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บทที ่7 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

7.1 สรุปผลการศึกษา 

อ ำเภอเทิงและอ ำเภอเชียงของ เป็นอ ำเภอหน่ึงในจงัหวดัเชียงรำยท่ีประชำกรส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นอำชีพหลกั มีกำรเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่ำงๆตลอดทั้งปี ไดแ้ก่ 
ยำงพำรำ ขำ้วเหนียวนำปี ขำ้วเหนียวนำปรัง ขำ้วเจำ้นำปรัง ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์ถัว่เขียว หอมแดงและ
แตงโม แต่อยำ่งไรก็ตำมเกษตรกรยงัคงตอ้งเผชิญกบัควำมส่ียงทำงดำ้นรำยไดเ้หนือตน้ทุนผนัแปร อนั
เน่ืองมำจำกควำมผนัผวนของรำคำ ปริมำณผลผลิตและต้นทุนกำรผลิต ท ำให้กำรตดัสินใจของ
เกษตรกรในกำรเลือกพืชเพื่อเพำะปลูกตอ้งค ำนึกถึงรำยไดเ้หนือตน้ทุนผนัแปรท่ีจะเกิดข้ึนเป็นหลกั 
ดงันั้นในกำรศึกษำคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อหำแบบจ ำลองท่ีเหมำะสมในกำรตดัสินใจเลือกปลูกพืช
ของเกษตรกรภำยใต้เง่ือนไขทำงด้ำนกำยภำพ เศรษฐกิจตำมเง่ือนไขต่ำงๆโดยมียำงพำรำเป็นพืช
ทำงเลือกและเพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะในกำรเลือกใชท้รัพยำกรท่ีมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดัของเกษตรกรในแต่ละ
ฟำร์มอยำ่งเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

เน่ืองจำกยำงพำรำเป็นพืชท่ีมีอำยุยืนให้ผลผลิตมำกกว่ำ 1 ปี ดงันั้นในกำรศึกษำคร้ังน้ีจึงท ำ
กำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนจำกกำรผลิตยำงพำรำ ได้แบ่งเป็นทั้งหมด 9 ช่วง ช่วงละ 3 ปี 
ตั้งแต่ปีแรกท่ีท ำกำรปลูก เม่ือวิเครำะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนในรูปของมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิตลอดอำยุ
โครงกำร พบว่ำ กำรลงทุนปลูกยำงพำรำตลอดอำยุโครงกำร 27 ปีของเกษตรกรทั้ ง 3 ฟำร์ม ให้
ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ำต่อกำรลงทุนเน่ืองจำกมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของเกษตรกรทั้ง 3 ฟำร์มมีค่ำเป็นบวก
โดยท่ีเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตยำงก้อนถ้วยในฟำร์มขนำดใหญ่มีมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิมำกท่ีสุดเท่ำกบั 
34,461.61 บำทรองลงมำคือเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงและขนำดเล็กตำมล ำดบั ส ำหรับเกษตรกรท่ี
ท ำกำรผลิตยำงแผ่นดิบ พบว่ำ เกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่มีมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิมำกท่ีสุดเท่ำกับ 
29,216.31 บำทรองลงมำคือเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงและขนำดเล็กตำมล ำดบั  

จำกนั้นจึงน ำส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนและรำยไดเ้หนือตน้ทุนผนัแปรไปวำงแผนกำรผลิต ซ่ึง
สำมำรถสรุปได้ว่ำ โดยเฉล่ียแล้วแผนกำรผลิตเดิมของเกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กจะเลือกปลูก
ยำงพำรำเฉล่ีย 1.52 ไร่ ล ำไยเฉล่ีย 1.03 ไร่ ขำ้วเหนียวนำปีเฉล่ีย 9.52 ไร่ ขำ้วเหนียวนำปรังเฉล่ีย 0.31 
ไร่ ขำ้วเจำ้นำปรังเฉล่ีย 3.79 ไร่ ขำ้วโพดเล้ียงสัตวเ์ฉล่ีย 2.78 ไร่ ถัว่เขียวเฉล่ีย 0.18 ไร่ แตงโมเฉล่ีย 
0.16 ไร่และหอมแดงเฉล่ีย 0.18 ไร่ จำกกำรผลิตดงักล่ำว ท ำให้เกษตรกรมีรำยไดเ้ฉล่ีย 169,260.65 
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บำทต่อครัวเรือนต่อปี ส ำหรับเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงพบวำ่ โดยเฉล่ียแลว้เกษตรกรท ำกำรผลิต
ยำงพำรำเฉล่ีย 6.37 ไร่ ล ำไยเฉล่ีย 1.35 ไร่ ขำ้วเหนียวนำปีเฉล่ีย 19.30 ไร่ ขำ้วเหนียวนำปรังเฉล่ีย 2.59 
ไร่ ขำ้วเจำ้นำปรังเฉล่ีย 4.54 ไร่ ขำ้วโพดเล้ียงสัตวเ์ฉล่ีย 7.25 ไร่ ถัว่เขียวเฉล่ีย 0.20 ไร่และแตงโมเฉล่ีย 
0.86 ไร่ จำกกำรผลิตดงักล่ำว ท ำให้เกษตรกรมีรำยไดเ้ฉล่ีย 351,409.29 บำทต่อครัวเรือนต่อปี สุดทำ้ย
คือ เกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่ ปลูกยำงพำรำเฉล่ีย 3.58 ไร่ ล ำไยเฉล่ีย 1.83 ไร่ ขำ้วเหนียวนำปีเฉล่ีย 
28 ไร่ ขำ้วเหนียวนำปรังเฉล่ีย 8.38 ไร่ ขำ้วเจำ้นำปรังเฉล่ีย 11.70 ไร่ ขำ้วโพดเล้ียงสัตวเ์ฉล่ีย 5.15 ไร่ 
ถัว่เขียวเฉล่ีย 1.60 ไร่และแตงโมเฉล่ีย 0.50 ไร่ จำกกำรผลิตดังกล่ำวท ำให้เกษตรกรมีรำยได้เฉล่ีย 
385,889.87 บำทต่อครัวเรือนต่อปี  

 เม่ือวิเครำะห์แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมพบวำ่ เกษตรกรทั้ง 3 กลุ่มควรเลือกปลูกยำงพำรำเต็ม
จ ำนวนในพื้นท่ีดอน ตั้ งแต่ช่วงท่ี 1-9 แต่ในท่ีลุ่มเกษตรกรจะเลือกผลิตพืชแต่ละชนิดแตกต่ำงกัน 
(ตำรำงท่ี 6.7-6.10) นอกจำกนั้นแลว้ยงัมีกำรวเิครำะห์แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมในกรณีต่ำงๆ อำทิ กรณี
ตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนและลดลง กรณีรำคำผลผลิตเพิ่มข้ึนและลดลง กรณีท่ีเกษตรกรขำยผลผลิตขำ้ว
เหนียวนำปี ขำ้วเหนียวนำปรัง ขำ้วเจำ้นำปรัง ในรำคำตลำดและกรณีท่ีเกษตรกรสำมำรถขำยผลผลิต
ยำงพำรำได้ในรำคำประกนัจำกนโยบำยของรัฐบำล พบว่ำ ในกรณีท่ีตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึน รำยได้
เหนือตน้ทุนผนัแปรของเกษตรกรก็จะยิ่งน้อยลง กำรกูย้ืมจะยิ่งมำกข้ึน แต่เม่ือตน้ทุนกำรผลิตลดลง
มำกเท่ำไร เกษตรกรจะมีรำยไดเ้หนือตน้ทุนผนัแปรมำกข้ึนเท่ำนั้น กำรกูย้ืมก็จะลดลง ในทำงตรงกนั
ขำ้มเม่ือรำคำผลผลิตเพิ่มข้ึน รำยไดเ้หนือตน้ทุนผนัแปรของเกษตรกรในแต่ละฟำร์มจะเพิ่มมำกข้ึน 
กำรกูย้ืมลดลง แต่เม่ือรำคำผลผลิตลดลงรำยไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนผนัแปรของเกษตรกรในแต่ละฟำร์ม
จะยิง่ลดลงและกำรกูย้มืจะเพิ่มสูงข้ึน 

 ในกรณีท่ีอนุญำตให้เกษตรกรขำยผลผลิตขำ้วเหนียวนำปี ขำ้วเหนียวนำปรังและขำ้วเจำ้นำ
ปรังในรำคำ 13.03 11.45และ 7.98 บำทต่อกิโลกรัม ซ่ึงเป็นรำคำตลำดท่ีเกษตรกรสำมำรถขำยได้
พบว่ำ เกษตรกรในทุกขนำดฟำร์มมีรำยได้สุทธิเหนือต้นทุนผนัแปรน้อยลงจำกแผนกำรผลิตท่ี
เหมำะสมกรณีกูไ้ดจ้  ำกดั โดยท่ีเกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กและขนำดกลำงมีรำยไดเ้หนือตน้ทุนผนั
แปรลดลงเท่ำกบั 152,366.15 บำทและ 283,611.86 บำท เกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่จะมีรำยได้
เหนือตน้ทุนผนัแปรลดลงเท่ำกบั  503,982.84 บำท  

 ในกรณีท่ีเกษตรกรขำยผลผลิตยำงพำรำในรำคำประกนักิโลกรัมละ 90 บำทส ำหรับยำงแผ่น
ดิบและกิโลกรัมละ 45 บำทส ำหรับยำงกอ้นถว้ย พบวำ่ เกษตรกรในแต่ละขนำดฟำร์มมีรำยไดสุ้ทธิ
เหนือตน้ทุนผนัแปรสูงข้ึนจำกแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีกูไ้ดจ้  ำกดั ท ำให้เกษตรกรในฟำร์มขนำด
เล็ก และขนำดกลำงมีรำยไดเ้หนือตน้ทุนผนัแปรสุทธิสูงข้ึนเท่ำกบั 67,763.35 บำทและ 213,713.55 
บำท เกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่จะมีรำยไดเ้หนือตน้ทุนผนัแปรลดลงเท่ำกบั  133,233.67 บำท  
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7.2 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 จำกกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนจำกกำรผลิตยำงพำรำพบว่ำ ผลตอบแทนดงักล่ำวไม่สูงมำกนกั 
ดงันั้น เกษตรกรจึงควรแปรรูปยำงพำรำเป็นยำงแผ่นดิบหรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆท่ีสำมำรถเก็บไวไ้ดน้ำน 
เพื่อรอเวลำท่ีเหมำะสมในกำรขำยผลผลิต หรือเลือกท่ีจะปลูกร่วมกบัขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์นอกจำกนั้น
แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมยงัแนะน ำให้เกษตรกรปลูกหอมแดงและแตงโมมำกกวำ่ค่ำเฉล่ียท่ีไดจ้ำกกำร
ส ำรวจ แต่เน่ืองจำกบำงพื้นท่ีไม่มีศกัยภำพในกำรผลิตพืชดงักล่ำว เน่ืองจำกปัญหำควำมแห้งแล้ง 
ดงันั้น กำรน ำแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมไปใชจึ้งตอ้งค ำนึงถึงควำมสอดคลอ้งของสภำพพื้นท่ีเป็นส ำคญั 
เพรำะหำกท ำตำมแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมในสภำพพื้นท่ีท่ีเกิดปัญหำควำมแห้งแล้งอำจจะท ำให้
เกษตรกรประสบกบัปัญหำผลผลิตตกต ่ำและไม่ไดน้ ้ำหนกั 

 

 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ทีจ่ะศึกษาต่อไป 

 เน่ืองจำกพื้นท่ีของเกษตรกรส่วนใหญ่อยูใ่นเขตชลประทำน ผูศึ้กษำจึงคำดกำรณ์วำ่เกษตรกรมี

น ้ำเพียงพอต่อกำรผลิต จึงไม่ไดน้ ำปัจจยัเร่ืองน ้ ำมำพิจำรณำเป็นขอ้จ ำกดั แต่จำกกำรศึกษำพบวำ่ พื้นท่ี

ท่ีท ำกำรศึกษำประสบกบัภำวะแห้งแลง้ ดงันั้นในกำรศึกษำคร้ังต่อไป จึงควรน ำปัจจยัดำ้นน ้ ำเขำ้มำ

พิจำรณำดว้ย เพื่อใหแ้ผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมใกลเ้คียงกบัควำมเป็นจริงมำกท่ีสุด  

 


