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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีลุ่มน ้ ายวมตอนล่าง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยใช้แบบจ าลองเส้นตรงหลายเป้าหมายแบบถ่วงน ้ าหนกั (weighted multi-goal 
linear programming: WMGLP )ในการวางแผนการผลิต เป้าหมายการผลิตมีทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม และมีการให้น ้ าหนกัเป้าหมายของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกร 
และกลุ่มเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร เป้าหมายท่ีพิจารณามี 6 เป้าหมายย่อย ไดแ้ก่ รายไดสุ้ทธิ 
ตน้ทุนเงินสดต้นทุนการผลิต การใช้แรงงาน การใช้น ้ าเพื่อการเกษตร การใช้สารเคมี และการใช้
ปุ๋ยเคมี ผลการให้ค่าน ้ าหนกัพบว่าทั้ง 2 กลุ่มให้ความส าคญักบัเป้าหมายดา้นเศรษฐกิจมากท่ีสุด แต่
กลุ่มเกษตรกรใหค้่าน ้าหนกัสูงกวา่กลุ่มเจา้หนา้ท่ี (0.625 และ 0.55 ตามล าดบั) ในขณะท่ีกลุ่มเจา้หนา้ท่ี
ให้น ้ าหนกัเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มสูงกวา่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรให้ความส าคญักบัเป้าหมาย
ดา้นสังคมมากกวา่เป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ีกลุ่มเจา้หนา้ท่ีให้ความส าคญักบัเป้าหมายดา้น
สังคมพอๆ กบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่าแผนการผลิตพืชของทั้ง 2 กลุ่มไม่
แตกต่าง โดยในฤดูฝนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมแนะน าให้มีการปลูกพืช 2 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปี
จ านวน 7,533ไร่ และถัว่เหลือง 23,280 ไร่ ส าหรับแผนการผลิตท่ีเหมาะสมในฤดูแลง้มีการปลูกพืช 3 
ชนิด ไดแ้ก่ ปลูกขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุจ  านวน 1,173 ไร่ กระเทียม 10,969ไร่ และถัว่เหลือง 1,092ไร่ ซ่ึง
แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมท าให้มีรายได้สุทธิ  342 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบแผนการผลิตพืชท่ี
เหมาะสมกับการผลิตจริงในพื้นท่ี พบว่าในช่วงฤดูฝน การผลิตพืชในสภาพจริงในพื้นท่ีมีความ
หลากหลายของพืชท่ีปลูกมากกว่าแผนการผลิตท่ีเหมาะสม ส่วนในฤดูแล้งมีการปลูกพืชคล้ายกนั 
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ส าหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจ าลองหลายเป้าหมาย กรณีมีการเปล่ียนแปลงราคา
กระเทียม พบวา่หากราคากระเทียมต ่าจะมีการปลูกกระเทียมนอ้ยลงและเพิ่มพื้นท่ีปลูกขา้วโพดเมล็ด
พนัธ์ุมากข้ึน แต่หากราคากระเทียมเพิ่มข้ึนจะไม่ท าใหแ้ผนการผลิตเปล่ียนแปลง ส่วนกรณีถา้ราคาขา้ว
สูงข้ึน ท าให้แผนการผลิตพืชเปล่ียนแปลงไปจากแผนการผลิตพื้นฐานมาก มีการปลูกขา้วนาปีเพิ่มข้ึน
แต่ลดพื้นท่ีปลูกถัว่เหลืองลง และส่งผลถึงการผลิตพืชในฤดูแลง้ เน่ืองจากการผลิตขา้วท่ีเพิ่มข้ึนท าให้
มีตน้ทุนสูงท าให้เงินทุนท่ีใช้ส าหรับฤดูแลง้มีน้อยลง ส่งผลให้ไม่สามารถปลูกกระเทียมได้เหมือน
แผนการผลิตพื้นฐาน จึงมีการปลูกขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุและถัว่เหลืองซ่ึงมีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่าแทนการ
ปลูกกระเทียม 
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ABSTRACT 
 

The objective of this study is to develop optimal crop production plans at watershed level of 
Yuam Watershed, Mae Hong Son Province. The analysis was made using multi- goal linear 
programming (MGLP) model, with economic, social and environment objectives weighted by two 
stakeholder groups, namely farmers and agriculture officers. Six goals considered in the model were 
net income, cash costs, labor use, water use and pesticide and herbicide use. The results showed that 
the weights given to goals related to economic aspects were the highest in the two stakeholder 
groups but the weights given by farmers were higher (0.625) than those given by the officers (0.55). 
The officers gave a higher weight to the goal related to environment compared with the farmers. 
The farmers gave higher weights to social goals as against environmental goals while the officers 
gave relatively equal weights to the two aspects. The results showed however that optimal 
production plans between 2 groups are not different. In the rainy season, optimal production plan 
consisted of 7,533 rai of non-glutinous rice and 23,280 rai of soybean. The optimal production plan 
in the dry season consisted of 1,173 rai of maize for seeds, 10,969 rai of garlic and 1,092 rai of 
soybean. Net income for those production plans was found to be 342 million baht for both groups. 
When we compared the optimal production plan with the actual production, we found that in the 
rainy season in lower Yaum watershed, the crop production was more diversified than the optimal 
production. However, in the dry season, the cropping patterns were not so different. The sensitivity 
analysis revealed that when the price of garlic was lower, garlic was planted in a smaller area and 
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corn for seed increased. However, if the garlic prices increased, the optimal production plan would 
not change. When the price of rice increased, the optimal production plan was changed in that more 
rice and less soybean was planted. This also affected dry season cropping, as planting more rice 
entailed higher production costs resulting in lower capital available in the dry season, therefore less 
garlic and more corn for seed and soybean were planted in the dry season as these crops were less 
capital intensive than garlic. 


