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บทที ่6 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

6.1 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

 ในปัจจุบนัเกิดกระแสการผลิตเกษตรท่ีมีการใส่ใจส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน โดยเกษตรกรเร่ิมหนัมา
ผลิตเกษตรท่ีไม่ใชส้ารเคมี ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง ท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึอาจสังเกตไดจ้าก
ในตลาดสดหรือตามตลาดนดัในท่ีต่างๆ ท่ีจะมีแผงหรือซุ้มท่ีเป็นท่ีสังเกตไดง่้ายส าหรับวางจ าหน่าย
ผลผลิตอินทรีย์ รวมทั้ งการจัดตลาดนัดสัญจรหรือโครงการพิ เศษต่างๆ ท่ีจะโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ผลผลิตอินทรียท่ี์เกษตรกรจากท่ีต่างๆ รวบรวมมาจ าหน่าย ท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัผลผลิต
เกษตรอินทรีย ์และเร่ิมหนัมาบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรียม์ากข้ึน แต่ผลผลิตเกษตรอินทรียย์งัมีความ
แตกต่างจากผลผลิตพืชทั่วไป คือ ราคาผลผลิตท่ีสูง เน่ืองมาจากเกษตรกรผูผ้ลิตไม่ได้ใช้สารเคมี 
ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง จึงท าให้ผลผลิตเกษตรอินทรียเ์ม่ือเก็บเก่ียวมาแล้วผลผลิตไม่สวยและน่า
รับประทานเท่ากบัผลผลิตพืชทัว่ไป เกษตรกรจึงตอ้งใช้แรงงานในการดูแลและการเอาใจใส่ผลผลิต
เพิ่มมากข้ึน จึงมีเพียงผูบ้ริโภคบางส่วนท่ีมีรายไดค้่อนขา้งสูงเท่านั้นท่ีบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย ์
แบบจ าลองแผนการผลิตผกัอินทรียท่ี์แสดงในบทท่ี 5 สามารถน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ตลาด 

จากการวิเคราะห์แผนการผลิตของเกษตรกรนั้น พบว่ามีความแตกต่างกนัทั้งในด้านของ
ขนาดพื้นท่ี และการใช้ปัจจยัการผลิตตามท่ีได้จากการส ารวจ โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวน้ีจะ
สามารถบอกได้ว่า เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของปัจจยัดา้นปริมาณผลผลิตท่ีตลาดรับซ้ือเพิ่มข้ึน จะ
ส่งผลใหแ้ผนการผลิตมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร และท าใหต้น้ทุนการผลิตเปล่ียนแปลงไปมากนอ้ย
เพียงใด ดงันั้นจึงมีการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของการเปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิตท่ีตลาดรับซ้ือ เม่ือ
ตลาดรับซ้ือผลผลิตมีความต้องการผลผลิตเพิ่มมากข้ึน โดยจะวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกรณีท่ี
เกษตรกรมีการเพิ่มพื้นท่ีในการผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ทุกฤดูการผลิต และตลาดรับซ้ือสามารถรับ
ผลผลิตมากข้ึนในฤดูฝนร้อยละ 100 และรับซ้ือผลผลิตในฤดูหนาวและฤดูร้อนร้อยละ 50 ของปริมาณ
การรับซ้ือผลผลิตปกติ 
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6.2 ผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของการเพิม่พืน้ทีก่ารผลติในฤดูฝน  

 เน่ืองจากปัจจยัทางด้านรายได้ของผูบ้ริโภค และการเล็งเห็นถึงการใส่ใจส่ิงแวดล้อม เม่ือ
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการผกัอินทรียเ์พิ่มมากข้ึน ท าให้เกษตรกรในพื้นท่ีหันมาผลิตผกัอินทรียก์นัมาก
ข้ึน จึงมีการเพิ่มพื้นท่ีในการผลิตร้อยละ 20 และตลาดรับซ้ือผลผลิตรับซ้ือเพิ่มข้ึนอีกเท่าตวัเป็นร้อยละ 
100 ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีการเพาะปลูก ดงัน้ี เม่ือเพิ่มพื้นท่ีในการผลิตข้ึนร้อยละ 20 และ
ตลาดเพิ่มปริมาณการรับผลผลิตข้ึนร้อยละ 100 พบว่าในทุกพื้นท่ีมีการใช้ท่ีดินในการผลิตทั้งหมด 
โดยพื้นท่ีเพาะปลูกรวมของอ าเภอแม่แตงมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 98.04 ไร่ จากพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีได้จาก
แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมท่ี 81.7 ไร่ แผนการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีก าหนดให้พื้นท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
แนะน าให้ใช้ท่ีดินในการผลิตเพิ่มข้ึน โดยมีเพียงการผลิตผกักาดขาวท่ีใช้ท่ีดินลดลงเล็กน้อย ส่วน
อ าเภอสันทรายมีพื้นท่ีผลิตเพิ่มข้ึนจาก 70.3 ไร่ เป็น 84.36 ไร่ แนะน าให้ลดพื้นท่ีผลิตมะเขือเทศลง
และผลิตผกัอินทรียท่ี์เหลือเพิ่มข้ึน ทางดา้นอ าเภอแม่ออนใชพ้ื้นท่ีผลิตเพิ่มข้ึนจาก 195.5 ไร่ เป็น 234.6 
ไร่ และใช้ท่ี ดินในการผลิตผักอินทรีย์เพิ่ม ข้ึนทุกชนิด โดยให้ผลตอบแทนสุทธิเพิ่ม ข้ึนจาก 
10,031,843.35 บาท เป็น 11,725,507.21 บาท  (ตารางท่ี 6.1) 

ตารางท่ี 6.1 การเปรียบเทียบแผนการผลิตท่ีเหมาะสมและแผนการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีก าหนดให้พื้นท่ี    
       ผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ในฤดูฝน 

รายการ 

แผนการผลติทีเ่หมาะสม 

แผนการผลติทีเ่หมาะสม 

ในสภาพปัจจุบัน 

แผนการผลติทีเ่หมาะสม 

ก าหนดให้พืน้ทีผ่ลติเพิม่ขึน้ร้อยละ 20 

ผลตอบแทนสุทธิ (บาท) 10,031,843.35 11,725,507.21 

อ าเภอแม่แตง พืน้ทีผ่ลติฤดูฝน (ไร่) 
ท่ีดินปลูกพริก 1.55 6.60 
ท่ีดินปลูกบร็อคโคล่ี 2.07 4.15 
ท่ีดินปลูกกะหล ่าดอก 2.33 4.65 
ท่ีดินปลูกกะหล ่าปลี 1.42 2.83 
ท่ีดินปลูกผกักาดขาว 21.12 20.31 
ท่ีดินปลูกมะเขือเทศ 1.73 3.46 
ท่ีดินปลูกถัว่ฝักยาว 1.77 3.55 
ท่ีดินปลูกแตงกวา 28.01 29.35 
ท่ีดินปลูกคะนา้ 21.70 23.14 
รวมทีด่นิผลติอ าเภอแม่แตง 81.7 98.04 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 6.1 การเปรียบเทียบแผนการผลิตท่ีเหมาะสมและแผนการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีก าหนดให้พื้นท่ี    
       ผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ในฤดูฝน (ต่อ) 

รายการ 

แผนการผลติทีเ่หมาะสม 

แผนการผลติทีเ่หมาะสม 

ในสภาพปัจจุบัน 

แผนการผลติทีเ่หมาะสม 

ก าหนดให้พืน้ทีผ่ลติเพิม่ขึน้ร้อยละ 20 

อ าเภอสันทราย พืน้ทีผ่ลติฤดูฝน (ไร่) 
ท่ีดินปลูกพริก 1.98 8.42 
ท่ีดินปลูกบร็อคโคล่ี 1.86 3.72 
ท่ีดินปลูกกะหล ่าดอก 2.14 4.28 
ท่ีดินปลูกกะหล ่าปลี 1.89 3.79 
ท่ีดินปลูกผกักาดขาว 2.43 4.86 
ท่ีดินปลูกมะเขือเทศ 22.62 16.66 
ท่ีดินปลูกถัว่ฝักยาว 33.73 35.34 
ท่ีดินปลูกแตงกวา 1.66 3.32 
ท่ีดินปลูกคะนา้ 1.98 3.97 
รวมทีด่นิผลติอ าเภอสันทราย 70.3 84.36 

อ าเภอแม่ออน พืน้ทีผ่ลติฤดูฝน (ไร่) 
ท่ีดินปลูกพริก 50.87 58.33 
ท่ีดินปลูกบร็อคโคล่ี 34.22 36.16 
ท่ีดินปลูกกะหล ่าดอก 33.66 35.56 
ท่ีดินปลูกกะหล ่าปลี 36.96 39.06 
ท่ีดินปลูกผกักาดขาว 12.46 20.82 
ท่ีดินปลูกมะเขือเทศ 9.52 19.97 
ท่ีดินปลูกถัว่ฝักยาว 2.40 4.81 
ท่ีดินปลูกแตงกวา 2.25 4.50 
ท่ีดินปลูกคะนา้ 13.16 15.39 
รวมทีด่นิผลติอ าเภอแม่ออน 195.5 234.6 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
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6.3 ผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของการเพิม่พืน้ทีก่ารผลติในฤดูหนาว 

 การผลิตผกัอินทรีย์ในฤดูหนาว เม่ือก าหนดให้มีการเพิ่มพื้นท่ีผลิตร้อยละ 20 และตลาด
สามารถรับซ้ือผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 50 พบวา่พื้นท่ีผลิตของทุกอ าเภอถูกใชใ้นการผลิตทั้งหมด โดย
การผลิตของอ าเภอแม่แตงใชท่ี้ดินเพิ่มข้ึนเป็น 65.40 ไร่ จากพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีไดจ้ากแผนการผลิตพืชท่ี
เหมาะสม 54.50ไร่ ผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหวแนะน าให้ใชท่ี้ดินในการผลิตผกัอินทรียเ์พิ่มข้ึน ซ่ึง
มีเพียงกะหล ่าดอกและคะนา้ท่ีใหล้ดพื้นท่ีการผลิตลง ส่วนพื้นท่ีในการผลิตของอ าเภอสันทรายมีท่ีดิน
เพิ่มข้ึนจาก 51.70 ไร่ เป็น 62.04 ไร่ ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวให้ลดพื้นท่ีในการผลิตผกักาดขาว
ลง 3 เท่า ในขณะท่ีเพิ่มพื้นท่ีในการผลิตผกัอินทรียช์นิดอ่ืนๆ มากข้ึน ทางดา้นพื้นท่ีในการผลิตของ
อ าเภอแม่ออนเดิมแผนการผลิตท่ีเหมาะสมให้ใช้ท่ีดินผลิต 139.50 ไร่ และผลการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวให้เพิ่มการใชท่ี้ดินเป็น 167.4 ไร่ โดยให้ลดพื้นท่ีการผลิตบร็อคโคล่ีลงเกือบ 3 เท่า และเพิ่ม
พื้นท่ีผลิตผกัอินทรีย์ชนิดท่ีเหลือ โดยผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวท าให้ได้ผลตอบแทนสุทธิ
เปล่ียนแปลงไปจาก 5,840,605.85 บาท เป็น 7,120,552.22 บาท  (ตารางท่ี 6.2) 

ตารางท่ี 6.2 การเปรียบเทียบแผนการผลิตท่ีเหมาะสมและแผนการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีก าหนดให้พื้นท่ี    
       ผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ในฤดูหนาว 

รายการ 

แผนการผลติทีเ่หมาะสม 

แผนการผลติทีเ่หมาะสม 

ในสภาพปัจจุบัน 

แผนการผลติทีเ่หมาะสม 

ก าหนดให้พืน้ทีผ่ลติเพิม่ขึน้ร้อยละ 20 

ผลตอบแทนสุทธิ (บาท) 5,840,605.85 7,120,552.22 

อ าเภอแม่แตง พืน้ทีผ่ลติฤดูหนาว (ไร่) 
ท่ีดินปลูกพริก 2.07 3.11 
ท่ีดินปลูกบร็อคโคล่ี 1.86 16.05 
ท่ีดินปลูกกะหล ่าดอก 7.11 4.49 
ท่ีดินปลูกกะหล ่าปลี 1.96 7.83 
ท่ีดินปลูกผกักาดขาว 2.23 3.34 
ท่ีดินปลูกมะเขือเทศ 2.33 3.49 
ท่ีดินปลูกถัว่ฝักยาว 2.43 3.65 
ท่ีดินปลูกแตงกวา 17.81 18.62 
ท่ีดินปลูกคะนา้ 16.70 4.36 
รวมทีด่นิผลติอ าเภอแม่แตง 54.50 65.40 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 6.2 การเปรียบเทียบแผนการผลิตท่ีเหมาะสมและแผนการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีก าหนดให้พื้นท่ี    
       ผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ในฤดูหนาว (ต่อ) 

รายการ 

แผนการผลติทีเ่หมาะสม 

แผนการผลติทีเ่หมาะสม 

ในสภาพปัจจุบัน 

แผนการผลติทีเ่หมาะสม 

ก าหนดให้พืน้ทีผ่ลติเพิม่ขึน้ร้อยละ 20 

อ าเภอสันทราย พืน้ทีผ่ลติฤดูหนาว (ไร่) 
ท่ีดินปลูกพริก 18.79 19.65 
ท่ีดินปลูกบร็อคโคล่ี 1.59 2.38 
ท่ีดินปลูกกะหล ่าดอก 14.03 17.90 
ท่ีดินปลูกกะหล ่าปลี 2.00 7.98 
ท่ีดินปลูกผกักาดขาว 7.45 2.36 
ท่ีดินปลูกมะเขือเทศ 1.68 2.51 
ท่ีดินปลูกถัว่ฝักยาว 1.95 2.93 
ท่ีดินปลูกแตงกวา 1.96 2.93 
ท่ีดินปลูกคะนา้ 2.26 3.39 
รวมทีด่นิผลติอ าเภอแม่แตง 51.70 62.04 

อ าเภอแม่ออน พืน้ทีผ่ลติฤดูหนาว (ไร่) 
ท่ีดินปลูกพริก 2.68 4.02 
ท่ีดินปลูกบร็อคโคล่ี 21.14 8.27 
ท่ีดินปลูกกะหล ่าดอก 2.83 4.25 
ท่ีดินปลูกกะหล ่าปลี 35.19 43.53 
ท่ีดินปลูกผกักาดขาว 17.41 27.54 
ท่ีดินปลูกมะเขือเทศ 24.62 25.91 
ท่ีดินปลูกถัว่ฝักยาว 25.12 26.34 
ท่ีดินปลูกแตงกวา 2.77 4.15 
ท่ีดินปลูกคะนา้ 7.75 23.31 
รวมทีด่นิผลติอ าเภอแม่ออน 139.50 167.4 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์   
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6.4 ผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของการเพิม่พืน้ทีก่ารผลติในฤดูร้อน 

 ส่วนการผลิตผกัอินทรียใ์นฤดูร้อน โดยก าหนดให้มีการเพิ่มพื้นท่ีผลิตร้อยละ 20 และตลาด
สามารถรับซ้ือผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 50 พบว่าพื้นท่ีผลิตของทุกอ าเภอถูกใช้ในการผลิตผกัอินทรีย์
ทั้ งหมด โดยพื้นท่ีผลิตของอ าเภอแม่แตงมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึนจาก 48.50 ไร่ เป็น 58.20 ไร่ และผลการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวแนะน าให้เพิ่มการผลิตผกัอินทรียทุ์กชนิด ส่วนอ าเภอสันทรายจากผลการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวให้มีพื้นท่ีผลิตผกัอินทรียเ์พิ่มจาก 47.70 ไร่ เป็น 57.24 ไร่ ผลการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวแนะน าให้ลดการผลิตพริกและคะน้าลงเล็กน้อย และให้เพิ่มการผลิตถัว่ฝักยาวเป็น 2 
เท่าจากแผนการผลิตท่ีเหมาะสม ทางดา้นการผลิตในพื้นท่ีอ าเภอแม่ออนพบวา่ผลการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวให้เพิ่มพื้นท่ีผลิตจาก 125 ไร่ เป็น 150 ไร่ โดยแนะน าให้ลดการผลิตกะหล ่าปลีและแตงกวา
ลงเล็กน้อย และเพิ่มการผลิตพริกและบร็อคโคล่ีมากข้ึน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวน้ี ท าให้
ผลตอบแทนสุทธิเพิ่มข้ึนจาก 8,450,989.47 บาท เป็น 10,502,558.42 บาท (ตารางท่ี 6.3) 

ตารางท่ี 6.3 การเปรียบเทียบแผนการผลิตท่ีเหมาะสมและแผนการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีก าหนดให้พื้นท่ี    
       ผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ในฤดูร้อน 

รายการ 

แผนการผลติทีเ่หมาะสม 

แผนการผลติทีเ่หมาะสม 

ในสภาพปัจจุบัน 

แผนการผลติทีเ่หมาะสม 

ก าหนดให้พืน้ทีผ่ลติเพิม่ขึน้ร้อยละ 20 

ผลตอบแทนสุทธิ (บาท) 8,450,989.47 10,502,558.42 

อ าเภอแม่แตง พืน้ทีผ่ลติฤดูร้อน (ไร่) 
ท่ีดินปลูกพริก 1.44 2.16 
ท่ีดินปลูกบร็อคโคล่ี 1.36 2.04 
ท่ีดินปลูกกะหล ่าดอก 1.44 2.16 
ท่ีดินปลูกกะหล ่าปลี 19.25 21.10 
ท่ีดินปลูกผกักาดขาว 1.28 1.92 
ท่ีดินปลูกมะเขือเทศ 19.74 20.36 
ท่ีดินปลูกถัว่ฝักยาว 1.17 1.76 
ท่ีดินปลูกแตงกวา 1.29 4.41 
ท่ีดินปลูกคะนา้ 1.53 2.29 
รวมทีด่นิผลติอ าเภอแม่แตง 48.50 58.20 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 6.3 การเปรียบเทียบแผนการผลิตท่ีเหมาะสมและแผนการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีก าหนดให้พื้นท่ี    
       ผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ในฤดูร้อน (ต่อ) 

รายการ 

แผนการผลติทีเ่หมาะสม 

แผนการผลติทีเ่หมาะสม 

ในสภาพปัจจุบัน 

แผนการผลติทีเ่หมาะสม 

ก าหนดให้พืน้ทีผ่ลติเพิม่ขึน้ร้อยละ 20 

อ าเภอสันทราย พืน้ทีป่ลูกฤดูฝน (ไร่) 
ท่ีดินปลูกพริก 7.88 1.84 
ท่ีดินปลูกบร็อคโคล่ี 1.26 1.89 
ท่ีดินปลูกกะหล ่าดอก 1.25 1.88 
ท่ีดินปลูกกะหล ่าปลี 1.65 2.48 
ท่ีดินปลูกผกักาดขาว 1.51 2.27 
ท่ีดินปลูกมะเขือเทศ 1.98 2.97 
ท่ีดินปลูกถัว่ฝักยาว 18.58 30.86 
ท่ีดินปลูกแตงกวา 1.58 2.38 
ท่ีดินปลูกคะนา้ 12.00 10.68 
รวมทีด่นิผลติอ าเภอสันทราย 47.70 57.24 

อ าเภอแม่ออน พืน้ทีผ่ลติฤดูฝน (ไร่) 
ท่ีดินปลูกพริก 14.74 23.01 
ท่ีดินปลูกบร็อคโคล่ี 34.18 47.17 
ท่ีดินปลูกกะหล ่าดอก 21.77 22.51 
ท่ีดินปลูกกะหล ่าปลี 3.25 2.62 
ท่ีดินปลูกผกักาดขาว 18.95 19.60 
ท่ีดินปลูกมะเขือเทศ 1.76 2.64 
ท่ีดินปลูกถัว่ฝักยาว 1.79 2.69 
ท่ีดินปลูกแตงกวา 19.36 17.72 
ท่ีดินปลูกคะนา้ 9.20 12.05 
รวมทีด่นิผลติอ าเภอแม่ออน 125 150 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
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6.5 ผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของการเพิม่ปริมาณการรับซ้ือผลผลติ 

 จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการผลิตเม่ือเพิ่มพื้นท่ีผลิตข้ึนร้อยละ 20 แลว้ พบวา่ยงัมี
ผลผลิตบางส่วนท่ีไม่ได้ส่งตลาด และการรับผลผลิตของตลาดในชุมชน (ตลาดท่ี 1) ยงัมีสัดส่วนท่ี
นอ้ยเม่ือเทียบกบัผลผลิตท่ีตลาดในเมืองและศูนยร์วบรวมผลผลิตรับผลผลิตได ้จึงก าหนดให้ตลาดใน
ชุมชน(ตลาดท่ี 1) มีความสามารถรับผลผลิตได้เพิ่มมากข้ึน แลว้น ามาวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกรณี
ท่ีตลาดรับผลผลิตไดเ้พิ่มข้ึนจากแผนการผลิตท่ีเหมาะสม โดยในฤดูฝนนั้นก าหนดให้ตลาดสามารถ
รับผลผลิตไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าของผลผลิตเดิมท่ีตลาดในชุมชนสามารถรับได ้ส่วนในฤดูหนาวและ
ฤดูร้อนก าหนดให้ตลาดในชุมชนสามารถรับผลผลิตไดร้้อยละ 50 ไดผ้ลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
ดงัน้ี 

 6.5.1 การเพิ่มปริมาณการรับซ้ือผลผลิตในฤดูฝน 

 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกรณีท่ีตลาดสามารถรับผลผลิตเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าในฤดูฝน 
พบวา่ตลาดในชุมชนสามารถรับผลผลิตไดท้ั้งหมด โดยเฉพาะผลผลิตของพริกและผกักาดขาวท่ีตลาด
ในชุมชนสามารถรับผลผลิตไดม้ากกว่า 2 เท่า นัน่คือผลผลิตผกักาดขาวในอ าเภอแม่แตงรับไดม้าก
ท่ีสุดถึง 12,000 กิโลกรัม และผลผลิตพริกท่ีทุกอ าเภอสามารถรับได ้โดยตลาดชุมชนในอ าเภอแม่แตง
และอ าเภอสันทรายรับผลผลิตพริกได้มากถึง 10,650 กิโลกรัม ส่วนตลาดในชุมชนอ าเภอแม่ออน
สามารถรับผลผลิตพริกไดถึ้ง 3 เท่า หรือ 14,000 กิโลกรัม (ตารางท่ี 6.4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

95 

ตารางท่ี 6.4 การเปรียบเทียบแผนการผลิตท่ีเหมาะสมและแผนการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีก าหนดให้ตลาด 
       สามารถรับผลผลิตเพิ่มเป็น 2 เท่า ในฤดูฝน 

พชื 

อ าเภอแม่แตง (กโิลกรัม) อ าเภอสันทราย (กโิลกรัม) อ าเภอแม่ออน (กโิลกรัม) 

แผนการผลติ
ทีเ่หมาะสม 

แผนการผลติ
ทีเ่หมาะสม
เมือ่เพิม่รับ
ผลผลติ 2 เท่า 

แผนการผลติ
ทีเ่หมาะสม 

แผนการผลติ
ทีเ่หมาะสม
เมือ่เพิม่รับ
ผลผลติ 2 เท่า 

แผนการผลติ
ทีเ่หมาะสม 

แผนการผลติ
ทีเ่หมาะสม
เมือ่เพิม่รับ
ผลผลติ 2 เท่า 

พริก 2,500 10,650 2,500 10,650 4,150 14,000 
บร็อคโคล่ี 2,500 5,000 2,500 5,000 3,000 6,000 
กะหล ่าดอก 2,500 5,000 2,500 5,000 3,000 6,000 
กะหล ่าปลี 2,500 5,000 2,500 5,000 3,000 6,000 
ผกักาดขาว 4,500 12,000 2,500 5,000 3,000 6,000 
มะเขือเทศ 2,500 5,000 2,500 5,000 3,000 6,000 
ถัว่ฝักยาว 2,500 5,000 2,500 5,000 3,000 6,000 
แตงกวา 2,500 5,000 2,500 5,000 3,000 6,000 
คะนา้ 2,500 5,000 2,500 5,000 3,000 6,000 
รวม 24,500 57,650 22,500 50,650 28,150 62,000 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

 

6.5.2 การเพิ่มปริมาณการรับซ้ือผลผลิตในฤดูหนาว 

ส่วนผลของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกรณีท่ีตลาดสามารถรับผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 50
ในฤดูหนาว พบว่าตลาดในชุมชนสามารถรับผลผลิตได้ทั้ งหมดเช่นกัน โดยเฉพาะผลผลิตของ
กะหล ่าปลี ท่ีตลาดในชุมชนของทั้ง 3 อ าเภอสามารถรับผลผลิตไดถึ้ง 4 เท่า นัน่คือ ในอ าเภอแม่แตง
และอ าเภอสันทราย ตลาดในชุมชนของทั้ง 2 อ าเภอ รับผลผลิตได ้12,000 กิโลกรัม ในขณะท่ีตลาดใน
ชุมชนของอ าเภอแม่ออน รับผลผลิตกะหล ่าปลีไดถึ้ง 15,000 กิโลกรัม  (ตารางท่ี 6.5)  
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ตารางท่ี 6.5 การเปรียบเทียบแผนการผลิตท่ีเหมาะสมและแผนการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีก าหนดให้ตลาด 
       สามารถรับผลผลิตเพิ่มร้อยละ 50 ในฤดูหนาว 

พชื 

อ าเภอแม่แตง (กโิลกรัม) อ าเภอสันทราย (กโิลกรัม) อ าเภอแม่ออน (กโิลกรัม) 

แผนการผลติ
ทีเ่หมาะสม 

แผนการผลติ
ทีเ่หมาะสม
เมือ่ตลาดรับ
ผลผลติเพิม่
ร้อยละ 50 

แผนการผลติ
ทีเ่หมาะสม 

แผนการผลติ
ทีเ่หมาะสม
เมือ่ตลาดรับ
ผลผลติเพิม่
ร้อยละ 50 

แผนการผลติ
ทีเ่หมาะสม 

แผนการผลติ
ทีเ่หมาะสม
เมือ่ตลาดรับ
ผลผลติเพิม่
ร้อยละ 50 

พริก 3,000 4,500 3,000 4,500 3,500 5,250 
บร็อคโคล่ี 3,000 4,500 3,000 4,500 3,500 5,250 
กะหล ่าดอก 3,000 4,500 3,000 4,500 3,500 5,250 
กะหล ่าปลี 3,000 12,000 3,000 12,000 3,500 15,000 
ผกักาดขาว 3,000 4,500 3,000 4,500 3,500 5,250 
มะเขือเทศ 3,000 4,500 3,000 4,500 3,500 5,250 
ถัว่ฝักยาว 3,000 4,500 3,000 4,500 3,500 5,250 
แตงกวา 3,000 4,500 3,000 4,500 3,500 5,250 
คะนา้ 3,000 4,500 3,000 4,500 3,500 5,250 
รวม 27,000 48,000 27,000 50,400 31,500 57,000 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

 

6.5.3 การเพิ่มปริมาณการรับซ้ือผลผลิตในฤดูร้อน 

ทางดา้นผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกรณีท่ีตลาดสามารถรับผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 50
ในฤดูร้อน พบว่าตลาดในชุมชนสามารถรับผลผลิตไดท้ั้งหมดเช่นกนั โดยผลผลิตท่ีตลาดในชุมชน
ของอ าเภอแม่แตงและอ าเภอสันทรายจากแผนการผลิตเดิมรับไดช้นิดละ 2,000 กิโลกรัม เพิ่มข้ึนเป็น 
3,000 กิโลกรัม ส่วนผลผลิตท่ีตลาดในชุมชนของอ าเภอแม่ออนท่ีเดิมแผนการผลิตท่ีเหมาะสมให้
ตลาดรับผลผลิตไดช้นิดละ 2,200 กิโลกรัม เพิ่มข้ึนเป็น 3,300 กิโลกรัม (ตารางท่ี 6.6)  
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ตารางท่ี 6.6 การเปรียบเทียบแผนการผลิตท่ีเหมาะสมและแผนการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีก าหนดให้ตลาด 
       สามารถรับผลผลิตเพิ่มร้อยละ 50 ในฤดูร้อน 

พชื 

อ าเภอแม่แตง (กโิลกรัม) อ าเภอสันทราย (กโิลกรัม) อ าเภอแม่ออน (กโิลกรัม) 

แผนการผลติ
ทีเ่หมาะสม 

แผนการผลติ
ทีเ่หมาะสม
เมือ่ตลาดรับ
ผลผลติเพิม่
ร้อยละ 50 

แผนการผลติ
ทีเ่หมาะสม 

แผนการผลติ
ทีเ่หมาะสม
เมือ่ตลาดรับ
ผลผลติเพิม่
ร้อยละ 50 

แผนการผลติ
ทีเ่หมาะสม 

แผนการผลติ
ทีเ่หมาะสม
เมือ่ตลาดรับ
ผลผลติเพิม่
ร้อยละ 50 

พริก 2,000 3,000 2,000 3,000 2,200 3,300 
บร็อคโคล่ี 2,000 3,000 2,000 3,000 2,200 3,300 
กะหล ่าดอก 2,000 3,000 2,000 3,000 2,200 3,300 
กะหล ่าปลี 2,000 3,000 2,000 3,000 2,200 3,300 
ผกักาดขาว 2,000 3,000 2,000 3,000 2,200 3,300 
มะเขือเทศ 2,000 3,000 2,000 3,000 2,200 3,300 
ถัว่ฝักยาว 2,000 3,000 2,000 3,000 2,200 3,300 
แตงกวา 2,000 3,000 2,000 3,000 2,200 3,300 
คะนา้ 2,000 3,000 2,000 3,000 2,200 3,300 
รวม 18,000 27,000 18,000 27,000 19,800 29,700 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
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6.6 สรุปผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเพิ่มพื้นที่การผลิต และการเพิ่มปริมาณการรับซ้ือ
ผลผลติ 

 จากการก าหนดให้การเพิ่มพื้นท่ีในการผลิตข้ึนร้อยละ 20 เพื่อวิเคราะห์ความอ่อนไหว พบวา่ 
การผลิตผกัอินทรียท์ั้ง 3 ฤดู มีความตอ้งการพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเพิ่มข้ึนในทุกอ าเภอ เน่ืองจากการเพิ่ม
พื้นท่ีของทุกอ าเภอจึงส่งผลต่อปริมาณการผลิตผกัอินทรียท่ี์มีมากข้ึน ส่วนทางดา้นของผลตอบแทน
สุทธิของทุกช่วงฤดูต่างเพิ่มข้ึนจากแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมเช่นกนั ซ่ึงการผลิตในช่วงฤดูร้อนจะมี
ผลตอบแทนสุทธิเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดจาก 8,450,989.47 บาท เป็น 10,502,558.42 บาท รองลงมาคือการ
ผลิตในช่วงฤดูฝนเพิ่มข้ึนจาก 10,031,843.35 บาท เป็น 11,725,507.21 บาท และการผลิตในฤดูหนาว
เพิ่มข้ึนจาก 5,840,605.85 บาท เป็น 7,120,552.22 บาท ตามล าดบั   

 ส่วนการเพิ่มปริมาณการรับผลผลิตของในฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน เพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า 
และร้อยละ 50 ตามล าดบั พบวา่ในฤดูฝนก าหนดให้ตลาดในชุมชนรับผลผลิตเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า มีการ
รับผลผลิตเพิ่มข้ึนทุกชนิดโดยเฉพาะพริกท่ีรับผลผลิตไดม้ากกวา่ 2 เท่าในอ าเภอแม่แตงและอ าเภอสัน
ทราย และผกักาดขาวท่ีรับผลผลิตไดถึ้ง 3 เท่า ในอ าเภอแม่ออน ส่วนการรับผลผลิตในฤดูหนาวและ
ฤดูร้อนท่ีก าหนดให้รับผลผลิตเพิ่มร้อยละ 50 โดยตลาดในชุมชนสามารถรับผลผลิตเพิ่มไดทุ้กชนิด 
โดยเฉพาะผกักาดขาวท่ีรับปริมาณผลผลิตไดถึ้ง 4 เท่า ส่วนในฤดูร้อนตลาดในชุมชนรับผลผลิตได้
เพิ่มข้ึนร้อยละ 50 ในปริมาณผลผลิตทุกชนิด 

 


