บทที่ 6
แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมแบบหลายเป้ าหมาย
ในการสร้างแบบจาลองที่เหมาะสมเพื่อการวางแผนการผลิ ตในพื้นที่ลุ่มน้ ายวมตอนล่าง มีการ
กาหนดเป้ าหมายหลายๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
เลือกชนิ ดพืชที่จะเพาะปลูกในรอบปี เป้ าหมายเหล่านี้ จะถูกพิจารณาโดยกลุ่มผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับ
การเพาะปลูกพืชในพื้นที่ ซึ่ งการมีส่วนร่ วมของบุคคลเหล่านี้ จะทาให้ได้แผนการผลิตที่ทาให้ทุกคน
พึงพอใจได้ นอกจากนี้ เป้ าหมายต่างๆ ยังได้พิจารณาให้ใกล้เคียงกับสภาพการผลิตจริ งของเกษตรกร
ในพื้นที่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
6.1 แผนการผลิตพืชทีเ่ หมาะสมหลายเป้าหมายแบบถ่ วงนา้ หนัก
การศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบจาลองหลายเป้ าหมายแบบถ่วงน้ าหนักในการวิเคราะห์แผนการผลิตพืช
ที่เหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้ ายวมตอนล่าง ด้วยการให้ค่าน้ าหนักผ่านกลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง 2 คือ กลุ่ ม
เกษตรกร และกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องกับการผลิ ตพืช ด้วยวิธีการตัดสิ นใจตามลาดับชั้น และได้ค่า
เป้ าหมายสาหรับ การผลิ ตด้านต่างๆ ทั้ง 6 ด้านดังที่ ได้อธิ บายมาแล้วข้างต้น ผลการวิเคราะห์ พ บว่า
แผนการผลิตพืชที่เหมาะของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเจ้าหน้าที่ไม่แตกต่างกัน แม้จะมีค่าน้ าหนักของ
เป้ าหมายย่อยที่แตกต่างกัน แต่ค่าน้ าหนักของทั้ง 2 กลุ่ม จึงทาให้มีแผนการผลิตพืชที่เหมาะสม ดังนี้
1) กิจกรรมการผลิตพืช
แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมเมื่อคานึงถึงเป้ าหมายหลายๆ ด้าน แนะนาให้ปลูกพืชเพียง 2
ชนิ ดในฤดูฝน ได้แก่ ข้าวเจ้านาปี 7,533 ไร่ และถัว่ เหลื อง 23,280 ไร่ รวมพื้ นที่ เพาะปลู กในฤดู ฝ น
30,813 ไร่ สาหรับฤดูแล้งแนะนาให้ปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ 1,173 ไร่ กระเทียม 10,969 ไร่ และถัว่
เหลือง 1,092 ไร่ ซึ่ งการปลู กพืชตามแผนการผลิ ตนี้ ทาให้มีรายได้สุทธิ 342 ล้านบาท (ตารางที่ 6.1)
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ตารางที่ 6.1 พื้นที่เพาะปลูกพืชจากแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมแบบหลายเป้ าหมายแบบถ่วงน้ าหนัก
พื้นที่เพาะปลูกพืชตาม
แผนการผลิตพืชที่เหมาะสม (ไร่ )

พืช
ฤดูฝน
ข้าวเจ้านาปี
ถัว่ เหลือง รุ่ นที่ 1
รวม
ฤดูแล้ ง
ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ นที่ 2
กระเทียม
ถัว่ เหลือง รุ่ นที่ 2
รวม

7,533
23,280
30,813
1,173
10,969
1,092
13,234

ที่มา: จากการวิเคราะห์
2) กิจกรรมการใช้แรงงาน
การใช้แรงงานในการเพาะปลูกตามแผนการผลิตพืชที่เหมาะสม พบว่าแรงงานในพื้นที่
ยังคงมีเพียงพอในการทางานภาคการเกษตร ไม่จาเป็ นต้องจ้างแรงงานจากพื้นที่ใกล้เคียง แต่มีการใช้
แรงงานมากในช่วงการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่มีการใช้แรงงานมาก โดยใน
เดือนธันวาคมมีการใช้แรงงานมากถึง 196,421 วันทางาน เนื่องจากเป็ นช่วงเริ่ มต้นในการเพาะปลูกพืช
ในฤดูแล้ง และเดือนมีนาคมมีการใช้แรงงานจานวน 197,800 อันเป็ นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิต ในขณะที่
ในช่ วงฤดูฝนมีการทยอยปลูกและเก็บเกี่ ยวพืชทาให้มีการกระจายแรงงานในการเพาะปลูกมากกว่า
ช่วงฤดูแล้งที่ผลิตและเก็บเกี่ยวพร้อมกัน (ตารางที่ 6.2)
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ตารางที่ 6.2 จานวนการใช้แรงงานพื้นที่เพาะปลูกพืชจากแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมแบบหลาย
เป้ าหมายแบบถ่วงน้ าหนัก
เดือน

จานวนวันทางาน

มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
รวม

70,430
79,406
108,305
118,082
70,590
38,833
196,421
91,506
99,539
197,800
1,070,912

ที่มา: จากการวิเคราะห์
3) กิจกรรมการกูย้ มื เงิน
การใช้เงินทุนเพื่อการเพาะปลูกตามแผนการผลิตที่เหมาะสมพบว่านอกจากเกษตรกรจะ
ใช้เงิ นทุ นครัวเรื อนที่ มีอยู่แล้ว 165.054 ล้านบาท เกษตรกรยังมีการกูย้ ืมเงิ นเพิ่ มเติมเต็มจานวนของ
วงเงิ นที่ สามารถกู้ได้ในแต่ละแห่ งโดยกูเ้ งิ นรวมทั้งหมดจานวน 117.89 ล้านบาทโดยกู้เงินจากกู้เงิน
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมากที่สุด จานวน 31.55 ล้านบาท รองลงมาคือกูเ้ งิน
จากสหกรณ์การเกษตรจานวน 31.10 ล้านบาท กองทุนหมู่บา้ นจานวน 23.66 ล้านบาท สหกรณ์เครดิต
ยูเนียน 20.73 ล้านบาท และกูเ้ งินจากสหกรณ์ออมทรัพย์นอ้ ยที่สุดจานวน 10.82 ล้านบาท รวมเงินทุน
ที่ใช้ในการเกษตร 282.95 ล้านบาท (ตารางที่ 6.3)
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ตารางที่ 6.3 การกูย้ มื เงินเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชจากแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมแบบหลาย
เป้ าหมายแบบถ่วงน้ าหนัก
แหล่ งเงินกู้ยมื

จานวนเงิน (บาท)

กองทุนหมูบ่ า้ น
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์เครดิตยูเนียน
สหกรณ์การเกษตร
รวม

23,669,575
31,559,434
10,820,377
20,739,057
31,108,585
117,897,028

ที่มา: จากการวิเคราะห์
4) กิจกรรมการใช้น้ า
ปริ มาณการใช้น้ าในฤดู แล้งเพื่อเพาะปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ กระเทียม และถัว่ เหลื อง
ตามแผนการผลิตพืชที่เหมาะสม พบว่ามีปริ มาณการใช้น้ าในฤดูแล้งรวม 6.34 ล้านลูกบาศก์เมตร โดย
มีการใช้น้ าในเดือนมีนาคมมากที่สุด 2.12 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือเดือนกุมภาพันธ์ 1.87 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เดือนมกราคม 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตร และเดือนธันวาคมมีปริ มาณการใช้น้ าต่าสุ ด 0.88
ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ เนื่ องจากในช่วงเดือนธันวาคมดินยังมีความชื้ นสู งปริ มาณน้ าที่พืชต้องการใช้
จึงน้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมที่อากาศเริ่ มแห้งแล้ง (ตารางที่ 6.4)
ตารางที่ 6.4 ปริ มาณน้ าที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชจากแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมแบบหลายเป้ าหมาย
แบบถ่วงน้ าหนัก
เดือน

ปริมาณการใช้ นา้ (ลูกบาศก์ เมตร)

ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
รวม

887,593
1,453,910
1,876,817
2,124,585
6,342,905

ที่มา: จากการวิเคราะห์
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ในแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมแบบหลายเป้ าหมายโดยใช้ค่าถ่วงน้ าหนักของทั้ง 2 กลุ่ม
สามารถบรรลุเป้ าหมายได้เพียง 1 เป้ าหมายเท่านั้น คือ เป้ าหมายด้านรายได้สุทธิ ส่ วนอีก 5 เป้ าหมาย
ไม่สามารถบรรลุได้ แต่ก็มีสามารถทาได้ใกล้เคียงกับค่าเป้ าหมาย โดยเฉพาะเป้ าหมายการจ้างงานใน
พื้นที่สามารถบรรลุ ได้ร้อยละ 91 สาหรับเป้ าหมายด้านต้นทุนการผลิตพืช เป้ าหมายด้านการปริ มาณ
การใช้สารเคมี เป้ าหมายด้านปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมี และเป้ าหมายด้านปริ มาณการใช้น้ า ซึ่ งมีการใช้
มากกว่าค่าเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้มีค่าต่า อย่างไรก็ตามทุกเป้ าหมายก็มีปริ มาณการใช้ก็เกินค่าเป้ าหมาย
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ยกเว้นเป้ าหมายด้านการใช้ตน้ ทุนเงินสดในการผลิตพืชที่ใช้มากกว่าค่าเป้ าหมาย
โดยมีการใช้ตน้ ทุนถึง 282. 95 ล้านบาท ขณะที่มีค่าเป้ าหมายสาหรับการใช้ตน้ ทุนเงินสดต่าสุ ด 197.87
ล้านบาท (ตารางที่ 6.5)
ตารางที่ 6.5 เปรี ยบเทียบค่าเป้ าหมายที่บรรลุจากแผนการผลิตพืชในพื้นที่ลุ่มน้ ายวมตอนล่าง
ค่าเป้ าหมาย
(ล้านหน่วย)

แผนการผลิตพืช
(ล้านหน่วย)

ร้อยละของเป้ าหมาย
ที่บรรลุ

342.01

342.01

การจ้างงานในพื้นที่สูงสุด (วันทางาน)

1.17

1.07

100
(บรรลุเป้ าหมาย)
91
(ไม่บรรลุเป้ าหมาย)

เป้ าหมายเพื่อหาค่าต่าสุด
ต้นทุนเงินสดในการผลิตต่าสุด (บาท)
ปริ มาณการใช้สารเคมีต่าสุด (ลิตร)
ปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีต่าสุด (กิโลกรัม)
ปริ มาณการใช้น้ าต่าสุด (ลูกบาศก์เมตร)

197.87
0.03
0.45
6.30

282.95
0.04
0.49
6.34

เป้ าหมาย
เป้ าหมายเพื่อหาค่าสูงสุด
รายได้สุทธิสูงสุด (บาท)

ไม่บรรลุเป้ าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

ที่มา: จากการวิเคราะห์
จากการพิจารณารายงานผลด้านความอ่อนไหวของค่าสัมประสิ ทธ์ (sensitivity report)
ของความเบี่ยงเบนเป้ าหมายทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้สุทธิ ด้านต้นทุนเงิ นสด ด้านการใช้แรงงาน
ในการเพาะปลูก การใช้สารเคมี การใช้ปุ๋ยเคมี และการใช้น้ าของทั้ง 2 กลุ่มทาให้ทราบว่าสาเหตุ ที่
แผนการผลิ ตพืชของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ ยวข้องกับการเกษตรมี ลกั ษณะเหมือนกัน
เนื่องจากค่าน้ าหนักของทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยทาให้ค่าสัมประสิ ทธ์ของทั้ง 2 กลุ่ม
มีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของค่าสัมประสิ ทธิ์ พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์
สามารถเพิ่มขึ้น (allowable increase) หรื อลดลงได้ (allowable decrease)โดยที่ไม่ทาให้ค่าที่ได้จากผล
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การวิเคราะห์ (final value) เปลี่ ย นแปลง ดัง นั้น แผนการผลิ ต พื ช ที่ เหมาะสมของทั้ง 2 กลุ่ ม จึ ง ไม่
แตกต่างกัน
6.2 เปรียบเทียบแผนการผลิตโดยใช้ แบบจาลองหลายเป้าหมายแบบถ่ วงน้าหนักกับ สภาพการผลิต
พืชในพืน้ ที่จริง
ในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่สะเรี ยงมีการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด แต่พืชหลักที่เกษตรกรนิ ยมปลูก
ข้าวเพื่ อ การบริ โภคในครั วเรื อ น โดยเฉพาะข้าวเจ้านาปี ที่ มี ก ารปลู ก มากถึ ง 11,345ไร่ เนื่ อ งจาก
เกษตรกรในพื้นที่บริ โภคข้าวเจ้าเป็ นหลักหากเหลือจากการบริ โภคก็จะขาย มีการปลูกข้าวเหนียวนาปี
บ้างแต่ไม่มากเพียง 566 ไร่ นอกจากปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อการเก็บไว้บริ โภคเกษตรกรมีการปลูกพืช
อี ก 3 ชนิ ด คื อ ข้าวโพดเมล็ ดพัน ธุ์ รุ่นที่ 1 ข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ และถัว่ เหลื องรุ่ น ที่ 1 รวมพื้ น ที่ ป ลู ก
28,694 ไร่ แต่ในแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมแนะนาให้ปลูกข้าวเจ้านาปี เพียง 7,533 เพื่อให้เพียงพอต่อ
การบริ โภคในครัวเรื อนเท่านั้น ไม่มีเหลื อสาหรั บขาย และแนะนาให้ปลู กถัว่ เหลื องรุ่ นที่ 1 มากถึ ง
23,280 ไร่ เนื่ องจากถัว่ เหลืองเป็ นพืชที่มีตน้ ทุนการผลิตต่าที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับพืชชนิ ดอื่นๆ รวม
พื้นที่ปลูกในฤดูฝน 30,813 ไร่ ขณะที่ช่วงฤดูแล้งในพื้นลุ่มน้ ายวมตอนล่างมีการปลูกพืช 3 ชนิ ด ได้แก่
ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์รุ่นที่ 2 จานวน 10,000 ไร่ กระเทียมจานวน 867 ไร่ และถัว่ เหลื องรุ่ นที่ 2 จานวน
2,084 ไร่ รวมพื้นที่ปลูก 12,951 ไร่ แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมในช่วงฤดูแล้งมีการแนะนาให้ปลูกพืช
ทั้ง 3 ชนิ ด เช่ นเดี ยวกับ แผนการผลิ ตพื ช ในพื้ นที่ จริ ง แต่ แนะนาให้ป ลู กกระเที ยม 10,969 ไร่ ปลู ก
ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์รุ่นที่ 2 จานวน 1,173 ไร่ และปลูกถัว่ เหลืองรุ่ นที่ 2 จานวน 1,092 ไร่ รวมพื้นที่ปลูก
ในฤดูแล้ง 13,234 ไร่ แต่เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ จานวนพื้นที่ ป ลู กจริ งและพื้นที่ ตามแผนการผลิ ตพืชที่
เหมาะสม พบว่ากระเที ยมเป็ นพื ช ที่ มีพ้ื นที่ ป ลู กมากกว่าแผนการผลิ ตจริ งมากถึ ง 10 เท่ า เนื่ องจาก
กระเทียมเป็ นพืชที่ มีรายได้สูงมากเมื่อเปรี ยบเที ยบกับพืชชนิ ดอื่นๆ เมื่อพิจารณาตามค่าน้ าหนักของ
เป้ าหมายด้านรายได้ที่ตอ้ งการให้บรรลุ ทาให้มีการเลือกที่จ ะผลิ ตกระเทียมก่ อนเป็ นอันดับแรก แต่
เนื่องจากกระเทียมเป็ นพืชที่มกั มีปัญหาด้านผลผลิตล้นตลาดเกษตรกรจึงหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงโดยการ
ปลูกกระเทียมเพียงเล็กน้อย แล้วปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ซ่ ึ งมีตลาดรับซื้ อที่แน่นอน (ตารางที่ 6.6)
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ตารางที่ 6.6 พื้นที่เพาะปลูกพืชจากแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมและพื้นที่ปลูกจริ ง
พืช

พื้นที่เพาะปลูกพืช (ไร่ )
แผนการผลิตพืชที่เหมาะสม
พื้นที่ปลูกจริ ง

ฤดูฝน
ข้าวเหนียวนาปี
ข้าวเจ้านาปี
ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ นที่ 1
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ถัว่ เหลือง รุ่ นที่ 1
รวม
ฤดูแล้ง
ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ รุ่ นที่ 2
กระเทียม
ถัว่ เหลือง รุ่ นที่ 2
รวม

7,533
23,280
30,813

566
11,345
7,000
2,975
3,616
28,694

1,173
10,969
1,092
13,234

10,000
867
2,084
12,951

ที่มา: จากการวิเคราะห์
6.3 การเปรียบเทียบแผนการผลิตพืชทีเ่ หมาะสมของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเจ้ าหน้ าที่
จากแบบจ าลองหลายเป้ าหมายแบบถ่ ว งน้ า หนั ก ที่ ใ ช้ ใ นการวิเคราะห์ แ ผนการผลิ ต พื ช ที่
เหมาะสมในพื้ นที่ ลุ่ม น้ ายวมตอนล่ าง ที่ ประกอบด้วยค่ าน้ าหนักของกลุ่ ม ผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้อง 2 กลุ่ ม
ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช ผลการวิเคราะห์แผนการผลิตพืช ที่
เหมาะสมของทั้ง 2 กลุ่ ม พบว่ามี แผนการผลิ ตพืชที่ เหมาะสมเหมื อนกัน คือ มีการปลูกข้าวเจ้านาปี
และถัว่ เหลืองรุ่ นที่ 1 ในฤดูฝน และปลูกกระเทียม ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ และกระเทียมในฤดูแ ล้ง พร้อม
กับมีการใช้ทรัพยากรในการผลิตในจานวนที่เท่ากัน เนื่ องมาจากค่าน้ าหนักของเป้ าหมายหลักเป็ นไป
ในทิ ศทางเดี ยวกัน โดยทั้งสองกลุ่มให้ความสาคัญกับน้ าหนักของเป้ าหมายด้านเศรษฐกิ จมากที่ สุด
รองลงลงมาคื อด้านสั งคม และให้ น้ าหนัก ด้านสิ่ ง แวดล้อมต่ าที่ สุ ด แม้ว่าในเป้ าหมายย่อยจะมี ค่ า
น้ าหนักที่แตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่ม แต่ก็ไม่ทาให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเบี่ยงเบนแตกต่างกันมาก
นอกจากนี้ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ของความเบี่ ย งเบนของทั้ง 2 กลุ่ ม อยู่ในช่ วงของค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ความ
เบี่ ย งเบนที่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น หรื อลดลงได้โดยที่ จะไม่ ท าให้ ค่ าที่ ไ ด้จากแผนการผลิ ต
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมของทั้ง 2 กลุ่มจึงมีความเหมือนกัน
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6.4 ผลการวิเคราะห์ ความอ่อนไหวของแบบจาลองหลายเป้าหมาย
การวิเคราะห์ ค วามอ่ อ นไหวของแบบจาลองหลายเป้ าหมายในการวางแผนการผลิ ต พื ช ที่
เหมาะสมเชิ งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ ายวมตอนล่าง กรณี เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านนโยบายของรัฐบาล เช่ น รับ จานาหรื อการประกันราคา ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงนี้ จะส่ งผลต่อ
แผนการผลิตพืชดังนี้ คือ
6.4.1 กรณี การเปลี่ยนแปลงราคากระเทียม
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคากระเทียม 2 กรณี คือ 1) ราคากระเทียมตกต่ าดังเช่ นปี พ.ศ.
2551 ที่มีราคาขายเพียง 12 บาทต่อกิโลกรัม และ 2) กรณี ที่รัฐบาลมีการแทรกแซงราคาเป็ น 25 บาทต่อ
กิโลกรัม จากราคากระเทียม 17.50-18.50 บาทต่อกิโลกรัม ผลการศึกษาพบว่าแผนการผลิตที่เหมาะสม
เมื่อเปลี่ ยนแปลงราคากระเที ยมของทั้ง 2 กรณี ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงแผนการผลิ ตพื ชในฤดู ฝนเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับแผนการผลิตพืชพื้นฐาน โดยมีการปลูกข้าวเจ้านาปี 7,533 ไร่ และปลูกถัว่ เหลืองรุ่ นที่
1 จานวน 23,280 ไร่ และพบว่ากรณี ที่มีการแทรกแซงราคาจากรัฐบาลให้ราคากระเทียมเพิ่มขึ้นเป็ น 25
บาทต่อกิ โลกรัมก็ไม่ทาให้แผนการผลิ ตพืชที่ เหมาะสมในฤดูแล้งเปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ งก็คือเมื่ อราคา
กระเที ยมเป็ น 25 บาทต่อกิ โลกรัม นั้นจะมีแผนการผลิ ตพื ชที่เหมาะสมเหมื อนกับ แผนการผลิ ตพื ช
พื้นฐานทุกประการ อย่างไรก็ตามเมื่อราคากระเทียมลดต่าลงเป็ น 12 บาทต่อกิโลกรัม แผนการผลิตใน
ฤดู แล้งจะมี การเปลี่ ยนแปลงจานวนพื้ นที่ ป ลู ก พื ชชนิ ดต่ างๆ ได้แก่ ข้าวโพดเมล็ ดพันธุ์ รุ่นที่ 2 ถั่ว
เหลื องรุ่ นที่ 2 และกระเทียม โดยแผนการผลิ ตพืชจะแนะนาให้ปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ เพิ่มขึ้นเป็ น
9,197 ไร่ จากพื้นที่ 1,173ไร่ และลดการปลูกกระเทียมลงจากพื้นที่ 10,969 ไร่ เหลือเพียง 2,945 ไร่ แต่
ปลูกถัว่ เหลืองเท่าเดิมคือ 1,092ไร่ เนื่องจากเมื่อเปรี ยบเทียบต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนพบว่าการ
ปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์มีตน้ ทุนในการผลิตต่ากว่ากระเทียม แม้วา่ จะให้ผลตอบแทนต่ากว่ากระเทียม
แต่ก็ให้ผลตอบแทนสู งกว่าถัว่ เหลือง (ตารางที่ 6.7)
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ตารางที่ 6.7 แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคากระเทียม
พืช
ฤดูฝน
ข้าวเจ้านาปี
ถัว่ เหลืองรุ่ นที่ 1
รวม
ฤดูแล้ง
ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์รุ่นที่ 2
กระเทียม
ถัว่ เหลืองรุ่ นที่ 2
รวม

แบบจาลองพืน้ ฐาน
(17.50-18.50 บาท/กก.)

แผนการผลิตกรณีเปลีย่ นแปลงราคากระเทียม
12 บาท/กก.
25 บาท/กก.

7,533
23,280
30,813

7,533
23,280
30,813

7,533
23,280
30,813

1,173
10,969
1,092
13,234

9,197
2,945
1,092
13,234

1,173
10,969
1,092
13,234

ที่มา: จากการวิเคราะห์
6.4.2 กรณี การเปลี่ยนแปลงราคาข้าว
เมื่อราคาข้าวเหนี ยวนาปี และข้าวเจ้านาปี มีการประกันราคาขั้นต่ า หรื อมีการแทรกแซง
จากรัฐบาล ซึ่ งทาให้มีราคาเพิ่มขึ้น จากข้าวเจ้านาปี ราคา 12 บาทต่อกิ โลกรัม เพิ่มขึ้นเป็ น 14 บาทต่อ
กิโลกรัม และข้าวเหนี ยวนาปี จากราคา 10 บาทต่อกิ โลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นเป็ น 13 บาทต่อกิ โลกรัม ผล
การวิเคราะห์ พ บว่าเมื่ อ ราคาข้าวเพิ่ ม ขึ้ น ท าให้ แผนการผลิ ตพื ช เปลี่ ย นแปลงไปจากแผนการผลิ ต
พื้นฐานมาก ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง มีการปลูกพืชที่หลายหลายมากขึ้นในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะ
การปลู ก ข้าวเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ง ข้าวเหนี ยวนาปี และข้า วเจ้านาปี มี ก ารปลู ก ข้าวเหนี ย วนาปี 9,213 ไร่ จาก
แผนการผลิ ตเดิ มที่ไม่มีการปลูกข้าวเหนี ยวนาปี เลย ปลูกข้าวเจ้านาปี เพิ่มเป็ น 8,334ไร่ จากแผนการ
ผลิ ต พื ช พื้ น ฐาน 7,533 ไร่ มี ก ารปลู ก ข้าวโพดเมล็ ด พัน ธุ์ รุ่น ที่ 1 จ านวน 5,093 ไร่ จากที่ ไ ม่ มี ใ น
แผนการผลิ ตพื้นฐาน และปลูกถัว่ เหลื องรุ่ นที่ 1 จานวน 8,173 ไร่ ลดลงจากแผนการผลิ ตพื้นฐานที่
ปลูกถึง 23,280 ไร่ ส่ วนในฤดูแล้งมีการแนะนาให้ปลูกพืชเพียง 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์รุ่นที่
2 จานวน 12,142 ไร่ จากแผนการผลิ ตพื้ น ฐานที่ ป ลู กเพี ยง 1,173 ไร่ และถั่วเหลื องรุ่ น ที่ 2 จานวน
1,092ไร่ เท่ากับแผนการผลิตพื้นฐาน แต่ไม่มีการปลูกกระเทียมเลยต่างจากแผนการผลิตพืชพื้นฐานที่
มีการปลูกกระเทียม 10,969 ไร่ (ตารางที่ 6.8)
สาเหตุที่ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของแผนการผลิ ตเกิ ดจากการที่ในฤดูฝนมีการผลิ ต
ข้าวเพิ่มขึ้น ทั้งในส่ วนของข้าวเจ้านาปี และข้าวเหนี ยวนาปี ส่ งผลให้ในฤดูฝนมีการใช้เงินทุนเพิ่มมาก
ขึ้นจากแผนการผลิตพื้นฐานที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูกเฉพาะถัว่ เหลื องซึ่ งมีตน้ ทุนในการผลิตต่าที่สุดเมื่อ
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เปรี ยบเทียบกับการปลูกพืชนิ ดอื่นๆ เมื่อเพิ่มการผลิตข้าวซึ่ งมีตน้ ทุนในการผลิตสู งกว่าถัว่ เหลืองจึงทา
ให้ในฤดูฝนมีการใช้เงินทุนที่มากขึ้นส่ งผลให้ในฤดูแล้งมีจานวนเงิ นทุ นที่สามารถนามาใช้เพื่อการ
ผลิตพืชลดลง จึงเกิ ดการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตในฤดูแล้ง ซึ่ งแต่เดิมเน้นการปลู กกระเทียมที่ ให้
รายได้สูงที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับการปลูกพืชชนิ ดอื่นๆ แต่เมื่อเงินทุนสาหรับการผลิตในฤดูแล้งลด
จานวนลง แผนการผลิ ตพื ชที่เหมาะสมจึงเปลี่ ยนไปโดยแนะนาให้ ปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ และถัว่
เหลืองทดแทนการปลูกกระเทียมที่มีตน้ ทุนที่สูงกว่าพืชชนิดอื่น
ตารางที่ 6.8 แผนการผลิ ต พื ชที่ เหมาะสมเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงราคาข้าวเหนี ยวนาปี จาก 10 บาท/
กิ โลกรั ม เป็ น 13 บาท/กิ โลกรั ม และข้าวเจ้านาปี จาก 12 บาท/กิ โลกรั ม เป็ น 14 บาท/
กิโลกรัม
พืช
ฤดูฝน
ข้าวเหนียวนาปี
ข้าวเจ้านาปี
ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ถัว่ เหลือง
รวม
ฤดูแล้ง
ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์
กระเทียม
ถัว่ เหลือง
รวม
ที่มา: จากการวิเคราะห์

แบบจาลองพืน้ ฐาน

แผนการผลิตทีเ่ ปลีย่ นแปลงราคาข้ าว

7,533
23,280
30,813

9,213
8,334
5,093
8,173
30,813

1,173
10,969
1,092
13,234

12,142
1,092
13,234

จากการวิเคราะห์ ความอ่อนไหวของการเปลี่ ยนแปลงราคาทั้งในกรณี ของกระเที ยมและข้าว
พบว่าทั้ง 2 กรณี มีการเปลี่ ยนแปลงแผนการผลิ ตที่เหมาะสมแตกต่างกัน กรณี ของกระเทียมจะส่ งผล
เฉพาะแผนการผลิตในฤดูแล้งเท่านั้น เนื่องจากกระเทียมมีการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ซึ่งแผนการผลิตพืช
ที่เหมาะสมในฤดู ฝนจะเหมือนแผนการผลิ ตพืชในแบบจาลองพื้นฐาน กับฤดูเมื่อราคากระเทียมลด
ต่าลง จะส่ งผลต่อแผนการผลิตพืชที่เหมาะสม โดยจะมีการลดการปลูกกระเทียมลง แล้วปลูกพืชอื่น
ทดแทน เช่ น การปลู กข้าวโพดเมล็ดพัน ธุ์ทดแทนการปลูกกระเทียม เมื่ อกระเที ยมมี ราคาต่ าลง แต่
ในทางกลับกันเมื่อราคากระเทียมเพิ่มขึ้นก็ไม่ทาให้แผนการผลิตเปลี่ยนแปลงไป เนื่ องจากในแผนการ
ผลิตพื้นฐานมีการใช้ทรัพยากรเต็มที่เพื่อปลูกกระเทียมอย่างเต็มศักยภาพแล้ว โดยเฉพาะเงินทุนในการ
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ผลิตพืช เนื่ องจากกระเที ยมเป็ นพืชที่มีตน้ ทุนการผลิตสู งที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับพืชชนิ ดอื่นๆ จึงไม่
สามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกกระเทียมได้อีกภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัด และเงื่อนไขของเป้ าหมายด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านปริ มาณการใช้สารเคมี ปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีและปริ มาณการใช้น้ าในฤดูแล้ง
แต่ในกรณี ของราคาข้าวที่เพิ่มขึ้นนั้นส่ งผลให้แผนการผลิตทั้ง 2 ฤดู เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการ
ปลุกพืชหลากหลายกว่าแผนการผลิตพืชพื้นฐาน มีการปลูกข้าวเพิ่มขึ้นทั้งข้าวเหนี ยวนาปี และข้าวเจ้า
นาปี และมี ก ารปลู ก ข้าวโพดเมล็ ด พัน ธุ์ สาเหตุ ที่ มี ก ารปลู ก ข้า วเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ องมาจากข้าวมี ก ารใช้
ทรัพยากรในการใกล้เคียงกับถัว่ เหลื อง ทั้งในด้านต้นทุน สารเคมี ปุ๋ ยเคมี และแรงงาน เมื่อราคาข้าว
เพิ่มสู งขึ้ นทาให้ผลตอบแทนจากการปลู กข้าวสู งขึ้ นตาม แผนการผลิ ตจึ งแนะนาให้มีการปลู กข้าว
เพิ่มขึ้นและลดการปลูกถัว่ เหลื องที่มีรายได้ต่ ากว่า สาหรับในฤดูแล้งที่มีการปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์
เพิ่มขึ้นมากจนไม่ปลูกกระเทียมเลย เนื่องมาจากในฤดูฝนมีการใช้เงินทุนเพื่อการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นทาให้
เงินทุนสาหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้งมีจานวนน้อยลง การผลิตพืชในฤดูแล้งจึงต้องเลือกผลิตพืชที่มี
ต้นทุ นต่ าแต่ขณะเดี ยวกันก็ให้ผลตอบแทนที่ ดี ดังนั้นจึงมี การเลื อกปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์มากกว่า
การผลิตถัว่ เหลืองที่แม้จะมีตน้ ทุนการผลิตต่า แต่ก็ให้ผลตอบแทนต่าด้วย
25000

พืน้ ที่ (ไร่ )

23,280

แผนการผลิตพืชที่เหมาะสม

20000
15000

10,000 10,969

11,345
7,533

10000
5000

0

566

พื้นที่ปลูกจริ ง

7,000
2,975
0

3,616

0

0

1,173

867 1,092 2,084

ชนิดพืช

ภาพที่ 6.1 พื้นที่ปลูกตามแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมแบบหลายเป้ าหมาย
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23,280 23,280 23,280

25,000

แบบจาลองพื้นฐาน
กระเทียมราคา 12 บาท/กก.

20,000
15,000

9,197

7,533 7,533 7,533

10,000
5,000

1,173

กระเทียมราคา 25 บาท/กก.

10,969 10,969

1,173

2,945

1,092 1,092 1,092

พืช

0

ภาพที่ 6.2 แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมกรณี มีการเปลี่ยนแปลงราคากระเทียม

25000

พืน้ ที่ (ไร่ )

23,280
แบบจาลองพื้นฐาน
แผนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงราคาข้าว

20000
15000

12,142
9,213

10000

7,533

8,334

10,969

8,173

5,093
5000
0

1,173

0

0

1,092 1,092

ชนิดพืช

0

ภาพที่ 6.3 แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมของกลุ่มเกษตรกรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาเหนียวนาปี จาก
10 บาท/กิโลกรัม เป็ น 13 บาท/กิโลกรัม และข้าวเจ้านาปี จาก 12 บาท/กิโลกรัม เป็ น 14
บาท/กิโลกรัม
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