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บทที ่7 

สรุป วจิารณ์และข้อเสนอแนะ 

7.1 สรุป 

การศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเกษตรกรท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีลุ่มน ้ ายวมตอนล่าง อ าเภอแม่
สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ปีการเพาะปลูก 2554/55 โดยเก็บขอ้มูล 2 ส่วน คือ ขอ้มูลสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนตวัอยา่งในพื้นท่ีศึกษา จ านวน 180 ตวัอยา่ง และขอ้มูลความคิดเห็นของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียจากการเกษตรอนัไดแ้ก่เกษตรกรและเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร ซ่ึงขอ้มูล
ความคิดเห็นจะถูกแปลงเป็นค่าน ้ าหนักความส าคญัของวตัถุประสงค์ในการผลิตพืชเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์หาแผนการผลิตพืชด้วยแบบจ าลองหลายเป้าหมายแบบถ่วงน ้ าหนัก (weighted multi-goal 
programming model: WMGP)  

ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมส่วนใหญ่พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 
41-60 ปี (ร้อยละ 66) มีระดบัการศึกษาท่ีต ่าคือจบการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4- 6 (ร้อยละ 
52) แต่เกษตรกรก็สามารถอ่านออกและเขียนได ้ครัวเรือนตวัอย่างเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ 
(ร้อยละ 99) ครัวเรือนส่วนใหญ่มีสมาชิก 4 คน (ร้อยละ 40) ท าการเกษตรเป็นอาชีพหลกั (ร้อยละ 94) 
มีครัวเรือนตวัอยา่งเพียง ร้อยละ 5.56 เท่านั้นท่ีท าการเกษตรเป็นอาชีพเสริม มีแรงงานครัวเรือนในภาค
การเกษตรครัวเรือนละ 2 คน (ร้อยละ 76) แต่มีพื้นท่ีท ากินเฉล่ีย 5.26 ไร่ต่อครัวเรือน พื้นท่ีการเกษตร
ส่วนใหญ่เป็นของตนเอง (ร้อยละ 64) รองลงมาเป็นท่ีเช่า (ร้อยละ 27) โดยเสียค่าเช่าเฉล่ีย 3,223 บาท
ต่อไร่ และท่ีดินส่วนใหญ่เกษตรกรก็ไม่มีเอกสารสิทธ์ิในการถือครอง (ร้อยละ 47) มีเกษตรกรท่ีมี
เอกสารสิทธ์ิคือโฉนดท่ีดินเพียงร้อยละ 40 ท่ีเหลือร้อยละ 13 เป็นเอกสารสิทธ์ิชั่วคราวท่ีส่วนงาน
ราชการจดัสรรให้ท ากินเท่านั้น เน่ืองด้วยพื้นท่ีราบลุ่มน ้ ายวมตอนล่างมีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
ประเทศตามทิศทางการไหลของแม่น ้ ายวม และบางพื้นท่ียงัอยู่ในเขตป่าสงวนจึงไม่สามารถออก
โฉนดท่ีดินใหก้บัเกษตรกรได ้ 

ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีมีรายไดห้ลกัมาจากการปลูกพืชผลทางการเกษตร และรับจา้งทัว่ไป
ในภาคการเกษตรหลงัจากเพาะปลูกพืชของตนเองเสร็จส้ิน หรือช่วงท่ีว่างเวน้จากการเกษตรท าให้มี
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รายได้เฉล่ีย 53,739 บาทต่อครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่มีการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละ
สหกรณ์เครดิตยเูนียน แต่ไม่นิยมฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร และไดเ้ก็บออมเงินสดไวท่ี้ตนเองอีกส่วน
หน่ึง ท าใหเ้กษตรกรมีเงินทุนของตนเองในการเพาะปลูกพืชเฉล่ียครัวเรือนละ 20,377 บาทต่อปี และมี
การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเฉล่ีย 26,250 บาทต่อปี โดยเกษตรกรกูย้ืมเงินจากกองทุนหมู่บา้นมาก
ท่ีสุด รองลงมากูย้มืจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์การเกษตร  

การตดัสินใจเพาะปลูกพืชของเกษตรกรแต่ละคร้ังในรอบปีนั้น ส่วนใหญ่เกษตรกรจะตดัสินใจ
เลือกชนิดพืชดว้ยตนเอง ซ่ึงมกัจะเลือกพืชท่ีตนเองมีความช านาญในการเพาะปลูกหรือเคยปลูกมาบา้ง
แลว้ นอกจากตดัสินใจดว้ยตนเองแลว้พบว่ามีการปรึกษาคนในครอบครัว เช่น สามีหรือเพื่อช่วยกนั
ตดัสินใจเลือกชนิดพืชท่ีจะปลูก ในขณะท่ีเกษตรกรบางส่วนจะรับการแนะน าจากตวัแทนบริษทัหรือ
ร้านจ าหน่ายวสัดุทางการเกษตรในการปลูกพืช โดยมกัเปรียบเทียบจากตน้ทุน ผลตอบแทน และความ
เส่ียงจากการผลิตพืชเป็นส าคญั ดงันั้นในการสร้างแบบจ าลองท่ีเหมาะสมเพื่อการวางแผนการผลิตใน
พื้นท่ีลุ่มน ้ ายวมตอนล่างจึงมีการก าหนดวตัถุประสงค์หลายๆ ด้าน ทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจเลือกชนิดพืชท่ีจะเพาะปลูกในรอบปี และวตัถุประสงค์
เหล่าน้ีจะถูกพิจารณาโดยกลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการเพาะปลูกพืชในพื้นท่ี  2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
เกษตรกรและกลุ่มเจา้หนา้ท่ีดว้ยวธีิการตดัสินใจตามล าดบัชั้น  

ผลของการประชุมหารือและให้ค่าน ้ าหนกัผ่านโปรแกรม รตส.ของกลุ่มของเกษตรกร พบว่า
เกษตรกรให้น ้ าหนักวตัถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจสูงท่ีสุด (0.625) รองลงมาคือวตัถุประสงค์ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม (0.238) และทา้ยสุดคือวตัถุประสงค์ด้านสังคม (0.136) เม่ือพิจารณาวตัถุประสงค์ย่อย 
พบว่ากลุ่มเกษตรกรให้ความส าคญักับวตัถุประสงค์เก่ียวกับรายได้เหนือต้นทุนเงินสดมากท่ีสุด 
(0.500) เน่ืองจากรายได้หลกัของเกษตรกรได้จากการขายพืชผลทางการเกษตรดงันั้นเกษตรกรจึง
พิจารณารายได้เป็นอันดับแรก รองลงมาคือวตัถุประสงค์เ ก่ียวกับการจ้างงานในพื้นท่ี (0.238) 
ความส าคญัล าดบัท่ี 3 คือวตัถุประสงค์เก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตต ่า (0.125) ล าดบัท่ี 4 คือวตัถุประสงค์
การใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตต ่า (0.087)  ล าดบัท่ี 5 ไดแ้ก่วตัถุประสงค์การใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรต ่า 
(0.035) และล าดบัสุดทา้ยคือวตัถุประสงคก์ารใชน้ ้าต ่า (0.014)  

ผลการประชุมหารือกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีจากฝ่ายจดัส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษาท่ี 2 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ส านักงานชลประทานท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรอ าเภอแม่สะเรียง เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล และเจา้หนา้ท่ีส านกังานพฒันา
ท่ีดินอ าเภอแม่สะเรียง เจา้หน้าท่ีส านกังานพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 สาขาแม่สะเรียง พบวา่เจา้หน้าท่ีไดใ้ห้
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ความส าคัญกับวตัถุประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจมากท่ีสุด (0.550) รองลงมาคือวตัถุประสงค์ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม (0.240) และสุดทา้ยวตัถุประสงคด์า้นสังคม (0.210) เม่ือพิจารณาล าดบัความส าคญัของ
วตัถุประสงค์ย่อยต่างๆ โดยท่ีรายได้เหนือต้นทุนเงินสดยงัคงมีความส าคัญมากท่ีสุด มีน ้ าหนัก
ความส าคญัเท่ากบั 0.367 รองลงมาคือการจา้งงานในพื้นท่ีเท่ากบั 0.210 และการผลิตให้มีตน้ทุนเงิน
สดต ่าเท่ากบั 0.183 ซ่ึงคลา้ยกบัล าดบัความส าคญัท่ีเกษตรกรไดใ้ห้ไว ้โดยให้ค่าน ้ าหนกัความส าคญั
ของปริมาณการใชน้ ้าต ่าเท่ากบั 0.127 รองลงมาคือปริมาณการใชส้ารเคมีการเกษตรเท่ากบั 0.080 และ
ทา้ยสุดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีเท่ากบั 0.034  

แผนการผลิตพืชโดยใชแ้บบจ าลองหลายเป้าหมายแบบถ่วงน ้ าหนกัดว้ยค่าถ่วงน ้าหนกัจากกลุ่ม
เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรในพื้นท่ีลุ่มน ้ ายวม และกลุ่มเกษตรกร พบว่ามีแผนการผลิตพืชท่ี
เหมาะสมของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั โดยแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมแนะน าให้ปลูกพืชเพียง 2 
ชนิดในฤดูฝน คือ ขา้วเจา้นาปีท่ีปลูกเพื่อให้เพียงพอส าหรับเก็บไวบ้ริโภคในครัวเรือนเท่านั้น และถัว่
เหลืองซ่ึงปลูกในพื้นท่ีการเกษตรท่ีเหลือทั้งหมด ส าหรับฤดูแล้งแนะน าให้ปลูกพืช 3 ชนิด ได้แก่
ขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุ กระเทียม และถัว่เหลือง โดยมีพื้นท่ีปลูกกระเทียมมากท่ีสุด เน่ืองจากกระเทียม
เป็นพืชท่ีให้ผลตอบแทนสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัพืชชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงการปลูกพืชตามแผนการผลิตพืช
ท่ีเหมาะสมท าใหมี้รายไดสุ้ทธิ 342 ลา้นบาท  

แบบจ าลองหลายเป้าหมายแบบถ่วงน ้ าหนกัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมใน
พื้นท่ีลุ่มน ้ ายวมตอนล่าง ท่ีประกอบดว้ยค่าน ้ าหนกัของกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 2 กลุ่ม มีแผนการผลิต
พืชท่ีเหมาะสมเหมือนกนั และมีการใชท้รัพยากรในการผลิตในจ านวนท่ีเท่ากนั เน่ืองมาจากค่าน ้าหนกั
ของเป้าหมายหลักเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ความส าคัญกับน ้ าหนักของเป้าหมายด้าน
เศรษฐกิจมากท่ีสุด รองลงลงมาคือดา้นสังคม และให้น ้ าหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม แมว้า่ในเป้าหมายยอ่ย
จะมีค่าน ้ าหนกัท่ีแตกต่างกนัระหวา่ง 2 กลุ่ม แต่ก็ไม่ท าให้ค่าสัมประสิทธ์ิของความเบ่ียงเบนแตกต่าง
กนัมากจนส่งผลใหแ้ผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมของทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั 

ส าหรับการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจ าลองหลายเป้าหมายในการวางแผนการผลิตพืชท่ี
เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ในพื้นท่ีลุ่มน ้ ายวมตอนล่าง กรณีเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นนโยบายของรัฐบาล เช่น การประกนัราคา ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีจะส่งผลต่อแผนการผลิตพืช
แตกต่างกนัไป การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจ าลองหลายเป้าหมายในการวางแผนการผลิตพืช
ท่ีเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ในพื้นท่ีลุ่มน ้ายวมตอนล่าง กรณีเกิดการเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงจะส่งผลต่อแผนการผลิตพืชดงัน้ี คือ 
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กรณีมีการเปล่ียนแปลงราคากระเทียม 2 กรณี คือ 1) ราคากระเทียมตกต ่า 12 บาทต่อกิโลกรัม 
และ 2) กรณีท่ีรัฐบาลมีการแทรกแซงราคาเป็น 25 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาเดิม 17.50-18.50 บาทต่อ
กิโลกรัม ผลการศึกษาพบวา่กรณีท่ีมีการแทรกแซงราคาจากรัฐบาลมีแผนการผลิตเหมือนกบัแผนการ
ผลิตพื้นฐานทุกประการ  โดยในช่วงฤดูฝนแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมของทั้ง 3 กลุ่ม มีการปลูกขา้ว
เจา้นาปี และปลูกถัว่เหลืองรุ่นท่ี 1 แต่ในฤดูแลง้พบว่าแผนการผลิตทั้งหมดมีความเหมือนกนัในดา้น
ชนิดพืชท่ีปลูก ไดแ้ก่ ขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุรุ่นท่ี 2  ถัว่เหลืองรุ่นท่ี 2 และกระเทียม แต่แผนการผลิตพืช
กรณีท่ีราคากระเทียมตกต ่าแนะน าใหป้ลูกขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุเพิ่มข้ึน และลดการปลูกกระเทียมลง 

กรณีราคาขา้วเหนียวนาปีและขา้วเจา้นาปีมีการประกนัราคาขั้นต ่า หรือมีการแทรกแซงจาก
รัฐบาล ซ่ึงท าให้มีราคาเพิ่มข้ึน จากขา้วเจา้นาปีราคา 12 บาทต่อกิดลกรัม เพิ่มข้ึนเป็น 14 บาทต่อ
กิโลกรัม และจากข้าวเหนียวราคา 10 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มข้ึนเป็น 13บาทต่อกิโลกรัม ผลการ
วิเคราะห์พบวา่เม่ือราคาขา้วเพิ่มข้ึนท าให้แผนการผลิตพืชเปล่ียนแปลงไปจากแผนการผลิตพื้นฐาน
มาก มีการปลูกพืชท่ีหลายหลายมากข้ึนในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะการปลูกขา้วเพิ่มข้ึนทั้งขา้วเหนียวนา
ปีและขา้วเจา้นาปี มีการปลูกขา้วเหนียวนาปี  ขา้วเจา้นาปี ขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุรุ่นท่ี 1 และถัว่เหลืองรุ่น
ท่ี 1 ส่วนในฤดูแลง้มีการแนะน าให้ปลูกพืชเพียง 2 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้วโพดเมล็ดพนัธ์ุรุ่นท่ี 2 ซ่ึงต่างจาก
แผนการผลิตพืชพื้นฐานท่ีเนน้การปลูกกระเทียม  

7.2 วจิารณ์ผลการศึกษา 

7.2.1 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การก าหนดเป้าหมายท่ีใช้ในแบบจ าลองไวล่้วงหน้า ก่อนท่ีจะมี
การประชุมหารือเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเจา้หน้าท่ีไดใ้ห้ค่าน ้ าหนกัตามความคิดเห็นของกลุ่ม
ต่างๆ ต่อประเด็นด้านเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว ้โดยพิจารณาเป้าหมายจากข้อมูลทุติยภู มิท่ีได้มี
การศึกษาถึงเป้าหมายการผลิตพืชของเกษตรกร อย่างไรก็ตามไดมี้การก าหนดเป้าหมายหลกัในดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีความส าคัญต่อการผลิตพืชในพื้นท่ี เป้าหมายหลักนั้ น
ประกอบดว้ย 6 เป้าหมายยอ่ย ไดแ้ก่ เป้าหมายดา้นรายไดสุ้ทธิ ดา้นการใช้เงินทุน ดา้นการใชแ้รงงาน
ในพื้นท่ี ดา้นการใชส้ารเคมี ดา้นการใชปุ๋้ยเคมี และดา้นการใชน้ ้ า ซ่ึงค่าน ้ าหนกัของแต่ละเป้าหมายก็
มาจากผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งเกษตรกรและเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการเกษตร แผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมท่ีได้
จากการพิจารณาเป้าหมายต่างๆ พร้อมกนัสามารถบ่งบอกถึงความเหมาะสมของการเลือกชนิดพืชท่ี
ปลูกให้ตรงกับความต้องการและความตระหนักในด้านการใช้ทรัพยากรต่างๆ ซ่ึงแตกต่างการ
ตดัสินใจผลิตพืชโดยปกติท่ีอาจมีเป้าหมายเพียงแค่เป้าหมายเดียวเท่านั้น 



 

91 

อน่ึงการพิจารณาเป้าหมายจากข้อมูลทุติยภูมิคร้ังน้ีอาจท าให้ได้เป้าหมายท่ีไม่ตรงกบัความ
ต้องการของกลุ่ม บางเป้าหมายจึงถูกละเลยและไม่ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะเป้าหมายด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกษตรกรยงัไม่ได้ตระหนกัถึงความส าคญัต่อผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในการผลิตพืชใน
พื้นท่ีมากนัก หากได้มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนัก่อนจะท าให้สามารถก าหนดเป้าหมายและให้
ความส าคญักบัเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงกบัความตอ้งการของเกษตรกรและเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเกษตรในพื้นท่ีไดดี้ยิ่งข้ึน และในแบบจ าลองคร้ังน้ีใช้ค่าถ่วงน ้ าหนกัจากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 2 กลุ่มดว้ยกนั คือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเจา้หนา้ท่ี เพื่อตอ้งการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความ
คิดเห็นของทั้งสองกลุ่มต่อการผลิตพืชในพื้นท่ี ส าหรับใชใ้นการวางแผนการผลิต แต่เน่ืองจากความ
คิดเห็นของทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกนั แมจ้ะมีบางส่วนท่ีแตกต่างกนับา้ง ท าให้โดย
ภาพรวมรวมแลว้ท าใหใ้หไ้ดแ้บบจ าลองท่ีไดไ้ม่มีความแตกต่างกนั  

7.2.2 แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 พื้นท่ี ตามลักษณะท่ีดินและแหล่งน ้ า แต่
ไม่ไดแ้บ่งแยกตามกลุ่มดิน ซ่ึงการวิเคราะห์ตามกลุ่มดินจะสามารถจ าแนกประเภทของพืชท่ีสามารถ
ท าการเพาะปลูกไดดี้กวา่ เพราะแต่ละกลุ่มดินมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั จะมีความเหมาะสมต่อพืชแต่
ละชนิดแตกต่างกนั 

การศึกษาเพื่อหาแผนการผลิตท่ีเหมาะสมในคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจากจากการเก็บ
ขอ้มูลปฐมภูมิ ณ ช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น และเป็นขอ้มูลตลอดทั้งปีการผลิต ขอ้มูลบางส่วนเกษตรกรก็
ไม่สามารถจะระบุได้แน่ชัด ซ่ึงขอ้มูลก็มีการเปล่ียนแปลงตามวนัและเวลา เช่น ขอ้มูลราคาผลผลิต 
การน ามาวิเคราะห์นั้นจึงใช้เป็นค่าเฉล่ีย ซ่ึงอาจคลาดเคล่ือน และในแบบจ าลองคร้ังน้ีไม่ไดน้ าความ
เส่ียง รวมถึงขอ้จ ากดัทางดา้นตลาดเขา้มาพิจารณาดว้ย 

7.3 ข้อเสนอแนะ 

7.3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

ในแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมคร้ังน้ีมีการแนะน าให้ปลูกกระเทียมมากกว่าแผนการผลิตจริง
ในพื้นท่ี แต่เน่ืองจากพื้นท่ีลุ่มน ้ ายวมตอนล่างในเขตจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการ
ปลูกกระเทียม และเกษตรกรมีความช านาญในการปลูกกระเทียม แต่เน่ืองจากปัจจุบนัมีการเปิดเสรี
ทางการคา้กบัประเทศจีน ซ่ึงส่งผลใหร้าคากระเทียมภายในประเทศตกต ่าและมีความผนัผวนของราคา
สูงมาก ในขณะท่ีมีต้นทุนการผลิตสูง จึงไม่สามารถแข่งขันกับกระเทียมจากประเทศจีนได้ การ



 

92 

สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลง จะสามารถท าให้
เกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมสามารถแข่งขนัดา้นราคาในตลาดภายในประเทศได ้รวมถึงการใหค้วามรู้กบั
เกษตรกรในการวางแผนการผลิตเพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในระยะท่ีตลาดมีความตอ้งการสูง ทั้งน้ี
การน าแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมไปใชจึ้งตอ้งค านึงถึงความสอดคลอ้งของช่วงเวลาและสภาพพื้นท่ี
ท่ีจะน าไปใช ้หากท าตามแผนการผลิตในช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสมก็จะท าให้ผลผลิตท่ีไดล้น้ตลาดและ
ประสบกบัปัญหาราคาผลผลิตตกต ่าได ้

 7.3.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูลการผลิตพืชในระยะเวลาเพียงช่วงสั้นๆ แต่

ขอ้มูลบางชนิดมีการเปล่ียนแปลงตลอด หากตอ้งการใหแ้ผนการผลิตพืชก่อให้เกิดความย ัง่ยนืในดา้น

ต่างๆ แบบจ าลองท่ีใชอ้าจตอ้งมีระยะเวลานานหลายปี ซ่ึงตอ้งใชแ้บบจ าลองท่ีมีลกัษณะเป็น

แบบจ าลองท่ีมีระยะเวลานานหลายปีอนัจะแสดงให้เห็นถึงความย ัง่ยนืไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

2) การวางแผนการผลิตพืชในพื้นท่ีลุ่มน ้ายวมตอนล่างไม่ไดน้ าเอาความเส่ียงในการผลิต

เขา้มาพิจารณาดว้ย ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปผูว้างแผนการผลิตควรจะท าการศึกษาดว้ยวา่ในพื้นท่ีนั้น

มีความเส่ียงหรือความแปรปรวนทางดา้นรายไดห้รือไม่ ถา้ในพื้นท่ีนั้นมีความเส่ียงมาก ผูว้างแผนการ

ผลิตควรจะน าความเส่ียงมาพิจารณาเป็นปัจจยัหน่ึงในการผลิตดว้ย  

3) ในการวางแผนการผลิตพืช นอกจากจะค านึงถึงการใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัและไม่ควรมองขา้ม คือ ขอ้จ ากดัทางดา้น

การตลาด ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงเม่ือมีการวางแผนการผลิต ควรจะศึกษาถึงความตอ้งการของตลาดของ

พืชแต่ละชนิดท่ีจะท าการวางแผนดว้ยวา่มีโครงสร้างและแนวโนม้ทางการตลาดอยา่งไร ซ่ึงจะเป็น

แนวทางในการวางแผนการผลิตพืชอายสุั้นในพื้นท่ีใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 


