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บทที ่5 

แบบจ ำลองแผนกำรผลติพชืที่เหมำะสมแบบหลำยเป้ำหมำย 

ในการสร้างแบบจ าลองท่ีเหมาะสมเพื่อการวางแผนการผลิตในพื้นท่ีลุ่มน ้ ายวมตอนล่าง มีการ
ก าหนดเป้าหมายหลายๆ ดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ
เลือกชนิดพืชท่ีจะเพาะปลูกในรอบปี เป้าหมายเหล่าน้ีจะถูกพิจารณาโดยกลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การเพาะปลูกพืชในพื้นท่ี  ซ่ึงการมีส่วนร่วมของบุคคลเหล่าน้ีจะท าให้ไดแ้ผนการผลิตท่ีท าให้ทุกคน
พึงพอใจได ้นอกจากน้ีเป้าหมายต่างๆ ยงัไดพ้ิจารณาให้ใกลเ้คียงกบัสภาพการผลิตจริงของเกษตรกร
ในพื้นท่ี ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  

5.1 กำรให้น ้ำหนักควำมส ำคัญกับเป้ำหมำยโดยวิธีกำรตัดสินใจแบบล ำดับช้ัน (analytical hierarchy 
process: AHP) 

การใชก้ระบวนการตดัสินใจตามล าดบัชั้น (AHP)ในการหาค่าน ้ าหนกัเป้าหมายดว้ยการมีส่วน
ร่วมโดยการประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่ม 2 กลุ่มดว้ยกนั กลุ่มแรกเป็นขอ้มูลและความคิดเห็นของเกษตรกร
ท่ีมีต่อเป้าหมายท่ีได้ตั้งไว ้กลุ่มท่ี 2 เป็นขอ้มูลและความคิดเห็นของกลุ่มนักวิชาการและเจา้หน้าท่ี
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร เช่น เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี เจา้หน้าท่ีกรมชลประทาน 
เจา้หน้าท่ีกรมป่าไม ้เจา้หน้าท่ีพฒันาท่ีดิน ท่ีมีต่อเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น
สังคม และด้านส่ิงแวดล้อม โดยแต่ละด้านก็มีการระบุเป้าหมายย่อย จากนั้น เป็นการให้น ้ าหนัก
ความส าคญัของเป้าหมายต่างๆ โดยการพูดคุยได้น าเอาโปรแกรมร่วมตดัสินใจ (รตส.) ท่ีไดพ้ฒันา
และประยุกต์ใช้ในการในการตดัสินใจเลือกปลูกผกัปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกร (เมธีและคณะ, 
2550) มาเป็นเคร่ืองมือในการจดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมาย เพื่อน าไปใชใ้นการให้ค่าน ้ าหนกัแต่
ละเป้าหมายในแบบจ าลองหลายเป้าหมายแบบถ่วงน ้ าหนัก (WGP) ซ่ึงจะใช้ในการเปรียบเทียบ
แผนการผลิตท่ีเหมาะสมตามความส าคัญท่ีทั้ ง 2 กลุ่มได้ให้ไว ้ซ่ึงการประยุกต์ใช้กระบวนการ
ตดัสินใจตามล าดบัชั้น (AHP) มีขั้นตอนในการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
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1) การจดัองค์ประกอบของปัญหาออกมาในรูปแผนภูมิล าดับชั้น (AHP structure) เพื่อดูว่า
หลกัเกณฑท์ั้งหมดเม่ืออยูใ่นรูปของกระบวนการถูกจดัล าดบัชั้นอยา่งไร ดงัภาพท่ี 5.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1 ล าดบัชั้นของเป้าหมายการผลิตพืชในพื้นท่ีลุ่มน ้ ายวมตอนล่าง 

2) การวเิคราะห์ล าดบัความส าคญั เพื่อหาน ้าหนกัคะแนนของหลกัเกณฑ์แต่ละหลกัเกณฑ ์โดย
การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ทีละคู่ (pair wise comparisons) จากปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อเกณฑ์การ
ตดัสินใจในแต่ละล าดบัชั้น โดยอาศยัตารางเมตริกซ์และตวัเลข 1-9 แสดง มาตราส่วนวดัระดบัความ
แตกต่างระหวา่งสองหลกัเกณฑ ์ท่ีถูกเปรียบเทียบในแง่ความพึงพอใจ  

3) วเิคราะห์หาค่าน ้าหนกัความส าคญัของปัจจยั (factor weights) มี 3 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนแรก    หาผลรวมของตวัเลขในแถวตั้งของตารางเมตริกซ์ 

ขั้นตอนท่ีสอง น าตวัเลขแต่ละช่องหารด้วยผลรวมของตวัเลขในแถวตั้งนั้น ซ่ึงเม่ือหา
ผลรวมแถวตั้งอีกคร้ังแลว้จะไดค้่าเท่ากบัหน่ึง  

ขั้นตอนท่ีสาม หาค่าผลรวมของแต่ละแถวแลว้หารดว้ยผลรวมทางแนวตั้งจะท าให้ไดค้่า
น ้าหนกั 

3) การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหรือความคงเส้นคงวาของการวินิจฉัย เพื่อตรวจสอบว่าการ
วินิจฉัยมีความถูกตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑ์มาตรฐานของการวินิจฉัย (consistency ratio: CR) โดยใช้ค่า 
Eigen values ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้ากสูตร 

แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมแบบหลายเป้าหมาย 

เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 

ตน้ทุนเงินสด 
การจา้งงาน

ในพ้ืนท่ี 
รายไดสุ้ทธิ 

ปริมาณ
การใชน้ ้ า

น ้ า 

ปริมาณการ
ใชส้ารเคมี 

ปริมาณการ
ใชปุ๋้ยเคมี 
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     C.I. = (λmax – n)/(n-1) 
λmax คือ ค่าท่ีไดจ้ากการน าเอาผลรวมของค่าวนิิจฉยัแต่ละปัจจยัในแถวตั้งแต่ละแถวคูณดว้ย

ผลรวมค่าเฉล่ียในแถวนอนแต่ละแถว แลว้น าเอาผลคูณท่ีไดม้ารวมกนั 
สูตรการค านวณหาค่าความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล 

   C.R. = C.I./R.I. 
R.I. คือ ดชันีความสอดคลอ้งเชิงสุ่ม (Random Consistency Index) 

ถา้ผลจากการค านวณไดค้่า C.R. ≤ 0.10 แสดงวา่การเปรียบเทียบรายคู่ของปัจจยันั้นมีความ

สอดคลอ้งกนัของเหตุผลอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้แต่ถา้หากวา่ค่า C.R. ≥ 0.10 แสดงวา่ค่าปัจจยัไม่มี

ความสอดคลอ้งกนั ตอ้งปรับหรือหาค่าวนิิจฉยัแต่ละปัจจยัใหม่อีกคร้ัง 

การหาค่าน ้ าหนักความส าคญัของเป้าหมายเกิดจากกระบวนการการมีส่วนร่วมด้วยการ
ประชุมกลุ่มไดรั้บใชป้ระโยชน์หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 2 กลุ่มดว้ยกนั กลุ่มแรกเป็นเกษตรกรผูท้  าการ
ผลิตพืชในพื้นท่ี ส่วนกลุ่มท่ี 2 เป็นนกัวิชาการและเจา้หน้าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรโดยการ
พูดคุยได้น าเอาโปรแกรมร่วมตดัสินใจ (รตส.) (เมธีและคณะ, 2550) มาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
จดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมาย ส าหรับใช้ในการให้ค่าน ้ าหนกัแต่ละเป้าหมายในแบบจ าลองเชิง
เส้นหลายเป้าหมายแบบถ่วงน ้ าหนกั (WGP) โดยค่าน ้ าหนกัมีคะแนนเต็มเท่ากบั 1 ซ่ึงค่าน ้ าหนกัของ
แต่ละเป้าหมายจะใชใ้นการเปรียบเทียบแผนการผลิตท่ีเหมาะสมระหวา่งการใหค้วามส าคญัท่ีผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทั้ง 2 กลุ่มไดใ้ห้ไว ้กระบวนการตดัสินใจแบบล าดบัชั้นในคร้ังน้ีพิจารณาเป้าหมายใน 3 
ดา้นหลกั อนัประกอบดว้ยเป้าหมายยอ่ย 6 เป้าหมาย (ภาพท่ี 5.2) ไดแ้ก่  

1) เป้าหมายดา้นเศรษฐกิจ  
1.1) รายไดสุ้ทธิ 
1.2) ตน้ทุนเงินสดในการผลิต 

2) เป้าหมายดา้นสังคม 
2.1) การจา้งงานในพื้นท่ี 

3) เป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
3.1) ปริมาณการใชส้ารเคมีทางการเกษตร 
3.2) ปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี 
3.3) ปริมาณการใชน้ ้า 
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ภาพท่ี 5.2 ล าดบัชั้นของเป้าหมายหลกัและเป้าหมายยอ่ยในการผลิตพืช 

5.1.1. การใหน้ ้าหนกัความส าคญัโดยกลุ่มเกษตรกร 

ผลของการประชุมหารือและให้ค่าน ้ าหนกัผ่านโปรแกรม รตส.ของกลุ่มของเกษตรกร 
พบว่าเกษตรกรให้น ้ าหนักเป้าหมายด้านเศรษฐกิจสูงท่ีสุด (0.625) รองลงมาคือเป้าหมายด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม (0.238) และทา้ยสุดคือเป้าหมายดา้นสังคม (0.136) ดงัแสดงในภาพท่ี 5.3 

 

 
ภาพท่ี 5.3 น ้าหนกัระหวา่งเป้าหมายดา้นต่างๆ โดยกลุ่มเกษตรกร 

ส าหรับเป้าหมายย่อยในด้านเศรษฐกิจ กลุ่มเกษตรกรได้ให้ค่าน ้ าหนักกบัรายได้สุทธิ
สูงสุด คือ 0.800 และให้ค่าน ้ าหนกักบัตน้ทุนการผลิต 0.200 ส่วนเป้าหมายดา้นสังคมท่ีมีเป้าหมายคือ
การจา้งแรงงานในพื้นท่ีมากท่ีสุดเพียงเป้าหมายเดียว ท าให้มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 1 ในขณะท่ีเป้าหมาย
หลักทางด้านส่ิงแวดล้อมมีเป้าหมายย่อย 3 เป้าหมาย แต่ให้ค่าน ้ าหนักกับการใช้ปุ๋ยเคมีมากท่ีสุด 
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(0.637) รองลงมาคือปริมาณการใช้สารเคมี (0.258) และทา้ยสุดปริมาณการใช้น ้ าในฤดูแล้ง (0.105) 
(ตารางท่ี 5.1) 

ตารางท่ี 5.1 ค่าน ้าหนกัของเป้าหมายแต่ละดา้นในการผลิตพืชของกลุ่มเกษตรกร 
เป้ำหมำย ค่ำน ำ้หนักควำมส ำคัญ 

ด้ำนเศรษฐกจิ 1.000 
 รายไดสุ้ทธิ 0.800 
 ตน้ทุนการผลิต 0.200 
ด้ำนสังคม 1.000 
 การจา้งงานในพื้นท่ี 1.000 
ด้ำนส่ิงแวดล้อม 1.000 
 ปริมาณการใชส้ารเคมีทางการเกษตร 0.637 
 ปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี 0.258 
 ปริมาณการใชน้ ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 0.105 
ท่ีมา: จากกการค านวณ 

โดยสรุปจากการประชุมกลุ่มเกษตรกรในการให้น ้ าหนกัเป้าหมายในการเพาะปลูกของ
เกษตรกร เม่ือพิจารณาพร้อมกนัทั้ง 6 เป้าหมายยอ่ย พบวา่กลุ่มเกษตรกรให้ความส าคญักบัเป้าหมาย
เก่ียวกบัรายได้สุทธิมากท่ีสุด (0.500) เน่ืองจากรายได้หลกัของเกษตรกรได้จากการขายพืชผลทาง
การเกษตรดงันั้นเกษตรกรจึงพิจารณารายไดเ้ป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือเป้าหมายเก่ียวกบัการจา้งงาน
ในพื้นท่ี (0.238) ดว้ยการเกษตรในพื้นท่ียงัพึ่งพาแรงงานเป็นหลกั เกษตรกรจึงค านึงถึงความพอเพียง
ของแรงงานในพื้นท่ีเพื่อไม่ใหผ้ลผลิตท่ีปลูกเสียหายหากไม่ไดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสม ความส าคญั
ล าดบัท่ี 3 คือเป้าหมายเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตต ่าสุด (0.125) ดว้ยเกษตรกรมีรายไดเ้พียงคร้ังหรือสอง
คร้ังต่อปีจากการขายผลผลิต แต่ตอ้งใชจ่้ายให้เพียงพอตลอดปี รวมถึงตอ้งเก็บไวเ้ป็นเงินทุนในการท า
การเกษตรในคร้ังต่อไป แม้ว่าเกษตรกรจะสามารถกู้ยืมเงินได้จากทั้ งสถาบนัการเงินของรัฐ และ
เอกชน แต่เกษตรกรก็สามารถกูไ้ดใ้นวงเงินจ ากดั การพิจารณาถึงตน้ทุนจึงยงัมีความส าคญั ล าดบัท่ี 4 
คือเป้าหมายการใชปุ๋้ยเคมีในการผลิตต ่าสุด (0.087) ดว้ยราคาของปุ๋ยเคมีท่ีสูงข้ึนส่งผลใหเ้กษตรกรไม่
สามารถใชปุ๋้ยเคมีในปริมาณมากได ้เกษตรกรจึงพยายามใช้ปุ๋ยอินทรียแ์ทน ซ่ึงนอกจากราคาถูกกว่า
ปุ๋ยเคมีแล้วยงัสามารถฟ้ืนฟูโครงสร้างดินให้ดีข้ึนดว้ย ล าดบัท่ี 5 ไดแ้ก่เป้าหมายการใช้สารเคมีเพื่อ
การเกษตรต ่าสุด (0.035) โดยเกษตรกรเห็นด้วยในการลดปริมาณการใช้สารเคมีแต่เกษตรกรก็ยงัมี
ความจ าเป็นท่ีตอ้งใชเ้พื่อป้องกนัโรคและแมลงท่ีมารบกวนผลผลิต ซ่ึงปริมาณการใช้ก็ข้ึนอยูก่บัโรค
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และแมลงในแต่ละปีดว้ย และล าดบัสุดทา้ยคือเป้าหมายการใชน้ ้ า (0.014) สาเหตุท่ีเกษตรกรไม่ค่อยให้
ความส าคญักบัปริมาณการใชน้ ้าเน่ืองมาจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ไม่เคยขาดแคลนน ้า  (ภาพท่ี 5.4) 

 

 
ภาพท่ี 5.4 น ้าหนกัระหวา่งเป้าหมายยอ่ย โดยกลุ่มเกษตรกร 

5.1.2   การใหน้ ้าหนกัความส าคญัโดยกลุ่มเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

ผลการประชุมหารือกบัเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานของรัฐ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีจากฝ่ายจดัส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษาท่ี 2 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ส านักงานชลประทานท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรอ าเภอแม่สะเรียง เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล และเจา้หนา้ท่ีส านกังานพฒันา
ท่ีดินอ าเภอแม่สะเรียง เจา้หน้าท่ีส านกังานพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 สาขาแม่สะเรียง พบว่าเจา้หน้าท่ีไดใ้ห้
ความส าคญักบัเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจมากท่ีสุด (0.550) รองลงมาคือเป้าหมายด้านส่ิงแวดลอ้ม 
(0.240) และสุดทา้ยเป้าหมายดา้นสังคม (0.210) ดงัภาพท่ี 5.5 
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ภาพท่ี 5.5 น ้าหนกัระหวา่งเป้าหมายดา้นต่างๆ โดยกลุ่มเจา้หนา้ท่ี 

ส าหรับเป้าหมายย่อยในด้านเศรษฐกิจ กลุ่มเจ้าหน้าท่ีได้ให้ค่าน ้ าหนักกับเป้าหมาย
เก่ียวกบัรายได้สุทธิมากกว่าเป้าหมายด้านตน้ทุนเงินสดเช่นเดียวกบักลุ่มของเกษตรกร เน่ืองมาจาก
เจา้หน้าท่ีเห็นว่ารายไดมี้ความส าคญัต่อการด ารงชีพของเกษตรกร และเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดต่อการ
ตดัสินใจปลูกพืช ค่าน ้ าหนักของรายได้สุทธิมีจึงค่าเท่ากบั 0.667 และค่าน ้ าหนักของตน้ทุนเงินสด
เท่ากับ 0.333 ส่วนเป้าหมายย่อยด้านสังคมก็มีค่าเท่ากับ 1 เช่นเดียวกับกลุ่มของเกษตรกร อัน
เน่ืองมาจากมีเป้าหมายย่อยการจ้างงานในพื้นท่ีเพียงเป้าหมายเดียว ต่างจากเป้าหมายย่อยในด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเจา้หน้าท่ีมีความเห็นท่ีแตกต่างจากกลุ่มเกษตรกร โดยให้ความส าคญักบัปริมาณการใช้
น ้ ามากท่ีสุด (0.528) โดยให้เหตุผลว่าแม้ปริมาณน ้ าในฤดูฝนจะมีมากเกินความต้องการ แต่ว่าไม่
สามารถเก็บกกัไวใ้ช้ไดใ้นฤดูแลง้ไดม้ากพอกบัความตอ้งการของเกษตรกรทั้งหมด ถึงแมว้่าไม่เคย
ขาดแคลนน ้ าอยา่งรุนแรง แต่การหลีกเล่ียงหรือป้องกนัปัญหาการขาดแคลนน ้ ายอ่มจะดีกวา่การตาม
แกไ้ขปัญหาภายหลงั ความส าคญัของเป้าหมายรองลงมาคือการใชส้ารเคมีต ่าสุด (0.333) เน่ืองจากใน
พื้นท่ีมีปริมาณการใช้สารเคมีเพิ่มมากข้ึนทุกปี จึงเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อตวัเกษตรกรเองและ
ส่ิงแวดลอ้ม และเป้าหมายยอ่ยสุดทา้ยคือปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี (0.140) ดว้ยในพื้นท่ีมีการรณรงคใ์หใ้ช้
ปุ๋ยอินทรียจ์ากมูลสัตวแ์ละปุ๋ยหมกัจากเจา้หน้าท่ีอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงเกษตรกรก็สนใจน าไปปรับใช้
ร่วมกบัปุ๋ยเคมี จึงไม่ตอ้งกงัวลมากในเร่ืองปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี (ตารางท่ี 5.2) 

 

 

 



 

51 

ตารางท่ี 5.2 ค่าน ้าหนกัของเป้าหมายแต่ละดา้นในการผลิตพืชของกลุ่มเจา้หนา้ท่ี 
เป้ำหมำย ค่ำน ำ้หนักควำมส ำคัญ 

ด้ำนเศรษฐกจิ 1.000 
 รายไดสุ้ทธิสูงสุด 0.667 
 ตน้ทุนเงินสดในการผลิตต ่าสุด 0.333 
ด้ำนสังคม 1.000 
 การจา้งงานในพื้นท่ีสูงสุด 1.000 
ด้ำนส่ิงแวดล้อม 1.000 
 ปริมาณการใชส้ารเคมีทางการเกษตรต ่าสุด 0.528 
 ปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีต ่าสุด 0.333 
 ปริมาณการใชน้ ้าอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 0.140 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

ภายหลงัจากการประชุมระดมความคิดเห็นระหวา่งเจา้หน้าท่ีแลว้จึงไดข้อ้สรุปเก่ียวกบั
ล าดบัความส าคญัของเป้าหมายย่อยต่างๆ โดยท่ีรายไดสุ้ทธิยงัคงมีความส าคญัมากท่ีสุด มีน ้ าหนัก
ความส าคญัเท่ากบั 0.367 รองลงมาคือการจา้งงานในพื้นท่ีเท่ากบั 0.210 และการผลิตให้มีตน้ทุนเงิน
สดเท่ากบั 0.183 ซ่ึงคลา้ยกบัล าดบัความส าคญัท่ีเกษตรกรไดใ้ห้ไว ้แตกต่างกนัเพียงความส าคญัของ
เป้าหมายย่อยดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทางเจา้หน้าท่ีมีความตระหนกัถึงความส าคญัของปริมาณการใช้น ้ าใน
ฤดูแลง้ซ่ึงมีปริมาณจ ากดั โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีฝ่ายชลประทานท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรงในการจดัสรรน ้ าให้
เกษตรกรให้ไดรั้บน ้ าอยา่งทัว่ถึงและพอเพียง และเจา้หน้าท่ีหน่วยจดัการตน้น ้ ายวม ท่ีกงัวลว่าหากมี
ปริมาณการใช้น ้ ามากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีท้ายน ้ า ทั้ งในด้านของการน าไปใช้อุปโภค
บริโภค และเพื่อใช้ในการเกษตร โดยให้ค่าน ้ าหนักความส าคญัของปริมาณการใช้น ้ าเท่ากบั 0.127 
รองลงมาคือปริมาณการใช้สารเคมีการเกษตรเท่ากบั 0.080 และทา้ยสุดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเท่ากบั 
0.034 (ภาพท่ี 5.6) 
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ภาพท่ี 5.6 น ้าหนกัระหวา่งเป้าหมายยอ่ย โดยกลุ่มเจา้หนา้ท่ี 

5.1.3 เปรียบเทียบค่าน ้าหนกัระหวา่งกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเจา้หนา้ท่ี 

เม่ือได้ค่าน ้ าหนักจากกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเจ้าหน้าท่ีแล้ว พบว่าทั้ ง 2 กลุ่มให้
ความส าคญักบัเป้าหมายหลกัทั้งสามดา้นเหมือนกนั คือ ให้ความส าคญักบัเป้าหมายทางดา้นเศรษฐกิจ
เป็นอนัดับแรก รองลงมาคือวตัถุประสงค์ทางด้านสังคม และล าดับสุดท้ายคือเป้าหมายทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกนัชดัเจนคือกลุ่มเกษตรกรให้ค่าน ้ าหนกัเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มน้อย
มากในขณะท่ีกลุ่มเจา้หน้าท่ีให้ค่าน ้ าหนกัเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มใกลเ้คียงกบัเป้าหมายดา้นสังคม
อย่างไรก็ตามค่าน ้ าหนักของทั้ งสองกลุ่มก็มีค่าใกล้เคียงกันโดยกลุ่มเกษตรกรเน้นให้ค่าน ้ าหนัก
ทางด้านวตัถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจถึง 0.625 ในขณะท่ีกลุ่มเจ้าหน้าท่ีให้น ้ าหนัก 0.550 ส าหรับ
น ้ าหนักดา้นสังคมพบว่าทั้งสองกลุ่มมีค่าใกลเ้คียงกนัมาก คือกลุ่มเกษตรกรมีค่าน ้ าหนกั 0.238 และ
กลุ่มเจา้หน้าท่ีมีค่าน ้ าหนกั 0.240 ส่วนค่าน ้ าหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มเกษตรกรนั้นมีเพียง 0.136 
แต่ในส่วนของเจา้หน้าท่ีได้ให้ค่าน ้ าหนัก 0.210 (ตารางท่ี 5.3) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเจา้หน้าท่ีให้
ความส าคญักบัเป้าหมายทุกดา้น ต่างจากเกษตรกรท่ีมุ่งแต่ดา้นเศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียว  
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ตารางท่ี 5.3 เปรียบเทียบค่าน ้ าหนกัของเป้าหมายแต่ละดา้นในการผลิตพืชระหวา่งกลุ่มเกษตรกรและ
กลุ่มเจา้หนา้ท่ี 

เป้ำหมำย 
ค่ำน ำ้หนักควำมส ำคัญ 

กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ 
ดา้นเศรษฐกิจ 0.625 0.550 
ดา้นสังคม 0.238 0.240 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 0.136 0.210 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

หลงัจากเปรียบเทียบค่าน ้ าหนกัจากเป้าหมายหลกัในการผลิตพืชของทั้ง 2 กลุ่มแลว้ จึง
ไดท้ดลองเปรียบเทียบค่าน ้ าหนกัจากเป้าหมายยอ่ย ซ่ึงมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมาก โดยเป้าหมายท่ีกลุ่ม
เกษตรกรให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือเป้าหมายดา้นรายไดสุ้ทธิ ซ่ึงให้ค่าน ้ าหนกัถึงคร่ึงของค่าน ้ าหนกั
ทั้งหมด คือ 0.500 ในขณะท่ีค่าน ้ าหนกัในเป้าหมายอ่ืนๆ อีก 5 เป้าหมาย ไดแ้ก่ เป้าหมายดา้นการจา้ง
งานในพื้นท่ีมีค่าน ้ าหนกัเป็นอนัดบั 2 มีค่า 0.238 รองลงมาคือเป้าหมายดา้นตน้ทุนเงินสดมีค่า 0.125 
รองลงมาคือเป้าหมายด้านการใช้ปุ๋ยเคมี มีค่า 0.087 รองลงมาคือเป้าหมายด้านการใช้สารเคมีมีค่า 
0.035 และเป้าหมายด้านการใช้น ้ าในฤดูแล้งมีค่าน้อยท่ีสุดเพียง 0.014 ขณะท่ีกลุ่มเจ้าหน้าท่ีก็ให้
ความส าคญักบัเป้าหมายดา้นเศรษฐกิจมากท่ีสุดเช่นเดียวกนักบักลุ่มเกษตรกร แต่ให้ค่าน ้ าหนกัเพียง 
0.367 เท่านั้น แต่ให้ค่าน ้ าหนกักบัเป้าหมายดา้นการจา้งงานในพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัเป้าหมายดา้นตน้ทุน
เงินสดในการผลิต คือ 0.210 และ 0.183 ตามล าดบั แต่ในส่วนของเป้าหมายหลกัดา้นส่ิงแวดลอ้มกลุ่ม
เจา้หน้าท่ีได้ให้ความส าคญักบัเป้าหมายด้านการใช้น ้ าอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเป้าหมายด้าน
ปริมาณการใช้สารเคมีการเกษตรและเป้าหมายด้านปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี นั่นคือ ให้ค่าน ้ าหนัก
เป้าหมายด้านการใช้น ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 0.127 และให้ค่าน ้ าหนักเป้าหมายด้านปริมาณการใช้
สารเคมีการเกษตรและเป้าหมายดา้นปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี 0.080 และ 0.034 ตามล าดบั (ตารางท่ี 5.4) 
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ตารางท่ี 5.4 เปรียบเทียบค่าน ้าหนกัของวตัถุประสงคย์อ่ยระหวา่งกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเจา้หนา้ท่ี 

เป้ำหมำย 
ค่ำน ำ้หนักควำมส ำคัญ 

กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ 
รายไดสุ้ทธิสูงสุด 0.500 0.367 
ตน้ทุนเงินสดในการผลิตต ่าสุด 0.125 0.183 
การจา้งงานในพื้นท่ีสูงสุด 0.238 0.210 
ปริมาณการใชส้ารเคมีการเกษตรต ่าสุด 0.035 0.080 
ปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีต ่าสุด 0.087 0.034 
ปริมาณการใชน้ ้าอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 0.014 0.127 
ท่ีมา: จากกการค านวณ 

5.2 แบบจ ำลองทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

การวางแผนการเพาะปลูกพืชในระดับลุ่มน ้ าในคร้ังน้ีขั้นตอนแรกจะใช้แบบจ าลองเชิง
เส้นตรงแบบวตัถุประสงค์เดียว (linear programming model) เพื่อหาค่าเป้าหมายท่ีเหมาะสมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม จากนั้นจะใชแ้บบจ าลองหลายเป้าหมาย (multi-goal linear programming) 
เพื่อวิเคราะห์หาการตดัสินใจท่ีเหมาะสมในการผลิตจากเป้าหมายหลายๆ อยา่งในเวลาเดียวกนั โดย
แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 เขต คือ ท่ีนาชลประทาน ท่ีนานอกเขตชลประทาน และท่ีไร่ ซ่ึงมีลกัษณะการใช้
ทรัพยากรแตกต่างกนั เพื่อใชเ้ป็นเง่ือนไขในการสร้างแบบจ าลองหลายเป้าหมายต่อไป 

5.2.1 แบบจ าลองเชิงเส้นแบบวตัถุประสงคเ์ดียว  

การวางแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมแบบหลายเป้าหมายของเกษตรกรในพื้นท่ีราบลุ่มน ้ า
ยวมตอนล่าง ประกอบดว้ยค่าเป้าหมายยอ่ยรวม 6 เป้าหมาย คือ 1) เป้าหมายดา้นรายไดสุ้ทธิสูงสุด 2) 
เป้าหมายด้านการใช้ตน้ทุนเงินสดในการผลิตต ่าสุด  3) เป้าหมายด้านการจา้งงานในพื้นท่ีสูงสุด 4) 
เป้าหมายดา้นปริมาณการใชส้ารเคมีการเกษตรต ่าสุด 5) เป้าหมายดา้นปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีต ่าสุด และ 
6) เป้าหมายดา้นปริมาณการใชน้ ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบจ าลอง
เชิงเส้นแบบวัตถุประสงค์เดียวในการหาค่าเป้าหมายทั้ ง 6 เป้าหมาย โดยวิเคราะห์แยกทีละ
วตัถุประสงค ์ซ่ึงแต่ละเป้าหมายมีรูปแบบของแบบจ าลอง และสมการเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัท่ีก าหนด
ในแบบจ าลอง ดงัน้ี 
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1) สมการเป้าหมายดา้นรายไดสุ้ทธิสูงสุด 

Max Z = ∑ PjXj

n

j=1

 

2) สมการเป้าหมายดา้นตน้ทุนเงินสดต ่าสุด 

Min M = ∑ CjXj

n

j=1

 

3) สมการเป้าหมายดา้นจ านวนการใชแ้รงงานในพื้นท่ีสูงสุด 

Max L = ∑ HjXj

n

j=1

 

4) สมการเป้าหมายดา้นปริมาณการใชส้ารเคมีต ่าสุด 

Min G = ∑ KjXj

n

j=1

 

5) สมการเป้าหมายดา้นปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีต ่าสุด 

Min F = ∑ NjXj

n

j=1

 

6) สมการเป้าหมายดา้นปริมาณการใชน้ ้าต ่าสุด 

Min R = ∑ QjXj

n

j=1

 

ภายใตข้อ้จ ากดั 

∑ aijXj

n

j

≤ bi       i = 1, 2, 3, … , m  

และ               Xj ≥ 0            j = 1, 2, 3, … , n 

เม่ือ 

Z คือ ผลรวมของรายไดสุ้ทธิจากการท ากิจกรรมต่างๆ (Xj) 
M คือ ผลรวมของตน้ทุนเงินสดจากการท ากิจกรรมต่างๆ (Xj) 
L คือ ผลรวมของจ านวนแรงงานจากการท ากิจกรรมต่างๆ (Xj) 
G คือ ผลรวมของปริมาณการใชส้ารเคมีจากการท ากิจกรรมต่างๆ (Xj) 
F คือ ผลรวมของปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีจากการท ากิจกรรมต่างๆ (Xj) 
R คือ ผลรวมของปริมาณการใชน้ ้าจากการท ากิจกรรมต่างๆ (Xj) 
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Xj คือ จ านวนกิจกรรมการผลิตหรือการจดัการชนิดท่ี j 
Pj คือ รายไดสุ้ทธิต่อหน่วยของกิจกรรมชนิดท่ี j 
Cj คือ ตน้ทุนเงินสดต่อหน่วยของกิจกรรมชนิดท่ี j 
Hj คือ จ านวนแรงงานต่อหน่วยของกิจกรรมชนิดท่ี j 
Kj คือ ปริมาณสารเคมีท่ีใชต่้อหน่วยของกิจกรรมชนิดท่ี j 
Nj คือ ปริมาณปุ๋ยเคมีท่ีใชต่้อหน่วยของกิจกรรมชนิดท่ี j 
Qj คือ ปริมาณน ้าท่ีใชต่้อหน่วยของกิจกรรมชนิดท่ี j 
aij คือ จ านวนปัจจยัหรือเง่ือนไขชนิดท่ี i ท่ีตอ้งการหรือมีข้ึนเน่ืองจากการท า

กิจกรรมชนิดท่ี j จ  านวนหน่ึงหน่วย 
bi คือ จ านวนจ ากดัของปัจจยัหรือเง่ือนไขชนิดที i  
i คือ จ านวนขอ้จ ากดัท่ี 1,2,3,…m 
j คือ จ านวนกิจกรรมท่ี 1,2,3,…m 

โดยแบบจ าลองเชิงเส้นน้ีใชเ้พื่อหาค่าตวัแปรตดัสินใจ Xj ต่างๆ วา่ควรมีค่าเท่าไร จึงจะท าให้
ค่าของฟังก์ชัน่เป้าหมายมีค่าสูงสุด โดยตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัขอ้จ ากดัในการใชท้รัพยากรทั้งหมด 
m ขอ้จ ากดั โดยใชท้รัพยากรไม่เกินปริมาณทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ละตอ้งมีค่าไม่ต ่ากวา่ศูนย ์

ส าหรับแบบจ าลองเชิงเส้นท่ีใช้เพื่อการหาค่าเป้าหมายย่อยแต่ละเป้าหมาย ประกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆ จ านวน 39 กิจกรรม และมีขอ้จ ากดัตลอดจนเง่ือนไขท่ีจ าเป็นจ านวน 43 ขอ้จ ากดั โดย
ก าหนดให้ ขอ้จ ากดัทางดา้นท่ีดิน แรงงาน เงินทุน ปริมาณน ้ าท่า ตลอดจนการใชปั้จจยัการผลิตตั้งแต่
เร่ิมการเพาะปลูกจนถึงเก็บเก่ียวคงท่ีในระยะเวลา 1 ปี ซ่ึงตวัแปรและสัญลกัษณ์ต่างๆ ในแบบจ าลอง
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
กิจกรรมการผลิต 
X1 คือ กิจกรรมการผลิตขา้วเหนียวนาปีในนาเขตชลประทาน (หน่วย: ไร่) 
X2 คือ กิจกรรมการผลิตขา้วเจา้นาปีในนาเขตชลประทาน (หน่วย: ไร่) 
X3 คือ กิจกรรมการผลิตขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุรุ่นท่ี 1 ในนาเขตชลประทาน (หน่วย: ไร่) 
X4 คือ กิจกรรมการผลิตถัว่เหลืองรุ่นท่ี 1ในนาเขตชลประทาน (หน่วย: ไร่) 
X5 คือ กิจกรรมการผลิตขา้วเหนียวนาปี ในนาน ้าฝน (หน่วย: ไร่) 
X6 คือ กิจกรรมการผลิตขา้วเจา้นาปี ในนาน ้าฝน (หน่วย: ไร่) 
X7 คือ กิจกรรมการผลิตขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุรุ่นท่ี 1 ในนาน ้าฝน (หน่วย: ไร่) 
X8 คือ กิจกรรมการผลิตถัว่เหลืองรุ่นท่ี 1 ในนาน ้าฝน (หน่วย: ไร่) 
X9 คือ กิจกรรมการผลิตขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุรุ่นท่ี 1 ในท่ีไร่ (หน่วย: ไร่) 
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X10 คือ กิจกรรมการผลิตถัว่เหลืองรุ่นท่ี 1 ในท่ีไร่ (หน่วย: ไร่) 
X11 คือ กิจกรรมการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวรุ่์นท่ี 1 ในท่ีไร่ (หน่วย: ไร่) 
X18 คือ กิจกรรมการผลิตขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุรุ่นท่ี 2 ในนาเขตชลประทาน (หน่วย: ไร่) 
X19 คือ กิจกรรมการผลิตกระเทียม ในนาเขตชลประทาน (หน่วย: ไร่) 
X20 คือ กิจกรรมการผลิตขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุรุ่นท่ี 2 ในนาน ้าฝน (หน่วย: ไร่) 
X21 คือ กิจกรรมการผลิตถัว่เหลืองรุ่นท่ี 2 ในนาน ้าฝน (หน่วย: ไร่) 
X22 คือ กิจกรรมการผลิตกระเทียม ในนาน ้าฝน (หน่วย: ไร่) 
X23 คือ กิจกรรมการผลิตขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุรุ่นท่ี 2 ในท่ีไร่ (หน่วย: ไร่) 
X24 คือ กิจกรรมการผลิตกระเทียม ในท่ีไร่ (หน่วย: ไร่) 
กิจกรรมการจา้งแรงงาน 
X12-X17 คือ กิจกรรมการจ้างแรงงานนอกพื้นท่ีในฤดูฝน เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน 

(หน่วย: วนัท างาน) 
X25-X28 คือ กิจกรรมการจา้งแรงงานนอกพื้นท่ีในฤดูแลง้ เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม (หน่วย: 

วนัท างาน) 
กิจกรรมการกูย้มืเงิน 
X29 คือ กิจกรรมการกูย้มืเงินจากกองทุนหมู่บา้น (หน่วย: บาท) 
X30 คือ กิจกรรมการกูย้มืเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (หน่วย: บาท) 
X31 คือ กิจกรรมการกูย้มืเงินจากกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย ์(หน่วย: บาท) 
X32 คือ กิจกรรมการกูย้มืเงินจากสหกรณ์เครดิตยเูนียน (หน่วย: บาท) 
X33 คือ กิจกรรมการกูย้มืเงินจากสหกรณ์การเกษตร (หน่วย: บาท) 
กิจกรรมการใชคื้นเงินกูย้มื 
X34 คือ กิจกรรมการใชคื้นเงินกูย้มืจากกองทุนหมู่บา้น (หน่วย: บาท) 
X35 คือ กิจกรรมการใชคื้นเงินกูย้มืจากธนาคารเพื่อการเกษตร (หน่วย: บาท) 
X36 คือ กิจกรรมการใชคื้นเงินกูย้มืจากกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย ์(หน่วย: บาท) 
X37 คือ กิจกรรมการใชคื้นเงินกูย้มืจากสหกรณ์เครดิตยเูนียน (หน่วย: บาท) 
X38 คือ กิจกรรมการใชคื้นเงินกูย้มืจากสหกรณ์การเกษตร (หน่วย: บาท) 
กิจกรรมการโอนเงิน 
X39 คือ กิจกรรมการโอนเงิน (หน่วย: บาท) 
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แบบจ าลองประกอบดว้ยสมการขอ้จ ากดั และเง่ือนไขในการท ากิจกรรมต่างๆ อธิบายไดด้งัน้ี 

ขอ้จ ากดัของท่ีดิน ประกอบดว้ย 
R1 คือ ขอ้จ ากดัของจ านวนท่ีท่ีนาเขตชลประทานในฤดูฝน (หน่วย: ไร่) 
R 2 คือ ขอ้จ ากดัของจ านวนท่ีนาน ้าฝน ในฤดูฝน (หน่วย: ไร่) 
R 3 คือ ขอ้จ ากดัของจ านวนท่ีไร่ ในฤดูฝน (หน่วย: ไร่) 
R16 คือ ขอ้จ ากดัของจ านวนท่ีท่ีนาเขตชลประทานในฤดูแลง้ (หน่วย: ไร่) 
R 17 คือ ขอ้จ ากดัของจ านวนท่ีนาน ้าฝน ในฤดูแลง้ (หน่วย: ไร่) 
R 18 คือ ขอ้จ ากดัของจ านวนท่ีไร่ ในแลง้ (หน่วย: ไร่) 
ขอ้จ ากดัดา้นแรงงาน 
R 4- R 9 คือ ข้อจ ากัดจ านวนแรงงานในพื้นท่ีในการผลิตในฤดูฝน เดือนมิถุนายนถึงเดือน

พฤศจิกายน (หน่วย: วนัท างาน) 
R 19-R 22 คือ ขอ้จ ากดัจ านวนแรงงานในพื้นท่ีในการผลิตในฤดูแลง้ เดือนธนัวาคมถึงเดือนมีนาคม 

(หน่วย: วนัท างาน) 
R 10-R 15 คือ จ านวนแรงงานจา้งนอกพื้นท่ีท่ีสามารถจา้งไดใ้นการผลิตในฤดูฝน เดือนมิถุนายนถึง

เดือนพฤศจิกายน (หน่วย: วนัท างาน) 
R 23-R 26 คือ จ านวนแรงงานจา้งนอกพื้นท่ีท่ีสามารถจา้งไดใ้นการผลิตในฤดูแลง้ เดือนธนัวาคมถึง

เดือนมีนาคม (หน่วย: วนัท างาน) 
ขอ้จ ากดัดา้นปริมาณน ้า 
R 27-R 30 คือ ขอ้จ ากดัของปริมาณน ้ าท่ีสามารถน ามาใช้ในการผลิตพืชในเดือนธันวาคมถึงเดือน

มีนาคม (หน่วย: ลูกบาศกเ์มตร) 
การเก็บขา้วบริโภค 
R 31 คือ ขอ้จ ากดัของปริมาณขา้วเหนียวเก็บบริโภค (หน่วย: กิโลกรัม) 
ขอ้จ ากดัดา้นเงินทุน 
R 32 คือ ขอ้จ ากดัของเงินทุนครัวเรือนในการผลิตพืช (หน่วย: บาท) 
ขอ้จ ากดัดา้นการกูย้มืเงิน 
R 33 คือ ขอ้จ ากดัในการกูย้มืเงินจากกองทุนหมู่บา้น (หน่วย: บาท) 
R 34 คือ ขอ้จ ากดัในการกูย้มืเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร (หน่วย: บาท) 
R 35 คือ ขอ้จ ากดัในการกูย้มืเงินจากกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย ์(หน่วย: บาท) 
R 36 คือ ขอ้จ ากดัในการกูย้มืเงินจากสหกรณ์เครดิตยเูนียน (หน่วย: บาท) 
R 37 คือ ขอ้จ ากดัในการกูย้มืเงินจากสหกรณ์การเกษตร (หน่วย: บาท) 
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สมดุลรายได ้
R 38 คือ สมดุลรายได ้(หน่วย: บาท) 
การใชคื้นเงินกูย้มื 
R39 คือ กิจกรรมการใชคื้นเงินกูย้มืจากกองทุนหมู่บา้น (หน่วย: บาท) 
R40 คือ กิจกรรมการใชคื้นเงินกูย้มืจากธนาคารเพื่อการเกษตร (หน่วย: บาท) 
R41 คือ กิจกรรมการใชคื้นเงินกูย้มืจากกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย ์(หน่วย: บาท) 
R42 คือ กิจกรรมการใชคื้นเงินกูย้มืจากสหกรณ์เครดิตยเูนียน (หน่วย: บาท) 
R43 คือ กิจกรรมการใชคื้นเงินกูย้มืจากสหกรณ์การเกษตร (หน่วย: บาท) 

จากการใชแ้บบจ าลองเชิงเส้นแบบวตัถุประสงคเ์ดียวในการหาค่าเป้าหมายทั้ง 6 เป้าหมาย ท า
ใหไ้ดค้่าเป้าหมายดงัน้ี 

1) เป้าหมายดา้นรายไดสุ้ทธิสูงสุด  

เป้าหมายดา้นรายไดสุ้ทธิสูงสุดมาจากการสร้างแบบจ าลองเชิงเส้นเพื่อหาแผนการผลิตท่ี
เหมาะสม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อหารายได้สุทธิสูงสุดภายใต้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัด ซ่ึงท าให้ได้ค่า
เป้าหมายดา้นรายไดสุ้ทธิสูงสุด คือ 342.01 ลา้นบาท ใชแ้รงงาน 1.07 ลา้นวนัท างาน กูย้ืมเงินทั้งหมด 
117.89 ลา้นบาท และใชน้ ้าเพื่อการผลิตในฤดูแลง้ 6.34 ลา้นลูกบาศกเ์มตร    

2) เป้าหมายดา้นการใชต้น้ทุนเงินสดในการผลิตต ่าสุด 

 เป้าหมายดา้นการใชต้น้ทุนในการผลิตต ่าท่ีสุดมาจากการสร้างแบบจ าลองเชิงเส้นแบบ
วตัถุประสงคเ์ดียวเพื่อหาแผนการผลิตท่ีเหมาะสม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาตน้ทุนเงินสดท่ีใชใ้นการ
ผลิตต ่าสุดภายใตท้รัพยากรท่ีมีจ ากดั ซ่ึงท าใหไ้ดค้่าเป้าหมายดา้นตน้ทุนการผลิตต ่าสุด คือ 197.87 ลา้น
บาท ใชแ้รงงาน 0.92 ลา้นวนัท างาน กูย้มืเงินทั้งหมด 32.81 ลา้นบาท และใชน้ ้าเพื่อการผลิตในฤดูแลง้ 
6.30 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

3) เป้าหมายดา้นการใชแ้รงงานในพื้นท่ีสูงสุด 

เป้าหมายด้านการใช้แรงงานในพื้นท่ีสูงสุดมาจากการสร้างแบบจ าลองเชิงเส้นแบบ
วตัถุประสงคเ์ดียวเพื่อหาแผนการผลิตท่ีเหมาะสม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้การผลิตพืชนั้นมีจ านวน
การใชแ้รงงานในพื้นท่ีสูงสุด ภายใตท้รัพยากรท่ีมีจ ากดั ซ่ึงท าใหไ้ดค้่าเป้าหมายดา้นการใชแ้รงงานใน
พื้นท่ีสูงสุด คือ 1.17 ลา้นวนัท างาน กูย้ืมเงินทั้งหมด 117.89 ลา้นบาท และใช้น ้ าเพื่อการผลิตในฤดู
แลง้ 6.30ลา้นลูกบาศกเ์มตร  
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4) ปริมาณการใชส้ารเคมีการเกษตรต ่าสุด  

เป้าหมายดา้นปริมาณการใชส้ารเคมีการเกษตรต ่าสุด มาจากการสร้างแบบจ าลองเชิงเส้น
แบบวตัถุประสงค์เดียว เพื่อหาแผนการผลิตท่ีเหมาะสม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้การผลิตพืชนั้นมี
ปริมาณการใชส้ารเคมีการเกษตรต ่าสุด ภายใตท้รัพยากรท่ีมีจ ากดั ซ่ึงท าใหไ้ดค้่าเป้าหมายดา้นปริมาณ
การใชส้ารเคมีการเกษตรต ่าสุด คือ 35,624 ลิตร มีการ ใชแ้รงงาน 0.92 ลา้นวนัท างาน กูย้มืเงินทั้งหมด 
32.81 ลา้นบาท และใชน้ ้าเพื่อการผลิตในฤดูแลง้ 6.30 ลา้นลูกบาศกเ์มตร    

5) เป้าหมายดา้นปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีต ่าสุด  

เป้าหมายด้านปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีต ่าสุด มาจากการสร้างแบบจ าลองเชิงเส้นแบบ
วตัถุประสงคเ์ดียวเพื่อหาแผนการผลิตท่ีเหมาะสม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้การผลิตพืชนั้นมีปริมาณ
การใช้ใช้ปุ๋ยเคมีต ่าสุด ภายใตท้รัพยากรท่ีมีจ ากดั ซ่ึงท าให้ไดค้่าเป้าหมายดา้นปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี
ต ่าสุด คือ 453,971 กิโลกรัม ใชแ้รงงาน 1.06 ลา้นวนัท างาน กูย้ืมเงินทั้งหมด 117.89 ลา้นบาท และใช้
น ้าเพื่อการผลิตในฤดูแลง้ 6.34 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  

6) เป้าหมายดา้นปริมาณการใชน้ ้าในฤดูแลง้ต ่าสุด  

เป้าหมายดา้นปริมาณการใชน้ ้ าในฤดูแลง้ต ่าสุด มาจากการสร้างแบบจ าลองเชิงเส้นแบบ
วตัถุประสงคเ์ดียวเพื่อหาแผนการผลิตท่ีเหมาะสม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้การผลิตพืชนั้นมีปริมาณ
การใช้น ้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งต ่าสุด ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัด ซ่ึงท าให้ได้ค่าเป้าหมายด้าน
ปริมาณการใชน้ ้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแลง้ต ่าสุด คือ 6.30 ลา้นลูกบาศก์เมตร ใชแ้รงงาน 0.92 ลา้นวนั
ท างาน และมีการกูย้มืเงินทั้งหมด 32.81 ลา้นบาท (ตารางท่ี 5.5) 
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ตารางท่ี 5.5 ค่าเป้าหมายและทรัพยากรท่ีใชเ้พื่อการผลิตจากแบบจ าลองเชิงเส้น 

วตัถุประสงค์  
ทรัพยำกร 

ค่ำเป้ำหมำย จ ำนวนแรงงำน จ ำนวนเงนิกู้ยมื ปริมำณใช้น ำ้ฤดูแล้ง 

(ล้ำนหน่วย) (ล้ำนวนัท ำงำน) (ล้ำนบำท) (ล้ำนลูกบำศก์เมตร) 

รายไดสุ้ทธิสูงสุด 342.01 1.07 117.89 6.34 

ตน้ทุนเงินสดต ่าสุด 197.87 0.91 32.81 6.30 

จ านวนการใชแ้รงงานสูงสุด 1.17 1.17 117.89 6.30 

ปริมาณการใชส้ารเคมีต ่าสุด 0.03 0.92 32.81 6.30 

ปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี 0.45 1.06 117.89 6.34 

ปริมาณการใชน้ ้ าต ่าสุด 6.30 0.92 32.81 6.30 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

5.2.2 แบบจ าลองหลายเป้าหมาย (multi-goal linear programming) 

การวางแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมแบบหลายเป้าหมายโดยใชว้ธีิการถ่วงน ้ าหนกั (weighted 
goal programming: WGP) ในคร้ังน้ี ประกอบดว้ยเป้าหมายหลกั 3 ดา้น คือเป้าหมายทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยค่าเป้าหมายนั้นไดม้าจากการสร้างแบบจ าลองเชิงเส้นแบบวตัถุประสงค์
เดียว นอกจากน้ียงัมีค่าน ้ าหนักจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวข้องด้วยวิธีการตดัสินใจ
ตามล าดบัชั้น ซ่ึงแบบจ าลองหลายเป้าหมายแบบถ่วงน ้ าหนกันั้นใชแ้บบจ าลองเดียวกบัแบบจ าลองเชิง
เส้นแบบวตัถุประสงค์เดียวแต่มีการเพิ่มกิจกรรม (Xj) ข้ึนอีก 12 กิจกรรม และเพิ่มเป้าหมายและ
สมการเง่ือนไขอีก 6 เง่ือนไข (ตารางท่ี 5.6) ซ่ึงแบบจ าลองหลายเป้าหมายแบบถ่วงน ้ าหนกัมีรูปแบบ
สมดงัน้ี 

𝑀𝑖𝑛 𝑧 = ∑ 𝑤𝑔(𝑑𝑔
+ − 𝑑𝑔

−)

6

𝑔=1

 

เม่ือ Z คือ คือผลรวมของความเบ่ียงเบนจากเป้าหมาย และกิจกรรมท่ีเพิ่มข้ึน 12 กิจกรรม ไดแ้ก่ 
𝑑1

− คือ ตวัแปรความเบ่ียงเบนท่ีมีค่าเป็นลบของรายไดสุ้ทธิ 
𝑑2

−คือ ตวัแปรความเบ่ียงเบนท่ีมีค่าเป็นลบของตน้ทุนเงินสด 
𝑑3

−คือ ตวัแปรความเบ่ียงเบนท่ีมีค่าเป็นลบของจ านวนการจา้งงาน 
𝑑4

−คือ ตวัแปรความเบ่ียงเบนท่ีมีค่าเป็นลบของปริมาณการใชส้ารเคมี  
𝑑5

− คือ ตวัแปรความเบ่ียงเบนท่ีมีค่าเป็นลบของปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี 
𝑑6

− คือ ตวัแปรความเบ่ียงเบนท่ีมีค่าเป็นลบของปริมาณการใชน้ ้า 
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𝑑1
+ คือ ตวัแปรความเบ่ียงเบนท่ีมีค่าเป็นบวกของรายไดสุ้ทธิ 

𝑑2
+คือ ตวัแปรความเบ่ียงเบนท่ีมีค่าเป็นบวกของตน้ทุนเงินสด 

𝑑3
+คือ ตวัแปรความเบ่ียงเบนท่ีมีค่าเป็นบวกของจ านวนการจา้งงาน 

𝑑4
+คือ ตวัแปรความเบ่ียงเบนท่ีมีค่าเป็นบวกของปริมาณการใชส้ารเคมี  

𝑑5
+ คือ ตวัแปรความเบ่ียงเบนท่ีมีค่าเป็นบวกของปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี 

𝑑6
+ คือ ตวัแปรความเบ่ียงเบนท่ีมีค่าเป็นบวกของปริมาณการใชน้ ้า 

 w1, w2, w3, w4, w5, w6  คือ  น ้าหนกัของเป้าหมายท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามล าดบั ทั้งน้ีได้
จากกระบวนการตดัสินใจตามล าดบัชั้น (AHP) ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แต่เน่ืองจากเป้าหมายแต่ละ
ดา้นมีหน่วยท่ีแตกต่างกนั การรวมค่าเบ่ียงเบนท่ีมีหน่วยต่างกนัจึงใชว้ิธีการแปลงใหเ้ป็นร้อยละของค่า
เบ่ียงเบนจากเป้าหมาย (the percentage deviations from targets) ดงัสมการ 

สัมประสิทธ์ิของค่าเบ่ียงเบน (wi) = (ค่าถ่วงน ้าหนกั×100)/ค่าเป้าหมายของวตัถุประสงค์
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ตารางท่ี 5.6 โครงสร้างแบบจ าลองเป้าหมายหลาย (goal programming) ของเกษตรกรพื้นท่ีราบลุ่มน ้ายวมตอนล่าง 

ข้อจ ำกดั/กจิกรรม 
ควำม 
สัมพนัธ์ 

ปริมำณ
จ ำกดั 

กำรผลติพชืฤดู
ฝน 

กำรจ้ำงแรงงำน
ฤดูฝน 

กำรผลติพชื
แล้ง 

กำรจ้ำงแรงงำน
ฤดูแล้ง 

กำรกู้ยมื กำรใช้คนืเงนิกู้ เงนิโอน 
ค่ำเบี่ยงเบน 
(ค่ำลบ) 

ค่ำเบี่ยงเบน 
(ค่ำบวก) 

  X1...X11 X12..X17 X18...X24 X25...X28 X29...X33 X34...X38 X39 X40...X45 X46...X51 
เป้าหมาย =        𝑑1

−, 𝑑3
−, 𝑑2

+, 𝑑4
+, 𝑑5

+, 𝑑6
+, 

ท่ีดินฤดูฝน R1- R 3 ≤ b1– b3 aij… ain         

แรงงานในพื้นท่ีฤดูฝน R 4- R 9 ≤ b4– b9 aij… ain -1……-1        
แรงงานจา้งนอกพื้นท่ีฤดูฝน R 10- R 15 ≤ b10– b15  1…….1        
ท่ีดินฤดูแลง้ R 16 - R 18 ≤ b16 – b18   aij… ain       
แรงงานในพื้นท่ีฤดูแลง้ R 19 - R 22 ≥ b19 -b22   aij… ain -1……-1      

แรงงานจา้งนอกพื้นท่ีฤดูแลง้ R23- R 26 ≤ b23– b26    1…….1      

ขอ้จ ากดัการใชน้ ้ า R 27-- R 30 ≤ b27– b30   aij… ain       
เกบ็ขา้วบริโภค R 31 ≤ b31 aij… ain         
ทุนตนเอง R 32 ≤ b32 aij… ain w……w aij… ain w……w -1……-1  1   
การกูย้ืม R 33 - R 37 ≥ b33 –b37     1…….1     
สมดุลรายได ้ R38 ≤ b38  aij… ain  aij… ain  1…….1 -1……-1 -1   
ใชคื้นเงินกูย้ืม R39- R43 ≤ b39– b43     1+r…..1+r 1…….1    
ดา้นเศรษฐกิจ (รายได)้ R44 = b44 [P]  [P]  - r   -1 1 
ดา้นเศรษฐกิจ (ตน้ทุน) R45 = b45 [C]  [C]         -1     1 
ดา้นสงัคม (แรงงาน) R 46 = b46 [H]  [H]             -1         1 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (สารเคมี) R47 = b47 [K]  [K]                 -1            1 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ปุ๋ยเคมี) R48 = b48 [N]  [N]                     -1                1 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (น ้า) R49 = b49   [Q]                      -1 1 
หมายเหตุ: [P] คือ รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) [C] คือ ต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่) [H] คือ จ านวนแรงงาน  (ว ันท างาน/ไร่) [K] คือ ปริมาณการใช้สารเคมี  (ลิตร/ไร่) [N] คือ ปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ไร่) [Q] คือ ปริมาณน ้ า (ม 3/ไร่)
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จากสมการสัมประสิทธ์ิของค่าเบ่ียงเบนขา้งตน้ท าใหส้ามารถหาค่าเบ่ียงเบนของเป้าหมายของ
ทั้ ง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มเกษตรกรมีสัมประสิทธ์ิของค่าเบ่ียงเบนด้านรายได้สุทธิเท่ากับ 1.46E-07 
สัมประสิทธ์ิของค่าเบ่ียงเบนด้านต้นทุนเงินสดเท่ากบั 2.02E-05 สัมประสิทธ์ิของค่าเบ่ียงเบนด้าน
แรงงานเท่ากบั 6.31E-08 สัมประสิทธ์ิของค่าเบ่ียงเบนดา้นสารเคมีเท่ากบั 9.54E-05 สัมประสิทธ์ิของ
ค่าเบ่ียงเบนดา้นปุ๋ยเคมีเท่ากบั 1.91E-05 สัมประสิทธ์ิของค่าเบ่ียงเบนดา้นปริมาณน ้ าเท่ากบั 2.22E-07 
ส่วนกลุ่มเกษตรกรมีสัมประสิทธ์ิของค่าเบ่ียงเบนด้านรายได้สุทธิเท่ากบั 1.07E-07 ค่าเบ่ียงเบนดา้น
ตน้ทุนเงินสดเท่ากบั 1.78E-05 ค่าเบ่ียงเบนดา้นแรงงานเท่ากบั 9.24E-08 สัมประสิทธ์ิของค่าเบ่ียงเบน
ด้านสารเคมีเท่ากับ  92.24E-04 สัมประสิทธ์ิของค่าเบ่ียงเบนด้านปุ๋ยเคมีเท่ากับ 7.48E-06 และ
สัมประสิทธ์ิของค่าเบ่ียงเบนดา้นปริมาณน ้าเท่ากบั 2.01E-06 (ตารางท่ี 5.7) 
ตารางท่ี 5.7 ค่าเบ่ียงเบนของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเจา้หนา้ท่ี 

เป้ำหมำย 
สัมประสิทธ์ิของค่ำเบี่ยงเบน (wi) 

กลุ่มเจ้ำหน้ำที ่ กลุ่มเกษตรกร 
 รายไดสุ้ทธิ 1.07E-07 1.46E-07 
 ตน้ทุนเงินสด 1.78E-05 2.02E-05 
 จ านวนการใชแ้รงงาน 9.24E-08 6.31E-08 
 ปริมาณการใชส้ารเคมี 2.24E-04 9.54E-05 
 ปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี 7.48E-06 1.91E-05 
 ปริมาณการใชน้ ้ า 2.01E-06 2.22E-07 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

ส าหรับแบบจ าลองหลายเป้าหมายแบบถ่วงน ้ าหนักจะใช้ตวัแปรความเบ่ียงเบนท่ีไม่พึง
ประสงคเ์ท่านั้น ท าใหไ้ดส้มการดงัน้ี 

Minimize Z =  w1𝑑1
− + w2𝑑2

+ + w3𝑑3
− + w4𝑑4

+ + w5𝑑5
+ + w6𝑑6

+ 

แบบจ าลองหลายเป้าหมายแบบถ่วงน ้าหนกัท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาค่าเบ่ียงเบน
ต ่าสุด โดยมีเง่ือนไขเก่ียวกบัเป้าหมายหลกั 3 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีแบ่งเป็น 
6 เป้าหมายยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เป้าหมายท่ี 1 เป็นเป้าหมายดา้นเศรษฐกิจ เพื่อให้รายไดสุ้ทธิสูงสุด แสดงในแบบจ าลองดา้น
แถวนอนท่ี R44 และแถวตั้งท่ี X40 และ X46 โดยแถวตั้งท่ี X40 มีค่า -1 และแถวตั้งท่ี X46 มีค่า +1 ค่าท่ี
ปรากฎในสมการเป้าหมาย 𝑑1

−คือ โดยท่ี 𝑑1
−มีค่าเท่ากบั (ค่าถ่วงน ้าหนกัx100)/ค่าเป้าหมายดา้นรายได้

สุทธิในแผนการผลิตน้ีจะพยายามท าให้มีค่า 𝑑1
− นอ้ยท่ีสุด นัน่คือแผนการผลิตท่ีเหมาะสมจะพยายาม

จะท าใหเ้กิดรายไดสุ้ทธิใกลเ้คียงกบัค่าเป้าหมายดา้นรายไดสุ้ทธิมากท่ีสุด  
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เป้าหมายท่ี 2 เป็นเป้าหมายดา้นเศรษฐกิจ เพื่อให้มีตน้ทุนเงินสดในการผลิตต ่าท่ีสุด แสดงใน
แบบจ าลองดา้นแถวนอนท่ี R45 และแถวตั้งท่ี X41 และ X47 โดยแถวตั้งท่ี X41 มีค่า -1 และแถวตั้งท่ี X47 
มีค่า +1 ค่าท่ีปรากฏในสมการเป้าหมาย คือ 𝑑2

+ โดยท่ี 𝑑2
+ มีค่าเท่ากับ (ค่าถ่วงน ้ าหนักx100)/ค่า

เป้าหมายด้านต้นทุนเงินสด  โดยเป้าหมายน้ีต้องการให้ได้ค่าเป้าหมายท่ีใกล้เคียงกับค่าท่ีตั้ งไวใ้น
เป้าหมาย และแผนการผลิตท่ีเหมาะสมน้ีจะพยายามท าให้มีค่า 𝑑2

+ น้อยท่ีสุด นั่นคือแผนการผลิตท่ี
เหมาะสมจะพยายามจะท าใหเ้กิดรายไดสุ้ทธิใกลเ้คียงกบัค่าเป้าหมายดา้นตน้ทุนเงินสด มากท่ีสุด 

เป้ าหมายท่ี  3 เป็น เป้าหมายด้านสังคม เพื่ อให้ เกิดการใช้แรงงานในพื้ น ท่ีอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และมีการจา้งแรงงานนอกพื้นท่ีไดใ้นระดบัท่ีจะก่อให้เกิดความย ัง่ยืน ภายใตแ้ผนการ
ผลิตพืชท่ีเหมาะสม แสดงในแบบจ าลองดา้นแถวนอนท่ี R46 และแถวตั้งท่ี X42 และ X48โดยแถวตั้งท่ี 
X42 มีค่า -1 และแถวตั้งท่ี X48 มีค่า +1 ค่าท่ีปรากฏในสมการเป้าหมาย คือ 𝑑3

−โดยท่ี 𝑑3
− มีค่าเท่ากบั (ค่า

ถ่วงน ้ าหนกัx100)/ค่าเป้าหมายดา้นจ านวนการใชแ้รงงาน โดยแผนการผลิตน้ีจะพยายามท าให้มีค่า 𝑑3
− 

นอ้ยท่ีสุด นัน่คือแผนการผลิตท่ีเหมาะสมจะพยายามจะท าให้การใช้แรงงานใกลเ้คียงกบัค่าเป้าหมาย
ดา้นจ านวนการใชแ้รงงานมากท่ีสุด 

เป้าหมายท่ี 4 เป็นเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อให้มีการใช้สารเคมีในระดบัท่ีส่งผลต่อตวั
เกษตรกรและส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด ภายใตแ้ผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสม แสดงในแบบจ าลองดา้นแถว
นอนท่ี R47 และแถวตั้งท่ี X43 และ X49 โดยแถวตั้งท่ี X43 มีค่า -1 และแถวตั้งท่ี X49 มีค่า +1 ค่าท่ีปรากฏ
ในสมการเป้าหมาย คือ 𝑑4

+ โดยท่ี 𝑑4
+ มีค่าเท่ากบั (ค่าถ่วงน ้ าหนกัx100)/ค่าเป้าหมายดา้นปริมาณการ

ใชส้ารเคมี โดยในแผนการผลิตน้ีจะพยายามท าให้มีค่า 𝑑4
+ นอ้ยท่ีสุด นัน่คือแผนการผลิตท่ีเหมาะสม

จะพยายามใหป้ริมาณการใชส้ารเคมีใกลเ้คียงกบัค่าเป้าหมายดา้นปริมาณการใชส้ารเคมีมากท่ีสุด 

เป้าหมายท่ี 5 เป็นเป้าหมายด้านส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้มีการใช้ปุ๋ยเคมีในระดบัท่ีไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อโครงสร้างดิน ภายใตแ้ผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสม แสดงในแบบจ าลองดา้นแถวนอนท่ี 
R48 และแถวตั้งท่ี X44 และ X50 โดยแถวตั้งท่ี X44 มีค่า -1 และแถวตั้ งท่ี X50 มีค่า +1 ค่าท่ีปรากฏใน
สมการเป้าหมาย คือ 𝑑5

+ โดยท่ี 𝑑5
+มีค่าเท่ากบั (ค่าถ่วงน ้ าหนักx100)/ค่าเป้าหมายดา้นปริมาณการใช้

ปุ๋ยเคมี แต่ในแผนการผลิตจะพยายามท าให้มีค่า 𝑑5
+ น้อยท่ีสุด นั่นคือแผนการผลิตท่ีเหมาะสมจะ

พยายามจะท าใหป้ริมาณการใชปุ๋้ยเคมีใกลเ้คียงกบัค่าเป้าหมายดา้นปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีมากท่ีสุด 

เป้าหมายท่ี 6 เป็นเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหมี้การใชน้ ้ าในการเพาะปลูก ในระดบัท่ีจะ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการด ารงชีวิตของเกษตรกร แสดงในแบบจ าลองดา้นแถว
นอนท่ี R49 และแถวตั้งท่ี X45 และ X51 โดยแถวตั้งท่ี X45 มีค่า -1 และแถวตั้งท่ี X51 มีค่า +1 ค่าท่ีปรากฏ
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ในสมการเป้าหมาย คือ 𝑑6
+ โดยท่ี 𝑑6

+ มีค่าเท่ากบั (ค่าถ่วงน ้ าหนกัx100)/ค่าเป้าหมายดา้นปริมาณการ
ใช้น ้ า โดยในแผนการผลิตจะพยายามท าให้มีค่า 𝑑6

+ น้อยท่ีสุด นั่นคือแผนการผลิตท่ีเหมาะสมจะ
พยายามจะท าใหป้ริมาณการใชน้ ้าในฤดูแลง้ใกลเ้คียงกบัค่าเป้าหมายดา้นปริมาณการใชน้ ้ามากท่ีสุด 

5.3 ข้อจ ำกดัในกำรสร้ำงแบบจ ำลอง 

ลกัษณะการปลูกพืชโดยทัว่ไปของพื้นท่ีท่ีศึกษาในลุ่มน ้ ายวมตอนล่างปีการเพาะปลูก 2553/54 
มีระบบการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัได้แก่ ขา้วเหนียวนาปี ขา้วเจา้นาปี ขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุ 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ถัว่เหลือง และกระเทียม ซ่ึงมีการใชปั้จจยัการผลิตต่างๆ ไดแ้ก่ 

1) ขอ้จ ากดัการใชท่ี้ดินเพื่อการเกษตร 

ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้แผนการผลิตบนพื้นทางการเกษตรในเขตลุ่มน ้ ายวมตอนล่าง 
ประกอบดว้ย พื้นท่ีถือครองทางการเกษตรท่ีอยู่ในเขตนาชลประทานจ านวน 9,797 ไร่ พื้นท่ีนานอก
เขตชลประทาน จ านวน 7,840 ไร่ และท่ีไร่ริมน ้ ายวม 13,266 ไร่ซ่ึงเป็นพื้นท่ีราบเหมาะสมส าหรับการ
ผลิตทางการเกษตรในฤดูฝน ส าหรับพื้นท่ีท่ีสามารถเพาะปลูกไดใ้นฤดูแลง้นั้น ไดแ้ก่ พื้นท่ีทั้งหมดท่ี
อยูใ่นเขตชลประทาน ส่วนท่ีนาน ้ าฝน และท่ีไร่นั้นบางแห่งอยูใ่กลแ้ม่น ้ า และมีบ่อน ้ าต้ืนในพื้นท่ี จึง
สามารถสูบน ้ าเพื่อใชใ้นการเพาะปลูกพืชได ้แต่ก็มีพื้นท่ีเพียงเล็กน้อยท่ีสามารถเพาะปลูกพืชไดผ้ลดี 
โดยท่ีนาน ้ าฝนมีพื้นท่ีเพาะปลูกในฤดูแลง้เพียง 1,092 ไร่ และท่ีไร่มีพื้นท่ีท่ีสามารถเพาะปลูกพืชได ้
2,435 ไร่  (ตารางท่ี 5.8) 

ตารางท่ี 5.8 ท่ีดินท่ีใชเ้พาะปลูกพืชบนท่ีราบลุ่มน ้ายวมตอนล่าง 

ลกัษณะพืน้ที ่
พืน้ทีท่ ำกำรเกษตร (ไร่) 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

พ้ืนท่ีชลประทาน 9,707 9,707 

พ้ืนท่ีนาน ้ าฝน 7,840 1,092 

พ้ืนท่ีไร่ 13,266 2,435 

รวม 30,813 13,234 

ท่ีมา: ส านกังานเกษตร อ าเภอแม่สะเรียง 

2) ขอ้จ ากดัของแรงงานภาคเกษตร 

เน่ืองจากประชากรร้อยละ 90 ของประชากรในพื้นท่ีศึกษาประกอบอาชีพทางการเกษตร  
(ชูสิทธ์ิ, 2551) ในพื้นมีประชากรจ านวน 9,000 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกรประมาณ 8,100 
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ครัวเรือน ซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้มีแรงงานภาคการเกษตร 2 คนต่อครัวเรือน จึงมีแรงงานในภาคการเกษตร
จ านวน 16,200 คน เม่ือคูณกบัจ านวนวนัท างานในแต่ละเดือน (ยงยุทธ, 2526) ดงันั้นท าให้ในพื้นท่ีมี
แรงงานท่ีสามารถใชเ้พื่อการเพาะปลูกไดใ้นแต่ละเดือนดงัตารางท่ี 5.9 
ตารางท่ี 5.9 จ  านวนวนัท างานและแรงงานท่ีสามารถจา้งงานไดแ้ต่ละเดือนในพื้นท่ีลุ่มน ้ายวมตอนล่าง 

เดอืน 
จ ำนวนวนัท ำงำน/เดอืน จ ำนวนวนัท ำงำนทีน่ ำไปใช้ได้ 

(วนัท ำงำน) (วนัท ำงำน) 

มกราคม 23 372,600 

กมุภาพนัธ์ 20 324,000 

มีนาคม 23 372,600 

เมษายน 22 356,400 

พฤษภาคม 23 372,600 

มิถุนายน 22 356,400 

กรกฎาคม 23 372,600 

สิงหาคม 23 372,600 

กนัยายน 22 356,400 

ตุลาคม 23 372,600 

พฤศจิกายน 22 356,400 

ธนัวาคม 23 372,600 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

3) ขอ้จ ากดัของเงินทุนทางการเกษตร 

จากการศึกษาเงินทุนทางการเกษตรในปีการเพาะปลูก 2553/554 พบว่ามีเงินทุนท า
การเกษตร จ านวน 20,377 บาทต่อครัวเรือน ดงันั้นจะมีเงินทุนทางการเกษตรรวมทั้งส้ิน 165,053,700 
บาท (เงินทุนทางการเกษตรมาจากเงินทุนของแต่ละครัวเรือน 20,377 คูณดว้ยจ านวน 8,100 ครัวเรือน) 
นอกจากน้ีเกษตรกรร้อยละ 59 มีการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินและแหล่งเงินกู้ในท้องถ่ิน ได้แก่ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย ์สหกรณ์เครดิต
ยเูนียน และกองทุนหมู่บา้น โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมแตกต่างกนั ท าให้ในพื้นท่ีเกษตรกรมีเงินทุน
การเกษตรเฉล่ียดงัตารางท่ี 5.10  
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ตารางท่ี 5.10 เงินทุนทางการเกษตรในพื้นท่ีลุ่มน ้ายวมตอนล่างปีการเพาะปลูก 2553/54  

แหล่งเงนิทุนทำงกำรเกษตร อตัรำดอกเบีย้ เงนิทุน (บำท) 
เงนิทีส่ำมำรถกู้ได้ 

(บำท) 

เงินทุนตนเอง - 20,377 - 

เงินกูย้มื    

- กองทุนหมู่บา้น 3.00 15,000 23,669,575 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 7.00 70,000 31,559,434 

- สหกรณ์ออมทรัพย ์ 12.00 16,000 10,820,377 

- สหกรณ์เครดิตยเูนียน 13.00 20,000 20,739,057 

- สหกรณ์การเกษตร 6.00 30,000 31,108,585 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

4) ขอ้จ ากดัของปริมาณน ้า 

ขอ้จ ากดัด้านปริมาณน ้ าในแบบจ าลองถูกก าหนดเฉพาะในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น เน่ืองจาก
ปริมาณมาณน ้ าท่ามีนอ้ย ตั้งแต่เดือนธนัวาคมถึงเดือนเมษายนของปีถดัไป ซ่ึงขอ้มูลส่วนน้ีไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากฝ่ายส่งน ้ าและบ ารุงรักษาท่ี 2 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ท่ีให้ขอ้มูลปริมาณ
น ้ าท่าในพื้นท่ี รวมถึงปริมาณน ้ าชลประทานท่ีสามารถส่งให้กบัเกษตรกรเพื่อท าการเพาะปลูกในแต่
ละเดือน ซ่ึงพบวา่ปริมาณน ้ าท่าในเดือนธนัวาคมลดลงจากเดือนพฤศจิกายนเกือบคร่ึง และมีปริมาณ
ลดลงเร่ือยๆ จนถึงเดือนเมษายน แลว้จึงเพิ่มข้ึนเม่ือยา่งเขา้สู่ฤดูฝนในเดือนพฤษภาคมและมีปริมาณ
น ้าท่าสูงสุดในเดือนกนัยายน ปริมาณน ้ าท่าเหล่าน้ีส่วนหน่ึงน าไปใชเ้พื่อผลิตน ้าประปาเพื่อใชใ้นพื้นท่ี
อ าเภอแม่สะเรียงและเขตเทศบาลใกลเ้คียง ซ่ึงแหล่งน ้าหลกัของพื้นท่ีมาจากแม่น ้ายวม 

ปริมาณน ้ าท่าท่ีสามารถน ามาใชเ้พื่อการเกษตรในพื้นท่ีราบลุ่มน ้ ายวมตอนล่างส่วนใหญ่มา
จากระบบชลประทาน ซ่ึงในเดือนธันวาคมมีปริมาณน ้ าท่ีโครงการชลประทานจดัสรรให้ใช้จ  านวน  
5.961 ลา้นลูกบาศกเ์มตร เดือนมกราคม 6.010 ลา้นลูกบาศก์เมตร เดือนกุมภาพนัธ์ 5.036 ลา้นลูกบาศก์
เมตร และเดือนมีนาคม 4.627 ลูกบาศก์เมตร ส่วนเดือนเมษายนหน่วยงานชลประทานแนะน าให้
หลีกเล่ียงการปลูกพืชในช่วงเดือนน้ีเน่ืองจากเกรงวา่ปริมาณน ้าอาจไม่เพียงพอ (ตารางท่ี 5.11)  
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ตารางท่ี 5.11 ปริมาณน ้าท่าและน ้าชลประทานรายเดือนในพื้นท่ีอ าเภอแม่สะเรียง  

เดอืน 
ปริมำณน ำ้ชลประทำน 
 (ล้ำนลูกบำศก์เมตร) 

ปริมำณน ำ้ท่ำ 
 (ล้ำนลูกบำศก์เมตร) 

มกราคม 6.010 26.122 
กมุภาพนัธ์ 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 
สิงหาคม 6.966 149.351 
กนัยายน 6.912 194.038 
ตุลาคม 8.087 134.026 
พฤศจิกายน 3.902 80.392 
ธนัวาคม 5.961 45.158 

ท่ีมา: ฝ่ายส่งน ้ าและบ ารุงรักษาท่ี 2 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ส านกัชลประทานท่ี 1 

5) การผลิตขา้วเพื่อใหเ้พียงพอต่อการบริโภคในพื้นท่ี 

เกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มน ้ ายวมตอนล่างบริโภคขา้วเป็นอาหารหลกั มีการผลิตทั้งขา้วเจา้และ
ขา้วเหนียว ซ่ึงเกษตรกรในพื้นท่ีมีการปลูกขา้วเพื่อเก็บไวบ้ริโภคเป็นหลกั ส่วนเกินจากการบริโภคจึง
ขาย แต่ในปัจจุบนัมีการลดจ านวนพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน ท าใหป้ริมาณ
ขา้วในพื้นท่ีลุ่มน ้ ายวมตอนล่างมีไม่เพียงพอ ตอ้งน าเขา้ขา้วจากจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อให้เพียงพอต่อ
ความต้องการบริโภค ดังนั้นจากครัวเรือนเกษตรกร 8,100 ครัวเรือน หากแต่ละครัวเรือนต้องการ
บริโภคขา้ว 550 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ดงันั้นจึงตอ้งมีขา้วส าหรับบริโภคทั้งหมด 4,455,000 กิโลกรัม 

5.4 สัมประสิทธ์ิกำรผลติ 

จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เกษตรกรและจากขอ้มูลแหล่งต่างๆ โดยมีทั้งขอ้มูลพื้นฐาน
ของครัวเรือน ขอ้มูลการผลิตพืช ปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมี  ปริมาณน ้าท่ีพืชตอ้งการใชใ้นการ
เจริญเติบโต การใชแ้รงงานครัวเรือนและการจา้งงานในการเพาะปลูกพืช ปริมาณผลผลิต ตน้ทุนการ
ผลิต รายได้ในการผลิตพืชของครัวเรือน เพื่อน ามาวิเคราะห์แผนการผลิตพืชในแบบจ าลอง ซ่ึง
ประกอบดว้ย  
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1) การใช้แรงงานในการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด ไดมี้การสัมภาษณ์จ านวนวนัท างาน
ของเกษตรกรตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเก่ียว โดยแยกเป็นรายเดือน มี
หน่วยวนัท างานต่อไร่ และมีค่าจา้งแรงงานเฉล่ียวนัละ 157 บาท (ตารางท่ี 5.12) 

ตารางท่ี 5.12 การใชแ้รงงานในการผลิตพืชชนิดต่างๆ เฉล่ียต่อไร่ ปีการเพาะปลูก 2553/54  

พ้ืนท่ี 
จ านวนวนัท างาน  

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม 

เขตชลประทำน 

ขา้วเหนียวนาปี 
 

1.50 6.17 1.05 1.21 5.07         15 

ขา้วเจา้นาปี 
 

1.60 6.57 1.30 1.38 5.16         16 

ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุรุ่นท่ี 1 
 

6.81 3.73 5.64 7.98           24 

ถัว่เหลือง รุ่นท่ี 1 
 

4.00 3.00 2.67 4.67           14 

ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่นท่ี 2         
  

12.73 5.23 7.90 9.06 35 

กระเทียม         
  

16.00 7.67 8.00 16.33 48 

นอกเขตชลประทำน 

ขา้วเหนียวนาปี   1.68 6 0.88 1.05 5.39         15 

ขา้วเจา้นาปี   1.70 6.35 1.28 1.38 5.29         16 

ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่นท่ี 1   8.33 2.42 4.42 10.33           26 

ถัว่เหลือง รุ่นท่ี 1 
 

4.80 1.40 2.97 6.39           16 

ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุรุ่น 2           
 

11.42 4.58 6.58 7.75 30 

ถัว่เหลือง รุ่นท่ี 2           
 

9.22 3.27 4.73 6.18 23 

กระเทียม           
 

14.90 6.18 7.07 16.28 44 

ทีไ่ร่นอกชลประทำน 

ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่นท่ี 1 5.22 3.82 6.09 10.88 
 

          26 

ถัว่เหลือง รุ่นท่ี 1 5.31 1.58 3.12 5.97 
 

          16 

ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ 7.28 0.57 0.57 7.98 
 

          16 

ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่นท่ี 2           
 

9.95 4.21 6.50 10.72 31 

กระเทียม           
 

15.35 6.79 7.21 15.79 45 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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2) ปริมาณความต้องการน ้ าของพืชในฤดูแล้งนั้นข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง
ดว้ยกนั เช่น สภาพภูมิอากาศรอบๆ ตน้พืช ชนิดและอายุของพืช ปริมาณความช้ืน และคุณสมบติัของ
ดิน รวมถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ หากต้องการทราบค่าการใช้น ้ าของพืชชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีปลูก ณ 
สถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการศึกษาทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลการใชน้ ้าตั้งแต่ปลูก
จนกระทั่งเก็บเก่ียว เพื่อให้ทราบค่าดังกล่าวอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับท้องถ่ินนั้น ๆ แต่กรม
ชลประทานก็มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้นการวางแผน ศึกษา วจิยั ทดลอง เพื่อหาความตอ้งการใชน้ ้ า
ของพืชเศรษฐกิจหลกัในเขตพื้นท่ีชลประทานทัว่ประเทศ จึงมีขอ้มูลการใช้น ้ าของพืชหลกัท่ีส าคญั
ต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ทนัทีโดยอยู่ในรูปของขอ้มูลค่าสัมประสิทธ์ิพืช 
(crop coefficient; Kc) ตามช่วงของการเจริญเติบโตหรือตลอดการเพาะปลูกซ่ึงพืชแต่ละชนิดก็จะมีค่า
สัมประสิทธ์ิเฉพาะไม่สามารถใชแ้ทนกนัได ้แต่เน่ืองจากการท่ีจะน าขอ้มูลดงักล่าวน้ีไปใชเ้พื่อหาค่า
การใช้น ้ าของพืช (ET) ท่ีปลูกอยู่ในท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศแตกต่างไปจาก
สถานท่ีท่ีใช้ศึกษาทดลองนั้น จ  าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับค่าให้ถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นท่ีหรือ
ทอ้งถ่ินท่ีจะน าไปใช ้ 

ส าหรับการหาค่าการใชน้ ้าของพืช ณ พื้นท่ีหรือทอ้งถ่ินใด ๆ โดยหลกัการสามารถหา
ได้โดยการน าข้อมูลค่าสัมประสิทธ์ิการใช้น ้ าของพืช (Kc) ไปค านวณร่วมกบัค่าการใช้น ้ าของพืช
อ้างอิง (reference crop evapotranspiration; ETo) ตามช่วงระยะเวลาท่ีต้องการทราบค่า แต่ค่าความ
ตอ้งการใช้น ้ าของพืชท่ีไดจ้ากการค านวณจะเป็นปริมาณความตอ้งการน ้ าสุทธิของพืชจริง ณ แปลง
เพาะปลูก ทั้งน้ียงัไม่ได้หักค่าฝนใช้การ (effective rainfall: ER) การสูญเสีย เช่น การร่ัวซึม รวมถึง
ไม่ได้คิดค่าประสิทธิภาพการชลประทาน (IRR.Eff) โดยมีสมการส าหรับค านวณดังน้ี  (กรม
ชลประทาน, 2554) 

การใชน้ ้าของพืช (ET) = Kc.ETo 

ส าหรับค่าสัมประสิทธ์ิการใช้น ้ าของพืช (Kc) และค่าการใช้น ้ าของพืชอา้งอิง (ETo) ใช้
ขอ้มูลจากการค านวณของกลุ่มงานวิจยัการใช้น ้ าชลประทาน ส่วนการใชน้ ้ าชลประทาน ส านกัอุทก
วิทยาและบริหารน ้ า กรมชลประทาน โดยใช้ค่าการใช้น ้ าของพืชอา้งอิง (ETo) ของพื้นท่ีอ าเภอแม่ 
สะเรียงในการค านวณหาความตอ้งการใชน้ ้าของพืช 6 ชนิด คือ ขา้วเหนียว ขา้วเจา้ ถัว่เหลือง ขา้วโพด
เมล็ดพนัธ์ุ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และกระเทียม แต่ขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุไม่มีค่าสัมประสิทธ์ิการใชน้ ้ าจึงใช้
ค่าสัมประสิทธ์ิการใชน้ ้าของขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เป็นพืชกลุ่มเดียวกนั (ตารางท่ี 5.13) 
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ตารางท่ี 5.13 ปริมาณความตอ้งการใชน้ ้าของพืชชนิดต่างๆ ในพื้นท่ีลุ่มน ้ายวมตอนล่าง  

ท่ีมา: จากการค านวณ 

3) ปริมาณสารเคมีออกฤทธ์ิท่ีเกษตรกรใช้ในการผลิตพืช ซ่ึงมีทั้งสารป้องกนัและก าจดั
แมลงศัตรูพืช สารก าจดัวชัพืช และสารป้องกันก าจัดโรคพืช โดยค านวณจากปริมาณสารเคมีท่ี
เกษตรกรใชใ้นแต่ละคร้ัง แลว้วิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีออกฤทธ์ิทั้งหมดในการผลิตพืช มีหน่วยวดั
เป็นลิตรต่อไร่ (ตารางท่ี 5.14)  

4) ปริมาณการใชปุ๋้ยไนโตรเจน (N) แมว้า่เกษตรกรมีการใชปุ๋้ยเคมีท่ีมีทั้งธาตุไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม (N: P: K) แต่เม่ือพิจารณาจากความเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อมพบว่า
ไนโตรเจนมีผลกระทบมากกกวา่ธาตุอ่ืน ดงันั้นจึงพิจารณาเฉพาะธาตุไนโตรเจนในปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรกร
ใชใ้นการเพาะปลูก มีหน่วยวดัเป็นกิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 5.14) 

 

ชนิดพชื 
ปริมำณควำมต้องกำรน ำ้ (ลูกบาศกเ์มตรต่อไร่) 

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม 

ทีน่ำ 

ขา้วเหนียวนาปี 
 

99 122 113 82 
     

417 

ขา้วเจา้นาปี 
 

79 129 143 107 
     

458 

ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่นท่ี 1 
 

73 129 129 75 
     

405 

ถัว่เหลือง รุ่นท่ี 1 
 

69 110 91 70 
     

341 

ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่นท่ี 2   
     

73 137 157 116 482 

ถัว่เหลือง รุ่นท่ี 2   
     

70 117 111 108 406 

กระเทียม   
     

66 106 143 171 486 

ทีไ่ร่ 

ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่นท่ี 1 73 134 118 72 
      

396 

ถัว่เหลือง รุ่นท่ี 1 69 115 83 67 
      

334 

ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ 73 134 118 72 
      

396 

ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่นที 2   
     

73 137 157 116 482 

กระเทียม   
     

66 106 143 171 486 
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ตาราง ท่ี 5.14 ปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี ปริมาณสารเคมีออกฤทธ์ิ ท่ีพืชใชใ้นการเจริญเติบโต  

ระบบพชื 
ปริมำณสำรเคมอีอกฤทธ์ิ ปริมำณปุ๋ ย(N)ทีใ่ช้ 

(ลติร./ไร่) (กก./ไร่) 

ทีน่ำชลประทำน 
  

  ขา้วเหนียวนาปี 0.82 4.76 

  ขา้วเจา้นาปี 0.85 6.07 

  ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่นท่ี 1 1.23 38.64 

  ถัว่เหลือง รุ่น 1 0.74 6.91 

  ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่นท่ี 2 1.07 35.11 

  กระเทียม 2.20 24.58 

ทีน่ำนอกชลประทำน 
  

  ขา้วเหนียวนาปี 0.82 3.59 

  ขา้วเจา้นาปี 0.85 3.78 

  ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่นท่ี 1 1.37 29.35 

  ถัว่เหลือง รุ่นท่ี 1 0.67 7.71 

  ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่นท่ี 2 1.03 25.52 

  ถัว่เหลือง รุ่นท่ี 2 0.57 5.97 

  กระเทียม 1.96 21.73 

ทีไ่ร่นอกชลประทำน 
  

  ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่นท่ี 1 0.93 22.87 

  ถัว่เหลือง รุ่นท่ี 1 0.71 4.14 

  ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ 1.06 20.17 

  ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ รุ่นท่ี 2 0.81 35.93 

  กระเทียม 1.80 24.70 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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3) ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตพืช ส าหรับต้นทุนการผลิตค านวณโดยใช้
ปริมาณปัจจยัการผลิตท่ีใชคู้ณดว้ยราคาปัจจยัการผลิตแลว้หารดว้ยจ านวนพื้นท่ีปลูก ท าให้ไดต้น้ทุน
บาทต่อไร่ และผลตอบแทนจากการผลิตค านวณจากปริมาณผลผลิตคูณดว้ยราคาขายผลผลิตแลว้ลบ
ดว้ยตน้ทุนการผลิต ท าใหไ้ดผ้ลตอบแทนมีหน่วยเป็นบาทต่อไร่  (ตารางท่ี 4.7) 


