บทที่ 5
แบบจำลองแผนกำรผลิตพืชที่เหมำะสมแบบหลำยเป้ ำหมำย
ในการสร้างแบบจาลองที่เหมาะสมเพื่อการวางแผนการผลิ ตในพื้นที่ลุ่มน้ ายวมตอนล่าง มีการ
กาหนดเป้ าหมายหลายๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
เลื อกชนิ ดพืชที่จะเพาะปลูกในรอบปี เป้ าหมายเหล่านี้ จะถูกพิจารณาโดยกลุ่มผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับ
การเพาะปลูกพืชในพื้นที่ ซึ่ งการมีส่วนร่ วมของบุคคลเหล่านี้ จะทาให้ได้แผนการผลิตที่ทาให้ทุกคน
พึงพอใจได้ นอกจากนี้ เป้ าหมายต่างๆ ยังได้พิจารณาให้ใกล้เคียงกับสภาพการผลิตจริ งของเกษตรกร
ในพื้นที่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 กำรให้ น้ำหนักควำมสำคัญกับเป้ำหมำยโดยวิ ธีกำรตัดสิ นใจแบบลำดับชั้ น (analytical hierarchy
process: AHP)
การใช้กระบวนการตัดสิ นใจตามลาดับชั้น (AHP)ในการหาค่าน้ าหนักเป้ าหมายด้วยการมีส่วน
ร่ วมโดยการประชุ มผูเ้ กี่ยวข้องกลุ่ม 2 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกเป็ นข้อมูลและความคิดเห็นของเกษตรกร
ที่ มีต่อเป้ าหมายที่ ได้ต้ งั ไว้ กลุ่ มที่ 2 เป็ นข้อมูลและความคิ ดเห็ นของกลุ่ ม นักวิชาการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
เจ้าหน้าที่กรมป่ าไม้ เจ้าหน้าที่พฒั นาที่ดิน ที่มีต่อเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ 3 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สั งคม และด้านสิ่ งแวดล้อม โดยแต่ ล ะด้านก็ มี ก ารระบุ เป้ าหมายย่อย จากนั้น เป็ นการให้น้ าหนัก
ความสาคัญของเป้ าหมายต่างๆ โดยการพูดคุ ยได้นาเอาโปรแกรมร่ วมตัดสิ นใจ (รตส.) ที่ได้พฒั นา
และประยุกต์ใช้ในการในการตัดสิ นใจเลือกปลูกผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกร (เมธี และคณะ,
2550) มาเป็ นเครื่ องมือในการจัดลาดับความสาคัญของเป้ าหมาย เพื่อนาไปใช้ในการให้ค่าน้ าหนักแต่
ละเป้ าหมายในแบบจาลองหลายเป้ าหมายแบบถ่ วงน้ าหนัก (WGP) ซึ่ งจะใช้ใ นการเปรี ย บเที ย บ
แผนการผลิ ต ที่ เหมาะสมตามความส าคัญ ที่ ท้ ัง 2 กลุ่ ม ได้ใ ห้ ไ ว้ ซึ่ งการประยุก ต์ใ ช้ก ระบวนการ
ตัดสิ นใจตามลาดับชั้น (AHP) มีข้ นั ตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้
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1) การจัดองค์ป ระกอบของปั ญ หาออกมาในรู ป แผนภู มิ ล าดับ ชั้น (AHP structure) เพื่ อดู ว่า
หลักเกณฑ์ท้ งั หมดเมื่ออยูใ่ นรู ปของกระบวนการถูกจัดลาดับชั้นอย่างไร ดังภาพที่ 5.1
แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมแบบหลายเป้ าหมาย

เศรษฐกิจ

รายได้สุทธิ

ต้นทุนเงินสด

สังคม

สิ่ งแวดล้อม

การจ้างงาน
ในพื้นที่

ปริ มาณการ
ใช้ปุ๋ยเคมี

ปริ มาณการ
ใช้สารเคมี

ปริ มาณ
การใช้น้ า
น้ า

ภาพที่ 5.1 ลาดับชั้นของเป้ าหมายการผลิตพืชในพื้นที่ลุ่มน้ ายวมตอนล่าง
2) การวิเคราะห์ลาดับความสาคัญ เพื่อหาน้ าหนักคะแนนของหลักเกณฑ์แต่ละหลักเกณฑ์ โดย
การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ ทีละคู่ (pair wise comparisons) จากปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อเกณฑ์การ
ตัดสิ นใจในแต่ละลาดับชั้น โดยอาศัยตารางเมตริ กซ์และตัวเลข 1-9 แสดง มาตราส่ วนวัดระดับความ
แตกต่างระหว่างสองหลักเกณฑ์ ที่ถูกเปรี ยบเทียบในแง่ความพึงพอใจ
3) วิเคราะห์หาค่าน้ าหนักความสาคัญของปั จจัย (factor weights) มี 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนแรก หาผลรวมของตัวเลขในแถวตั้งของตารางเมตริ กซ์
ขั้นตอนที่สอง นาตัวเลขแต่ละช่ องหารด้วยผลรวมของตัวเลขในแถวตั้งนั้น ซึ่ งเมื่อหา
ผลรวมแถวตั้งอีกครั้งแล้วจะได้ค่าเท่ากับหนึ่ง
ขั้นตอนที่สาม หาค่าผลรวมของแต่ละแถวแล้วหารด้วยผลรวมทางแนวตั้งจะทาให้ได้ค่า
น้ าหนัก
3) การวิเคราะห์ความสอดคล้องหรื อความคงเส้ นคงวาของการวินิจฉัย เพื่อตรวจสอบว่าการ
วินิจฉัยมี ความถู กต้องอยู่ในหลักเกณฑ์มาตรฐานของการวินิจฉัย (consistency ratio: CR) โดยใช้ค่า
Eigen values ซึ่งสามารถคานวณได้จากสู ตร
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C.I. = (λmax – n)/(n-1)
λmax คือ ค่าที่ได้จากการนาเอาผลรวมของค่าวินิจฉัยแต่ละปั จจัยในแถวตั้งแต่ละแถวคูณด้วย
ผลรวมค่าเฉลี่ยในแถวนอนแต่ละแถว แล้วนาเอาผลคูณที่ได้มารวมกัน
สู ตรการคานวณหาค่าความสอดคล้องกันของเหตุผล
C.R. = C.I./R.I.
R.I. คือ ดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ ม (Random Consistency Index)
ถ้าผลจากการคานวณได้ค่า C.R. ≤ 0.10 แสดงว่าการเปรี ยบเทียบรายคู่ของปั จจัยนั้นมีความ
สอดคล้องกันของเหตุผลอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แต่ถา้ หากว่าค่า C.R. ≥ 0.10 แสดงว่าค่าปั จจัยไม่มี
ความสอดคล้องกัน ต้องปรับหรื อหาค่าวินิจฉัยแต่ละปั จจัยใหม่อีกครั้ง
การหาค่ า น้ าหนัก ความส าคัญ ของเป้ าหมายเกิ ด จากกระบวนการการมี ส่ วนร่ วมด้วยการ
ประชุมกลุ่มได้รับใช้ประโยชน์หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย 2 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกเป็ นเกษตรกรผูท้ าการ
ผลิ ตพืชในพื้นที่ ส่ วนกลุ่มที่ 2 เป็ นนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ ยวข้องกับการเกษตรโดยการ
พูดคุ ย ได้น าเอาโปรแกรมร่ วมตัดสิ นใจ (รตส.) (เมธี และคณะ, 2550) มาเป็ นเครื่ องมื อช่ วยในการ
จัดลาดับความสาคัญของเป้ าหมาย สาหรับใช้ในการให้ค่าน้ าหนักแต่ละเป้ าหมายในแบบจาลองเชิ ง
เส้นหลายเป้ าหมายแบบถ่วงน้ าหนัก (WGP) โดยค่าน้ าหนักมีคะแนนเต็มเท่ากับ 1 ซึ่ งค่าน้ าหนักของ
แต่ละเป้ าหมายจะใช้ในการเปรี ยบเทียบแผนการผลิตที่เหมาะสมระหว่างการให้ความสาคัญที่ผมู ้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยทั้ง 2 กลุ่ มได้ให้ไว้ กระบวนการตัดสิ นใจแบบลาดับชั้นในครั้งนี้ พิจารณาเป้ าหมายใน 3
ด้านหลัก อันประกอบด้วยเป้ าหมายย่อย 6 เป้ าหมาย (ภาพที่ 5.2) ได้แก่
1) เป้ าหมายด้านเศรษฐกิจ
1.1) รายได้สุทธิ
1.2) ต้นทุนเงินสดในการผลิต
2) เป้ าหมายด้านสังคม
2.1) การจ้างงานในพื้นที่
3) เป้ าหมายด้านสิ่ งแวดล้อม
3.1) ปริ มาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร
3.2) ปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมี
3.3) ปริ มาณการใช้น้ า
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ภาพที่ 5.2 ลาดับชั้นของเป้ าหมายหลักและเป้ าหมายย่อยในการผลิตพืช
5.1.1. การให้น้ าหนักความสาคัญโดยกลุ่มเกษตรกร
ผลของการประชุ มหารื อและให้ค่าน้ าหนักผ่านโปรแกรม รตส.ของกลุ่มของเกษตรกร
พบว่า เกษตรกรให้ น้ าหนั ก เป้ าหมายด้า นเศรษฐกิ จ สู ง ที่ สุ ด (0.625) รองลงมาคื อ เป้ าหมายด้า น
สิ่ งแวดล้อม (0.238) และท้ายสุ ดคือเป้ าหมายด้านสังคม (0.136) ดังแสดงในภาพที่ 5.3

ภาพที่ 5.3 น้ าหนักระหว่างเป้ าหมายด้านต่างๆ โดยกลุ่มเกษตรกร
สาหรับเป้ าหมายย่อยในด้านเศรษฐกิ จ กลุ่ มเกษตรกรได้ให้ค่าน้ าหนักกับรายได้สุท ธิ
สู งสุ ด คือ 0.800 และให้ค่าน้ าหนักกับต้นทุนการผลิต 0.200 ส่ วนเป้ าหมายด้านสังคมที่มีเป้ าหมายคือ
การจ้างแรงงานในพื้นที่มากที่สุดเพียงเป้ าหมายเดี ยว ทาให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 ในขณะที่เป้ าหมาย
หลัก ทางด้านสิ่ งแวดล้อมมี เป้ าหมายย่อย 3 เป้ าหมาย แต่ ให้ ค่ าน้ าหนัก กับ การใช้ปุ๋ ยเคมี ม ากที่ สุ ด
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(0.637) รองลงมาคือปริ มาณการใช้สารเคมี (0.258) และท้ายสุ ดปริ มาณการใช้น้ าในฤดูแล้ง (0.105)
(ตารางที่ 5.1)
ตารางที่ 5.1 ค่าน้ าหนักของเป้ าหมายแต่ละด้านในการผลิตพืชของกลุ่มเกษตรกร
เป้ำหมำย
ค่ ำนำ้ หนักควำมสำคัญ
ด้ ำนเศรษฐกิจ
1.000
รายได้สุทธิ
0.800
ต้นทุนการผลิต
0.200
ด้ ำนสั งคม
1.000
การจ้างงานในพื้นที่
1.000
ด้ ำนสิ่ งแวดล้อม
1.000
ปริ มาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร
0.637
ปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมี
0.258
ปริ มาณการใช้น้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
0.105
ที่มา: จากกการคานวณ
โดยสรุ ปจากการประชุ มกลุ่มเกษตรกรในการให้น้ าหนักเป้ าหมายในการเพาะปลูกของ
เกษตรกร เมื่อพิจารณาพร้ อมกันทั้ง 6 เป้ าหมายย่อย พบว่ากลุ่มเกษตรกรให้ความสาคัญกับเป้ าหมาย
เกี่ ยวกับรายได้สุท ธิ มากที่ สุ ด (0.500) เนื่ องจากรายได้หลัก ของเกษตรกรได้จากการขายพื ชผลทาง
การเกษตรดังนั้นเกษตรกรจึงพิจารณารายได้เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือเป้ าหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน
ในพื้นที่ (0.238) ด้วยการเกษตรในพื้นที่ยงั พึ่งพาแรงงานเป็ นหลัก เกษตรกรจึงคานึ งถึงความพอเพียง
ของแรงงานในพื้นที่เพื่อไม่ให้ผลผลิตที่ปลูกเสี ยหายหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ความสาคัญ
ลาดับที่ 3 คือเป้ าหมายเกี่ ยวกับต้นทุนการผลิตต่าสุ ด (0.125) ด้วยเกษตรกรมีรายได้เพียงครั้งหรื อสอง
ครั้งต่อปี จากการขายผลผลิต แต่ตอ้ งใช้จ่ายให้เพียงพอตลอดปี รวมถึงต้องเก็บไว้เป็ นเงินทุนในการทา
การเกษตรในครั้ งต่ อไป แม้ว่าเกษตรกรจะสามารถกู้ยืม เงิ น ได้จากทั้งสถาบันการเงิน ของรัฐ และ
เอกชน แต่เกษตรกรก็สามารถกูไ้ ด้ในวงเงินจากัด การพิจารณาถึงต้นทุนจึงยังมีความสาคัญ ลาดับที่ 4
คือเป้ าหมายการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตต่าสุ ด (0.087) ด้วยราคาของปุ๋ ยเคมีที่สูงขึ้นส่ งผลให้เกษตรกรไม่
สามารถใช้ปุ๋ยเคมีในปริ มาณมากได้ เกษตรกรจึงพยายามใช้ปุ๋ยอินทรี ยแ์ ทน ซึ่ งนอกจากราคาถูกกว่า
ปุ๋ ยเคมี แล้วยังสามารถฟื้ นฟูโครงสร้ างดิ นให้ดีข้ ึ นด้วย ลาดับที่ 5 ได้แก่เป้ าหมายการใช้สารเคมีเพื่อ
การเกษตรต่ าสุ ด (0.035) โดยเกษตรกรเห็ นด้วยในการลดปริ มาณการใช้สารเคมี แต่เกษตรกรก็ยงั มี
ความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้เพื่อป้ องกันโรคและแมลงที่มารบกวนผลผลิต ซึ่ งปริ มาณการใช้ก็ข้ ึนอยูก่ บั โรค
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และแมลงในแต่ละปี ด้วย และลาดับสุ ดท้ายคือเป้ าหมายการใช้น้ า (0.014) สาเหตุที่เกษตรกรไม่ค่อยให้
ความสาคัญกับปริ มาณการใช้น้ าเนื่องมาจากพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่เคยขาดแคลนน้ า (ภาพที่ 5.4)

ภาพที่ 5.4 น้ าหนักระหว่างเป้ าหมายย่อย โดยกลุ่มเกษตรกร
5.1.2 การให้น้ าหนักความสาคัญโดยกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ
ผลการประชุ มหารื อกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากฝ่ ายจัดส่ งน้ าและ
บ ารุ ง รั ก ษาที่ 2 โครงการชลประทานแม่ ฮ่ อ งสอน ส านัก งานชลประทานที่ 1 เจ้า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม
การเกษตรอาเภอแม่สะเรี ยง เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรประจาตาบล และเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนา
ที่ดินอาเภอแม่สะเรี ยง เจ้าหน้าที่สานักงานพื้นที่อนุ รักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรี ยง พบว่าเจ้าหน้าที่ได้ให้
ความสาคัญกับเป้ าหมายทางด้านเศรษฐกิ จมากที่สุด (0.550) รองลงมาคือเป้ าหมายด้านสิ่ งแวดล้อม
(0.240) และสุ ดท้ายเป้ าหมายด้านสังคม (0.210) ดังภาพที่ 5.5
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ภาพที่ 5.5 น้ าหนักระหว่างเป้ าหมายด้านต่างๆ โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่
ส าหรั บ เป้ าหมายย่อ ยในด้านเศรษฐกิ จ กลุ่ ม เจ้าหน้าที่ ไ ด้ใ ห้ ค่ าน้ าหนัก กับ เป้ าหมาย
เกี่ ยวกับรายได้สุทธิ มากกว่าเป้ าหมายด้านต้นทุนเงิ นสดเช่ นเดี ยวกับกลุ่มของเกษตรกร เนื่ องมาจาก
เจ้าหน้าที่เห็ นว่ารายได้มีความสาคัญต่อการดารงชี พของเกษตรกร และเป็ นปั จจัยสาคัญที่สุดต่อการ
ตัดสิ นใจปลู กพืช ค่าน้ าหนักของรายได้สุทธิ มีจึงค่าเท่ากับ 0.667 และค่าน้ าหนักของต้นทุ นเงิ นสด
เท่ า กับ 0.333 ส่ ว นเป้ าหมายย่อ ยด้า นสั ง คมก็ มี ค่ า เท่ า กับ 1 เช่ น เดี ย วกับ กลุ่ ม ของเกษตรกร อัน
เนื่ องมาจากมี เป้ าหมายย่อยการจ้างงานในพื้ น ที่ เพี ย งเป้ าหมายเดี ย ว ต่ างจากเป้ าหมายย่อยในด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่เจ้าหน้าที่มีความเห็ นที่แตกต่างจากกลุ่มเกษตรกร โดยให้ความสาคัญกับปริ มาณการใช้
น้ ามากที่ สุ ด (0.528) โดยให้เหตุ ผ ลว่าแม้ป ริ ม าณน้ าในฤดู ฝ นจะมี ม ากเกิ นความต้องการ แต่ ว่าไม่
สามารถเก็บกักไว้ใช้ได้ในฤดูแล้งได้มากพอกับความต้องการของเกษตรกรทั้งหมด ถึ งแม้ว่าไม่เคย
ขาดแคลนน้ าอย่างรุ นแรง แต่การหลี กเลี่ยงหรื อป้ องกันปั ญหาการขาดแคลนน้ าย่อมจะดีกว่าการตาม
แก้ไขปั ญหาภายหลัง ความสาคัญของเป้ าหมายรองลงมาคือการใช้สารเคมีต่าสุ ด (0.333) เนื่ องจากใน
พื้นที่ มีป ริ มาณการใช้ส ารเคมี เพิ่ มมากขึ้ นทุ กปี จึ งเกรงว่าจะเกิ ดผลกระทบต่อตัวเกษตรกรเองและ
สิ่ งแวดล้อม และเป้ าหมายย่อยสุ ดท้ายคือปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมี (0.140) ด้วยในพื้นที่มีการรณรงค์ให้ใช้
ปุ๋ ยอิ นทรี ยจ์ ากมูลสัตว์และปุ๋ ยหมักจากเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ าเสมอ ซึ่ งเกษตรกรก็สนใจนาไปปรับใช้
ร่ วมกับปุ๋ ยเคมี จึงไม่ตอ้ งกังวลมากในเรื่ องปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมี (ตารางที่ 5.2)
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ตารางที่ 5.2 ค่าน้ าหนักของเป้ าหมายแต่ละด้านในการผลิตพืชของกลุ่มเจ้าหน้าที่
เป้ำหมำย
ค่ ำนำ้ หนักควำมสำคัญ
ด้ ำนเศรษฐกิจ
1.000
รายได้สุทธิสูงสุ ด
0.667
ต้นทุนเงินสดในการผลิตต่าสุ ด
0.333
ด้ ำนสั งคม
1.000
การจ้างงานในพื้นที่สูงสุ ด
1.000
ด้ ำนสิ่ งแวดล้อม
1.000
ปริ มาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรต่าสุ ด
0.528
ปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีต่าสุ ด
0.333
ปริ มาณการใช้น้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
0.140
ที่มา: จากการคานวณ
ภายหลังจากการประชุ มระดมความคิดเห็ นระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วจึงได้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับ
ลาดับความสาคัญของเป้ าหมายย่อยต่างๆ โดยที่ รายได้สุ ทธิ ยงั คงมี ความสาคัญมากที่ สุด มี น้ าหนัก
ความสาคัญเท่ากับ 0.367 รองลงมาคือการจ้างงานในพื้นที่เท่ากับ 0.210 และการผลิตให้มีตน้ ทุนเงิน
สดเท่ากับ 0.183 ซึ่ งคล้ายกับลาดับความสาคัญที่เกษตรกรได้ให้ไว้ แตกต่างกันเพียงความสาคัญของ
เป้ าหมายย่อยด้านสิ่ งแวดล้อม ทางเจ้าหน้าที่มีความตระหนักถึงความสาคัญของปริ มาณการใช้น้ าใน
ฤดูแล้งซึ่ งมีปริ มาณจากัด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายชลประทานที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดสรรน้ าให้
เกษตรกรให้ได้รับน้ าอย่างทัว่ ถึ งและพอเพียง และเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ ายวม ที่กงั วลว่าหากมี
ปริ ม าณการใช้น้ ามากเกิ น ไปจะส่ งผลกระทบต่ อพื้ นที่ ท ้ายน้ า ทั้งในด้านของการน าไปใช้อุป โภค
บริ โภค และเพื่อใช้ในการเกษตร โดยให้ค่าน้ าหนักความสาคัญของปริ มาณการใช้น้ าเท่ากับ 0.127
รองลงมาคือปริ มาณการใช้สารเคมีการเกษตรเท่ากับ 0.080 และท้ายสุ ดปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีเท่ากับ
0.034 (ภาพที่ 5.6)
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ภาพที่ 5.6 น้ าหนักระหว่างเป้ าหมายย่อย โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่
5.1.3 เปรี ยบเทียบค่าน้ าหนักระหว่างกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเจ้าหน้าที่
เมื่ อ ได้ ค่ า น้ าหนั ก จากกลุ่ ม เกษตรกรและกลุ่ ม เจ้า หน้ า ที่ แ ล้ ว พบว่ า ทั้ง 2 กลุ่ ม ให้
ความสาคัญกับเป้ าหมายหลักทั้งสามด้านเหมือนกัน คือ ให้ความสาคัญกับเป้ าหมายทางด้านเศรษฐกิจ
เป็ นอัน ดับ แรก รองลงมาคื อวัตถุ ป ระสงค์ทางด้านสั งคม และล าดับ สุ ด ท้ายคื อเป้ าหมายทางด้าน
สิ่ งแวดล้อม แต่สิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนคือกลุ่มเกษตรกรให้ค่าน้ าหนักเป้ าหมายด้านสิ่ งแวดล้อมน้อย
มากในขณะที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ให้ค่าน้ าหนักเป้ าหมายด้านสิ่ งแวดล้อมใกล้เคียงกับเป้ าหมายด้านสังคม
อย่างไรก็ ตามค่ า น้ าหนัก ของทั้ง สองกลุ่ ม ก็ มี ค่ าใกล้เคี ย งกัน โดยกลุ่ ม เกษตรกรเน้น ให้ ค่ าน้ าหนัก
ทางด้านวัต ถุ ป ระสงค์ด้า นเศรษฐกิ จ ถึ ง 0.625 ในขณะที่ ก ลุ่ ม เจ้า หน้ า ที่ ใ ห้ น้ า หนัก 0.550 ส าหรั บ
น้ าหนักด้านสังคมพบว่าทั้งสองกลุ่มมี ค่าใกล้เคียงกันมาก คือกลุ่มเกษตรกรมีค่าน้ าหนัก 0.238 และ
กลุ่มเจ้าหน้าที่มีค่าน้ าหนัก 0.240 ส่ วนค่าน้ าหนักด้านสิ่ งแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรนั้นมีเพียง 0.136
แต่ในส่ วนของเจ้าหน้าที่ ได้ให้ค่าน้ าหนัก 0.210 (ตารางที่ 5.3) ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่ากลุ่ มเจ้าหน้าที่ ให้
ความสาคัญกับเป้ าหมายทุกด้าน ต่างจากเกษตรกรที่มุ่งแต่ดา้ นเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
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ตารางที่ 5.3 เปรี ยบเทียบค่าน้ าหนักของเป้ าหมายแต่ละด้านในการผลิตพืชระหว่างกลุ่มเกษตรกรและ
กลุ่มเจ้าหน้าที่
ค่ ำนำ้ หนักควำมสำคัญ
เป้ำหมำย
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเจ้ ำหน้ ำที่
ด้านเศรษฐกิจ
0.625
0.550
ด้านสังคม
0.238
0.240
ด้านสิ่ งแวดล้อม
0.136
0.210
ที่มา: จากการคานวณ
หลังจากเปรี ยบเทียบค่าน้ าหนักจากเป้ าหมายหลักในการผลิ ตพืชของทั้ง 2 กลุ่มแล้ว จึง
ได้ทดลองเปรี ยบเทียบค่าน้ าหนักจากเป้ าหมายย่อย ซึ่ งมีค่าแตกต่างกันอย่างมาก โดยเป้ าหมายที่กลุ่ม
เกษตรกรให้ความสาคัญมากที่สุดคือเป้ าหมายด้านรายได้สุทธิ ซึ่ งให้ค่าน้ าหนักถึงครึ่ งของค่าน้ าหนัก
ทั้งหมด คือ 0.500 ในขณะที่ค่าน้ าหนักในเป้ าหมายอื่นๆ อีก 5 เป้ าหมาย ได้แก่ เป้ าหมายด้านการจ้าง
งานในพื้นที่มีค่าน้ าหนักเป็ นอันดับ 2 มีค่า 0.238 รองลงมาคือเป้ าหมายด้านต้นทุน เงินสดมีค่า 0.125
รองลงมาคื อเป้ าหมายด้านการใช้ปุ๋ ยเคมี มี ค่า 0.087 รองลงมาคื อเป้ าหมายด้านการใช้ส ารเคมี มีค่ า
0.035 และเป้ าหมายด้านการใช้น้ าในฤดู แล้ง มี ค่ าน้อ ยที่ สุ ดเพี ย ง 0.014 ขณะที่ ก ลุ่ ม เจ้าหน้าที่ ก็ ใ ห้
ความสาคัญกับเป้ าหมายด้านเศรษฐกิจมากที่สุดเช่นเดี ยวกันกับกลุ่มเกษตรกร แต่ให้ค่าน้ าหนักเพียง
0.367 เท่านั้น แต่ให้ค่าน้ าหนักกับเป้ าหมายด้านการจ้างงานในพื้นที่ใกล้เคียงกับเป้ าหมายด้านต้นทุน
เงินสดในการผลิต คือ 0.210 และ 0.183 ตามลาดับ แต่ในส่ วนของเป้ าหมายหลักด้านสิ่ งแวดล้อมกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ ได้ให้ความส าคัญ กับ เป้ าหมายด้านการใช้น้ าอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากกว่าเป้ าหมายด้าน
ปริ ม าณการใช้ส ารเคมี ก ารเกษตรและเป้ าหมายด้า นปริ ม าณการใช้ปุ๋ ยเคมี นั่น คื อ ให้ ค่ า น้ า หนัก
เป้ าหมายด้านการใช้น้ าอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ 0.127 และให้ค่าน้ าหนักเป้ าหมายด้านปริ มาณการใช้
สารเคมีการเกษตรและเป้ าหมายด้านปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมี 0.080 และ 0.034 ตามลาดับ (ตารางที่ 5.4)
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ตารางที่ 5.4 เปรี ยบเทียบค่าน้ าหนักของวัตถุประสงค์ยอ่ ยระหว่างกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเจ้าหน้าที่
ค่ ำนำ้ หนักควำมสำคัญ
เป้ำหมำย
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเจ้ ำหน้ ำที่
รายได้สุทธิสูงสุ ด
0.500
0.367
ต้นทุนเงินสดในการผลิตต่าสุ ด
0.125
0.183
การจ้างงานในพื้นที่สูงสุ ด
0.238
0.210
ปริ มาณการใช้สารเคมีการเกษตรต่าสุ ด
0.035
0.080
ปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีต่าสุ ด
0.087
0.034
ปริ มาณการใช้น้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
0.014
0.127
ที่มา: จากกการคานวณ
5.2 แบบจำลองทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำ
การวางแผนการเพาะปลู ก พื ช ในระดับ ลุ่ ม น้ า ในครั้ งนี้ ขั้น ตอนแรกจะใช้แ บบจาลองเชิ ง
เส้นตรงแบบวัตถุประสงค์เดี ยว (linear programming model) เพื่อหาค่าเป้ าหมายที่ เหมาะสมทั้งด้าน
เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อม จากนั้นจะใช้แบบจาลองหลายเป้ าหมาย (multi-goal linear programming)
เพื่อวิเคราะห์หาการตัดสิ นใจที่เหมาะสมในการผลิ ตจากเป้ าหมายหลายๆ อย่างในเวลาเดี ยวกัน โดย
แบ่งพื้นที่ออกเป็ น 3 เขต คือ ที่นาชลประทาน ที่นานอกเขตชลประทาน และที่ไร่ ซึ่ งมีลกั ษณะการใช้
ทรัพยากรแตกต่างกัน เพื่อใช้เป็ นเงื่อนไขในการสร้างแบบจาลองหลายเป้ าหมายต่อไป
5.2.1 แบบจาลองเชิงเส้นแบบวัตถุประสงค์เดียว
การวางแผนการผลิ ตพื ช ที่ เหมาะสมแบบหลายเป้ าหมายของเกษตรกรในพื้ นที่ ราบลุ่ มน้ า
ยวมตอนล่าง ประกอบด้วยค่าเป้ าหมายย่อยรวม 6 เป้ าหมาย คือ 1) เป้ าหมายด้านรายได้สุทธิ สูงสุ ด 2)
เป้ าหมายด้านการใช้ตน้ ทุนเงินสดในการผลิ ตต่ าสุ ด 3) เป้ าหมายด้านการจ้างงานในพื้ นที่ สู งสุ ด 4)
เป้ าหมายด้านปริ มาณการใช้สารเคมีการเกษตรต่าสุ ด 5) เป้ าหมายด้านปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีต่าสุ ด และ
6) เป้ าหมายด้านปริ มาณการใช้น้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้แบบจาลอง
เชิ ง เส้ น แบบวัต ถุ ป ระสงค์ เดี ย วในการหาค่ า เป้ าหมายทั้ง 6 เป้ าหมาย โดยวิ เคราะห์ แ ยกที ล ะ
วัตถุประสงค์ ซึ่ งแต่ละเป้ าหมายมีรูปแบบของแบบจาลอง และสมการเงื่อนไขหรื อข้อจากัดที่กาหนด
ในแบบจาลอง ดังนี้
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1) สมการเป้ าหมายด้านรายได้สุทธิสูงสุ ด
n

Max Z = ∑ Pj Xj
j=1

2) สมการเป้ าหมายด้านต้นทุนเงินสดต่าสุ ด
n

Min M = ∑ Cj Xj
j=1

3) สมการเป้ าหมายด้านจานวนการใช้แรงงานในพื้นที่สูงสุ ด
n

Max L = ∑ Hj Xj
j=1

4) สมการเป้ าหมายด้านปริ มาณการใช้สารเคมีต่าสุ ด
n

Min G = ∑ K j Xj
j=1

5) สมการเป้ าหมายด้านปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีต่าสุ ด
n

Min F = ∑ Nj Xj
j=1

6) สมการเป้ าหมายด้านปริ มาณการใช้น้ าต่าสุ ด
n

Min R = ∑ Qj Xj
j=1

ภายใต้ขอ้ จากัด
n

∑ aij Xj ≤ bi

i = 1, 2, 3, … , m

j

และ

Xj ≥ 0

j = 1, 2, 3, … , n

เมื่อ
Z
M
L
G
F
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ผลรวมของรายได้สุทธิ จากการทากิจกรรมต่างๆ (Xj)
ผลรวมของต้นทุนเงินสดจากการทากิจกรรมต่างๆ (Xj)
ผลรวมของจานวนแรงงานจากการทากิจกรรมต่างๆ (Xj)
ผลรวมของปริ มาณการใช้สารเคมีจากการทากิจกรรมต่างๆ (Xj)
ผลรวมของปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีจากการทากิจกรรมต่างๆ (Xj)
ผลรวมของปริ มาณการใช้น้ าจากการทากิจกรรมต่างๆ (Xj)
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Xj
Pj
Cj
Hj
Kj
Nj
Qj
aij
bi
i
j

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

จานวนกิจกรรมการผลิตหรื อการจัดการชนิดที่ j
รายได้สุทธิ ต่อหน่วยของกิจกรรมชนิดที่ j
ต้นทุนเงินสดต่อหน่วยของกิจกรรมชนิดที่ j
จานวนแรงงานต่อหน่วยของกิจกรรมชนิ ดที่ j
ปริ มาณสารเคมีที่ใช้ต่อหน่วยของกิจกรรมชนิดที่ j
ปริ มาณปุ๋ ยเคมีที่ใช้ต่อหน่วยของกิจกรรมชนิดที่ j
ปริ มาณน้ าที่ใช้ต่อหน่วยของกิจกรรมชนิ ดที่ j
จานวนปั จจัยหรื อเงื่อนไขชนิดที่ i ที่ตอ้ งการหรื อมีข้ ึนเนื่องจากการทา
กิจกรรมชนิ ดที่ j จานวนหนึ่งหน่วย
คือ จานวนจากัดของปั จจัยหรื อเงื่อนไขชนิดที i
คือ จานวนข้อจากัดที่ 1,2,3,…m
คือ จานวนกิจกรรมที่ 1,2,3,…m

โดยแบบจาลองเชิ งเส้นนี้ ใช้เพื่อหาค่าตัวแปรตัดสิ นใจ Xj ต่างๆ ว่าควรมีค่าเท่าไร จึงจะทาให้
ค่าของฟั งก์ชนั่ เป้ าหมายมีค่าสู งสุ ด โดยต้องมีความสอดคล้องกับข้อจากัดในการใช้ทรัพยากรทั้งหมด
m ข้อจากัด โดยใช้ทรัพยากรไม่เกินปริ มาณทรัพยากรที่มีอยูแ่ ละต้องมีค่าไม่ต่ากว่าศูนย์
ส าหรั บ แบบจาลองเชิ งเส้ น ที่ ใช้เพื่ อการหาค่ าเป้ าหมายย่อยแต่ ล ะเป้ าหมาย ประกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆ จานวน 39 กิ จกรรม และมีขอ้ จากัดตลอดจนเงื่อนไขที่จาเป็ นจานวน 43 ข้อจากัด โดย
กาหนดให้ ข้อจากัดทางด้านที่ดิน แรงงาน เงินทุน ปริ มาณน้ าท่า ตลอดจนการใช้ปัจจัยการผลิตตั้งแต่
เริ่ มการเพาะปลูกจนถึ งเก็บเกี่ ยวคงที่ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่ งตัวแปรและสัญลักษณ์ต่างๆ ในแบบจาลอง
สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
กิจกรรมการผลิต
X1
คือ กิจกรรมการผลิตข้าวเหนียวนาปี ในนาเขตชลประทาน (หน่วย: ไร่ )
X2
คือ กิจกรรมการผลิตข้าวเจ้านาปี ในนาเขตชลประทาน (หน่วย: ไร่ )
X3
คือ กิจกรรมการผลิตข้าวโพดเมล็ดพันธุ์รุ่นที่ 1 ในนาเขตชลประทาน (หน่วย: ไร่ )
X4
คือ กิจกรรมการผลิตถัว่ เหลืองรุ่ นที่ 1ในนาเขตชลประทาน (หน่วย: ไร่ )
X5
คือ กิจกรรมการผลิตข้าวเหนียวนาปี ในนาน้ าฝน (หน่วย: ไร่ )
X6
คือ กิจกรรมการผลิตข้าวเจ้านาปี ในนาน้ าฝน (หน่วย: ไร่ )
X7
คือ กิจกรรมการผลิตข้าวโพดเมล็ดพันธุ์รุ่นที่ 1 ในนาน้ าฝน (หน่วย: ไร่ )
X8
คือ กิจกรรมการผลิตถัว่ เหลืองรุ่ นที่ 1 ในนาน้ าฝน (หน่วย: ไร่ )
X9
คือ กิจกรรมการผลิตข้าวโพดเมล็ดพันธุ์รุ่นที่ 1 ในที่ไร่ (หน่วย: ไร่ )
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X10
คือ กิจกรรมการผลิตถัว่ เหลืองรุ่ นที่ 1 ในที่ไร่ (หน่วย: ไร่ )
X11
คือ กิจกรรมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นที่ 1 ในที่ไร่ (หน่วย: ไร่ )
X18
คือ กิจกรรมการผลิตข้าวโพดเมล็ดพันธุ์รุ่นที่ 2 ในนาเขตชลประทาน (หน่วย: ไร่ )
X19
คือ กิจกรรมการผลิตกระเทียม ในนาเขตชลประทาน (หน่วย: ไร่ )
X20
คือ กิจกรรมการผลิตข้าวโพดเมล็ดพันธุ์รุ่นที่ 2 ในนาน้ าฝน (หน่วย: ไร่ )
X21
คือ กิจกรรมการผลิตถัว่ เหลืองรุ่ นที่ 2 ในนาน้ าฝน (หน่วย: ไร่ )
X22
คือ กิจกรรมการผลิตกระเทียม ในนาน้ าฝน (หน่วย: ไร่ )
X23
คือ กิจกรรมการผลิตข้าวโพดเมล็ดพันธุ์รุ่นที่ 2 ในที่ไร่ (หน่วย: ไร่ )
X24
คือ กิจกรรมการผลิตกระเทียม ในที่ไร่ (หน่วย: ไร่ )
กิจกรรมการจ้างแรงงาน
X12-X17 คือ กิ จกรรมการจ้า งแรงงานนอกพื้ น ที่ ในฤดู ฝ น เดื อนมิ ถุ น ายนถึ งเดื อ นพฤศจิ ก ายน
(หน่วย: วันทางาน)
X25-X28 คือ กิจกรรมการจ้างแรงงานนอกพื้นที่ในฤดูแล้ง เดื อนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม (หน่วย:
วันทางาน)
กิจกรรมการกูย้ มื เงิน
X29
คือ กิจกรรมการกูย้ มื เงินจากกองทุนหมู่บา้ น (หน่วย: บาท)
X30
คือ กิจกรรมการกูย้ มื เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (หน่วย: บาท)
X31
คือ กิจกรรมการกูย้ มื เงินจากกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ (หน่วย: บาท)
X32
คือ กิจกรรมการกูย้ มื เงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนียน (หน่วย: บาท)
X33
คือ กิจกรรมการกูย้ มื เงินจากสหกรณ์การเกษตร (หน่วย: บาท)
กิจกรรมการใช้คืนเงินกูย้ มื
X34
คือ กิจกรรมการใช้คืนเงินกูย้ มื จากกองทุนหมู่บา้ น (หน่วย: บาท)
X35
คือ กิจกรรมการใช้คืนเงินกูย้ มื จากธนาคารเพื่อการเกษตร (หน่วย: บาท)
X36
คือ กิจกรรมการใช้คืนเงินกูย้ มื จากกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ (หน่วย: บาท)
X37
คือ กิจกรรมการใช้คืนเงินกูย้ มื จากสหกรณ์เครดิตยูเนียน (หน่วย: บาท)
X38
คือ กิจกรรมการใช้คืนเงินกูย้ มื จากสหกรณ์การเกษตร (หน่วย: บาท)
กิจกรรมการโอนเงิน
X39
คือ กิจกรรมการโอนเงิน (หน่วย: บาท)
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แบบจาลองประกอบด้วยสมการข้อจากัด และเงื่อนไขในการทากิจกรรมต่างๆ อธิ บายได้ดงั นี้
ข้อจากัดของที่ดิน ประกอบด้วย
R1
คือ ข้อจากัดของจานวนที่ที่นาเขตชลประทานในฤดูฝน (หน่วย: ไร่ )
R2
คือ ข้อจากัดของจานวนที่นาน้ าฝน ในฤดูฝน (หน่วย: ไร่ )
R3
คือ ข้อจากัดของจานวนที่ไร่ ในฤดูฝน (หน่วย: ไร่ )
R16
คือ ข้อจากัดของจานวนที่ที่นาเขตชลประทานในฤดูแล้ง (หน่วย: ไร่ )
R 17
คือ ข้อจากัดของจานวนที่นาน้ าฝน ในฤดูแล้ง (หน่วย: ไร่ )
R 18
คือ ข้อจากัดของจานวนที่ไร่ ในแล้ง (หน่วย: ไร่ )
ข้อจากัดด้านแรงงาน
R 4- R 9 คือ ข้อ จ ากัด จ านวนแรงงานในพื้ น ที่ ใ นการผลิ ต ในฤดู ฝ น เดื อ นมิ ถุ น ายนถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายน (หน่วย: วันทางาน)
R 19-R 22 คือ ข้อจากัดจานวนแรงงานในพื้นที่ในการผลิตในฤดูแล้ง เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม
(หน่วย: วันทางาน)
R 10-R 15 คือ จานวนแรงงานจ้างนอกพื้นที่ที่สามารถจ้างได้ในการผลิตในฤดูฝน เดือนมิถุนายนถึง
เดือนพฤศจิกายน (หน่วย: วันทางาน)
R 23-R 26 คือ จานวนแรงงานจ้างนอกพื้นที่ที่สามารถจ้างได้ในการผลิตในฤดูแล้ง เดือนธันวาคมถึง
เดือนมีนาคม (หน่วย: วันทางาน)
ข้อจากัดด้านปริ มาณน้ า
R 27-R 30 คือ ข้อจากัดของปริ มาณน้ าที่ สามารถนามาใช้ในการผลิ ตพืชในเดื อนธันวาคมถึ งเดือน
มีนาคม (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร)
การเก็บข้าวบริ โภค
R 31
คือ ข้อจากัดของปริ มาณข้าวเหนียวเก็บบริ โภค (หน่วย: กิโลกรัม)
ข้อจากัดด้านเงินทุน
R 32
คือ ข้อจากัดของเงินทุนครัวเรื อนในการผลิตพืช (หน่วย: บาท)
ข้อจากัดด้านการกูย้ มื เงิน
R 33
คือ ข้อจากัดในการกูย้ มื เงินจากกองทุนหมู่บา้ น (หน่วย: บาท)
R 34
คือ ข้อจากัดในการกูย้ มื เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร (หน่วย: บาท)
R 35
คือ ข้อจากัดในการกูย้ มื เงินจากกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ (หน่วย: บาท)
R 36
คือ ข้อจากัดในการกูย้ มื เงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนียน (หน่วย: บาท)
R 37
คือ ข้อจากัดในการกูย้ มื เงินจากสหกรณ์การเกษตร (หน่วย: บาท)
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สมดุลรายได้
R 38
คือ สมดุลรายได้ (หน่วย: บาท)
การใช้คืนเงินกูย้ มื
R39
คือ กิจกรรมการใช้คืนเงินกูย้ มื จากกองทุนหมู่บา้ น (หน่วย: บาท)
R40
คือ กิจกรรมการใช้คืนเงินกูย้ มื จากธนาคารเพื่อการเกษตร (หน่วย: บาท)
R41
คือ กิจกรรมการใช้คืนเงินกูย้ มื จากกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ (หน่วย: บาท)
R42
คือ กิจกรรมการใช้คืนเงินกูย้ มื จากสหกรณ์เครดิตยูเนียน (หน่วย: บาท)
R43
คือ กิจกรรมการใช้คืนเงินกูย้ มื จากสหกรณ์การเกษตร (หน่วย: บาท)
จากการใช้แบบจาลองเชิงเส้นแบบวัตถุประสงค์เดียวในการหาค่าเป้ าหมายทั้ง 6 เป้ าหมาย ทา
ให้ได้ค่าเป้ าหมายดังนี้
1) เป้ าหมายด้านรายได้สุทธิสูงสุ ด
เป้ าหมายด้านรายได้สุทธิสูงสุ ดมาจากการสร้างแบบจาลองเชิงเส้นเพื่อหาแผนการผลิตที่
เหมาะสม โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อหารายได้สุ ท ธิ สู งสุ ด ภายใต้ท รั พ ยากรที่ มี จากัด ซึ่ งท าให้ ไ ด้ค่ า
เป้ าหมายด้านรายได้สุทธิ สูงสุ ด คือ 342.01 ล้านบาท ใช้แรงงาน 1.07 ล้านวันทางาน กูย้ ืมเงินทั้งหมด
117.89 ล้านบาท และใช้น้ าเพื่อการผลิตในฤดูแล้ง 6.34 ล้านลูกบาศก์เมตร
2) เป้ าหมายด้านการใช้ตน้ ทุนเงินสดในการผลิตต่าสุ ด
เป้ าหมายด้านการใช้ตน้ ทุนในการผลิตต่าที่สุดมาจากการสร้างแบบจาลองเชิงเส้นแบบ
วัตถุประสงค์เดียวเพื่อหาแผนการผลิตที่เหมาะสม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาต้นทุนเงินสดที่ใช้ในการ
ผลิตต่าสุ ดภายใต้ทรัพยากรที่มีจากัด ซึ่ งทาให้ได้ค่าเป้ าหมายด้านต้นทุนการผลิตต่าสุ ด คือ 197.87 ล้าน
บาท ใช้แรงงาน 0.92 ล้านวันทางาน กูย้ มื เงินทั้งหมด 32.81 ล้านบาท และใช้น้ าเพื่อการผลิตในฤดูแล้ง
6.30 ล้านลูกบาศก์เมตร
3) เป้ าหมายด้านการใช้แรงงานในพื้นที่สูงสุ ด
เป้ าหมายด้านการใช้แรงงานในพื้ นที่ สู งสุ ดมาจากการสร้ างแบบจาลองเชิ งเส้ น แบบ
วัตถุประสงค์เดียวเพื่อหาแผนการผลิตที่เหมาะสม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การผลิตพืชนั้นมีจานวน
การใช้แรงงานในพื้นที่สูงสุ ด ภายใต้ทรัพยากรที่มีจากัด ซึ่ งทาให้ได้ค่าเป้ าหมายด้านการใช้แรงงานใน
พื้นที่ สูงสุ ด คือ 1.17 ล้านวันทางาน กูย้ ืมเงิ นทั้งหมด 117.89 ล้านบาท และใช้น้ าเพื่ อการผลิ ตในฤดู
แล้ง 6.30ล้านลูกบาศก์เมตร
59

4) ปริ มาณการใช้สารเคมีการเกษตรต่าสุ ด
เป้ าหมายด้านปริ มาณการใช้สารเคมีการเกษตรต่าสุ ด มาจากการสร้างแบบจาลองเชิงเส้น
แบบวัตถุประสงค์เดียว เพื่อหาแผนการผลิตที่เหมาะสม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การผลิ ตพืชนั้นมี
ปริ มาณการใช้สารเคมีการเกษตรต่าสุ ด ภายใต้ทรัพยากรที่มี จากัด ซึ่ งทาให้ได้ค่าเป้ าหมายด้านปริ มาณ
การใช้สารเคมีการเกษตรต่าสุ ด คือ 35,624 ลิตร มีการ ใช้แรงงาน 0.92 ล้านวันทางาน กูย้ มื เงินทั้งหมด
32.81 ล้านบาท และใช้น้ าเพื่อการผลิตในฤดูแล้ง 6.30 ล้านลูกบาศก์เมตร
5) เป้ าหมายด้านปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีต่าสุ ด
เป้ าหมายด้า นปริ ม าณการใช้ปุ๋ ยเคมี ต่ าสุ ด มาจากการสร้ างแบบจาลองเชิ งเส้ น แบบ
วัตถุประสงค์เดียวเพื่อหาแผนการผลิตที่เหมาะสม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การผลิตพืชนั้นมีปริ มาณ
การใช้ใช้ปุ๋ยเคมีต่าสุ ด ภายใต้ทรั พยากรที่มีจากัด ซึ่ งทาให้ได้ค่าเป้ าหมายด้านปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมี
ต่าสุ ด คือ 453,971 กิโลกรัม ใช้แรงงาน 1.06 ล้านวันทางาน กูย้ ืมเงินทั้งหมด 117.89 ล้านบาท และใช้
น้ าเพื่อการผลิตในฤดูแล้ง 6.34 ล้านลูกบาศก์เมตร
6) เป้ าหมายด้านปริ มาณการใช้น้ าในฤดูแล้งต่าสุ ด
เป้ าหมายด้านปริ มาณการใช้น้ าในฤดูแล้งต่าสุ ด มาจากการสร้างแบบจาลองเชิงเส้นแบบ
วัตถุประสงค์เดียวเพื่อหาแผนการผลิตที่เหมาะสม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การผลิตพืชนั้นมีปริ มาณ
การใช้น้ าเพื่ อการเกษตรในฤดู แล้งต่ าสุ ด ภายใต้ท รัพ ยากรที่ มี จากัด ซึ่ งท าให้ ไ ด้ค่ าเป้ าหมายด้าน
ปริ มาณการใช้น้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งต่ าสุ ด คือ 6.30 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้แรงงาน 0.92 ล้านวัน
ทางาน และมีการกูย้ มื เงินทั้งหมด 32.81 ล้านบาท (ตารางที่ 5.5)
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ตารางที่ 5.5 ค่าเป้ าหมายและทรัพยากรที่ใช้เพื่อการผลิตจากแบบจาลองเชิงเส้น
วัตถุประสงค์

ค่ ำเป้ ำหมำย
(ล้ ำนหน่ วย)

รายได้สุทธิสูงสุด
ต้นทุนเงินสดต่าสุด
จานวนการใช้แรงงานสูงสุด
ปริ มาณการใช้สารเคมีต่าสุด
ปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมี
ปริ มาณการใช้น้ าต่าสุด

342.01
197.87
1.17
0.03
0.45
6.30

ทรัพยำกร
จำนวนแรงงำน จำนวนเงินกู้ยมื
(ล้ ำนวันทำงำน)
(ล้ ำนบำท)
1.07
0.91
1.17
0.92
1.06
0.92

117.89
32.81
117.89
32.81
117.89
32.81

ปริมำณใช้ นำ้ ฤดูแล้ ง
(ล้ ำนลูกบำศก์ เมตร)
6.34
6.30
6.30
6.30
6.34
6.30

ที่มา: จากการวิเคราะห์
5.2.2 แบบจาลองหลายเป้ าหมาย (multi-goal linear programming)
การวางแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมแบบหลายเป้ าหมายโดยใช้วธิ ี การถ่วงน้ าหนัก (weighted
goal programming: WGP) ในครั้งนี้ ประกอบด้วยเป้ าหมายหลัก 3 ด้าน คือเป้ าหมายทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยค่าเป้ าหมายนั้นได้มาจากการสร้างแบบจาลองเชิ งเส้นแบบวัตถุประสงค์
เดี ย ว นอกจากนี้ ย งั มี ค่ าน้ าหนัก จากกระบวนการมี ส่ วนร่ วมของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องด้วยวิธี ก ารตัดสิ นใจ
ตามลาดับชั้น ซึ่ งแบบจาลองหลายเป้ าหมายแบบถ่วงน้ าหนักนั้นใช้แบบจาลองเดียวกับแบบจาลองเชิ ง
เส้ น แบบวัต ถุ ป ระสงค์เดี ย วแต่ มี ก ารเพิ่ ม กิ จกรรม (Xj) ขึ้ น อี ก 12 กิ จกรรม และเพิ่ ม เป้ าหมายและ
สมการเงื่อนไขอีก 6 เงื่อนไข (ตารางที่ 5.6) ซึ่ งแบบจาลองหลายเป้ าหมายแบบถ่วงน้ าหนักมีรูปแบบ
สมดังนี้
6

𝑀𝑖𝑛 𝑧 = ∑ 𝑤𝑔 (𝑑𝑔+ − 𝑑𝑔− )
𝑔=1

เมื่อ Z คือ คือผลรวมของความเบี่ยงเบนจากเป้ าหมาย และกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น 12 กิจกรรม ได้แก่
𝑑1− คือ ตัวแปรความเบี่ยงเบนที่มีค่าเป็ นลบของรายได้สุทธิ
𝑑2− คือ ตัวแปรความเบี่ยงเบนที่มีค่าเป็ นลบของต้นทุนเงินสด
𝑑3− คือ ตัวแปรความเบี่ยงเบนที่มีค่าเป็ นลบของจานวนการจ้างงาน
𝑑4− คือ ตัวแปรความเบี่ยงเบนที่มีค่าเป็ นลบของปริ มาณการใช้สารเคมี
𝑑5− คือ ตัวแปรความเบี่ยงเบนที่มีค่าเป็ นลบของปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมี
𝑑6− คือ ตัวแปรความเบี่ยงเบนที่มีค่าเป็ นลบของปริ มาณการใช้น้ า
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𝑑1+ คือ ตัวแปรความเบี่ยงเบนที่มีค่าเป็ นบวกของรายได้สุทธิ
𝑑2+ คือ ตัวแปรความเบี่ยงเบนที่มีค่าเป็ นบวกของต้นทุนเงินสด
𝑑3+ คือ ตัวแปรความเบี่ยงเบนที่มีค่าเป็ นบวกของจานวนการจ้างงาน
𝑑4+ คือ ตัวแปรความเบี่ยงเบนที่มีค่าเป็ นบวกของปริ มาณการใช้สารเคมี
𝑑5+ คือ ตัวแปรความเบี่ยงเบนที่มีค่าเป็ นบวกของปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมี
𝑑6+ คือ ตัวแปรความเบี่ยงเบนที่มีค่าเป็ นบวกของปริ มาณการใช้น้ า

คือ น้ าหนักของเป้ าหมายที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลาดับ ทั้งนี้ได้
จากกระบวนการตัดสิ นใจตามลาดับชั้น (AHP) ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่เนื่ องจากเป้ าหมายแต่ละ
ด้านมีหน่วยที่แตกต่างกัน การรวมค่าเบี่ยงเบนที่มีหน่วยต่างกันจึงใช้วิธีการแปลงให้เป็ นร้อยละของค่า
เบี่ยงเบนจากเป้ าหมาย (the percentage deviations from targets) ดังสมการ
w1 , w2 , w3 , w4 , w5 , w6

สัมประสิ ทธิ์ ของค่าเบี่ยงเบน (wi) = (ค่าถ่วงน้ าหนัก×100)/ค่าเป้ าหมายของวัตถุประสงค์
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ตารางที่ 5.6 โครงสร้างแบบจาลองเป้ าหมายหลาย (goal programming) ของเกษตรกรพื้นที่ราบลุ่มน้ ายวมตอนล่าง
ควำม
สั มพันธ์

ข้ อจำกัด/กิจกรรม
เป้ าหมาย

63

ที่ดินฤดูฝน
แรงงานในพื้นที่ฤดูฝน
แรงงานจ้างนอกพื้นที่ฤดูฝน
ที่ดินฤดูแล้ง
แรงงานในพื้นที่ฤดูแล้ง
แรงงานจ้างนอกพื้นที่ฤดูแล้ง
ข้อจากัดการใช้น้ า
เก็บข้าวบริ โภค
ทุนตนเอง
การกูย้ ืม
สมดุลรายได้
ใช้คืนเงินกูย้ ืม
ด้านเศรษฐกิจ (รายได้)
ด้านเศรษฐกิจ (ต้นทุน)
ด้านสังคม (แรงงาน)
ด้านสิ่ งแวดล้อม (สารเคมี)

ปริมำณ
จำกัด
=

R1- R 3
R 4- R 9
R 10- R 15
R 16 - R 18
R 19 - R 22
R23- R 26
R 27-- R 30
R 31
R 32
R 33 - R 37
R38
R39- R43
R44
R45
R 46
R47

กำรผลิตพืชฤดู
ฝน
X1...X11

กำรจ้ ำงแรงงำน
ฤดูฝน
X12..X17

กำรผลิตพืช
แล้ ง
X18...X24

กำรจ้ ำงแรงงำน
ฤดูแล้ ง
X25...X28

กำรกู้ยมื

กำรใช้ คนื เงินกู้

เงินโอน

X29...X33

X34...X38

X39

ค่ ำเบี่ยงเบน
(ค่ ำลบ)
X40...X45

ค่ ำเบี่ยงเบน
(ค่ ำบวก)
X46...X51

𝑑1−, 𝑑3−,

𝑑2+, 𝑑4+, 𝑑5+, 𝑑6+,

b1– b3
aij… ain
≤
b4– b9
aij… ain
-1……-1
≤
b10– b15
1…….1
≤
b16 – b18
aij… ain
≤
b19 -b22
aij… ain
-1……-1
≥
b23– b26
1…….1
≤
b27– b30
aij… ain
≤
b31
aij… ain
≤
b
aij… ain
w……w
aij… ain
w……w
-1……-1
1
≤
32
b33 –b37
1…….1
≥
b38
aij… ain
aij… ain
1…….1
-1……-1
-1
≤
b39– b43
1+r…..1+r
1…….1
≤
=
b44
[P]
[P]
-r
-1
1
=
b45
[C]
[C]
-1
1
=
b46
[H]
[H]
-1
1
b
[K]
[K]
-1
1
=
47
ด้านสิ่ งแวดล้อม (ปุ๋ ยเคมี)
R48
=
b48
[N]
[N]
-1
1
ด้านสิ่ งแวดล้อม (น้ า)
R49
=
b49
[Q]
-1
1
3
หมายเหตุ : [P] คื อ รายได้ สุ ท ธิ (บาท/ไร่ ) [C] คื อ ต้น ทุ น เงิ น สด (บาท/ไร่ ) [H] คื อ จ านวนแรงงาน (วัน ท างาน/ไร่ ) [K] คื อ ปริ ม าณการใช้ส ารเคมี (ลิ ต ร/ไร่ ) [N] คื อ ปริ ม าณปุ๋ ยเคมี (กก./ไร่ ) [Q] คื อ ปริ ม าณน้ า (ม /ไร่ )

จากสมการสัมประสิ ทธิ์ ของค่าเบี่ยงเบนข้างต้นทาให้สามารถหาค่าเบี่ยงเบนของเป้ าหมายของ
ทั้ง 2 กลุ่ ม โดยกลุ่ ม เกษตรกรมี สั ม ประสิ ทธิ์ ของค่ า เบี่ ย งเบนด้ า นรายได้สุ ทธิ เท่ า กับ 1.46E-07
สัม ประสิ ท ธิ์ ของค่ าเบี่ ยงเบนด้านต้นทุ นเงิ นสดเท่ ากับ 2.02E-05 สัม ประสิ ท ธิ์ ของค่ าเบี่ ยงเบนด้าน
แรงงานเท่ากับ 6.31E-08 สัมประสิ ทธิ์ ของค่าเบี่ยงเบนด้านสารเคมีเท่ากับ 9.54E-05 สัมประสิ ทธิ์ ของ
ค่าเบี่ยงเบนด้านปุ๋ ยเคมีเท่ากับ 1.91E-05 สัมประสิ ทธิ์ ของค่าเบี่ยงเบนด้านปริ มาณน้ าเท่ากับ 2.22E-07
ส่ วนกลุ่มเกษตรกรมีสัมประสิ ทธิ์ ของค่าเบี่ยงเบนด้านรายได้สุทธิ เท่ากับ 1.07E-07 ค่าเบี่ ยงเบนด้าน
ต้นทุนเงินสดเท่ากับ 1.78E-05 ค่าเบี่ยงเบนด้านแรงงานเท่ากับ 9.24E-08 สัมประสิ ทธิ์ ของค่าเบี่ยงเบน
ด้า นสารเคมี เท่ า กับ 92.24E-04 สั ม ประสิ ทธิ์ ของค่ า เบี่ ย งเบนด้ า นปุ๋ ยเคมี เท่ า กั บ 7.48E-06 และ
สัมประสิ ทธิ์ ของค่าเบี่ยงเบนด้านปริ มาณน้ าเท่ากับ 2.01E-06 (ตารางที่ 5.7)
ตารางที่ 5.7 ค่าเบี่ยงเบนของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเจ้าหน้าที่
สัมประสิทธิ์ของค่ ำเบี่ยงเบน (wi)
กลุ่มเจ้ ำหน้ ำที่
กลุ่มเกษตรกร
1.07E-07
1.46E-07
1.78E-05
2.02E-05
9.24E-08
6.31E-08
2.24E-04
9.54E-05
7.48E-06
1.91E-05
2.01E-06
2.22E-07

เป้ ำหมำย
รายได้สุทธิ
ต้นทุนเงินสด
จานวนการใช้แรงงาน
ปริ มาณการใช้สารเคมี
ปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมี
ปริ มาณการใช้น้ า
ที่มา: จากการคานวณ

ส าหรั บ แบบจาลองหลายเป้ าหมายแบบถ่ วงน้ าหนัก จะใช้ตวั แปรความเบี่ ย งเบนที่ ไม่ พึ ง
ประสงค์เท่านั้น ทาให้ได้สมการดังนี้
Minimize Z = w1 𝑑1− + w2 𝑑2+ + w3 𝑑3− + w4 𝑑4+ + w5 𝑑5+ + w6 𝑑6+

แบบจาลองหลายเป้ าหมายแบบถ่วงน้ าหนักที่ใช้ศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาค่าเบี่ยงเบน
ต่าสุ ด โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเป้ าหมายหลัก 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ที่แบ่งเป็ น
6 เป้ าหมายย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
เป้ าหมายที่ 1 เป็ นเป้ าหมายด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้รายได้สุทธิ สูงสุ ด แสดงในแบบจาลองด้าน
แถวนอนที่ R44 และแถวตั้งที่ X40 และ X46 โดยแถวตั้งที่ X40 มี ค่า -1 และแถวตั้งที่ X46 มี ค่า +1 ค่าที่
ปรากฎในสมการเป้ าหมาย 𝑑1− คือ โดยที่ 𝑑1− มีค่าเท่ากับ (ค่าถ่วงน้ าหนักx100)/ค่าเป้ าหมายด้านรายได้
สุ ทธิ ในแผนการผลิตนี้ จะพยายามทาให้มีค่า 𝑑1− น้อยที่สุด นัน่ คือแผนการผลิตที่เหมาะสมจะพยายาม
จะทาให้เกิดรายได้สุทธิ ใกล้เคียงกับค่าเป้ าหมายด้านรายได้สุทธิ มากที่สุด
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เป้ าหมายที่ 2 เป็ นเป้ าหมายด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้มีตน้ ทุนเงินสดในการผลิตต่าที่สุด แสดงใน
แบบจาลองด้านแถวนอนที่ R45 และแถวตั้งที่ X41 และ X47 โดยแถวตั้งที่ X41 มีค่า -1 และแถวตั้งที่ X47
มี ค่ า +1 ค่ าที่ ป รากฏในสมการเป้ าหมาย คื อ 𝑑2+ โดยที่ 𝑑2+ มี ค่ าเท่ า กับ (ค่ าถ่ วงน้ า หนัก x100)/ค่ า
เป้ าหมายด้านต้นทุ น เงิ น สด โดยเป้ าหมายนี้ ต้องการให้ ได้ค่ าเป้ าหมายที่ ใกล้เคี ย งกับ ค่ าที่ ต้ งั ไว้ใน
เป้ าหมาย และแผนการผลิตที่ เหมาะสมนี้ จะพยายามทาให้มีค่า 𝑑2+ น้อยที่สุด นั่นคือแผนการผลิ ตที่
เหมาะสมจะพยายามจะทาให้เกิดรายได้สุทธิ ใกล้เคียงกับค่าเป้ าหมายด้านต้นทุนเงินสด มากที่สุด
เป้ าหมายที่ 3 เป็ นเป้ าหมายด้ า นสั ง คม เพื่ อ ให้ เกิ ด การใช้ แ รงงานในพื้ น ที่ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิ ทธิ ภาพ และมีการจ้างแรงงานนอกพื้นที่ได้ในระดับที่จะก่อให้เกิ ดความยัง่ ยืน ภายใต้แผนการ
ผลิตพืชที่เหมาะสม แสดงในแบบจาลองด้านแถวนอนที่ R46 และแถวตั้งที่ X42 และ X48โดยแถวตั้งที่
X42 มีค่า -1 และแถวตั้งที่ X48 มีค่า +1 ค่าที่ปรากฏในสมการเป้ าหมาย คือ 𝑑3− โดยที่ 𝑑3− มีค่าเท่ากับ (ค่า
ถ่วงน้ าหนักx100)/ค่าเป้ าหมายด้านจานวนการใช้แรงงาน โดยแผนการผลิตนี้ จะพยายามทาให้มีค่า 𝑑3−
น้อยที่สุด นัน่ คือแผนการผลิตที่เหมาะสมจะพยายามจะทาให้การใช้แรงงานใกล้เคียงกับค่าเป้ าหมาย
ด้านจานวนการใช้แรงงานมากที่สุด
เป้ าหมายที่ 4 เป็ นเป้ าหมายด้านสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้มีการใช้สารเคมี ในระดับที่ ส่งผลต่อตัว
เกษตรกรและสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด ภายใต้แผนการผลิตพืชที่เหมาะสม แสดงในแบบจาลองด้านแถว
นอนที่ R47 และแถวตั้งที่ X43 และ X49 โดยแถวตั้งที่ X43 มีค่า -1 และแถวตั้งที่ X49 มีค่า +1 ค่าที่ปรากฏ
ในสมการเป้ าหมาย คือ 𝑑4+ โดยที่ 𝑑4+ มีค่าเท่ากับ (ค่าถ่วงน้ าหนักx100)/ค่าเป้ าหมายด้านปริ มาณการ
ใช้สารเคมี โดยในแผนการผลิตนี้ จะพยายามทาให้มีค่า 𝑑4+ น้อยที่สุด นัน่ คือแผนการผลิตที่เหมาะสม
จะพยายามให้ปริ มาณการใช้สารเคมีใกล้เคียงกับค่าเป้ าหมายด้านปริ มาณการใช้สารเคมีมากที่สุด
เป้ าหมายที่ 5 เป็ นเป้ าหมายด้านสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้มีการใช้ปุ๋ยเคมี ในระดับที่ ไม่ก่อให้เกิ ด
ผลกระทบต่อโครงสร้ างดิน ภายใต้แผนการผลิตพืชที่เหมาะสม แสดงในแบบจาลองด้านแถวนอนที่
R48 และแถวตั้ง ที่ X44 และ X50 โดยแถวตั้ง ที่ X44 มี ค่ า -1 และแถวตั้งที่ X50 มี ค่ า +1 ค่ าที่ ปรากฏใน
สมการเป้ าหมาย คือ 𝑑5+ โดยที่ 𝑑5+มีค่าเท่ากับ (ค่าถ่วงน้ าหนักx100)/ค่าเป้ าหมายด้านปริ มาณการใช้
ปุ๋ ยเคมี แต่ในแผนการผลิ ตจะพยายามท าให้มีค่า 𝑑5+ น้อยที่ สุ ด นั่นคื อแผนการผลิ ตที่ เหมาะสมจะ
พยายามจะทาให้ปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีใกล้เคียงกับค่าเป้ าหมายด้านปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีมากที่สุด
เป้ าหมายที่ 6 เป็ นเป้ าหมายด้านสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้มีการใช้น้ าในการเพาะปลูก ในระดับที่จะ
ไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและการดารงชี วิตของเกษตรกร แสดงในแบบจาลองด้านแถว
นอนที่ R49 และแถวตั้งที่ X45 และ X51 โดยแถวตั้งที่ X45 มีค่า -1 และแถวตั้งที่ X51 มีค่า +1 ค่าที่ปรากฏ
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ในสมการเป้ าหมาย คือ 𝑑6+ โดยที่ 𝑑6+ มีค่าเท่ากับ (ค่าถ่วงน้ าหนักx100)/ค่าเป้ าหมายด้านปริ มาณการ
ใช้น้ า โดยในแผนการผลิ ตจะพยายามท าให้มี ค่า 𝑑6+ น้อยที่ สุ ด นั่นคื อแผนการผลิ ตที่ เหมาะสมจะ
พยายามจะทาให้ปริ มาณการใช้น้ าในฤดูแล้งใกล้เคียงกับค่าเป้ าหมายด้านปริ มาณการใช้น้ ามากที่สุด
5.3 ข้ อจำกัดในกำรสร้ ำงแบบจำลอง
ลักษณะการปลูกพืชโดยทัว่ ไปของพื้นที่ที่ศึกษาในลุ่มน้ ายวมตอนล่างปี การเพาะปลูก 2553/54
มี ระบบการเพาะปลู กพื ช เศรษฐกิ จที่ สาคัญ ได้แก่ ข้าวเหนี ยวนาปี ข้าวเจ้านาปี ข้าวโพดเมล็ ดพัน ธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถัว่ เหลือง และกระเทียม ซึ่ งมีการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้แก่
1) ข้อจากัดการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นแผนการผลิตบนพื้นทางการเกษตรในเขตลุ่มน้ ายวมตอนล่าง
ประกอบด้วย พื้นที่ถือครองทางการเกษตรที่อยู่ในเขตนาชลประทานจานวน 9,797 ไร่ พื้นที่นานอก
เขตชลประทาน จานวน 7,840 ไร่ และที่ไร่ ริมน้ ายวม 13,266 ไร่ ซ่ ึ งเป็ นพื้นที่ราบเหมาะสมสาหรับการ
ผลิตทางการเกษตรในฤดูฝน สาหรับพื้นที่ที่สามารถเพาะปลูกได้ในฤดูแล้งนั้น ได้แก่ พื้นที่ท้ งั หมดที่
อยูใ่ นเขตชลประทาน ส่ วนที่นาน้ าฝน และที่ไร่ น้ นั บางแห่ งอยูใ่ กล้แม่น้ า และมีบ่อน้ าตื้นในพื้นที่ จึง
สามารถสู บน้ าเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชได้ แต่ก็มีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่สามารถเพาะปลูกพืชได้ผลดี
โดยที่นาน้ าฝนมีพ้ืนที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งเพียง 1,092 ไร่ และที่ไร่ มีพ้ืนที่ที่สามารถเพาะปลู กพืชได้
2,435 ไร่ (ตารางที่ 5.8)
ตารางที่ 5.8 ที่ดินที่ใช้เพาะปลูกพืชบนที่ราบลุ่มน้ ายวมตอนล่าง
พืน้ ทีท่ ำกำรเกษตร (ไร่ )

ลักษณะพืน้ ที่

ฤดูฝน

ฤดูแล้ ง

พื้นที่ชลประทาน

9,707

9,707

พื้นที่นาน้ าฝน

7,840

1,092

พื้นที่ไร่

13,266

2,435

รวม

30,813

13,234

ที่มา: สานักงานเกษตร อาเภอแม่สะเรี ยง
2) ข้อจากัดของแรงงานภาคเกษตร
เนื่ องจากประชากรร้ อยละ 90 ของประชากรในพื้นที่ ศึกษาประกอบอาชี พทางการเกษตร
(ชู สิ ท ธิ์ , 2551) ในพื้ นมี ป ระชากรจานวน 9,000 ครั วเรื อน เป็ นครัวเรื อนเกษตรกรประมาณ 8,100
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ครัวเรื อน ซึ่ งโดยเฉลี่ยแล้วมีแรงงานภาคการเกษตร 2 คนต่อครัวเรื อน จึงมีแรงงานในภาคการเกษตร
จานวน 16,200 คน เมื่อคูณกับจานวนวันทางานในแต่ละเดื อน (ยงยุทธ, 2526) ดังนั้นทาให้ในพื้นที่มี
แรงงานที่สามารถใช้เพื่อการเพาะปลูกได้ในแต่ละเดือนดังตารางที่ 5.9
ตารางที่ 5.9 จานวนวันทางานและแรงงานที่สามารถจ้างงานได้แต่ละเดือนในพื้นที่ลุ่มน้ ายวมตอนล่าง
จำนวนวันทำงำน/เดือน

จำนวนวันทำงำนทีน่ ำไปใช้ ได้

(วันทำงำน)

(วันทำงำน)

มกราคม

23

372,600

กุมภาพันธ์

20

324,000

มีนาคม

23

372,600

เมษายน

22

356,400

พฤษภาคม

23

372,600

มิถุนายน

22

356,400

กรกฎาคม

23

372,600

สิ งหาคม

23

372,600

กันยายน

22

356,400

ตุลาคม

23

372,600

พฤศจิกายน

22

356,400

ธันวาคม

23

372,600

เดือน

ที่มา: จากการคานวณ
3) ข้อจากัดของเงินทุนทางการเกษตร
จากการศึ ก ษาเงิ น ทุ น ทางการเกษตรในปี การเพาะปลู ก 2553/554 พบว่ า มี เงิ น ทุ น ท า
การเกษตร จานวน 20,377 บาทต่อครัวเรื อน ดังนั้นจะมีเงินทุนทางการเกษตรรวมทั้งสิ้ น 165,053,700
บาท (เงินทุนทางการเกษตรมาจากเงินทุนของแต่ละครัวเรื อน 20,377 คูณด้วยจานวน 8,100 ครัวเรื อน)
นอกจากนี้ เกษตรกรร้ อยละ 59 มีก ารกูย้ ืม เงิ นจากสถาบันการเงินและแหล่ งเงิ นกู้ในท้องถิ่ น ได้แก่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิต
ยูเนี ยน และกองทุนหมู่บา้ น โดยมีอตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมแตกต่างกัน ทาให้ในพื้นที่เกษตรกรมีเงินทุน
การเกษตรเฉลี่ยดังตารางที่ 5.10
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ตารางที่ 5.10 เงินทุนทางการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ ายวมตอนล่างปี การเพาะปลูก 2553/54
อัตรำดอกเบีย้

เงินทุน (บำท)

เงินทีส่ ำมำรถกู้ได้
(บำท)

-

20,377

-

- กองทุนหมู่บา้ น

3.00

15,000

23,669,575

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

7.00

70,000

31,559,434

- สหกรณ์ออมทรัพย์

12.00

16,000

10,820,377

- สหกรณ์เครดิตยูเนียน

13.00

20,000

20,739,057

- สหกรณ์การเกษตร

6.00

30,000

31,108,585

แหล่ งเงินทุนทำงกำรเกษตร
เงินทุนตนเอง
เงินกูย้ มื

ที่มา: จากการคานวณ
4) ข้อจากัดของปริ มาณน้ า
ข้อจากัดด้านปริ มาณน้ าในแบบจาลองถู ก กาหนดเฉพาะในช่ วงฤดู แล้งเท่ านั้น เนื่ องจาก
ปริ มาณมาณน้ าท่ามีนอ้ ย ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของปี ถัดไป ซึ่ งข้อมูลส่ วนนี้ ได้รับความ
อนุ เคราะห์จากฝ่ ายส่ งน้ าและบารุ งรั กษาที่ 2 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ที่ให้ขอ้ มูลปริ มาณ
น้ าท่าในพื้นที่ รวมถึ งปริ มาณน้ าชลประทานที่สามารถส่ งให้กบั เกษตรกรเพื่อทาการเพาะปลูกในแต่
ละเดื อน ซึ่ งพบว่าปริ มาณน้ าท่าในเดือนธันวาคมลดลงจากเดือนพฤศจิกายนเกือบครึ่ ง และมีปริ มาณ
ลดลงเรื่ อยๆ จนถึงเดือนเมษายน แล้วจึงเพิ่มขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่ ฤดูฝนในเดือนพฤษภาคมและมีปริ มาณ
น้ าท่าสู งสุ ดในเดือนกันยายน ปริ มาณน้ าท่าเหล่านี้ส่วนหนึ่ งนาไปใช้เพื่อผลิตน้ าประปาเพื่อใช้ในพื้นที่
อาเภอแม่สะเรี ยงและเขตเทศบาลใกล้เคียง ซึ่งแหล่งน้ าหลักของพื้นที่มาจากแม่น้ ายวม
ปริ มาณน้ าท่าที่สามารถนามาใช้เพื่อการเกษตรในพื้นที่ราบลุ่มน้ ายวมตอนล่างส่ วนใหญ่มา
จากระบบชลประทาน ซึ่ งในเดือนธันวาคมมีปริ มาณน้ าที่โครงการชลประทานจัดสรรให้ใช้จานวน
5.961 ล้านลูกบาศก์เมตร เดือนมกราคม 6.010 ล้านลูกบาศก์เมตร เดือนกุมภาพันธ์ 5.036 ล้านลูกบาศก์
เมตร และเดื อนมี นาคม 4.627 ลู กบาศก์เมตร ส่ วนเดื อนเมษายนหน่ วยงานชลประทานแนะน าให้
หลีกเลี่ยงการปลูกพืชในช่วงเดือนนี้เนื่องจากเกรงว่าปริ มาณน้ าอาจไม่เพียงพอ (ตารางที่ 5.11)
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ตารางที่ 5.11 ปริ มาณน้ าท่าและน้ าชลประทานรายเดือนในพื้นที่อาเภอแม่สะเรี ยง
ปริมำณนำ้ ชลประทำน
ปริมำณนำ้ ท่ ำ
(ล้ ำนลูกบำศก์ เมตร)
(ล้ ำนลูกบำศก์ เมตร)
มกราคม
6.010
26.122
กุมภาพันธ์
5.036
15.714
มีนาคม
4.627
11.726
เมษายน
2.456
10.181
พฤษภาคม
1.590
25.105
มิถุนายน
4.687
42.183
กรกฎาคม
6.437
68.438
สิ งหาคม
6.966
149.351
กันยายน
6.912
194.038
ตุลาคม
8.087
134.026
พฤศจิกายน
3.902
80.392
ธันวาคม
5.961
45.158
ที่มา: ฝ่ ายส่งน้ าและบารุ งรักษาที่ 2 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สานักชลประทานที่ 1
เดือน

5) การผลิตข้าวเพื่อให้เพียงพอต่อการบริ โภคในพื้นที่
เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ ายวมตอนล่างบริ โภคข้าวเป็ นอาหารหลัก มีการผลิ ตทั้งข้าวเจ้าและ
ข้าวเหนียว ซึ่ งเกษตรกรในพื้นที่มีการปลูกข้าวเพื่อเก็บไว้บริ โภคเป็ นหลัก ส่ วนเกินจากการบริ โภคจึง
ขาย แต่ในปั จจุบนั มีการลดจานวนพื้นที่เพาะปลูกข้าวเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน ทาให้ปริ มาณ
ข้าวในพื้นที่ ลุ่มน้ ายวมตอนล่างมี ไม่เพียงพอ ต้องนาเข้าข้าวจากจังหวัดเชี ยงใหม่เพื่อให้เพียงพอต่อ
ความต้องการบริ โภค ดังนั้น จากครัวเรื อนเกษตรกร 8,100 ครัวเรื อน หากแต่ ละครั วเรื อนต้องการ
บริ โภคข้าว 550 กิโลกรัมต่อครัวเรื อน ดังนั้นจึงต้องมีขา้ วสาหรับบริ โภคทั้งหมด 4,455,000 กิโลกรัม
5.4 สั มประสิ ทธิ์กำรผลิต
จากข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรและจากข้อมูลแหล่งต่างๆ โดยมี ท้ งั ข้อมูลพื้นฐาน
ของครัวเรื อน ข้อมูลการผลิตพืช ปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ปริ มาณน้ าที่พืชต้องการใช้ในการ
เจริ ญเติบโต การใช้แรงงานครัวเรื อนและการจ้างงานในการเพาะปลูกพืช ปริ มาณผลผลิต ต้นทุนการ
ผลิ ต รายได้ในการผลิ ต พื ช ของครั วเรื อน เพื่ อ น ามาวิเคราะห์ แผนการผลิ ตพื ช ในแบบจาลอง ซึ่ ง
ประกอบด้วย
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1) การใช้แรงงานในการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิ ด ได้มีการสัมภาษณ์ จานวนวันทางาน
ของเกษตรกรตั้งแต่การเตรี ยมดิน การปลูก การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยว โดยแยกเป็ นรายเดือน มี
หน่วยวันทางานต่อไร่ และมีค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยวันละ 157 บาท (ตารางที่ 5.12)
ตารางที่ 5.12 การใช้แรงงานในการผลิตพืชชนิดต่างๆ เฉลี่ยต่อไร่ ปี การเพาะปลูก 2553/54
พื้นที่
เขตชลประทำน
ข้าวเหนียวนาปี
ข้าวเจ้านาปี
ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์รุ่นที่ 1
ถัว่ เหลือง รุ่ นที่ 1
ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ นที่ 2
กระเทียม
นอกเขตชลประทำน
ข้าวเหนียวนาปี
ข้าวเจ้านาปี
ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ นที่ 1
ถัว่ เหลือง รุ่ นที่ 1
ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์รุ่น 2
ถัว่ เหลือง รุ่ นที่ 2
กระเทียม

จานวนวันทางาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.50
1.60
6.81
4.00

6.17
6.57
3.73
3.00

1.05
1.30
5.64
2.67

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

รวม

12.73 5.23 7.90 9.06
16.00 7.67 8.00 16.33

15
16
24
14
35
48

11.42 4.58 6.58 7.75
9.22 3.27 4.73 6.18
14.90 6.18 7.07 16.28

15
16
26
16
30
23
44

9.95 4.21 6.50 10.72
15.35 6.79 7.21 15.79

26
16
16
31
45

1.21 5.07
1.38 5.16
7.98
4.67

1.68
6 0.88 1.05 5.39
1.70 6.35 1.28 1.38 5.29
8.33 2.42 4.42 10.33
4.80 1.40 2.97 6.39

ทีไ่ ร่ นอกชลประทำน
ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ นที่ 1 5.22 3.82 6.09 10.88
ถัว่ เหลือง รุ่ นที่ 1
5.31 1.58 3.12 5.97
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
7.28 0.57 0.57 7.98
ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ นที่ 2
กระเทียม

ที่มา: จากการคานวณ
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2) ปริ ม าณความต้องการน้ าของพื ช ในฤดู แล้งนั้น ขึ้ นอยู่ก ับ องค์ป ระกอบหลายอย่าง
ด้วยกัน เช่น สภาพภูมิอากาศรอบๆ ต้นพืช ชนิ ดและอายุของพืช ปริ มาณความชื้ น และคุณสมบัติของ
ดิ น รวมถึ งองค์ป ระกอบอื่ น ๆ หากต้อ งการทราบค่ าการใช้น้ าของพื ชชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ งที่ ป ลู ก ณ
สถานที่ใดสถานที่หนึ่งจาเป็ นที่จะต้องทาการศึกษาทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้น้ าตั้งแต่ปลูก
จนกระทั่งเก็ บ เกี่ ย ว เพื่ อให้ ท ราบค่ าดัง กล่ าวอย่างถู ก ต้องและเหมาะสมกับ ท้องถิ่ นนั้น ๆ แต่ ก รม
ชลประทานก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวางแผน ศึกษา วิจยั ทดลอง เพื่อหาความต้องการใช้น้ า
ของพืชเศรษฐกิ จหลักในเขตพื้นที่ ชลประทานทัว่ ประเทศ จึงมีขอ้ มูลการใช้น้ าของพืชหลักที่สาคัญ
ต่าง ๆ ที่ สามารถนาไปใช้งานให้เกิ ดประโยชน์ ได้ท นั ที โดยอยู่ในรู ปของข้อมู ลค่าสั มประสิ ท ธิ์ พื ช
(crop coefficient; Kc) ตามช่วงของการเจริ ญเติบโตหรื อตลอดการเพาะปลูกซึ่ งพืชแต่ละชนิ ดก็จะมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ เฉพาะไม่สามารถใช้แทนกันได้ แต่เนื่ องจากการที่จะนาข้อมูลดังกล่าวนี้ ไปใช้เพื่อหาค่า
การใช้น้ าของพื ช (ET) ที่ ปลู กอยู่ในท้องถิ่ นอื่ นที่ มีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศแตกต่างไปจาก
สถานที่ ที่ ใช้ศึก ษาทดลองนั้น จาเป็ นที่ จะต้องมี การปรั บ ค่ าให้ ถูก ต้องและเหมาะสมกับ พื้ น ที่ หรื อ
ท้องถิ่นที่จะนาไปใช้
สาหรับการหาค่าการใช้น้ าของพืช ณ พื้นที่หรื อท้องถิ่นใด ๆ โดยหลักการสามารถหา
ได้โดยการนาข้อมู ล ค่าสั ม ประสิ ท ธิ์ การใช้น้ าของพื ช (Kc) ไปคานวณร่ วมกับ ค่าการใช้น้ าของพื ช
อ้างอิ ง (reference crop evapotranspiration; ETo) ตามช่ วงระยะเวลาที่ ต้อ งการทราบค่ า แต่ ค่ า ความ
ต้องการใช้น้ าของพืชที่ได้จากการคานวณจะเป็ นปริ มาณความต้องการน้ าสุ ทธิ ของพืชจริ ง ณ แปลง
เพาะปลู ก ทั้งนี้ ยงั ไม่ ได้หักค่าฝนใช้ก าร (effective rainfall: ER) การสู ญเสี ย เช่ น การรั่ วซึ ม รวมถึ ง
ไม่ ไ ด้ คิ ด ค่ า ประสิ ทธิ ภ าพการชลประทาน (IRR.Eff) โดยมี ส มการส าหรั บ ค านวณดัง นี้ (กรม
ชลประทาน, 2554)
การใช้น้ าของพืช (ET) = Kc.ETo
สาหรับค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้น้ าของพืช (Kc) และค่าการใช้น้ าของพืชอ้างอิง (ETo) ใช้
ข้อมูลจากการคานวณของกลุ่มงานวิจยั การใช้น้ าชลประทาน ส่ วนการใช้น้ าชลประทาน สานักอุทก
วิท ยาและบริ หารน้ า กรมชลประทาน โดยใช้ค่าการใช้น้ าของพื ชอ้างอิ ง (ETo) ของพื้นที่ อาเภอแม่
สะเรี ยงในการคานวณหาความต้องการใช้น้ าของพืช 6 ชนิ ด คือ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ถัว่ เหลือง ข้าวโพด
เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกระเทียม แต่ขา้ วโพดเมล็ดพันธุ์ไม่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้น้ าจึงใช้
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้น้ าของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็ นพืชกลุ่มเดียวกัน (ตารางที่ 5.13)
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ตารางที่ 5.13 ปริ มาณความต้องการใช้น้ าของพืชชนิดต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ ายวมตอนล่าง
ชนิดพืช

ปริมำณควำมต้องกำรนำ้ (ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ )
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม

ข้าวเหนียวนาปี

99

122

113

82

417

ข้าวเจ้านาปี

79

129

143

107

458

ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ นที่ 1

73

129

129

75

405

ถัว่ เหลือง รุ่ นที่ 1

69

110

91

70

341

ทีน่ ำ

ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ นที่ 2

73

137

157

116

482

ถัว่ เหลือง รุ่ นที่ 2

70

117

111

108

406

กระเทียม

66

106

143

171

486

ทีไ่ ร่
ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ นที่ 1

73

134

118

72

396

ถัว่ เหลือง รุ่ นที่ 1

69

115

83

67

334

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

73

134

118

72

396

ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ นที 2

73

137

157

116

482

กระเทียม

66

106

143

171

486

ที่มา: จากการคานวณ
3) ปริ มาณสารเคมีออกฤทธิ์ ที่เกษตรกรใช้ในการผลิ ตพืช ซึ่ งมีท้ งั สารป้ องกันและกาจัด
แมลงศัต รู พื ช สารก าจัด วัช พื ช และสารป้ องกัน ก าจัด โรคพื ช โดยค านวณจากปริ ม าณสารเคมี ที่
เกษตรกรใช้ในแต่ละครั้ง แล้ววิเคราะห์หาปริ มาณสารเคมีออกฤทธิ์ ทั้งหมดในการผลิตพืช มีหน่วยวัด
เป็ นลิตรต่อไร่ (ตารางที่ 5.14)
4) ปริ มาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน (N) แม้วา่ เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีท้ งั ธาตุไนโตรเจน
ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ย ม (N: P: K) แต่ เมื่ อ พิ จ ารณาจากความเป็ นพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มพบว่า
ไนโตรเจนมีผลกระทบมากกกว่าธาตุอื่น ดังนั้นจึงพิจารณาเฉพาะธาตุไนโตรเจนในปุ๋ ยเคมีที่เกษตรกร
ใช้ในการเพาะปลูก มีหน่วยวัดเป็ นกิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 5.14)

72

ตาราง ที่ 5.14 ปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมี ปริ มาณสารเคมีออกฤทธิ์ ที่พืชใช้ในการเจริ ญเติบโต
ปริมำณสำรเคมีออกฤทธิ์
(ลิตร./ไร่ )

ปริมำณปุ๋ ย(N)ทีใ่ ช้
(กก./ไร่ )

ข้าวเหนียวนาปี

0.82

4.76

ข้าวเจ้านาปี

0.85

6.07

ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ นที่ 1

1.23

38.64

ถัว่ เหลือง รุ่ น 1

0.74

6.91

ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ นที่ 2

1.07

35.11

กระเทียม

2.20

24.58

ข้าวเหนียวนาปี

0.82

3.59

ข้าวเจ้านาปี

0.85

3.78

ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ นที่ 1

1.37

29.35

ถัว่ เหลือง รุ่ นที่ 1

0.67

7.71

ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ นที่ 2

1.03

25.52

ถัว่ เหลือง รุ่ นที่ 2

0.57

5.97

กระเทียม

1.96

21.73

ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ นที่ 1

0.93

22.87

ถัว่ เหลือง รุ่ นที่ 1

0.71

4.14

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

1.06

20.17

ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ นที่ 2

0.81

35.93

กระเทียม

1.80

24.70

ระบบพืช
ทีน่ ำชลประทำน

ทีน่ ำนอกชลประทำน

ทีไ่ ร่ นอกชลประทำน

ที่มา: จากการคานวณ

73

3) ต้น ทุ น และผลตอบแทนจากการผลิ ต พื ช ส าหรั บ ต้น ทุ น การผลิ ต ค านวณโดยใช้
ปริ มาณปั จจัยการผลิตที่ใช้คูณด้วยราคาปั จจัยการผลิ ตแล้วหารด้วยจานวนพื้นที่ปลูก ทาให้ได้ตน้ ทุน
บาทต่อไร่ และผลตอบแทนจากการผลิตคานวณจากปริ มาณผลผลิตคูณด้วยราคาขายผลผลิตแล้วลบ
ด้วยต้นทุนการผลิต ทาให้ได้ผลตอบแทนมีหน่วยเป็ นบาทต่อไร่ (ตารางที่ 4.7)
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