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บทที ่5 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเพื่อหาแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงในพื้นท่ีท่ีมีออ้ยเป็นพืชหลกั 
อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์ซ่ึงไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลอง MOTAD โดยใช้โปรแกรม
SOLVER ใน EXCEL ท าให้ไดแ้ผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมหลายแผนตามการเปล่ียนแปลงของค่า
ระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงของเกษตรกรในแต่ละฟาร์ม โดยระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงยิ่งมีค่า
มากข้ึน แสดงถึงเกษตรกรไม่ชอบความเส่ียง ซ่ึงแสดงผลการวเิคราะห์แผนการผลิตท่ีเหมาะสมในแต่
ละขนาดการผลิตโดยใชแ้บบจ าลองความเส่ียง MOTAD และ การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity 
analysis) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงปริมาณน ้ าในภาคการเกษตรจากการปรับปรุงระบบการจัดสรร
ปริมาณน ้ าฝนและสระเก็บกกัน ้า อีกทั้งการเปล่ียนแปลงปัจจยัดา้นเงินกูย้ืมในภาคการเกษตร ท่ีเกษตร
สามารถกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน ในระดบัต่างๆ มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

5.1 แผนการผลติทีเ่หมาะสมภายใต้ความเส่ียงของฟาร์มขนาดเลก็ 

ส าหรับผลการศึกษาท่ีได้จากการวิเคราะห์แบบจ าลอง MOTAD พบว่า แผนการผลิตท่ี
เหมาะสมภายใต้ความเส่ียงของฟาร์มขนาดเล็ก  ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ จะมีหลาย
แผนการผลิตพืชท่ีแตกต่างออกไป ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระดบัหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั คือ 0.00  0.84 
1.00 1.30 1.50 1.68 1.86 2.07 และ 2.38 ตามล าดบั ส าหรับเกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็กซ่ึงมีพื้นท่ีปลูก
ของตนเองเฉล่ียต่อครัวเรือน 35.02 ไร่ แผนการผลิตท่ีเหมาะสมทั้ง 3 ปี เหมือนกันได้แนะน าให้
เกษตรกรเช่าท่ีลุ่มเพิ่มข้ึนอีกเฉล่ียต่อครัวเรือน 1.72 ไร่ และเช่าพื้นท่ีดอนอีกเฉล่ียต่อครัวเรือน 5.87 ไร่
ซ่ึงเป็นจ านวนเช่าท่ีสูงสุด และพบวา่ระดบัหลีกเล่ียงมีผลต่อพื้นท่ีผลิตพืชทั้งในพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม
ท าให้ในการเปล่ียนแปลงระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง แผนการผลิตท่ีเหมาะสม ณ ระดบัหลีกเล่ียง
ความเส่ียงเท่ากับ 0 ซ่ึงหมายถึงเกษตรกรไม่ค  านึงถึงความเส่ียง เทียบได้กับการใช้แบบจ าลองลิ
เนียโปรแกรมม่ิงในการวางแผนการผลิต โดยแผนการผลิตท่ีเหมาะสมในปีท่ี 1-3 ในพื้นท่ีดอนแนะน า
ให้ปลูกออ้ย จ านวน 32.01ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.12 ของพื้นท่ีทั้งหมด ส่วนในพื้นท่ีลุ่ม แนะน าให้ปลูก
อ้อยจ านวน 8.88 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21 ของพื้นท่ีทั้ งหมด และยงัมีการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เช่น 
ขา้วโพดหวาน จ านวน 1.72 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4 ของพื้นท่ีทั้งหมด และปลูกขา้วเจา้นาปี จ านวน 1.72
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4 ของพื้นท่ีทั้งหมด เม่ือค่าระดบัการหลีกเล่ียงเพิ่มเป็น 0.84 นัน่คือ เกษตรกรยอมรับ



 

83 

ความเส่ียงน้อยลง พบว่า แผนการผลิตท่ีเหมาะสม แนะน าให้ปลูกออ้ย เท่าเดิม ส่วนพื้นท่ีลุ่มแนะน า
ให้ปลูกออ้ยลดลง จาก 8.88ไร่ เป็น 6.19ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15 ของพื้นท่ีทั้งหมด เพื่อให้เพิ่มพื้นท่ีปลูก
ขา้วโพดหวานในฤดูแลง้ และในฤดูฝนขา้วเจา้นาปี จาก 1.72 ไร่ เป็น 4.41 ไร่ คิดเป็นร้อยละ10 ของ
พื้นท่ีทั้งหมด แต่เม่ือมีการปรับค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงเป็น 2.38 แผนการผลิตท่ีเหมาะสม มี
ทิศทาง แนะน าให้ลดพื้นท่ีการปลูกออ้ยทั้งในพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม ลงเร่ือยๆ จากพื้นท่ีปลูกออ้ยเดิม
จ านวน 32.01ไร่ ลดลง เหลือ 21.53 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51 ของพื้นท่ีทั้งหมด เพื่อให้เปล่ียนมาปลูกมนั
ส าปะหลงัในพื้นท่ีดอนจ านวน 10.48 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นท่ีทั้งหมด ส่วนในพื้นท่ีลุ่มแนะน า
ให้เปล่ียนมาปลูกขา้วโพดหวาน และขา้วเจา้นาปี จ านวน 9.76 ไร่ คิดเป็นร้อยละ23 ของพื้นท่ีทั้งหมด
และแนะน าให้ลดพื้นท่ีปลูกออ้ยจากเดิมจ านวน 8.88 ไร่ ลดลงเหลือ 0.84 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2 ของ
พื้นท่ีทั้งหมด 

การปลูกพืชตามแผนท่ีแนะน าในกรณีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง (α=0) เกษตรกรจะมีรายได้
เหนือตน้ทุนเงินสดสูงท่ีสุด รวมทั้ง 3 ปี เป็นจ านวนเงิน 1,167,855.09 บาท และมีค่ากะประมาณส่วน
เบ่ียงเบนรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด หรือมีความเส่ียงของรายได้เหนือตน้ทุนเงินสดจากการผลิตพืช
เท่ากบั 70,092.42 บาท แต่เม่ือค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงเพิ่มเป็น 0.84 แผนการผลิตจะท าให้
เกษตรกรมีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดลดลงร้อยละ 15 ของรายไดท่ี้ไดจ้ากกรณีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง 
และมีค่ากะประมาณส่วนเบ่ียงเบนเหนือต้นทุนเงินสด ลดลงร้อยละ 5 ของค่ากะประมาณส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานจากกรณีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง และเม่ือค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงเพิ่มข้ึน
เร่ือยจนเท่ากบั 2.38 แผนการผลิตท่ีแนะน าจะท าให้เกษตรกรมีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดลดลงเร่ือยๆ
จนลดลงถึงประมาณร้อยละ 36 ของรายไดท่ี้ไดจ้ากกรณีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง และมีค่ากะประมาณ
ส่วนเบ่ียงเบนรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด ลดลง ร้อยละ 37 ของค่ากะประมาณส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
จากกรณีไมค่  านึงถึงความเส่ียง (ดงัตารางท่ี 5.1 และรูปท่ี 5.1-5.2) 
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ตารางท่ี 5.1 แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงดา้นรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็กในพื้นท่ีอ าเภอตากฟ้า  
จงัหวดันครสวรรค ์ 

กิจกรรมการผลิต หน่วย แผนการผลิตท่ีเหมาะสมตามค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง 

ปี 1 - 3  α=0.00 α=0.84 α=1.00 α=1.30 α=1.50 α=1.68 α=1.86 α=2.07 α=2.38 
พื้นท่ีดอนเช่า  5.87  5.87  5.87  5.87  5.87  5.87  5.87    5.87    5.87  
พื้นท่ีลุ่มเช่า     1.72        1.72           1.72    1.72    1.72   1.72      1.72       1.72       1.72  
  พื้นท่ีดอน           

ออ้ยใหม่ ไร่   32.01          32.01       29.82        28.98       28.74      28.54     24.88          23.40  21.53  
มนัส าปะหลงั ไร่        -              -            2.19         3.03         3.27      3.47          7.13         8.61      10.48  
ขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดูแลง้ ไร่      -                -             -               -              -               -              -            -            -    
ทานตะวนั ไร่      -                -             -               -              -               -              -            -            -    
ขา้วฟ่าง ไร่      -                -             -               -              -               -              -            -            -    
ขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดูฝน ไร่      -                -             -               -              -               -              -            -            -    

   พื้นท่ีลุ่ม  

       
  

ออ้ยใหม่  ไร่   8.88            6.19      6.50          -           -            -           -              -            0.84  
ขา้วโพดหวาน ไร่  1.72         4.41        4.10         10.60       10.60       10.60     10.60       10.60          9.76  
ถัว่ลิสง ไร่      -                -             -               -              -               -              -            -            -    
ขา้วเจา้นาปี ไร่    1.72  4.41         4.10     10.60         10.60     10.60        10.60    10.60     9.76  
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ)  
กิจกรรมการผลิต หน่วย แผนการผลิตท่ีเหมาะสมตามค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง 

  α=0.00 α=0.84 α=1.00 α=1.30 α=1.50 α=1.68 α=1.86 α=2.07 α=2.38 
รายไดเ้หนือตน้ทุน 
เงินสด ปี 1 - 3 

บาท 
1,167,855.09 991,291.94 959,503.10 905,126.69 872,623.44 843,497.10 816,842.35 785,055.61 742,216.53 

ค่ าก ะป ระม าณ ส่ วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

บาท 
70,092.42 66,751.23 63,836.69 54,501.57 54,140.81 53,844.69 48,324.76 46,089.53 44,318.69 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
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พืน้ที่ดอน ฤดูแล้งและฤดูฝน
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รูปท่ี 5.1   สัดส่วนพื้นท่ีดอนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็ก ปีท่ี 1-3 ในอ าเภอตากฟ้า 
จงัหวดันครสวรรค ์
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พืน้ที่ลุ่ม ฤดูแล้ง
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พืน้ที่ลุ่ม ฤดูฝน
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รูปท่ี 5.2  สัดส่วนพื้นท่ีลุ่มแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็ก ปีท่ี 1-3 ในอ าเภอตากฟ้า 
จงัหวดันครสวรรค ์
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5.2 แผนการผลติทีเ่หมาะสมภายใต้ความเส่ียงของฟาร์มขนาดกลาง 

ส าหรับผลการศึกษาท่ีได้จากการวิเคราะห์แบบจ าลอง MOTAD พบว่า แผนการผลิตท่ี
เหมาะสมภายใต้ความเส่ียงของฟาร์มขนาดกลางในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ จะมีหลาย
แผนการผลิตพืชท่ีแตกต่างออกไป ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระดบัหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั คือ 0.00 0.06 
0.35 0.97 1.40 1.65 1.89 2.09และ 2.14 ตามล าดบั ส าหรับเกษตรกรในฟาร์มขนาดกลางซ่ึงมีพื้นท่ี
ปลูกของตนเองเฉล่ียต่อครัวเรือน 75.15 ไร่ แผนการผลิตท่ีเหมาะสมแนะน าให้เกษตรกรเช่าท่ีพื้นท่ี
ดอน เพิ่มข้ึนอีกเฉล่ียต่อครัวเรือน 11.15 ไร่ และเช่าพื้นท่ีลุ่ม เพิ่มข้ึนเฉล่ียต่อครัวเรือน 5.27 ไร่ ซ่ึงเป็น
จ านวนเช่าท่ีสูงสุด โดยพบวา่ ระดบัหลีกเล่ียงมีผลต่อพื้นท่ีผลิตพืชทั้งในพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม ท าให้
ในการเปล่ียนแปลงระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง ณ ระดบัหลีกเล่ียงความเส่ียงเท่ากบั 0 ซ่ึงหมายถึง
เกษตรกรไม่ค  านึงถึงความเส่ียง เทียบไดก้บัการใช้แบบจ าลองลิเนียโปรแกรมม่ิงในการวางแผนการ
ผลิต  

โดยแผนการผลิตท่ีเหมาะสมในปีท่ี 1-3 แนะน าให้ปลูกออ้ยทั้งในพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม 
จ านวน 45.15 ไร่ และ 25.47 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.96 และ 27.05 ของพื้นท่ีทั้งหมด ตามล าดบัและยงัมี
การปลูก ปลูกขา้วเจา้นาปีในพื้นท่ีลุ่ม จ านวน 4.53 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.81 ของพื้นท่ีทั้งหมด เม่ือค่า
ระดบัการหลีกเล่ียงเพิ่มเป็น 1.65  เกษตรกรยอมรับความเส่ียงนอ้ยลง พบวา่ แผนการผลิตท่ีเหมาะสม 
แนะน าให้ปลูกออ้ยลดลง ในพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม เหลือจ านวน 36.66 ไร่และ 16.60 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 38.94 และร้อยละ 17.63 ของพื้นท่ีทั้งหมด ตามล าดบั เพื่อเปล่ียนมาปลูกมนัส าปะหลงับนพื้นท่ี
ดอนเพิ่มข้ึนจ านวน 19.64 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.86 ของพื้นท่ีทั้งหมด และแผนการผลิตท่ีเหมาะสมใน
ปีท่ี 1-2 แนะน าให้เพื่อปลูกขา้วเจา้นาปีบน จ านวน 13.40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.23 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
ส่วนแผนการผลิตท่ีเหมาะสมในปีท่ี 3 แนะน าให้ปลูกขา้วเจา้นาปีเพิ่มข้ึน จ านวน 19.54 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 20.75 ของพื้นท่ีทั้งหมด และเม่ือมีการปรับค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงให้เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ
เป็น 2.14  แผนการผลิตท่ีเหมาะสม มีทิศทางการแนะน าให้ลดพื้นท่ีการปลูกออ้ยลงเร่ือยๆทั้งในพื้นท่ี
ดอนและพื้นท่ีลุ่ม จากการปลูกออ้ยในพื้นท่ีดอนเดิมจ านวน 45.15 ไร่ เหลือ 33 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
35.05 ของพื้นท่ีเพื่อใหเ้ปล่ียนมาปลูกมนัส าปะหลงั เพิ่มข้ึนจากจ านวน 7.93 เป็น 23.30 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 24.75 ของพื้นท่ีทั้งหมด  ส่วนในพื้นท่ีลุ่มแนะน าให้ปลูกออ้ยลดลงจากเดิมจ านวน 25.47ไร่ เหลือ 
13.32 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.15 ของพื้นท่ีทั้งหมด เพื่อเปล่ียนมาปลูกขา้วเจา้นาปีเพิ่มข้ึน จาก 4.53ไร่ 
เป็น  16.68 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.72 ของพื้นท่ีทั้งหมด 

การปลูกพืชตามแผนท่ีแนะน าในกรณีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง (α=0) เกษตรกรจะมีรายได้
เหนือตน้ทุนเงินสดท่ีสูงท่ีสุด รวมทั้ง 3 ปี เป็นจ านวนเงิน 1,795,179.38 บาท และมีค่ากะประมาณส่วน
เบ่ียงเบนรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด หรือมีความเส่ียงของรายได้เหนือตน้ทุนเงินสดจากการผลิตพืช
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เท่ากบั 119,132.91 บาท แต่เม่ือค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงเพิ่มเป็น 1.65 แผนการผลิตจะท าให้
เกษตรกรมีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดลดลง ร้อยละ 28.43 ของรายไดท่ี้ไดจ้ากกรณีไม่ค  านึงถึงความ
เส่ียง และมีค่ากะประมาณส่วนเบ่ียงเบนรายได้เหนือตน้ทุนเงินสด ลดลง ร้อยละ 23.18 ของค่ากะ
ประมาณส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากกรณีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง และเม่ือค่าระดบัการหลีกเล่ียงความ
เส่ียงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆจนเท่ากบั 2.14 แผนการผลิตจะแนะน าให้เกษตรกรมีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด
ลดลงเร่ือยๆจนลดลงถึงประมาณร้อยละ 36.88 ของรายไดท่ี้ไดจ้ากกรณีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง และมี
ค่ากะประมาณส่วนเบ่ียงเบนรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดลดลง ร้อยละ 32.19 ของค่ากะประมาณส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานจากกรณีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง (ดงัตารางท่ี 5.2 และรูปท่ี 5.3-5.5) 

 



 

 

90 

ตารางท่ี 5.2 แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงดา้นรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดกลางในพื้นท่ีอ าเภอตากฟ้า   
 จงัหวดันครสวรรค ์

กิจกรรมการผลิต หน่วย แผนการผลิตท่ีเหมาะสมตามค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง 

ปี 1 - 2  α= 0.00 α= 0.06 α= 0.35 α= 0.97 α= 1.40 α= 1.65 α= 1.89 α= 2.09 α= 2.14 
พื้นท่ีดอนเช่า         11.15  11.15        11.15         11.15  11.15        11.15     11.15         11.15         11.15 

พื้นท่ีลุ่มเช่า              -                 -                -           -               -            -                -                 -    - 

  พื้นท่ีดอน           
ออ้ยใหม่ ไร่   45.15          49.31          48.37   41.55  41.39      36.66    32.58      33.86  33.00  
มนัส าปะหลงั ไร่ 11.15          6.99         7.93       14.75     14.91  19.64     23.72    22.44  23.30  
ขา้วฟ่าง ไร่         -               -                -                   -            -               -                -                   -       -    
ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน ไร่         -               -                -                   -            -               -                -                   -       -    
พื้นท่ีลุ่ม  

        
 

ออ้ยใหม่ ไร่   25.47   18.97        18.92      18.60  18.59     16.60      16.26     13.27   13.32  
ขา้วเจา้นาปี ไร่ 4.53         11.03        11.08  11.40         11.41  13.40        13.74       16.73  16.68  
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ตารางท่ี 5.2 (ต่อ) 
กิจกรรมการผลิต หน่วย แผนการผลิตท่ีเหมาะสมตามค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง 

ปี 3  α= 0.00 α= 0.06 α= 0.35 α= 0.97 α= 1.40 α= 1.65 α= 1.89 α= 2.09 α= 2.14 
พื้นท่ีดอนเช่า         11.15  11.15        11.15         11.15  11.15        11.15     11.15         11.15         11.15 

พื้นท่ีลุ่มเช่า              -                 -                -           -               -            -                -                 -    - 

  พื้นท่ีดอน           
ออ้ยตอ2 ไร่   45.15          49.31          48.37   41.55  41.39      36.66    32.58      33.86  33.00  
มนัส าปะหลงั ไร่ 11.15          6.99         7.93       14.75     14.91  19.64     23.72    22.44  23.30  
ขา้วฟ่าง ไร่         -               -                -                   -            -               -                -                   -       -    
ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน ไร่         -               -                -                   -            -               -                -                   -       -    
พื้นท่ีลุ่ม  

        
 

ออ้ยตอ2 ไร่   25.47   18.97        18.92      18.60  18.59     16.60      16.26     13.27   13.32  
ขา้วเจา้นาปี ไร่ 4.53         11.03        11.08  11.40         11.41  19.54     18.86      18.90  16.68  

รายไดเ้หนือตน้ทุน 
เงินสด ปี 1 - 3 

บาท 1,795,179.38 1,773,576.58 1,673,507.40 1,466,285.99 1,333,273.08 1,284,751.65 1,196,461.28 1,145,332.10 1,133,127.89 

ค่ากะประมาณส่วนเบ่ียง 
เบนมาตรฐาน 

บาท 119,132.91 114,371.15 112,982.25 103,259.84 103,031.78 91,512.84 84,854.61 81,721.11 80,788.75 

ท่ีมา: จากการวิเคราะห์ 
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พืน้ที่ดอนฤดูแล้งและฤดูฝน
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ค่าสัมประสิทธ์ิหลกีเลี่ยงความเส่ียง

พืน้
ที่ 

(ไร่
)

มันส าปะหลงั

อ้อย

 

รูปท่ี 5.3  สัดส่วนพื้นท่ีดอนฤดูแลง้และฤดูฝนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดกลาง 
ปีท่ี 1-3 ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์

 

ปีที ่1 - 2 ปีที ่3 
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พืน้ที่ลุ่มฤดูแล้ง

0
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0.00 0.06 0.35 0.97 1.40 1.65 1.89 2.09 2.14

ค่าสัมประสิทธ์ิหลกีเลี่ยงความเส่ียง

พืน้
ที่ 

(ไร่
)

อ้อย

 

รูปท่ี 5.4  สัดส่วนพื้นท่ีลุ่มฤดูแลง้แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดกลาง ปีท่ี 1-3 
ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ 
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พืน้ที่ลุ่มฤดูฝน

0

10

20

30

40

0.00 0.06 0.35 0.97 1.40 1.65 1.89 2.09 2.14 0.00 0.06 0.35 0.97 1.40 1.65 1.89 2.09 2.14

ค่าสัมประสิทธ์ิหลกีเลี่ยงความเส่ียง

พืน้
ที่ 

(ไร่
)

 ้าวเ ้านาปี

อ้อย

 

รูปท่ี 5.5  สัดส่วนพื้นท่ีลุ่มฤดูฝนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดกลาง ปีท่ี 1-3 
ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ 

 

ปีที ่1 - 2 ปีที ่3 
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5.3 แผนการผลติทีเ่หมาะสมภายใต้ความเส่ียงของฟาร์มขนาดใหญ่ 

ส าหรับผลการศึกษาท่ีได้จากการวิเคราะห์แบบจ าลอง MOTAD พบว่า แผนการผลิตท่ี
เหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงของฟาร์มขนาดใหญ่ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระดบัหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั 
คือ 0.00  0.84 1.00 1.10 1.20 1.30และ 1.59 โดยเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่มีพื้นท่ีปลูกของตนเอง
เฉล่ียต่อครัวเรือน 408ไร่ แผนการผลิตท่ีเหมาะสมในกรณีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง (α=0) แนะน าให้
เกษตรกรเช่าท่ีดอนเฉล่ียต่อครัวเรือน จ านวน 74 ไร่ และเช่าพื้นท่ีลุ่มเฉล่ียต่อครัวเรือน จ านวน 25.06 
ไร่ ซ่ึงเป็นจ านวนพื้นท่ีสูงสุดท่ีเช่าได ้โดยแผนการผลิตท่ีเหมาะสมในปีท่ี 1-3 บนพื้นท่ีดอนและพื้นท่ี
ลุ่มแนะน าให้ปลูกออ้ยอย่างเดียว จ านวน 202 ไร่และ 102.91ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.51 และร้อยละ 
25.22 ของพื้นท่ีทั้งหมด ตามล าดบั ส่วนแผนการผลิตท่ีเหมาะสมในปีท่ี 3 บนพื้นท่ีลุ่มแนะน าให้เพิ่ม
พื้นท่ีปลูกขา้วเจา้นาปี จ  านวน 20.15ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.94 ของพื้นท่ีทั้งหมด ระดบัหลีกเล่ียงความ
เส่ียงมีผลต่อพื้นท่ีผลิตพืชทั้งในพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม คือเม่ือระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงเพิ่มเป็น 
1.00 พบวา่ แผนการผลิตท่ีเหมาะสมในปีท่ี 1-3 แนะน าให้ปลูกออ้ยเพิ่มข้ึน บนพื้นท่ีดอน เป็นจ านวน 
207.05 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.75 ของพื้นท่ีทั้งหมด พื้นท่ีลุ่มแนะน าให้ลดพื้นท่ีปลูกออ้ยลง เป็นจ านวน 
98 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.02 ของพื้นท่ีทั้งหมด และแผนการผลิตท่ีเหมาะสมในปีท่ี 3 แนะน าให้เพิ่ม
พื้นท่ีดอนเพื่อปลูกมนัส าปะหลงั จ  านวน 68.95 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.90 ของพื้นท่ีทั้งหมด ส่วนพื้นท่ี
ลุ่มแนะน าใหล้ดพื้นท่ีปลูกขา้วเจา้นาปี เป็นจ านวน 8.80 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของพื้นท่ีทั้งหมด และ
เม่ือมีการปรับค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงให้เพิ่มข้ึนเร่ือยๆจนเป็น 1.59 แผนการผลิตแนะน าให้
เพิ่มพื้นท่ีปลูกออ้ยบนพื้นท่ีดอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เป็น 207.82 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.94 ของพื้นท่ี
ทั้งหมด ส่วนพื้นท่ีลุ่มแนะน าให้ลดพื้นท่ีปลูกออ้ยลงเล็กน้อยจาก102.91 เป็น 98 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
24.02 ของพื้นท่ีทั้งหมด 

การปลูกพืชตามแผนท่ีแนะน าในกรณีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง (α=0) ท าให้เกษตรกรมีรายได้
เหนือต้นทุนเงินสดสูงท่ีสุด รวม 3 ปี เป็นเงิน 7,735,237 บาท และมีค่ากะประมาณส่วนเบ่ียงเบน
รายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด 581,048.67 บาท แต่เม่ือค่าระดบัการหลีกเล่ียงเพิ่มเป็น 0.67 เกษตรกรจะมี
รายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดลดลงร้อยละ 14 ของรายไดท่ี้ไดจ้ากกรณีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง และมีค่ากะ
ประมาณส่วนเบ่ียงเบนรายได้เหนือตน้ทุนเงินสด ลดลงร้อยละ 10 ของกรณีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง 
และรายได้จะลดลงเร่ือยๆ และเม่ือระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงเพิ่มข้ึน เป็น 2.38 เกษตรกรจะมี
รายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด รวมทั้ง 3 ปี ลดลงประมาณร้อยละ 52 ของรายไดท่ี้ไดจ้ากกรณีไม่ค  านึงถึง
ความเส่ียง และมีค่ากะประมาณส่วนเบ่ียงเบนรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด ลดลง ร้อยละ 14 กรณีไม่
ค  านึงถึงความเส่ียง (ดงัตารางท่ี 5.3และรูปท่ี 5.6–5.8) 
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ตารางท่ี 5.3 แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงดา้นรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ในพื้นท่ีอ าเภอตากฟ้า  
จงัหวดันครสวรรค ์

กิจกรรมการผลิต หน่วย แผนการผลิตท่ีเหมาะสมตามค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง 

ปี 1 - 2  α=0.00 α=0.84 α=1.00 α=1.10 α=1.20 α=1.30 α=1.59 

พื้นท่ีดอนเช่า                -                  -              5.05            5.18            5.53            5.82            5.82  
พื้นท่ีลุ่มเช่า            4.91            4.91                -                  -                  -                  -                  -    
 พื้นท่ีดอน               

ออ้ย ไร่       202.00        202.00        207.05        207.18        207.53        207.82        207.82  
มนัส าปะหลงั ไร่             -               -             -        -                -                -     - 
ทานตะวนั ไร่          -                 -                 -           -                -                -     - 
ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน ไร่     -                 -                 -           -                -     - - 

  พื้นท่ีลุ่ม                

ออ้ย ไร่       102.91        102.91          98.00          98.00          98.00          98.00          98.00  
ขา้วเจา้นาปี ไร่           -                -                   -                -              -             -    - 
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ตารางท่ี 5.3 (ต่อ) 
กิจกรรมการผลิต หน่วย แผนการผลิตท่ีเหมาะสมตามค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง 

ปี 3  α=0.00 α=0.84 α=1.00 α=1.10 α=1.20 α=1.30 α=1.59 

พื้นท่ีดอนเช่า          74.00          74.00          74.00          62.50          31.36            5.82            5.82  
พื้นท่ีลุ่มเช่า          25.06          13.71            8.80            8.97            5.18            9.81                -    
 พื้นท่ีดอน               

ออ้ยตอ2 ไร่       202.00        202.00        207.05        207.18        207.53        207.82        207.82  
มนัส าปะหลงั ไร่         74.00          74.00          68.95          57.32          25.83                -                  -    
ทานตะวนั ไร่          -                 -                 -           -                -                -     - 
ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน ไร่     -                 -                 -           -                -     - - 

  พื้นท่ีลุ่ม                

ออ้ยตอ2 ไร่       102.91        102.91          98.00          98.00          98.00          98.00          98.00  
ขา้วเจา้นาปี ไร่         20.15          13.71            8.80            8.97            5.18            9.81                -    
รายไดเ้หนือตน้ทุน 
เงินสด ปี 1-3 

บาท 7,816,390.07 6,413,357.31 6,147,956.62 5,982,161.65 5,821,425.36 566,287.40 5,211,503.49 

ค่ากะประมาณส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

บาท 638,377.12 631,007.02 623,838.91 607,130.76 559,110.81 524,754.40 518,386.95 

ท่ีมา: จากการวิเคราะห์ 
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พืน้ที่ดอนฤดูแล้งและฤดูฝน
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รูปท่ี 5.6  สัดส่วนพื้นท่ีดอนฤดูแลง้และฤดูฝนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ ปีท่ี 1-3 
ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ 

 

 

ปีที ่1 - 2 ปีที ่3 
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พืน้ที่ลุ่มฤดูแล้ง
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รูปท่ี 5.7 สัดส่วนพื้นท่ีลุ่มฤดูแลง้แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ ปีท่ี 1-3 
ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ 
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พืน้ที่ลุ่มฤดูฝน
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 ้าวเ ้านาปี

อ้อย

 

 

รูปท่ี 5.8  สัดส่วนพื้นท่ีลุ่มฤดูฝนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ ปีท่ี 1-3  
ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ 

 

ปีที ่1 - 2 ปีที ่3 
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5.4 เปรียบเทยีบแผนการผลติทีเ่หมาะสมกบัสภาพการผลติจริงในแต่ละขนาดฟาร์ม 

 ส าหรับการเปรียบเทียบแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมท่ีได้จากการวิเคราะห์กับสภาพการ
เพาะปลูกจริงท่ีค านวณไดจ้ากแบบสอบถามในปีการผลิต 2552/53–2554/55 ของอ าเภอตากฟ้า จงัหวดั
นครสวรรค์ ตามขนาดฟาร์ม เพื่อให้ไดแ้นวทางการปรับโครงสร้างการเพาะปลูกของเกษตรกรให้มี
ความเหมาะสมเม่ือค านึงถึงความเส่ียง 
  ผลการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่าในฟาร์มขนาดเล็ก พบว่า สภาพการผลิตในปีการผลิต 
2552/53–2554/55 ของเกษตรกร มีความคลา้ยคลึงกบัแผนการผลิตท่ีเหมาะสม ณ ระดบัการหลีกเล่ียง
ความเส่ียงท่ี 0.00 มากท่ีสุด ในด้านสัดส่วนพืชท่ีปลูก แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็ก 
โดยเฉล่ียแลว้เกษตรกรชอบเส่ียง ซ่ึงเกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็กส่วนใหญ่มีการกระจายความเส่ียง
โดยมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดในฟาร์มขนาดเล็ก มีการปลูกออ้ยทั้งในพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม ทั้งน้ี
ยงัมีการปลูกทานตะวนั ขา้วฟ่าง ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแล้ง ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน มนัส าปะหลงั
ขา้วโพดหวานและขา้วเจา้นาปี ในปริมาณนอ้ย แต่แผนการผลิตท่ีเหมาะสมแนะน าใหล้ดพื้นท่ีปลูกพืช
ชนิดต่างบนพื้นท่ีดอน เพื่อเปล่ียนมาปลูกออ้ยอยา่งเดียว ส่วนบนพื้นท่ีลุ่มแนะน าให้ปลูกออ้ยเท่าเดิม 
และลดพื้นท่ีปลูกถัว่ลิสง และยงัแนะน าให้มีการเช่าพื้นท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อเปล่ียนมาปลูกขา้วโพดหวานใน
ฤดูแลง้และขา้วเจา้นาปีในฤดูฝนเพิ่มข้ึน เพื่อใหไ้ดร้ายไดเ้หนือตน้ทุนสูงท่ีสุด (ดงัตารางท่ี 5.4) 
 ในฟาร์มขนาดกลาง พบว่า สภาพการผลิตในปีการผลิต 2552/53–2554/55 ของเกษตรกร มี
ความคลา้ยคลึงกบัแผนการผลิตท่ีเหมาะสม ณ ระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ี 0.00มากท่ีสุด ในดา้น
สัดส่วนพืชท่ีปลูก แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรในฟาร์มขนาดกลาง โดยเฉล่ียแล้วเกษตรกรชอบเส่ียง 
เกษตรกรในฟาร์มขนาดกลางมีการกระจายความเส่ียงโดยมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดในฟาร์ม โดย 
มีการปลูกออ้ยทั้งในพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม ปลูกขา้วฟ่าง ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน มนัส าปะหลงัและ
ขา้วเจา้นาปี ในปริมาณน้อย แต่แผนการผลิตแนะน าให้เช่าพื้นท่ีดอนเพิ่มเพื่อให้ปลูกออ้ยและมนั
ส าปะหลงัและลดจ านวนพื้นท่ีปลูกขา้วฟ่างและขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน ส่วนพื้นท่ีลุ่มแนะน าให้ลด
พื้นท่ีปลูกออ้ยเพื่อเปล่ียนมาปลูกขา้วเจา้นาปีเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะท าให้เกษตรกรมีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด
สูงข้ึน (ดงัตารางท่ี 5.5) 

ส าหรับเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ พบวา่ สภาพการผลิตในปีการผลิต 2552/53–2554/55 
ของเกษตรกร มีความใกลเ้คียงกบัแผนการผลิตท่ีเหมาะสม ณ ระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ี 0.84
มากท่ีสุด ดา้นสัดส่วนพืชท่ีปลูก แสดงใหเ้ห็นวา่ เกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ โดยเฉล่ียแลว้เกษตรกร
ไม่ชอบเส่ียง ซ่ึงเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ มีการปลูกออ้ยทั้งในพื้นท่ีดอน และพื้นท่ีลุ่ม ปลูกมนั
ส าปะหลงับนพื้นท่ีดอน และขา้วเจา้นาปีบนพื้นท่ีลุ่ม แต่แผนการผลิตในกรณีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง 
แนะน าให้ลดพื้นท่ีปลูกทานตะวนัในฤดูแลง้ ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน เพื่อเปล่ียนมาปลูกออ้ยทั้งพื้นท่ี
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ดอนและพื้นท่ีลุ่มปีท่ี 1-2 ส่วนปีท่ี 3 แนะน าให้ปลูกมนัส าปะหลงับนพื้นท่ีดอนและปลูกขา้วเจา้นาปี
บนพื้นท่ีลุ่มเพิ่มข้ึน แต่เม่ือระดบัค่าการหลีกเล่ียงความเส่ียงเพิ่มข้ึน แนะน าให้เพิ่มพื้นท่ีปลูกออ้ยบน
พื้นท่ีดอนเล็กนอ้ย และลดพื้นท่ีปลูกออ้ยบนพื้นท่ีดอน เล็กนอ้ยเพื่อปลุกขา้วเจา้นาปีแทน ซ่ึงจะท าให้
เกษตรกรมีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดสูงข้ึน (ดงัตารางท่ี 5.6)  
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ตารางท่ี 5.4 เปรียบเทียบแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็กในพื้นท่ีอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์ 
กิจกรรมการผลิต หน่วย สภาพผลิต 

ปี2552/53 
แผนการผลิตท่ีเหมาะสมตามค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง 

ปี 1 - 3   α=0.00   α=0.84   α=1.00   α=1.30   α=1.50   α=1.68   α=1.86   α=2.07   α=2.38  
พื้นท่ีดอนเช่า  5.44 5.87  5.87  5.87  5.87  5.87  5.87  5.87    5.87    5.87  
พื้นท่ีลุ่มเช่า  0.80    1.72        1.72          1.72    1.72    1.72   1.72      1.72       1.72       1.72  
  พื้นท่ีดอน  

 

         
ออ้ยใหม่ ไร่ 20.32   32.01    32.01       29.82        28.98       28.74      28.54     24.88    23.40  21.53  
มนัส าปะหลงั ไร่ 1.17        -              -            2.19         3.03         3.27      3.47          7.13         8.61      10.48  
ขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดูแลง้ ไร่ 0.43      -                -             -               -              -               -              -            -            -    
ทานตะวนั ไร่ 8.59      -                -             -               -              -               -              -            -            -    
ขา้วฟ่าง ไร่ 1.29      -                -             -               -              -               -              -            -            -    
ขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดูฝน ไร่ 10.52      -                -             -               -              -               -              -            -            -    

  พื้นท่ีลุ่ม  

 
 

      
  

ออ้ยใหม่  ไร่ 8.88   8.88  6.19      6.50          -           -            -           -              -            0.84  
ขา้วโพดหวาน ไร่ 0.45  1.72         4.41        4.10    10.60       10.60       10.60     10.60       10.60          9.76  
ถัว่ลิสง ไร่ 0.04      -                -             -               -              -               -              -            -            -    
ขา้วเจา้นาปี ไร่ 1.15    1.72  4.41         4.10     10.60  10.60     10.60        10.60    10.60     9.76  
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ตารางท่ี 5.4 (ต่อ) 
กิจกรรมการผลิต หน่วย สภาพผลิต

ปี2552/53 
แผนการผลิตท่ีเหมาะสมตามค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง 

   α=0.00   α=0.84   α=1.00   α=1.30   α=1.50   α=1.68   α=1.86   α=2.07   α=2.38  
รายไดเ้หนือตน้ทุน 
เงินสดท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ ปี 1-3 

บาท 931,237.19 1,167,855.09 991,291.94 959,503.10 905,126.69 872,623.44 843,497.10 816,842.35 785,055.61 742,216.53 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 5.5 เปรียบเทียบแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในฟาร์มขนาดกลางในพื้นท่ีอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์
กิจกรรมการผลิต หน่วย สภาพผลิต

ปี2552/53 
แผนการผลิตท่ีเหมาะสมตามค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง 

ปี 1 - 2  α= 0.00 α= 0.06 α= 0.35 α= 0.97 α= 1.40 α= 1.65 α= 1.89 α= 2.09 α= 2.14 
พื้นท่ีดอนเช่า  2.46     11.15  11.15        11.15  11.15  11.15        11.15     11.15  11.15    11.15 

พื้นท่ีลุ่มเช่า  -             -                 -                -           -               -            -                -                 -    - 

  พื้นท่ีดอน            
ออ้ยใหม่ ไร่ 42.10 45.15 49.31 48.37 41.55 41.39 36.66 32.58 33.86 33.00 
มนัส าปะหลงั ไร่ 3.30 11.15 6.99 7.93 14.75 14.91 19.64 23.72 22.44 23.30 
ขา้วฟ่าง ไร่ 0.69 - - - - - - - - - 
ขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดูฝน ไร่ 1.81 - - - - - - - - - 
พื้นท่ีลุ่ม   

        
 

ออ้ยใหม่ ไร่ 28.19 25.47 18.97 18.92 18.60 18.59 16.60 16.26 13.27 13.32 
ขา้วเจา้นาปี ไร่ 1.81 4.53 11.03 11.08 11.40 11.41 13.40 13.74 16.73 16.68 
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ตารางท่ี  5.5 (ต่อ)  
กิจกรรมการผลิต หน่วย สภาพผลิต

ปี2552/53 
แผนการผลิตท่ีเหมาะสมตามค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง 

ปี 3  α= 0.00 α= 0.06 α= 0.35 α= 0.97 α= 1.40 α= 1.65 α= 1.89 α= 2.09 α= 2.14 
พื้นท่ีดอนเช่า  2.46 11.15  11.15        11.15  11.15  11.15        11.15     11.15  11.15  11.15 

พื้นท่ีลุ่มเช่า  -             -                 -                -           -               -            -                -                 -    - 

  พื้นท่ีดอน            
ออ้ยตอ2 ไร่ 42.10   45.15  49.31  48.37   41.55  41.39      36.66    32.58      33.86  33.00  
มนัส าปะหลงั ไร่ 3.30 11.15          6.99         7.93       14.75     14.91  19.64     23.72    22.44  23.30  
ขา้วฟ่าง ไร่ 0.69 - - - - - - - - - 
ขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดูฝน ไร่ 1.81 - - - - - - - - - 
พื้นท่ีลุ่ม   

        
 

ออ้ยตอ2 ไร่ 28.19   25.47   18.97        18.92      18.60  18.59     16.60      16.26     13.27   13.32  
ขา้วเจา้นาปี ไร่ 1.81 4.53  11.03        11.08  11.40  11.41  19.54     18.86      18.90  16.68  

รายไดเ้หนือตน้ทุน 
เงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
ปี 1-3 

บาท 1,748,818.30 1,795,179.38 1,773,576.58 1,673,507.40 1,466,285.99 1,333,273.08 1,284,751.65 1,196,461.28 1,145,332.10 1,133,127.89 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 5.6 เปรียบเทียบแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ในพื้นท่ีอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์
กิจกรรมการผลิต หน่วย สภาพผลิตปี

2552/53 
แผนการผลิตท่ีเหมาะสมตามค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง 

ปี 1 – 2  α=0.00 α=0.84 α=1.00 α=1.10 α=1.20 α=1.30 α=1.59 

พื้นท่ีดอนเช่า  8.37               -                  -              5.05            5.18            5.53            5.28            5.28  
พื้นท่ีลุ่มเช่า  -           4.91            4.91                -                  -                  -                  -                  -    
  พื้นท่ีดอน                
ออ้ยใหม่ ไร่ 174.37       202.00        202.00        207.05        207.18        207.53        207.82        207.82  
มนัส าปะหลงั ไร่ 6.00             -               -             -        -                -                -     - 
ทานตะวนั ไร่ 30.00          -                 -                 -           -                -                -     - 
ขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดูฝน ไร่ 30.00     -                 -                 -           -                -     - - 

พื้นท่ีลุ่ม                 

ออ้ยใหม่ ไร่ 88.00       102.91        102.91          98.00          98.00          98.00          98.00          98.00  
ขา้วเจา้นาปี ไร่ 10.00           -                -                   -                -              -             -    - 
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ตารางท่ี 5.6 (ต่อ)   
กิจกรรมการผลิต หน่วย สภาพผลิต 

ปี2552/53 
แผนการผลิตท่ีเหมาะสมตามค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง 

ปี  3  α=0.00 α=0.84 α=1.00 α=1.10 α=1.20 α=1.30 α=1.59 

พื้นท่ีดอนเช่า  35.77         74.00          74.00          74.00          62.50          31.36            5.28            5.28  
พื้นท่ีลุ่มเช่า  10.00         34.00          13.71            8.80            8.97            5.18            9.81                -    
  พื้นท่ีดอน                
ออ้ยตอ2 ไร่ 174.37       202.00        202.00        207.05        207.18        207.53        207.82        207.82  
มนัส าปะหลงั ไร่ 6.00         74.00          74.00          68.95          57.32          25.83                -                  -    
ทานตะวนั ไร่ 30.00          -                 -                 -           -                -                -     - 
ขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดูฝน ไร่ 30.00     -                 -                 -           -                -     - - 

พื้นท่ีลุ่ม                 

ออ้ยตอ2 ไร่ 88.00       102.91        102.91          98.00          98.00          98.00          98.00          98.00  
ขา้วเจา้นาปี ไร่ 10.00         20.15          13.71            8.80            8.97            5.18            9.81                -    

รายไดเ้หนือตน้ทุน 
เงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ปี 1-3 

บาท 5,741,270.64 7,816,390.07 6,413,357.31 6,147,956.62 5,982,161.65 5,821,425.36 566,287.40 5,211,503.49 

ท่ีมา: จากการวิเคราะห์ 
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จากผลการศึกษาการผลิตท่ีเหมาะสมของแต่ละขนาดฟาร์ม พบวา่ ค่าของรายไดเ้หนือตน้ทุน
เงินสดและค่ากะประมาณความแปรปรวนของรายได้เหนือตน้ทุนเงินสด จะมีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนัแต่จะมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัค่าสัมประสิทธ์ิหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(risk aversion coefficient) โดยเม่ือค่าสัมประสิทธ์ิหลีกเล่ียงมีค่าเป็นศูนย ์ค่าของรายได้เหนือตน้ทุน
เงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บ และค่ากะประมาณความแปรปรวนของรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดท่ีไดจ้าก 
แผนการผลิตมีเหมาะสมจะมีค่าสูงสุด และเม่ือค่าสัมประสิทธ์ิหลีกเล่ียงความเส่ียงมีค่าสูงข้ึน ค่าของ
รายได้เหนือต้นทุนเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับ และค่ากะประมาณความแปรปรวนของรายได้เหนือ
ตน้ทุนเงินสดมีค่าลดลงตามล าดบั ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการทดแทนกนั (trade-off) ระหว่างความเส่ียง
รายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บ นัน่คือเม่ือมีการลดความเส่ียงตามทศันคติของตวัเกษตรกรจะท าใหร้ายไดค้าด
วา่จะไดรั้บลดลงตามไปดว้ย ดงัแสดง (รูปท่ี 5.9) 
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รูปท่ี 5.9 การทดแทนกนั(trade-off) ระหวา่งความเส่ียงกบัรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด 
                             ในแต่ละขนาดฟาร์ม 

 จากความสัมพนัธ์ของรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บ และค่ากะประมาณความ
แปรปรวนของรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด สามารถน ามาก าหนดเส้นขอบเขตการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
ท่ีได้จากแบบจ าลอง MOTAD มีลกัษณะค่อนข้างชันในช่วงรายได้เหนือต้นทุนเงินสดท่ีคาดว่าจะ
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ไดรั้บอยูใ่นระดบัต ่า และมีลกัษณะค่อนขา้งราบเม่ือรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บอยูใ่น
ระดับสูง โดยเม่ือรายได้เหนือต้นทุนเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับเพิ่มมากข้ึนค่ากะประมาณความ
แปรปรวนของรายได้เหนือต้นทุนเงินสดก็จะเพิ่มข้ึนด้วย ซ่ึงส าหรับเส้นขอบเขตการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทุกจุดท่ีอยู่บนเส้นน้ีแสดงถึงแผนการผลิตท่ีเหมาะสมในระดบัหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ี
ต่างกนั ถา้เกษตรกรเป็นผูช้อบเส่ียงจะเลือกแผนการผลิตท่ีเหมาะสม ณ จุด A เพราะไดรั้บรายไดเ้หนือ
ตน้ทุนเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บสูงสุด แต่ถา้เกษตรกรเป็นผูห้ลีกเล่ียงความเส่ียงจะเลือกแผนการผลิต ท่ี
เลยจุด A ไปทางซ้ายมือ โดยความเส่ียงท่ีลดลงจะท าให้เกษตรกรมีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดท่ีคาดวา่
จะไดรั้บลดลงตามไปดว้ย (ดงัรูปท่ี 5.10) 
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รูปท่ี 5.10 เส้นขอบเขตการผลิตท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงดา้นรายไดใ้นแต่ละขนาดฟาร์ม 

 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาถึงการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัในแผนการผลิตท่ีเหมาะสม พบว่า 
ปัจจยัด้านเงินทุน แรงงานภาคเกษตร ทรัพยากรท่ีดิน และทรัพยากรน ้ า เป็นปัจจัยการผลิตท่ีมี
ความส าคญัและค่อนขา้งจ ากดั ดงันั้นในการเพาะปลูกของเกษตรกรจึงจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนการ
ผลิตเพื่อให้เกิดการใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจากการวิเคราะห์
ในแต่ละฟาร์ม พบวา่ ในแต่ละค่าหลีกเล่ียงความเส่ียงแนะน าให้เกษตรกรมีการใชปั้จจยัดา้นแรงงาน
ภาคเกษตรในการเพาะปลูก การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเก่ียว โดยใชแ้รงงานในครัวเรือนเป็นหลกั แต่
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มีความจ าเป็นต้องจ้างแรงงานนอกครัวเรือนเข้ามาช่วยในกิจกรรมการเพาะปลูกอ้อย และมัน
ส าปะหลงั และการเก็บเก่ียวผลผลิตต่างๆ 

ส าหรับปัจจยัดา้นทรัพยากรท่ีดิน แผนการผลิตท่ีเหมาะสมแนะน าให้เกษตรกร ในอ าเภอตาก
ฟ้า มีการใช้พื้นท่ีเพาะปลูกท่ีแตกต่างกนัในแต่ละขนาดฟาร์ม ในแผนการผลิตของฟาร์มขนาดเล็กใน 
พบว่า ในช่วงฤดูแลง้ (พฤศจิกายน-เมษายน) แผนการผลิตท่ีเหมาะสม แนะน าให้เกษตรกรใช้ท่ี ดิน
ตนเองท่ีมีอยูท่ ั้งหมดเฉล่ีย 35.02 ไร่ /ครัวเรือน และไดแ้นะน าใหเ้กษตรกรเช่าท่ีลุ่มเพิ่มข้ึนอีก 1.72 ไร่/ 
ครัวเรือน และเช่าพื้นท่ีดอนอีก 5.87 ไร่ต่อครัวเรือน ซ่ึงเป็นจ านวนเช่าท่ีสูงสุด โดยเกษตรกรใช้พื้นท่ี
ในการปลูกออ้ยทั้งพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม ปลูกมนัส าปะหลงับนพื้นท่ีดอน และปลูกขา้วโพดหวาน
บนพื้นท่ีลุ่ม โดยมีการใช้พื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับท่ีดินช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม–ตุลาคม) 
แผนการผลิตท่ีเหมาะสม แนะน าให้เกษตรกรปลูกเช่นเดียวกบัในช่วงฤดูแล้ง แต่เปล่ียนจาก ปลูก
ขา้วโพดหวานเป็น ขา้วเจา้นาปี แทน โดยมีการใช้พื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 100 ณ ระดบัค่าการหลีกเล่ียง
ความเส่ียงเท่ากบั 0 หรือเม่ือเกษตรกรไม่ค  านึงถึงความเส่ียงดา้นรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด ซ่ึงท าให้
เกษตรกรมีรายได้เหนือตน้ทุนเงินสดสูงสุดดว้ย และมีการใชพ้ื้นท่ีเพาะปลูกในฤดูแลง้ท่ีเท่าเดิม เม่ือ
ระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงของเกษตรกรมีค่าเพิ่มข้ึน  

ในแผนการผลิตฟาร์มขนาดกลางมีพื้นท่ีปลูกของตนเองเฉล่ีย 75.15 ไร่ /ครัวเรือน แนะน าให้
เกษตรกรเช่าท่ีพื้นท่ีดอน เพิ่มข้ึนอีก 11.15 ไร่ ต่อครัวเรือน และเช่าพื้นท่ีลุ่ม 5.27 ไร่ต่อครัวเรือน ซ่ึง
เป็นจ านวนเช่าท่ีสูงสุด โดยพบว่า ในแต่ละระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง ในตารางท่ี 5.8 ช่วงท่ีดิน
ในช่วงฤดูแลง้ (พฤศจิกายน-เมษายน) โดยเกษตรกรใชพ้ื้นท่ีในการปลูกออ้ยทั้งพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม 
และปลูกมนัส าปะหลงับนพื้นท่ีดอน โดยมีการใชพ้ื้นท่ีพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 86.85 ส าหรับท่ีดินช่วงฤดู
ฝน (พฤษภาคม–ตุลาคม) แผนการผลิตท่ีเหมาะสม แนะน าให้เกษตรกรปลูกเช่นเดียวกบัในช่วงฤดู
แลง้ แต่เพิ่มพื้นท่ีปลูกขา้วเจา้นาปี โดยมีการใช้พื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 91.66 ณ ระดบัค่าการหลีกเล่ียง
ความเส่ียงเท่ากบั 0 หรือเม่ือเกษตรกรไม่ค  านึงถึงความเส่ียงดา้นรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด ซ่ึงท าให้
เกษตรกรมีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดสูงสุดดว้ย เม่ือระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงของเกษตรกรมีค่า
เพิ่มข้ึน หรือถา้เกษตรกรมีความตอ้งการหลีกเล่ียงความเส่ียงด้านรายไดเ้หนือต้นทุนเงินสดมากข้ึน 
พื้นท่ีเพาะปลูกในฤดูแลง้ลดลง ส่วนช่วงฤดูฝนปีท่ี 1-2 มีการใชท่ี้ดินเท่าเดิม ส่วนปีท่ี 3 พื้นท่ีเพาะปลูก
ฤดูแลง้จะยิง่ลดลง แต่พื้นท่ีเพาะปลูกช่วงฤดูฝนลดลงเล็กนอ้ย  

ส าหรับเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ซ่ึงมีพื้นท่ีปลูกของตนเองเฉล่ีย 408ไร่/ ครัวเรือน และ
แผนการผลิตท่ีเหมาะสมแนะน าให้เกษตรกรเช่าท่ีดอน จ านวน 74 ไร่ และเช่าพื้นท่ีลุ่ม จ านวน 25.06
ไร่ ซ่ึงเป็นจ านวนพื้นท่ีสูงสุดท่ีเช่า โดยพบวา่ ในแต่ละระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง ในตารางท่ี 5.9 
แผนการผลิตท่ีเหมาะสม ปีท่ี 1-2 การใชท่ี้ดินในช่วงฤดูแลง้ (พฤศจิกายน-เมษายน) และใช้ท่ีดินช่วง
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ฤดูฝน (พฤษภาคม–ตุลาคม) เกษตรกรใชพ้ื้นท่ีในการปลูกออ้ยทั้งพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม คิดเป็นร้อย
ละ 74.73 ของพื้นท่ีทั้งหมด ส าหรับแผนการผลิตท่ีเหมาะสมปีท่ี 3 แนะน าให้เกษตรกรใชพ้ื้นท่ีในการ
ปลูกออ้ยทั้งพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม มนัส าปะหลงั โดยมีการใช้พื้นท่ีดินในช่วงฤดูแลง้ (พฤศจิกายน-
เมษายน) คิดเป็นร้อยละ 92.87 ของพื้นท่ีทั้งหมดและใชท่ี้ดินช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม–ตุลาคม) แผนการ
ผลิตท่ีเหมาะสม แนะน าให้เกษตรกรปลูกเช่นเดียวกบัในช่วงฤดูแลง้ แต่เพิ่มพื้นท่ีปลูกขา้วเจา้นาปี คิด
เป็นร้อยละ 97.81 ของพื้นท่ีทั้งหมด ณ ระดบัค่าการหลีกเล่ียงความเส่ียงเท่ากบั 0 หรือเม่ือเกษตรกรไม่
ค  านึงถึงความเส่ียงดา้นรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด ซ่ึงท าใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดสูงสุด
ด้วย เม่ือระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงของเกษตรกรมีค่าเพิ่มข้ึน หรือถ้าเกษตรกรมีความต้องการ
หลีกเล่ียงความเส่ียงดา้นรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดมากข้ึน  

แผนการผลิตท่ีเหมาะสม ปีท่ี 1- 2 การใช้ท่ีดินในช่วงฤดูแลง้ และใช้ท่ีดินช่วงฤดูฝนเท่าเดิม
แต่ส าหรับแผนการผลิตท่ีเหมาะสม ปีท่ี 3 แนะน าให้เกษตรกรใชพ้ื้นท่ีในการปลูกออ้ยทั้งพื้นท่ีดอน
และพื้นท่ีลุ่ม มนัส าปะหลงับนพื้นท่ีดอน และปลูกขา้วเจา้นาปีบนพื้นท่ีลุ่มลดลง โดยมีการใชพ้ื้นท่ีดิน
ในช่วงฤดูแลง้ (พฤศจิกายน-เมษายน) คิดเป็นร้อยละ 74.96 ของพื้นท่ีทั้งหมด และใชท่ี้ดินช่วงฤดูฝน 
(พฤษภาคม–ตุลาคม) คิดเป็นร้อยละ 74.96 ของพื้นท่ีทั้ งหมด สาเหตุท่ีท าให้ฟาร์มขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ มีการใชพ้ื้นท่ีเพาะปลูกไม่เตม็พื้นท่ี เน่ืองมาจากการขาดแคลนดา้นเงินทุนและฟาร์มขนาด
ใหญ่ก็มีการขาดแหล่งน ้าในพื้นท่ีเพาะปลูกซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงในการเพาะปลูกภาคการเกษตร  
 ดงันั้นจึงมีการเปล่ียนแปลงของปริมาณน ้ าท่ีสามารถน าไปใช้ไดใ้นภาคการเกษตรในฟาร์ม
ขนาดใหญ่ในแต่ละเดือนจึงนบัวา่มีความส าคญั ซ่ึงหากมีน ้ ามาใชใ้นช่วงฤดูฝนเพิ่มข้ึน จะสามารถเพิ่ม
พื้นท่ีในการเพาะปลูกขา้วเพิ่มข้ึน 
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ตารางท่ี 5.7  จ านวนทรัพยากรท่ีดินท่ีมีและท่ีใชไ้ปในแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในฟาร์มขนาดเลก็ในพื้นท่ีอ  าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์

  ปี 1 ปี 2 ปี 3 

ค่าระดบั
การ

หลีกเล่ียง
ความเส่ียง 

จ านวน 
ท่ีมี 

ท่ีดินในช่วงฤดูแลง้
(พฤศจิกายน-
เมษายน) 

ท่ีดินช่วงฤดูฝน
(พฤษภาคม–ตุลาคม) 

ท่ีดินในช่วงฤดูแลง้
(พฤศจิกายน-
เมษายน) 

ท่ีดินช่วงฤดูฝน
(พฤษภาคม-ตุลาคม) 

ท่ีดินในช่วงฤดูแลง้ 
(พฤศจิกายน-
เมษายน) 

ท่ีดินช่วงฤดูฝน
(พฤษภาคม-ตุลาคม) 

 จ านวนท่ีใช ้ จ านวนท่ีใช ้ จ านวนท่ีใช ้ จ านวนท่ีใช ้ จ านวนท่ีใช ้ จ านวนท่ีใช ้
ไร่ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 

α = 0.00 42.61 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 
α = 0.84 42.61 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 
α = 1.00 42.61 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 
α = 1.30 42.61 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 
α = 1.50 42.61 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 
α = 1.68 42.61 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 
α = 2.07 42.61 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 
α = 2.38 42.61 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 42.61 100.00 
หมายเหตุ:  จ  านวนท่ีมี หมายถึง ท่ีดินตนเองและท่ีดินท่ีสามารถเช่าได ้
ท่ีมา: การวเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 5.8 จ านวนทรัพยากรท่ีดินท่ีมีและท่ีใชไ้ปในแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในฟาร์มขนาดกลางในพื้นท่ีอ  าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์

  ปี 1 ปี 2 ปี 3 

ค่าระดบัการ
หลีกเล่ียง
ความเส่ียง 

จ านวน 
ท่ีมี 

ท่ีดินในช่วงฤดูแลง้
(พฤศจิกายน-
เมษายน) 

ท่ีดินช่วงฤดูฝน
(พฤษภาคม–ตุลาคม) 

ท่ีดินในช่วงฤดูแลง้
(พฤศจิกายน-
เมษายน) 

ท่ีดินช่วงฤดูฝน
(พฤษภาคม-ตุลาคม) 

ท่ีดินในช่วงฤดูแลง้ 
(พฤศจิกายน-
เมษายน) 

ท่ีดินช่วงฤดูฝน
(พฤษภาคม-ตุลาคม) 

 จ านวนท่ีใช ้ จ านวนท่ีใช ้ จ านวนท่ีใช ้ จ านวนท่ีใช ้ จ านวนท่ีใช ้ จ านวนท่ีใช ้
ไร่ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 

α = 0.00 94.15 81.77 86.85 86.30 91.66 81.77 86.85 86.30 91.66 70.62 75.01 75.15 79.82 
α = 0.06 94.15 75.27 79.95 86. 30 91.66 75.27 79.95 86. 30 91.66 68.28 72.52 79.31 84.24 
α = 0.35 94.15 75.22 79.89 86. 30 91.66 75.22 79.89 86. 30 91.66 68.88 73.16 79.96 84.93 
α = 0.97 94.15 74.90 79.55 86.30 91.66 74.90 79.55 86.30 91.66 74.75 79.39 86.15 91.50 
α = 1.40 94.15 74.89 79.54 86.30 91.66 74.89 79.54 86.30 91.66 74.89 79.54 86.30 91.66 
α = 1.65 94.15 72.90 77.43 86.30 91.66 72.90 77.43 86.30 91.66 72.90 77.43 92.44 98.18 
α = 1.89 94.15 72.56 77.07 86.30 91.66 72.56 77.07 86.30 91.66 72.56 77.07 91.42 97.10 
α = 2.09 94.15 69.57 73.89 86.30 91.66 69.57 73.89 86.30 91.66 69.57 73.89 88.47 93.97 
α = 2.14 94.15 69.62 73.95 86.30 91.66 69.62 73.95 86.30 91.66 69.62 73.95 86.30 91.66 

หมายเหตุ: จ านวนท่ีมี หมายถึง ท่ีดินตนเองและท่ีดินท่ีสามารถเช่าได ้
ท่ีมา: การวเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 5.9  จ านวนทรัพยากรท่ีดินท่ีมีและท่ีใชไ้ปในแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ในพื้นท่ีอ  าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์

  ปี 1 ปี 2 ปี 3 

ค่าระดบั
การ

หลีกเล่ียง
ความเส่ียง 

จ านวน 
ท่ีมี 

ท่ีดินในช่วงฤดูแลง้
(พฤศจิกายน-
เมษายน) 

ท่ีดินช่วงฤดูฝน
(พฤษภาคม–ตุลาคม) 

ท่ีดินในช่วงฤดูแลง้
(พฤศจิกายน-
เมษายน) 

ท่ีดินช่วงฤดูฝน
(พฤษภาคม-ตุลาคม) 

ท่ีดินในช่วงฤดูแลง้ 
(พฤศจิกายน-
เมษายน) 

ท่ีดินช่วงฤดูฝน
(พฤษภาคม-ตุลาคม) 

 จ านวนท่ีใช ้ จ านวนท่ีใช ้ จ านวนท่ีใช ้ จ านวนท่ีใช ้ จ านวนท่ีใช ้ จ านวนท่ีใช ้
ไร่ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 

α = 0.00 408.00 304.91 74.73 304.91 74.73 304.91 74.73 304.91 74.73 378.91 92.87 399.06 97.81 
α = 0.84 408.00 304.91 74.73 304.91 74.73 304.91 74.73 304.91 74.73 378.91 92.87 378.71 95.03 
α = 1.00 408.00 305.05 74.77 305.05 74.77 305.05 74.77 305.05 74.77 374.00 91.67 382.80 93.82 
α = 1.10 408.00 305.18 74.80 305.18 74.80 305.18 74.80 305.18 74.80 362.50 88.85 371.47 91.05 
α = 1.20 408.00 305.53 74.88 305.53 74.88 305.53 74.88 305.53 74.88 331.36 81.22 336.54 82.49 
α = 1.30 408.00 305.82 74.96 305.82 74.96 305.82 74.96 305.82 74.96 305.82 74.96 315.63 77.36 
α = 1.59 408.00 305.82 74.96 305.82 74.96 305.82 74.96 305.82 74.96 305.82 74.96 305.82 74.96 
หมายเหตุ:  จ  านวนท่ีมี หมายถึง ท่ีดินตนเองและท่ีดินท่ีสามารถเช่าได ้
ท่ีมา: การวเิคราะห์ 
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5.5 การวเิคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงของการจัดสรรปริมาณน า้ฝนของฟาร์มขนาดใหญ่ 
จากขอ้จ ากดัพื้นท่ีปลูกขา้วเจา้นาปีตามปริมาณน ้ าท่ีมี สมมติให้มีการเปล่ียนแปลงการจดัสรร

น ้าเพิ่มข้ึน โดยไดก้ าหนดให้มีปริมาณน ้ าในเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนจากเดิมร้อยละ 75 เป็น
ร้อยละ80 ของความจุสระ เดือนธันวาคมและมกราคมจากเดิมร้อยละ70 เป็น ร้อยละ75 ของความจุ
สระ เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเมษายนจากเดิมร้อยละ50 เป็นร้อยละ 70 ของความจุสระ ช่วงเดือนพฤษภาคม
และกรกฎาคมจากเดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 60 ของความจุสระ คูณกบัความจุปริมาณน ้ าในสระ และ
คูณดว้ย 1.6 หน่วยท่ีไดคื้อ ม3/ไร่/เดือน ท าให้จากเดิมมีขอ้จ ากดัพื้นท่ีปลูกขา้วเจา้นาปีเท่ากบั 20.15 ไร่ 
เปล่ียนเป็น 27.16 ไร่ (ดงัตารางท่ี 5.10)  

ผลการวิเคราะห์เม่ือเปล่ียนขอ้จ ากดัพื้นท่ีปลูกขา้วเจา้นาปีตามปริมาณน ้าท่ีเพิ่มข้ึนพบวา่ พื้นท่ี
ปลูกขา้วเจา้นาปีไม่ไดเ้พิ่มข้ึน แต่คงเดิมในปีท่ี 1 และ 2 ในทุกระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง แต่มีการ
แนะน าให้ปลูกขา้วเจา้นาปีเพิ่มข้ึนจนถึงระดบัท่ีจ  ากดัไว ้คือ 27.16 ไร่ ในปีท่ี 3 และเฉพาะในกรณีท่ี
ไม่ค  านึงถึงความเส่ียงเท่านั้น (ดงัรูปท่ี 5.11) 

ตารางท่ี 5.10 ปริมาณน ้าท่ีจดัสรรใหม่ท่ีสามารถใชก้ารไดใ้นภาคการเกษตรแยกเป็นรายเดือน ใน
อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์

หน่วย : ม3/ไร่/เดือน 

เดือน 
ปริมาณน ้าในสระเดิม 
ฟาร์มขนาดใหญ่ 

ปริมาณน ้าในสระท่ีจดัสรรใหม่
ฟาร์มขนาดใหญ่ 

อตัราเปล่ียนแปลง 
ร้อยละ 

พฤษภาคม 5.12 6.14 19.92 
มิถุนายน 3.07 6.14 100.00 
กรกฎาคม 3.07 6.14 100.00 
สิงหาคม 7.68 8.19 6.64 
กนัยายน 7.68 8.19 6.64 
ตุลาคม 7.68 8.19 6.64 
พฤศจิกายน 7.68 8.19 6.64 
ธนัวาคม 7.17 7.68 7.11 
มกราคม 7.17 7.68 7.11 
กมุภาพนัธ์ 5.12 7.17 40.04 
มีนาคม 5.12 7.17 40.04 
เมษายน 5.12 7.17 40.04 
หมายเหตุ : ขอ้มลูจากสถานีอุตุนิยมวิทยาอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห์ 
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พืน้ที่ลุ่ม ฤดูฝน  ปีที่ 3
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รูปท่ี 5.11 สัดส่วนพื้นท่ีลุ่มฤดูฝนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ ปีท่ี 3 
ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการจดัสรรปริมาณน ้าใหม่ 



 

118 

5.6 การวเิคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อจ ากดัวงเงินกู้ยมืในภาคการเกษตร  

ปัจจยัดา้นเงินทุน เป็นปัจจยัการผลิตท่ีมีความส าคญัในการเพาะปลูกพืช ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ซ่ึงปัจจยัดา้นเงินทุนท่ีสามารถน ามาใชไ้ดส่้วนใหญ่ คือ เงินทุนตนเอง และเงินกูย้มื โดยเกษตรกรส่วน
ใหญ่จะกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน และการกูย้มืเงินจากเงินนอกระบบ เพื่อไปใชใ้นภาคการเกษตรซ่ึง
จากผลการศึกษาท่ีผา่นมา พบวา่ เกษตรกรของฟาร์มขนาดเล็กมีการใชปั้จจยัท่ีดินเตม็พื้นท่ี เน่ืองจากมี
ปัจจยัดา้นเงินทุนเพียงพอ แต่ส าหรับฟาร์มขนาดกลางและ ฟาร์มขนาดใหญ่ เกษตรกรไม่มีการใชท่ี้ดิน
เต็มพื้นท่ี เน่ืองจากเกษตรกรมีความตอ้งการดา้นปัจจยัเงินทุนเพิ่มข้ึน ดงันั้นจึงไดก้ าหนดให้เกษตรกร
สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึนในระดับต่างๆ โดยก าหนดให้ฟาร์มขนาดกลาง จาก
ขอ้จ ากดัเงินกูเ้ดิม 261,730.77 บาท เพิ่มขอ้จ ากดัเงินกูร้้อยละ10ของเงินกูเ้ดิม เป็นจ านวน 254,903.85 
บาท เม่ือเพิ่มขอ้จ ากดัดา้นเงินกูเ้กษตรกรจะปลูกออ้ยบนพื้นท่ีดอนเท่าเดิมและเพิ่มพื้นท่ีปลูกออ้ยบน
พื้นท่ีลุ่ม จากจ านวน 25.47ไร่ เป็น 26.73 ไร่ และลดพื้นท่ีการปลูกขา้วเจา้นาปีลงจาก 4.53 ไร่ เป็น3.27 
ไร่ และเม่ือเพิ่มระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงเพิ่มข้ึน จะปลูกออ้ยเพิ่มข้ึนเพื่อลดจ านวนการปลูกขา้ว
เจ้านาปีลดลง ส่วนการเพิ่มข้อจ ากัดเงินกู้ร้อยละ20ของเงินกู้เดิม เป็นจ านวน 278,076.92 บาท 
เกษตรกรจะปลูกออ้ยบนพื้นท่ีดอนเท่าเดิมและเพิ่มพื้นท่ีปลูกออ้ยบนพื้นท่ีลุ่ม จากจ านวน 25.47ไร่ 
เป็น 27.99 ไร่ และลดพื้นท่ีการปลูกขา้วเจา้นาปีลงจาก 4.53 ไร่ เป็น 2.01ไร่ เพิ่มขอ้จ ากดัเงินกูร้้อยละ
50ของเงินกูเ้ดิม เป็นจ านวน 347,596.16 บาท เกษตรกรจะปลูกออ้ยบนพื้นท่ีดอนเพิ่มข้ึนจาก 45.15 ไร่ 
เป็น 47.51 ไร่ และเพิ่มพื้นท่ีปลูกออ้ยบนพื้นท่ีลุ่ม จากจ านวน 25.47ไร่ เป็น 30.00 ไร่ (ดงัภาพท่ี 5.12-
5.14) 

ส าหรับฟาร์มขนาดใหญ่ จากเงินกูเ้ดิม 1,773,000 บาท เพิ่มขอ้จ ากดัเงินกูร้้อยละ10 ของเงินกู้
เดิม เป็นจ านวน 1,950,300 บาทบาท เม่ือเพิ่มขอ้จ ากดัดา้นเงินกูเ้กษตรกรจะปลูกออ้ยบนพื้นท่ีดอนเท่า
เดิมและเพิ่มพื้นท่ีปลูกออ้ยบนพื้นท่ีลุ่ม จากจ านวน 102.91ไร่ เป็น 109.95 ไร่ แต่เม่ือเพิ่มระดบัการ
หลีกเล่ียงความเส่ียงเพิ่มข้ึน จะปลูกออ้ยลดลงทั้งพื้นท่ีลุ่ม เป็นจ านวน 98 ไร่และพื้นท่ีดอนจ านวน 
214.98 ไร่ และการเพิ่มขอ้จ ากดัเงินกูร้้อยละ20 ของเงินกูเ้ดิม เป็นจ านวน 2,127,600 บาท เกษตรกรจะ
ปลูกออ้ยบนพื้นท่ีดอนเท่าเดิมและเพิ่มพื้นท่ีปลูกออ้ยบนพื้นท่ีลุ่ม จากจ านวน 102.91ไร่ เป็น 111.52 
ไร่ และเม่ือเพิ่มระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงเพิ่มข้ึน จะปลูกออ้ยลดลงทั้งพื้นท่ีลุ่มเท่าและพื้นท่ีดอน
จะลดพื้นท่ีปลูกลงเร่ือย การเพิ่มข้อจ ากัดเงินกู้ร้อยละ50ของเงินกู้เดิม เป็นจ านวน 2,659,500 บาท 
เกษตรกรจะปลูกออ้ยบนพื้นท่ีดอนเท่าเดิมและเพิ่มพื้นท่ีปลูกออ้ยบนพื้นท่ีลุ่ม จากจ านวน 102.91ไร่ 
เป็น 109.65 ไร่ และเม่ือเพิ่มระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงเพิ่มข้ึนถึง 1.00 จะปลูกออ้ยในพื้นท่ีลุ่มของ
ตนเอง (ไม่มีการเช่า) เท่าเดิม และพื้นท่ีดอนจะเพิ่มพื้นท่ีปลูกข้ึนเร่ือย (ดงัรูปท่ี 5.15-5.19) 
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ในฟาร์มขนาดกลาง สรุปได้ว่าการเพิ่มขอ้จ ากดัวงเงินกู้ยืม จะท าให้เกษตรกรฟาร์มขนาด
กลางในกรณีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง (α=0) ปลูกออ้ยเพิ่มข้ึน และลดการปลูกมนัส าปะหลงัและขา้วเจา้
นาปี แต่เม่ือระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงเพิ่มข้ึนไปเร่ือยๆ การเพิ่มขอ้จ ากดัดา้นเงินกูย้ืมจะไม่มีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงการปลูกพืช 

ส่วนฟาร์มขนาดใหญ่ สรุปไดว้่าการเพิ่มขอ้จ ากดัวงเงินกู้ยืม จะท าให้เกษตรกรขนาดฟาร์ม
ใหญ่ในกรณีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง (α=0) ปลูกออ้ยอย่างเดียวในปีท่ี1และ2 แต่แผนการผลิตปีท่ี3 มี
เงินทุนสะสมเพิ่มข้ึน จะเพิ่มพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั แต่เม่ือระดบัความหลีกเล่ียงความเส่ียงเพิ่มข้ึนไป
เร่ือยๆ การเพิ่มขอ้จ ากดัด้านเงินกู้ยืมจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการปลูกมนัส าปะหลงั ทั้งในพื้นท่ี
ดอนและพื้นท่ีลุ่ม โดยจะลดพื้นท่ีปลูกออ้ยลงตามความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึน 
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รูปท่ี 5.12 สัดส่วนพื้นท่ีดอนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดกลาง ปีท่ี 1-3 

ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัดา้นเงินกูย้มืในภาคการเกษตร 
 

   0.00        0.06            0.35          0.97            1.40          1.65           1.89           2.09          2.14 
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รูปท่ี 5.13  สัดส่วนพื้นท่ีลุ่มแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินของเกษตรกรในฟาร์มขนาดกลาง ปีท่ี 1-2  
ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัดา้นเงินกูย้มืในภาคการเกษตร 

 

   0.00        0.06            0.35          0.97            1.40          1.65           1.89           2.09          2.14 
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รูปท่ี 5.14 สัดส่วนพื้นท่ีลุ่มแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด ของเกษตรกรในฟาร์มขนาดกลาง ปีท่ี 3  
ในอ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัดา้นเงินกูย้มืในภาคการเกษตร 

   0.00        0.06            0.35          0.97            1.40          1.65           1.89           2.09          2.14 
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พืน้ที่ดอน ปีที่ 1 -2
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ค่าประสิทธ หลกีเลี่ยงความเส่ียง

พืน้
ที่ 

(ไร่
)

อ้อย แ นการ ลติ
เดมิ

 อ้อย เพิม่ทุน 10%

 อ้อย เพิม่ทุน 20%

 อ้อย เพิม่ทุน 50%

 

รูปท่ี 5.15  สัดส่วนพื้นท่ีดอนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ ปีท่ี 1-2 
ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัดา้นเงินกูย้มืในภาคการเกษตร 

 



 

 

124 

พืน้ที่ดอน ปีที่ 3
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อ้อย แ นการ ลติเดมิ

 อ้อย เพิม่ทุน 10%

 อ้อย เพิม่ทุน 20%

 อ้อย เพิม่ทุน 50%

 

รูปท่ี 5.16   สัดส่วนพื้นท่ีดอนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ ปีท่ี 3 
ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัดา้นเงินกูย้มืในภาคการเกษตร (เฉพาะออ้ย) 
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พืน้ที่ดอน ปีที่ 3
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มนัส าปะหลงั เพิม่ทุน
10%

มนัส าปะหลงั เพิม่ทุน
20%

มนัส าปะหลงั เพิม่ทุน
50%

 

รูปท่ี 5.17  สัดส่วนพื้นท่ีดอนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ ปีท่ี 3  
ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัดา้นเงินกูย้มืในภาคการเกษตร (เฉพาะมนัส าปะหลงั) 
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พืน้ที่ลุ่มฤดูแล้ง ปีที่ 1-2
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อ้อย แ นการ ลติเดมิ

 อ้อย เพิม่ทุน 10%

 อ้อย เพิม่ทุน 20%

 อ้อย เพิม่ทุน 50%

 

รูปท่ี 5.18  สัดส่วนพื้นท่ีลุ่มแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ ปีท่ี 1-2 
ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัดา้นเงินกูย้มืในภาคการเกษตร 

 



 

 

127 

พืน้ที่ลุ่มฤดูฝน ปีที่ 3
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อ้อย แ นการ ลติเดมิ

มันส าปะหลงั แ นการ
 ลติเดนิ
 อ้อย เพิม่ทุน 10%

มนัส าปะหลงั เพิม่ทุน
10%
 อ้อย เพิม่ทุน 20%

มนัส าปะหลงั เพิม่ทุน
20%
 อ้อย เพิม่ทุน 50%

มนัส าปะหลงั เพิม่ทุน
50%

 

รูปท่ี 5.19  สัดส่วนพื้นท่ีดอนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ ปีท่ี 3 
ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัดา้นเงินกูย้มืในภาคการเกษตร 

 


