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บทที ่6 

แผนการผลติพชืที่เหมาะสมแบบหลายเป้าหมาย 

ในการสร้างแบบจ าลองท่ีเหมาะสมเพื่อการวางแผนการผลิตในพื้นท่ีลุ่มน ้ ายวมตอนล่าง มีการ
ก าหนดเป้าหมายหลายๆ ดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ
เลือกชนิดพืชท่ีจะเพาะปลูกในรอบปี เป้าหมายเหล่าน้ีจะถูกพิจารณาโดยกลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การเพาะปลูกพืชในพื้นท่ี  ซ่ึงการมีส่วนร่วมของบุคคลเหล่าน้ีจะท าให้ไดแ้ผนการผลิตท่ีท าให้ทุกคน
พึงพอใจได ้นอกจากน้ีเป้าหมายต่างๆ ยงัไดพ้ิจารณาให้ใกลเ้คียงกบัสภาพการผลิตจริงของเกษตรกร
ในพื้นท่ี ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  

6.1 แผนการผลติพชืทีเ่หมาะสมหลายเป้าหมายแบบถ่วงน า้หนัก  

การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบจ าลองหลายเป้าหมายแบบถ่วงน ้ าหนกัในการวเิคราะห์แผนการผลิตพืช
ท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีลุ่มน ้ ายวมตอนล่าง ดว้ยการให้ค่าน ้ าหนักผ่านกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 2 คือ กลุ่ม
เกษตรกร และกลุ่มเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตพืช ดว้ยวิธีการตดัสินใจตามล าดบัชั้น และไดค้่า
เป้าหมายส าหรับการผลิตด้านต่างๆ ทั้ง 6 ด้านดงัท่ีได้อธิบายมาแล้วข้างตน้ ผลการวิเคราะห์พบว่า
แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเจา้หน้าท่ีไม่แตกต่างกนั แมจ้ะมีค่าน ้ าหนกัของ
เป้าหมายยอ่ยท่ีแตกต่างกนั แต่ค่าน ้าหนกัของทั้ง 2 กลุ่ม จึงท าใหมี้แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสม ดงัน้ี  

1) กิจกรรมการผลิตพืช 

แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมเม่ือค านึงถึงเป้าหมายหลายๆ ดา้น แนะน าให้ปลูกพืชเพียง 2 
ชนิดในฤดูฝน ได้แก่ ขา้วเจา้นาปี 7,533 ไร่ และถัว่เหลือง 23,280 ไร่ รวมพื้นท่ีเพาะปลูกในฤดูฝน 
30,813 ไร่ ส าหรับฤดูแลง้แนะน าให้ปลูกขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุ  1,173 ไร่ กระเทียม 10,969 ไร่ และถัว่
เหลือง 1,092 ไร่ ซ่ึงการปลูกพืชตามแผนการผลิตน้ีท าให้มีรายได้สุทธิ 342 ล้านบาท (ตารางท่ี 6.1)
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ตารางท่ี 6.1 พื้นท่ีเพาะปลูกพืชจากแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมแบบหลายเป้าหมายแบบถ่วงน ้าหนกั 

พืช 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชตาม 

แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสม (ไร่) 
ฤดูฝน 

 
ขา้วเจา้นาปี 7,533 
ถัว่เหลือง รุ่นท่ี 1 23,280 
รวม 30,813 

ฤดูแล้ง 
 

ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่นท่ี 2 1,173 
กระเทียม 10,969 
ถัว่เหลือง รุ่นท่ี 2 1,092 
รวม 13,234 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

2) กิจกรรมการใชแ้รงงาน 

การใชแ้รงงานในการเพาะปลูกตามแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสม พบว่าแรงงานในพื้นท่ี
ยงัคงมีเพียงพอในการท างานภาคการเกษตร ไม่จ  าเป็นตอ้งจา้งแรงงานจากพื้นท่ีใกลเ้คียง แต่มีการใช้
แรงงานมากในช่วงการเพาะปลูกและเก็บเก่ียว โดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้ท่ีมีการใชแ้รงงานมาก โดยใน
เดือนธนัวาคมมีการใชแ้รงงานมากถึง 196,421 วนัท างาน เน่ืองจากเป็นช่วงเร่ิมตน้ในการเพาะปลูกพืช
ในฤดูแลง้ และเดือนมีนาคมมีการใชแ้รงงานจ านวน 197,800 อนัเป็นช่วงท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต ในขณะท่ี
ในช่วงฤดูฝนมีการทยอยปลูกและเก็บเก่ียวพืชท าให้มีการกระจายแรงงานในการเพาะปลูกมากกว่า
ช่วงฤดูแลง้ท่ีผลิตและเก็บเก่ียวพร้อมกนั (ตารางท่ี 6.2) 
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ตารางท่ี 6.2 จ  านวนการใชแ้รงงานพื้นท่ีเพาะปลูกพืชจากแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมแบบหลาย
เป้าหมายแบบถ่วงน ้าหนกั 

เดอืน จ านวนวนัท างาน 
 มิถุนายน 70,430 
 กรกฎาคม 79,406 
 สิงหาคม 108,305 
 กนัยายน 118,082 
 ตุลาคม 70,590 
 พฤศจิกายน 38,833 
 ธนัวาคม 196,421 
 มกราคม 91,506 
 กมุภาพนัธ์ 99,539 
 มีนาคม 197,800 

 รวม 1,070,912 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

3) กิจกรรมการกูย้มืเงิน 

การใชเ้งินทุนเพื่อการเพาะปลูกตามแผนการผลิตท่ีเหมาะสมพบวา่นอกจากเกษตรกรจะ
ใช้เงินทุนครัวเรือนท่ีมีอยู่แลว้ 165.054 ล้านบาท เกษตรกรยงัมีการกูย้ืมเงินเพิ่มเติมเต็มจ านวนของ
วงเงินท่ีสามารถกู้ไดใ้นแต่ละแห่งโดยกูเ้งินรวมทั้งหมดจ านวน 117.89 ล้านบาทโดยกูเ้งินจากกู้เงิน
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมากท่ีสุด จ านวน 31.55 ลา้นบาท รองลงมาคือกูเ้งิน
จากสหกรณ์การเกษตรจ านวน 31.10 ลา้นบาท กองทุนหมู่บา้นจ านวน 23.66 ลา้นบาท สหกรณ์เครดิต
ยเูนียน 20.73 ลา้นบาท และกูเ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพยน์อ้ยท่ีสุดจ านวน 10.82 ลา้นบาท รวมเงินทุน
ท่ีใชใ้นการเกษตร 282.95 ลา้นบาท (ตารางท่ี 6.3) 
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ตารางท่ี 6.3 การกูย้มืเงินเพื่อใชใ้นการเพาะปลูกพืชจากแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมแบบหลาย
เป้าหมายแบบถ่วงน ้าหนกั 

แหล่งเงนิกู้ยมื จ านวนเงนิ (บาท) 

 
กองทุนหมู่บา้น 23,669,575 

 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 31,559,434 

 
สหกรณ์ออมทรัพย ์ 10,820,377 

 
สหกรณ์เครดิตยเูนียน 20,739,057 

 
สหกรณ์การเกษตร 31,108,585 

 
รวม 117,897,028 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

4) กิจกรรมการใชน้ ้า  

ปริมาณการใช้น ้ าในฤดูแล้งเพื่อเพาะปลูกขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุ กระเทียม และถัว่เหลือง
ตามแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสม พบวา่มีปริมาณการใชน้ ้าในฤดูแลง้รวม 6.34 ลา้นลูกบาศกเ์มตร โดย
มีการใชน้ ้ าในเดือนมีนาคมมากท่ีสุด 2.12 ลา้นลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือเดือนกุมภาพนัธ์ 1.87 ลา้น
ลูกบาศก์เมตร เดือนมกราคม 1.4 ลา้นลูกบาศก์เมตร และเดือนธนัวาคมมีปริมาณการใชน้ ้ าต ่าสุด 0.88 
ลา้นลูกบาศก์เมตร ทั้งน้ีเน่ืองจากในช่วงเดือนธันวาคมดินยงัมีความช้ืนสูงปริมาณน ้ าท่ีพืชตอ้งการใช้
จึงนอ้ยกวา่เดือนกุมภาพนัธ์และเดือนมีนาคมท่ีอากาศเร่ิมแหง้แลง้ (ตารางท่ี 6.4) 

ตารางท่ี  6.4 ปริมาณน ้าท่ีใชใ้นการเพาะปลูกพืชจากแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมแบบหลายเป้าหมาย
แบบถ่วงน ้าหนกั 

เดอืน ปริมาณการใช้น า้ (ลูกบาศก์เมตร) 
 ธนัวาคม 887,593 
 มกราคม 1,453,910 
 กมุภาพนัธ์ 1,876,817 
 มีนาคม 2,124,585 
 รวม 6,342,905 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
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ในแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมแบบหลายเป้าหมายโดยใชค้่าถ่วงน ้ าหนกัของทั้ง 2 กลุ่ม
สามารถบรรลุเป้าหมายไดเ้พียง 1 เป้าหมายเท่านั้น คือ เป้าหมายดา้นรายไดสุ้ทธิ ส่วนอีก 5 เป้าหมาย
ไม่สามารถบรรลุได ้แต่ก็มีสามารถท าไดใ้กลเ้คียงกบัค่าเป้าหมาย โดยเฉพาะเป้าหมายการจา้งงานใน
พื้นท่ีสามารถบรรลุไดร้้อยละ 91 ส าหรับเป้าหมายดา้นตน้ทุนการผลิตพืช เป้าหมายดา้นการปริมาณ
การใช้สารเคมี เป้าหมายดา้นปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี และเป้าหมายด้านปริมาณการใช้น ้ า ซ่ึงมีการใช้
มากกวา่ค่าเป้าหมายท่ีตอ้งการใหมี้ค่าต ่า อยา่งไรก็ตามทุกเป้าหมายก็มีปริมาณการใชก้็เกินค่าเป้าหมาย
เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ยกเวน้เป้าหมายดา้นการใชต้น้ทุนเงินสดในการผลิตพืชท่ีใชม้ากกวา่ค่าเป้าหมาย 
โดยมีการใชต้น้ทุนถึง 282. 95 ลา้นบาท ขณะท่ีมีค่าเป้าหมายส าหรับการใชต้น้ทุนเงินสดต ่าสุด 197.87 
ลา้นบาท (ตารางท่ี 6.5) 

ตารางท่ี 6.5 เปรียบเทียบค่าเป้าหมายท่ีบรรลุจากแผนการผลิตพืชในพื้นท่ีลุ่มน ้ายวมตอนล่าง 

เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย 
(ลา้นหน่วย) 

แผนการผลิตพืช ร้อยละของเป้าหมาย 
(ลา้นหน่วย) ท่ีบรรล ุ

เป้าหมายเพ่ือหาค่าสูงสุด    
รายไดสุ้ทธิสูงสุด (บาท) 342.01 342.01 100 

(บรรลุเป้าหมาย) 
การจา้งงานในพ้ืนท่ีสูงสุด  (วนัท างาน) 1.17 1.07 91 

(ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
เป้าหมายเพ่ือหาค่าต ่าสุด    
ตน้ทุนเงินสดในการผลิตต ่าสุด (บาท) 197.87 282.95 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ปริมาณการใชส้ารเคมีต ่าสุด (ลิตร) 0.03 0.04 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีต ่าสุด (กิโลกรัม) 0.45 0.49 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ปริมาณการใชน้ ้ าต ่าสุด (ลูกบาศกเ์มตร) 6.30 6.34 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

จากการพิจารณารายงานผลด้านความอ่อนไหวของค่าสัมประสิทธ์ (sensitivity report) 
ของความเบ่ียงเบนเป้าหมายทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรายไดสุ้ทธิ ดา้นตน้ทุนเงินสด ดา้นการใช้แรงงาน
ในการเพาะปลูก การใช้สารเคมี การใช้ปุ๋ยเคมี และการใช้น ้ าของทั้ง 2 กลุ่มท าให้ทราบว่าสาเหตุท่ี
แผนการผลิตพืชของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการเกษตรมีลกัษณะเหมือนกนั 
เน่ืองจากค่าน ้ าหนกัของทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ยท าใหค้่าสัมประสิทธ์ของทั้ง 2 กลุ่ม
มีค่าใกลเ้คียงกนั เม่ือพิจารณาผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของค่าสัมประสิทธ์ิ พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิ
สามารถเพิ่มข้ึน (allowable increase) หรือลดลงได ้(allowable decrease)โดยท่ีไม่ท าให้ค่าท่ีไดจ้ากผล
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การวิเคราะห์ (final value) เปล่ียนแปลง ดังนั้ นแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมของทั้ ง 2 กลุ่มจึงไม่
แตกต่างกนั  

6.2 เปรียบเทียบแผนการผลิตโดยใช้แบบจ าลองหลายเป้าหมายแบบถ่วงน ้าหนักกับสภาพการผลิต
พชืในพืน้ที่จริง 

ในพื้นท่ีลุ่มน ้ าแม่สะเรียงมีการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด แต่พืชหลกัท่ีเกษตรกรนิยมปลูก
ข้าวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน โดยเฉพาะข้าวเจ้านาปีท่ีมีการปลูกมากถึง 11,345ไร่ เน่ืองจาก
เกษตรกรในพื้นท่ีบริโภคขา้วเจา้เป็นหลกัหากเหลือจากการบริโภคก็จะขาย มีการปลูกขา้วเหนียวนาปี
บา้งแต่ไม่มากเพียง 566 ไร่ นอกจากปลูกขา้วในฤดูฝนเพื่อการเก็บไวบ้ริโภคเกษตรกรมีการปลูกพืช
อีก 3 ชนิด คือ ข้าวโพดเมล็ดพนัธ์ุรุ่นท่ี 1 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และถั่วเหลืองรุ่นท่ี 1 รวมพื้นท่ีปลูก 
28,694 ไร่ แต่ในแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมแนะน าใหป้ลูกขา้วเจา้นาปีเพียง 7,533 เพื่อใหเ้พียงพอต่อ
การบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น ไม่มีเหลือส าหรับขาย และแนะน าให้ปลูกถัว่เหลืองรุ่นท่ี 1 มากถึง 
23,280 ไร่ เน่ืองจากถัว่เหลืองเป็นพืชท่ีมีตน้ทุนการผลิตต ่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัพืชชนิดอ่ืนๆ รวม
พื้นท่ีปลูกในฤดูฝน 30,813 ไร่ ขณะท่ีช่วงฤดูแลง้ในพื้นลุ่มน ้ายวมตอนล่างมีการปลูกพืช 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
ขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุรุ่นท่ี 2 จ านวน 10,000 ไร่ กระเทียมจ านวน 867 ไร่ และถัว่เหลืองรุ่นท่ี 2 จ านวน 
2,084 ไร่ รวมพื้นท่ีปลูก 12,951 ไร่ แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมในช่วงฤดูแลง้มีการแนะน าใหป้ลูกพืช 
ทั้ ง 3 ชนิด เช่นเดียวกบัแผนการผลิตพืชในพื้นท่ีจริง แต่แนะน าให้ปลูกกระเทียม 10,969 ไร่ ปลูก
ขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุรุ่นท่ี 2 จ านวน 1,173 ไร่ และปลูกถัว่เหลืองรุ่นท่ี 2 จ านวน 1,092 ไร่ รวมพื้นท่ีปลูก
ในฤดูแล้ง 13,234 ไร่ แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนพื้นท่ีปลูกจริงและพื้นท่ีตามแผนการผลิตพืชท่ี
เหมาะสม พบว่ากระเทียมเป็นพืชท่ีมีพื้นท่ีปลูกมากกว่าแผนการผลิตจริงมากถึง 10 เท่า เน่ืองจาก
กระเทียมเป็นพืชท่ีมีรายไดสู้งมากเม่ือเปรียบเทียบกบัพืชชนิดอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาตามค่าน ้ าหนกัของ
เป้าหมายดา้นรายได้ท่ีตอ้งการให้บรรลุท าให้มีการเลือกท่ีจะผลิตกระเทียมก่อนเป็นอนัดบัแรก แต่
เน่ืองจากกระเทียมเป็นพืชท่ีมกัมีปัญหาดา้นผลผลิตลน้ตลาดเกษตรกรจึงหลีกเล่ียงความเส่ียงโดยการ
ปลูกกระเทียมเพียงเล็กนอ้ย แลว้ปลูกขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุซ่ึงมีตลาดรับซ้ือท่ีแน่นอน  (ตารางท่ี 6.6) 
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ตารางท่ี 6.6 พื้นท่ีเพาะปลูกพืชจากแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมและพื้นท่ีปลูกจริง 

พืช 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืช (ไร่) 

แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสม พ้ืนท่ีปลูกจริง 
ฤดูฝน 

 
 

ขา้วเหนียวนาปี - 566 
ขา้วเจา้นาปี 7,533 11,345 
ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่นท่ี 1 - 7,000 
ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ - 2,975 
ถัว่เหลือง รุ่นท่ี 1 23,280 3,616 
รวม 30,813 28,694 

ฤดูแลง้ 
 

 
ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่นท่ี 2 1,173 10,000 
กระเทียม 10,969 867 
ถัว่เหลือง รุ่นท่ี 2 1,092 2,084 
รวม 13,234 12,951 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

6.3 การเปรียบเทยีบแผนการผลติพชืทีเ่หมาะสมของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเจ้าหน้าที ่

จากแบบจ าลองหลายเป้าหมายแบบถ่วงน ้ าหนักท่ีใช้ในการวิเคราะห์แผนการผลิตพืชท่ี
เหมาะสมในพื้นท่ีลุ่มน ้ ายวมตอนล่าง ท่ีประกอบด้วยค่าน ้ าหนักของกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตพืช ผลการวิเคราะห์แผนการผลิตพืชท่ี
เหมาะสมของทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ามีแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมเหมือนกนั คือ มีการปลูกขา้วเจา้นาปี 
และถัว่เหลืองรุ่นท่ี 1 ในฤดูฝน และปลูกกระเทียม ขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุ และกระเทียมในฤดูแลง้ พร้อม
กบัมีการใชท้รัพยากรในการผลิตในจ านวนท่ีเท่ากนั เน่ืองมาจากค่าน ้ าหนกัของเป้าหมายหลกัเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั โดยทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัน ้ าหนักของเป้าหมายดา้นเศรษฐกิจมากท่ีสุด 
รองลงลงมาคือด้านสังคม และให้น ้ าหนักด้านส่ิงแวดล้อมต ่าท่ีสุด แม้ว่าในเป้าหมายย่อยจะมีค่า
น ้ าหนกัท่ีแตกต่างกนัระหวา่ง 2 กลุ่ม แต่ก็ไม่ท าให้ค่าสัมประสิทธ์ิของความเบ่ียงเบนแตกต่างกนัมาก 
นอกจากน้ีค่าสัมประสิทธ์ิของความเบ่ียงเบนของทั้ ง 2 กลุ่มอยู่ในช่วงของค่าสัมประสิทธ์ิความ
เบ่ียงเบนท่ีสามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้โดยท่ีจะไม่ท าให้ค่าท่ีได้จากแผนการผลิต
เปล่ียนแปลงไป ดงันั้นแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมของทั้ง 2 กลุ่มจึงมีความเหมือนกนั 
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6.4 ผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจ าลองหลายเป้าหมาย 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจ าลองหลายเป้าหมายในการวางแผนการผลิตพืชท่ี
เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ในพื้นท่ีลุ่มน ้ ายวมตอนล่าง กรณีเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางด้านนโยบายของรัฐบาล เช่น รับจ าน าหรือการประกนัราคา ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีจะส่งผลต่อ
แผนการผลิตพืชดงัน้ี คือ 

6.4.1 กรณีการเปล่ียนแปลงราคากระเทียม 

 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงราคากระเทียม 2 กรณี คือ 1) ราคากระเทียมตกต ่าดงัเช่นปี พ.ศ. 
2551 ท่ีมีราคาขายเพียง 12 บาทต่อกิโลกรัม และ 2) กรณีท่ีรัฐบาลมีการแทรกแซงราคาเป็น 25 บาทต่อ
กิโลกรัม จากราคากระเทียม 17.50-18.50 บาทต่อกิโลกรัม ผลการศึกษาพบวา่แผนการผลิตท่ีเหมาะสม
เม่ือเปล่ียนแปลงราคากระเทียมของทั้ง 2 กรณีไม่มีการเปล่ียนแปลงแผนการผลิตพืชในฤดูฝนเม่ือ
เปรียบเทียบกบัแผนการผลิตพืชพื้นฐาน โดยมีการปลูกขา้วเจา้นาปี 7,533 ไร่ และปลูกถัว่เหลืองรุ่นท่ี 
1 จ านวน 23,280 ไร่ และพบวา่กรณีท่ีมีการแทรกแซงราคาจากรัฐบาลใหร้าคากระเทียมเพิ่มข้ึนเป็น 25 
บาทต่อกิโลกรัมก็ไม่ท าให้แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมในฤดูแลง้เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก็คือเม่ือราคา
กระเทียมเป็น 25 บาทต่อกิโลกรัมนั้นจะมีแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมเหมือนกบัแผนการผลิตพืช
พื้นฐานทุกประการ อยา่งไรก็ตามเม่ือราคากระเทียมลดต ่าลงเป็น 12 บาทต่อกิโลกรัม แผนการผลิตใน
ฤดูแล้งจะมีการเปล่ียนแปลงจ านวนพื้นท่ีปลูกพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ ขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุรุ่นท่ี 2  ถั่ว
เหลืองรุ่นท่ี 2 และกระเทียม โดยแผนการผลิตพืชจะแนะน าให้ปลูกขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุ เพิ่มข้ึนเป็น 
9,197 ไร่ จากพื้นท่ี 1,173ไร่ และลดการปลูกกระเทียมลงจากพื้นท่ี 10,969 ไร่ เหลือเพียง 2,945 ไร่ แต่
ปลูกถัว่เหลืองเท่าเดิมคือ 1,092ไร่ เน่ืองจากเม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนการผลิตและผลตอบแทนพบวา่การ
ปลูกขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุมีตน้ทุนในการผลิตต ่ากวา่กระเทียม แมว้า่จะให้ผลตอบแทนต ่ากวา่กระเทียม
แต่ก็ใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่ถัว่เหลือง (ตารางท่ี 6.7) 
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ตารางท่ี 6.7 แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมเม่ือมีการเปล่ียนแปลงราคากระเทียม 

พชื 
แบบจ าลองพืน้ฐาน 

(17.50-18.50 บาท/กก.) 
แผนการผลติกรณีเปลีย่นแปลงราคากระเทยีม 

12 บาท/กก. 25 บาท/กก. 
ฤดูฝน    
 ขา้วเจา้นาปี 7,533 7,533 7,533 
 ถัว่เหลืองรุ่นท่ี 1 23,280 23,280 23,280 
 รวม 30,813 30,813 30,813 
ฤดูแลง้    
 ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุรุ่นท่ี 2 1,173 9,197 1,173 
 กระเทียม 10,969 2,945 10,969 
 ถัว่เหลืองรุ่นท่ี 2 1,092 1,092 1,092 
 รวม 13,234 13,234 13,234 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
 

6.4.2 กรณีการเปล่ียนแปลงราคาขา้ว 

เม่ือราคาขา้วเหนียวนาปีและขา้วเจา้นาปีมีการประกนัราคาขั้นต ่า หรือมีการแทรกแซง
จากรัฐบาล ซ่ึงท าให้มีราคาเพิ่มข้ึน จากขา้วเจา้นาปีราคา 12 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มข้ึนเป็น 14 บาทต่อ
กิโลกรัม และขา้วเหนียวนาปีจากราคา 10 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเพิ่มข้ึนเป็น 13 บาทต่อกิโลกรัม ผล
การวิเคราะห์พบว่าเม่ือราคาข้าวเพิ่มข้ึนท าให้แผนการผลิตพืชเปล่ียนแปลงไปจากแผนการผลิต
พื้นฐานมาก ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแลง้ มีการปลูกพืชท่ีหลายหลายมากข้ึนในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะ
การปลูกข้าวเพิ่มข้ึนทั้งข้าวเหนียวนาปีและข้าวเจ้านาปี มีการปลูกข้าวเหนียวนาปี 9,213 ไร่ จาก
แผนการผลิตเดิมท่ีไม่มีการปลูกขา้วเหนียวนาปีเลย  ปลูกขา้วเจา้นาปีเพิ่มเป็น 8,334ไร่ จากแผนการ
ผลิตพืชพื้นฐาน  7,533 ไร่ มีการปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธ์ุรุ่นท่ี 1 จ านวน 5,093 ไร่ จากท่ีไม่มีใน
แผนการผลิตพื้นฐาน และปลูกถัว่เหลืองรุ่นท่ี 1 จ านวน 8,173 ไร่ ลดลงจากแผนการผลิตพื้นฐานท่ี
ปลูกถึง 23,280 ไร่  ส่วนในฤดูแลง้มีการแนะน าให้ปลูกพืชเพียง 2 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุรุ่นท่ี 
2 จ านวน 12,142 ไร่ จากแผนการผลิตพื้นฐานท่ีปลูกเพียง 1,173 ไร่ และถั่วเหลืองรุ่นท่ี 2 จ านวน 
1,092ไร่ เท่ากบัแผนการผลิตพื้นฐาน แต่ไม่มีการปลูกกระเทียมเลยต่างจากแผนการผลิตพืชพื้นฐานท่ี
มีการปลูกกระเทียม 10,969 ไร่ (ตารางท่ี 6.8) 

สาเหตุท่ีท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงของแผนการผลิตเกิดจากการท่ีในฤดูฝนมีการผลิต
ขา้วเพิ่มข้ึน ทั้งในส่วนของขา้วเจา้นาปีและขา้วเหนียวนาปี ส่งผลให้ในฤดูฝนมีการใชเ้งินทุนเพิ่มมาก
ข้ึนจากแผนการผลิตพื้นฐานท่ีพื้นท่ีส่วนใหญ่ปลูกเฉพาะถัว่เหลืองซ่ึงมีตน้ทุนในการผลิตต ่าท่ีสุดเม่ือ
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เปรียบเทียบกบัการปลูกพืชนิดอ่ืนๆ เม่ือเพิ่มการผลิตขา้วซ่ึงมีตน้ทุนในการผลิตสูงกวา่ถัว่เหลืองจึงท า
ให้ในฤดูฝนมีการใช้เงินทุนท่ีมากข้ึนส่งผลให้ในฤดูแลง้มีจ านวนเงินทุนท่ีสามารถน ามาใช้เพื่อการ
ผลิตพืชลดลง จึงเกิดการเปล่ียนแปลงแผนการผลิตในฤดูแลง้ ซ่ึงแต่เดิมเน้นการปลูกกระเทียมท่ีให้
รายไดสู้งท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ แต่เม่ือเงินทุนส าหรับการผลิตในฤดูแลง้ลด
จ านวนลง แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมจึงเปล่ียนไปโดยแนะน าให้ปลูกขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุและถัว่
เหลืองทดแทนการปลูกกระเทียมท่ีมีตน้ทุนท่ีสูงกวา่พืชชนิดอ่ืน  

ตารางท่ี 6.8 แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมเม่ือมีการเปล่ียนแปลงราคาขา้วเหนียวนาปีจาก 10 บาท/
กิโลกรัม เป็น 13 บาท/กิโลกรัม และข้าวเจา้นาปีจาก 12 บาท/กิโลกรัม เป็น 14 บาท/
กิโลกรัม 

พชื แบบจ าลองพืน้ฐาน แผนการผลติทีเ่ปลีย่นแปลงราคาข้าว 

ฤดูฝน   
 ขา้วเหนียวนาปี - 9,213 
 ขา้วเจา้นาปี 7,533 8,334 
 ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ - 5,093 
 ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ - - 
 ถัว่เหลือง 23,280 8,173 
 รวม 30,813 30,813 
ฤดูแลง้   
 ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ 1,173 12,142 
 กระเทียม 10,969 - 
 ถัว่เหลือง 1,092 1,092 
 รวม 13,234 13,234 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปล่ียนแปลงราคาทั้งในกรณีของกระเทียมและขา้ว 
พบว่าทั้ง 2 กรณีมีการเปล่ียนแปลงแผนการผลิตท่ีเหมาะสมแตกต่างกนั กรณีของกระเทียมจะส่งผล
เฉพาะแผนการผลิตในฤดูแลง้เท่านั้น เน่ืองจากกระเทียมมีการเพาะปลูกในฤดูแลง้ ซ่ึงแผนการผลิตพืช
ท่ีเหมาะสมในฤดูฝนจะเหมือนแผนการผลิตพืชในแบบจ าลองพื้นฐาน กบัฤดูเม่ือราคากระเทียมลด
ต ่าลง จะส่งผลต่อแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสม โดยจะมีการลดการปลูกกระเทียมลง แลว้ปลูกพืชอ่ืน
ทดแทน เช่น การปลูกขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุทดแทนการปลูกกระเทียม เม่ือกระเทียมมีราคาต ่าลง แต่
ในทางกลบักนัเม่ือราคากระเทียมเพิ่มข้ึนก็ไม่ท าใหแ้ผนการผลิตเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากในแผนการ
ผลิตพื้นฐานมีการใชท้รัพยากรเตม็ท่ีเพื่อปลูกกระเทียมอยา่งเตม็ศกัยภาพแลว้ โดยเฉพาะเงินทุนในการ
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ผลิตพืช เน่ืองจากกระเทียมเป็นพืชท่ีมีตน้ทุนการผลิตสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัพืชชนิดอ่ืนๆ จึงไม่
สามารถเพิ่มพื้นท่ีปลูกกระเทียมไดอี้กภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยา่งจ ากดั และเง่ือนไขของเป้าหมายดา้น
ต่างๆ ทั้งดา้นปริมาณการใชส้ารเคมี ปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีและปริมาณการใชน้ ้าในฤดูแลง้  

แต่ในกรณีของราคาขา้วท่ีเพิ่มข้ึนนั้นส่งผลให้แผนการผลิตทั้ง 2 ฤดู เปล่ียนแปลงไป โดยมีการ
ปลุกพืชหลากหลายกวา่แผนการผลิตพืชพื้นฐาน มีการปลูกขา้วเพิ่มข้ึนทั้งขา้วเหนียวนาปีและขา้วเจา้
นาปี และมีการปลูกข้าวโพดเมล็ดพนัธ์ุ  สาเหตุท่ีมีการปลูกข้าวเพิ่มข้ึนเน่ืองมาจากข้าวมีการใช้
ทรัพยากรในการใกลเ้คียงกบัถัว่เหลือง ทั้งในดา้นตน้ทุน สารเคมี ปุ๋ยเคมี และแรงงาน เม่ือราคาขา้ว
เพิ่มสูงข้ึนท าให้ผลตอบแทนจากการปลูกขา้วสูงข้ึนตาม แผนการผลิตจึงแนะน าให้มีการปลูกขา้ว
เพิ่มข้ึนและลดการปลูกถัว่เหลืองท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า ส าหรับในฤดูแลง้ท่ีมีการปลูกขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุ
เพิ่มข้ึนมากจนไม่ปลูกกระเทียมเลย เน่ืองมาจากในฤดูฝนมีการใชเ้งินทุนเพื่อการผลิตขา้วเพิ่มข้ึนท าให้
เงินทุนส าหรับการเพาะปลูกในฤดูแลง้มีจ านวนนอ้ยลง การผลิตพืชในฤดูแลง้จึงตอ้งเลือกผลิตพืชท่ีมี
ตน้ทุนต ่าแต่ขณะเดียวกนัก็ให้ผลตอบแทนท่ีดี ดงันั้นจึงมีการเลือกปลูกขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุมากกว่า
การผลิตถัว่เหลืองท่ีแมจ้ะมีตน้ทุนการผลิตต ่า แต่ก็ใหผ้ลตอบแทนต ่าดว้ย 

 

 
ภาพท่ี 6.1 พื้นท่ีปลูกตามแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมแบบหลายเป้าหมาย 
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ภาพท่ี 6.2 แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกรณีมีการเปล่ียนแปลงราคากระเทียม 

 

 
ภาพท่ี 6.3 แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมของกลุ่มเกษตรกรเม่ือมีการเปล่ียนแปลงราคาเหนียวนาปีจาก 

10 บาท/กิโลกรัม เป็น 13 บาท/กิโลกรัม และขา้วเจา้นาปีจาก 12 บาท/กิโลกรัม เป็น 14 
บาท/กิโลกรัม 
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กระเทียมราคา 25 บาท/กก.
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