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รูปที ่5.4 สัดส่วนพื้นท่ีลุ่มฤดูแลง้แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายได้
เหนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดกลาง ปีท่ี 1-3  
ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์

93 

รูปที ่5.5 สัดส่วนพื้นท่ีลุ่มฤดูฝนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายได้
เหนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดกลาง ปีท่ี 1-3  
ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ 

94 

รูปที ่5.6 สัดส่วนพื้นท่ีดอนฤดูแลง้และฤดูฝนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วาม
เส่ียงรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ ปีท่ี 1–3ใน
อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ 

98 

รูปที ่5.7 สัดส่วนพื้นท่ีลุ่มฤดูแลง้แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายได้
เหนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ ปีท่ี 1-3 
ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์
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ฒ 

 
สารบัญรูป (ต่อ) 

 

  หน้า 
รูปที ่5.8 สัดส่วนพื้นท่ีลุ่มฤดูฝนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายได้

เหนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่  ปีท่ี 1-3 
ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ 

100 

รูปที ่5.9 การทดแทนกนั(trade-off) ระหวา่งความเส่ียงกบัรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดใน
แต่ละขนาดฟาร์ม 

109 

รูปที ่5.10 เส้นขอบเขตการผลิตท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงดา้นรายไดใ้นแต่ละขนาด
ฟาร์ม 

110 

รูปที ่5.11 สัดส่วนพื้นท่ีลุ่มฤดูฝนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายได้
เหนือตน้ทุนเงินสดของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ ปีท่ี 3ในอ าเภอตากฟ้า 
จงัหวดันครสวรรค ์เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการจดัสรรปริมาณน ้าใหม่ 

117 

รูปที ่5.12 สัดส่วนพื้นท่ีดอนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือ
ต้นทุนเงินสด ของเกษตรกรในฟาร์มขนาดกลาง ปีท่ี1 -3ในอ าเภอตากฟ้า 
จงัหวดันครสวรรค์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัด้านเงินกู้ยืมในภาค
การเกษตร 

120 

รูปที ่5.13 สัดส่วนพื้นท่ีลุ่มแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายได้เหนือ
ต้นทุนเงิน ของเกษตรกรในฟาร์มขนาดกลาง ปีท่ี 1-2 ในอ าเภอตากฟ้า 
จงัหวดันครสวรรค์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัด้านเงินกู้ยืมในภาค
การเกษตร 

121 

รูปที ่5.14 สัดส่วนพื้นท่ีลุ่มแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายได้เหนือ
ต้นทุนเงินสด ของเกษตรกรในฟาร์มขนาดกลาง ปีท่ี 3 ในอ าเภอตากฟ้า 
จงัหวดันครสวรรค์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัด้านเงินกู้ยืมในภาค
การเกษตร 

122 

รูปที ่5.15 สัดส่วนพื้นท่ีดอนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือ
ตน้ทุนเงินสด  ของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ ปีท่ี 1-2ในอ าเภอตากฟ้า 
จงัหวดันครสวรรค์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัด้านเงินกู้ยืมในภาค
การเกษตร 
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สารบัญรูป (ต่อ) 

 

  หน้า 
รูปที ่5.16 สัดส่วนพื้นท่ีดอนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือ

ต้นทุนเงินสด ของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ ปีท่ี 3 ในอ าเภอตากฟ้า 
จงัหวดันครสวรรค์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัด้านเงินกู้ยืมในภาค
การเกษตร (เฉพาะออ้ย) 

124 

รูปที ่5.17 สัดส่วนพื้นท่ีดอนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือ
ต้นทุนเงินสด ของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ ปีท่ี 3 ในอ าเภอตากฟ้า 
จงัหวดันครสวรรค์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัด้านเงินกู้ยืมในภาค
การเกษตร (เฉพาะมนัส าปะหลงั) 

125 

รูปที ่5.18 สัดส่วนพื้นท่ีลุ่มแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายได้เหนือ
ต้นทุนเงินสด ของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ ปีท่ี 3 ในอ าเภอตากฟ้า  
จงัหวดันครสวรรค์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัด้านเงินกู้ยืมในภาค
การเกษตร 
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รูปที ่5.19 สัดส่วนพื้นท่ีดอนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงรายไดเ้หนือ
ต้นทุนเงินสด ของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่  ปีท่ี 3 ในอ าเภอตากฟ้า 
จงัหวดันครสวรรค์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัด้านเงินกู้ยืมในภาค
การเกษตร 
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