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 บทคดัย่อ  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมของเกษตรกรท่ีมียางพารา
เป็นพืชทางเลือก ในจงัหวดัเชียงราย โดยใชแ้บบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นตรงในการวางแผนการผลิต 
โดยพิจารณา ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราและพืชชนิดต่างๆ ความคุ้มค่าในการ
ลงทุนท าสวนยางพาราและแผนการผลิตท่ีเหมาะสมโดยมียางพาราเป็นพืชทางเลือก ในการเก็บขอ้มูล
จากเกษตรกรตวัอย่างจ านวน 100 ตวัอย่าง ในเขตอ าเภอเทิงและอ าเภอเชียงของจงัหวดัเชียงราย 
ประจ าปีการผลิต 2553/2554 ซ่ึงแบ่งเกษตรกรออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ ผลการศึกษาพบวา่ การลงทุนท าสวนยางพาราของเกษตรกรทั้ง 3 ฟาร์ม ตลอดอายุโครงการ 27 
ปี ภายใตอ้ตัราคิดลดท่ีร้อยละ 7 ต่อปี มีความคุม้ค่าในการลงทุนเน่ืองจากมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเป็นบวก
และเม่ือวเิคราะห์หาแผนการผลิตท่ีเหมาะสมโดยมียางพาราเป็นพืชทางเลือกภายใต้กรณีราคาผลผลิต
หรือตน้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึนหรือลดลง กรณีเกษตรกรขายผลผลิตขา้วในราคาตลาดหรือขายผลผลิต
ยางพาราในราคาประกนั ผลการศึกษายงัคงยืนยนัว่า ยางพาราเป็นพืชทางเลือกท่ีดีส าหรับเกษตรกร
จงัหวดัเชียงราย เน่ืองจากแผนการผลิตท่ีเหมาะสมในกรณีต่างๆ ยงัคงแนะน าให้เกษตรกรทั้ง 3 ขนาด
ฟาร์มปลูกยางพาราบนพื้นท่ีดอนและปลูกขา้วเหนียวนาปี ขา้วเหนียวนาปรัง ขา้วเจา้นาปรัง  ขา้วโพด
เล้ียงสัตวแ์ละแตงโมบนพื้นท่ีลุ่ม  
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ABSTRACT 

 The main objective of this study is to derive optimal crop production plans for farmers 
having para rubber as an alternative crop in Chiang Rai province. The analysis was made using 
Linear Programing model, with the cost, return, and worthiness associated with the investment on 
the on-farm establishment of para rubber of farmers in Chiang Rai Province. Data were collected 
through questionnaire from 100 samples of farmers in Thoeng and Chiang Khong Districts of 
Chiang Rai Province in 2010/1. Each farmer was divided in 3 group, small farm, medium farm and 
large farm. For the analysis of investment worthiness of establishing para rubber trees in three 
different farm size groups, the net present value (NPV) discount rate 7 % and the project period was 
set at 27 year, the para rubber project is worth investing. The optimal production obtained from the 
linear programing model by taking account a change up and changes down in both price and cost, 
rice in market price and para rubber in price policy. In addition para rubber as an alternative crop in 
Chiang Rai province and optimum crop production advice annual glutinous rice, water melon, 
maize and second season glutinous. 

 


