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บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีท่ีมี
ออ้ยเป็นพืชหลกั โดยค านึงถึงความเส่ียงตามขนาดฟาร์มท่ีแตกต่างกนัของเกษตรกรในอ าเภอตากฟ้า 
จงัหวดันครสวรรค ์โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิดา้นราคาและผลผลิตของพืชทั้งชนิดต่างๆ ตั้งแต่ปีการผลิต 
2545–2554และขอ้มูลปฐมภูมิดา้นระบบการผลิตในปีการผลิต 2552–2554 ซ่ึงออ้ยเป็นพืชท่ีปลูกหน่ึง
คร้ังสามารถเก็บเก่ียวได ้3ปี จากการส ารวจภาคสนาม ใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสองขั้น คือ ขั้นแรก
สุ่มเลือกหมู่บา้น และขั้นท่ีสองเลือกครัวเรือนจากหมู่บา้นท่ีสุ่มได ้ตวัอยา่งฟาร์มขนาดเล็ก (1-60ไร่) 
69 ตัวอย่าง ฟาร์มขนาดกลาง (61-200 ไร่) 26 ตัวอย่าง และฟาร์มขนาดใหญ่ (201 ไร่ ข้ึนไป) 5 
ตวัอยา่ง รวมเป็น 100 ตวัอย่าง โดยฟาร์มขนาดเล็กมีพื้นท่ีเฉล่ียต่อครัวเรือน 42.61 ไร่ มีแรงงานภาค
เกษตรเฉล่ียต่อครัวเรือน 2.39 คน ในฟาร์มขนาดกลางมีพื้นท่ีเฉล่ียต่อครัวเรือน 94.15 ไร่ มีแรงงาน
ภาคเกษตรเฉล่ียต่อครัวเรือนมากท่ีสุด 2.58 คน ส าหรับฟาร์มขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีเฉล่ียต่อครัวเรือน 408 
ไร่ มีแรงงานภาคเกษตรเฉล่ียต่อครัวเรือนน้อยท่ีสุด 2.20 คน จากการศึกษาพืชท่ีปลูกในพื้นท่ี พบว่า 
พืชท่ีมีผลตอบแทนสูงและมีความแปรปรวนสูงคือ ออ้ยและมนัส าปะหลงั พืชท่ีมีผลตอบแทนสูง แต่
ความแปรปรวนต ่า คือ ข้าวเจ้านาปีและข้าวโพดหวาน ส าหรับพืชท่ีให้ผลตอบแทนต ่า แต่ความ
แปรปรวนสูง คือ ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแล้ง และทานตะวนั ส่วนพืชท่ีให้
ผลตอบแทนต ่าและความแปรปรวนสูงคือ ขา้วฟ่างและถัว่ลิสง 

การวเิคราะห์หาแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงดา้นรายไดใ้นแต่ละขนาดฟาร์ม 
โดยใชแ้บบจ าลองความเส่ียง MOTAD (Minimization of the Total Absolute Deviation) โดย ทดสอบ 
ค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงตั้งแต่ 0.00 ถึง 2.5 พบวา่ ฟาร์มขนาดเล็กกรณีท่ีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง 
แผนการผลิตแนะน าใหป้ลูกออ้ยเป็นพืชหลกัทั้งในพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม และปลูกขา้วโพดหวานใน 
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ฤดูแลง้และขา้วเจา้นาปีในฤดูฝนบนพื้นท่ีลุ่ม ท าให้เกษตรกรมีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดสูงท่ีสุด รวม 
3 ปี เป็นจ านวนเงิน 1.16 ลา้นบาท แต่เม่ือระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ แผนการผลิต
แนะน าให้ลดพื้นท่ีปลูกอ้อยลงเร่ือยๆทั้ งบนพื้นท่ีดอนและพื้นท่ี ลุ่ม เพื่อให้เปล่ียนมาปลูกมัน
ส าปะหลังบนพื้นท่ีดอนแทน และเปล่ียนมาปลูกข้าวโพดหวานและขา้วเจา้นาปีเพิ่มข้ึน ซ่ึงท าให้
เกษตรกรมีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดลดลง 

ฟาร์มขนาดกลางกรณีท่ีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง แผนการผลิตแนะน าให้ปลูกออ้ยทั้งในพื้นท่ี
ดอนและพื้นท่ีลุ่ม ร่วมกบัการปลูกมนัส าปะหลงับนพื้นท่ีดอน และปลูกขา้วเจา้นาปีบนพื้นท่ีลุ่ม จะท า
ให้เกษตรกรมีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดสูงท่ีสุด รวม 3 ปี เป็นจ านวนเงิน 1.79 ลา้นบาท แต่เม่ือระดบั
การหลีกเล่ียงความเส่ียงเพิ่มสูงข้ึน แผนการผลิตแนะน าให้ปลูกอ้อยลดลงเพื่อเปล่ียนมาปลูกมัน
ส าปะหลงับนพื้นท่ีดอนเพิ่มข้ึน ส่วนบนพื้นท่ีลุ่มแนะน าให้ปลูกข้าวเจ้านาปีในฤดูฝนเพิ่มข้ึน แต่
เกษตรกรจะมีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดลดลง  

ส าหรับฟาร์มขนาดใหญ่กรณีท่ีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง แผนการผลิตแนะน าให้ปลูกออ้ยทั้งใน
พื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่มร่วมกบัปลูกมนัส าปะหลงับนพื้นท่ีดอนและปลูกขา้วเจา้นาปีบนพื้นท่ีลุ่ม จะท า
ให้เกษตรกรมีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดสูงท่ีสุด รวม 3 ปี เป็นจ านวนเงิน 7.81 ลา้นบาท แต่เม่ือระดบั
การหลีกเล่ียงความเส่ียงเพิ่มสูงข้ึน แผนการผลิตแนะน าให้ลดพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั เพื่อเปล่ียนมา
ปลูกออ้ยบนพื้นท่ีดอน ส่วนพื้นท่ีลุ่มแนะน าให้ลดพื้นท่ีปลูกขา้วเจา้นาปีในฤดูฝนและให้ปลูกออ้ย 
เพิ่มข้ึน แต่เกษตรกรจะมีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดลดลง 

การเปล่ียนแปลงปริมาณน ้าท่ีมีในฟาร์มขนาดใหญ่ พบวา่ ปริมาณน ้าไม่มีผลต่อพื้นท่ีปลูกขา้ว
เจา้นาปีในกรณีค านึงถึงความเส่ียง 

ส่วนการเปล่ียนแปลงขอ้จ ากดัวงเงินกูย้ืมในภาคการเกษตร พบว่า ในฟาร์มขนาดกลาง การ
เพิ่มขอ้จ ากดัด้านวงเงินกู้ในกรณีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง เกษตรกรจะเพิ่มพื้นท่ีปลูกออ้ยและลดพื้นท่ี
ปลูกข้าวเจ้านาปีบนพื้นท่ีลุ่ม แต่กรณีค านึงถึงความเส่ียงข้อจ ากัดด้านเงินกู้ยืมจะไม่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงการปลูกพืช ส าหรับฟาร์มขนาดใหญ่ พบวา่ ขอ้จ ากดัดา้นเงินกูย้มืจะมีผลต่อการเพิ่มพื้นท่ี
ปลูกมนัส าปะหลงั  
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ABSTRACT 

The main objective of this study is to analyse optimal crop production plans in sugarcane-
based areas under risk of different farm sizes of farmers in Tak Fa District, Nakhon Sawan 
Province. Time series data of prices and yields of various crops from crop year 2002-2011 were 
collected as secondary data. Primary data about crop production systems in crop years  2009/10 –
2011/12 were collected by field survey. Two-state sampling technique was applied. Villages were 
randomly selected in the first state and households in the second state. There were 69 samples of 
small farm (1-60 rai), 26 samples of medium farm (61-200 rai) and 5 samples of large farms (201 
rai up). In total there were 100 samples. On average, the small farmers had an area of 42.61 rai/ 
household and labour force for working on farm about 2.39 person/household. The medium farmers 
had an area of 94.15 rai/ household and labour force for working on farm about 2.58 
person/household. The large farmers had an area of 408 rai/ household and labour force for working 
on farm about 2.20 person/household. 

The study of grown crops was found that crops with high returns and high variance were 
sugarcane and cassava. Crops with high returns but low variance were wet season rice and sweet 
corn. For low returns crops but high variance were maize in both season and sunflower. Crops with 
low returns and high variance were sorghum and peanuts. 

The analysis of optimal crop production plan under income risk of different farm sizes by 
using MOTAD and the level of risk aversion from 0.00 to 2.50 showed that the small farm in case 



 

ช 

 
of not considering risk were suggested to grow sugarcane as a major crop in both upland and 
lowland areas and grow sweet corn in the dry season and wet season rice on lowland areas. Small-
farm farmer will have income above the cash costs for 3 years at the highest level with the amount 
of 1.16 million baht. But when the level of risk aversion was increasing the suggested production 
plan should reduce the production area of sugarcane in both upland and lowland areas to be the 
production area of cassava on upland areas and sweet corn and wet season rice on lowland but this 
production plan will reduce the income over case cost of farmer.  

The medium farm in case of not considering risk were suggested to grow sugarcane as a 
major crop in both upland and lowland areas with cassava on upland areas and wet season rice on 
lowland areas. Medium-farm farmer will have income above the cash costs for 3 years at the highest 
level with the amount of 1.79 million baht. But when the level of risk aversion was increasing the 
suggested production plan should reduce the production area of sugarcane in both upland and 
lowland areas to be the production area of cassava on upland areas and wet season rice on lowland 
but this production plan will reduce the income over case cost of farmer.  

For the large farm in case of not considering risk were suggested to grow sugarcane as a 
major crop in both upland and lowland areas with cassava on upland areas and wet season rice on 
lowland areas. Large-farm farmer will have income above the cash costs for 3 years at the highest 
level with the amount of 7.81 million baht. But when the level of risk aversion was increasing the 
suggested production plan should reduce the production area of cassava in upland and wet season 
rice in lowland areas to be the production area of sugarcane in both upland and lowland areas but 
this production plan will reduce the income over case cost of farmer.  

The change of water availability of large farms showed that water availability have no 
effect on wet season rice production areas in the case that risk was not considered.  

For the change of credit limitation in agricultural sector, the result was found that without 
considering risk in the medium farms, by increasing credit limits, farmers should grow sugarcane 
more and reduce growing wet season rice on lowland. When the risk aversion level increased, the 
credit limits will have no effect on the crop. For the large farms, it was found that the credit limits 
will effect on the increase of cassava production areas. 
 


