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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ  

ออ้ยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส ำคญัของประเทศไทยและผลิตไดเ้ป็นอนัดบั 4 ของโลก ในปีพ.ศ.
2552 มีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 5.49 ลำ้นตนัของผลผลิตทั้งหมด พื้นท่ีเพำะปลูกออ้ยของประเทศไทยใน
ปีพ.ศ.2553 มีเน้ือท่ีเพำะปลูกทั้ งหมด 6,309,892 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 11,257 กก.ต่อไร่ (ส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร, 2553) ออ้ยเป็นวตัถุดิบของอุตสำหกรรมออ้ยและน ้ ำตำลท่ีมีควำมส ำคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศคือ 1) มีกำรบริโภคน ้ ำตำลในประเทศปีละประมำณ 1.6-1.7 ล้ำนตนั คิดเป็น
มูลค่ำประมำณ 17,000-19,000 ลำ้นบำท 2) ประเทศไทยมีกำรส่งออกน ้ำตำลจ ำหน่ำยไปยงัตลำดโลกปี
ละกวำ่ 3 ลำ้นตนั น ำรำยไดเ้ขำ้สู่ประเทศ ประมำณ 20,000-30,000 ลำ้นบำทต่อปี ท ำให้ประเทศไทยมี
สถำนภำพ เป็นผูส่้งออกน ้ ำตำลใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจำก บรำซิล สหภำพยโุรป แต่บำงปีจะ
เป็นอนัดบั 4 รองจำกออสเตรเลีย มีสัดส่วนตลำดร้อยละ 9.5 ของโลก มีตลำดส ำคญั คือ อินโดนีเซีย
ญ่ีปุ่น เกำหลีใต ้3) เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยออ้ยทั้งหมด ประมำณ 30,000 ล้ำน
บำท คิดเป็นร้อยละ 4 ของรำยไดภ้ำคกำรเกษตรทั้งหมด 4) เป็นตลำดแรงงำนใหญ่มีผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งดำ้น
แรงงำนตดัออ้ยและแรงงำนในโรงงำนน ้ ำตำล ในช่วงฤดูตดัออ้ยประมำณปลำยเดือนพฤศจิกำยน ถึง
ตน้เดือนเมษำยน จะมีกำรจำ้งแรงงำนไม่ต ่ำกวำ่ 600,000 คน ทั้งน้ียงัไม่รวมถึงแรงงำน ในกำรบรรทุก
และขนส่งอ้อย (กรมวิชำกำรเกษตร, 2551) ซ่ึงแหล่งผลิตอ้อยกระจำยอยู่ทั่วทุกภำคของประเทศ 
นอกจำกน้ีในยุคน ้ ำมนัแพง ออ้ยถือเป็นวตัถุดิบในกำรผลิตพลงังำนทดแทนท่ีส ำคญัของประเทศอีก
ดว้ย โดยสำมำรถน ำมำท ำเป็นเอทำนอลใช้ผสมกบัน ้ ำมนัเบนซินเป็นน ้ ำมนัแก๊สโซฮอล์ ส่งผลท ำให้
ประเทศไทยสำมำรถประหยดัเงินตรำต่ำงประเทศในกำรน ำเขำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิงได ้อีกทั้งปัจจุบนัรำคำ
น ้ำมนัมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึนเร่ือยๆ มีกำรประมำณกำรรวมปริมำณน ้ ำมนัจำกแหล่งผลิตใหญ่ๆ ของ
โลกเรำจะมีน ้ ำมนัส ำรองใช้ได้เพียงอีก 40 ปี เท่ำนั้น ท ำให้หันมำตระหนักและใช้แหล่งพลังงำน
ทดแทนใหม่ๆ เป็นส่ิงส ำคญั 

แมว้ำ่ออ้ยจะเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีก ำลงัมีควำมตอ้งกำรสูงข้ึน และประเทศไทยก็มีกำรเพิ่มพื้นท่ี
เพำะปลูกออ้ยมำกข้ึน โดยพบวำ่ จำกปีเพำะปลูก 2548/49 ถึง 2552/53 มีพื้นท่ีเพำะปลูกออ้ยอยูท่ี่ 5.89 
6.03 6.31 6.59และ 7.13 ล้ำนไร่ตำมล ำดบั แต่เกษตรกรตอ้งเผชิญกบัควำมไม่แน่นอนด้ำนกำรผลิต
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และกำรตลำดอยู่ โดยดูได้จำกควำมแปรปรวนของปริมำณผลผลิตต่อไร่ มีควำมผนัผวนโดยปีในปี
เพำะปลูก 2540/41 ถึง 2553/54  มีปริมำณผลผลิตอยู่ท่ี  9.2 7.7 8.9 9.7 9.5 9.7 10.8 9.4 7.7 8.1 10.4 
11.4 11.5 และ11.3 (ตนัต่อไร่) ตำมล ำดบั (ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2553) ซ่ึงมีค่ำสัมประสิทธ์ิ
ควำมแปรปรวน (coefficient of variation: C.V.) ของผลผลิตร้อยละ 13.49 แสดงให้เห็นวำ่เกษตรกรมี
ควำมเส่ียงในดำ้นกำรผลิตพอสมควร นอกจำกนั้นเกษตรกรยงัตอ้งเผชิญกบัควำมผนัผวนด้ำนรำคำ
ออ้ยท่ีเกษตรกรขำยได้ด้วย โดยในปีเพำะปลูก 2540/41 ถึง 2553/54 อยู่ท่ี 456 558 493 420 527 453 
479 402 592 717 749 548 804และ888 บำท/ตนั ตำมล ำดบั(ส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำล
ทรำย, 2553)  ซ่ึงมีค่ำสัมประสิทธ์ิควำมแปรปรวนของรำคำเท่ำกับร้อยละ 26.45 แสดงให้เห็นว่ำ
เกษตรกรตอ้งเผชิญกบัควำมผนัผวนของทั้งดำ้นกำรผลิต และกำรตลำด อนัน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอน
ในรำยไดข้องเกษตรกรในท่ีสุด 

นครสวรรค์เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีปลูกออ้ยมำกท่ีสุดในภำคเหนือ พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดั
เป็นพื้นท่ีลุ่มและพื้นท่ีดอน มีควำมเหมำะสมในกำรปลูกออ้ย โดยเป็นท่ีตั้งของโรงงำนผลิตน ้ ำตำลถึง 
2 แห่ง ซ่ึงอ ำเภอตำกฟ้ำเป็นอ ำเภอในจงัหวดันครสวรรค์ท่ีมีสัดส่วนของกำรเพำะปลูกออ้ยท่ีสูงท่ีสุด 
ถึงร้อยละ 27 ของพื้นท่ีกำรเกษตรทั้งหมดของจงัหวดั (ส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ำตำลทรำย, 
2552) และยงัมีพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกอ่ืนๆ เช่น ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั งำ ถัว่ลิสง ถัว่เขียว ทำนตะวนั 
ขำ้วฟ่ำง ขำ้วเจำ้นำปี เป็นตน้ พื้นท่ีอ ำเภอตำกฟ้ำเป็นพื้นท่ีท่ีมีกำรปลูกพืชหลำยชนิดตลอดทั้งปี โดยใน
ปีพ.ศ.2540 – 2552 พืชเศรษฐกิจท่ีมีควำมผนัผวนดำ้นปริมำณผลผลิตต่อไร่มำกท่ีสุดไดแ้ก่ ขำ้วเจำ้นำปี 
รองลงมำคือ ออ้ย ซ่ึงมีค่ำสัมประสิทธ์ิควำมแปรปรวน (coefficient of variation: C.V.) ของผลผลิต
ร้อยละ 19.52 และ 14.93 ตำมล ำดบั และพืชท่ีมีควำมผนัผวนดำ้นปริมำณผลผลิตต่อไร่นอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ 
ถัว่เหลือง โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิควำมแปรปรวนร้อยละ 2.93 ส่วนพืชเศรษฐกิจท่ีมีควำมผนัผวนดำ้น
รำคำต่อไร่มำกท่ีสุดไดแ้ก่ ขำ้วเจำ้นำปรัง  โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิควำมแปรปรวนเพียงร้อยละ 29.34และ
พืชท่ีมีควำมแปรปรวนของรำคำต่อไร่นอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ถัว่เหลือง ซ่ึงมีค่ำสัมประสิทธ์ิควำมแปรปรวน
ร้อยละ 18.68 (ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2552) จำกผลของควำมผนัผวนทั้งดำ้นปริมำณผลผลิต
และรำคำท่ีเกษตรกรไดรั้บ ถำ้เกษตรกรส่วนใหญ่ท ำกำรผลิตโดยดูรำคำจำกปีเพำะปลูกในอดีตเป็น
ประสบกำรณ์ในกำรเพำะปลูกปีต่อไป น ำมำซ่ึงกำรผลิตท่ีปรำศจำกกำรวำงแผนกำรผลิตในบำงคร้ังไม่
ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้ประกอบกบัเกษตรกรในพื้นท่ีเผชิญกบัควำมเส่ียงในดำ้น
กำรผลิต กำรตลำด และภยัธรรมชำติในรูปแบบต่ำงๆ ซ่ึงมีผลต่อระดบัรำยไดข้องเกษตรกร 

ดงันั้นในกำรศึกษำคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อวำงแผนกำรผลิตท่ีมีออ้ยเป็นพืชหลกัในระดบั
ฟำร์ม ภำยใตค้วำมเส่ียงของเกษตรกรในอ ำเภอตำกฟ้ำ จงัหวดันครสวรรคโ์ดยกำรใชแ้บบจ ำลองควำม
เส่ียง MOTAD ซ่ึงมีกำรพิจำรณำควำมเส่ียงด้ำนรำคำและผลผลิต ให้ได้มำซ่ึงกำรวำงแผนกำร
เพำะปลูกอยำ่งเป็นระบบ มีควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัสภำพพื้นท่ีของเกษตรกรตำมแต่ละพื้นท่ี
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ปลูก ภำยใตข้อ้จ ำกดัดำ้นปัจจยักำรผลิต และขอ้จ ำกดัดำ้นเง่ือนไขกำรเพำะปลูก เป็นแนวทำงในกำร
ตดัสินใจวำงแผนกำรผลิต เพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดและลดควำมเส่ียงดำ้นรำยไดเ้หนือตน้ทุนเงิน
สดจำกระบบกำรเพำะปลูกอ้อยตำมควำมเส่ียงท่ี เกษตรกรยอมรับ ได้ และท ำให้ เกิดกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติอยำ่งมีประสิทธิภำพต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อทรำบสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและทำงเศรษฐกิจสังคม รวมทั้งระบบกำรผลิตออ้ย
และพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆของเกษตรกรภำยใตค้วำมเส่ียงในอ ำเภอตำกฟ้ำ จงัหวดันครสวรรค ์

2. เพื่อทรำบควำมแตกต่ำงของแผนกำรผลิตพืชท่ีมีอ้อยเป็นพืชหลักในระดับฟำร์ม โดย
ค ำนึงถึงควำมเส่ียงในขนำดฟำร์มท่ีแตกต่ำงกนั  

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

ผลกำรศึกษำท ำให้ได้แนวทำงในกำรวำงแผนกำรผลิตท่ีมีออ้ยเป็นพืชหลักในระดบัฟำร์ม 
ภำยใตค้วำมเส่ียงดำ้นรำยไดแ้ละมีควำมสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีภำยใตข้อ้จ ำกดัต่ำงๆ ท่ีเกษตรกรตอ้งเผชิญ 
ซ่ึงสำมำรถช่วยในกำรใช้ประกอบกำรตดัสินใจด ำเนินกำรเพำะปลูกออ้ยและพืชเศรษฐกิจท่ีส ำคญั
ต่ำงๆ และเพื่อเป็นแนวทำงของภำครัฐในกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส ำคญัเพื่อกำรเพิ่มรำยได้
ใหแ้ก่เกษตรกรในต่อไป 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

กำรศึกษำน้ีเป็นกำรวำงแผนกำรเพำะปลูกพืชท่ีเหมำะสมภำยใต้ควำมเส่ียงของเกษตรกร 
อ ำเภอตำกฟ้ำ จงัหวดันครสวรรค์   โดยใช้ข้อมูลกำรผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส ำคญัของอ ำเภอตำกฟ้ำ 
จงัหวดันครสวรรค ์จ ำนวน 9 ชนิด ไดแ้ก่ ออ้ย ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้ มนั
ส ำปะหลงั ทำนตะวนั ขำ้วฟ่ำง ขำ้วเจำ้นำปี ถัว่ลิสง ขำ้วโพดหวำน เป็นตน้ โดยจะเก็บขอ้มูลในปีกำร
ผลิต 2554/55 ยกเวน้กำรผลิตออ้ยจะเก็บขอ้มูล 3 ปี คือ ปีเพำะปลูก 2552/53 ถึง 2554/55 เพรำะออ้ย
เป็นพืชท่ีปลูกคร้ังหน่ึงสำมำรถเก็บเก่ียวผลผลิตได ้3 ปี จึงตอ้งวำงแผนกำรผลิตเป็นระยะ 3 ปี เพื่อให้
เหมำะสมกบัสภำพท่ีแทจ้ริงและในกำรศึกษำคร้ังน้ี ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีใช ้อนัไดแ้ก่ ควำมแปรปรวนของ
รำคำและผลผลิตทั้ง 9 ชนิด จะใชข้อ้มูลในปีเพำะปลูก 2545/46-2554/55  
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. ออ้ยโรงงำน หมำยถึง ออ้ยท่ีเกษตรกรปลูกเพื่อส่งผลผลิตเขำ้โรงงำนเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
อุตสำหกรรมออ้ย และน ้ำตำล 

2. ค่ำซีซีเอส (Commercial Cane Sugar: CCS.) เป็นหน่วยวดัควำมหวำนของอ้อย โดยมีค่ำ
มำตรฐำนเท่ำกบั 10.00  ถำ้ค่ำซีซีเอส มีค่ำมำกกวำ่ ค่ำซีซีเอส มำตรฐำน รำคำออ้ยจะเพิ่มข้ึน และถำ้ค่ำ 
ซีซีเอส มีค่ำนอ้ยกวำ่ ค่ำซีซีเอส มำตรฐำน รำคำออ้ยจะลดลงตำมล ำดบั 

3. กำรประกนัรำคำขั้นต ่ำ (Price Support) คือ กำรก ำหนดรำคำซ้ือขำยไวสู้งกวำ่รำคำดุลยภำพ 
(ซ่ึงจุดดุลยภำพนั้นเป็นจุดท่ีปริมำณควำมต้องกำรซ้ือเท่ำกับปริมำณควำมต้องกำรขำยพอดี) โดย
รัฐบำลจะตั้งรำคำประกันขั้นต ่ำ และตอ้งมีกำรซ้ือขำยกันท่ีรำคำขั้นต ่ำ หรือสูงกว่ำท่ีภำครัฐตั้งไว้
ไม่อยำ่งนั้นจะผดิกฎหมำย  

4. หัวหน้ำโควต้ำหรือเถ้ำแก่ หมำยถึง เกษตรกรท่ีมีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรทำงกำรเกษตร 
รวมถึงแรงงำนท่ีใชใ้นกำรเพำะปลูก และเก็บเก็บเก่ียว และมีปริมำณผลผลิตมำก หรือมีควำมสำมำรถ
ส่งออ้ยให้โรงงำนน ้ ำตำลไดม้ำกกวำ่ หรือเท่ำกบัปริมำณท่ีโรงงำนก ำหนดไวโ้ดยโรงงำนจะท ำสัญญำ
กำรซ้ือขำยโดยก ำหนดเป็น โควตำ้ส่งออ้ย 

5. ลูกไร่ หมำยถึง กลุ่มเกษตรกรท่ีมีปริมำณผลผลิตน้อย ไม่สำมำรถส่งออ้ยไดต้ำมปริมำณท่ี 
โรงงำนน ้ ำตำลก ำหนดได ้และตอ้งขอร่วมกลุ่มกบัเกษตรกรท่ีมี โควตำเพื่อน ำผลผลิตท่ีได้ไป ฝำกขำย
ใหโ้รงงำนน ้ำตำล โดยเกษตรกรท่ีเป็นลูกไร่ไม่จ  ำเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรทำงกำรเกษตร รวมถึง
แรงงำน เน่ืองจำกเกษตรกรท่ี เป็นหวัหนำ้โควตำ้จะอ ำนวยควำมสะดวกในดำ้นต่ำงๆ ไดต้ั้งแต่ กำรเก็บ
เก่ียวจนถึงขำยผลผลิต ส่วนดำ้นกำรเพำะปลูกและกำรบ ำรุงรักษำ เกษตรกรท่ี เป็นลูกไร่ตอ้งดูแล และ
จดักำรดว้ยตนเอง 

6. ออ้ยใหม่ หมำยถึง  ออ้ยท่ีเกษตรกรปลูกใหม่ หลงัจำกร้ือตอออ้ย ซ่ึงสำมำรถเรียกได ้หลำย
แบบ เช่น ออ้ยใหม่ หรือออ้ยปีท่ี 1  

7. ออ้ยตอ หมำยถึง ออ้ยท่ีผำ่นกำรเก็บเก่ียวมำแลว้ และแตกกอข้ึนใหม่โดยออ้ยท่ีผำ่นกำรเก็บ
เก่ียวมำแล้ว 1 คร้ัง จะเรียกว่ำ ออ้ยตอ1 หรือ ออ้ยปีท่ี 2 ถ้ำออ้ยท่ีผ่ำนกำรเก็บเก่ียวมำแล้ว 2 คร้ัง จะ
เรียกวำ่ ออ้ยตอ2 หรือ ออ้ยปีท่ี 3 

8. พื้นท่ีลุ่ม หมำยถึง พื้นท่ีลุ่มน ้ ำจะก ำหนดบริเวณใดก็ได ้มีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรน ้ ำท่ี
สำมำรถทรำบขอ้มูลของน ้ ำในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำท่ีเรำก ำหนด เช่น น ้ ำฝนท่ีตกลงมำ น ้ ำท่ีสูบเขำ้มำ น ้ ำท่ีไหล
จำกท่ีอ่ืนเขำ้มำ หรือน ำเขำ้มำดว้ยประกำรใด ๆ และจะตอ้งทรำบขอ้มูลของน ้ ำท่ีไหลออกนอกลุ่มน ้ ำ 
เป็นตน้ 
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9. พื้นท่ีดอน หมำยถึง พื้นท่ีบริเวณใดก็ได ้ท่ีไม่มีน ้ ำขงัพื้นท่ีปลูกในฤดูฝน ส่วนใหญ่ดินมีกำร
ระบำยน ้ ำดี เพียงส่วนน้อยเท่ำนั้นท่ีดินมีกำรระบำยน ้ ำไม่ดี ลกัษณะเป็นพื้นท่ีรำบ ลูกคล่ืนลอนลำด 
ลอนชนั แต่บำงแห่งอำจมีกำรท่วมขงัได ้ส ำหรับพื้นท่ีท่ีมีควำมลำดเอียงมกัจะเกิดกำรชะลำ้งพงัทลำย
ของหนำ้ดินท ำใหดิ้นเส่ือมควำมอุดมสมบูรณ์  

1.6 วธีิกำรศึกษำ 

1.6.1 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

        ขอ้มูลในกำรศึกษำคร้ังน้ีรวบรวมมำจำกขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data)โดยกำรเก็บขอ้มูล
จำกกลุ่มตวัอย่ำงในเขตพื้นท่ีและขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยรวบรวมจำกเอกสำรงำนวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงวธีิกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี 

                  ก) ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data)  เป็นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคมของกลุ่มตวัอยำ่งในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ขอ้มูลส่วนน้ีเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรตอบแบบสอบถำม 
(questionnaire) ของกลุ่มตวัอย่ำงเกษตรกร ซ่ึงขอ้มูลในกำรสัมภำษณ์มีรำยละเอียดพอสังเขปดังน้ี 
จ  ำนวนสมำชิกในครัวเรือน อำยุ ระดับกำรศึกษำ กำรถือครองและกำรใช้ประโยชน์จำกท่ีดินปี
เพำะปลูก 2552/53- 2554/55 จ ำนวนแรงงำนของครัวเรือน จ ำนวนแรงงำนจำ้ง ทรัพยสิ์น เงินทุนของ
ตนเอง กำรกู ้หน้ีสิน กำรกระจำยผลผลิต ควำมเส่ียงดำ้นผลผลิต รำคำ ปัจจยัในกำรผลิต ควำมเสียหำย
ท่ีเกิดกบักำรผลิตพืชจำกปัจจยัเส่ียง และกลยทุธ์ในกำรแกปั้ญหำ 

ข้ันตอนที ่1 กำรเลอืกพืน้ทีข่องกลุ่มตัวอย่ำง 

        ในกำรศึกษำคร้ังน้ีได้เลือกพื้นท่ีแบบเจำะจง 1 อ ำเภอ คือ อ ำเภอตำกฟ้ำ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยมีเหตุผลในกำรคดัเลือกพื้นท่ีคือ เป็นอ ำเภอท่ีมีพื้นท่ีปลูกออ้ยมำกท่ีสุดในจงัหวดั
นครสวรรค์ ซ่ึงมีครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกออ้ย 2,493 ครัวเรือน ของเกษตรกรท่ีปลูกออ้ยทั้งหมดใน
อ ำเภอตำกฟ้ำ จงัหวดันครสวรรค์ เป็นพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ จ ำนวน 9 ชนิด ได้แก่ 
ออ้ย ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้ มนัส ำปะหลงั ทำนตะวนั ขำ้วฟ่ำง ขำ้วเจำ้นำปี 
ถัว่ลิสง ขำ้วโพดหวำน เป็นตน้ และเป็นพื้นที่ที่มีกำรปลูกออ้ยเพื่อส่งเขำ้โรงงำนผลิตน ้ ำตำล ซ่ึงได้
อ้ำงอิงกำรแบ่งพื้นท่ีตำมโรงงำนน ้ ำตำล เพื ่อให้สอดคลอ้งกบักำรเพำะปลูกจริง โดยไดท้  ำกำร
แบ่งกลุ่มเกษตรกรตวัอยำ่ง ตำมขนำดฟำร์มเป็น 3 ขนำด คือ ฟำร์มขนำดเล็ก (10-60 ไร่) ฟำร์มขนำด
กลำง (61-200 ไร่) และฟำร์มขนำดใหญ่ (201 ไร่ ข้ึนไป)  
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ข้ันตอนที ่2 กำรเลอืกกลุ่มตัวอย่ำงจำกจ ำนวนเกษตรกร 

        กำรศึกษำคร้ังน้ีเก็บข้อมูลจำกกิจกรรมกำรผลิตอ้อย ของเกษตรกรในอ ำเภอตำกฟ้ำ 
จงัหวดันครสวรรค ์ท่ีท ำกำรเพำะปลูกในปี 2552/53–2554/55 จำกกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกออ้ย 2,493 รำย 
โดยใชสู้ตร ของ Yamane (1973) ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 90 % ไดจ้  ำนวนทั้งส้ิน 100 ตวัอยำ่ง จำกนั้นจึง
แบ่งกลุ่มตวัอย่ำง ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ฟำร์มขนำดเล็ก (1-60 ไร่) มีจ  ำนวน 69 ตวัอย่ำง ฟำร์มขนำด
กลำง (61-200 ไร่) มีจ  ำนวน 26 ตวัอย่ำง  และฟำร์มขนำดใหญ่ (201 ไร่ ข้ึนไป) มีจ  ำนวน 5 ตวัอย่ำง 
(ซ่ึงอำ้งอิงพื้นท่ีถือครองตำมโรงงำนน ้ำตำล)  

แบบสอบถำมท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ีจะประกอบไปดว้ยกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกเกษตรกร
ตวัอยำ่งซ่ึงมีรำยละเอียดกำรสร้ำงแบบสอบถำม ดงัน้ี 

ส่วนที ่1: เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทำงประชำกรและเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร  

ส่วนที่ 2: เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุน ผลตอบแทนในกำรปลูกออ้ย และพืชเศรษฐกิจทั้ง 9 ชนิด 
ในอ ำเภอตำกฟ้ำ รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัระบบกำรผลิตออ้ย  

ส่วนที่ 3: ควำมเส่ียงดำ้นผลผลิต รำคำ และปัจจยัในกำรผลิต ควำมเสียหำยท่ีเกิดกบักำรผลิต
พืชจำกปัจจยัเส่ียง และกลยทุธ์ในกำรแกปั้ญหำ 

                   ข) ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้แก่ ข้อมูลอนุกรมเวลำของรำคำพืชชนิด
ต่ำงๆท่ีเกษตรกรขำยได้ ปริมำณผลผลิตต่อไร่ และตน้ทุนกำรผลิตของพืชศึกษำตั้งแต่ปีเพำะปลูก 
2545/46-2554/55 ซ่ึงเก็บรวบรวมจำกหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เช่น ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กรม
วิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอตำกฟ้ำ และ ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดั
นครสวรรค ์เป็นตน้ 

1.6.2 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

         กำรวิเครำะห์ขอ้มูลเพื่อหำแผนกำรเพำะปลูกพืชท่ีเหมำะสมในระดบัฟำร์มของอ ำเภอ
ตำกฟ้ำ จงัหวดันครสวรรค ์ภำยใตส้ถำนกำรณ์ควำมเส่ียงไดแ้บ่งกำรวิเครำะห์เป็น 3 ขั้นตอน โดยกำร
วิเครำะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงน้ีจะวิเครำะห์และประเมินผลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปโดยใช้
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงสำมำรถอธิบำยได ้ดงัต่อไปน้ี  
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1.6.2.1 กำรวเิครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำ (descriptive method) 

                          เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ท่ีหน่ึง “เพื่อทรำบสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพ
และทำงเศรษฐกิจสังคม รวมทั้งระบบกำรผลิตออ้ยและพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆของเกษตรกรภำยใตค้วำม
เส่ียงในอ ำเภอตำกฟ้ำ จังหวดันครสวรรค์” กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำเป็นกำรน ำข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ไปประมวลผลเบ้ืองต้น เช่น หำค่ำเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน  (standard 
deviation) ค่ำร้อยละ (percentage) เป็นตน้ และทรัพยำกรท่ีมีอยู ่รวมทั้งขอ้จ ำกดัต่ำงๆ ในกำรผลิตทำง
กำรเกษตรของเกษตรกร 

1.6.2.2 กำรสร้ำงแบบจ ำลองกำรตัดสินใจในกำรผลติภำยใต้ควำมเส่ียงด้ำนรำยได้ 

                          เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ข้อท่ีสอง  คือ  “เพื่อทรำบควำมแตกต่ำงของ
แผนกำรผลิตในระดบัฟำร์มท่ีเหมำะสมโดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงในขนำดฟำร์มท่ีแตกต่ำงกนั” กำรสร้ำง
แบบจ ำลองเป็นกำรน ำขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมและขอ้จ ำกดัต่ำงๆ ในกำรผลิตพืช ขอ้มูลอนุกรมเวลำ
เก่ียวกบัรำคำท่ีเกษตรกรขำยได ้ผลผลิตต่อไร่ ตน้ทุนเงินสดของพืชท่ีศึกษำ กำรใชแ้รงงำนและเงินทุน
ในกำรผลิต เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้กับแบบจ ำลองควำมเส่ียง MOTAD (minimization of the total 
absolute deviation) โดยแบบจ ำลองท่ีจะสร้ำงข้ึนในกำรศึกษำน้ีเป็นแบบจ ำลองควำมเส่ียงระดบัฟำร์ม
จ ำแนกตำมขนำดของฟำร์ม  โดยแบ่งเป็น 3 ขนำด คือ ขนำดเล็ก ขนำดกลำงและขนำดใหญ่ และ
เปรียบเทียบควำม แตกต่ำงของแผนกำรผลิตท่ีมีออ้ยเป็นพืชหลกัในระดบัฟำร์ม ภำยใตค้วำมเส่ียงดำ้น
รำยไดต้ำมขนำดพื้นท่ีเพำะปลูก  

1.6.2.3 กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว (sensitivity analysis) 

                  ก ำรวิ เครำะ ห์ ควำม อ่อนไหว(sensitivity analysis) เป็ นกำรวิ เครำะ ห์
ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงค่ำสัมประสิทธ์ิท่ีแสดงถึงกำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียง (risk aversion 
coefficient) และกำรเปล่ียนแปลงปริมำณน ้ำในภำคกำรเกษตรจำกกำรปรับปรุงระบบกำรจดัสรร สระ
น ้ำ หรือบ่อน ้ำ ท่ีเกษตรกรกกัเก็บปริมำณน ้ำฝนไวใ้ช ้ตำมควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำในแต่ละเดือนของพืชใน
พื้นท่ีศึกษำ อีกทั้งกำรเปล่ียนแปลงปัจจยัดำ้นเงินกูย้ืมในภำคกำรเกษตร ท่ีเกษตรสำมำรถกูย้ืมเงินจำก
สถำบนักำรเงินเพิ่มข้ึน ในระดบัต่ำงๆ 


