บทที่ 3
วิธีการศึกษา
ในบทนี้ จะกล่ าวถึ งแบบจาลองที่ ใช้ในการศึ กษา ประกอบด้วยแบบจาลองเชิ งเส้นที่ใช้ใน
การศึกษา รายละเอียดของกิจกรรมที่ใช้ในแบบจาลอง เงื่อนไขและข้อจากัดของกิจกรรม รวมทั้งการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และโครงสร้างของแบบจาลอง ดังต่อไปนี้
3.1 แบบจาลองทีใ่ ช้ ในการศึกษา
แบบจาลองที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ หาแผนการผลิ ต ที่ เหมาะสมของ
เกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรี ยภ์ ายใต้เงื่อนไขและข้อจากัดด้านทรัพยากรและการการตลาด ซึ่ งพิจารณา
แผนการผลิตทั้งหมดเพื่อทาให้เกิดต้นทุนน้อยที่สุด (minimize) โดยใช้แบบจาลองการขนส่ ง ซึ่ งแบ่ง
แผนการผลิตพืชออกเป็ น 3 อาเภอ คือ อาเภอแม่แตง อาเภอสันทราย และอาเภอแม่ออน และแบ่งฤดู
การผลิตออกเป็ น 3 ฤดู เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการผลิ ต โดยเริ่ มจากฤดู ที่ 1 คือฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่
เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม ฤดูที่ 2 คือฤดูหนาว ตั้งแต่เดื อน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ และฤดูที่ 3 คือ
ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน มีนาคม – มิถุนายน แต่แบบจาลองการขนส่ งที่ใช้ในการศึกษานี้ ยงั ไม่สะท้อนถึ ง
ผลตอบแทนและราคาผลผลิตที่แท้จริ ง ดังนั้นจึงได้นาแบบจาลองเชิ งเส้นที่ ให้ผลตอบแทนสุ ทธิ สูง
ที่สุด โดยใช้แบบจาลองรู ปแบบเดียวกับแบบจาลองการขนส่ ง
วัตถุประสงค์
r
n
m
r
Maximize z = ∑m
i=1 ∑k=1 Zki Yki + ∑j=1 ∑i=1 ∑k=1 −Ckij X kij

(1)

ภายใต้ขอ้ จากัด
∑rk=1 Yki

≤

bi

; i = 1, …,m

(2)

∑m
i=1 X kij

≥

Dkj

; j = 1,…,n, k = 1,..,r

(3)

โดยที่
Zki

= ผลตอบแทนสุ ทธิ ไม่รวมค่าขนส่ งของผักชนิดที่ k ในแหล่งผลิต i
(หน่วย: บาท/ไร่ )
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Yki
X kij
Ckij
Dkj
bi
k
i
j

= ที่ดินที่ปลูกผักชนิดที่ k ในแหล่งผลิต i (หน่วยเป็ นไร่ )
= ผลผลิต k จากแหล่งผลิต i ไปยังตลาดที่ j (หน่วย: กิโลกรัม)
= ค่าขนส่ งผลผลิต k จากแหล่งผลิต i ไปยังตลาดที่ j (หน่วย: บาท/
กิโลกรัม)
= ความต้องการผลผลิตของตลาดรับผลผลิต k ในตลาด j (หน่วย:
กิโลกรัม)
= ที่ดินรวมทั้งหมดในแหล่งผลิต i (หน่วย: ไร่ )
= 1…,r ชนิดของผักซึ่ งมีอยู่ 9 ชนิด
= 1...,m คือ แหล่งผลิต ซึ่ งมีอยูท่ ้ งั หมด 3 จุด
= 1...,n คือ ตลาดรับผลผลิต ซึ่ งมีอยูท่ ้ งั หมด 3 ตลาด

สมการวัต ถุ ป ระสงค์ คื อ ผลตอบแทนสุ ทธิ สู ง สุ ดของการผลิ ต ผัก อิ น ทรี ย ์ ซึ่ งมาจาก
ผลตอบแทนสุ ทธิ จ ากการผลิ ต ทั้ง หมด หั ก ออกด้ ว ยต้น ทุ น การผลิ ต และต้น ทุ น ค่ า ขนส่ ง เป็ น
ผลตอบแทนสุ ทธิ ของผลผลิตที่ส่งผลผลิตจากแหล่งผลิตต่างๆ ไปยังตลาดต่างๆ 3 รู ปแบบ แบบจาลอง
ของการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 3 แบบจาลอง ซึ่ งแบ่งตามฤดูการผลิ ตออกเป็ น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดู
หนาว และฤดูร้อน โดยที่ในสมการ (3) ให้อุปทานมากกว่าหรื อเท่ากับอุปสงค์ โดยการผลิตสามารถมี
ผลผลิตเกินความต้องการได้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง
กิจกรรมในแบบจาลอง ประกอบด้ วยกิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมการใช้ที่ดินในการปลูกพืช
การใช้ที่ ดินเพื่ อผลิ ตผักอิ นทรี ยข์ องเกษตรกรในจังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 9 ชนิ ด
ได้แก่ พริ ก บล็อกโคลี่ กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ ฝั กยาว แตงกวา และคะน้า
(หน่วย: ไร่ )
2) กิ จ กรรมการกู้เงิ น คื อ การกู้เงิ น ในฤดู น้ ัน ๆ เพื่ อ น าเงิ น กู้น้ ัน มาใช้ ใ นการผลิ ต
(หน่วย: บาท)
3) กิจกรรมการขายผลผลิต คือการขายผลผลิตทั้งหมดที่เกษตรกรรวบรวมจากแปลง/
จุดรวบรวมผลผลิตของตนส่ งไปยังจุดรับผลผลิตหรื อตลาดรับซื้ อแต่ละที่ (หน่วย: บาท/กิโลกรัม)
4) กิ จกรรมต้นทุ นการขนส่ ง คื อการขนส่ งผลผลิ ตเกษตรจากแหล่ งผลผลิ ตไปยัง
แหล่งกระจายสิ นค้าต่างๆ (หน่วย: บาท/กิโลกรัม)
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รายละเอียดของกิจกรรมทีใ่ ช้ ในแบบจาลอง มีดังนี้
1.1 กิจกรรมที่ดิน จานวน 27 กิจกรรม
X1 – X9 หมายถึง ที่ดินของอาเภอแม่แตงที่ใช้ในการผลิต พริ ก บล็อกโคลี่ กะหล่ าดอก
กะหล่ าปลี ผัก กาดขาว มะเขื อเทศ ถั่วฝั ก ยาว แตงกวา และคะน้ า
ตามลาดับ (หน่วย: ไร่ )
X10 – X18 หมายถึง ที่ดินของอาเภอสันทรายที่ใช้ในการผลิ ต พริ ก บล็อกโคลี่ กะหล่ า
ดอก กะหล่าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ ฝักยาว แตงกวา และคะน้า
ตามลาดับ (หน่วย: ไร่ )
X19 – X27 หมายถึง ที่ดินของอาเภอแม่ออนที่ใช้ในการผลิต พริ ก บล็อกโคลี่ กะหล่าดอก
กะหล่ าปลี ผัก กาดขาว มะเขื อเทศ ถั่วฝั ก ยาว แตงกวา และคะน้ า
ตามลาดับ (หน่วย: ไร่ )
1.2 กิจกรรมการกูเ้ งิน จานวน 9 กิจกรรม
X28
หมายถึง กิจกรรมการกูเ้ งินจาก ธ.ก.ส. ของอาเภอแม่แตง (หน่วย: บาท)
X29
หมายถึง กิจกรรมการกูเ้ งินจากสหกรณ์การเกษตรของอาเภอแม่แตง
(หน่วย: บาท)
X30
หมายถึง กิจกรรมการกูเ้ งินจากกลุ่มผักอินทรี ยข์ องอาเภอแม่แตง (หน่วย: บาท)
X31
หมายถึง กิจกรรมการกูเ้ งินจาก ธ.ก.ส. ของอาเภอสันทราย (หน่วย: บาท)
X32
หมายถึง กิ จ กรรมการกู้เงิ น จากสหกรณ์ ก ารเกษตร ของอ าเภอสั น ทราย
(หน่วย: บาท)
X33
หมายถึง กิจกรรมการกูเ้ งินจากกลุ่มผักอินทรี ย ์ ของอาเภอสันทราย (หน่ วย:
บาท)
X34
หมายถึง กิจกรรมการกูเ้ งินจาก ธ.ก.ส. ของอาเภอแม่ออน (หน่วย: บาท)
X35
หมายถึง กิ จ กรรมการกู้ เงิ น จากสหกรณ์ ก ารเกษตร ของอ าเภอแม่ อ อน
(หน่วย: บาท)
X36
หมายถึง กิจกรรมการกูเ้ งินจากกลุ่มผักอินทรี ย ์ ของอาเภอแม่ออน (หน่วย: บาท)
1.3 กิจกรรมการผลิตพืชส่ งตลาดที่ 1 จานวน 27 กิจกรรม
X37 – X45 หมายถึง ผลผลิต พริ ก บล็อกโคลี่ กะหล่าดอก กะหล่าปลี ผักกาดขาว มะเขือ
เทศ ถั่วฝั ก ยาว แตงกวา และคะน้า ตามล าดับ จากอาเภอแม่ แตง
ส่ งไปขายยังตลาดที่ 1 (หน่วย: กิโลกรัม)
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X46 – X54 หมายถึง ผลผลิต พริ ก บล็อกโคลี่ กะหล่าดอก กะหล่าปลี ผักกาดขาว มะเขือ
เทศ ถัว่ ฝั กยาว แตงกวา และคะน้า ตามลาดับ จากอาเภอสันทราย
ส่ งไปขายยังตลาดที่ 1 (หน่วย: กิโลกรัม)
X55 – X63 หมายถึง ผลผลิต พริ ก บล็อกโคลี่ กะหล่าดอก กะหล่าปลี ผักกาดขาว มะเขือ
เทศ ถัว่ ฝักยาว แตงกวา และคะน้า ตามลาดับ จากอาเภอแม่ออนส่ ง
ไปขายยังตลาดที่ 1 (หน่วย: กิโลกรัม)
1.4 กิจกรรมการผลิตพืชส่ งตลาดที่ 2 จานวน 27 กิจกรรม
X64 – X72 หมายถึง ผลผลิ ต พริ ก บล็ อ กโคลี่ กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี ผัก กาดขาว
มะเขือเทศ ถัว่ ฝักยาว แตงกวา และคะน้า ตามลาดับ จากอาเภอ
แม่แตงส่ งไปขายยังตลาดที่ 2 (หน่วย: กิโลกรัม)
X73 – X81 หมายถึง ผลผลิ ต พริ ก บล็ อ กโคลี่ กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี ผัก กาดขาว
มะเขื อเทศ ถัว่ ฝั กยาว แตงกวา และคะน้า ตามลาดับ จากอาเภอ
สันทรายส่ งไปขายยังตลาดที่ 2 (หน่วย: กิโลกรัม)
X82 – X90 หมายถึง ผลผลิ ต พริ ก บล็ อ กโคลี่ กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี ผัก กาดขาว
มะเขือเทศ ถัว่ ฝักยาว แตงกวา และคะน้า ตามลาดับ จากอาเภอ
แม่ออนส่ งไปขายยังตลาดที่ 2 (หน่วย: กิโลกรัม)
1.5 กิจกรรมการผลิตพืชส่ งตลาดที่ 3 จานวน 27 กิจกรรม
X91 – X99 หมายถึง ผลผลิต พริ ก บล็อกโคลี่ กะหล่าดอก กะหล่าปลี ผักกาดขาว
มะเขือเทศ ถัว่ ฝักยาว แตงกวา และคะน้า ตามลาดับ จากอาเภอ
แม่แตงส่ งไปขายยังตลาดที่ 3 (หน่วย: กิโลกรัม)
X100 – X108 หมายถึง ผลผลิต พริ ก บล็อกโคลี่ กะหล่าดอก กะหล่าปลี ผักกาดขาว
มะเขือเทศ ถัว่ ฝักยาว แตงกวา และคะน้า ตามลาดับ จากอาเภอ
สันทรายส่ งไปขายยังตลาดที่ 3 (หน่วย: กิโลกรัม)
X109 – X117 หมายถึง ผลผลิต พริ ก บล็อกโคลี่ กะหล่าดอก กะหล่าปลี ผักกาดขาว
มะเขือเทศ ถัว่ ฝักยาว แตงกวา และคะน้า ตามลาดับ จากอาเภอ
แม่ออนส่ งไปขายยังตลาดที่ 3 (หน่วย: กิโลกรัม)
1.6 กิจกรรมการใช้หนี้ จานวน 9 กิจกรรม
X118
หมายถึง กิจกรรมการใช้หนี้ ธ.ก.ส. ของอาเภอแม่แตง (หน่วย: บาท)
X119
หมายถึง กิจกรรมการใช้หนี้สหกรณ์การเกษตรของอาเภอแม่แตง (หน่วย: บาท)
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X120
X121
X122
X123
X124
X125
X126

หมายถึง กิจกรรมการใช้หนี้กลุ่มผักอินทรี ยข์ องอาเภอแม่แตง (หน่วย: บาท)
หมายถึง กิจกรรมการใช้หนี้ ธ.ก.ส. ของอาเภอสันทราย (หน่วย: บาท)
หมายถึง กิจกรรมการใช้หนี้สหกรณ์การเกษตรของอาเภอสันทราย
(หน่วย: บาท)
หมายถึง กิจกรรมการใช้หนี้กลุ่มผักอินทรี ยข์ องอาเภอสันทราย (หน่วย: บาท)
หมายถึง กิจกรรมการใช้หนี้ ธ.ก.ส. ของอาเภอแม่ออน (หน่วย: บาท)
หมายถึง กิจกรรมการใช้หนี้สหกรณ์การเกษตรของอาเภอแม่ออน (หน่วย: บาท)
หมายถึง กิจกรรมการใช้หนี้กลุ่มผักอินทรี ยข์ องอาเภอแม่ออน (หน่วย: บาท)

รายละเอียดเกีย่ วกับกิจกรรม มีดังนี้
1) กิจกรรมการใช้ที่ดินในการผลิต การศึกษาครั้งนี้มีช่วงการผลิตแบ่งเป็ น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดู
หนาว และฤดูร้อน ซึ่ งโครงสร้างแบบจาลองจะเหมือนกันทุกฤดู แต่แตกต่างกันในสัมประสิ ทธิ์ และ
ปริ มาณจากัด โดยสารวจข้อมูลการทาการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจาก 3 อาเภอ คือ อาเภอแม่
แตง อาเภอสันทราย และอาเภอแม่ออน ในปี การเพาะปลูก 2554/2555 เป็ นผักอินทรี ยจ์ านวน 9 ชนิ ด
ได้แก่ พริ ก บล็อกโคลี่ กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ ฝั กยาว แตงกวา และคะน้า
(หน่วย: ไร่ )
2) กิ จกรรมการกู้เงิ น คื อการกู้เงิ น ของเกษตรกรสามารถกู้ไ ด้จากแหล่ ง ที่ เกษตรกรกู้ได้ มี
กาหนดชาระคืนภายใน 1 ปี เช่ น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สหกรณ์ การเกษตร
และกลุ่ ม เกษตรกรผูผ้ ลิ ตผักอิ นทรี ย ์ โดยคิ ดอัตราดอกเบี้ ย ได้ดงั นี้ อัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร ร้ อ ยละ 7 ต่ อ ปี สหกรณ์ ก ารเกษตร ร้ อ ยละ 3 ต่ อ ปี และกลุ่ ม
เกษตรกรผูผ้ ลิตผักอินทรี ย ์ ร้อยละ 2 ต่อปี
3) กิจกรรมการขายผลผลิต คือการขายผลผลิตในตลาดต่างๆ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบตลาด
คือ ตลาดภายในชุมชน ตลาดในเมือง และศูนย์รวบรวมผลผลิต ซึ่ งอาจจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไป
ตามชนิด (หน่วย: บาท/กิโลกรัม)
4) กิจกรรมต้นทุนการขนส่ ง คือต้นทุนการขนส่ งผลผลิตเกษตรจากแหล่งผลผลิตทั้ง 3 อาเภอ
คือ อาเภอแม่แตง สันทราย และแม่ออน ไปยังตลาดทั้ง 3 รู ปแบบ คือ ตลาดในชุ มชน ตลาดในเมือง
และศูนย์รวบรวมผลผลิต (หน่วย: บาท/กิโลกรัม)
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เงื่อนไขและข้ อจากัดของกิจกรรมต่ างๆ มีดังนี้
1) เงื่อนไขและข้อจากัดด้านที่ ดิน เป็ นที่ดินของเกษตรกรใน 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอแม่แตง
อาเภอสันทราย และอาเภอแม่ออน ซึ่ งจานวนที่ดินแต่ละประเภทสามารถนามาใช้ในการผลิ ตได้ไม่
เกินจานวนที่ดินรวมทั้งหมดที่กลุ่มเกษตรกรมีอยู่ (หน่วย: ไร่ )
2) แหล่งที่ส่งผลผลิต (source) คือ จุดหรื อที่ต้ งั ของแปลงปลูกผักอินทรี ยข์ องเกษตรกร ซึ่ งจะ
ส่ งผลผลิ ตออกสู่ ตลาดได้โดยมีป ริ มาณผลผลิ ต ไม่ เกิ นกว่าผลผลิ ตที่ เกษตรกรผลิ ตได้ในช่ วงนั้น ๆ
(หน่วย: กิโลกรัม)
3) แหล่ งที่ รับผลผลิ ต (destination) คือ แหล่ งที่ รับ ซื้ อผลผลิ ตของเกษตรกร ได้แก่ ตลาดใน
ชุมชน ตลาดในเมือง และศูนย์รวบรวมและจาหน่ ายผลผลิต โดยจานวนรับผลผลิ ตจะต้องไม่เกิ นกว่า
จานวนผลผลิตที่แหล่งนั้นต้องการ (หน่วย: กิโลกรัม)
4) ข้อจากัดทางด้านการตลาด ซึ่ งเป็ นข้อจากัดด้านการตลาดของเกษตรกร คือ ปริ มาณการรับ
ซื้ อผลผลิตแต่ละชนิดของตลาดรู ปแบบต่างๆ ในจานวนที่จากัด (หน่วย: กิโลกรัม)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 สมการข้อจากัดที่ดิน จานวน 3 สมการ
R1
คือ สมการข้ อ จ ากัด ของจ านวนที่ ดิ น ของอ าเภอแม่ แ ตง ที่ ส ามารถท า
กิ จกรรมการเพาะปลู ก ได้ ซึ่ งการใช้ที่ ดินในการเพาะปลู กต้องไม่ เกิ น
จานวนทรัพยากรที่ดินที่มีอยู่ (หน่วย: ไร่ )
R2
คือ สมการข้อ จ ากัด ของจ านวนที่ ดิ น ของอ าเภอสั น ทราย ที่ ส ามารถท า
กิ จกรรมการเพาะปลู ก ได้ ซึ่ งการใช้ที่ ดินในการเพาะปลู กต้องไม่ เกิ น
จานวนทรัพยากรที่ดินที่มีอยู่ (หน่วย: ไร่ )
R3
คือ สมการข้อ จ ากัด ของจ านวนที่ ดิ น ของอ าเภอแม่ อ อน ที่ ส ามารถท า
กิ จกรรมการเพาะปลู ก ได้ ซึ่ งการใช้ที่ ดินในการเพาะปลู กต้องไม่ เกิ น
จานวนทรัพยากรที่ดินที่มีอยู่ (หน่วย: ไร่ )
1.2 สมการโอนผลผลิตจากการใช้ที่ดินเพาะปลูก จานวน 27 สมการ
R4 – R12 คือ สมการโอนผลผลิ ต จากการใช้ที่ ดิ น เพาะปลู ก ของ พริ ก บล็ อ กโคลี่
กะหล่าดอก กะหล่าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ ฝักยาว แตงกวา คะน้า
ตามลาดับ ในอาเภอแม่แตง (หน่วย: กิโลกรัม)
R13 – R21 คือ สมการโอนผลผลิ ต จากการใช้ที่ ดิ น เพาะปลู ก ของ พริ ก บล็ อ กโคลี่
กะหล่าดอก กะหล่าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ ฝักยาว แตงกวา คะน้า
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R22– R30

ตามลาดับ ในอาเภอสันทราย (หน่วย: กิโลกรัม)
คือ สมการโอนผลผลิ ต จากการใช้ที่ ดิ น เพาะปลู ก ของ พริ ก บล็ อ กโคลี่
กะหล่าดอก กะหล่าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ ฝักยาว แตงกวา คะน้า
ตามลาดับ ในอาเภอแม่ออน (หน่วย: กิโลกรัม)

1.3 สมการข้อจากัดทุนและการกูย้ มื จานวน 12 สมการ
R31
คือ สมการข้อจากัดการลงทุนการผลิตของเกษตรกรจากเงิ นทุนทุกแหล่งที่
สามารถนาไปใช้ในการเพาะปลูกของอาเภอแม่แตง (หน่วย: บาท)
R32
คือ สมการข้อจากัดที่กาหนดเงินกูท้ ี่เกษตรกรสามารถกูไ้ ด้จาก ธ.ก.ส. ของ
อาเภอแม่แตง (หน่วย: บาท)
R33
คือ สมการข้อ จากัด ที่ ก าหนดเงิ น กู้ที่ เกษตรกรสามารถกู้ไ ด้จากสหกรณ์
การเกษตรของอาเภอแม่แตง (หน่วย: บาท)
R34
คือ สมการข้อ จากัด ที่ ก าหนดเงิ น กู้ที่ เกษตรกรสามารถกู้ไ ด้จากกลุ่ ม ผัก
อินทรี ยข์ องอาเภอแม่แตง (หน่วย: บาท)
R35
คือ สมการข้อจากัดการลงทุนการผลิตของเกษตรกรจากเงิ นทุนทุกแหล่งที่
สามารถนาไปใช้ในการเพาะปลูกของอาเภอสันทราย (หน่วย: บาท)
R36
คือ สมการข้อจากัดที่กาหนดเงินกูท้ ี่เกษตรกรสามารถกูไ้ ด้จาก ธ.ก.ส. ของ
อาเภอสันทราย (หน่วย: บาท)
R37
คือ สมการข้อ จากัด ที่ ก าหนดเงิ น กู้ที่ เกษตรกรสามารถกู้ไ ด้จากสหกรณ์
การเกษตรของอาเภอสันทราย (หน่วย: บาท)
R38
คือ สมการข้อ จากัด ที่ ก าหนดเงิ น กู้ที่ เกษตรกรสามารถกู้ไ ด้จากกลุ่ ม ผัก
อินทรี ยข์ องอาเภอสันทราย (หน่วย: บาท)
R39
คือ สมการข้อจากัดการลงทุนการผลิตของเกษตรกรจากเงิ นทุนทุกแหล่งที่
สามารถนาไปใช้ในการเพาะปลูกของอาเภอแม่ออน (หน่วย: บาท)
R40
คือ สมการข้อจากัดที่กาหนดเงินกูท้ ี่เกษตรกรสามารถกูไ้ ด้จาก ธ.ก.ส. ของ
อาเภอแม่ออน (หน่วย: บาท)
R41
คือ สมการข้อ จากัด ที่ ก าหนดเงิ น กู้ที่ เกษตรกรสามารถกู้ไ ด้จากสหกรณ์
การเกษตรของอาเภอแม่ออน (หน่วย: บาท)
R42
คือ สมการข้อ จากัด ที่ ก าหนดเงิ น กู้ที่ เกษตรกรสามารถกู้ไ ด้จากกลุ่ ม ผัก
อินทรี ยข์ องอาเภอแม่ออน (หน่วย: บาท)
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1.4 สมการข้อจากัดการรับซื้ อผลผลิตของตลาดที่ 1 จานวน 27 สมการ
R43– R51 คือ สมการข้อจากัดที่ กาหนดการรับซื้ อผลผลิ ต พริ ก บล็อกโคลี่ กะหล่ า
ดอก กะหล่ าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ ฝั กยาว แตงกวา และคะน้า
ตามลาดับ ของตลาดที่ 1 ในอาเภอแม่แตง (หน่วย: กิโลกรัม)
R52– R60 คือ สมการข้อจากัดที่ กาหนดการรับซื้ อผลผลิ ต พริ ก บล็อกโคลี่ กะหล่ า
ดอก กะหล่ าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ ฝั กยาว แตงกวา และคะน้า
ตามลาดับ ของตลาดที่ 1 ในอาเภอสันทราย (หน่วย: กิโลกรัม)
R61– R69 คือ สมการข้อจากัดที่ กาหนดการรับซื้ อผลผลิ ต พริ ก บล็อกโคลี่ กะหล่ า
ดอก กะหล่ าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ ฝั กยาว แตงกวา และคะน้า
ตามลาดับ ของตลาดที่ 1 ในอาเภอแม่ออน (หน่วย: กิโลกรัม)
1.5 สมการข้อจากัดการรับซื้ อผลผลิตของตลาดที่ 2 จานวน 9 สมการ
R70 – R78 คือ สมการข้อจากัดที่ กาหนดการรับซื้ อผลผลิ ต พริ ก บล็อกโคลี่ กะหล่ า
ดอก กะหล่ าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ ฝั กยาว แตงกวา และคะน้า
ตามลาดับ ของตลาดที่ 2 (หน่วย: กิโลกรัม)
1.6 สมการข้อจากัดการรับซื้ อผลผลิตของตลาดที่ 3 จานวน 9 สมการ
R79 – R87 คือ สมการข้อจากัดที่กาหนดการรับซื้ อผลผลิต พริ ก บล็อกโคลี่ กะหล่ า
ดอก กะหล่าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ ฝักยาว แตงกวา และคะน้า
ตามลาดับ ของตลาดที่ 3 (หน่วย: กิโลกรัม)
1.7 สมการการชาระหนี้ จานวน 9 สมการ
R88 คือ ส ม ก ารก ารช าระ ห นี้ ธ .ก .ส . ขอ งเก ษ ต รก รอ าเภ อแม่ แต ง
(หน่วย: บาท)
R89 คือ สมการการชาระหนี้ สหกรณ์ การเกษตรของเกษตรกรอาเภอแม่แตง
(หน่วย: บาท)
R90 คือ สมการการช าระหนี้ กลุ่ ม ผัก อิ น ทรี ย ์ข องเกษตรกรอ าเภอแม่ แ ตง
(หน่วย: บาท)
R91 คือ สมการการชาระหนี้ ธ.ก.ส. ของเกษตรกรอาเภอสันทราย (หน่วย: บาท)
R92 คือ สมการการชาระหนี้สหกรณ์การเกษตรของเกษตรกรอาเภอสันทราย
(หน่วย: บาท)
R93 คือ สมการการชาระหนี้กลุ่มผักอินทรี ยข์ องเกษตรกรอาเภอสันทราย (หน่วย: บาท)
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R94
R95
R96

คือ สมการการชาระหนี้ ธ.ก.ส. ของเกษตรกรอาเภอแม่ออน (หน่วย: บาท)
คือ สมการการชาระหนี้สหกรณ์การเกษตรของเกษตรกรอาเภอแม่ออน
(หน่วย: บาท)
คือ สมการการช าระหนี้ กลุ่ ม ผัก อิ น ทรี ย ์ข องเกษตรกรอ าเภอแม่ อ อน
(หน่วย: บาท)

ทางด้ านสมการเงื่อนไขและข้ อจากัดของกิจกรรมต่ างๆ มีดังนี้
1) เงื่อนไขและข้อจากัดด้านที่ดิน
ในที่น้ ี ได้แบ่งขนาดของที่ดินแยกออกเป็ นขนาดที่ดินในแต่ละอาเภอ คือ อาเภอแม่แตง อาเภอ
สันทราย และอาเภอแม่ออน โดยแต่ละอาเภอจะมีทรัพยากรที่ดินในการผลิตแต่ละฤดูไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่
กับปั จจัยต่างๆ ในการผลิ ต เช่น กาลังการผลิตของเกษตรกร ความต้องการผลผลิ ตของตลาด เป็ นต้น
ซึ่ งจานวนที่ดินของแต่ละอาเภอที่ทาการศึกษานี้ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของขนาดพื้นที่ของอาเภอทั้งหมด
นี้ โดยสามารถน ามาใช้ในการผลิ ต ได้ไ ม่ เกิ น จานวนที่ ดิน รวมทั้ง หมดที่ ก ลุ่ ม เกษตรกรมี อยู่ แบ่ ง
ออกเป็ นฤดู ฝน เป็ นขนาดพื้ นที่ เพาะปลู กของอาเภอแม่แตง สันทราย และแม่ ออน จานวน 81.7 ไร่
70.3 ไร่ และ 167.5 ไร่ ตามลาดับ ส่ วนฤดูหนาว ขนาดพื้นที่ เพาะปลูกจานวน 54.5 ไร่ 51.7 ไร่ และ
139.5 ไร่ ตามลาดับ และฤดูร้อน ขนาดพื้นที่เพาะปลูกจานวน 48.5 ไร่ 47.7 ไร่ และ 125 ไร่ ตามลาดับ
(หน่วย: ไร่ )
2) ข้อจากัดทางด้านเงินทุนการผลิต
เป็ นเงินทุ นครัวเรื อนที่มีอยู่ ซึ่ งเกษตรกรสามารถนามาใช้ในการผลิ ตผักได้ในแต่ละฤดู จาก
การสัมภาษณ์ จากเกษตรกรในแต่ละอาเภอ พบว่าเกษตรกรในอาเภอแม่แตงมีเงินทุนในการผลิตรวม
ในฤดูฝน 454,730.56 บาท ฤดูหนาวมีเงินทุนผลิต 350,000 บาท และในฤดูร้อนมีเงินทุนผลิต 276,000
บาท ส่ วนเกษตรกรในอาเภอแม่แตงมีเงินทุนในการผลิตในฤดูฝน 424,437.74 บาท ฤดูหนาวมีเงินทุน
ผลิต 270,000 บาท และฤดูร้อนมีเงินทุนผลิต 216,000 บาท และเกษตรกรในอาเภอแม่ออนมีเงินทุนใน
การผลิตในฤดูฝน 861,338.34 บาท ฤดูหนาวมีเงินทุนผลิต 540,000 บาท และในฤดูร้อน 507,000 บาท
3) ข้อจากัดทางด้านการตลาด
ซึ่ ง เป็ นข้อจากัดด้า นการตลาดของเกษตรกร โดยดู จากขนาดของตลาดทั้ง 3 รู ป แบบ คื อ
รู ปแบบของตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุมชน (ตลาดที่ 1) ตลาดนัดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมือง (ตลาดที่ 2) และ
ศูนย์รวบรวมและจาหน่ ายผลผลิ ตเกษตรอิ น ทรี ย ์ (ตลาดที่ 3) ที่ มี จานวนผูบ้ ริ โภคมากน้อยต่างกัน
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ส่ งผลต่อปริ มาณการรับ ซื้ อผลผลิ ตแต่ ละชนิ ดในจานวนที่ จากัด แบ่งออกได้ ดังนี้ ในฤดูฝน ตลาด
เกษตรอินทรี ยใ์ นชุมชน ปริ มาณการรับซื้ อผลผลิตของอาเภอแม่แตง สันทราย และแม่ออน คือ 18,000
18,000 และ 26,000 กิโลกรัม ตามลาดับ ส่ วนตลาดนัดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมืองปริ มาณการรับซื้ อผลผลิต
จานวน 180,000 กิ โลกรั ม และศู น ย์รวบรวมและจาหน่ ายผลผลิ ตเกษตรอิ น ทรี ยม์ ี ข ้อจากัด รั บ ซื้ อ
จานวน 270,000 กิ โลกรัม ส่ วนในฤดูหนาว ตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุ มชน ปริ มาณการรับซื้ อผลผลิ ต
ของอาเภอแม่แตง สันทราย และแม่ออน คื อ 18,000 16,700 และ 26,600 กิ โลกรั ม ตามลาดับ ส่ วน
ตลาดนัดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมืองปริ มาณการรับซื้ อผลผลิตจานวน 120,000 กิโลกรัม และศูนย์รวบรวม
และจ าหน่ า ยผลผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย ์มี ข ้อ จ ากัด รั บ ซื้ อ จ านวน 225,000 กิ โ ลกรั ม ทางด้า นฤดู ร้ อ น
ข้อจากัดทางตลาด มีดงั นี้ ตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุ มชน ปริ มาณการรับซื้ อผลผลิ ตของอาเภอแม่แตง
สั น ทราย และแม่ อ อน คื อ 13,500 13,500 และ 18,000 กิ โลกรั ม ตามล าดับ ส่ ว นตลาดนัด เกษตร
อิ นทรี ยใ์ นเมื องปริ มาณการรั บ ซื้ อผลผลิ ตจานวน 90,000 กิ โลกรัม และศู นย์รวบรวมและจาหน่ าย
ผลผลิตเกษตรอินทรี ยม์ ีขอ้ จากัดรับซื้ อจานวน 162,000 กิโลกรัม
นอกจากนี้ แบบจาลองปัญหาการขนส่ งทีน่ ามาวิเคราะห์ มีกจิ กรรมของการขนส่ งผลผลิต ดังต่ อไปนี้
1) จุ ด ที่ ส่ ง ผลผลิ ต (source) คื อ สวนของเกษตรกรทั้ง 3 อ าเภอ คื อ อ าเภอแม่ แ ตง อ าเภอ
สันทราย และอาเภอแม่ออน ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของแปลงปลูกผักอินทรี ยข์ องเกษตรกร
2) จุ ดที่ รับ ผลผลิ ต (destination) คื อ ตลาดที่ รับ ซื้ อผลผลิ ตผัก อิ น ทรี ย ์ข องเกษตรกร ได้แก่
ตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุ มชน ตลาดนัดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมือง และศูนย์รวบรวมและจาหน่ายผลผลิ ต
เกษตรอินทรี ย ์
3) จานวนผลผลิ ต คื อ ผลผลิ ตผักอินทรี ยท์ ้ งั หมดที่ เกษตรกรทั้ง 3 อาเภอ รวบรวมจากสวน
ส่ งไปยังตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุ มชน ตลาดนัดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมือง และศูนย์รวบรวมและจาหน่าย
ผลผลิตเกษตรอินทรี ย ์ (หน่วย: กิโลกรัม)
4) ค่าขนส่ ง คือ ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิงหรื อต้นทุนค่าขนส่ งต่อหน่วยจากสวนของเกษตรกรไปยัง
ตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุมชน ตลาดนัดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมือง และศูนย์รวบรวมและจาหน่ายผลผลิ ต
เกษตรอินทรี ย ์ โดยคานวณจากต้นทุนค่าขนส่ งต่อปริ มาณผลผลิ ตของผักอินทรี ยแ์ ต่ละชนิ ด (หน่ วย:
บาท/กิโลกรัม) ซึ่งจะแสดงในบทที่ 4
5) กาลังการผลิตของจุดส่ งผลผลิต คือ ปริ มาณผักอินทรี ยท์ ี่เกษตรกรสามารถผลิตได้ในแต่ละ
ช่วงฤดูต่างๆ คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน (หน่วย: กิโลกรัม)
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6) ความต้องการผลผลิตของตลาดต่างๆ ที่รับผลผลิ ต คือ ปริ มาณผลผลิ ตผักอินทรี ยท์ ี่แต่ละ
ตลาดต้องการหรื อ ปริ ม าณที่ ม ากที่ สุ ดที่ ตลาดสามารถรับ ได้ แต่ ในที่ น้ ี ไม่ ส ามารถค านวณปริ ม าณ
ผลผลิตที่ตลาดต้องการได้ จึงใช้ปริ มาณผลผลิตที่มากที่สุดที่เกษตรกรผลิตได้ (หน่วย: กิโลกรัม)
รวมแบบจาลองในการศึกษาครั้งนี้ มีตวั แปรซึ่ งแยกแบบจาลองออกได้เป็ น 3 ฤดู คือฤดูฝน
ฤดูหนาว และฤดูร้อน โดยที่แบบจาลองในแต่ละฤดูน้ นั มีตวั แปรตัดสิ นใจทั้งหมด 126 ตัวแปร และ
มีขอ้ จากัดทั้งหมด 96 ข้อจากัด ซึ่งสามารถสรุ ปได้ในตารางที่ 3.1

3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลของต้นทุนและผลตอบแทน ทั้งด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งต้นทุน
การขนส่ งไปจาหน่ายในแหล่งต่างๆ เพื่อนามาอธิ บายลักษณะทัว่ ไปของเกษตรกร และนามาวิเคราะห์
เพื่อหาแผนการผลิตพืชที่เหมาะสม รวมถึงปั ญหาการขนส่ งในแง่ของต้นทุนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อจากัดทางการตลาดและทรัพยากรของเกษตรกร ซึ่ งการศึกษานี้ทาการศึกษาจากกลุ่มเกษตรกรที่
ปลูกผักอินทรี ยใ์ นจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยเลือกเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรี ยจ์ าก 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอ
สันทราย อาเภอแม่ ออน และอาเภอแม่แตง จานวน 80 ราย ที่ ผลิ ตผักอิ นทรี ยแ์ ละนาไปจาหน่ ายยัง
ตลาด 3 รู ป แบบ ได้แ ก่ ตลาดเกษตรอิ น ทรี ย ์ใ นชุ ม ชน ตลาดนัด เกษตรอิ น ทรี ย ์ใ นเมื อ ง และศู น ย์
รวบรวมและจาหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรี ยโ์ ดยแบ่งเกษตรกรเพื่อเก็บแบบสอบถาม ได้ดงั นี้
- เกษตรกรผูผ้ ลิตผักอินทรี ยจ์ ากอาเภอสันทราย จานวน 18 ราย
- เกษตรกรผูผ้ ลิตผักอินทรี ยจ์ ากอาเภอแม่แตง จานวน 23 ราย
- เกษตรกรผูผ้ ลิตผักอินทรี ยจ์ ากอาเภอแม่ออน จานวน 39 ราย
รวมจานวนเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด 80 ราย
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ตารางที่ 3.1 โครงสร้ างแบบจาลองในหนึ่งฤดูกาล
ข้อจากัด/กิจกรรมการผลิต

วัตถุประสงค์

Z

ที่ดินอาเภอแม่แตง

R1

ที่ดินอาเภอสันทราย

R2

ที่ดินอาเภอแม่ออน

R3

ที่ดิน
อาเภอ
แม่แตง

ที่ดิน
อาเภอ
สันทราย

ที่ดิน
อาเภอ
แม่ออน

X 1 … X9

X10 … X18

X19 … X27

การกูเ้ งิน

ตลาดรับ
ผลผลิต 1
อาเภอ
แม่แตง

ตลาดรับ
ผลผลิต 1
อาเภอ
สันทราย

ตลาดรับ
ผลผลิต 1
อาเภอ
แม่ออน

ตลาดรับ
ผลผลิต 2

ตลาดรับ
ผลผลิต 3

ใช้หนี้
(ตามแหล่ง
ความ
แยกตาม
อาเภอ) สัมพันธ์

X28 … X36

X37 … X45

X46 … X54

X55 … X63

X64 … X90

X91 … X117

X118 … X126

C37 … C45

C46 … C54

C55 … C63

C64 … C90

C91 … C117

R118 … R126

1…1

ปริ มาณ
จากัด
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≤

b1

≤

b2

≤

b3

≤

0

≤

0

≤

0

-1... -1

≤

b31

1…1
1…1

โอนผลผลิตอาเภอแม่แตง

R4 … R12 -aij… -ain

1…1

โอนผลผลิตอาเภอสันทราย

R13 … R21

โอนผลผลิตอาเภอแม่ออน

R22 … R30

ทุนการผลิตอาเภอแม่แตง

R31

เงินกูธ้ กส. อาเภอแม่แตง

R32

1…1

≤

b32

เงินกูส้ หกรณ์อาเภอแม่แตง

R33

1…1

≤

b33

เงินกูก้ ลุ่มอินทรี ยอ์ าเภอแม่แตง

R34

1…1

≤

b34

ทุนการผลิตอาเภอสันทราย

R35

-1... -1

≤

b35

เงินกูธ้ กส. อาเภอสันทราย

R36

1…1

≤

b36

เงินกูส้ หกรณ์อาเภอสันทราย

R37

1…1

≤

b37

เงินกูก้ ลุ่มอินทรี ยอ์ าเภอสันทราย

R38

1…1

≤

b38

-aij… -ain
-aij… -ain
dij…din

dij…din

1…1

1…1

ข้อจากัด/กิจกรรมการผลิต

การกูเ้ งิน

ตลาดรับ
ผลผลิต 1
อาเภอ
แม่แตง

ตลาดรับ
ผลผลิต 1
อาเภอ
สันทราย

ตลาดรับ
ผลผลิต 1
อาเภอ
แม่ออน

ตลาดรับ
ผลผลิต 2

ตลาดรับ
ผลผลิต 3

ใช้หนี้
(ตามแหล่ง
ความ
แยกตาม
อาเภอ) สัมพันธ์

X19 … X27

X28 … X36

X37 … X45

X46 … X54

X55 … X63

X64 … X90

X91 … X117

X118 … X126

dij…din

-1... -1

≤

b39

ที่ดิน
อาเภอ
แม่แตง

ที่ดิน
อาเภอ
สันทราย

ที่ดิน
อาเภอ
แม่ออน

X 1 … X9

X10 … X18

ปริ มาณ
จากัด
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ทุนการผลิตอาเภอแม่ออน

R39

เงินกูธ้ กส. อาเภอแม่ออน

R40

1…1

≤

b40

เงินกูส้ หกรณ์อาเภอแม่ออน

R41

1…1

≤

b41

เงินกูก้ ลุ่มอินทรี ยอ์ าเภอแม่ออน

R42

1…1

≤

b42

ตลาดรับผลผลิต 1 อาเภอแม่แตง

R43 … R51

≥

b43 … b51

≥

b52 … b60

≥

b61 … b69

≥

b70 … b78

≥

b79 … b87

=

b88 … b96

ตลาดรับผลผลิต 1 อาเภอสัน
ทราย
ตลาดรับผลผลิต 1 อาเภอแม่
ออน

1…1

R52 … R60

1…1

R61 … R69

ตลาดรับผลผลิต 2

R70 … R78

ตลาดรับผลผลิต 3

R79 … R87

ใช้หนี้ (ตามแหล่ง แยกตาม
อาเภอ)
เป็ น
โดย 𝑎𝑖𝑗
เป็ น
𝑏𝑖
𝐶𝑖𝑗
เป็ น
𝑋𝑖𝑗
เป็ น
𝑑𝑖𝑗
เป็ น

1…1

R88 … R96

ผลผลิตของพืชต่อไร่
ต้นทุนการผลิตพืชต่อไร่
ต้นทุนค่าขนส่ ง / ต้นทุนดอกเบี้ย
กิจกรรม
ต้นทุนการผลิตพืชต่อไร่

1…1
1…1
1…1

-1…-1

