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บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวางแผนการผลิตทางการเกษตร ผูว้างแผนโดยทั่วไปจ าเป็นต้องอาศยั ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ โดยเฉพาะทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิต
(production economic theory) ได้ถูกน ามาใช้กบัปัญหาพื้นฐานทางดา้นการผลิต 3 ประการ ว่าจะท า
การผลิตอะไร จะผลิตอยา่งไร และจะผลิตจ านวนเท่าไร มาช่วยในการตดัสินใจ เพื่อให้ตอบปัญหาใน
แต่ละขอ้มีหลกัเกณฑ์ท่ีถูกตอ้ง และยงัช่วยให้ผูผ้ลิตบรรลุเป้าหมายในการวางแผนการผลิต คือ ก าไร
สูงสุดภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิตท่ีสามารถน ามาใช้ช่วยในการ
ตดัสินใจในการวางแผนการผลิตทางการเกษตร คือ กฎว่าดว้ยค่าเสียโอกาสหรือกฎการเปรียบเทียบ
ผลประโยชน์เพิ่มใหเ้ท่ากนั  (principle of opportunity cost or equimarginal principle)  

2.1.1 กฎว่าด้วยค่าเสียโอกาส (Principle of Opportunity Cost) 

         อธิบายว่าวิธีเดียวท่ีจะให้ผู ้ผลิตได้รับก าไรสูงสุดคือ ผู ้ผลิตจะต้องจัดสรรและใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ไดแ้ก่ ท่ีดิน แรงงาน และทุน แต่ละหน่วยไปในทางเลือกหรือกิจกรรมการ
ผลิตท่ีจะท าให้ไดรั้บผลตอบแทนเพิ่ม (marginal returns) มากท่ีสุดก่อนจนกระทัง่ผลตอบแทนเพิ่มท่ีจะ
ไดรั้บจากแต่ละทางเลือกหรือกิจกรรมเท่ากนัหมด สามารถอธิบายในรูปฟังก์ชนัการผลิตและในภาพ 
ดงัน้ี 

ฟังกช์นัการผลิต  (product  function) :  Y1   = f1 (X1 , X2, ..,Xn) …….. (1) 
 Y2       = f2 (X1 , X2, ..,Xn) …….. (2) 
   

      ก าหนดให ้ X1            = ปัจจยัผนัแปรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัจ านวนหน่ึง 
 X2, ..,Xn    =  ปัจจยัคงท่ี 
 Y1, Y2       =  ผลผลิตท่ีไดรั้บจากกิจกรรมท่ี 1 และท่ี 2 
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        จากฟังก์ชนัการผลิต (1) และ (2) แสดงวา่ ผูผ้ลิตมีทางเลือกท่ีจะใช้ปัจจยัผนัแปรท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดัจ านวนหน่ึงไปในการผลิตกิจกรรมทั้งสอง โดยการท่ีจะจดัสรรปัจจยัผนัแปร X1 ไปในการ
ผลิตผลผลิต Y1 และ Y2 จ  านวนมากนอ้ยเพียงใดจึงจะท าใหผู้ผ้ลิตไดรั้บก าไรสูงสุดนั้น ข้ึนอยูก่บัราคา
ของผลผลิตทั้งสอง คือ Py1, Py2 เพราะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการผลิต Y1, Y2 
และจากกฎวา่ดว้ยค่าเสียโอกาสหรือกฎการเปรียบเทียบผลประโยชน์เพิ่มให้เท่ากนั จะไดผู้ผ้ลิตจะท า
การผลิต Y1, Y2 ภายใต้ปัจจยัผนัแปรทีมีอยู่อย่างจ ากัดให้ได้ก าไรสูงสุด กล่าวคือ จะท าการผลิต ณ 
ระดบัท่ีผลตอบแทนเพิ่มท่ีได้รับจากการผลิต Y1 (หรือ Py1*Y1) เท่ากบัผลตอบแทนเพิ่มท่ีได้รับ
จาก Y2 (หรือ Py2*Y2) หรือผลิต ณ ระดับท่ีอตัราส่วนแห่งการทดแทนกันระหว่าง Y1 และ Y2 

(marginal rate of production substitution) หรือ Y2/Y1  เท่ากับอัตราส่วนกลับของราคาผลผลิต 
(Py1/Py2) เขียนในรูปสมการไดด้งัน้ี 

Y2 /Y1 =  Py1/Py2 ……. (3) 
    Py2*Y2 =  Py1*y1  ….… (4) 

และกฎวา่ดว้ยค่าเสียโอกาส ยงัสามารถอธิบายในเชิงกราฟได ้ ดงัน้ี 
 
Y2 (ผลผลิตท่ีไดรั้บจากกิจกรรมท่ี 2) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่2.1 แสดงเส้นความเป็นไปไดใ้นการผลิต (production possibility curve) และเส้นรายได ้

เท่ากนั iso-revenue line และจุดดุลยภาพท่ีผูผ้ลิตจะไดรั้บก าไรสูงสุด (E) จากการเลือก 
ผลิตสินคา้ 2 ชนิดทดแทนกนั  
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                       จากรูปท่ี 2.1 เส้น ab คือเส้นท่ีแสดงจ านวนผลผลิตของ Y1 และ Y2 ซ่ึงจะผลิตได้ใน
จ านวนต่างๆ กนั ภายใตปั้จจยัผนัแปร (x1) ท่ีมีอยู่จ  านวนผลผลิต (production possibility curve ) ความ
ลาดชนัของเส้น ab คือ อตัราส่วนแห่งการทดแทนกนัระหว่าง Y1 กบั Y2 หรือ Y2/Y1 ส่วน cd 
คือ iso-revenue line เป็นเส้นท่ีแสดงขอบเขตของรายไดท่ี้จะไดรั้บจากการผลิต Y1 และY2  ซ่ึงมีความ
ลาดชนัเท่ากบัอตัราส่วนกลบัของราคาผลผลิต คือ Py1/Py2 และจุดท่ีเหมาะสมในการท าการผลิต Y1 
และY2 จะอยู่ท่ีจุด E โดยท่ีจุดน้ีจะพบว่า Y2/Y1 เท่ากบั Py1/Py2  มีความหมายว่า ผูผ้ลิตควรจะ
ผลิต Y2 = OY2 และผลิต Y1 = OY1 ภายใตปั้จจยัผนัแปร (X1) ท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดั ผูผ้ลิตจึงจะไดรั้บก าไร
สูงสุด (ศรัณย,์ 2532) 

2.1.2 ทฤษฎคีวามพอใจทีค่าดหวงั (expected utility theory) 

         ทรงศักด์ิ (2530) กล่าวถึงหลักในการตัดสินใจภายใต้ความเส่ียงว่าปัญหาในการ
ตดัสินใจของเกษตรกรคือ การจดัล าดบัแผนฟาร์มบนมาตรฐานของการกระจายรายไดแ้ละการเลือก
แผนงานฟาร์มท่ีท าให้เกษตรกรบรรลุเป้าหมายของเขาไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงทฤษฏีการตดัสินใจท่ีเป็นท่ียอมรับ
กันมากท่ีสุดทางเศรษฐศาสตร์คือ  ทฤษฏีความพอใจท่ีคาดหวัง (expected utility theory หรือ 
bernoulli principle) ซ่ึงทฤษฏีน้ีได้พฒันาโดย Von  Neumann  และ Morgenstern  ทฤษฏีกล่าวยืนยนั
ถึงเซตของความจริงท่ียอมรับกนัโดยไม่ตอ้งพิสูจน์ axioms ท่ีสมเหตุสมผลเก่ียวกบัวิธีท่ีคนควรจะ
เรียงล าดับความหวงัท่ีเต็มไปด้วยความเส่ียง ดงันั้นก็ได้การมีอยู่จริงของฟังก์ชันความพอใจท่ีเป็น 
ordinal, U(Y), ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัตวัเลขท่ีเป็นจริงเด่ียวตวัหน่ึงกบัค่าของรายได ้Y ใดๆ นอกจากนั้นถา้
ก าหนดแผนงานฟาร์มสองแผนงานใดๆ X1 และ X2 ให้ทฤษฏีพยากรณ์ X1 วา่จะถูกชอบมากกวา่ X2 ก็
ต่อเม่ือ E [U (Y1)] > E[U (Y2)] เท่านั้น โดยท่ี E คือค่าท่ีคาดหวงั นั้นคือ X1 ว่าจะถูกชอบมากกว่า X2 
ถา้ค่าของความพอใจท่ีคาดหวงัหรือค่าเฉล่ียของรายไดท่ี้เป็นไปไดจ้ะเกิดข้ึนส าหรับ X1 นั้นมากกว่า
ค่าท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับ X2 

       โดยการปฏิบติัตาม axioms ทางพฤติกรรมของทฤษฏีน้ีไม่ไดจ้  ากดัฟังก์ชนัความพอใจ
ของปัจเจกบุคคล U(Y) กับฟอร์มใดๆ ของฟังก์ชัน แต่ฟอร์มของฟังก์ชันหน่ึงสามารถถูกอธิบาย
พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลไดดี้ท่ีสุด เพราะวา่ทฤษฏีพยากรณ์วา่ ความหวงัท่ีมีเส่ียงจะถูกจดัล าดบัโดย
ความพอใจท่ีคาดหวงั การเลือกฟอร์มของฟังก์ชนัจะก าหนดความชอบเก่ียวกบัความเส่ียงของปัจเจก
บุคคลดว้ย ยกตวัอยา่ง สมมติวา่ฟังกช์นัความพอใจของเกษตรกรถูกอธิบายไดดี้ท่ีสุดดว้ย 

 
 
 



 

11 

ฟังกช์นัก าลงัสอง (quadratic) U (Y) = aY + bY2 ….. (5) 
     
        ก าหนดให ้ U (Y)    = อรรถประโยชน์ของผูต้ดัสินใจ  
 Y = รายไดท่ี้ไดรั้บจากเกษตรกร  
 a, b   = ค่าคงท่ี  

กฎการตดัสินใจในกรณีส าหรับการจดัล าดบัแผนงานฟาร์มท่ีมีความเส่ียงส าหรับเกษตรกรจะเป็นดงัน้ี 
 E [U(Y)] = aE(Y) + bE (Y2)  ….. (6) 
  = aE(Y) + [bE (Y2) – bE (Y2)] + bE (Y2) .......(7) 
  = aE(Y) + bV(Y) + bE (Y2)           ….. (8) 
ก าหนดให ้ E [U (Y)] = expected utility ของการตดัสินใจ  
 V(Y)    = ความแปรปรวนของรายได ้   
 E(Y) = รายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บจากแผนการผลิต 

        โดยกฎน้ีเกษตรกรควรจดัล าดบัแผนงานฟาร์มในรูปของรายไดท่ี้คาดหวงั(เฉล่ีย)  E(Y) 
และความแปรปรวนของรายได ้V(Y) เท่านั้น ถ้า a > 0 และ b < 0 ดงันั้นเกษตรกรจะชอบแผนท่ีให้
รายไดท่ี้คาดหวงัสูง และความแปรปรวนของรายไดต้ ่า หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ ส าหรับระดบัของ
รายไดเ้ฉล่ียท่ีก าหนดให ้เกษตรกรจะชอบแผนงานท่ีมีความแปรปรวนของรายไดต้ ่าท่ีสุด 

        Markowitz (1952) ได้น าเอาหลักของ expected utility theory มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ใน
การตดัสินใจเลือกหลกัทรัพยใ์นการลงทุนภายใตส้ถานการณ์ความเส่ียง โดยอธิบายว่าผูต้ดัสินใจจะ
วางพื้นฐานของการตดัสินใจ 2 ประการคือ ค่ารายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับ (expected income) และค่า
ความแปรปรวนของรายได ้(income variance) ซ่ึงพื้นฐานของการตดัสินใจทั้งสองน้ีเป็นท่ีมาหรือจุด
ก าเนิดของกฎการตดัสินใจแบบ E-V (expected income-variance rule) ต่อมา Hazell (1971) ไดน้ าเอา
กฎการตดัสินใจแบบ E-V มาประยุกต์ใช้กบัการวางแผนฟาร์มภายใตค้วามเส่ียงโดยอธิบายกฎการ
ตดัสินใจแบบ E-V ใน quadratic programming ดงัรูปท่ี 2.2 
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รูปที ่2.2 การตดัสินใจโดยค านึงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดท่ี้คาดหวงักบัความแปรปรวนของ
รายได ้

ทีม่า: Hazell, (1971) 

        Hazell (1971) อธิบายว่าแบบจ าลอง quadratic ไดส้มมติให้เส้นอรรถประโยชน์เท่ากนั 
(iso-utlity curve) เป็นเส้นโคง้ออก (convex) ซ่ึงหมายความวา่ผูต้ดัสินใจซ่ึงในท่ีน้ีคือเกษตรกรเป็นผูท่ี้
ไม่ชอบความเส่ียง (risk averter) ทุกจุดบนเส้นอรรถประโยชน์เท่ากนัน้ีความแปรปรวนของรายไดท่ี้
คาดหวงัท่ีเพิ่มข้ึน (E2 / V2 > 0) ภายใตข้อ้สมมติน้ี  ถ้าก าหนดให้รายได้ท่ีคาดหวงัท่ีอยู่ ณ ระดบั
หน่ึงท่ีผูต้ดัสินใจสูงท่ีสุดและ ณ ระดบัรายไดท่ี้คาดหวงั ซ่ึงในภาพคือ จุด  P ซ่ึงเป็นแผนการผลิตท่ีมี
ความเส่ียงน้อยท่ีสุดภายในขอบเขตการผลิตท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด  โดยเป้าหมายของแบบจ าลองแบบ
ก าลังสอง quadratic คือการพฒันาชุดของแผนการผลิตท่ีเป็นไปได้ท่ีมีความแปรปรวนน้อยท่ีสุด
ภายใตร้ายไดท่ี้คาดหวงัระดบัหน่ึง ซ่ึงคือเส้น OPQ ดงันั้นผูต้ดัสินใจท่ีมีเหตุผลจะท าการเลือกแผนการ
ผลิตไปตามเส้น OPQ จะท าให้ expected utility ของผูต้ดัสินใจต ่าลง ซ่ึง Markowitz เรียก OPQ น้ีว่า 
efficient  frontier เป็นเส้นท่ีลากผ่านจุดเหมาะสมทางการผลิต ท่ีผูผ้ลิตท่ีมีเหตุผลจะท าการตดัสินใจ
เลือก เม่ือค านึงถึงรายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับ และความแปรปรวนของรายได ้แต่การท่ีจะได้ค  าตอบท่ี
เฉพาะเจาะส าหบัผูผ้ลิตคนใดคนหน่ึงนั้นข้ึนอยูก่บัอุปนิสัย (preference) ของผูผ้ลิตวา่มีความกลา้เส่ียง
มากนอ้ยแค่ไหน ซ่ึงสามารถแสดงออกมาไดใ้นรูปเส้น expected utility ของตนเองได ้ผูผ้ลิตคนนั้นก็
จะสามารถเลือกหาแผนการผลิตท่ีมีความเหมาะสมกบัอุปนิสัยของตนเองไดเ้พียงแผนเดียว และท าให้
ผูผ้ลิตไดรั้บ expected utility สูงสุด  
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2.1.3 แบบจ าลองเชิ งเส้นภายใต้ความ เส่ียง  (minimization of total absolute deviation): 
MOTAD   

        แบบจ าลองเชิงเส้นเป็นการวิเคราะห์หาจุดเหมาะสมในการผลิตหรือจุดท่ีก่อให้เกิด
รายได้สุทธิเหนือตน้ทุนเงินสดสูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีจ ากดัโดยไม่มีการค านึงถึงความเส่ียง แต่ถ้า
น าเอาตวัแปรดา้นความเส่ียงเขา้มารวมไวใ้นแบบจ าลองดว้ยจะไดเ้ป็นแบบจ าลองความเส่ียง โดยวิธีท่ี
นกัเศรษฐศาสตร์นิยมใช้มากคือวิธี MOTAD ของ Hazell (1971)  อา้งในดวงพร (2548) แบบจ าลอง
ความเส่ียงแบบ  MOTAD เป็นแบบจ าลองความเส่ียง (risk programming) ท่ีถูกพฒันาข้ึนโดย Hazell 
ได้น าวิธีกะประมาณค่าความแปรปรวนจากค่าเฉล่ียของส่วนเบ่ียงเบนสัมบูรณ์ ซ่ึงเรียกว่า (mean 
absolute deviation): MAD มาวดัส่วนเบ่ียงเบนจากค่าเฉล่ียของรายไดท่ี้ไดจ้ากตวัอยา่งท่ีส ารวจ ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กบัความแปรปรวนของประชากร เพื่อน าไปสู่โปรแกรมม่ิงเส้นตรงท่ีใชแ้กปั้ญหาแบบ 
quadratic และเรียกวา่ MOTAD ซ่ึงสามรถหาค่าไดโ้ดยโปรแกรมม่ิงเส้นตรง แบบพาราเมตริกและให้
ค  าตอบท่ีเหมาะสมในลกัษณะของชุดค าตอบท่ีมีประสิทธิภาพ ส าหรับแผนการเพาะปลูกต่างๆ โดย
ส่วนเบ่ียงเบนของรายไดท้ั้งหมดจากค่าเฉล่ียของตวัอยา่ง สามารถทดแทนความแปรปรวนในการหา
เส้น efficient frontier (E-V  Frontier) ของแผนการเพาะปลูกได้ท าให้การค านวณง่าย ประหยดัเวลา 
และค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อจ ากัดว่าต้องมีการแจกแจงแบบปกติเหมือนแบบจ าลอง Quadratic โดย
ค านวณไดจ้ากสูตร  

                             
MAD

T

T
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)1(2













  

…….. (9) 

ก าหนดให ้   = ค่ากะประมาณส่วนเบ่ียงเบนของของรายได ้(standard deviation) 
 T  = จ านวนตวัอย่างท่ีน ามาใช้ในการศึกษาในเร่ืองความเส่ียง เช่น ถ้า ขอ้มูล

เป็นแบบอนุกรมเวลา T คือ จ านวนปีหรือช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา 
 MAD  = ค่าเฉล่ียของส่วนเบ่ียงเบนเฉล่ีย (mean absolute deviation ) ของรายได ้
 

        =       7

22

 
 

        ค่าเฉล่ียของส่วนเบ่ียงเบนหรือ MAD สามารถค านวณหาได้จาก น าผลรวมของส่วน
เบ่ียงเบนทั้งหมด (TAD) หารดว้ยจ านวนตวัอยา่งท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา (T) 
        โดยผลรวมของส่วนเบ่ียงเบนทั้งหมด (total absolute deviation) ประกอบดว้ยส่วน
เบ่ียงเบนมีค่าบวก (total positive deviation): TPD และส่วนเบ่ียงเบนท่ีมีค่าเป็นลบ (total negative 
deviation): TND โดยก าหนดให้  TPD = TND ดังนั้ น  TAD = 2TND และ MAD = 2TND/T จาก
สมการ (9) เม่ือแทนค่า MAD เพื่อหาค่า TND ไดด้งัน้ี  
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แบบจ าลองความเส่ียง MOTAD ท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี มีรูปแบบโครงสร้างโดยยอ่ดงัน้ี 
 

ฟังก์ชันวตัถุประสงค์ 

                       Maximize  
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     …...(11) 

ภายใต้ข้อจ ากดั 
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jyijy Xa
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≤ iyb

 
ส ำหรับทุกค่ำของ i  …...(12)         

     
 



 tjy

k

j

jyjty dXcc )(
1  

≥ 0  ส ำหรับทุกค่ำของ t, t =1,2,3,…,T ..….(13) 

     
 


t td  = 0    .….(14)    

 ,, 

tjy dX  ≥ 0   ส าหรับทุกค่าของ j, t  ..… (15) 

ก าหนดให้ 
Z = ผลรวมของรายไดสุ้ทธิจากการท ากิจกรรมต่างๆ j (หน่วย: บาท) 
X j   = กิจกรรมการผลิตพืชต่างๆ j กิจกรรม (หน่วย: ไร่) 

jc  = รายไดสุ้ทธิเฉล่ียในกิจกรรมการผลิตท่ี j (หน่วย: บาทต่อไร่) 

jtc  = รายไดสุ้ทธิจากกิจกรรมการผลิตท่ี j ในปีท่ี t (t = 1,2,3,4,…,T) 

  
= ระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง (risk aversion coefficient) ของเกษตรกร เม่ือค่า  มีค่า

นอ้ย แสดงวา่ เกษตรกรเป็นผูช้อบเส่ียง เม่ือค่า  มีค่ามาก แสดงวา่ เกษตรกรเป็นผูไ้ม่
ชอบเส่ียง  

  
= ค่ากะประมาณส่วนเบ่ียงเบนของรายไดจ้ากการผลิตต่างๆ ของ T ปี   

ija  = จ านวนจ ากดัของปัจจยัการผลิตท่ี i หรือเง่ือนไขท่ีตอ้งการในการท ากิจกรรมท่ี j 

ib  = จ านวนขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขในกิจกรรมการผลิตต่างๆ 


td  = ค่าส่วนเบ่ียงเบนของรายไดเ้ฉพาะส่วนเบ่ียงเบนท่ีมีค่าเป็นลบในปีท่ี t 

t  
= จ านวนปีท่ีท าการศึกษา 

f  = จ านวนชนิดพืชท่ีใชใ้นการศึกษา 
                   

   
= 5.0

)1(

2











tt

 ในท่ีน้ีเท่ากบั 3.785   
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โดยแบบจ าลอง  MOTAD เป็นการประยุกต์วิ ธี วิ เคราะห์มาจากแบบจ าลอง  linear 
programming ดังนั้ นจึงใช้สมมุติฐานเหมือน linear programming โดยทั่วไปซ่ึง ไพฑูรย์(2537) ได้
กล่าวถึงขอ้สมมุติฐานไวด้งัน้ี 

         1. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อจ ากัดต่างๆ  (Restriction) กับกิจกรรมการผลิตและการ
จัดการจ่างๆ  (Activity) จะต้องเป็นแบบเส้นตรง  (Linear Function) หรือมีสัดส่วนคงท่ี  คือการ
เปล่ียนแปลงจ านวนของขอ้จ ากดัชนิดต่างๆ (Input) จะมีผลใหจ้  านวนกิจกรรมการผลิตและการจดัการ 
(Output) เปล่ียนแปลงไปในสัดส่วน/อตัราคงท่ีเสมอ เช่นถา้หากใช้ปัจจยัท่ีดินซ่ึงเป็น ขอ้จ ากดัชนิด
หน่ึงเป็นจ านวน 2 ไร่ สามารถท ากิจกรรมการผลิตขา้วโพดไดผ้ลผลิตเป็นจ านวน 1 ตนั ดงันั้นเม่ือใช้
ปัจจยัท่ีดินจ านวน 6 ไร่ ก็จะสามารถท ากิจกรรมการผลิตขา้วโพดไดผ้ลผลิตเป็นจ านวน 3 ตนั กล่าวคือ
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั/ทรัพยากรต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิตกับผลผลิต (ฟังก์ชั่นการผลิต) ได้ถูก
ก าหนดใหเ้ป็นแบบเส้นตรง (Linear Production Function) นัน่เอง 

         2. จ  านวนของขอ้จ ากดัและกิจกรรมการผลิตการจดัการต่างๆ สามารถแบ่งเป็นหน่วย
ยอ่ยๆ (Divisible) และสามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน หรือลดลงในหน่วยยอ่ยๆ ได ้หรือขอ้จ ากดัต่างๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตจะถูกจดัสรรใชท้  ากิจกรรมการผลิต
ต่างๆ เป็นจ านวนยอ่ยๆ และสามารถใชเ้ปล่ียนแปลงทีละหน่วยยอ่ยได ้ในท านองเดียวกนัจ านวนของ
กิจกรรมการผลิตและการจดัการต่างๆ จะมีจ านวนเป็นหน่วยย่อยและสามารถเปล่ียนแปลงจ านวน
กิจกรรมในหน่วยย่อยไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ีเพื่อให้แผนการผลิตและการจดัการท่ีก าหนดข้ึน สามารถให้
ก าไรสูงสุด หรือเสียตน้ทุนต ่าสุดตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวไ้ด ้

        3. ขอ้จ ากดัต่างๆ และกิจกรรมการผลิตการจดัการต่างๆ ตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ต่อกนั 
(Non -Interaction) หรือต่างเป็นอิสระต่อกนั ซ่ึงตามขอ้สมมติฐานน้ีมีความหมายวา่ ระหว่างขอ้จ ากดั
ปัจจยัหรือทรัพยากรต่างๆ แต่ละชนิดตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ต่อกนั ทั้งในทางท่ีมีผลเก้ือกูลหรือมีผล
ท าลายกนั ส าหรับกิจกรรมการผลิตและการจดัการต่างๆ ก็เช่นกนั แต่ละกิจกรรมตอ้งไม่มีผลกระทบ
ใดๆ ต่อกนั เช่น การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงร่วมกนั อาจมีผลท่ีดีกวา่การใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงอย่างใด
อยา่งหน่ึงเพียงอยา่งเดียว ในจ านวนท่ีเท่ากนั และกิจกรรมการผลิต/ผลผลิตของกิจกรรมบางชนิดอาจมี
ลกัษณะเป็นกิจการสนับสนุนกนั (Complementary Enterprise) เช่น การปลูกผกัและเล้ียงไก่ร่วมกนั 
แทนท่ีเม่ือท ากิจการใดกิจการหน่ึงเพิ่มข้ึนจะมีผลท าให้อีกกิจการหน่ึงมีผลผลิตลดลงแต่กลบัมีผลผลิต
เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ทั้งๆ ท่ีกิจการทั้งสองต่างแยง่กนัใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั อยา่งไรก็ตาม 
โอกาสท่ีจะเกิดสถานการณ์เช่นน้ีข้ึน มีน้อยมากวิธีลิเนียโปรแกรมม่ิงจึงมีขอ้สมมติฐาน ถือว่าไม่มี
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าวน้ี 

         4. ค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) ต่างๆ ตอ้งมีค่าคงท่ี ซ่ึงคือค่าสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงค่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้จ ากดักบักิจกรรมการผลิตและการจดัการต่างๆ ตลอดจนราคาปัจจยัหรือ
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ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดั และผลตอบแทนกิจกรรมการผลิตและการจดัการต่างๆ ตอ้งมีค่าคงท่ีไม่
ผนัแปรเปล่ียนแปลงเป็นค่าท่ีแน่นอนคงท่ี การท่ีตอ้งมีขอ้สมมติฐานเช่นน้ี ก็เพราะวา่วิธีลิเนียโปรแก
รมม่ิงเป็นแบบจ าลองสถิติจะค านวณหาค าตอบได้ก็ต่อเม่ือค่าต่างๆ เหล่าน้ีคงท่ีแน่นอนไม่ผนัแปร
ข้ึนๆ ลงๆ และท่ีส าคญัคือ แผนการผลิตและการจดัการท่ีวางข้ึนจะเป็นเช่นไรนั้นข้ึนอยู่กบัค่าต่างๆ 
เหล่าน้ี 

        ฟังก์ชนัวตัถุประสงคข์องแบบจ าลอง MOTAD จะเป็นการหารายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บสูงสุดจากการเลือกกิจกรรมการผลิตต่างๆ ในขณะเดียวกนัก็พยายามท่ีจะลดค่ากะ
ประมาณของส่วนเบ่ียงเบนของรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดทั้งหมด t ค่าให้นอ้ยท่ีสุดตามทศันคติในการ
ยอมรับความเส่ียงของเกษตรกร 
                      ระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง (α) ท่ีใช้ในแบบจ าลองน้ี Hazell (1986) ได้น าแนวคิด
ของMcCarl and Bessler มาใช้ โดยมีข้อสมมุติให้ข้อมูลท่ีน ามาศึกษา มีการกระจายแบบปกติท่ีมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบัศูนยแ์ละมีส่วนเบ่ียงเบนของรายไดเ้ท่ากบัหน่ึง ค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงจึงมี
ความสัมพนัธ์กบัโอกาสท่ีบรรจุเป้าหมายท่ีค านวณได ้ความสัมพนัธ์ดงักล่าวสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 2.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงกบัโอกาสท่ีบรรจุเป้าหมาย 

ระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง (α) 
โอกาสท่ีจะบรรจุเป้าหมาย 

0.0001 0.5002 

0.500 0.692 
1.000 0.891 
1.280 0.900 
1.500 0.933 
1.658 0.950 
2.000 0.977 
2.330 0.990 
2.500 0.999 

หมายเหตุ: 1 ค่าคะแนนมาตรฐาน (Z-score) หมายถึงค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง   
                 2  พื้นท่ีใตโ้คง้ปกติ (normal curve) หมายถึงโอกาสท่ีจะบรรจุเป้าหมาย  
ท่ีมา: โสภณ ขนัติอาคม, 2526 
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   ในแบบจ าลองความเส่ียง MOTAD จะสังเกตไดว้า่เม่ือค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง (α) 
มีค่าเท่ากบัศูนย ์โอกาสท่ีจะบรรจุเป้าหมายมีค่าเท่ากบั 0.500 หมายความวา่โอกาสท่ีเกษตรกรจะไดรั้บ
รายไดท่ี้คาดหวงัจากการผลิตตามแผนดงักล่าวมีเพียงร้อยละ 50 ซ่ึงท่ีระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(α) มีค่าเท่ากบัศูนย ์จะท าให้ α มีค่าเป็นศูนยไ์ปดว้ย ดงันั้นสมการวตัถุประสงค์ของแบบจ าลอง
ความเส่ียง MOTAD จะหารายไดสุ้ทธิเฉล่ียจากการท ากิจกรรมการผลิตมีค่ามากท่ีสุดเพียงอยา่งเดียว 
โดยไม่ไดพ้ิจารณาความเส่ียงในการท ากิจกรรมการผลิตหรือก็คือแบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นทัว่ไป
นัน่เอง และเม่ือระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง (α) มีค่ามากกว่าศูนย ์ค่า α จะมีค่ามากว่าศูนยด์ว้ย 
สมการวตัถุประสงคข์องแบบจ าลองความเส่ียง MOTAD จะท าหนา้ท่ีครบสมบูรณ์ คือการพยายามท า
รายไดสุ้ทธิเฉล่ียจากการท ากิจกรรมการผลิตมีค่ามากท่ีสุด ในขณะเดียวกนัจะพยายามลดระดบัความ
เส่ียงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือค่าระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง (α) มีค่าเท่ากบัหน่ึง 
ค่าของความเส่ียงจะมีค่าเท่ากบัค่ากะประมาณของส่วนเบ่ียงเบนของรายไดน้ัน่เอง โอกาสท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายมีค่าเท่ากบั 0.891 หมายความวา่ผูผ้ลิตมีความเช่ือมัน่วา่จะไดรั้บรายไดท่ี้คาดหวงัจากการผลิต
ตามแผนดังกล่าวถึงร้อยละ 89.1 ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการหลีกเล่ียงความเส่ียง (α) กับ
โอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายแสดงไวใ้น (ตารางท่ี 2.1) 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง (α) ของเกษตรกรจะมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับความเส่ียง (ตารางท่ี 2.1) หมายความว่าถ้าระดับการ
หลีกเล่ียงความเส่ียง (α) มีค่าสูงข้ึน โอกาสท่ีเกษตรกรจะไดรั้บรายไดท่ี้คาดหวงัจากการผลิตจะมีมาก
ข้ึน ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากแผนการผลิตน้ีจะนอ้ยลง ดงันั้นเม่ือระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง (α) มีค่า
มาก แสดงวา่ เกษตรกรมีความไม่อยากเส่ียงหรือมีความกลา้เส่ียงน้อย และเม่ือระดบัการหลีกความ
เส่ียง (α) มีค่านอ้ย แสดงวา่เกษตรกรมีความไม่อยากเส่ียงนอ้ยหรือมีความกลา้เส่ียงมาก 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.2.1 การวางแผนการผลติอ้อย 

         จากขอ้มูลส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554) พบว่า เน้ือท่ีปลูกออ้ยโรงงานปีการ
ผลิต 2553/54 คาดว่าจะมี 6.58 ล้านไร่ เพิ่มข้ึนจากปีการผลิต 2552/53 ท่ีมีเน้ือท่ีปลูก 6.31 ล้านไร่ 
เน่ืองจากราคาออ้ยโรงงานขั้นตน้ปีการผลิต 2552/53 อยูใ่นเกณฑ์ดีและจูงใจให้มีการขยายเน้ือท่ีปลูก 
อีกทั้งเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงับางส่วนหนัมาปลูกออ้ยเพื่อแกปั้ญหาเพล้ียแป้ง ส าหรับผลผลิตต่อ
ไร่มนัส าปะหลงัปีการผลิต 2552/53 เป็น 10.91 ตนั คาดวา่ในปีการผลิต 2553/54 จะลดลงเป็น 10.43 
ตนั สยามพล (2546) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตอ้อยในจงัหวดัขอนแก่นปีการผลิต 
2544/45 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีใช้ในการผลิต ได้แก่ พื้นท่ีเพาะปลูก แรงงงานคน และทุน 
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สามารถอธิบายระยะผลตอบแทนต่อขนาดลดลง ดา้นประสิทธิภาพของการใช้ปัจจยัการผลิตพบว่า 
เกษตรกรควรเพิ่มพื้นท่ีในการเพาะปลูก แต่ควรลดปัจจยัดา้นแรงงงานและทุนลง จากการศึกษาน้ีท า
ใหส้ามารถน ามาวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนต่อไร่ของออ้ยในจงัหวดัขอนแก่นได ้

2.2.2 ต้นทุน และผลตอบแทนของอ้อย  

        ในการศึกษาด้านรายได้ท่ีเกษตรกรได้รับ ชุติมา (2546) ศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการลงทุนปลูกออ้ยในอ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา แบบเจาะจงในเขตชลประทานและการ
สุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ โดยใช้สัดส่วนตามขนาดพื้นท่ีปลูกออ้ย และน ามาสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดย
กลุ่มท่ี 1 มีเน้ือท่ีเพาะปลูก 1-59 ไร่ กลุ่มท่ี 2 มีเน้ือท่ีเพาะปลูก 60-199 ไร่ กลุ่มท่ี 3 มีเน้ือท่ีเพาะปลูก 
200-499  ไร่ กลุ่มท่ี 4 มีเน้ือท่ีเพาะปลูกมากกวา่ 500 ไร่ข้ึนไป เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถามสถิติท่ี
ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย เพื่อค านวณหาตน้ทุน รายได ้และผลตอบแทนจากการ
ปลูกออ้ย ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มท่ี 1 มีตน้ทุน 4580.69 บาทต่อไร่ต่อปี กลุ่มท่ี 2 มีตน้ทุน 4477.19 บาท
ต่อไร่ต่อปี กลุ่มท่ี 3 มีต้นทุน 4126.26 บาทต่อไร่ต่อปี กลุ่มท่ี 4 มีต้นทุน 4563.44 บาทต่อไร่ต่อปี 
การศึกษาของ ชยัยุทธ (2538) กสิณ (2541) วิหาญ (2549) และ เดชา (2544) ท าการศึกษาตน้ทุนและ
ผลตอบแทนของออ้ย  

       โดยชยัยทุธ (2538) ไดท้  าการศึกษาการวเิคราะห์อุปสงคแ์รงงาน และผลตอบแทน ในการ
ผลิตอ้อยปีการเพาะปลูก  2535/36 ในจังหวดันครราชสีมา กาญจนบุรี และลพบุรี โดยแยกเป็น 
เกษตรกรผูผ้ลิตออ้ยปลูกใหม่ และเกษตรกรผูผ้ลิตออ้ยตอ  ผลการศึกษาตน้ทุนการผลิตออ้ยปลูกใหม่ 
และออ้ยตอของเกษตรกร พบวา่ ตน้ทุนทั้งหมดในการผลิตออ้ยปลูกใหม่ เท่ากบั 3,154.06 บาทต่อไร่ 
และตน้ทุนการผลิตออ้ยตอ เท่ากบั 1,930.84 บาทต่อไร่ ตน้ทุนการผลิตออ้ยปลูกใหม่ และออ้ยตอของ
เกษตรกรในจงัหวดั กาญจนบุรีพบวา่ ตน้ทุนทั้งหมดในการผลิตออ้ยปลูกใหม่เท่ากบั 3,849.10 บาทต่อ
ไร่ และตน้ทุนการผลิตออ้ยตอ เท่ากบั 2,220.66 บาทต่อไร่ ตน้ทุนการผลิตออ้ยปลูกใหม่ และออ้ยตอ
ของเกษตรกรในจงัหวดัลพบุรี พบวา่ ตน้ทุนทั้งหมดในการผลิตออ้ยปลูกใหม่ เท่ากบั 2,681.57 บาท
ต่อไร่ และตน้ทุน การผลิตออ้ยตอ เท่ากบั 1,659.48 บาทต่อไร่ ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการ
ผลิตออ้ยในจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ผลตอบแทนท่ีเป็นก าไร (ขาดทุน) สุทธิหลงัหกัค่าขนส่งของ
ออ้ยปลูกใหม่ เท่ากบั (411.71) บาทต่อไร่ และออ้ยตอ เท่ากบั 288.32 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนจากการ
ผลิตออ้ยในจงัหวดักาญจนบุรีพบวา่ ผลตอบแทนท่ีเป็น ก าไร (ขาดทุน) สุทธิหลงัหกัค่าขนส่งของออ้ย
ปลูกใหม่ เท่ากับ (248.12) บาทต่อไร่ และออ้ยตอเท่ากบั 1,516.47 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนจากการ
ผลิตออ้ยในจงัหวดัลพบุรีพบวา่ ผลตอบแทนท่ีเป็นก าไร (ขาดทุน) สุทธิหลงัหกัค่าขนส่งของออ้ยปลูก
ใหม่เท่ากบั (658.74) บาทต่อไร่ และออ้ยตอเท่ากบั 1,036.34 บาทต่อไร่  
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      กสิณ (2541) ศึกษาการวเิคราะห์ตน้ทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกออ้ยในอ าเภอ
ท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี เจาะจงเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยใหม่  ออ้ยตอปีท่ี 1 และออ้ยตอปีท่ี 2 ในพื้นท่ี
เพาะปลูกจ านวน 25, 30 และ 35 ไร่ ตามล าดบั โดยเลือกกลุ่ม ตวัอย่างรายละ 1 ตวัอย่าง ผลการศึกษา
พบวา่ วิธีการปลูกออ้ย และกิจกรรมการปลูกออ้ยของเกษตรกรจะแตกต่างกนัคือ การปลูกออ้ยตอจะ
ไม่มีท่อนพนัธ์ุ กิจกรรมในการเตรียมดิน และการปลูก รวมทั้งการใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณท่ีแตกต่างกนั 
ของการเก็บเก่ียว ออ้ยของเกษตรกรทั้ง 3 ราย ใชแ้รงงานคนทั้งหมดในการเก็บเก่ียว ผลการวิเคราะห์
ตน้ทุนการปลูกออ้ยพบวา่ ตน้ทุนการออ้ยปลูกใหม่เท่ากบั 5,554.28 บาทต่อไร่ ตน้ทุนการปลูกออ้ยตอ
ปีท่ี 1 เท่ากบั 3,118.34 บาทต่อไร่ และตน้ทุนการปลูกออ้ยตอปีท่ี 2 เท่ากบั 2,916.88 บาทต่อไร่ ผลการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนสุทธิของอ้อยปลูกใหม่  เท่ ากับ  ขาดทุนสุทธิ  (598.27) บาทต่อไร่ต่อปี 
ผลตอบแทนสุทธิของออ้ยตอปีท่ี 1 เท่ากบั ก าไรสุทธิ 997.18 บาทต่อไร่ต่อปี ผลตอบแทนสุทธิของ
ออ้ยตอปีท่ี 2 เท่ากบั ก าไรสุทธิ 489.26 บาทต่อไร่ต่อปี  

 นอกจากนั้น วิหาญ (2549) ศึกษาเร่ืองต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตอ้อยโรงงาน
อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ปีการเพาะปลูก 2547/2548 โดยแยกขนาดการผลิตตามประเภทการผลิต 
คือขนาดพื้นท่ี 5-20 ไร่ 21-70 ไร่ และ 70-180 ไร่ ผลการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการ
ผลิต พบวา่ ขนาดพื้นท่ีการผลิต 5-20 ไร่ ออ้ยโรงงานปีท่ี 1 มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 5,387.49 บาทต่อไร่ 
ปีท่ี 2 มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 4,138.23 บาทต่อไร่ และปีท่ี 3 มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 4,463.10 บาทต่อไร่ 
ขนาดพื้นท่ีการผลิต 21-70 ไร่ ออ้ยโรงงานปีท่ี 1 มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 5,639.92 บาทต่อไร่ ปีท่ี 2 มี
ตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 4,322.26 บาทต่อไร่ และปีท่ี 3 มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 3,979.57 บาทต่อไร่ และ
ขนาดพื้นท่ีการผลิต 70-180 ไร่ ออ้ยโรงงานปีท่ี 1 มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 5,658.61 บาทต่อไร่ ปีท่ี 2 มี
ต้นทุนการผลิตเฉล่ีย  3,968.13 บาทต่อไร่ และปีท่ี  3 มีต้นทุนการผลิตเฉล่ีย  4,182.30 บาทต่อไร่ 
ผลตอบแทนสุทธิจากการผลิต พบวา่ ขนาดพื้นท่ีการผลิต 5-20 ไร่ ออ้ยโรงงาน ปีท่ี 1 ให้ผลตอบแทน
สุทธิเฉล่ียเฉล่ีย 3,156.51 บาทต่อไร่ ปีท่ี 2 มีให้ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียเฉล่ีย 2,671.37 บาทต่อไร่ และปี
ท่ี 3 ใหผ้ลตอบแทนสุทธิ เฉล่ียเฉล่ีย 1,610.79 บาทต่อไร่ ขนาดพื้นท่ีการผลิต 21-70 ไร่ ออ้ยโรงงาน ปี
ท่ี 1 ให้ผลตอบแทนสุทธิ เฉล่ียเฉล่ีย 2,427.21 บาทต่อไร่ ปีท่ี 2 มีให้ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียเฉล่ีย 
2,558.49 บาทต่อไร่ และปีท่ี 3 ใหผ้ลตอบแทนสุทธิเฉล่ียเฉล่ีย 2,193.98 บาทต่อไร่ และขนาดพื้นท่ีการ
ผลิต 70-180 ไร่ อ้อยโรงงาน ปีท่ี 1 มีให้ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียเฉล่ีย  1,778.12 บาทต่อไร่ ปีท่ี 2 ให้
ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียเฉล่ีย 1,531.92 บาทต่อไร่ และปีท่ี 3 ให้ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียเฉล่ีย 1,539.59 
บาทต่อไร่  

       เดชา  (2544) ศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนการปลูกออ้ย กรณีศึกษาอ าเภอ บา้นโคกขมิ้น 
จงัหวดัเลย โดยไดท้ าการศึกษาออ้ยตามชนิดของออ้ยคือ ออ้ยปลูกใหม่ ออ้ยตอปีท่ี 1 และออ้ยตอปีท่ี 2 
ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นกิจกรรมการเพาะปลูก เกษตรกรใชแ้รงงานคนในการเพาะปลูก และเก็บเก่ียว 
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ผลการวเิคราะห์ตน้ทุนพบวา่ ตน้ทุนออ้ยปลูกใหม่ เท่ากบั 5,342.97 บาทต่อไร่ ตน้ทุน การปลูกออ้ยตอ
ปีท่ี 1 เท่ากบั 6,921.58 บาทต่อไร่ และตน้ทุนการปลูกออ้ยตอปีท่ี 2 เท่ากบั 5,389.62 บาทต่อไร่ ผลการ
วเิคราะห์ผลตอบแทนสุทธิของออ้ยปลูกใหม่ เท่ากบั ก าไรสุทธิ 3,863.55 บาทต่อไร่ ต่อปี ผลตอบแทน
สุทธิของออ้ยตอปีท่ี 1 เท่ากบั ก าไรสุทธิ 1,210.76 บาทต่อไร่ต่อปี ผลตอบแทนสุทธิ ของออ้ยตอปีท่ี 2 
เท่ากบั ก าไรสุทธิ 2,389.14 บาทต่อไร่ต่อปี 

2.2.3 แบบจ าลองเชิงเส้นภายใต้ความเส่ียง (minimization of the total absolute deviation) 
: MOTAD 

       จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการวางแผนการผลิตทางเกษตร ประทีป (2533) 
ท าการศึกษาการวางแผนเพาะปลูกภายใตส้ถานการณ์แห่งความเส่ียงในจงัหวดัล าพูน ปีการเพาะปลูก 
2530/31 โดยวเิคราะห์หาแผนจากแบบจ าลองเชิงเส้น กรณีท่ีไม่ค  านึงถึงความเส่ียง เปรียบเทียบกบัการ
วิ เค ร า ะ ห์ ห า แ ผ น ก า ร เพ า ะ ป ลู ก จ า ก แ บ บ จ า ล อ ง  (minimization of the total absolute 
deviation):MOTAD ผลของการศึกษาพบว่า แผนการเพาะปลูกท่ีได้จากแบบจ าลองความเส่ียง 
MOTAD แต่ละแผนจะมีระดบัรายไดแ้ละความเส่ียงท่ีแตกต่างออกไปเพื่อความใกลเ้คียงกบัสภาพการ
เพาะปลูกจริงของเกษตรกร ผลของการศึกษาจากแบบจ าลองเชิงเส้น ท าให้แสดงให้เห็นว่าเกษตรกร
ของจงัหวดัล าพูนวางแผนการเพาะปลูกโดยตอ้งการลดความเส่ียงของรายไดท่ี้เกิดจากการผลิตให้อยู่
ในระดบัท่ีต ่า โดยมีรายไดพ้อสมควรระดบัหน่ึงมากกวา่ท่ีจะตอ้งการไดรั้บรายไดสู้งสุดแต่เพียงอยา่ง
เดียว แต่ถา้ผูผ้ลิตมีทศันคติยอมรับความเส่ียงสูง แผนการผลิตจะแนะน าให้ปลูกพืชอ่ืนควบคู่ไปดว้ย
ซ่ึงจะมีผลใหผู้ผ้ลิตมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  

       ในการหาแผนการเพาะปลูกท่ีเหมาะสมภายใต้ความเส่ียงด้านรายได้นอกจากต้อง
พิจารณาถึงขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิตและเง่ือนไขต่างๆท่ีแตกต่างกนัแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อรายไดท่ี้คาดว่าจะไดรั้บจากแผนการเพาะปลูกพืชแล้ว ระดบัทศันะคติดา้นความเส่ียงของ
เกษตรกรในแต่ละพื้นท่ีมีผลต่อระดบัรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บจากการผลิตเช่นเดียวกนั การศึกษาของ 
Hazell and Norton (1986) ท าการวางแผนการเพาะปลูกพืชภายใต้ความเส่ียงด้านรายได้ ภายใต้
ขอ้จ ากดัต่างๆ ณ ระดบัค่าสัมประสิทธ์ิหลีกเล่ียงความเส่ียงต่างๆ เช่น 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 ซ่ึง ณ 
ระดบัค่าสัมประสิทธ์ิท่ีต่างกนัส่งผลให้รายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บของเกษตรกรมีความแตกต่างกนัดว้ย 
โดยเม่ือค่าสัมประสิทธ์ิหลีกเล่ียงความเส่ียงมีค่าลดลงก็จะส่งผลให้แผนการผลิตมีการแนะน าให้
เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชท่ีมีราคาสูงข้ึนซ่ึงมีความเส่ียงสูงข้ึนดว้ย 

       การศึกษาของ เยาวรี (2535) ท าการศึกษาหาแผนการผลิตท่ีเหมาะสมของเกษตรกรใน
หมู่บา้นรางตาบุญ ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยใช้แบบจ าลองเชิงเส้น
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ภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่ค  านึงถึงความเส่ียงและใช้วิธีการสร้างแบบจ าลองความเส่ียง MOTAD 
แผนการผลิตท่ีเหมาะสมใชร้ะยะเวลาต่อเน่ืองกนั 3 ปี แบ่งตามขนาดฟาร์ม ส าหรับฟาร์มขนาดเล็ก ใน
ดินท่ีลุ่ม ควรปลูกขา้วนาปีและขา้วนาปรัง เตม็พื้นท่ีท่ีมีอยู ่ในดินท่ีดอน ควรปลูกขา้วโพดฟักอ่อนและ
พืชผกั เท่านั้น  ส าหรับฟาร์มขนาดใหญ่ ในดินท่ีลุ่ม ควรปลูกขา้วนาปีและขา้วนาปรัง ในดินท่ีดอน 
ควรปลูกทั้ง ออ้ยและพืชผกั ผลการศึกษาพบวา่ การใชแ้บบจ าลองเชิงเส้น เสนอแนะแก่เกษตรกรว่า
ควรจะมีการปรับแผนการผลิตพืชในปัจจุบนั เพื่อให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การผลิตและ
การตลาดท่ีเปล่ียนแปลง เช่น ลดพื้นท่ีปลูกออ้ยลง เพื่อมีพื้นท่ีส าหรับปลูกขา้วโพดฝักอ่อนเพิ่มข้ึน ผล
จากการใชแ้บบจ าลองการเส่ียงแบบ MOTAD ภายใตส้ถานการณ์ความเส่ียงทางดา้นรายได้ของฟาร์ม
ตวัแทนทั้งสองขนาด พบว่า แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสม ณ ระดบัรายไดข้ั้นต ่าสุด จะแนะน าให้ผลิต
ออ้ย เน่ืองจากเป็นพืชท่ีมีความเส่ียงนอ้ย แมว้า่ให้ผลตอบแทนต ่ากวา่พืชชนิดอ่ืน ส่วนแผนการผลิตท่ี
เหมาะสม ณ ระดบัรายไดข้ั้นต ่าเพิ่มข้ึนสูงสุด จะแนะน าใหผ้ลิต ขา้วโพดฝักอ่อนและพืชผกั 

       ชัฐพล (2544) ได้ศึกษาแผนการผลิตพืช ภายใต้สถานการณ์การเส่ียง ส าหรับจงัหวดั
พิษณุโลก ปีการเพาะปลูก 2541/42 โดยใช้แบบจ าลองการเส่ียง MOTAD ในการวิเคราะห์ โดยจะ
ข้ึนอยูก่บัค่าสัมประสิทธ์ิความไม่อยากเส่ียงท่ีแตกต่างกนัคือ 0.00 0.05 0.10 0.15 0.50 0.80 และ 1.00 
ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัสภาพการเพาะปลูกจริงของจงัหวดัพิษณุโลก พบวา่ แผนการผลิตท่ีได้
จากการวเิคราะห์ดว้ย MOTAD ภายใตส้ถานการณ์การเส่ียงดา้นรายได้ มีค่าสัมประสิทธ์ิความไม่อยาก
เส่ียงมีค่าเท่ากบั 0.05 และต่อมาเม่ือค่าสัมประสิทธ์ิความไม่อยากเส่ียง มีค่าเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ แนะน าใหท้  า
การผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ทนโรงงาน เน่ืองจากเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความเส่ียงดา้นรายไดท่ี้ต ่ากว่า
และให้ผลตอบแทนท่ีต ่ากวา่ดว้ย ดงัแสดงให้เห็นวา่เกษตรกรจงัหวดัพิษณุโลก จะมีพฤติกรรมในการ
วางแผนการผลิตไปในทางท่ีลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากความแปรปรวนของรายไดน้อ้ยลง มากกวา่
ท่ีจะตอ้งการรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดสูงสุดแต่เพียงอยา่งเดียว 

       อนุพงศ์ (2547) ไดศึ้กษาแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสม ภายใตภ้าวะความเส่ียงบนท่ีดอน
ของอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง พื้นท่ีดอนไม่มีระบบชลประทาน การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ
ภาวะความเส่ียงต่างๆ ของพื้นท่ีศึกษาท่ีเกิดข้ึนในการผลิต  และเพื่อทราบแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสม 
ภาวะความเส่ียงท่ีเกษตรกรให้ความส าคญัในการผลิตพืชบนท่ีดอน  ไดแ้ก่ ฝนแลง้ ฝนทิ้งช่วง แมลง
ศตัรูพืชระบาด ตน้ทุนการผลิตสูง ฝนตกมากช่วงปลูกหรือเก็บเก่ียว และผลผลิตราคาต ่า ตามล าดบั 
นอกจากนั้นยงัพบปัญหาการขาดแคลนเงินทุนและปัญหาหน้ีสิน ท าให้เกษตรกรผลิตไดไ้ม่เต็มท่ี  ผล
การศึกษาพบวา่ ออ้ยโรงงานมีความไม่แน่นอนของรายไดม้ากท่ีสุด มีค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน
ของรายได้เท่ากับร้อยละ 20.0 เม่ือเปรียบเทียบกับการผลิตถั่วลิสงและข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท่ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของรายได้เท่ากับร้อยละ 18.9 และร้อยละ  16.7 ตามล าดับ พบว่า 
เกษตรกรในพื้นท่ีดอนของจงัหวดัล าปางเป็นผูย้อมรับความเส่ียงในระดบัปานกลางถึงสูง ในแต่ละ
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แผนจะมีระดบัรายไดแ้ละค่าความเส่ียงท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงของ
เกษตรกร 

       การศึกษาเก่ียวกบัแผนการผลิตภายใตภ้าวะความเส่ียงในต่างประเทศไดแ้ก่ Adesina and 
Ouattara (2000) ท่ีไดท้  าการศึกษาความเส่ียงและระบบเกษตรในภาคเหนือของ  Co te d’Ivoire โดยใช้
แบบจ าลองความเส่ียง MOTAD พิจารณาความเส่ียงท่ีแตกต่างกันของพืชต่างๆ เกษตรกรจะเลือก
แผนการผลิตพืชท่ีดีกว่า ซ่ึงแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมมีอยู่หลายแผนด้วยกนั ข้ึนอยู่กบัระดบัการ
หลีกเล่ียงความเส่ียงของเกษตรกร โดย Adesina and Ouattara (2000) ไดเ้ปรียบเทียบแผนการผลิตพืช
ท่ีระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงหลายระดบั คือ 0.00  0.10  0.25 และ0.50 ภายใตข้อ้จ ากดัต่างๆ ซ่ึง
แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมมีความส าคญักบัเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงด้านราคา
ผลผลิต ผลผลิต และรายได ้ในการท ากิจกรรมการผลิต 

       กมลพนัธ์ (2552) ท าการศึกษาแผนการเพาะปลูกพืชอายุสั้ นท่ีเหมาะสมในระดบัฟาร์ม
ภายใตค้วามเส่ียงของเกษตรกรอ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา โดยใชแ้บบจ าลองความเส่ียง MOTAD  เป็น
เคร่ืองมือในการหาแผนการผลิตภายใตค้วามเส่ียงดา้นรายได้ ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรท่ีมีระดบั
การหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีต ่าหรือเป็นผูช้อบเส่ียง  แนะน าให้ปลูกพืชท่ีให้ผลตอบแทนต่อไร่สูง เช่น 
ขา้วเจา้นาปีในฤดูฝนและแคนตาลูปในฤดูแลง้ ซ่ึงจะให้รายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บสูง
ท่ีสุด ส่วนเกษตรกรท่ีมีระดบัการหลีกเล่ียงความเส่ียงสูงควรกระจายความเส่ียงโดยเลือกปลูกพืชให้
หลากหลายชนิดมากข้ึน เช่น ปลูกทั้งขา้วเจา้และขา้วเหนียวนาปีในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั และปลูกพืช
ฤดูแลง้ท่ีมีความแปรปรวนดา้นรายไดต้ ่าเป็นหลกั เช่น กระเทียมและแตงโม ตามล าดบั 


