บทที่ 2
แนวคิดทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฏี ที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 6 ส่ วน ได้แก่ ทฤษฏี การผลิ ต
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงิ น แนวคิดเกี่ยวกับลิ เนี ยร์ โปรแกรมมิ่ง งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับ
ยางพารา เครื่ องมือทางการเงินและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแบบจาลองเชิงเส้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฏีในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ประยุกต์ใช้แนวความคิดด้านต้นทุนและผลตอบแทนและแบบจาลอง
โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ภายใต้ขอบเขตทฤษฏีทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งสามารถ
ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีต่างๆได้ดงั นี้
2.1.1 ทฤษฏีการผลิต
ทฤษฏีการผลิต คือ ทฤษฏีที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการผลิตชนิ ดต่างๆกับผลผลิตที่
ได้รับ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ การช่ วยตัดสิ นใจในการผลิตเพื่อให้ผผู ้ ลิตได้รับกาไรสู งที่สุดโดยผู ้
วางแผนการผลิ ต จะต้องจัด สรรที่ ดิ น แรงงานและทุ น ที่ มี อ ยู่อ ย่างจากัด ในแต่ ล ะหน่ วยไปใช้ใ น
กิจกรรมการผลิตที่ให้ผลตอบแทนส่ วนเพิ่มมากที่สุดก่อน จนกระทัง่ ผลตอบแทนส่ วนเพิ่มที่ได้รับจาก
แต่ล ะกิ จกรรมการผลิ ตนั้นเท่ ากันหมด (ศานิ ต, 2526) นอกจากนี้ ยังสามารถนาทฤษฏี การผลิ ตมา
ประยุกต์ใช้กบั การปลูกพืชได้อย่างเหมาะสม โดยผลจากการใช้ปัจจัยการผลิตชนิ ดสามารถวัดได้จาก
การกาหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ ณ ระดับหนึ่ งและปั จจัยที่กาลังพิจารณานั้นเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งสามารถ
อธิ บายกฎนี้ได้ในรู ปของ “ฟังก์ชนั่ การผลิต” ดังสมการที่ 1 และ 2 ภาพที่ 2.1

เมื่อ

Y1

Y1 = f1(X1/X2,…,Xn)

(1)

Y2 = f2(X1/X2,…,Xn)

(2)

คือ

ผลผลิตที่ได้รับจากกิจกรรมที่ 1
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Y2
คือ ผลผลิตที่ได้รับจากกิจกรรมที่ 2
X1
คือ ปั จจัยผันแปรที่มีอยูจ่ ากัดจานวนหนึ่ง
X2,X3,X4,…,Xn คือ ปัจจัยคงที่
จากฟังก์ชนั่ การผลิตดังกล่าวสามารถนามาเขียนเป็ นเส้นกราฟแสดงจานวนผลผลิต Y1และ Y2
ได้ตามภาพที่ 2.1 ดังนี้ เส้น AB คือเส้นที่แสดงจานวนผลผลิต Y1และ Y2ซึ่ งจานวนผลผลิต Y1และ Y2
นั้นจะผลผลิ ตได้ในจานวนที่แตกต่างกันภายใต้ปัจจัยผันแปร (X1) ที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ดังนั้นความลาด
ชันของเส้น AB จึงเป็ นอัตราส่ วนของการทดแทนกันระหว่าง Y1กับ Y2ซึ่ งก็คือ ∆Y1/∆Y2นัน่ เอง ส่ วน
เส้ น Iso-revenue หรื อเส้ น MN เป็ นเส้ น ที่ แสดงขอบเขตของรายได้จากการผลิ ต Y1และ Y2ซึ่ งจะมี
ความลาดชันเท่ากับอัตราส่ วนกลับของราคาผลผลิต (Py1และ Py2) โดยกาหนดให้จุด E คือจุดดุลยภาพ
หรื อจุดที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการผลิต Y1และ Y2ซึ่ งจะทาให้ผผู ้ ลิตได้รับกาไรสู งสุ ด เนื่องจากจุด E
นี้ เป็ นจุ ด ที่ ค วามชัน ของเส้ น ความเป็ นไปได้ในการผลิ ต เท่ า กับ ความชัน ของเส้ น Iso-revenue ซึ่ ง
หมายความว่า ผูผ้ ลิ ตควรจะผลิ ต Y2เท่ากับ OY2และผลิต Y1เท่ากับ OY1ภายใต้จานวนปั จจัยการผลิต
ผันแปร (X1) ที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ซึ่ งจะทาให้ผผู ้ ลิตได้รับกาไรสู งสุ ด (ศรันย์, 2539)
ผลผลิตที่ได้รับจากกิจกรรมที่ 2 (Y2)
M

iso-revenue line curve
A

E

𝑌Y2

0

production possibility curve
curve

ผลผลิตที่ได้รับจากกิจกรรมที่ 1 (Y1)
B

Y1

N

ภาพที่ 2.1 แสดงความเป็ นไปได้ในการผลิตสิ นค้า 2 ชนิ ดภายใต้เส้นรายได้เท่ากัน
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จากทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ การผลิ ตที่กล่าวมาเป็ นเพียงแนวทางที่ใช้ในการตัดสิ นใจเท่านั้น ซึ่ ง
ในความเป็ นจริ ง ผูว้ างแผนการผลิตจะต้องทาการตัดสิ นใจที่จะจัดสรรปั จจัยการผลิตมากกว่า 1 ชนิ ด
เพื่ อ น าไปใช้ใ นกิ จกรรมการผลิ ต มากกว่า 2 กิ จกรรม และน าข้อ จ ากัด ต่ า งๆ เข้ามาประกอบการ
พิจารณาด้วย ดังนั้น การวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีการผลิ ตที่ เหมาะสม คือ การนาข้อมูลต่างๆ เข้าไปไว้ใน
แบบจาลองที่ ผวู ้ างแผนการผลิ ตสร้างขึ้น แล้วใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือเพื่อช่วยในการ
คานวณแต่อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ที่จะช่วยในการตัดสิ นใจว่าจะผลิตอะไร ผลิตอย่างไรและผลิตใน
ปริ มาณเท่ าใดนั้น ยังคงใช้หลักทฤษฎี ท างด้านเศรษฐศาสตร์ ก ารผลิ ตเป็ นแนวทางที่ จะช่ วยในการ
ตัดสิ นใจด้วย
2.1.2 การวิเคราะห์ ต้นทุนและผลตอบแทน
การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทน เป็ นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบต้นทุนและผลตอบแทนที่
จะเกิดขึ้นในระยะเวลา 1 ปี (การลงทุนระยะสั้น) และเพื่อทราบงบประมาณหรื อความเป็ นไปได้ทาง
เศรษฐกิ จจากการลงทุนในระยะเวลามากกว่า 1 ปี (การลงทุนระยะยาว) ซึ่ งจะเกี่ ยวข้องกับต้นทุนใน
การดาเนินการได้แก่ ปั จจัยการผลิตในช่วงเวลาที่ติดต่อกันหลายปี และกาไรที่ได้จากการลงทุนซึ่ งเป็ น
การสะท้อนความน่ าสนใจในโครงการนั้นๆ ดังนั้นการวิเคราะห์ ต้นทุ นและผลตอบแทนครั้ งนี้ จึง
จาเป็ นต้องใช้หลักเกณฑ์การปรับค่าเงินตามระยะเวลามาใช้ในการคานวณหาต้นทุนและผลตอบแทน
ที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนปลูกยางพารา ซึ่ งเป็ นการลงทุนในระยะยาวให้ผลตอบแทนมากกว่า 1 ปี เพื่อ
ประกอบการตัดสิ นใจว่าโครงการดังกล่าวเหมาะสมที่จะลงทุนหรื อไม่ (ชูชีพ, 2544)
ดังนั้นในการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนจากการผลิ ตพืชระยะสั้นและการลงทุ นปลู ก
ยางพาราครั้ งนี้ จึงเลื อกใช้หลัก เกณฑ์ การตัดสิ นใจแบบปรั บค่ าของเวลามาใช้วิเคราะห์ ตน้ ทุ นและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกยางพารา โดยเลือกใช้มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ หรื อผลรวมของผลตอบแทน
สุ ทธิ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือทางการเงินชนิ ดหนึ่ งมาใช้ในการวิเคราะห์ โดยมี วิธีการหามูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
ดังนี้
มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ทธิ ( net present value : NPV ) คื อ ผลรวมของผลตอบแทนสุ ทธิ ข อง
โครงการซึ่ งมีสูตรในการคานวณดังนี้
NPV = ∑nt=0

Rt
(1+i)t
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− ∑𝑛𝑡=0

Ct
(1+i)t

(3)

โดยที่
NPV
Rt
Ct
i
t

คือ มูลค่าปั จจุบนั ของการลงทุน
คือ ผลตอบแทนของโครงการในปี ที่ t
คือ ต้นทุนของโครงการในปี ที่ t
คือ อัตราดอกเบี้ยหรื ออัตราคิดลด
คือ ระยะเวลาของโครงการ (0,1,2,...,nปี )

2.1.3 แนวคิดเกีย่ วกับลิเนียร์ โปรแกรมมิ่ง
ลิ เนี ยร์ โปรแกรมมิ่ ง เป็ นเครื่ องมื อหรื อวิธี ก ารทางคณิ ตศาสตร์ ที่ นามาใช้ในการวิเคราะห์
ปั ญ หาการวางแผนการผลิ ตโดยมี วตั ถุ ประสงค์ให้แผนการผลิ ตที่ ได้มาเป็ นแผนการผลิ ตที่ มี ความ
เหมาะสมที่ สุ ดทางเศรษฐศาสตร์ คื อ เพื่ อให้ได้กาไรสู งสุ ดหรื อเสี ยต้นทุ นต่ าสุ ด โดยกาหนดให้ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรกับกิ จกรรมทางเลื อกแบบเส้ นตรงซึ่ งจะต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดและ
เงื่อนไขการผลิตที่กาหนดขึ้น (ไพฑูรย์, 2537) โดยจะมีขอ้ สมมุติที่สาคัญดังนี้คือ
1) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการผลิ ตชนิ ดต่างๆกับผลผลิต หรื อกิจกรรมการผลิ ต
จะต้องเป็ นแบบเส้นตรง ในอัตราส่ วนคงที่และแน่ นอน ซึ่ งหมายถึ งการเปลี่ ยนแปลงในจานวนของ
ปั จจัยการผลิตต่างๆ จะมีผลทาให้กิจกรรมการผลิตเปลี่ยนแปลงไปด้วยในอัตราส่ วนเดียวกัน
2) ไม่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องซึ่ งกันและกัน ในระหว่างทรัพยากรหรื อปั จจัยการผลิต
ที่มีจากัด และกิจกรรมการผลิตชนิดต่างๆหรื อทั้งสองกิจกรรมเป็ นอิสระต่อกัน
3) ปั จจัยการผลิ ตชนิ ดต่างๆ หรื อทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ตลอดจนกิ จกรรมการ
ผลิตที่นามาพิจารณาสามารถแบ่งออกเป็ นหน่วยย่อยได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงใน
หน่ วยย่อยๆ นั้นๆได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้ปัจจัยการผลิตร่ วมกันได้หลายลักษณะและเพื่อพิจารณา
ให้แผนการผลิตนั้นสามารถบรรลุผลและได้รับกาไรสู งสุ ดหรื อเสี ยต้นทุนต่าที่สุดตามวัตถุประสงค์ที่
ได้วางไว้
4) ค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อจากัดต่างๆ หรื อปั จจัยการผลิตกับ
กิ จกรรมการผลิ ต ตลอดจนราคาผลผลิ ตและราคาปั จจัยการผลิ ตจะต้องคงที่ มี เพียงค่าเดี ยวและเป็ น
ค่าที่ตอ้ งทราบมาก่อนล่วงหน้าแน่นอนตลอดช่วงระยะเวลาที่ทาการศึกษา
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5) จะต้องทราบจานวนแน่ นอนของกิ จกรรมการผลิ ต หมายความว่า กิ จกรรมการ
ผลิ ตเหล่านั้นต้องมีจานวนจากัด ถ้ามีจานวนไม่จากัด หรื อไม่สิ้นสุ ดจะไม่สามารถวิเคราะห์ดว้ ยวิธีลิเนี ยร์
โปรแกรมมิ่งได้
6) จานวนกิ จกรรมการผลิ ตและการจัดการต่างๆทั้งหมด จะเท่ากับจานวนกิ จกรรม
หน่วยย่อยต่างๆรวมกัน หมายความว่า จะต้องไม่มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
นอกจากนั้นแล้วการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรด้วยวิธีโปรแกรมเชิงเส้นยัง
จาเป็ นจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆดังนี้
1) กิ จกรรมการผลิ ต คือ กิ จกรรมที่เกิดขึ้นในการผลิตและสามารถที่จะจัดการให้อยู่
ภายใต้ขอ้ จากัดในด้านต่างๆที่มีอยู่ เช่น กิจกรรมการปลูกข้าวภายใต้ทรัพยากรที่ดินที่เกษตรกรมีอยู่ 10
ไร่ เป็ นต้น
2) ค่าสัมประสิ ทธิ์ หรื อค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อจากัดกับกิ จกรรมต่างๆ คือ ค่าที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรหรื อปั จจัยการผลิตต่างๆกับกิจกรรมการผลิต ซึ่ งค่าเหล่านี้จะบ่ง
บอกถึ ง ว่าในการผลิ ตเพื่อให้ได้ผลผลิ ตในปริ มาณ 1 หน่ วยนั้น กิ จกรรมการผลิ ตดังกล่าวจะต้องใช้
ปั จจัยการผลิตหรื อทรัพยากรในด้านการผลิตชนิ ดต่างๆ เช่ น ที่ดิน แรงงาน เงินทุน เป็ นจานวนเท่าไร
โดยที่ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดนั้นไม่จาเป็ นต้องมีหน่วยเดียวกันก็ได้
3) ราคาหรื อผลตอบแทนของข้อจากัดและกิจกรรมการผลิตต่างๆต่อหน่วยเป็ นเท่าใด
ดังนั้นผูว้ างแผนจึงจาเป็ นต้องคานวณหาราคาของทรัพยากรข้อจากัดและกิ จกรรมการผลิ ตในแต่ละ
กิ จกรรมต่อหน่ วยว่ามี มู ล ค่ าเท่ าใด เนื่ องจากข้อมู ล ต่ างๆเหล่ านี้ จะต้องน าไปใช้ในการค านวณหา
ต้นทุ น รายได้และรายได้สุ ท ธิ จากการท ากิ จกรรมต่างๆ เพื่ อใช้ในการพิ จารณาวางแผนการผลิ ตที่
เหมาะสมได้อย่างถู ก ต้องและแม่ นย าดังนั้น ปั ญ หาที่ นามาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมเส้ นตรงจะมี
ความถูกต้องแม่นยาเพียงใดจึงขึ้นอยูก่ บั การประมาณค่าต่างๆเหล่านี้เป็ นสาคัญ
4) ชนิ ดของข้อจากัดที่ มี อยู่ในหน่ วยธุ รกิ จหรื อหน่ วยการผลิ ตนั้นๆ โดยผูว้ างแผน
จาเป็ นจะต้องทราบว่าข้อมูลที่ ได้มานั้นมีสิ่งใดเป็ นข้อจากัดหรื อมี สิ่งใดเป็ นข้อกาหนดบ้างและเป็ น
ข้อจากัดหรื อข้อกาหนดมีจานวนเท่าใด นอกจากนั้นแล้วยังต้องสามารถแจกแจงได้ว่าข้อกาจัดหรื อ
ข้อกาหนดนั้นๆ เป็ นข้อก าหนดหรื อข้อจากัดในลัก ษณะสู งสุ ด ต่ าสุ ดหรื อเท่ ากับ เพื่ อให้ท ราบถึ ง
จานวนที่แน่นอนที่จะสามารถนาไปใช้ในการผลิตได้อย่างถูกต้อง
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ดังนั้นในการวิเคราะห์ปัญหา ในทางเศรษฐกิ จการเกษตรโดยใช้ลิเนี ยร์ โปรแกรมมิ่งนั้นจะมี
องค์ประกอบที่ สาคัญอยู่ด้วยกัน 2 ส่ วน คือ สมการวัตถุ ประสงค์และสมการข้อจากัด โดยที่ สมการ
วัตถุประสงค์เป็ นสมการที่บอกถึ งจุดมุ่งหมายของการศึกษาว่าการศึกษาครั้งนี้ ตอ้ งการหากาไรสู งสุ ด
หรื อต้นทุนที่ต่าสุ ดภายใต้สมการข้อจากัดที่สร้างขึ้น ดังสมการต่อไปนี้
สมการวัตถุประสงค์
MAX Z = ∑nj=1 Bj Xj

(4)

∑nj=1 a ij Xj ≤

bi

(5)

Xj ≥ 0

(6)

ภายใต้ขอ้ จากัด

เมื่อกาหนดให้
Z
Bj
Xj
aij
bi
i
j

คือ ผลรวมของผลตอบแทนหรื อรายได้รวมสุ ทธิ
คือ รายได้สุทธิ ของกิจกรรมการผลิตที่ Xj
คือ กิจกรรมการผลิตชนิดที่ j
คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ input – output หรื อ technical coefficient
คือ จานวนปัจจัยการผลิตชนิดที่i หรื อเงื่อนไขที่สามารถกาหนด
เป็ นจานวนได้
คือ ปัจจัยการผลิตชนิดที่ 1 ถึง mโดยที่ i = 1,2,3,…,m
คือ กิจกรรมการผลิตชนิดที่ 1 ถึง nโดยที่ j = 1,2,3,…,n

2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.2.1 ยางพารา
ในการศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้องกับ ยางพารา มี ง านวิจ ัย หลายชิ้ น ที่ พ ยายามน าเสนอข้อดี ข้อด้อ ย
รวมถึ งค าแนะนาต่ างๆที่ เกี่ ย วข้องกับ ยางพารา อาทิ เช่ นงานวิจยั ของ ศุ ภมิ ตรและคณะ (2532) ได้
ทาการศึกษาถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมของสวนยางขนาดเล็กในภาคใต้ซ่ ึ งผลการศึกษาดังกล่าว
พบว่า พื้ น ที่ ป ลู ก ยางในบริ เวณภาคใต้มี ค วามลาดชัน ของพื้ น ที่ สู งถึ ง 40 – 60 องศา (ลัก ษณะภู มิ
ประเทศดังกล่าวมีลกั ษณะที่ เหมือนกับบริ เวณภาคเหนื อตอนบนซึ่ งมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่บนภูเขา ที่ มี
ความลาดเทสู งซึ่ งความลาดชันของพื้นที่ ป ลูกยางพาราดังกล่าวจะมี ผลต่อการเจริ ญเติ บโตและการ
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ให้ผลผลิ ตของยางพารา โดยในพื้นที่ที่มีความลาดชันสู ง การเจริ ญเติบโตและการให้ผลผลิ ตของต้น
ยางพาราจะน้อยกว่าในบริ เวณพื้นที่ราบ เพราะฉะนั้นการเลื อกพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ จึงเป็ น
เงื่อนไขสาคัญของเกษตรกรที่ทาสวนยางพาราในแต่ละพื้นที่เพราะนอกจากปั จจัยเรื่ องความลาดชัน
ของพื้นที่ แล้วยังมี ปัจจัยเรื่ องการระบาดของโรคบางชนิ ดเป็ นข้อจากัดในการเลื อกพันธุ์ยางอี กด้วย
ดังนั้น ศุภมิตรและคณะจึงได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับสายพันธุ์ของยางพาราที่เหมาะสมกับการปลูกในแต่
ละความลาดชัน โดยพันธุ์ ยางที่ ใช้ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี จานวนทั้งสิ้ น 6 พันธุ์ ได้แก่ ยางพาราพันธุ์
RRIM 600 , PB 260, BPM 24, สงขลา 36, RRIC 110 ซึ่ งแต่ละสายพันธุ์จะปลูกตามความลาดชันของ
พื้นที่ 2 ระดับด้วยกันคือ ปลูกที่ระดับความลาดชันระหว่าง 21-27 องศาและระหว่างความลาดชันที่
30-36 องศา ผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า พันธุ์ยางที่ปลูกได้สาเร็ จทั้ง 2 พื้นที่คือ พันธุ์ RRIM 600 และ
PB 217 ซึ่ งการเจริ ญเติบโตของยางเมื่ออายุครบ 6 ปี พบว่า ต้นยางที่ใช้ปลูกใน 2 พื้นที่ดงั กล่าวข้างต้น
มีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของพันธุ์ยางต่างๆในแต่
ละความลาดชัน ปรากฏว่า พันธุ์ RRIC 110 เจริ ญเติบโตได้ดีที่สุดทุกระดับความลาดชัน ในขณะที่
พันธุ์ RRIM 600เจริ ญเติบโตรองลงมาที่ระดับความลาดชัน 21-27 องศา แต่การเจริ ญเติบโตจะช้าลงที่
ระดับ ความลาดชัน 30 – 36 องศา ส่ วนการเจริ ญ เติ บ เฉลี่ ย ต่ อปี พบว่าพัน ธุ์ RRIC 110 มี อตั ราการ
เจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อปี สู งที่สุดทั้ง 2 ระดับความลาดชัน ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ เทคโนโลยีที่เกษตรกรให้
ความสนใจมากที่สุดคือ เทคโนโลยีในการเลือกพันธุ์ยางพาราเพื่อนามาปลูกในพื้นที่ ซึ่ งพันธุ์ยางพารา
ที่เกษตรกรให้ความสนในมากที่สุดคือ พันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตน้ ายางเป็ นหลักปริ มาณเนื้ อยางเป็ น
รอง ซึ่ งได้แก่ พันธุ์ RRIM 600 โดยมีปริ มาณการปลูกในพื้นที่ประมาณร้อยละ 75.7 รองลงมาคือ พันธุ์
BPM 24, PB 235 และ สงขลา 36 ตามลาดับ ยางพาราแม้จะเป็ นไม้ยืนต้นที่ ให้ผลผลิตช้าแต่ยางพาราก็
ยังคงเป็ นพื ชเศรษฐกิ จที่ เกษตรกรทัว่ ไปต่างให้ความสนใจไม่แพ้พื ชเศรษฐกิ จชนิ ดอื่ นๆ เนื่ องจาก
ยางพาราเป็ นพืชที่ดูแลง่ายและให้รายได้สูงกว่าพืชเศรษฐกิ จเดิ มที่เกษตรกรเคยทาการผลิ ตอยู่ ทาให้
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรดีข้ ึนกว่าเดิม
เลิ ศ (2543) ได้ท าการศึ กษาถึ งปั จจัยที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจปลู กยางพาราของเกษตรกรใน
อาเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า ปั จจัย ที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกปลูก ยางพาราของเกษตรกรแบ่ง
ออกเป็ น3 ระดับคื อ ปั จจัยที่มีผลมากต่อการตัดสิ นใจของเกษตรกร ประกอบไปด้วย การส่ งเสริ มที่
และความรู ้ จ ากหน่ ว ยงานภาครั ฐ การศึ ก ษาดู ง านด้า นการเกษตร การฝึ กอบรมด้านการเกษตร
ระยะทางระหว่างที่พ กั และพื้ น ที่ ป ลู ก ยางพารา ขนาดพื้ น ที่ ที่ ส ามารถปลู ก ยางพาราได้ เอกสิ ท ธิ์
ที่ดิ น ในการถื อครองภาวะหนี้ สินของเกษตรกร จานวนแรงงานครัวเรื อน ปั จจัยที่มีผลปานกลางต่อ
การตัดสิ นใจของเกษตร คือ ความอุดมสมบูร ณ์ของดิน สภาพเส้นทางคมนาคม รายได้ครอบครัวใน
ปั จจุบนั ราคาผลผลิตของพืชเดิมที่เกษตรกรปลูก ราคายางพารา เงินทุนในการปลูกยางพารา จานวน
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เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการในหมู่บา้ น การสนับสนุ นจากคนในครอบครัวและปั จจัยที่มีผลน้อยต่อ
การตัดสิ นใจของเกษตรกร ได้แก่ การสนับสนุ นจากญาติพี่น้อง วิธีดูแลรักษาง่าย พันธุ์ยางพาราที่ใช้
ปลูกมีความเหมาะสม การป้ องกันและกาจัดโรคแมลงศัตรู ยางพาราไม่ยงุ่ ยาก วิธีการปลูกไม่ยงุ่ ยาก ซึ่ ง
แต่เดิ มเกษตรกรกลุ่ มนี้ จะปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์เป็ นพืชหลักโดยมี รายได้เฉลี่ ยต่อปี เท่ากับ 47,764
บาท ซึ่ งคิดเป็ นรายได้ในภาคการเกษตรเฉลี่ย 37,747 บาทต่อปี หรื อประมาณร้อยละ 79 ภายหลังเมื่อ
เกษตรกรเริ่ มหันมาปลู กยางพาราพบว่าเกษตรกรมี รายได้สุทธิ เฉลี่ ย 5,855 บาทต่อไร่ ต่อปี ซึ่ งเป็ น
รายได้ที่มากกว่าการปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์เป็ นจานวนมาก ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วเกษตรกรในพื้นที่ จะ
นิ ยมขายยางพาราในรู ปของยางแผ่นดิ บมากกว่าน้ ายางดิ บ เนื่ องจากการขนส่ งยางแผ่นดิ บจะมีความ
สะดวกสบายมากกว่าการขนน้ ายางไปขายในทุกกรณี นอกจากนั้นแล้วการขายยางในรู ปยางแผ่นดิ บ
นั้นยังได้ราคาที่ สูงกว่าการขายน้ ายางอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามการขายยางแผ่นดิ บจาเป็ นจะต้องผ่าน
กระบวนการแปรรู ปน้ ายางเป็ นยางแผ่นดิบเสี ยก่อน ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวย่อมมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การแปรรู ปเข้ามาเกี่ ยวข้อง สมถวิล (2543) ได้ทาการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิ จของโครงการพัฒนาการ
ผลิตยางแผ่น: กรณี ศึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อน้ าส้ม จากัด จังหวัดสงขลา เพื่อดูความคุม้ ค่าของ
โครงการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของสวนยางพาราในพื้นที่ท้ งั สิ้ น 1,672 ราย ใน 10 จังหวัด 27
อ าเภอ โดยแบ่ ง เป็ นภาคตะวัน ออก 2 จัง หวัด ได้ แ ก่ จัน ทบุ รี และระยอง ภาคใต้ 8 จัง หวัด คื อ
สุ ราษฏร์ ธานี กระบี่ นครศรี ธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา พังงาและยะลา ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ ได้แยก
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายจ่ายของเจ้าของสวนยางในการทายางพาราออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ค่าใช้จ่ายใน
การปลู กและบารุ งรักษาในระยะเวลาที่ ยางพารายังไม่ให้ผลผลิ ตและค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาใน
ขณะที่ยางพาราให้ผลผลิ ตแล้ว ซึ่ งทั้ง 2 ส่ วนนี้ มีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันตามกิ จกรรม
การผลิตยางพาราซึ่ งสามารถสรุ ปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงได้ดงั นี้คือ
ช่วงที่ 1 คือ ช่วงที่ยางพารายังไม่ให้ผลผลิต (ปี ที่ 1 – 7) ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่ น
(1) ค่ า พัน ธุ ์ ย างที่ เกิ ด ขึ้ น ในปี แรก (2) ค่ า ปุ๋ ยบารุ ง ตั้ง แต่ ปี แรกจนถึ ง ปี ที่ 7 ประมาณ 30 กิ โลกรัม
ต่อไร่ ต่อปี (3) ค่าแรงในการเตรี ยมพื้นที่ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะวางแนวเพื่อขุดหลุ มต่อไป (4) การ
วางแนวและขุด หลุ ม โดยมีค่า ใช้จ่า ยต่อ หลุ ม ประมาณ 4.5 บาท (5) ค่าปลู กและค่าปลู กซ่ อม (6)
ค่าแรงใส่ ปุ๋ยบารุ งในปี ที่ 1-7 (7) ค่าแรงกาจัดวัชพืช แรงงานในการถางวัชพืชและพ่นสารเคมีในปี ที่ 17 (8) ค่ าแรงตัดแต่ งกิ่ งต้นยางโดยจะใช้แรงงานปี ละ 1 วันท างาน เป็ นระยะเวลา 2 ปี รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณ 260 บาทต่อไร่ (9) ค่ าปลู ก เมล็ดพื ช คลุ ม ดิ น โดยจะใช้แรงงาน 1 วัน ท างานต่ อ 1 ไร่ (10)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกิ ดขึ้ น อาทิ เช่ น ค่าปุ๋ ยก้นหลุ ม โดยจะใช้ประมาณ 10 กิ โลกรั มต่อไร่ ราคากิ โลกรัมละ
2.25 บาทต่อไร่ ซึ่ งค่าปุ๋ ยดังกล่าวจะใช้เฉพาะปี แรก ค่าวัสดุ ในการกาหนดแนวและขุดหลุ มและค่า
สารเคมีปราบวัชพืชโดยใช้ในปี ที่ 1 -7 เป็ นต้น
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ช่วงที่ 2 คือ ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาในระยะที่ยางให้ผลผลิตแล้ว (ปี ที่ 8-23) ได้แก่ ค่าปุ๋ ย
บารุ งซึ่ งจะใช้ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี เป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 136 บาทต่อไร่ ต่อปี (2) ค่าปราบ
วัชพืชโดยใช้แรงงานและพ่นสารเคมีปราบวัชพืชปี ละ 2 วันทางาน เป็ นเงิน 260 บาทต่อไร่ ต่อปี และ
เป็ นค่าสารเคมี ประมาณ 60.25 บาทต่อไร่ ต่อปี (3) ค่าใช้จ่ายในการเก็บยาง ซึ่ งเป็ นค่าเครื่ องมื อและ
อุปกรณ์ในการเก็บน้ ายาง อันได้แก่ ถ้วยรองน้ ายาง ถังเก็บน้ ายาง ฯลฯ ซึ่ งรวมแล้วเป็ นค่าใช้จ่ายประมาณ
0.54 บาทต่อยางแผ่นดิบ 1 กิโลกรัม (4) ค่าใช้จ่ายในการทาแผ่นยาง ไม่วา่ จะเป็ น ค่าเสื่ อมราคาโรงเรื อน
เครื่ องมื อและอุปกรณ์ รวมทั้งค่าวัสดุ สิ้นเปลื องต่างๆ เช่ น น้ ากรด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะ
นิ ยมใช้น้ ากรดที่ แบ่ งขายเป็ นขวด ขวดละ 15 บาท ซึ่ งน้ ากรด 1 ขวดจะสามารถท ายางแผ่นดิ บ ได้
ประมาณ 90 กิโลกรัม (5) ค่าแรงในการกรี ด เก็บและทาแผ่นยางดิบ (ซึ่ งค่าแรงในที่น้ ี เจ้าของสวนยาง
จะใช้วธิ ี แบ่งผลผลิตแทนการให้ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน) โดยจะใช้วิธีการแบ่งผลผลิตยางในปี กรี ดที่
1-3 และปี กรี ด ที่ 10-16 เป็ นค่ าแรง 50:50 ระหว่างแรงงานกรี ดกับ เจ้าของสวนยาง แต่ ในปี ที่ 4-9
แรงงานกรี ดจะได้รับ 40 ส่ วน เจ้าของจะได้รับ 60 ส่ วนตามลาดับ (6) ผลผลิตยางแผ่นดิบของสวนยาง
ขนาดเล็กในภาคใต้และภาคตะวันออก เฉลี่ ย 218 กิ โลกรัมต่อไร่ ตลอดอายุยาง โดยแบ่งเป็ นช่ วงที่ยงั
ไม่ ให้ ผ ลผลิ ต 7 ปี และช่ วงที่ ส ามารถให้ ผ ลผลิ ตอี ก 16 ปี (7) ค่ าที่ ดิน รวมถึ ง ค่ าเช่ า และภาษี ที่ ดิ น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทาสวนยางพาราประกอบกับลักษณะการเป็ นพืชยืนต้นของยางพาราทาให้
เกิดเป็ นคาถาม ซึ่ งการศึกษาดังกล่าวพบว่า การทายางแผ่นดิบของเกษตรกรทัว่ ไปเป็ นการทาแบบต่าง
คนต่างทา ไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตยางแผ่นดิบโดยตรง เนื่ องจากเกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่สามารถ
สร้างโรงเรื อนและซื้ ออุปกรณ์ที่มีมาตรฐานได้ อีกทั้งกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ทนั สมัย ทาให้ยางแผ่นดิบ
ที่ผลิ ตได้ ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ทาให้เกษตรกรได้รับค่าตอบแทนจากการผลิ ตยางแผ่นดิ บต่ ากว่าที่
ควรจะเป็ น (แม้วา่ ราคายางแผ่นดิบจะมีราคาที่สูงกว่าน้ ายางสดก็ตาม) ดังนั้นหากเกษตรกรได้รับความ
ช่วยเหลือทางด้านเงินทุนเพื่อลงทุนในการสร้างโรงเรื อนและซื้ ออุปกรณ์ที่มีมาตรฐานมาผลิตยางแผ่น
ดิบ และยางแผ่นรมควันได้ ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับจะสู งขึ้นมากกว่าในปั จจุบนั
ธนิ ตพงษ์ (2547) ได้ทาการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีต่อการ
ปลู ก ยางพาราพบว่า เกษตรกรที่ ท าสวนยางพาราอยู่ในจังหวัดบุ รีรัม ย์ส่วนใหญ่ เป็ นเกษตรกรที่ ท า
การเกษตรอยูใ่ นพื้นที่มาแล้วประมาณ 29 ปี และยังเป็ นเกษตรกรที่มีประสบการณ์ทางด้านการทาสวน
ยางพารามาก่ อนแล้วเฉลี่ ย 9 ปี ปั จจุ บนั เกษตรกรกลุ่ มนี้ ยงั ได้รับ การสนับ สนุ นทางด้านความรู ้ ผ่าน
ทางการฝึ กอบรมจากหน่ วยงานของภาครั ฐอย่างต่อเนื่ องเฉลี่ ย 2 ครั้งต่อปี นอกจากนั้นแล้วยังมีการ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ของรัฐเป็ นประจาทุ กเดื อนเพื่อพูดคุ ย สอบถามเกี่ ยวกับสภาวะการผลิ ตยางพารา
ของตนเอง ดัง นั้ นจากการศึ ก ษาจึ ง พบว่ า ประสบการณ์ ใ นการปลู ก ยางพาราของเกษตรกรมี
ความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการอย่างมีนยั สาคัญเช่นเดียวกับรายได้
12

ที่เกิ ดจากการทาสวนยางพาราก็มีความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ
เช่นเดียวกัน
จากงานวิจยั ข้างต้นทาให้ทราบว่า ยางพาราได้กลายเป็ นพืชเศรษฐกิจอีกชนิ ดหนึ่ งที่เกษตรกร
จานวนมากหันมาให้ความสนใจ อันเนื่ องมาจากการเป็ นพื ชที่ ไม่ ตอ้ งดู แลเอาใจใส่ ม ากและยังให้
ผลผลิตได้เป็ นเวลาหลายปี แม้วา่ การทาสวนยางพาราจะมีรายจ่ายก่อนการให้ผลผลิตยางพาราเกิ ดขึ้น
แต่ถึงอย่างไรก็ตามรายได้ที่เกษตรกรได้รับจากการทาสวนยางพารานั้น ยังอยูใ่ นระดับที่น่าพึงพอใจ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับพืชเศรษฐกิจเดิมที่เกษตรกรทาการผลิตก่อนหน้านี้
2.2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับเครื่องมือทางการเงิน
ในการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ท างการเงิ น ของการลงทุ น ต่ างๆนั้น ผูล้ งทุ น สามารถที่ จะใช้
เครื่ องมื อทางการเงิ นประเภทต่างๆเพื่อช่ วยในการวิเคราะห์ หาต้นทุนและผลตอบแทนที่เกิ ดขึ้ นจาก
การลงทุนมาใช้เป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นใจลงทุนได้ ดังเช่ นการศึกษาของปรมิ นทร์ (2542) ซึ่ งได้ทา
การวิเคราะห์การผลิตยางพารา เพื่อหาความคุม้ ค่าจากการปลูกยางพาราในพื้นที่ อาเภอนาทม จังหวัด
นครพนม โดยอาศัยเครื่ องมือทางเงิน ได้แก่ มูลค่าปั จจุบนั อัตราผลตอบแทนภายใน และอัตราส่ วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุนเป็ นเครื่ องมือเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ ภายใต้อตั ราคิดลดที่ร้อยละ 8 ต่อปี ร้อย
ละ 12 ต่อปี และร้อยละ 15 ต่อปี ตามลาดับ ภายใต้ระยะเวลาของโครงการ 25 ปี โดยมีหลักเกณฑ์การ
ตัดสิ นใจคือ ถ้าโครงการที่กาลังพิจารณาอยู่น้ นั มี มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ มากกว่าศูนย์ แสดงว่าโครงการ
ดังกล่ าวให้ผ ลตอบแทนคุ ม้ ค่ าในการลงทุ นแต่ถ้าโครงการดังกล่ าวมี มู ลค่าปั จจุ บ นั สุ ท ธิ ตลอดอายุ
โครงการน้อยกว่าศูนย์แสดงว่าโครงการดังกล่าวให้ผลตอบแทนไม่คุม้ ค่าในการลงทุน จากการศึกษา
ดังกล่ าวพบว่าการลงทุ น ท าสวนยางพาราของเกษตรกรในพื้ น ที่ อาเภอนาทม จังหวัดนครพนมมี
ผลตอบแทนที่ คุม้ ค่าในการลงทุ นเมื่ อคานวณอัตราคิ ดลดที่ ร้อยละ 8 ต่อปี เท่านั้น แต่เมื่ อคานวณหา
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ที่ร้อยละ 12 ต่อปี และร้อยละ 15 ต่อปี พบว่า มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ภายใต้อตั ราคิดลด
ดังกล่ าวมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ซึ่ งหมายความว่า การลงทุนดังกล่าวให้ตอบแทนที่ไม่คุม้ ค่าในการลงทุ น
นั้นเองเช่ นเดียวกับการศึกษาของ อรอุมา (2550) ที่ใช้เครื่ องมือทางการเงินเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทน
ทางการเงินของการลงทุ นระหว่างการปลูกยางพาราและการปลู กไม้สักของเกษตรกรในจังหวัดเลย
โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสิ นใจ ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการและการวิเคราะห์ผลตอบแทนจาก
การลงทุ น ในระดับ อัต ราคิ ด ลดที่ แ ตกต่ า งกัน เช่ น เดี ย วกับ การศึ ก ษาของปรมิ น ทร์ จากการศึ ก ษา
ดังกล่ าวพบว่าการลงทุ น ดังกล่ าวให้ ผ ลตอบแทนที่ คุ ้ม ค่ าในการลงทุ น ในทุ ก กรณี เนื่ องจากมู ล ค่ า
ปั จจุบนั สุ ทธิ ที่ได้จากการวิเคราะห์มีค่ามากกว่าศูนย์ ภายใต้อตั ราคิดลดที่ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 และร้อย
ละ 12 ต่อปี จันทวรรณ (2546) โดยผูศ้ ึกษาได้เลือกใช้เครื่ องมือทางการเงินต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น การหา
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มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ การหาอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน อัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งและการวิเคราะห์
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ เพื่อนามาศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนปลูกยางพาราเพื่อทดแทน
และปลูกร่ วมกับพืชเศรษฐกิ จเดิมของจังหวัดหนองคายโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และผลกระทบที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากการปลู กยางพาราตามศักยภาพของพื้ นที่
ภายในจังหวัดหนองคาย รวมไปถึ งผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทางด้านราคารับซื้ อยางพาราต่อ
ความเป็ นไปได้และความสนใจในการเลือกปลูกยางพาราเพื่อทดแทนพืชเดิม โดยมีกรอบการพิจารณา
ต้นทุนและผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ ของพื้นที่ การปลูกยางพารา 1ไร่ ภายใต้อตั ราคิดลดที่
ร้อยละ 8 ต่อปี ตลอดอายุโครงการซึ่ งในที่น้ ี กาหนดให้อายุโครงการเท่ากับ 25 ปี ณ ระดับราคายางที่
กิ โลกรัมละ 22.13 บาท (ซึ่ งเป็ นราคาเฉลี่ ยตั้งแต่ปี 2534-2544) ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แบ่งการศึ กษา
เป็ น 2 กรณี คือ กรณี ที่ 1 คือ การทาสวนยางพาราโดยไม่ปลูกพืชแซมยางและกรณี ที่ 2 คือ การทาสวน
ยางพาราโดยเลื อกสับปะรดเป็ นพืชแซมยางในช่ วงปี ที่ 2 - ปี ที่ 4 จากผลการศึกษาดังกล่าวพบว่าค่า
NPV, IRR, B/C Ratio มี ค่ าที่ แตกต่ างกัน โดยที่ ค่ า NPV , IRR, B/C Ratio ของการท าสวนยางพารา
โดยไม่ ป ลู ก พื ช แซมยางมี ค่ า น้ อ ยกว่า การท าสวนยางพาราโดยมี สั บ ปะรดเป็ นพื ช แซมยาง นั้ น
หมายความว่า มีปลูกพืชแซมยางนามาซึ่ งอัตราผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มากกว่า
การทาสวนยางพาราเพียงอย่างเดี ยว วิมลพรรณ (2552) ได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลตอบแทน
ทางการเงิ นระหว่างการปลู กยางพารากับมันสาปะหลัง จังหวัดนครราชสี มา โดยมี วตั ถุ ประสงค์ใน
การศึ ก ษาเพื่อ วิเ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บผลตอบแทนทางการเงิ น ของการลงทุ น ปลู ก ยางพาราและ
มัน สาประหลังในจังหวัดนครราชสี มา ในพื้นที่ 20 ไร่ ภายใต้ระยะเวลาโครงการ 22 ปี โดยมีเกณฑ์
การตัดสิ นใจ 3 เกณฑ์ดว้ ยกันคื อ NPV, B/C Ratio และ IRR โดยใช้อตั ราคิ ดลดที่ ร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่ ง
เป็ นอัตราดอกเบี้ยที่เกษตรกรต้องจ่ายให้กบั แหล่งเงินกู้ จากผลการศึกษาพบว่า การปลูกมันสาปะหลัง
และการปลูกยางพาราให้ผลตอบแทนคุม้ ค่าต่อการลงทุนทั้ง 2 พืช ภายใต้อตั ราคิดลดที่ร้อยละ 7 ต่อปี
จากนั้น วิมลพรรณ จึงวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการทั้งหมด 4 กรณี คือ กรณี ที่รายได้จากการ
ลงทุนปลูกยางพาราและมันสาปะหลังลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ตน้ ทุนคงที่ กรณี ที่ 2 คือ กรณี ที่รายได้
จากการลงทุนปลูกยางพาราและมันสาปะหลังลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่ตน้ ทุนคงที่ และกรณี ที่ 3 คือ
กรณี ที่รายได้จากการลงทุนปลูกยางพาราและมันสาปะหลังคงที่แต่ตน้ ทุนจากการผลิ ตยางพาราและ
มันส าปะหลังเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 5 กรณี สุ ดท้ายคื อ กรณี ที่ รายได้จากการลงทุ น ปลู ก ยางพาราและมัน
สาปะหลังคงที่แต่ตน้ ทุนจากการผลิตยางพาราและมันสาปะหลังเพิ่มขึ้นร้ อยละ 10 จากการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวดังกล่าวพบว่า ในกรณี ที่รายได้ลดลงร้อยละ 10 และกรณี ทีรายจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
การลงทุนทั้งยางพาราและมันสาปะหลังยังให้ผลตอบแทนคุม้ ค่าในการลงทุนแต่ถา้ รายได้จากการผลิต
ยางพาราและมันสาปะหลังลดลงร้ อยละ 10และต้นทุ นเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 10 พร้ อมกัน ทาให้การปลู ก
มันสาปะหลังไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุนแต่การปลูกยางพารายังคงมีความคุม้ ค่าต่อการลงทุนเช่นเดิม
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2.2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับแบบจาลอง Linear Programming
การศึกษารู ปแบบการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิ ดความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด
หลายงานวิจยั นิยมใช้แบบจาลอง Linear Programming มาเป็ นเครื่ องมือเพื่อวิเคราะห์ถึงรู ปแบบการใช้
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่อ ย่า งจากัด ชนิ ด ต่ า งๆ อาทิ เช่ น ที่ ดิ น แรงงานเป็ นต้น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความคุ ้ม ค่ า ต่ อ
ทรั พ ยากรที่ มี อยู่ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง แบบจาลองดัง กล่ า วสามารถใช้ใ นการวางแผนการผลิ ตได้ท้ งั กรณี
พืช อายุส้ ันและไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ลิ้นจี่ ลาไย ซึ่ งในปั จจุบนั ได้มีผทู ้ าการวิจยั ในลักษณะดังกล่าว
อยู่หลายงานวิจยั เช่ น งานวิจยั ของปิ ยะพงษ์ (2543) ซึ่ งได้ทาการศึ กษาวิจยั การวางแผนการผลิ ตพืช
ระยะสั้ นในจังหวัดเชี ยงรายโดยใช้โปรแกรมเชิ งเส้ น ในการวิเคราะห์ แผนการผลิ ตที่ เหมาะสมว่า
เกษตรกรในจังหวัดเชียงรายควรปลูกพืชชนิดต่างๆ เป็ นจานานเท่าไรและใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอย่างไร
เพื่อให้รายได้เหนื อต้นทุนเงินสดสู งสุ ด ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีความเสี่ ยงทางด้านราคาผลผลิตและ
รายได้เข้ามาเกี่ ยวข้อง ซึ่ งในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้แบ่ งพื้ นที่ ออกเป็ น พื้ นที่ ชลประทาน พื้ นที่ ที่ อาศัย
น้ าฝนและพื้นที่ที่ปลูกพืชไร่ เพียงอย่างเดียว เพื่อใช้วางแผนการผลิต นอกจากนั้นแล้วยังกาหนดต้นทุน
การผลิตพืชชนิ ดต่างๆเป็ นบาทต่อไร่ เพื่อจะสามารถอธิ บายได้วา่ เกษตรกรในจังหวัดเชี ยงรายควรจะ
ปลู กพื ช ระยะสั้ นชนิ ดใดบ้างเป็ นจานวนกี่ ไร่ เพื่ อให้ได้รายได้เหนื อต้นทุ นสุ ท ธิ บาทต่อไร่ ภายใต้
ต้นทุ นการผลิ ตบาทต่อไร่ เช่ นเดี ยวกัน นอกจากงานวิจยั ของปิ ยะพงษ์ที่ใช้โปรแกรมเชิ งเส้นเพื่อวาง
แผนการผลิ ตให้กบั พืชอายุส้ ันแล้ว ยังมีงานวิจยั ที่ใช้โปรแกรมเชิ งเส้นเพื่อวางแผนการผลิ ตให้กบั ไม้
ยืนต้นอีกด้วย อาทิเช่นงานวิจยั ของ รัตยา (2546) ได้นาแบบจาลองโปรแกรมเชิงเส้นมาใช้ในการวาง
แผนการเพาะปลู กอย่างยัง่ ยืนโดยมี ไม้ผลและไม้ยืนต้นเป็ นส่ วนประกอบในการศึ กษา: กรณี ศึกษา
หมู่บา้ นแม่สาใหม่ ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยใช้หลักการมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
ตลอดระยะเวลาโครงการ 15 ปี โดยใช้วิธี การเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผ่านทางแบบสอบถาม ตั้งแต่ปี
เพาะปลูก 2543/2544 ถึง ปี 2558/2559 ซึ่ งแบบสอบถามดังกล่าวนั้นจะประกอบไปด้วย 2 หัวข้อคือ 1.
ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับเศรษฐกิ จและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่ได้แก่ รายได้จากภาคการเกษตรและ
นอกภาคการเกษตร อายุ การศึกษา จานวนสมาชิกในครัวเรื อนและจานวนแรงงานในภาคการเกษตร
2. ข้อมูลทางด้านการเพาะปลูก ได้แก่ ปริ มาณผลผลิ ตต่อไร่ จานวนแรงงานที่ ใช้ในการผลิ ต ต้นทุ น
จากการผลิ ต จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จและสังคมด้วย
ค่ าความถี่ ค่ าเฉลี่ ย และค่ าร้ อยละแล้วจึ งใช้โปรแกรมเชิ ง เส้ น วิเคราะห์ แผนการผลิ ต เพื่ อ ช่ วยวาง
แผนการผลิ ตตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ได้มูลค่าปั จจุบนั ของรายได้เหนื อต้นทุนเงิ น
สดจากกิจกรรมสู งที่สุด ซึ่ งกาหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 1 ช่วงเวลา ดังนั้นในการศึกษาดังกล่าวจึงมีท้ งั หมด
15 ช่ วงเวลา เพื่อให้ใกล้เคี ยงกับ ความเป็ นจริ งมากที่ สุดและในแต่ละช่ วงเวลาจะถู กคิ ดในรู ป มูลค่า
ปั จจุบนั ทั้ง 15 ช่วงเวลา โดยต้นทุนการผลิตพืชแต่ละชนิ ดจะมีหน่วยเป็ นบาทต่อไร่ ต่อปี แรงงานจ้างมี
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หน่ วยเป็ นวันทางานต่อไร่ ต่อปี การกูย้ ืมมีหน่ วยเป็ นบาทต่อปี โดยมีกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องคือ กิ จกรรม
การผลิ ต การจ้างแรงงาน การกู้ยืมและกิ จกรรมการโอนเงิ นทุ นไปสู่ ช่วงเวลาต่างๆ ภายใต้ขอ้ จากัด
ทางด้านที่ ดินที่ เกษตรกรมี ข้อจากัดทางด้านจานวนแรงงาน ข้อจากัดทางด้านเงิ นทุ นและข้อจากัด
ทางด้านเงินกูท้ ี่เกษตรกรสามารถกูไ้ ด้ นอกจากนั้นแล้วยังมีการศึกษาของฑีฆา (2547) ซึ่ งทาการศึกษา
แบบจาลองการตัดสิ นใจเลือกปลูกพืชของเกษตรกรในลุ่มน้ าปิ งตอนบน โดยมีไม้ผลเป็ นพืชทางเลือก
ของเกษตรกรภายใต้ข ้อ จากัด ทางด้า นที่ ดิ น ที่ แ ตกต่ า งกัน คื อ พื้ น ที่ ช ลประทานแบบกัก น้ า พื้ น ที่
ชลประทานแบบเหมืองฝายและพื้นที่ที่อาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียว ซึ่ งในแต่ละพื้นที่จะแบ่งแบบจาลอง
แผนการผลิ ตที่เหมาะสมเป็ น 2 กรณี คือ กรณี ที่กาหนดให้เกษตรกรผลิ ตข้าวไว้บริ โภคในครัวเรื อน
ก่อนส่ วนที่เหลื อเกษตรกรจึงจะสามารถขายได้และกรณี ไม่มีขอ้ จากัดด้านการผลิตข้าวไว้บริ โภคใน
ครัวเรื อน ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้เลื อกทาการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด 120
ตัวอย่างผ่านทางแบบสอบถามโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหารายได้เหนื อต้นทุนเงินสดสู งสุ ดต่อครัวเรื อน
ในรู ปมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ตลอดอายุโครงการ 20 ปี โดยกาหนดให้ 1 ช่วงเท่ากับ 1 ปี เนื่องจากการศึกษา
ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาที่มีไม้ยืนต้น ซึ่ งเป็ นพืชที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 1 ปี ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงคิดต้นทุน
และผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการทาการผลิตไม้ผลในรู ปมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ มีหน่วยเป็ นบาทต่อไร่ ต่อ
ปี สาหรับพืชอายุส้ ันผูท้ าการศึกษาใช้ค่าเฉลี่ ยต้นทุนผลตอบแทนที่เกิ ดขึ้นในปี ที่ทาการศึกษามีหน่วย
เป็ นบาทต่อไร่ โดยการพิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนที่เกิดจากการทากิจกรรมต่างๆนั้นจะประกอบ
ไปด้วยต้นทุนผลตอบแทนทั้งที่เป็ นเงินสดและไม่เป็ นเงินสดซึ่ งในแบบจาลองดังกล่าวจะประกอบไป
ด้วยกิ จกรรมการปลูก การจ้างแรงงาน การกูเ้ งิ นและการใช้น้ าภายใต้ขอ้ จากัดทางด้านที่ ดิน เงิ นทุ น
แรงงานและการเก็บ ข้าวไว้เพื่ อบริ โภคในครั วเรื อน จากนั้นจึ งท าการวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวโดย
กาหนดให้การเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 จากราคาที่เกษตรกรขายได้ในปี การ
ผลิต 2544/2545
งานวิจยั ของ Majeke (2013) ได้ศึกษาแผนการผลิตที่เหมาะสมในเมืองบินดูลา ประเทศซิ มบับเว
โดยมีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อหารายได้สุทธิ ที่สูงที่สุดจากการทาการผลิต ข้าวโพด ถัว่ เหลือง ฝ้ ายและใบ
ยาสู บ เนื่ องจากพืชทั้ง 3 ชนิ ดเป็ นพืชอายุส้ ัน ต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้จึงเป็ นมูลค่าปั จจุบนั อยูแ่ ล้ว
จึ งไม่ จาเป็ นต้องแปลงค่ าเป็ นปั จจุ บ นั เหมื อนการศึ ก ษาพื ช อายุย าว ซึ่ งในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้ส ร้ าง
ข้อจากัดให้เกษตรกรมี ที่ดินเท่ากับ 5 เฮกเตอร์ แรงงาน 312 วันทางานต่อปี และเงิ นทุ น 3,000 ดอล
ลาห์ ซิมบับเว ซึ่ งการออกแบบจาลองดังกล่ าวมี ลกั ษณะเช่ นเดี ยวกับ งานวิจยั ของ Felix (2013) โดย
สร้างข้อจากัดต่างๆจากทรัพยากรที่เกษตรกรมี ทาให้ได้ขอ้ จากัดทางด้านที่ดิน 6 เฮกเตอร์ แรงงาน 295
วันทางานต่อปี ซึ่ งใช้ในการทาการผลิตข้าวโพด 6 เฮกเตอร์ จากเดิมที่เกษตรกรทาการผลิตข้าวโพด 4
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เฮกเตอร์ ถั่ว เหลื อ ง 1 เฮกเตอร์ และฝ้ ายอี ก 1 เฮกเตอร์ การเปลี่ ย นแปลงการผลิ ต ดัง กล่ า วท าให้
เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้นร้อยละ 72.79
นอกจากนั้นแล้วยังมีงานวิจยั ของ Akande (2013) ได้ทาการศึกษาแผนการผลิตที่เหมาะสมใน
ประเทศไนจีเรี ย เพื่อหารายได้สุทธิ สูงที่สุดภายใต้ขอ้ จากัดทางด้านที่ดิน 0.45 เฮกเตอร์ ซึ่ งได้มาจาก
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ทางการเกษตรกรของเกษตรกรแต่ละรายทั้งหมด 30 รายโดยมีค่าสู งสุ ดที่ 4.02 เฮกเตอร์
และต่ าสุ ดที่ 0.13 เฮกเตอร์ ซึ่ งแต่เดิ ม เกษตรกรท าการผลิ ตมันส าปะหลัง ข้าวโพดและแตง ภายใต้
ข้อจากัดทางด้านแรงงาน 410 วันทางานต่อปี เนื่ องจากประเทศไนจีเรี ยเป็ นประเทศที่มีแรงงานจานวน
มาก ดังนั้นในงานวิจยั ชิ้ นนี้ จึงให้ความสาคัญ กับปริ ม าณการเพิ่ มขึ้ นหรื อลดลงของแรงงานต่อการ
เปลี่ยนแปลงรายได้สุทธิ ของเกษตรกร โดยทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพื่อดูการเปลี่ ยนแปลงของ
รายได้เมื่อกาหนดให้แรงงานที่นามาใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 กรณี ที่ 2 คือ ดูการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้เมื่ อ ค่ า จ้างแรงงานลดลงร้ อ ยละ 50 และดู ก ารเปลี่ ย นแปลงของรายได้เมื่ อ ก าหนดให้
เกษตรกรมีพ้นื ที่ทากินเพิม่ ขึ้นร้อยละ 50 จากข้อจากัดเดิมที่เกษตรกรมี
ดังนั้นจึ งสามารถสรุ ปการประยุกต์แบบจาลองโปรแกรมเชิ งเส้นที่ ใช้ในการตัดสิ นใจเลื อก
ปลูกพืชของเกษตรกรได้วา่ มีวตั ถุประสงค์หลักในการใช้แบบจาลองโปแกรมเชิ งเส้นนั้นก็เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์หรื อกาไรสู งสุ ดหรื อเสี ยต้นทุนที่ ซึ่ งเป็ นไปตามแผนการผลิตที่เหมาะสมที่ได้จากการศึกษา
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