บทที่ 7
สรุป วิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ
7.1 สรุ ป
การศึกษาครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ลุ่มน้ ายวมตอนล่าง อาเภอแม่
สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี การเพาะปลูก 2554/55 โดยเก็บข้อมูล 2 ส่ วน คือ ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรื อนตัวอย่างในพื้นที่ ศึกษา จานวน 180 ตัวอย่าง และข้อมูลความคิดเห็นของผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยจากการเกษตรอันได้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่ งข้อมูล
ความคิ ดเห็ นจะถู กแปลงเป็ นค่าน้ าหนักความสาคัญของวัตถุ ป ระสงค์ในการผลิ ตพืชเพื่ อใช้ในการ
วิเคราะห์ หาแผนการผลิ ตพืชด้วยแบบจาลองหลายเป้ าหมายแบบถ่ วงน้ าหนัก (weighted multi-goal
programming model: WMGP)
ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมส่ วนใหญ่พบว่า เกษตรกรตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง
41-60 ปี (ร้อยละ 66) มีระดับการศึกษาที่ต่ าคือ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4- 6 (ร้อยละ
52) แต่เกษตรกรก็สามารถอ่านออกและเขียนได้ ครัวเรื อนตัวอย่างเกื อบทั้งหมดนับถื อศาสนาพุทธ
(ร้อยละ 99) ครัวเรื อนส่ วนใหญ่มีสมาชิ ก 4 คน (ร้อยละ 40) ทาการเกษตรเป็ นอาชีพหลัก (ร้อยละ 94)
มีครัวเรื อนตัวอย่างเพียง ร้อยละ 5.56 เท่านั้นที่ทาการเกษตรเป็ นอาชี พเสริ ม มีแรงงานครัวเรื อนในภาค
การเกษตรครัวเรื อนละ 2 คน (ร้อยละ 76) แต่มีพ้ืนที่ทากินเฉลี่ย 5.26 ไร่ ต่อครัวเรื อน พื้นที่การเกษตร
ส่ วนใหญ่เป็ นของตนเอง (ร้อยละ 64) รองลงมาเป็ นที่เช่ า (ร้อยละ 27) โดยเสี ยค่าเช่าเฉลี่ย 3,223 บาท
ต่อไร่ และที่ ดินส่ วนใหญ่ เกษตรกรก็ ไม่ มีเอกสารสิ ท ธิ์ ในการถื อครอง (ร้ อยละ 47) มี เกษตรกรที่ มี
เอกสารสิ ท ธิ์ คื อโฉนดที่ ดินเพี ยงร้ อยละ 40 ที่ เหลื อร้ อยละ 13 เป็ นเอกสารสิ ท ธิ์ ชั่วคราวที่ ส่ วนงาน
ราชการจัดสรรให้ทากิ นเท่านั้น เนื่ องด้วยพื้นที่ ราบลุ่ มน้ ายวมตอนล่ างมี การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ
ประเทศตามทิ ศทางการไหลของแม่ น้ ายวม และบางพื้ นที่ ยงั อยู่ในเขตป่ าสงวนจึ งไม่ส ามารถออก
โฉนดที่ดินให้กบั เกษตรกรได้
ครัวเรื อนเกษตรกรในพื้นที่มีรายได้หลักมาจากการปลูกพืชผลทางการเกษตร และรับจ้างทัว่ ไป
ในภาคการเกษตรหลังจากเพาะปลูกพืชของตนเองเสร็ จสิ้ น หรื อช่ วงที่ว่างเว้นจากการเกษตรทาให้มี
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รายได้เฉลี่ ย 53,739 บาทต่อครัวเรื อน เกษตรกรส่ วนใหญ่ มีการฝากเงิ นกับสหกรณ์ ออมทรั พ ย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี ยน แต่ไม่นิยมฝากออมทรัพย์กบั ธนาคาร และได้เก็บออมเงินสดไว้ที่ตนเองอีกส่ วน
หนึ่ง ทาให้เกษตรกรมีเงินทุนของตนเองในการเพาะปลูกพืชเฉลี่ยครัวเรื อนละ 20,377 บาทต่อปี และมี
การกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินเฉลี่ย 26,250 บาทต่อปี โดยเกษตรกรกูย้ ืมเงินจากกองทุนหมู่บา้ นมาก
ที่สุด รองลงมากูย้ มื จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
การตัดสิ นใจเพาะปลูกพืชของเกษตรกรแต่ละครั้งในรอบปี นั้น ส่ วนใหญ่เกษตรกรจะตัดสิ นใจ
เลือกชนิดพืชด้วยตนเอง ซึ่งมักจะเลือกพืชที่ตนเองมีความชานาญในการเพาะปลูกหรื อเคยปลูกมาบ้าง
แล้ว นอกจากตัดสิ นใจด้วยตนเองแล้วพบว่ามีการปรึ กษาคนในครอบครัว เช่ น สามีหรื อเพื่อช่ วยกัน
ตัดสิ นใจเลือกชนิ ดพืชที่จะปลูก ในขณะที่เกษตรกรบางส่ วนจะรับการแนะนาจากตัวแทนบริ ษทั หรื อ
ร้านจาหน่ายวัสดุทางการเกษตรในการปลูกพืช โดยมักเปรี ยบเทียบจากต้นทุน ผลตอบแทน และความ
เสี่ ยงจากการผลิตพืชเป็ นสาคัญ ดังนั้นในการสร้างแบบจาลองที่เหมาะสมเพื่อการวางแผนการผลิตใน
พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ายวมตอนล่ างจึ งมี ก ารก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ห ลายๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิ จ สั งคม และ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจเลื อกชนิ ดพื ช ที่ จะเพาะปลู กในรอบปี และวัตถุ ประสงค์
เหล่ านี้ จะถู ก พิ จารณาโดยกลุ่ ม ผูท้ ี่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งกับ การเพาะปลู ก พื ช ในพื้ น ที่ 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม
เกษตรกรและกลุ่มเจ้าหน้าที่ดว้ ยวิธีการตัดสิ นใจตามลาดับชั้น
ผลของการประชุ มหารื อและให้ค่าน้ าหนักผ่านโปรแกรม รตส.ของกลุ่มของเกษตรกร พบว่า
เกษตรกรให้ น้ าหนัก วัตถุ ป ระสงค์ด้านเศรษฐกิ จสู ง ที่ สุ ด (0.625) รองลงมาคื อ วัต ถุ ป ระสงค์ด้า น
สิ่ งแวดล้อม (0.238) และท้ายสุ ดคือวัตถุ ประสงค์ด้านสังคม (0.136) เมื่อพิจารณาวัตถุ ประสงค์ย่อย
พบว่ากลุ่ ม เกษตรกรให้ ค วามส าคัญ กับ วัตถุ ป ระสงค์เกี่ ย วกับ รายได้เหนื อ ต้น ทุ น เงิ น สดมากที่ สุ ด
(0.500) เนื่ องจากรายได้หลักของเกษตรกรได้จากการขายพื ช ผลทางการเกษตรดังนั้นเกษตรกรจึ ง
พิ จ ารณารายได้เป็ นอัน ดับ แรก รองลงมาคื อ วัต ถุ ป ระสงค์เ กี่ ย วกับ การจ้า งงานในพื้ น ที่ (0.238)
ความสาคัญลาดับที่ 3 คือวัตถุประสงค์เกี่ ยวกับต้นทุนการผลิ ตต่ า (0.125) ลาดับที่ 4 คือวัตถุประสงค์
การใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิ ตต่า (0.087) ลาดับที่ 5 ได้แก่วตั ถุ ประสงค์การใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรต่ า
(0.035) และลาดับสุ ดท้ายคือวัตถุประสงค์การใช้น้ าต่า (0.014)
ผลการประชุ ม หารื อ กับ เจ้า หน้ าที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ได้แก่ เจ้าหน้า ที่ จากฝ่ ายจัดส่ งน้ าและ
บ ารุ ง รั ก ษาที่ 2 โครงการชลประทานแม่ ฮ่อ งสอน ส านัก งานชลประทานที่ 1 เจ้า หน้ าที่ ส่ ง เสริ ม
การเกษตรอาเภอแม่สะเรี ยง เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรประจาตาบล และเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนา
ที่ดินอาเภอแม่สะเรี ยง เจ้าหน้าที่สานักงานพื้นที่อนุ รักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรี ยง พบว่าเจ้าหน้าที่ ได้ให้
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ความส าคัญ กับ วัต ถุ ป ระสงค์ท างด้านเศรษฐกิ จมากที่ สุ ด (0.550) รองลงมาคื อ วัตถุ ป ระสงค์ด้า น
สิ่ งแวดล้อม (0.240) และสุ ดท้ายวัตถุ ประสงค์ดา้ นสังคม (0.210) เมื่อพิจารณาลาดับความสาคัญของ
วัต ถุ ป ระสงค์ย่อ ยต่ างๆ โดยที่ รายได้เหนื อ ต้น ทุ น เงิ น สดยัง คงมี ค วามส าคัญ มากที่ สุ ด มี น้ า หนัก
ความสาคัญเท่ากับ 0.367 รองลงมาคือการจ้างงานในพื้นที่เท่ากับ 0.210 และการผลิตให้มีตน้ ทุนเงิ น
สดต่ าเท่ากับ 0.183 ซึ่ งคล้ายกับลาดับความสาคัญที่เกษตรกรได้ให้ไว้ โดยให้ค่าน้ าหนักความสาคัญ
ของปริ มาณการใช้น้ าต่าเท่ากับ 0.127 รองลงมาคือปริ มาณการใช้สารเคมีการเกษตรเท่ากับ 0.080 และ
ท้ายสุ ดปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีเท่ากับ 0.034
แผนการผลิตพืชโดยใช้แบบจาลองหลายเป้ าหมายแบบถ่วงน้ าหนักด้วยค่าถ่วงน้ าหนักจากกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องกับการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ ายวม และกลุ่มเกษตรกร พบว่ามี แผนการผลิ ตพืชที่
เหมาะสมของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน โดยแผนการผลิ ตพื ชที่ เหมาะสมแนะนาให้ ปลูกพืชเพี ยง 2
ชนิดในฤดูฝน คือ ข้าวเจ้านาปี ที่ปลูกเพื่อให้เพียงพอสาหรับเก็บไว้บริ โภคในครัวเรื อนเท่านั้น และถัว่
เหลื องซึ่ งปลู ก ในพื้ นที่ ก ารเกษตรที่ เหลื อทั้งหมด ส าหรับฤดู แล้งแนะนาให้ปลู ก พื ช 3 ชนิ ด ได้แก่
ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ กระเที ยม และถัว่ เหลื อง โดยมีพ้ืนที่ ปลูกกระเที ยมมากที่สุด เนื่ องจากกระเทียม
เป็ นพืชที่ให้ผลตอบแทนสู งที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับพืชชนิ ดอื่นๆ ซึ่ งการปลูกพืชตามแผนการผลิตพืช
ที่เหมาะสมทาให้มีรายได้สุทธิ 342 ล้านบาท
แบบจาลองหลายเป้ าหมายแบบถ่วงน้ าหนักที่ใช้ในการวิเคราะห์แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมใน
พื้นที่ลุ่มน้ ายวมตอนล่าง ที่ประกอบด้วยค่าน้ าหนักของกลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม มีแผนการผลิ ต
พืชที่เหมาะสมเหมือนกัน และมีการใช้ทรัพยากรในการผลิตในจานวนที่เท่ากัน เนื่องมาจากค่าน้ าหนัก
ของเป้ าหมายหลัก เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน โดยให้ ค วามส าคัญ กับ น้ า หนัก ของเป้ าหมายด้า น
เศรษฐกิ จมากที่สุด รองลงลงมาคือด้านสังคม และให้น้ าหนักด้านสิ่ งแวดล้อม แม้วา่ ในเป้ าหมายย่อย
จะมีค่าน้ าหนักที่แตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่ม แต่ก็ไม่ทาให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเบี่ยงเบนแตกต่าง
กันมากจนส่ งผลให้แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมของทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน
สาหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจาลองหลายเป้ าหมายในการวางแผนการผลิตพืชที่
เหมาะสมเชิ งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ ายวมตอนล่าง กรณี เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านนโยบายของรัฐบาล เช่น การประกันราคา ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงนี้ จะส่ งผลต่อแผนการผลิตพืช
แตกต่างกันไป การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจาลองหลายเป้ าหมายในการวางแผนการผลิตพืช
ที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ ายวมตอนล่าง กรณี เกิดการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งจะส่ งผลต่อแผนการผลิตพืชดังนี้ คือ
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กรณี มีการเปลี่ยนแปลงราคากระเทียม 2 กรณี คือ 1) ราคากระเทียมตกต่า 12 บาทต่อกิโลกรัม
และ 2) กรณี ที่รัฐบาลมีการแทรกแซงราคาเป็ น 25 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาเดิม 17.50-18.50 บาทต่อ
กิโลกรัม ผลการศึกษาพบว่ากรณี ที่มีการแทรกแซงราคาจากรัฐบาลมีแผนการผลิตเหมือนกับแผนการ
ผลิตพื้นฐานทุกประการ โดยในช่วงฤดูฝนแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมของทั้ง 3 กลุ่ม มีการปลูกข้าว
เจ้านาปี และปลูกถัว่ เหลื องรุ่ นที่ 1 แต่ในฤดูแล้งพบว่าแผนการผลิตทั้งหมดมีความเหมือนกันในด้าน
ชนิ ดพืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์รุ่นที่ 2 ถัว่ เหลืองรุ่ นที่ 2 และกระเทียม แต่แผนการผลิตพืช
กรณี ที่ราคากระเทียมตกต่าแนะนาให้ปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์เพิม่ ขึ้น และลดการปลูกกระเทียมลง
กรณี ราคาข้าวเหนี ยวนาปี และข้าวเจ้านาปี มี การประกันราคาขั้นต่ า หรื อมี การแทรกแซงจาก
รั ฐบาล ซึ่ งท าให้มี ราคาเพิ่ ม ขึ้ น จากข้าวเจ้านาปี ราคา 12 บาทต่ อกิ ดลกรั ม เพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 14 บาทต่ อ
กิ โ ลกรั ม และจากข้า วเหนี ย วราคา 10 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 13บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม ผลการ
วิเคราะห์ พบว่าเมื่อราคาข้าวเพิ่มขึ้นทาให้แผนการผลิ ตพืชเปลี่ ยนแปลงไปจากแผนการผลิ ตพื้นฐาน
มาก มีการปลูกพืชที่หลายหลายมากขึ้นในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะการปลูกข้าวเพิ่มขึ้นทั้งข้าวเหนี ยวนา
ปี และข้าวเจ้านาปี มีการปลูกข้าวเหนียวนาปี ข้าวเจ้านาปี ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์รุ่นที่ 1 และถัว่ เหลืองรุ่ น
ที่ 1 ส่ วนในฤดูแล้งมีการแนะนาให้ปลูกพืชเพียง 2 ชนิ ด ได้แก่ ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์รุ่นที่ 2 ซึ่ งต่างจาก
แผนการผลิตพืชพื้นฐานที่เน้นการปลูกกระเทียม
7.2 วิจารณ์ผลการศึกษา
7.2.1 ผลที่ได้จากการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มีการกาหนดเป้ าหมายที่ใช้ในแบบจาลองไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะมี
การประชุ มหารื อเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้ให้ค่าน้ าหนักตามความคิดเห็ นของกลุ่ม
ต่ า งๆ ต่ อ ประเด็ น ด้านเป้ าหมายที่ ไ ด้ก าหนดไว้ โดยพิ จ ารณาเป้ าหมายจากข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่ ไ ด้มี
การศึกษาถึงเป้ าหมายการผลิตพืชของเกษตรกร อย่างไรก็ตามได้มีการกาหนดเป้ าหมายหลักในด้าน
เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ งมี ค วามส าคัญ ต่ อ การผลิ ต พื ช ในพื้ น ที่ เป้ าหมายหลัก นั้ น
ประกอบด้วย 6 เป้ าหมายย่อย ได้แก่ เป้ าหมายด้านรายได้สุทธิ ด้านการใช้เงินทุน ด้านการใช้แรงงาน
ในพื้นที่ ด้านการใช้สารเคมี ด้านการใช้ปุ๋ยเคมี และด้านการใช้น้ า ซึ่ งค่าน้ าหนักของแต่ละเป้ าหมายก็
มาจากผูเ้ กี่ยวข้องทั้งเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องกับการเกษตร แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมที่ได้
จากการพิจารณาเป้ าหมายต่างๆ พร้ อมกันสามารถบ่งบอกถึ งความเหมาะสมของการเลื อกชนิ ดพืชที่
ปลู ก ให้ ต รงกับ ความต้อ งการและความตระหนัก ในด้า นการใช้ท รั พ ยากรต่ า งๆ ซึ่ งแตกต่ า งการ
ตัดสิ นใจผลิตพืชโดยปกติที่อาจมีเป้ าหมายเพียงแค่เป้ าหมายเดียวเท่านั้น
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อนึ่ งการพิ จารณาเป้ าหมายจากข้อมู ลทุ ติยภู มิค รั้ งนี้ อาจท าให้ได้เป้ าหมายที่ ไม่ ตรงกับ ความ
ต้อ งการของกลุ่ ม บางเป้ าหมายจึ ง ถู ก ละเลยและไม่ ไ ด้รับ ความสนใจ โดยเฉพาะเป้ าหมายด้า น
สิ่ งแวดล้อมที่ เกษตรกรยังไม่ได้ตระหนักถึ งความสาคัญต่อผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้นในการผลิ ตพืชใน
พื้นที่ มากนัก หากได้มี การกาหนดเป้ าหมายร่ วมกันก่ อนจะทาให้ส ามารถกาหนดเป้ าหมายและให้
ความสาคัญกับเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ ยวข้องกับการเกษตรในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น และในแบบจาลองครั้งนี้ ใช้ค่าถ่วงน้ าหนักจากผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย 2 กลุ่มด้วยกัน คือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเจ้าหน้าที่ เพื่อต้องการเปรี ยบเทียบให้เห็ นถึงความ
คิดเห็ นของทั้งสองกลุ่มต่อการผลิ ตพืชในพื้นที่ สาหรับใช้ในการวางแผนการผลิ ต แต่เนื่ องจากความ
คิดเห็ นของทั้ง 2 กลุ่ ม ส่ วนใหญ่ มีความคล้ายคลึ งกัน แม้จะมี บางส่ วนที่ แตกต่างกันบ้าง ทาให้โดย
ภาพรวมรวมแล้วทาให้ให้ได้แบบจาลองที่ได้ไม่มีความแตกต่างกัน
7.2.2 แบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา
การศึ กษาในครั้ งนี้ ได้แบ่งการวิเคราะห์ ออกเป็ น 3 พื้ นที่ ตามลักษณะที่ ดินและแหล่ งน้ า แต่
ไม่ได้แบ่งแยกตามกลุ่มดิน ซึ่ งการวิเคราะห์ตามกลุ่มดิ นจะสามารถจาแนกประเภทของพืชที่สามารถ
ทาการเพาะปลูกได้ดีกว่า เพราะแต่ละกลุ่มดินมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน จะมีความเหมาะสมต่อพืชแต่
ละชนิดแตกต่างกัน
การศึ กษาเพื่อหาแผนการผลิ ตที่ เหมาะสมในครั้งนี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่จากจากการเก็บ
ข้อมูลปฐมภูมิ ณ ช่ วงเวลาหนึ่ งเท่านั้น และเป็ นข้อมูลตลอดทั้งปี การผลิ ต ข้อมูลบางส่ วนเกษตรกรก็
ไม่สามารถจะระบุ ได้แน่ ชัด ซึ่ งข้อมูลก็มีการเปลี่ ยนแปลงตามวันและเวลา เช่ น ข้อมูลราคาผลผลิ ต
การนามาวิเคราะห์น้ นั จึงใช้เป็ นค่าเฉลี่ ย ซึ่ งอาจคลาดเคลื่ อน และในแบบจาลองครั้งนี้ ไม่ได้นาความ
เสี่ ยง รวมถึงข้อจากัดทางด้านตลาดเข้ามาพิจารณาด้วย
7.3 ข้ อเสนอแนะ
7.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมครั้งนี้ มีการแนะนาให้ปลูกกระเทียมมากกว่าแผนการผลิ ตจริ ง
ในพื้นที่ แต่เนื่ องจากพื้นที่ลุ่มน้ ายวมตอนล่างในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพในการ
ปลูกกระเทียม และเกษตรกรมีความชานาญในการปลูกกระเทียม แต่เนื่ องจากปั จจุบนั มีการเปิ ดเสรี
ทางการค้ากับประเทศจีน ซึ่ งส่ งผลให้ราคากระเทียมภายในประเทศตกต่าและมีความผันผวนของราคา
สู ง มาก ในขณะที่ มี ต้นทุ น การผลิ ต สู ง จึ ง ไม่ ส ามารถแข่ งขัน กับ กระเที ยมจากประเทศจี น ได้ การ
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สนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม เทคโนโลยีก ารผลิ ต ให้ เกษตรกรลดต้น ทุ น การผลิ ต ลง จะสามารถท าให้
เกษตรกรผูป้ ลูกกระเทียมสามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดภายในประเทศได้ รวมถึงการให้ความรู ้กบั
เกษตรกรในการวางแผนการผลิ ตเพื่อให้ผลผลิ ตออกสู่ ตลาดในระยะที่ตลาดมีความต้องการสู ง ทั้งนี้
การนาแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมไปใช้จึงต้องคานึ งถึงความสอดคล้องของช่วงเวลาและสภาพพื้นที่
ที่จะนาไปใช้ หากทาตามแผนการผลิตในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมก็จะทาให้ผลผลิตที่ได้ลน้ ตลาดและ
ประสบกับปั ญหาราคาผลผลิตตกต่าได้
7.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการรวบรวมข้อมูลการผลิตพืชในระยะเวลาเพียงช่วงสั้นๆ แต่
ข้อมูลบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงตลอด หากต้องการให้แผนการผลิตพืชก่อให้เกิดความยัง่ ยืนในด้าน
ต่างๆ แบบจาลองที่ใช้อาจต้องมีระยะเวลานานหลายปี ซึ่ งต้องใช้แบบจาลองที่มีลกั ษณะเป็ น
แบบจาลองที่มีระยะเวลานานหลายปี อันจะแสดงให้เห็นถึงความยัง่ ยืนได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
2) การวางแผนการผลิตพืชในพื้นที่ลุ่มน้ ายวมตอนล่างไม่ได้นาเอาความเสี่ ยงในการผลิต
เข้ามาพิจารณาด้วย ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปผูว้ างแผนการผลิตควรจะทาการศึกษาด้วยว่าในพื้นที่น้ นั
มีความเสี่ ยงหรื อความแปรปรวนทางด้านรายได้หรื อไม่ ถ้าในพื้นที่น้ นั มีความเสี่ ยงมาก ผูว้ างแผนการ
ผลิตควรจะนาความเสี่ ยงมาพิจารณาเป็ นปัจจัยหนึ่งในการผลิตด้วย
3) ในการวางแผนการผลิตพืช นอกจากจะคานึงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดแล้ว สิ่ งที่ตอ้ งให้ความสาคัญและไม่ควรมองข้าม คือ ข้อจากัดทางด้าน
การตลาด ซึ่งจะต้องคานึงถึงเมื่อมีการวางแผนการผลิต ควรจะศึกษาถึงความต้องการของตลาดของ
พืชแต่ละชนิดที่จะทาการวางแผนด้วยว่ามีโครงสร้างและแนวโน้มทางการตลาดอย่างไร ซึ่งจะเป็ น
แนวทางในการวางแผนการผลิตพืชอายุส้ นั ในพื้นที่ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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