมำยถึง กิจกรรมกำรกูย้ืมเงินช่วง ปีท่ีผลิต และกิจกรรมกำรช ำระหน้ีกำร
กูเ้งินช่วง ปีท่ีผลิต (หน่วย: บำท) 

 
กจิกรรมกำรรวมรำยได้ 

X29– X31 หมำยถึง กิจกรรมกำรรวมรำยไดเ้ม่ือส้ินปีท่ีผลิต กิจกรรมกำรหกัค่ำใชจ่้ำย
ในครัวเรือน ปีท่ีผลิต และกิจกรรมกำรรวมรำยได้คงเหลือเม่ือ
หกัช ำระหน้ี ปีท่ีผลิต (หน่วย: บำท) 
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ส่วนเบี่ยงเบน 
X32 – X41 หมำยถึง ส่วนเบ่ียงเบนของรำยได้ เหนือต้นทุนเงินสดปี 2545-2554 ท่ี

เบ่ียงเบนไป จำกรำยได้เฉล่ียเฉพำะส่วนเบ่ียงเบนของรำยได้
เหนือต้นทุนเงินสดท่ีมีค่ำเป็นลบ จำกกำรผลิตพืชในปีท่ีผลิต 
(หน่วย: บำท) 

X42  หมำยถึง  กิจกรรมกำรแปลงค่ำผลรวมของส่วนเบ่ียงเบน ของรำยไดเ้หนือ
ตน้ทุนเงินสดท่ีมีค่ำเป็นลบไปเป็นค่ำกะประมำณส่วนเบ่ียงเบน
ของรำยได ้

X43 หมำยถึง  กิจกรรมกำรโอนค่ำกะประมำณของส่วนเบ่ียงเบนของรำยได้
เหนือตน้ทุนเงินสดไปในสมกำรวตัถุประสงค ์

 
ควำมหมำยของข้อจ ำกดัและเงื่อนไขต่ำงๆ ของแบบจ ำลองในฟำร์มขนำดต่ำงๆ ปีที ่1-3 
 
ข้อจ ำกดัด้ำนทีด่ิน 

R1 – R 7 หมำยถึง ขอ้จ ำกดัขั้นสูงของกำรผลิตพืชบนพื้นท่ีดอน พื้นท่ีลุ่มและกำร
เช่ำพื้นท่ีดอน พื้นท่ีลุ่ม ในฤดูแลง้และฤดูฝน (หน่วย: ไร่) 

 
ข้อจ ำกดัด้ำนแรงงำนครัวเรือน 

R8 – R19 หมำยถึง ขอ้จ ำกดัขั้นสูงของแรงงำนในภำคเกษตรท่ีสำมำรถน ำไปใช้ใน
กำรผลิตในช่วงเดือนมีนำคมถึงเดือนกุมภำพนัธ์ (หน่วย: วนั
ท ำงำน) 

 
ข้อจ ำกดัด้ำนเงินทุน 

R20 หมำยถึง  ขอ้จ ำกดัเงินทุนเร่ิมตน้ในกำรผลิตพืช (หน่วย: บำท) 
 
ข้อจ ำกดัด้ำนกำรกู้ยมืเงิน 

R21 – R22 หมำยถึง ขอ้จ ำกดักำรกูย้มืเงินในกำรผลิต และ กำรช ำระหน้ีเงินกู ้(หน่วย: 
บำท) 
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เงื่อนไขด้ำนรำยได้ 
R23 – R25 หมำยถึง เง่ือนไขดำ้นสมดุลเงินสดในกำรผลิต เง่ือนไขดำ้นค่ำใช่จ่ำยใน

ครัวเรือนและเง่ือนไขดำ้นรำยไดเ้งินสดส้ินฤดูกำลผลิตสุทธิ 
(หน่วย: บำท) 

เงื่อนไขกำรโอนปัจจัยกำรผลติ 
R26 –R27 หมำยถึง เง่ือนไขกำรโอนพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่มฤดูแลง้ ไปใช้เพำะปลูก

ในฤดูฝน (หน่วย: ไร่) 
 
เง่ือนไขด้ำนส่วนเบี่ยงเบนของรำยได้เหนือต้นทุนเงินสด 

R28 – R37 หมำยถึง ส่วนเบ่ียงเบนของรำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดในปี 2545-2554 ท่ี
เบ่ียงเบนไปจำกค่ำเฉล่ียของรำยได้เหนือต้นทุนเงินสดจำก
กิจกรรมกำรผลิตพืชในแลง้ (หน่วย: บำท) 

R38   หมำยถึง ผลรวมส่วนเบ่ียงเบนของรำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดในปี 2545-
2554 ท่ีเบ่ียงเบนไปจำก ค่ำเฉล่ีย ของรำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด
จำกกิจกรรมกำรผลิตพืชในฤดูแลง้ (หน่วย: บำท) 

R39 หมำยถึง  กำรโอนผลรวมของส่วนเบ่ียงเบนของรำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด
ท่ีเบ่ียงเบนไปจำกรำยได้เหนือต้นทุนเงินสดเฉล่ียเฉพำะส่วน
เบ่ียงเบนเงินสดท่ี มีค่ ำเป็นลบไปเป็นค่ำกะประมำณส่วน
เบ่ียงเบนของรำยได ้(หน่วย: บำท) 

 
โดยแบบจ ำลองในแต่ละขนำดฟำร์ม มีขอ้จ ำกดัและเง่ือนไขต่ำงๆ เหมือนกนัทุกปี แต่มีกำร

เพิ่มเง่ือนไขกำรโอนปัจจยักำรผลิต อีก 2 กิจกรรม คือ มีเง่ือนไขกำรโอนออ้ย-พื้นท่ีดอน และพื้นท่ีลุ่ม 
ปีท่ี 1 ไปใช้เพำะปลูกในฤดูแล้งปีท่ี  2 และโอนอ้อย-พื้นท่ีดอนและ พื้นท่ีลุ่ม ฤดูแล้ง ปีท่ี 2 ไปใช้
เพำะปลูกในฤดูแลง้ปีท่ี 3 (หน่วย: ไร่) และมีกำรเพิ่มขอ้จ ำกดักำรผลิต อีก 1 สมกำร คือ ขอ้จ ำกดัพื้นท่ี
ในปลูกขำ้วเจำ้นำปี เฉพำะฟำร์มขนำดใหญ่ 

จำกกิจกรรมกำรผลิตพืช ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรม (ตำมแนวนอน) จ ำนวนทั้งหมด 7 กิจกรรม 
และขอ้จ ำกดัและเง่ือนไขในกำรเพำะปลูก (ตำมแนวตั้ง) จ ำนวนทั้งหมด 8 กิจกรรม น ำมำวิเครำะห์ 
โดยใชแ้บบจ ำลอง MOTAD ดงัรำยละเอียดในตำรำง 4.1 
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ตำรำงท่ี 4.1 แบบจ ำลองควำมเส่ียง MOTAD โดยยอ่ของเกษตรกรอ ำเภอตำกฟ้ำ จงัหวดันครสวรรค ์ทั้ง 3 ปีกำรเพำะปลูก 

ขอ้จ ำกดั 
ควำม 
สมัพนัธ์ 

ปริมำณ
ขอ้จ ำกดั 

กำรผลติ กำรเช่ำที่ดนิ กำรจ้ำงแรงงำน กำรกู้ยมืเงนิ 

ปี1 ปี2 ปี3 ปี1 ปี2 ปี3 ปี1 ปี2 ปี3 ปี1 ปี2 ปี3 

Xij Xij Xij Xij Xij Xij Xij Xij Xij Xij Xij Xij 
ฟังกช์นัวตัถุประสงค ์  Cij Cij Cij -R -R -R -W -W -W -r -r -r 

ท่ีดิน ปี1  Rij ≤ bij aij..aik   -1         

ท่ีดิน ปี2 Rij ≤ bij  aij..aik   -1        

ท่ีดิน ปี3 Rij ≤ bij   aij..aik   -1       

ท่ีดินเช่ำ ปี1 Rij ≤ bij aij..aik   1         

ท่ีดินเช่ำ ปี2 Rij ≤ bij  aij..aik   1        

ท่ีดินเช่ำ ปี3 Rij ≤ bij   aij..aik   1       

แรงงำน ปี1 Rij ≤ bij aij..aik      -1      

แรงงำน ปี2 Rij ≤ bij  aij..aik      -1     

แรงงำน ปี3 Rij ≤ bij   aij..aik      -1    

เงินทุน  ปี 1 Rij ≤ bij aij..aik         -1   

เงินทุน  ปี 2 Rij ≤ bij  aij..aik         -1  

เงินทุน  ปี 3 Rij ≤ bij   aij..aik         -1 

เงินกู ้ปี1  Rij ≤ bij          1   

เงินกู ้ปี2 Rij ≤ bij           1  

เงินกู ้ปี3 Rij ≤ bij            1 
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ตำรำงท่ี 4.1 (ต่อ) 

ข้อจ ำกดั 
ควำม 
สัมพนัธ์ 

ปริมำณ
ข้อ 
จ ำกดั 

กำรผลติ 
กำรโอนส่วนเบี่ยงเบนที่

มค่ีำเป็นลบ 
ผลรวมส่วนเบี่ยงเบน

(TND) 

ค่ำกะประมำณส่วน
เบี่ยงเบนของรำยได้เหนือ

ต้นทุนเงนิสด 

ปี1 ปี2 ปี3 ปี1 ปี2 ปี3 ปี1 ปี2 ปี3 ปี1 ปี2 ปี3 
Xij Xij Xij Xij Xij Xij Xij Xij Xij Xn Xn Xn 

ฟังก์ชันวตัถุประสงค์  Cij Cij Cij       -α -α -α 

ข้อจ ำกัดพ้ืนท่ีปลูกข้ำวเจ้ำนำปี
(เฉพำะฟำร์มขนำดใหญ่) 

Rij ≤ bij 1            
Rij ≤ bij  1           
Rij ≤ bij   1          

กำรโอนพ้ืนท่ีปลูกออ้ยปีท่ี1ไปปีท่ี2 Rij = 0 -1 1           
กำรโอนพ้ืนท่ีปลูกออ้ยปีท่ี2ไปปีท่ี3 Rij = 0  -1 1          

ส่วนเบ่ียงเบนของรำยได้เหนือ
ตน้ทุนเงินสดท่ีมีค่ำเป็นลบ 

Rij ≥ 0 Cjty- Cj   1         
Rij ≥ 0  Cjty- Cj   1        
Rij ≥ 0   Cjty- Cj   1       

ผลรวมส่วนเบ่ียงเบน 
Rij ≤ 0    1…1   -1      
Rij ≤ 0     1…1   -1     
Rij ≤ 0      1…1   -1    

 
 



 

 

 
78 

ตำรำงท่ี 4.1 (ต่อ) 

ข้อจ ำกดั 
ควำม 
สัมพนัธ์ 

ปริมำณ
ข้อ 
จ ำกดั 

กำรผลติ 
กำรโอนส่วนเบี่ยงเบนที่

มค่ีำเป็นลบ 
ผลรวมส่วนเบี่ยงเบน

(TND) 

ค่ำกะประมำณส่วน
เบี่ยงเบนของรำยได้เหนือ

ต้นทุนเงนิสด 

ปี1 ปี2 ปี3 ปี1 ปี2 ปี3 ปี1 ปี2 ปี3 ปี1 ปี2 ปี3 
Xij Xij Xij Xij Xij Xij Xij Xij Xij Xn Xn Xn 

ฟังก์ชันวตัถุประสงค์  Cij Cij Cij       -α -α -α 

กำรโอนผลรวมของส่วนเบ่ียงเบน  
 = 0       0.2642   -1   
 = 0        0.2642   -1  
 = 0         0.2642   -1 

หมำยเหตุ : C คือ รำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดท่ีไดจ้ำกกำรผลิตพืชชนิดต่ำงๆ, -R คือ อตัรำค่ำเช่ำท่ีดิน, -W คือ อตัรำค่ำจำ้งแรงงำน, -r คือ อตัรำดอกเบ้ียเงินกู ้ยมื 
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4.2 ข้อจ ำกดัและเง่ือนไขอืน่ๆ ในกำรเพำะปลูกพชืของเกษตรกร อ ำเภอตำกฟ้ำ จังหวดันครสวรรค์ 

4.2.1 ข้อจ ำกดัด้ำนปริมำณน ำ้ 

ในพื้นท่ีกำรศึกษำ อ ำเภอตำกฟ้ำ จงัหวดันครสวรรค์ เป็นพื้นท่ีรองรับน ้ ำฝนจึงมีปัญหำกำร
ขำดแคลนน ้ ำในกำรเพำะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง้ ส่งผลให้ปริมำณน ้ ำท่ีใช้ในภำคกำรเกษตรใน
พื้นท่ีข้ึนอยูก่บัปริมำณน ้ ำฝนและปริมำณน ้ ำในสระท่ีเกษตรกรเก็บไวใ้ช้ในแต่ละเดือน เกษตรกรไม่
สำมำรถใชพ้ื้นท่ีกำรเพำะปลูกพืชในฤดูฝนและฤดูแลง้ไดเ้ตม็พื้นท่ีเกษตรท่ีมี โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรใช้
พื้นท่ีเพื่อกำรปลูกข้ำวเจ้ำนำปี เกษตรกรจะพิจำรณำจำกปริมำณน ้ ำฝนเป็นหลัก ปีไหนน ้ ำน้อย
เกษตรกรจะไม่ปลูก นอกจำกกำรอำศยัน ้ำฝนเกษตรกรยงัมีน ้ำในสระ แต่เกษตรกรจะตอ้งมีกำรขดุสระ
โดยในกำรขุดสระน ้ ำของเกษตรกรในพื้นท่ีกำรศึกษำ พบว่ำ เกษตรกรไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขุด
เน่ืองจำกมีกำรแลกกบัดินท่ีขุดลงไปในสระน ้ ำแทนค่ำจำ้ง และทุกๆ 5-7 ปี เกษตรกรจะตอ้งมีกำรขุด
ลอกสระ เน่ืองจำกน ้ำฝนไดช้ะลำ้งดินไปกองไวใ้ตส้ระ ท ำใหส้ระท่ีเกษตรกรเก็บกกัน ้ำไวต้ื้นเขิน ส่วน
ค่ำใชจ่้ำยก็ไม่มี เน่ืองจำกแลกกบัดินท่ีขดุลอกไป  

ขอ้จ ำกดัด้ำนปริมำณน ้ ำจะท ำเฉพำะฟำร์มขนำดใหญ่ เน่ืองจำกฟำร์มขนำดใหญ่มีพื้นท่ีลุ่ม
เฉล่ียต่อครัวเรือนทั้งหมด 132 ไร่ และถำ้ไม่สร้ำงขอ้จ ำกดัพื้นท่ีปลูกขำ้วนำปี แผนกำรผลิตจะแนะน ำ
ให้ปลูกข้ำวเจ้ำนำปีเต็มพื้นท่ี เพื่อให้แผนกำรผลิตสะท้อนถึงสภำพกำรเพำะปลูกจริง ดังนั้ นใน
กำรศึกษำน้ีจึงสร้ำงขอ้จ ำกดัดำ้นปริมำณน ้ำส ำหรับใชเ้ป็นตวัแปรในกำรตดัสินใจปลูกขำ้วเจำ้นำปี  

กำรค ำนวณหำปริมำณน ้ ำท่ีมีในพื้นท่ี เร่ิมจำกกำรค ำนวณปริมำณน ้ ำในสระ ซ่ึงฟำร์มขนำด
ใหญ่มีสระน ้ ำในพื้นท่ีขนำดเฉล่ีย 6.4 ไร่ ปริมำณน ้ ำในสระแตกต่ำงกันในแต่ละเดือน ก ำหนดให ้
เดือนมีปริมำณน ้ำในเดือนสิงหำคมถึงเดือนพฤศจิกำยน ร้อยละ 75 ของควำมจุสระ เดือนธนัวำคมและ
มกรำคม ร้อยละ70 ของควำมจุสระ เดือนกุมภำพนัธ์ถึงเดือนพฤษภำคม ร้อยละ50 ของควำมจุสระ 
เดือนมิถุนำยนและกรกฎำคม ร้อยละ 30 ของควำมจุสระ จำกนั้นน ำพื้นท่ีสระน ้ ำเฉล่ีย คูณกบัควำมจุ
น ้ำในสระของแต่ละเดือน และคูณดว้ย 1.6 จะไดป้ริมำณน ้ำท่ีมีเพื่อปลูกพืชในแต่ละเดือนในหน่วย  
ม3/ไร่/เดือน 

กำรค ำนวณปริมำณน ้ ำฝนท่ีมีในพื้นท่ีเพื่อปลูกพืช ค ำนวณจำก ผลรวมปริมำณน ้ ำฝนแต่ละ
เดือน คูณจ ำนวนพื้นท่ีทั้งหมดในฟำร์มขนำดใหญ่ คูณดว้ย 1.6 จำกนั้นรวมกบัปริมำณน ้ ำฝนท่ีเก็บไว้
ในสระไดป้ริมำณน ้ ำทั้งหมด 867,310.08 ลูกบำศก์เมตร จำกนั้นหำปริมำณน ้ ำท่ีใชผ้ลิตออ้ย หำไดจ้ำก
เอำควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำของออ้ยต่อไร่ เท่ำกบั 2,054.12 ลูกบำศก์เมตร คูณกบัจ ำนวนพื้นท่ีทั้งหมด จะ
ได ้838,080.96 ลูกบำศก์เมตร แลว้น ำปริมำณท่ีมีทั้งหมดลบดว้ย รวมน ้ ำท่ีใชใ้นกำรผลิตออ้ยทั้งหมด 
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จะเหลือน ้ ำอยู่ 29,300.80 ลูกบำศก์เมตรโดยในกำรผลิตขำ้วเจำ้นำปีจะใช้น ้ ำต่อไร่ เท่ำกบั 1,554.4 
ลูกบำศกเ์มตร ซ่ึงจะไดพ้ื้นท่ีปลูกขำ้วในพื้นท่ีฟำร์มขนำดใหญ่ (ดงัตำรำงท่ี 4.2)  

 
ตำรำงท่ี 4.2 ปริมำณน ้ ำท่ีสำมำรถใช้กำรไดใ้นภำคกำรเกษตรแยกเป็นรำยเดือน ในอ ำเภอตำกฟ้ำ 

จงัหวดันครสวรรค ์ 

เดือน 
*ปริมำณน ้ำฝน 
ปี 2552/53 
(หน่วย: มม.) 

*ปริมำณน ้ำฝน 
ปี 2553/54 
(หน่วย: มม.) 

*ปริมำณน ้ำฝน 
ปี 2554/55 
(หน่วย: มม.) 

**ปริมำณน ้ำในสระ
ฟำร์มขนำดใหญ่ 
(หน่วย: ม3) 

พฤษภำคม 163.60 108.10 253.10 5.12 
มิถุนำยน 53.60 223.30 140.70 3.07 
กรกฎำคม 129.30 203.70 208.50 3.07 
สิงหำคม 262.70 263.40 313.50 7.68 
กนัยำยน 362.00 279.30 277.90 7.68 
ตุลำคม 153.10 371.00 152.50 7.68 
พฤศจิกำยน 2.40 - 50.30 7.68 
ธนัวำคม - 23.20 - 7.17 
มกรำคม 0.60 75.30 - 7.17 
กุมภำพนัธ์ - - - 5.12 
มีนำคม 127.70 8.00 39.80 5.12 
เมษำยน 73.60 40.50 119.90 5.12 
รวม 1,328.60 1,595.80 1,556.20 71.68 
*หมำยเหตุ : ขอ้มูลจำกสถำนีอุตุนิยมวทิยำอ ำเภอตำกฟ้ำ จงัหวดันครสวรรค ์ 
**หมำยเหตุ: ปริมำณน ้ำในสระฟำร์มขนำดใหญ่ (หน่วยเป็นต่อไร่) 
ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์ 

4.2.2 ข้อจ ำกดัด้ำนกำรกู้ยมืเงินทุน 

          กำรกูย้ืมเงินทุนของเกษตรกรอ ำเภอตำกฟ้ำ เพื่อน ำไปใชใ้นกำรผลิตทำงกำรเกษตรจะ
ก ำหนดให้เป็นกำรกูย้มืเงินจำกสถำบนักำรเงินและกำรกูย้ืมเงินนอกระบบ โดยจะเป็นกำรกูย้มืเงินจำก
โรงงำนผลิตน ้ ำตำล ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  สหกรณ์กำรเกษตรในพื้นท่ี 
กองทุนหมู่บำ้น กองทุนร้ำนคำ้ขำ้ว กองทุนร้ำนคำ้ชุมชน และหวัหนำ้โควตำหรือเถำ้แก่ ซ่ึงเป็นแหล่ง
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เงินกูท่ี้เกษตรกรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ท ำกำรกูย้ืม ก ำหนดให้เกษตรกรสำมำรถกูย้ืมเงินไดจ้ำก 3 แหล่ง 
ไดแ้ก่ 

1) โรงงำนผลิตน ้ ำตำล โดยโรงงำนผลิตน ้ ำตำลจะให้เกษตรกรกูใ้นแต่ละปีไม่เท่ำกนั ซ่ึงได้
ก ำหนดดงัน้ี ปีท่ี 1 เกษตรกรสำมำรถกูไ้ดสู้งสุดไร่ละ 5,000 บำท ปีท่ี 2–ปีท่ี 3 เกษตรกรสำมำรถกูไ้ด้
สูงสุด ไร่ละ 3,000 บำท ข้ึนอยูก่บัควำมสมบูรณ์ของออ้ยตอ โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7 ปี (กำรกูย้ืม
เงินของโรงงำนผลิตน ้ำตำลแต่ละแห่งไม่เท่ำกนั ข้ึนอยูก่บั นโยบำยของแต่ละโรงงำนผลิตน ้ำตำล) 

2) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) โดยเกษตรกรแต่ละรำยสำมำรถกูไ้ด้
ไม่เกิน 1,000,000 บำท ซ่ึงเป็นวงเงินกูสู้งสุดท่ี ธกส. ในระดบัแห่งสำมำรถใหกู้ไ้ด ้โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7 ปี 

3) หัวหน้ำโควตำหรือเถ้ำแก่ โดยเกษตรกรสำมำรถกู้ได้ไม่เกิน 100,000 บำทต่อปี มีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 8 ปี 

4) สหกรณ์กำรเกษตรในพื้นท่ี กองทุนหมู่บำ้น กองทุนร้ำนคำ้ขำ้ว และกองทุนร้ำนคำ้ชุมชน 
โดยเกษตรกรสำมำรถกูไ้ดไ้ม่เกิน 100,000 บำทต่อปี มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5-8 ปี  


