บทที่ 3
วิธีการศึกษา
3.1 ประชากรและการสุ่ มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครัวเรื อนเกษตรกรจังหวัดเชียงรายซึ่งมีจานวนทั้งสิ้ น
233,802 ครัวเรื อนในปี การผลิตที่ 2553/2554 (สานักงานการเกษตรจังหวัดเชียงราย, 2554)
3.1.2 การสุ่ มตัวอย่ าง
จากจานวนครัวเรื อนเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดเชี ยงรายจานวนทั้งสิ้ น 233,802 ครัวเรื อน โดย
ใช้สู ต รการค านวณของ Yamane (1993) (สมการที่ 7) จะได้จ านวนตัว อย่า งทั้ง สิ้ น 100 ตัว อย่า ง
จากนั้นจึงเลือกพื้นที่เพื่อเป็ นตัวแทนในการเก็บข้อมูลซึ่ งเลือกจากจานวนครัวเรื อนที่มีการทาการผลิต
ยางพาราเป็ นอันดับ ต้นๆของจังหวัดเชี ยงราย ซึ่ งได้แก่ อาเภอเทิ งและอาเภอเชี ยงของ แล้วจึ งแบ่ ง
จานวนตัวอย่างตามจานวนครั วเรื อนเกษตรกรของแต่ ล ะอ าเภอแบบถ่ วงน้ าหนัก จากจานวนรวม
ครัวเรื อนเกษตรกรในอาเภอเทิ งและอาเภอเชี ยงของ จึงได้จานวนเกษตรตัวอย่างในอาเภอเทิ ง 64
ตัวอย่างและอาเภอเชียงของอีก 36 ตัวอย่าง
n=

โดยที่
N
n
e

N

(7)

1+Ne2

คือ ขนาดประชากรทั้งหมด
คือ ขนาดตัวอย่างที่ตอ้ งการหา
คือ ค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่ มตัวอย่างที่ร้อยละ 10

ดังนั้นจานวนตัวอย่างของเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดเชียงรายจึงเท่ากับ
233,802

n = 1+(233,802)(0.1)2 ≈ 99.96

หรื อ

n

= 100
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ตารางที่ 3.1 แสดงจานวนครัวเรื อนเกษตรกรในแต่ละอาเภอของจังหวัดเชียงราย
อาเภอ
เชียงของ
เชียงแสน
เทิง
เวียงแก่น
แม่จนั
ดอยหลวง
เวียงเชียงรุ ้ง
พญาเม็งราย
เวียงชัย
เมือง
พาน
ขุนตาล
เวียงป่ าเป้ า
แม่สรวย
แม่ลาว
ป่ าแดด
แม่ฟ้าหลวง
แม่สาย
รวม

ครัวเรื อนเกษตรกรทั้งหมด
จานวน
ร้อยละ
(ครัวเรื อน)
12,903
5.52
9,382
4.01
23,221
9.93
5,772
2.47
14,155
6.05
7,443
3.18
6,260
2.68
8,610
3.68
11,162
4.77
30,308
12.96
20,786
8.89
7,102
3.04
14,196
6.07
22,395
9.58
9,170
3.92
7,792
3.33
15,808
6.76
7,337
3.14
233,802

100.00

จานวนเกษตรกรที่ทาสวนยางพารา
จานวน
ร้อยละ
(ครัวเรื อน)
3,240
17.89
2,227
12.30
1,957
10.80
1,653
9.13
1,572
8.68
1,555
8.58
1,547
8.54
1,296
7.16
1,278
7.06
600
3.31
278
1.53
278
1.53
241
1.33
195
1.08
101
0.56
95
0.52
18,113

ที่มา: สานักงานการเกษตรจังหวัดเชียงราย, 2554
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100.00

จานวนตัวอย่าง
(ครัวเรื อน)
36
64
100

3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.2.1 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้ทาการแบ่งประเภทของข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษาเป็ น 2
ประเภท คือ
1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราและพืช
เศรษฐกิจชนิ ดอื่นที่อาศัยอยูใ่ นอาเภอเทิงและอาเภอเชียงของ จังหวัดเชี ยงราย เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบสอบถามโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1) แบบสอบถามที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ทางการเกษตร
ของเกษตรกรที่ทาสวนยางพารา
1.2) แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของเกษตรกรใน
การทาการผลิตพืชชนิดอื่นๆ นอกจากยางพารา
แต่ละแบบสอบถามจะประกอบไปด้วยส่ วนย่อยๆ ได้ท้ งั หมด 4 ส่ วน ดัวยกันดังนี้คือ
ส่ วนที่ 1: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทัว่ ๆไปของเกษตรกร ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจสังคมของ
ครั ว เรื อ นเกษตรกรในกลุ่ ม ตัวอย่า ง ระดับ การศึ ก ษาของสมาชิ ก ในครั ว เรื อ น จานวนสมาชิ ก ใน
ครัวเรื อนและจานวนแรงงานในภาคการเกษตร
ส่ วนที่ 2: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดินในรอบปี การ
เพาะปลูก 2553/2554 หรื อในรอบปี การเพาะปลูกที่ผา่ นมา
ส่ วนที่ 3: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต ผลผลิต การจาหน่ายผลผลิตและรายได้จากการ
จาหน่ายผลผลิตในปี การผลิต 2553/2554 โดยแบ่งเป็ นส่ วนที่เกี่ยวกับยางพาราและส่ วนที่เกี่ยวกับพืช
อายุส้ ันอื่นๆ ดังนี้
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับยางพารา
1) ต้นทุนเริ่ มแรกประกอบไปด้วย ต้นทุนในการซื้ อกล้ายางพารา ค่าใช้จ่าย
ในการเตรี ยมพื้นที่ก่อนปลูก ต้นทุนค่าปุ๋ ย ฮอร์ โมนหรื อสารเร่ งต่างๆ ค่าน้ ามัน ค่าไฟฟ้ า ค่าไถพรวน
ระหว่างแถวและสารเคมีกาจัดศัตรู พืชต่างๆ ซึ่ งเป็ นต้นทุนเริ่ มแรกในการทาการผลิต
2) ต้นทุนในการดูแลรักษา ประกอบไปด้วย ต้นทุนค่ายากาจัดวัชพืช ค่าปุ๋ ย
ค่าน้ ามัน ค่าแรงงานในการดูแลรักษา
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3) ต้นทุ นในขณะที่ ยางพาราให้ผลผลิ ต ประกอบไปด้วย ต้นทุ นค่ าปุ๋ ย ค่ า
สารเคมีกาจัดศัตรู พืช ค่าอุปกรณ์ในการกรี ดยางและแปรรู ป ค่าแรงงานในการดูแลรักษา กรี ดและแปร
รู ปผลผลิต
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับพืชอายุส้ นั
1) ต้นทุนผันแปร ประกอบไปด้วย ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่ายา
ฆ่าหญ้า ค่าฮอร์ โมนพืช ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้ า แรงงานในการไถหรื อพรวนแปลงปลูก พรวน
ดิน ปลูก ปลูกซ่ อม ย้ายกล้า ใส่ ปุ๋ย ฉี ดหรื อหวานยาฆ่าหญ้าและยาคุมหญ้า การดายหญ้าและเก็บเกี่ยว
ผลผลิตไปขาย
2) ต้นทุนคงที่ ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายทางด้านเครื่ องจักรและเครื่ องมือที่
ใช้ในการผลิต ได้แก่ ต้นทุนในการซื้ อรถแทรกเตอร์ รถไถเดินตาม รถตัดหญ้า เครื่ องปลูก สปริ งเกอร์
อุปกรณ์ หรื อระบบน้ า เครื่ องสู บน้ า เครื่ องพ่นยา เครื่ องตัดหญ้า เครื่ องนวด เครื่ องสี ขา้ ว ค่าเจาะบ่ อ
บาดาล ค่าขุดสระน้ าค่าใช้จ่ายในการซื้ อรถพ่วงและรถปิ ดอัพ
ส่ วนที่ 4: ประกอบไปด้วยข้อมูลทางด้านรายได้ของเกษตรกรที่เกิดจากการประกอบอาชี พใน
ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรในปี การผลิ ตที่ 2553/2554 ได้แก่ รายได้ที่ เกิ ดจากการท า
กิจกรรมการผลิตพืชของเกษตรกร การเลี้ยงสัตว์ รับจ้าง การทาธุ รกิจส่ วนตัวและรายได้ที่เกิดจากการ
โอนจากลูกหลานมาสู่ เกษตรกรอีกด้วย นอกจากนั้นแล้วยังรวมไปถึ งรายละเอียดในการกูย้ ืม จานวน
หนี้ คงค้าง ความสามารถในการชาระหนี้ และอัตราดอกเบี้ ยในช่ วงก่ อนปี การเพาะปลูก 2553/2554
และในปี การเพาะปลูก 2553/2554
2) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลทางด้านกายภาพชีวภาพต่างๆเกี่ยวข้องกับสภาพพื้นที่
ที่ใช้ในการศึกษา อาทิ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนั้นแล้วยังมีรวมถึง
ข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับ ระดับราคายางพารา จานวนพื้นที่ที่เกษตรทาสวนยางพาราทั้งหมดในเขตพื้นที่
จังหวัดเชี ย งราย จานวนเกษตรกรที่ ท าสวนยางพาราในแต่ ล ะอาเภอของจังหวัดเชี ย งราย ปริ ม าณ
ผลผลิ ต ยางพาราเฉลี่ ย ต่ อ ไร่ ตั้ง แต่ ปี แรกจนถึ ง ปี สุ ดท้า ยของการใช้ ผ ลผลิ ต (ในงานวิ จ ัย ครั้ งนี้
กาหนดให้อายุยางพาราเท่ากับ 27 ปี ) ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวสามารถเก็บรวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ ได้แก่
เอกสารงานวิจยั บทความ วารสาร วิทยานิ พนธ์ รายงานการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น
สถาบัน วิจยั ยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สมาคมยางพาราแห่ ง ประเทศไทยและ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ส่ วน ด้วยกันคือ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิ งพรรณนาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ ซึ่ งมี รายละเอียดในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ
ดังนี้
3.3.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งพรรณนา
เพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 คือ เพื่อดูสภาพทางเศรษฐกิ จและสังคมของระบบการ
ผลิตที่มียางพาราเป็ นพืชทางเลือกของเกษตรกรจังหวัดเชี ยงรายในส่ วนที่ 1 ในแบบสอบถามโดยใช้
สถิติเบื้องต้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ในการอธิบาย
3.3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริมาณ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 และข้อที่ 3 คือ เพื่อทราบต้นทุนและผลตอบแทนจาก
การตัด สิ น ใจปลู ก พื ช ของเกษตรกรจังหวัด เชี ย งรายและเพื่ อ ทราบแผนการผลิ ต ที่ เหมาะสมของ
เกษตรกรจังหวัดเชี ยงรายดังนั้นในการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณครั้งนี้ จึงแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ส่ วน
ด้วยกันคื อ ได้แก่ การวิเคราะห์ ตน้ ทุนและผลตอบแทน การวิเคราะห์ แผนการผลิ ตที่เหมาะสมของ
เกษตรกรและการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
1) การวิเคราะห์ ต้นทุนและผลตอบแทน
ในการวิเคราะห์ ตน้ ทุ น และผลตอบแทนในครั้ งนี้ ได้แบ่ งการวิเคราะห์ ออกเป็ น 2
ส่ วนคือ ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน ผลตอบแทนจากยางพาราและต้นทุน ผลตอบแทนจากพืชอายุส้ ัน
โดยใช้ค่าเฉลี่ ยในการอธิ บายต้นทุ นคงที่ ต้นทุ นผันแปรที่เป็ นตัวเงิ น ต้นทุ นผันแปรที่ ไม่เป็ นตัวเงิ น
รายได้เหนื อต้น ทุ น ทั้งหมด รายได้เหนื อ ต้น ทุ น ผัน แปรที่ เป็ นเงิ น สดในส่ วนของการลงทุ น สวน
ยางพารา เนื่ องจากดังกล่าวเป็ นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 1 ปี ดังนั้นในการศึกษา ผูศ้ ึกษาจึง
วิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนในรู ปของมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ตลอดอายุโครงการ 27 ปี เพื่อทราบว่า
การลงทุนปลูกยางพาราของเกษตรกรในแต่ละกลุ่มให้ผลตอบแทนที่คุม้ ค่าต่อการลงทุนหรื อไม่ โดย
อาศัยค่า NPV เป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ คือ ถ้าค่า NPV มีค่ามากกว่าศูนย์หรื อมีค่าเป็ นบวกแสดงว่า
โครงการการนี้ มีความเหมาะสมที่จะลงทุ นแต่ถา้ ค่า NPV มีค่าน้อยกว่าศูนย์หรื อมีค่าติดลบ แสดงว่า
โครงการนี้ ไม่เหมาะที่จะลงทุนภายใต้อตั ราคิดลดที่ร้อยละ 7 ต่อปี โดยกาหนดให้ปีลงทุนเริ่ มแรกของ
เกษตรกรคือ ปี ที่ 0 และกาหนดให้ราคาผลผลิตคงที่ ปริ มาณผลผลิ ตเพิ่มขึ้นลดลงตามปริ มาณผลผลิ ต
ยางพาราในภาคใต้โดยมีรายละเอียดในการคานวณสมการต่างๆดังนี้
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การหามูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ คือ ผลรวมของผลตอบแทนสุ ทธิของโครงการ
NPV = ∑nt=0

Rt
(1+i)t

− ∑𝑛𝑡=0

Ct
(1+i)t

(8)

โดยที่
NPV
Rt
Ct
i
t

คือ มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
คือ ผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราปี ที่ t
คือ ต้นทุนจากการปลูกยางพาราในปี ที่ t
คือ อัตราดอกเบี้ยหรื ออัตราคิดลดร้อยละ 7 ต่อปี
คือ ระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปี ที่ 25

2) การวิเคราะห์ แผนการผลิตพืชโดยอาศัยแบบจาลองเชิงเส้ นตรง
การวิเคราะห์แผนการผลิ ตโดยใช้แบบจาลองเชิ งเส้นครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่ วนหลัก
ๆ คือ ฟั งก์ชนั่ วัตถุประสงค์ ซึ่ งเป็ นสมการแสดงผลรวมมูลค่าปั จจุบนั ของรายได้เหนื อต้นทุนผันแปร
จากกิ จกรรมการผลิ ตต่างๆของเกษตรกรและสมการเงื่ อนไขหรื อสมการข้อจากัด ซึ่ งเป็ นสมการที่
แสดงสัดส่ วนของการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมการผลิตภายใต้ปัจจัยการผลิตจานวนหนึ่ ง
ดังนั้นในการสร้างแบบจาลองครั้งนี้จึงเป็ นการนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ราคาที่เกษตรกรขายได้
ผลผลิตต่อไร่ ของพืชแต่ละชนิ ดและข้อจากัดทางด้านพื้นที่ เงินทุน แรงงานการผลิตของเกษตรกร ซึ่ ง
ในแบบจาลองนี้ ได้แบ่งออกเป็ น 3 ฟาร์ ม คือ ฟาร์ มที่ มีขนาดเล็ก ฟาร์ มขนาดกลางและฟาร์ มขนาด
ใหญ่ เนื่ องจากพื้นที่ที่ทาการศึกษาเป็ นพื้นที่ที่กาลังเริ่ มปลูกยางพารา จึงยังไม่มีเกษตรกรคนใดปลูกจน
ครบ 27 ปี ดังนั้นจึ งจาเป็ นต้องตั้งสมมุ ติฐานทั้งทางด้านราคาและปริ มาณผลผลิ ตยางพาราที่ อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีขอ้ สมมุติฐานดังนี้
2.1) กาหนดให้เกษตรกรขายผลผลิตยางแผ่นดิบเท่ากับ 61 บาทต่อกิโลกรัม
และยางก้อนถ้วยเท่ากับ 37 บาทต่อกิโลกรัมตั้งแต่ช่วงปี ที่ 3-9 เนื่องจากราคาดังกล่าวเป็ นราคาเฉลี่ ยที่
เกษตรกรได้รับจากการขายผลผลิตยางแผ่นดิบและยางก้อนถ้วยในปี การผลิต 2552/2553
2.2) ก าหนดให้ ก ารพยากรณ์ ต้น ทุ น ยางพาราในอนาคต เท่ ากับ ต้น ทุ น ปี
สุ ดท้ายที่ เกษตรกรกาลังทาการผลิ ตอยู่ จากการสารวจเกษตรกรในพื้นที่ มีระยะเวลามาปลู กมาแล้ว
สู งสุ ด 8 ปี และช่ วงระยะเวลาที่ ย างพาราให้ ผ ลผลิ ตจะมี ต้น ทุ นการผลิ ตในแต่ ล ะปี ไม่ แตกต่ างกัน
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงสมมุติให้ตน้ ทุนการผลิตในปี ที่ 9-27 เท่ากับต้นทุนในปี ที่ 8
2.3) กาหนดให้แนวโน้มปริ มาณผลผลิตยางพาราในอนาคตของเกษตรกรที่
ท าการผลิ ตเท่ ากับ ส่ วนต่ างระหว่างปริ มาณผลผลิ ตยางพาราเฉลี่ ย ของภาคใต้ และปริ มาณผลผลิ ต
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ยางพาราเฉลี่ยในภาคเหนื อ เนื่ องจากยังไม่มีเกษตรกรในภาคเหนื อรายใดที่ปลูกยางพาราจนครบอายุ
โครงการคือ 27 ปี แต่สาหรับในภาคใต้น้ นั พบว่า มีเกษตรกรเป็ นจานวนมากที่ผลผลิตยางพาราจนครบ
อายุโครงการท าให้มี ขอ้ มูลที่ มากพอที่ จะนามาเป็ นบรรทัดฐานในการประมาณการเพื่ อ หาปริ มาณ
ผลผลิตยางพาราเฉลี่ยในภาคเหนือต่อไป
นอกจากนั้น แล้วในแต่ ล ะแบบจาลองยัง มี พื ช แข่ ง ขัน ในแต่ พ้ื น ที่ แตกต่ างกัน ไป โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งแบบจาลองออกเป็ น 3 แบบจาลองตามขนาดฟาร์ม คือ
แบบจาลองที่ 1 ฟาร์มขนาดเล็ก
พืชแข่งขันบนที่ดอน คือ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พืชแข่งขันบนที่ลุ่ม (ฝน) คือ ข้าวเหนียวนาปี
พืชแข่งขันบนที่ลุ่ม(แล้ง) คือ ข้าวเหนียวนาปรัง ข้าวเจ้านาปรัง ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ แตงโมถัว่
เขียวและหอมแดง
แบบจาลองที่ 2 ฟาร์มขนาดกลาง
พืชแข่งขันบนที่ดอน คือ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พืชแข่งขันบนที่ลุ่ม(ฝน) คือ ข้าวเหนียวนาปี
พืชแข่งขันบนที่ลุ่ม(แล้ง) คือ ข้าวเหนียวนาปรัง ข้าวเจ้านาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แตงโม ถัว่ เขียว
แบบจาลองที่ 3 ฟาร์ มขนาดใหญ่
พืชแข่งขันบนที่ดอน คือ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พืชแข่งขันบนที่ลุ่ม(ฝน) คือ ข้าวเหนียวนาปี
พืชแข่งขันบนที่ลุ่ม(แล้ง) คือ ข้าวเหนี ยวนาปรัง ข้าวเจ้านาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แตงโม ถัว่ เขียว
โดยมีกรอบกว้างๆของโครงสร้างแบบจาลองโปรแกรมเชิงเส้นที่ใช้ในการศึกษาดังนี้
ฟังชัน่ วัตถุประสงค์
9

n

9

MAX Z = ∑ 𝐹𝑡 𝑋𝑡 + ∑ ∑ B𝑗𝑡 Y𝑗𝑡
𝑡=1

(9)

j=1 t=1

ภายใต้ขอ้ จากัด
n

9

∑ ∑(𝑎𝑖𝑡 𝑋𝑡 +𝑑𝑖𝑡 𝑌𝑗 ) ≤

𝑏𝑖𝑡

(10)

i=1 𝑡=1

𝑋t , 𝑌𝑗 , 𝐵𝑗𝑡 , 𝐹𝑗 ≥ 0
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(11)

โดยที่
Z

คือ

Ft

คือ

Bjt

คือ

Xt
Yjt

คือ
คือ

ait

คือ

dit

คือ

bit
j

คือ
คือ

i

คือ

t
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ยอดรวมของมูลค่าปั จจุบนั ของรายได้เหนือต้นทุนผันแปรที่
เกษตรกรได้รับจาก ระบบการผลิตพืชใน 1 ปี (หน่วย: บาทต่อไร่ )
มูลค่าปั จจุบนั ของรายได้เหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ยต่อช่วงเวลาที่ t
ของกิจกรรมการผลิตยางพารา (หน่วย: บาทต่อไร่ )
มูลค่าปัจจุบนั ของรายได้เหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ยต่อช่วงเวลาที่ t
ของกิจกรรมการปลูกพืชแข่งขัน (หน่วย: บาทต่อไร่ )
กิจกรรมการปลูกยางพารา ณ ช่วงเวลาที่ t (หน่วย: ไร่ )
กิจกรรมทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชแข่งขันและ
กิจกรรมอื่นๆที่ j ในช่วงเวลาที่ t (หน่วย: ไร่ )
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของจานวนการใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อผลิตยางพารา
หรื อเงื่อนไขการใช้ปัจจัยการผลิต i ในช่วงเวลาที่ t
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของจานวนการใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อผลิตพืชแข่งขัน
หรื อเงื่อนไขการใช้ปัจจัยการผลิต i ในช่วงเวลาที่ t
ข้อจากัดหรื อเงื่อนไขในการใช้ปัจจัยการผลิต i ในช่วงเวลาที่ t
กิจกรรมการปลูกพืชและกิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทาง
การเกษตรที่เกษตรกรมีอยู่ ซึ่ งได้แก่ การเพาะปลูกพืชแข่งขัน การเลี้ยงสัตว์
การกู้ยื ม เงิ น การขายผลผลิ ต และการโอนปั จ จัย การผลิ ต ต่ า งๆ โดยที่ j =
1,2,3,…,n
จานวนทรัพยากรหรื อเงื่อนไขต่างๆที่กาหนดขึ้นในการทากิจกรรมการผลิต
ที่ i ได้แก่ ที่ ดิน ทุน แรงงานที่ใช้ในการผลิ ตยางพารา ข้าวเหนี ยวนาปี ข้าว
เหนี ยวนาปรัง ข้าวจ้าวนาปรัง ข้าวโพด แตงโม ถัว่ เขียว หอมและกิ จกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ i = 1,2,3,…,n
ช่วงระยะเวลา ซึ่ งสามารถแบ่งเป็ น 9 ช่วง ช่วงละ 3 ปี โดย
ช่วงเวลาที่เกษตรกรปลูกต้นยางพาราในปี ที่ 0-3
ช่วงเวลาที่เกษตรกรปลูกต้นยางพาราในปี ที่ 4-6
ช่วงเวลาที่เกษตรกรปลูกต้นยางพาราในปี ที่ 7-9
ช่วงเวลาที่เกษตรกรปลูกต้นยางพาราในปี ที่ 10-12
ช่วงเวลาที่เกษตรกรปลูกต้นยางพาราในปี ที่ 13-15
ช่วงเวลาที่เกษตรกรปลูกต้นยางพาราในปี ที่ 16-18
ช่วงเวลาที่เกษตรกรปลูกต้นยางพาราในปี ที่ 19-21
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t8
t9

คือ
คือ

ช่วงเวลาที่เกษตรกรปลูกต้นยางพาราในปี ที่ 22-24
ช่วงเวลาที่เกษตรกรปลูกต้นยางพาราในปี ที่ 25-27

ความหมายของฟังก์ชั่นการผลิต
สมการที่ (9)

แสดงถึง วัตถุประสงค์เพื่อหาแผนการผลิตพืชที่เหมาะสม โดยที่ก่อให้เกิด
รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรที่คาดว่าจะได้รับสู งที่สุด

สมการที่ (10) แสดงถึง ข้อจากัดของการใช้ปัจจัยการผลิตชนิ ดต่างๆ อันได้แก่ ขนาดที่ดิน
ถือครองทางการเกษตร แรงงานในครัวเรื อน แรงงานจ้าง เงินทุนที่ใช้ในการ
ดาเนิ นกิ จกรรมการผลิ ตพืชชนิ ดที่ j ในช่ วงเวลาที่ t โดยมีการกาหนดให้มี
การใช้ปัจจัยการผลิตไม่เกินปริ มาณที่มีอยูอ่ ย่างจากัดจานวนหนึ่ง
สมการที่ (11) แสดงถึง เงื่อนไขบังคับของแบบจาลองโปรแกรมเชิ งเส้นตรงที่ทุกตัวแปร
จะต้องมีค่าไม่นอ้ ยกว่าศูนย์
แบบจาลองแผนการผลิ ตดังกล่าวประกอบไปด้วยกิ จกรรมการผลิตพืชชนิ ดต่างๆ ทั้งหมด 9
ช่วงเวลา ประกอบไปด้วย กิ จกรรมการผลิ ต การจ้างแรงงาน การกูย้ ืมในฟาร์ มขนาดเล็กทั้งหมด 244
กิจกรรม ฟาร์ มขนาดกลาง 235 กิจกรรมและฟาร์ มขนาดใหญ่ 235 กิจกรรม นอกจากนี้แล้วยังประกอบ
ไปด้วยข้อกาจัดและเงื่อนไขทางด้านที่ดิน การโอนที่ปลูกยางพารา จานวนแรงงงานครัวเรื อน จานวน
เงินทุน เงินกู้ รายได้รวม ค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน การโอนปั จจัยการผลิตทั้งหมด 163 กิจกรรมในทุก ๆ
ฟาร์ ม โดยกาหนดให้กิจกรรมที่เกี่ ยวกับยางพาราเป็ น X และกิ จกรรมเกี่ ยวกับพืชแข่งขันเป็ น Y ซึ่ ง
กิจกรรมและข้อจากัดต่างๆ จะมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
ความหมายของตัวแปรของกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการผลิต พืช ที่ศึกษาในแบบจาลองของ
เกษตรกรทั้ง 3 ฟาร์ ม
กิจกรรมการผลิต
X1- X18

X19- X27
X28- X36

หมายถึ ง กิ จกรรรมการผลิ ตยางพาราในช่ วงระยะเวลาที่ 1-9 ซึ่ งการผลิ ต
ดังกล่าวแบ่งออกเป็ นการผลิ ตยางแผนดิ บ 9 กิ จกรรมและการผลิ ต
ยางก้อนถ้วยอีก 9 กิจกรรม (หน่วย: ไร่ )
หมายถึง กิจกรรมการผลิตข้าวเหนียวนาปี ตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9 (หน่วย: ไร่ )
หมายถึง กิจกรรมการผลิตข้าวเหนียวนาปรังตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9
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X37- X45
X46- X63

X64- X72
X73- X81
X82- X99

(หน่วย: ไร่ )
หมายถึง กิจกรรมการผลิตข้าวเจ้านาปรังตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9
(หน่วย: ไร่ )
หมายถึง กิจกรรมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้ งั แต่ช่วงเวลาที่ 1-9 ซึ่งการผลิต
ดังกล่าวแบ่งออกเป็ นการผลิตในพื้นที่ดอน 9 กิจกรรมและการผลิต
ในพื้นที่ลุ่มอีก 9 กิจกรรม (หน่วย: ไร่ )
หมายถึง กิจกรรมการผลิตแตงโมตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9 (หน่วย: ไร่ )
หมายถึง กิจกรรมการผลิตหอมแดงตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9 (หน่วย: ไร่ )
หมายถึง กิจกรรมการผลิ ตถัว่ เขียวตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9 ซึ่ งการผลิ ตดังกล่าว
แบ่งออกเป็ นการผลิตในพื้นที่ดอน 9 กิจกรรมและการผลิตในพื้นที่
ลุ่มอีก 9 กิจกรรม (หน่วย: ไร่ )

กิจกรรมการเช่ าทีด่ ิน
X100- X108

หมายถึง กิจกรรมการเช่าที่ดินในช่วงปี 1-9 ปี (หน่วย: ไร่ )

กิจกรรมการจ้ างแรงงาน
X109- X217

หมายถึง กิจกรรมการจ้างแรงงานในการผลิตพืชชนิดต่างๆตั้งแต่ช่วงที่ 1-9
ช่วงละ 12 เดือน (หน่วย: วันทางาน)

กิจกรรมการกู้ยมื เงิน
X218- X226

หมายถึง กิจกรรมการกูย้ มื เพื่อใช้ในการผลิตพืชชนิดต่างๆตั้งแต่ช่วง
ระยะเวลาที่ 1-9 (หน่วย: บาท)

กิจกรรมการรวมรายได้
X227- X235
X236- X244

หมายถึง กิจกรรมการรวมรายได้เมื่อสิ้ นฤดูการผลิตตั้งแต่
ช่วงเวลาที่ 1-9 (หน่วย: บาท)
หมายถึง กิจกรรมการออมเงินทุนคงเหลือของเกษตรกรหลังชาระ
หนี้ต้ งั แต่ช่วงเวลาที่ 1-9 (หน่วย: บาท)
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ความหมายของข้ อจากัดและเงื่อนไขต่ างๆของแบบจาลอง
ข้ อจากัดทางด้ านทีด่ ิน
R1 – R 9
R10 – R18
R19 – R27

หมายถึง สมการข้อจากัดของจานวนที่ดินที่เกษตรกรสามารถทากิจกรรม
การผลิตยางพาราตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9 (หน่วย: ไร่ )
หมายถึง สมการข้อจากัดของจานวนที่ดินที่เกษตรกรสามารถทากิจกรรม
การผลิตพืชอายุส้ นั ในช่วงฤดูฝนตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9 (หน่วย: ไร่ )
หมายถึง สมการข้อจากัดของจานวนที่ดินที่เกษตรกรสามารถทากิจกรรม
การผลิตพืชอายุส้ นั ในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9 (หน่วย: ไร่ )

เงื่อนไขการโอนทีด่ อน
R28 – R36

หมายถึง กิจกรรมการโอนดอนตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9 (หน่วย: ไร่ )

ข้ อจากัดทางด้ านแรงงาน
R37– R145

หมายถึ ง เงื่ อ นไขแสดงข้อ จากัด ขั้น สู งของการใช้แ รงงานครั วเรื อ นและ
แรงงานแลกเปลี่ยนในภาคการเกษตรที่เกษตรกรสามารถนาไปใช้
ในการผลิตพืชชนิดต่างๆในแต่ละเดือน ตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9
(หน่วย: วันทางาน)

ข้ อจากัดทางด้ านเงินทุน
R146– R154

หมายถึง ข้อจากัดทางด้านเงินทุนของเกษตรกรที่สามารถนาไปใช้ใน
กิจกรรมการผลิตพืชชนิดต่างๆตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9 (หน่วย: บาท)

ข้ อจากัดทางด้ านเงินกู้
R155 – R163

หมายถึง ข้อจากัดทางด้านเงินกูข้ องเกษตรกรที่สามารถกูย้ ืมเพื่อนามาใช้ใน
การทากิจกรรมการผลิตพืชชนิดต่างๆตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9 (หน่วย: บาท)

เงื่อนไขการใช้ หนี้
R164 – R172

หมายถึง กาหนดให้เกษตรกรมีเงื่ อนไขที่จะต้องใช้หนี้ เท่ากับเงิ นกูบ้ วกกับ
อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9 (หน่วย: บาท)
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เงื่อนไขทางด้ านค่ าใช้ จ่ายในครัวเรือน
R173 – R181

หมายถึง กาหนดให้เกษตรกรมีเงื่อนไขที่จะต้องมีรายได้จานวนหนึ่งเพื่อใช้
จ่ายในครัวเรื อนตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9 (หน่วย: บาท)

ความหมายของค่ าสั มประสิ ทธิ์ทเี่ กีย่ วข้ องกับการผลิตพืชทีศ่ ึกษาในแบบจาลอง
b1 – b9
b10 – b18
b19 – b27
b28 – b36
b37 – b45

b46 – b54

หมายถึง ขนาดพื้นที่ที่เกษตรกรมีอยูเ่ พื่อใช้ในการผลิตบนพื้นที่ดอน
(ยางพาราและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9 (หน่วย: ไร่ )
หมายถึง ขนาดพื้นที่ที่เกษตรกรมีอยูเ่ พื่อใช้ในการผลิตพืชอายุส้ นั ในที่ลุ่มฝน
ตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9 (หน่วย: ไร่ )
หมายถึง ขนาดพื้นที่ที่เกษตรกรมีอยูเ่ พื่อใช้ในการผลิตพืชอายุส้ นั ในที่ลุ่ม
แล้งตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9 (หน่วย: ไร่ )
หมายถึง จานวนเงินทุนที่ครัวเรื อนมีอยูใ่ นการทากิจกรรมการ
ผลิตพืชชนิดต่างๆ ตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9 (หน่วย: บาท)
หมายถึง จานวนเงินกูท้ ี่ครัวเรื อนสามารถกูไ้ ด้จากแหล่งเงินกูใ้ น
การทากิจกรรมการผลิตพืชชนิดต่างๆตั้งแต่ช่วงเวลาที่ 1-9
(หน่วย: บาท)
หมายถึง จานวนแรงงานครัวเรื อนและแรงงานแลกเปลี่ยนที่
เกษตรกรนามาใช้ในกิจกรรมการผลิตพืชชนิดต่างๆตั้งแต่ช่วงเวลา
ที่ 1-9 (หน่วย: วันทางาน)

โครงสร้ างแบบจาลองโดยย่อของแบบจาลองโปรแกรมเชิงเส้ น
ในการสร้างแบบจาลองโปรแกรมเชิ งเส้นครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่ วนด้วยกันคือ กิจกรรมการ
ผลิต (ตามแนวนอน) และส่ วนที่เกี่ยวข้องกับข้อจากัดหรื อเงื่อนไขในการเพาะปลูก (ตามแนวตั้ง) โดย
แบ่งแบบจาลองออกเป็ น 9 ช่ วง ช่ วงละ 3 ปี ซึ่ งสามารถเขียนโครงสร้ างโดยย่อใน 1 ช่ วงเวลาได้ดงั
ตารางที่ 3.1 โดยให้ 1 แสดงถึงการมีกิจกรรมการผลิตหรื อการโอนปั จจัยการผลิตชนิ ดนั้นๆและ -1 คือ
การรับโอนปั จจัยการผลิตและกาหนดให้
bij
คือ ข้อจากัดทางด้านต่างๆ
Xij
คือ กิจกรรมการผลิตยางพารา ในช่วงเวลาต่างๆ
Yij
คือ กิจกรรมการผลิตพืชแข่งขันอื่นๆในช่วงเวลาต่างๆ
[N] คือ ผลตอบแทนที่ได้จากการทาการผลิตพืชชนิดต่างๆ
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[C]
[r]

คือ ต้นทุนการผลิตพืชชนิดต่างๆ
คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
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ฟังก์ชนั วัตถุประสงค์
ที่ดิน
Rij
ที่ดินเช่า
Rij
การโอนที่ดิน
Rij
แรงงาน
Rij
เงินทุนตนเอง
Rij
เงินกู้
Rij
สมดุลเงินสด
Rij
การใช้หนี้+ค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน Rij
ค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน
Rij
ที่มา: จากการศึกษา

ปริ มาณข้อจากัด

ข้อจากัด/กิจกรรมการผลิต

ความสัมพันธ์

ตารางที่ 3.2 โครงสร้างโดยย่อของแบบจาลองโปรแกรมเชิงเส้นของเกษตรกรที่ใช้ในการศึกษา

≤
≤
=

bij
bij
0
bij
bij
bij
0
0
bij

≤
≤
≤
=
=
=

กิจกรรม
การผลิต
Xt1-t9, Yt1-t9
[N]
aij…aij

ที่ดินเช่า
Yt1-t9
[C]
-1
1

การจ้างงาน การกูเ้ งิน
Xt1-t9, Yt1-t9 Xt1-t9, Yt1-t9
[C]
[r]

1t…-1t+1
[I]
[C]

[C]

-1[I]
[C]

[N]

-[C]

-[C]

รายได้
คงเหลือ
Xij

ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรื อน เงินออม
Xt1-t9, Yt1-t9 Xt1-t9, Yt1-t9

-1
1
-1[r]

-1
1

-1
1

-1

การวิเคราะห์ ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
แผนการผลิ ตที่ เหมาะสมที่ ได้จากแบบจาลองพื้นฐานนั้น เป็ นการศึ กษาภายใต้ขอ้ สมมุ ติที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการผลิ ต กิ จกรรมการผลิ ต กิ จกรรมการขายและราคาผลผลิ ตคงที่
ตลอดระยะเวลาในการวิเคราะห์ แต่ในความเป็ นจริ งแล้วปั จจัยการผลิตหรื อเงื่ อนไขการผลิ ตต่างๆมี
การเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ดัง นั้ น เพื่ อ ทราบว่ า เมื่ อ ราคาปั จ จัย การผลิ ต และราคาขายผลผลิ ต
เปลี่ ย นแปลงไปจะมี ผ ลต่ อ การเลื อ กปลู ก พื ช ชนิ ด ต่ างๆอย่างไรและเกษตรกรจะยัง คงเลื อ กปลู ก
ยางพาราเป็ นพืชทางเลื อกต่อไปหรื อไม่ ดังนั้นในการวิเคราะห์ ความอ่อนไหวครั้งนี้ จึงได้แบ่งเป็ น 6
กรณี ดงั นี้
กรณี ที่ 1 แผนการผลิตที่เหมาะสมกรณี เกษตรกรกูไ้ ด้จากัด
กรณี ที่ 2 แผนการผลิตที่เหมาะสมกรณี เกษตรกรกูไ้ ด้ไม่จากัด
กรณี ที่ 3 แผนการผลิตที่เหมาะสมกรณี เกษตรกรขายผลผลิตข้าวในราคาตลาด
กรณี ที่ 4 แผนการผลิตที่เหมาะสมกรณี เกษตรกรขายผลผลิตยางพาราในราคาประกัน
กรณี ที่ 5 แผนการผลิตที่เหมาะสมกรณี ตน้ ทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
กรณี ที่ 6 แผนการผลิตที่เหมาะสมกรณี ตน้ ทุนการผลิตลดลง
กรณี ที่ 7 แผนการผลิตที่เหมาะสมกรณี ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น
กรณี ที่ 8 แผนการผลิตที่เหมาะสมกรณี ราคาผลผลิตลดลง
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