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บทที ่6 

แผนการผลติที่เหมาะสมของเกษตรกรโดยมียางพาราเป็นพชืทางเลอืก 

6.1 แผนการผลติทีเ่หมาะสมโดยมียางพาราเป็นพชืทางเลอืก 

 แบบจ ำลองท่ีใช้ในกำรศึกษำคร้ังน้ีเป็นแบบจ ำลองท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อวำงแผนผลิตพืชชนิดต่ำงๆ
ในจงัหวดัเชียงรำย โดยมียำงพำรำเป็นพืชทำงเลือก ภำยใตข้อ้จ ำกดัดำ้นปัจจยักำรผลิตและเง่ือนไข
ต่ำงๆท่ีมีอยู่ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ส่วนคือ ฟังก์ชัน่วตัถุประสงค ์เป็นสมกำรแสดงผลรวมของมูลค่ำ
ปัจจุบนัสุทธิของรำยได้เหนือต้นทุนผนัแปรจำกกิจกรรมกำรผลิตต่ำงๆและสมกำรข้อจ ำกัด เป็น
สมกำรท่ีแสดงสัดส่วนกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆในแต่ละกิจกรรม ภำยใตท้รัพยำกรกำรผลิตท่ีมีอยูอ่ย่ำง
จ ำกดัหรือแสดงเง่ือนไขขั้นต ่ำหรือเท่ำกบัในกิจกรรมท่ีก ำหนด โดยใชโ้ปรแกรม Libre office ในกำร
วำงแผนกำรผลิตทั้งหมด 8 กรณี ดงัน้ี 

 กรณีท่ี 1 แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดั 
 กรณีท่ี 2 แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีเกษตรกรกูไ้ดไ้ม่จ  ำกดั 
 กรณีท่ี 3 แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีเกษตรกรขำยผลผลิตขำ้วในรำคำตลำด 
 กรณีท่ี 4 แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีเกษตรกรขำยผลผลิตยำงพำรำในรำคำประกนั 
 กรณีท่ี 5 แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึน 
 กรณีท่ี 6 แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีตน้ทุนกำรผลิตลดลง 
 กรณีท่ี 7 แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีรำคำผลผลิตเพิ่มข้ึน 
 กรณีท่ี 8 แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีรำคำผลผลิตลดลง 

 โดยมีรูปแบบฟังก์ชั่นวตัถุประสงค์และสมกำรข้อจ ำกัดในแบบจ ำลองโปรแกรมเชิงเส้น
พื้นฐำนเหมือนกนัทั้ง 3 แบบจ ำลอง (สมกำรท่ี 9-11) ซ่ึงไดอ้ธิบำยไวใ้นบทท่ี 3 หัวขอ้ท่ี 3.3.2.2 กำร
วเิครำะห์แผนกำรผลิตโดยอำศยัแบบจ ำลองเชิงเส้นตรง โดยแบ่งอำยุของยำงพำรำออกเป็น 9 ช่วงช่วง
ละ 3 ปี เพื่อให้ง่ำยต่อกำรสร้ำงแบบจ ำลองไม่ให้มีขนำดใหญ่เกินไปและสะทอ้นควำมเป็นจริงมำก
ท่ีสุด 
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6.2 ข้อมูลทีใ่ช้ในการผลติพชื 

 ข้อมูลท่ีน ำมำใช้ในแบบจ ำลองเพื่อใช้ศึกษำแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมภำยใต้ข้อจ ำกัดท่ี
เกษตรกรมีอยู ่ซ่ึงมีรำยละเอียดต่ำงๆดงัน้ี  

 6.2.1 ทีด่ิน 

 จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำ เกษตรกรในแต่ละฟำร์มมีขนำดพื้นท่ีถือครองแตกต่ำงกัน โดย
เกษตรกรจะท ำกำรผลิตไดไ้ม่เกินจ ำนวนพื้นท่ีท่ีมีอยู(่ตำรำงท่ี 6.1) ดงันั้นในกำรศึกษำคร้ังน้ีไดก้ ำหนด
ข้อจ ำกัดในกำรปลูกพืชชนิดต่ำงและจ ำกัดให้พื้นท่ีลุ่มแล้งน้อยกว่ำพื้นท่ีลุ่มฝน เน่ืองจำกพื้นท่ีท่ี
ท ำกำรศึกษำประสบปัญหำขำดแคลนน ้ ำเป็นอยำ่งมำก ท ำให้พื้นท่ีบำงส่วนแห้งแลง้ มีน ้ ำไม่เพียงพอ
และอยูไ่กลแหล่งน ้ ำมำกเกินไป ส่งผลให้เกษตรกรไม่สำมำรถน ำมำท ำกำรเกษตรได ้ซ่ึงภำวะแหง้แลง้
ดงักล่ำวสืบเน่ืองมำตั้งแต่ปีกำรผลิต2552/ 2553 (กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม, 2553) 
ดงันั้นเกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กสำมำรถปลูกแตงโมไดไ้ม่เกิน 2.93 ไร่และปลูกหอมแดงไดไ้ม่เกิน 
2.57 ไร่ เกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงสำมำรถปลูกขำ้วเหนียวนำปรังไดไ้ม่เกิน 3.77 ไร่ ปลูกขำ้วเจำ้
นำปรังไดไ้ม่เกิน 8.23 ไร่และปลูกแตงโมไดไ้ม่เกิน 2.70 ไร่ สุดทำ้ยคือเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่
สำมำรถปลูกขำ้วเหนียวนำปรังได้ไม่เกิน 11.50 ไร่ ปลูกขำ้วเจำ้นำปรังได้ไม่เกิน 21.71 ไร่ ปลูกถัว่
เขียวไดไ้ม่เกิน 4.81 ไร่และปลูกแตงโมไดไ้ม่เกิน 2.55 ไร่ ซ่ึงขอ้จ ำกดัดงักล่ำวค ำนวณไดจ้ำก จ ำนวน
พื้นท่ีท่ีใชป้ลูกพืชชนิดนั้นๆ หำรดว้ยจ ำนวนเกษตรกรท่ีปลูกพืชชนิดนั้นๆ 

 นอกจำกนั้นแลว้ในกำรศึกษำพืชแข่งขนับนพื้นท่ีดอน ผูศึ้กษำน ำขำ้วโพดเล้ียงสัตว(์ส ำนกังำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร, 2554) ซ่ึงเป็นพืชท่ีสำมำรถปลูกไดบ้นพื้นท่ีดอนและมีกำรปลูกจริงในพื้นท่ีมำ
เป็นพืชแข่งขนัแทนล ำไย เน่ืองจำกล ำไยเป็นพืชดั้งเดิมท่ีเกษตรกรท ำกำรผลิตมำเป็นเวลำนำน ขำดกำร
ดูแลและบริหำรจัดกำรมำเป็นเวลำนำน  จำกกำรส ำรวจพืชท่ีปลูกบนพื้นท่ีดอน ผู ้ศึกษำได้ให้
ควำมส ำคญักบัยำงพำรำท ำให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัพืชอ่ืนๆขำดหำยไป ดงันั้นจึงจ ำเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลทุติย
ภูมิมำช่วยใหง้ำนวจิยัสมบูรณ์ข้ึน 
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ตำรำงท่ี 6.1 ขอ้จ ำกดัดำ้นท่ีดินท่ีใชใ้นกำรผลิตยำงพำรำและพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

ลกัษณะท่ีดิน 
จ ำนวน(ไร่) 

ขนำดเลก็ ขนำดกลำง ขนำดใหญ่ 
ท่ีดอน            2.55             7.22             5.41  
     - ยำงพำรำ            1.52             6.37             3.58  
     - ล ำไย            1.03             1.35             1.83  
     - ขำ้วโพดเล้ียงสตัว*์  -   -   -  
ท่ีลุ่ม            9.52           19.30           28.00  
    ท่ีลุ่มฝน            9.52           19.30           28.00  
     - ขำ้วเหนียวนำปี            9.52           19.30           28.00  
ท่ีลุ่มแลง้            7.40           15.44           27.33  
     - ขำ้วเหนียวนำปรัง            0.31             2.59             8.38  
     - ขำ้วเจำ้นำปรัง            3.79             4.54           11.70  
     - ขำ้วโพดเล้ียงสตัว ์            2.78             7.25             5.15  
     - แตงโม            0.16             0.86             0.50  
     - ถัว่เขียว            0.18             0.20             1.60  
     - หอมแดง            0.18   -   -  

ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์ 
หมำยเหตุ * คือ ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดม้ำจำกส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เพ่ือใชเ้ป็นพืชแข่งขนัในกำรหำแผนกำร
ผลิตท่ีเหมำะสม 

 6.2.2 เงินทุน 

 ขอ้จ ำกัดด้ำนเงินทุนท่ีใช้ในกำรผลิต ค ำนวณได้จำกเงินทุนเฉล่ียของแต่ละครัวเรือน จำก
กำรศึกษำพบวำ่ เกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงมีเงินทุนเพื่อใช้ในกำรผลิตยำงพำรำและพืชเศรษฐกิจ
อ่ืนๆ มำกท่ีสุดเฉล่ีย 3,233.21 บำทต่อปี โดยมีเกษตรกรท่ีกูอ้ยำ่งเดียวมำกท่ีสุด 18 รำย คิดเป็นร้อยละ 
58.06 ใช้เงินทุนของตนเอง 9 รำยและใช้เงินทุนของตนเอง ร่วมกับกำรกู้อีก 4 รำย รองลงมำคือ 
เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กมีเงินทุนของตนเองเฉล่ีย 3,217.30 บำทต่อปี โดยมีเกษตรกรท่ีใช้เงินทุน
ของตนเองอย่ำงเดียวมำกท่ีสุด 25 รำย คิดเป็นร้อยละ 44.64 ใช้เงินกู้เท่ำนั้น 23 รำย คิดเป็นร้อยละ 
41.07 และใช้เงินทุนของตนเองร่วมกับกำรกู้อีก 8 รำย สุดท้ำยคือ เกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่มี
เงินทุนเพื่อใชใ้นกำรผลิตเฉล่ีย 2,795.18 บำทต่อปี โดยมีเกษตรกรท่ีใชเ้งินทุนของตนเองร่วมกบักำรกู้
มำกท่ีสุด 6 รำย คิดเป็นร้อยละ 46.15 ใชเ้งินกูเ้ท่ำนั้น 5 รำย คิดเป็นร้อยละ 38.46 และใชเ้งินทุนตนเอง
เพียงอยำ่งเดียวอีก 2 รำย คิดเป็นร้อยละ 15.39 (ตำรำงท่ี 6.2) 
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ตำรำงท่ี 6.2 ขอ้จ ำกดัดำ้นเงินทุนตนเองท่ีเกษตรกรมีเพื่อใชใ้นกำรผลิตยำงพำรำและพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
ขนำดฟำร์ม จ ำนวนเงินทุน (บำท) 

ฟำร์มขนำดเลก็                                    3,217.30  

ฟำร์มขนำดกลำง                                    3,233.21  

ฟำร์มขนำดใหญ่                                    2,795.18  
ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์ 

 6.2.3 เงินกู้ 

 ขอ้จ ำกดัด้ำนเงินกู้ก  ำหนดให้เกษตรกรสำมำรถกู้ยืมไดจ้ำก 3 แหล่ง ได้แก่ ธ.ก.ส. สหกรณ์
กำรเกษตรและกองทุนหมู่บำ้น ซ่ึงวงเงินกูน้ั้นค ำนวณไดจ้ำกวงเงินกูสู้งสุด ต ่ำสุดท่ีเกษตรกรกูใ้นปีกำร
ผลิต 2553/2554 ซ่ึงกำรก่อหน้ีดงักล่ำวจะแตกต่ำงกนัไปในแต่ละฟำร์ม จำกกำรส ำรวจพบวำ่ เกษตรกร
ในฟำร์มขนำดใหญ่มีควำมสำมำรถในกำรก่อหน้ีเฉล่ียมำกท่ีสุดได้ไม่เกิน 177,266.41 บำทต่อปี 
รองลงมำคือเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงสำมำรถก่อหน้ีเฉล่ียได้ไม่เกิน 170,272 บำทต่อปี และ
เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กสำมำรถก่อหน้ีเฉล่ียไดไ้ม่เกิน 147,250 บำทต่อปี (ดงัตำรำงท่ี 6.3) 

ตำรำงท่ี 6.3 ขอ้จ ำกดัดำ้นเงินกูท่ี้เกษตรกรสำมำรถกูเ้พื่อใชใ้นกำรผลิตยำงพำรำและพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
ขนำดฟำร์ม จ ำนวนเงินกู ้(บำท) 

ฟำร์มขนำดเลก็                                147,250  

ฟำร์มขนำดกลำง                                170,272 

ฟำร์มขนำดใหญ่                                177,266  
ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์ 

6.3 ผลการวเิคราะห์แผนการผลติทีเ่หมาะสม 

 อ ำเภอเทิงและอ ำเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรำย เป็นอ ำเภอท่ีมีประชำกรส่วนใหญ่ประกอบ
อำชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั โดยมีกำรปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่ำงๆตลอดทั้งปี ไดแ้ก่ ขำ้วเหนียวนำปี 
ขำ้วเหนียวนำปรัง ขำ้วเจำ้นำปรัง ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์ถัว่เขียว หอมแดงและแตงโม แต่อย่ำงไรก็ตำม 
จำกกำรผลิตดงักล่ำวเกษตรกรยงัคงเผชิญกบัควำมเส่ียงดำ้นรำยได ้อนัเน่ืองมำจำกควำมผนัผวนของ
รำคำ ปริมำณผลผลิตและตน้ทุนกำรผลิต ท ำให้กำรตดัสินใจเลือกผลิตพืชจ ำเป็นตอ้งค ำนึงถึงรำยได้
เหนือตน้ทุนผนัแปรท่ีจะเกิดข้ึนเป็นหลกั  

 ในกำรศึกษำคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อหำแบบจ ำลองท่ีเหมำะสมโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไป
ไดใ้นทำงปฏิบติั ทั้งทำงดำ้นท่ีดิน เงินทุน แรงงำน ดงันั้นเกษตรกรจึงไม่สำมำรถปลูกพืชไดม้ำกกว่ำ
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จ ำนวนพื้นท่ีท่ีเกษตรกรมีทั้งท่ีลุ่มและท่ีดอน ส ำหรับเงินทุนและแรงงำน เรำก ำหนดให้เกษตรกร
จะตอ้งใชเ้งินทุนและแรงงำนท่ีตนเองมีก่อน แต่เม่ือไม่เพียงพอ เกษตรกรสำมำรถจำ้งแรงงำนและกูย้ืม
เงินทุนเพิ่มเติมไดจ้ำกแหล่งเงินทุนต่ำงๆ ตำมควำมสำมำรถในกำรกูย้ืมของเกษตรกรแต่ละฟำร์ม แต่
จำกกำรส ำรวจกำรใช้พื้นท่ีทำงกำรเกษตรพบว่ำ มีทั้งเกษตรกรท่ีปลูกมำกกว่ำและน้อยกว่ำแผนกำร
ผลิตท่ีเหมำะสม ซ่ึงนัน่แสดงให้เห็นวำ่ ในทำงปฏิบติัเกษตรกรสำมำรถเพิ่มหรือลดกำรผลิตพืชชนิด
ต่ำงๆไดต้ำมแผนกำรผลิตซ่ึงเป็นไปไดใ้นทำงปฏิบติั 

 6.3.1 แผนการผลติทีเ่หมาะสมกรณเีกษตรกรกู้ได้จ ากดั  

 กจิกรรมการผลติพชื 

แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมพบวำ่ เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กควรจะเลือกผลิตยำงแผน่ดิบเฉล่ีย 
2.55 ไร่ ในช่วงท่ียำงพำรำให้ผลผลิตและเลือกปลูกขำ้วเหนียวนำปีช่วงปีท่ี 1-9 เฉล่ียช่วงละ 9.52 ไร่ 
ในฤดูแลง้แนะน ำให้เกษตรกรปลูกขำ้วเหนียวนำปรังและหอมแดงช่วงปีท่ี 1-9 เฉล่ียช่วงละ 1.90 ไร่ 
และ 2.57 ไร่และปลูกแตงโมช่วงปีท่ี 1-9 เฉล่ียช่วงละ 2.93 ไร่ จำกกำรส ำรวจพบว่ำเกษตรกรปลูก
หอมแดงมำกท่ีสุด 3 ไร่ นอ้ยท่ีสุด 1 ไร่ ปลูกแตงโมมำกท่ีสุด 5 ไร่นอ้ยท่ีสุด 0.85 ไร่ ดงันั้นจึงมีควำม
เป็นไปไดท่ี้เกษตรกรจะปลูกหอมแดงและแตงโมตำมแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมได้(ตำรำงท่ี 6.4) ใน
ฟำร์มขนำดกลำง เกษตรกรควรจะเลือกผลิตยำงแผนดิบเฉล่ีย 7.72 ไร่ในช่วงท่ียำงพำรำใหผ้ลผลิตและ
เลือกปลูกขำ้วเหนียวนำปีช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 18.86 ไร่ ช่วงปีท่ี 2-9 เฉล่ียช่วงละ 19.30 ไร่ ในฤดูแลง้แนะน ำ
ให้เกษตรกรปลูกขำ้วเหนียวนำปรังเฉล่ียช่วงปีท่ี 2-9 เฉล่ียช่วงละ 3.77 ไร่ ปลูกขำ้วเจำ้นำปรังช่วงปีท่ี 1 
เฉล่ีย 7 ไร่ ช่วงปีท่ี 2-9 เฉล่ียช่วงละ 8.23 ไร่และปลูกแตงโมช่วงปีท่ี 1-9เฉล่ียช่วงละ 2.70 ไร่ ปลูก
ขำ้วโพดเล้ียงสัตวช่์วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 5.74 ไร่ ช่วงปีท่ี 2-9 เฉล่ียช่วงละ 0.74 ไร่ จำกกำรส ำรวจพบว่ำ
เกษตรกรปลูกขำ้วเจำ้นำปรังมำกท่ีสุด 28 ไร่ นอ้ยท่ีสุด 3 ไร่ ปลูกแตงโมมำกท่ีสุด 5 ไร่นอ้ยท่ีสุด 2 ไร่ 
ดงันั้นจึงมีควำมเป็นไปไดท่ี้เกษตรกรจะปลูกขำ้วเจำ้นำปรังและแตงโมตำมแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสม
ได(้ตำรำงท่ี 6.5) และเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่ควรจะเลือกผลิตยำงกอ้นถว้ยเฉล่ีย 5.41 ไร่ในช่วง
ท่ียำงพำรำให้ผลผลิตและเลือกปลูกขำ้วเหนียวนำปีช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 18.35 ไร่ ช่วงปีท่ี 2-9 เฉล่ียช่วงละ 
28 ไร่ ในฤดูแลง้แนะน ำให้เกษตรกรปลูกขำ้วเหนียวนำปรังในช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 11.50 ไร่ ช่วงปีท่ี 2-9 
เฉล่ียช่วงละ 3.07 ไร่ ปลูกขำ้วเจำ้นำปรังช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 1.85 ไร่ ช่วงปีท่ี 2-9 เฉล่ีย ช่วงละ 21.71 ไร่ 
ปลูกแตงโมเฉล่ีย 2.55 ไร่ ตั้งแต่ปีท่ี 1-9 และปลูกถัว่เขียว ขำ้วโพดเล้ียงสัตวเ์ฉพำะปีแรกเฉล่ีย 4.81  ไร่
และ 6.62 ไร่ ตำมล ำดบั จำกกำรส ำรวจพบวำ่เกษตรกรปลูกขำ้วเจำ้นำปรังมำกท่ีสุด 42 ไร่ น้อยท่ีสุด 
11 ไร่ ปลูกแตงโมมำกท่ีสุด 3 ไร่น้อยท่ีสุด 2.5 ไร่ ดังนั้ นจึงมีควำมเป็นไปได้ท่ีเกษตรกรจะปลูก
หอมแดงและแตงโมตำมแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมได(้ตำรำงท่ี 6.6) 
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ตำรำงท่ี 6.4 กำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อผลิตพืชชนิดต่ำงๆ ของเกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็ก ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

พืช 
ช่วง
ปีท่ี 

แผนกำร
ผลิตท่ีได้
จำกกำร

ส ำรวจ(ไร่) 

แผนกำรผลิต
ท่ีเหมำะสม
กรณีกูไ้ด้
จ  ำกดั (ไร่) 

จ ำนวนพ้ืนท่ีในสถำนกำรณ์ (ไร่) 

กูไ้ดไ้ม่
จ ำกดั 

ขำยผลผลิต
ขำ้วในรำคำ

ตลำด 

ขำยผลผลิต
ยำงพำรำ 
ในรำคำ
ประกนั 

ท่ีดอน  2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 
- ยำงพำรำ 1-9 1.52 2.55 2.55 2.55 2.55 
- ล ำไย 1-9 1.03 - - - - 
ท่ีลุ่มฝน  9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 
- ขำ้วเหนียวนำปี 1-9 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 
ท่ีลุ่มแลง้  7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 
- ขำ้วเหนียวนำปรัง 1-9 0.31 1.90 1.90 1.90 1.90 
- ขำ้วเจำ้นำปรัง 1-9 3.79 - - - - 
- ขำ้วโพดเล้ียงสตัว ์ 1-9 2.78 - - - - 
- แตงโม 1-9 0.16 2.93 2.93 2.93 2.93 
- หอมแดง 1-9 0.18 2.57 2.57 2.57 2.57 
- ถัว่เขียว 1-9 0.18 - - - - 

ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์ 
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ตำรำงท่ี 6.5 กำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อผลิตพืชชนิดต่ำงๆ ของเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำง ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

พืช 
ช่วง
ปีท่ี 

แผนกำร
ผลิตท่ีได้
จำกกำร

ส ำรวจ(ไร่) 

แผนกำร
ผลิตท่ี

เหมำะสม
กรณีกูไ้ด้
จ  ำกดั (ไร่) 

จ ำนวนพ้ืนท่ีในสถำนกำรณ์ (ไร่) 

กูไ้ดไ้ม่
จ ำกดั 

ขำยผลผลิต
ขำ้วในรำคำ

ตลำด 

ขำยผลผลิต
ยำงพำรำ 
ในรำคำ
ประกนั 

ท่ีดอน       

- ยำงพำรำ 1-9 6.37 7.72 7.72 7.72 7.72 

- ล ำไย 1-9 1.35 - - - - 

ท่ีลุ่มฝน  19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 

- ขำ้วเหนียวนำปี 1 19.30 18.86 19.30 12.72 18.54 

 

2-9 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 

ท่ีลุ่มแลง้  15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 

- ขำ้วเหนียวนำปรัง 1-9 2.59 - - 3.77 - 

  2.59 3.77 3.77 3.77 3.77 

- ขำ้วเจำ้นำปรัง 1 4.54 7.00 8.23 3.77 8.23 

 2-9 4.54 8.23 8.23 8.23 8.23 

- ขำ้วโพดเล้ียงสตัว ์ 1 7.25 5.74 0.74 5.20 0.74 

 2-9 7.25 0.74 0.74 0.74 0.74 

- แตงโม 1-9 0.86 2.70 2.70 2.70 2.70 

- ถัว่เขียว 1-9 0.20 - - - - 

ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์ 
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ตำรำงท่ี 6.6 กำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อผลิตพืชชนิดต่ำงๆ ของเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

พืช 
ช่วง
ปีท่ี 

แผนกำร
ผลิตท่ีได้
จำกกำร

ส ำรวจ(ไร่) 

แผนกำร
ผลิตท่ี

เหมำะสม
กรณีกูไ้ด้
จ  ำกดั (ไร่) 

จ ำนวนพ้ืนท่ีในสถำนกำรณ์ (ไร่) 

กูไ้ดไ้ม่
จ ำกดั 

ขำย
ผลผลิต
ขำ้วใน
รำคำ
ตลำด 

ขำย
ผลผลิต
ยำงพำรำ 
ในรำคำ
ประกนั 

ท่ีดอน   5.41 5.41 5.41 5.41 

- ยำงพำรำ 1-9 3.58 5.41 5.41 5.41 5.41 

- ล ำไย 1-9 1.83 - - - - 

ท่ีลุ่มฝน  28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 

- ขำ้วเหนียวนำปี 1 28.00 18.35 28.00 18.33 18.35 

 
2-9 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 

ท่ีลุ่มแลง้  27.33 27.33 27.33 27.33 27.33 

- ขำ้วเหนียวนำปรัง 1 8.38 11.50 11.50 11.50 11.50 

 
2-9 8.38 3.07 3.07 11.50 3.07 

- ขำ้วเจำ้นำปรัง 1 11.70 1.85 - 1.86 1.85 

 
2-4 11.70 21.71 21.71 8.47 21.71 

 
5-9 11.70 21.71 21.71 13.28 21.71 

- แตงโม 1-9 0.50 2.55 2.55 2.55 2.55 

- ขำ้วโพดเล้ียงสตัว ์ 1 5.15 6.62 8.47 6.61 6.62 

 2-9 5.15 - - - - 

- ถัว่เขียว 1 1.60 4.81 4.81 4.81 4.81 

 
2-4 1.60 - - 4.81 - 

 5-9 1.60 - - - - 

ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์ 

กจิกรรมการกู้ยมื 

เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กมีกำรกูย้ืม 2 ช่วงปี โดยกูใ้นช่วงปีท่ี 1 จ  ำนวน 83,248.07 บำทและ
ช่วงปีท่ี 2 จ  ำนวน 26,838.37 บำท แต่ส ำหรับเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ผล
กำรศึกษำพบว่ำมีกำรกู้ยืมทั้ งหมด 3 ช่วง โดยเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงมีกำรกู้ในช่วงปีท่ี 1 
จ ำนวน 170,272 บำท ช่วงปีท่ี 2 จ  ำนวน 87,993.02 บำทและช่วงปีท่ี 3 จ  ำนวน 18,539.80 บำท
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เกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่มีกำรกู้ในช่วงปีท่ี 1 จ ำนวน 177,266.41 บำท ช่วงปีท่ี 2 จ ำนวน 
133,532.95 บำทและช่วงปีท่ี 3 จ  ำนวน 17,098.46 บำท ภำยใตอ้ตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี 

 กจิกรรมการจ้างงาน 

 กำรจำ้งงำนจะเกิดข้ึนเม่ือแรงงำนในครัวเรือนของเกษตรกรไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรใน
ขณะนั้น จำกกำรศึกษำพบวำ่ เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กมีกำรจำ้งงำนในเดือนกุมภำพนัธ์ในช่วงปีท่ี 
1 เท่ำกบั 6.40 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 5.64 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 7.01 วนัท ำงำนต่อ
เดือนตำมล ำดบั ช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 6.88 วนัท ำงำนต่อเดือน เกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงมีกำร
จำ้งงำนในเดือนมกรำคมและกนัยำยนทั้ง 9 ช่วงปี โดยในเดือนมกรำคมมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 
5.99 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 12.53 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 10.36 วนัท ำงำนต่อเดือน
ตำมล ำดบั ในช่วงปีท่ี 4-9 อีกช่วงละ 10.42 วนัท ำงำนต่อเดือน ส ำหรับเดือนกนัยำยนมีกำรจำ้งงำนช่วง
ปีท่ี 1 เท่ำกบั 23.01 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 13.42 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 11.24 วนั
ท ำงำนต่อเดือนตำมล ำดบั ช่วงปีท่ี 4-9 อีกช่วงละ 11.31 วนัท ำงำนต่อเดือน  

 สุดทำ้ยคือกำรจำ้งงำนของเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่ ซ่ึงมีกำรจำ้งงำนในเดือนมกรำคม 
เมษำยนและสิงหำคมทั้ง 9 ช่วงปี โดยในเดือนมกรำคม มีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 26.79 วนั
ท ำงำนต่อเดือนและ 29.41 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 28.01 วนัท ำงำนต่อเดือน ใน
เดือนเมษำยน มีกำรจำ้งงำนเพิ่มช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 13.80 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-9 อีกช่วงละ 
25.08 วนัท ำงำนต่อเดือนและกำรจำ้งงำนในเดือนสิงหำคม มีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 4.46 วนั
ท ำงำนต่อเดือนและ 25.77 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 24.36 วนัท ำงำนต่อเดือน  

 6.3.2 การเปรียบเทียบแผนการผลิตที่เหมาะสมกรณีเกษตรกรกู้ได้จ ากัดกับแผนการผลิตที่ได้
จากการส ารวจ 

 กจิกรรมการผลติพชื 

 กำรเปรียบเทียบระหว่ำงแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกบัแผนกำรผลิตท่ีไดจ้ำกกำรส ำรวจพบว่ำ 
แต่เดิมเกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กจะผลิตขำ้วเหนียวนำปีเฉล่ีย 9.52 ไร่ ขำ้วเหนียวนำปรังเฉล่ีย 0.31 ไร่ 
ขำ้วเจำ้นำปรังเฉล่ีย 3.79 ไร่ ขำ้วโพดเล้ียงสัตวเ์ฉล่ีย 2.78 ไร่ แตงโมเฉล่ีย 0.16 ไร่ ถัว่เขียวเฉล่ีย 0.18 ไร่
และหอมแดงเฉล่ีย 0.32 ไร่ แต่แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมภำยใตค้วำมสำมำรถในกำรกูท่ี้จ  ำกดัแนะน ำให้
เกษตรกรปลูกยำงพำรำเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 1.03 ไร่ ปลูกขำ้วเหนียวนำปรังเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 1.59 ไร่ ปลูกแตงโม
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เพิ่มข้ึนเฉล่ีย 2.77 ไร่และปลูกหอมแดงเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 2.39 ไร่ โดยปลูกขำ้วเหนียวนำปีเท่ำเดิมและไม่
แนะน ำใหป้ลูกขำ้วเจำ้นำปรัง ขำ้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละถัว่เขียว (ตำรำงท่ี 6.4) 

 แต่เดิมเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงปลูกยำงพำรำและล ำไยเฉล่ีย 6.37 ไร่ และ 1.35 ไร่ 
ตำมล ำดบั ปลูกขำ้วเหนียวนำปีเฉล่ีย 19.30 ไร่ ปลูกขำ้วเหนียวนำปรังเฉล่ีย 2.59 ไร่ ปลูกขำ้วเจำ้นำปรัง
เฉล่ีย 4.54 ไร่ ปลูกขำ้วโพดเล้ียงสัตวเ์ฉล่ีย 7.25 ไร่ ปลูกแตงโมเฉล่ีย 0.86 ไร่และปลูกถัว่เขียวเฉล่ีย 
0.20 ไร่ แต่ในแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมภำยใตค้วำมสำมำรถในกำรกูท่ี้จ  ำกดัแนะน ำให้เกษตรกรเพิ่ม
กำรปลูกยำงพำรำเฉล่ีย 1.35 ไร่ ปลูกขำ้วเหนียวนำปีเท่ำเดิมและแนะน ำให้เกษตรกรปลูกขำ้วเจำ้นำ
ปรังเพิ่มข้ึนในช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 2.46ไร่และเพิ่มข้ึนในช่วงปีท่ี 2-9 เฉล่ียช่วงละ 3.69 ไร่และปลูกแตงโม
เพิ่มข้ึนในช่วงปีท่ี 1-9 เฉล่ียช่วงละ 1.84 ไร่ โดยแนะน ำให้ลดกำรปลูกขำ้วโพดเล้ียงสัตวใ์นช่วงปีท่ี 1
เฉล่ีย 1.51 ไร่ และช่วงปีท่ี 2-9 เฉล่ียช่วงละ 6.51 ไร่(ตำรำงท่ี 6.5) 

 สุดทำ้ยคือเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่ พบว่ำ แต่เดิมเกษตรกรจะปลูกยำงพำรำและล ำไย
เฉล่ีย 3.58 ไร่และ 1.83 ไร่ ตำมล ำดบั ปลูกขำ้วเหนียวนำปีเฉล่ีย 28 ไร่ ปลูกขำ้วเหนียวนำปรังเฉล่ีย 
8.38 ไร่ ปลูกขำ้วเจำ้นำปรังเฉล่ีย 11.71 ไร่ ปลูกขำ้วโพดเล้ียงสัตวเ์ฉล่ีย 5.15ไร่ ปลูกแตงโมเฉล่ีย 0.50 
ไร่และปลูกถัว่เขียวเฉล่ีย 1.60 ไร่ แต่แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมภำยใตค้วำมสำมำรถในกำรกู้ท่ีจ  ำกดั
แนะน ำใหเ้กษตรกรปลูกยำงพำรำเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 1.83 ไร่ ปลูกขำ้วเจำ้นำปรังเพิ่มข้ึนในช่วงปีท่ี 2-9 เฉล่ีย 
10.01 ไร่ ปลูกแตงโมเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 2.05 ไร่ ปลูกขำ้วเหนียวนำปรังลดลงในช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 5.31 ไร่ 
ในช่วงปีท่ี 2-9 ในขณะท่ีปลูกขำ้วเหนียวนำปีเท่ำเดิม (ตำรำงท่ี 6.6) 

กจิกรรมการกู้ยมื  

จำกกำรส ำรวจพบว่ำ เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กมีกำรกู้ยืมไม่เกิน 50,000 บำท(ตำรำงท่ี 
4.17) แต่แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมแนะน ำให้เกษตรกรกูช่้วงปีท่ี 1 จ  ำนวน 83,248.07 บำทและช่วงปีท่ี 
2 จ  ำนวน 26,838.37 บำท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจำกเดิมในช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 33,248.07 บำทและน้อยลงจำกเดิม
ในช่วงปีท่ี 2 เท่ำกบั 23,161.63 บำท ส ำหรับเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงพบวำ่ เกษตรกรมีกำรกูย้ืม
ไม่เกิน 50,000 บำท มำกท่ีสุด(ตำรำงท่ี 4.17) แต่แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมแนะน ำใหเ้กษตรกรกูช่้วงปีท่ี 
1 จ  ำนวน 170,272 บำท ช่วงปีท่ี 2 จ  ำนวน 87,993.02 บำทและช่วงปีท่ี 3 จ  ำนวน 18,539.80 ซ่ึงเพิ่มข้ึน
จำกเดิมในช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 120,272 บำท ช่วงปีท่ี 2 เท่ำกบั 37,993.02 บำทและลดลงในช่วงปีท่ี 3 
จ  ำนวน 31,460.20 บำท เกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่มีกำรกู้ยืมไม่เกิน 50,000 บำท มำกท่ีสุด
เช่นเดียวกบัเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงและขนำดเล็ก(ตำรำงท่ี 4.17)  แต่แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสม
แนะน ำให้เกษตรกรมีกำรกู้ยืม 3 ช่วงปี โดยกู้ช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 177,266.41 บำทช่วงปีท่ี 2 เท่ำกับ 
133,532.95 บำทและกูใ้นช่วงปีท่ี 3 จ  ำนวน 17,098.46 บำท เพิ่มข้ึนจำกเดิมท่ีเกษตรกรกูย้ืมในช่วงปีท่ี 
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1 เท่ำกบั 127,266.41 บำท ช่วงปีท่ี 2 เท่ำกบั 83,532.95 บำทและลดลงจำกเดิมในช่วงปีท่ี 3 เท่ำกบั 
32,901.54 บำท  

6.3.3 แผนการผลติทีเ่หมาะสมกรณเีกษตรกรสามารถกู้ได้ไม่จ ากดั 

กจิกรรมการผลติพชื 

แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีท่ีเกษตรกรกูไ้ดไ้ม่จ  ำกดัพบวำ่ เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กจะ
เลือกผลิตพืชเหมือนกบักรณีท่ีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดัทุกประกำร (ตำรำงท่ี 6.4) ส ำหรับเกษตรกรในฟำร์ม
ขนำดกลำงพบวำ่ เม่ืออนุญำตให้เกษตรกรกูไ้ดไ้ม่จ  ำกดัเกษตรกรจะเลือกปลูกขำ้วเหนียวนำปีเฉล่ียใน
ปีท่ี 1 มำกกวำ่กรณีท่ีกูไ้ดจ้  ำกดั 0.44 ไร่ แต่เลือกปลูกขำ้วโพดเล้ียงสัตวใ์นช่วงปีท่ี 1 นอ้ยกวำ่กรณีกูไ้ด้
จ  ำกดัเฉล่ีย 5 ไร่และปลูกขำ้วเจำ้นำปรังในช่วงปีท่ี 1 มำกกว่ำกรณีกูไ้ดจ้  ำกดัเฉล่ีย 1.23 ไร่ ในขณะท่ี
ปลูกพืชอ่ืนๆเท่ำกบักรณีกูไ้ดจ้  ำกดัทุกประกำร (ตำรำงท่ี 6.5) สุดทำ้ยคือ เกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่
พบว่ำ เกษตรกรเลือกท่ีจะผลิตยำงพำรำ ขำ้วเหนียวนำปรัง ถัว่เขียวและแตงโมเหมือนกบักรณีกูไ้ด้
จ  ำกดัทุกประกำร แตกต่ำงตรงท่ีในช่วงปีท่ี 1 เกษตรกรเลือกลดกำรปลูกขำ้วเหนียวนำปีเฉล่ีย 9.65 ไร่ 
และหนัไปเพิ่มกำรปลูกขำ้วโพดเล้ียงสัตวเ์ฉล่ีย 1.47 ไร่ ในขณะท่ีไม่เลือกปลูกขำ้วเจำ้นำปรังเม่ือเทียบ
กบักรณีกูไ้ดจ้  ำกดั (ตำรำงท่ี 6.6)  

กจิกรรมการกู้ยมื 

เกษตรกรทุกขนำดฟำร์มจะกูม้ำกกวำ่ควำมสำมำรถท่ีตนเองกูไ้ดใ้นปีแรกและจะลดกำรกูล้ง
ในช่วงปีถัดไป ยกเวน้เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็ก โดยเกษตรกรจะกู้ยืมในช่วงปีท่ี 1-2 เหมือน
แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีกูไ้ดก้  ำจดั  เกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงมีกำรกู ้3 ช่วงปี คือ ช่วงปีท่ี 1 
จ  ำนวน 173,277.43 บำท ช่วงปีท่ี 2 จ  ำนวน 68,290.69 บำทและช่วงปีท่ี 3 จ  ำนวน 19,918.96 บำทและ
เกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่มีกำรกู้ 2 ช่วงปี คือ ช่วงปีท่ี 1 จ  ำนวน 238,701.34 บำทและช่วงปีท่ี 2 
จ ำนวน 122,216.64 บำท 

กจิกรรมการจ้างงาน 

ในกรณีท่ีเกษตรกรสำมำรถกู้ได้ไม่จ  ำกดัพบว่ำ เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กมีกำรจำ้งงำน
เหมือนกบักรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดั เน่ืองจำกแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมทั้ง 2 กรณีเหมือนกนัทุกประกำร 
เกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงมีกำรจำ้งงำนในเดือนมกรำคมและกนัยำยนทั้ง 9 ช่วงปี เหมือนกรณี
เกษตรกรกู้ได้จ  ำกดั โดยในเดือนมกรำคมมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกับ 13.64 วนัท ำงำนต่อเดือน 
ในช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 12.53 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 10.36 วนัท ำงำนต่อเดือนตำมล ำดบั ในช่วงปีท่ี 4-
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9 อีกช่วงละ 10.42 วนัท ำงำนต่อเดือน ส ำหรับในเดือนกนัยำยนมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 14.53 
วนัท ำงำนต่อเดือนช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกับ 13.42 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 11.24 วนัท ำงำนต่อเดือน
ตำมล ำดบัและช่วงปีท่ี 4-9 อีกช่วงละ 11.31 วนัท ำงำนต่อเดือน  

 สุดทำ้ยคือ กำรจำ้งงำนของเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่ ซ่ึงมีกำรจำ้งงำนในเดือนมกรำคม 
เมษำยนและสิงหำคมทั้ง 9 ช่วงเวลำ โดยในเดือนมกรำคม มีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 26.79 วนั
ท ำงำนและ 29.41 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 28.01 วนัท ำงำนต่อเดือน เดือนเมษำยน มี
กำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 14.36 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-9 อีกช่วงละ 25.08 วนัท ำงำนต่อ
เดือนและในเดือนสิงหำคม มีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกับ 28 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 25.77 วนั
ท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 24.36 วนัท ำงำนต่อเดือน  

 6.3.4 แผนการผลติทีเ่หมาะสมกรณเีกษตรกรขายผลผลติข้าวในราคาตลาด 

 กจิกรรมการผลติพชื 

 เม่ือก ำหนดให้เกษตรกรสำมำรถขำยผลผลิตขำ้วในรำคำตลำด (ธนำคำรแห่งประเทศไทย, 
2554)พบว่ำ เกษตรในฟำร์มขนำดเล็กยงัคงเลือกปลูกพืชเหมือนกรณีกู้ไดจ้  ำกดัทุกประกำร(ตำรำงท่ี 
6.4) แต่เกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงควรจะลดกำรผลิตขำ้วเหนียวนำปี ขำ้วเจ้ำนำปรังและขำ้วโพด
เล้ียงสัตวใ์นช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 6.14 ไร่ 3.23 ไร่และ 0.54 ไร่ตำมล ำดบั แต่เพิ่มกำรผลิตขำ้วเหนียวนำปรัง
ในช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 3.77 ไร่ เม่ือเทียบกบักรณีท่ีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดั(ตำรำงท่ี 6.5) สุดทำ้ยคือ เกษตรกร
ในฟำร์มขนำดใหญ่ควรจะลดกำรผลิตขำ้วเจำ้นำปีในช่วงปีท่ี 2-4 เฉล่ียช่วงละ 13.24 ไร่และช่วงปีท่ี 4-
9 เฉล่ียช่วงละ 8.43 ไร่ โดยยงัคงเลือกปลูกพืชอ่ืนๆเหมือนกบัแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีเกษตรกูไ้ด้
จ  ำกดั (ตำรำงท่ี 6.6) 

 กจิกรรมการกู้ยมื 

เม่ือก ำหนดใหเ้กษตรกรทุกขนำดฟำร์มขำยผลผลิตขำ้วในรำคำตลำดพบวำ่ เกษตรกรทุกขนำด
ฟำร์มจะกูม้ำกข้ึนเม่ือเทียบกบักรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดั โดยเกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กจะกูช่้วงปีท่ี 1-
2 จ ำนวน 88,849.73 บำทและ 33,725.40 บำท ตำมล ำดบั ซ่ึงมำกกว่ำกรณีกู้ได้จ  ำกดัในช่วงปีท่ี 1-2 
จ ำนวน  5,601.66 บำทและ 6,887.03 บำท ตำมล ำดบั เกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงมีกำรกูช่้วงปีท่ี 1 
จ  ำนวน 125,086.25 บำท ช่วงปีท่ี 2-3 จ ำนวน 110,022.07 บำทและ 54,287.06 บำท ตำมล ำดบั ซ่ึงกำร
กูย้ืมดงักล่ำวมำกกวำ่กรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดัในช่วงปีท่ี 2-3 จ ำนวน 22,029.05 บำทและ 35,747.26 
บำท ตำมล ำดบั สุดทำ้ยคือเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่มีกำรกูใ้นช่วงปีท่ี 1 จ  ำนวน 177,113.32 บำท 
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ช่วงปีท่ี 2-3 จ ำนวน 140,505.43 บำทและ 61,804.50 บำท ตำมล ำดบั ซ่ึงมำกกว่ำกรณีเกษตรกรกูไ้ด้
จ  ำกดัในช่วงปีท่ี 2-3 จ ำนวน 6,972.48 บำทและ 44,706.04 บำท ตำมล ำดบั 

กจิกรรมการจ้างงาน 

ในกรณีท่ีเกษตรกรขำยผลผลิตขำ้วในรำคำตลำดพบวำ่ เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กมีกำรจำ้ง
งำนตั้งแต่ปีท่ี 1-9 ช่วงละ 5.69 วนัท ำงำนต่อเดือน เกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงมีกำรจำ้งงำนในเดือน
มกรำคมและกนัยำยนทั้ง 9 ช่วงปี โดยในเดือนมกรำคมและมีกำรจำ้งงำนในช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 13.64 
วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกับ 12.53 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 10.36 วนัท ำงำนต่อเดือน
ตำมล ำดบัและช่วงปีท่ี 4-9 อีกช่วงละ 10.42 วนัท ำงำนต่อเดือน ส ำหรับในเดือนกนัยำยนมีกำรจำ้งงำน
ช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 14.53 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 13.42 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 11.24 วนั
ท ำงำนต่อเดือน ตำมล ำดบัและช่วงปีท่ี 4-9 อีกช่วงละ 11.31 วนัท ำงำนต่อเดือน  

สุดทำ้ยคือเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่มีกำรจำ้งงำนในเดือนมกรำคม เมษำยนและสิงหำคม
ทั้ง 9 ช่วงเวลำ โดยในเดือนมกรำคม มีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 26.78 วนัท ำงำนและ 15.30 วนั
ท ำงำนต่อเดือน ตำมล ำดบั ช่วงปีท่ี 3-4 ช่วงละ 13.89 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 5-9 อีกช่วงละ 
23.71 วนัท ำงำนต่อเดือน ในเดือนเมษำยนมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 13.80 วนัท ำงำนต่อเดือน 
ช่วงปีท่ี 2-4 ช่วงละ 11.82 และช่วงปีท่ี 5-9 อีกช่วงละ 22.30 วนัท ำงำนต่อเดือน และในเดือนสิงหำคม 
มีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 4.41 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 25.77 วนัท ำงำนต่อเดือน ตำมล ำดบั ช่วง
ปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 24.36 วนัท ำงำนต่อเดือน  

6.3.5 แผนการผลติทีเ่หมาะสมกรณเีกษตรกรขายผลผลติยางพาราในราคาประกนั 

กจิกรรมการผลติพชื 

 เม่ือก ำหนดให้เกษตรกรขำยผลผลิตยำงพำรำในรำคำประกนั(ส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี, 
2556) พบว่ำ กรณีดงักล่ำวไม่มีผลต่อกำรตดัสินใจท ำกำรผลิตยำงพำรำของเกษตรกรในฟำร์มขนำด
เล็กและขนำดใหญ่ (ตำรำงท่ี 6.4 และ 6.6) แต่ส่งผลต่อเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำง เกษตรกรจะลด
กำรปลูกขำ้วเหนียวนำปีและขำ้วโพดเล้ียงสัตวใ์นช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 0.32 ไร่และ 5 ไร่ ตำมล ำดบัและ
ยงัคงปลูกพืชอ่ืนๆ ในแต่ละช่วงเวลำเหมือนกบัแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีเกษตรกู้ได้จ  ำกดัทุก
ประกำร(ตำรำงท่ี 6.5) 

 



 

98 

กจิกรรมการกู้ยมื 

เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กมีกำรกู้ในช่วงปีท่ี 1-2 จ ำนวน 83,248.07 บำทและ 26,838.37 
บำท ตำมล ำดบั เกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงมีกำรกูย้ืม 3 ช่วงปี โดยจะกูช่้วงปีท่ี 1 จ  ำนวน 170,272 
บำท ช่วงปีท่ี 2-3 จ ำนวน 73,869.40 บำทและ 24,719.84 บำท ตำมล ำดบั สุดทำ้ยคือเกษตรกรฟำร์ม
ขนำดใหญ่ มีกำรกู้ช่วงปีท่ี 1-2 เหมือนกบัแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีเกษตรกรกู้ได้จ  ำกัดและกู้
ในช่วงปีท่ี 3 จ  ำนวน 17,452.94 บำท  

กจิกรรมการจ้างงาน 

เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กมีกำรจำ้งงำนเดือนกุมภำพนัธ์ช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 6.40 วนัท ำงำนต่อ
เดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 5.64 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 7.01 วนัท ำงำนต่อเดือน ตำมล ำดบัและช่วงปีท่ี 
4-9 อีกช่วงละ 6.88 วนัท ำงำนต่อเดือน เกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงมีกำรจำ้งงำนเดือนมกรำคมและ
กนัยำยนทั้ง 9 ช่วงเวลำ โดยในเดือนมกรำคมมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 13.64 วนัท ำงำนต่อเดือน 
ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 12.53 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 10.36 วนัท ำงำนต่อเดือนตำมล ำดบัและช่วงปีท่ี 4-9 
อีกช่วงละ 10.42 วนัท ำงำนต่อเดือนและในเดือนกันยำยนมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 9.49 วนั
ท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 13.42 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 11.24 วนัท ำงำนต่อเดือน ตำมล ำดบั 
และช่วงปีท่ี 4-9 อีกช่วงละ 11.31 วนัท ำงำนต่อเดือน  

สุดทำ้ยคือ เกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่มีกำรจำ้งงำนในเดือนมกรำคม เมษำยนและสิงหำคม
ทั้ง 9 ช่วงเวลำ โดยในเดือนมกรำคมมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 26.79 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 
29.41 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 3-9 ช่วงละ 28.20 วนัท ำงำนต่อเดือน ในเดือนเมษำยนมีกำรจำ้ง
งำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 13.80 วนัท ำงำนต่อเดือนและ ช่วงปีท่ี 2-9 ช่วงละ 25.08 วนัท ำงำนต่อเดือนและ
ในเดือนสิงหำคมมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 4.46 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 25.77 วนัท ำงำนต่อ
เดือนและช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 24.56 วนัท ำงำนต่อเดือน  

 6.3.6 แผนการผลติทีเ่หมาะสมกรณต้ีนทุนการผลติเพิม่ขึน้ 

 กจิกรรมการผลติพชื 

 เม่ือก ำหนดให้ตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5  ผลกำรศึกษำไม่พบกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้
พื้นท่ีเพื่อปลูกยำงพำรำ ขำ้วเหนียวนำปี แตงโมและหอมแดง แต่แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมดงักล่ำว
แนะน ำให้เกษตรกรปลูกขำ้วเจำ้นำปรังแทนกำรปลูกขำ้วเหนียวนำปรังในช่วงปีท่ี 3-9 เฉล่ียช่วงละ 
1.90 ไร่ ในขณะท่ีแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีกูไ้ดจ้  ำกดัแนะน ำให้เกษตรกรปลูกขำ้วเหนียวนำปรัง
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ทั้ง 9 ช่วงเวลำเฉล่ียช่วงละ 1.90 ไร่ โดยไม่เลือกปลูกขำ้วเจำ้นำปรัง นอกจำกนั้นกำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อปลูก
พืชชนิดต่ำงๆจะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 40 โดยแผนกำรผลิตดงักล่ำว
แนะน ำใหเ้กษตรกรหนัมำปลูกขำ้วเหนียวนำปรังแทนขำ้วเจำ้นำปรังช่วงปีท่ี 3 เท่ำกบั 1.90 ไร่ ในขณะ
ท่ีปลูกพืชอ่ืนๆ เหมือนเดิมกรณีตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ทุกประกำร (ตำรำงท่ี 6.7) 

กำรใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆ ของเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงเม่ือตน้ทุนเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 5 ผลกำรศึกษำไม่พบกำรเปล่ียนแปลงกำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อปลูกยำงพำรำ ขำ้วเหนียวนำปรังและแตงโม 
แต่แนะน ำให้เกษตรกรลดกำรปลูกขำ้วเหนียวนำปีและขำ้วโพดเล้ียงสัตวใ์นช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 1.44 ไร่
และ 5 ไร่และเพิ่มกำรปลูกขำ้วเจ้ำนำปรังในช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 1.23 ไร่ เม่ือเทียบกบัแผนกำรผลิตท่ี
เหมำะสมกรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดั นอกจำกนั้นกำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆ จะเปล่ียนแปลงอีก
คร้ังเม่ือตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 โดยแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมดงักล่ำวแนะน ำให้เกษตรกร
ปลูกขำ้วเหนียวนำปีช่วงปีท่ี 1 ลดลงเฉล่ีย 1.06 ไร่ เม่ือเทียบกบัแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีตน้ทุน
กำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ในขณะท่ีปลูกพืชอ่ืนๆเหมือนกรณีตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 (ตำรำงท่ี 
6.8) 

ส ำหรับเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่เม่ือต้นทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ไม่พบกำร
เปล่ียนแปลงกำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อปลูกยำงพำรำ ขำ้วเหนียวนำปี ขำ้วเหนียวนำปรัง ขำ้วเจำ้นำปรัง ถัว่เขียว
และแตงโม แต่แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมดงักล่ำวแนะน ำให้เกษตรกรปลูกขำ้วโพดเล้ียงสัตวใ์นช่วงปีท่ี 
1 ลดลงเฉล่ีย 2.11 ไร่ เม่ือเทียบกบัแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดั นอกจำกนั้นกำร
ใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆจะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือต้นทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 โดย
แผนกำรผลิตดงักล่ำวแนะน ำให้เกษตรกรปลูกขำ้วโพดเล้ียงสัตวใ์นช่วงปีท่ี 1 ลดลงเฉล่ีย 4.12 ไร่ เม่ือ
เทียบกบัแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ในขณะท่ีปลูกพืชอ่ืนๆเหมือน
กรณีตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 (ตำรำงท่ี 6.9) 
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ตำรำงท่ี 6.7 กำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อผลิตพืชชนิดต่ำงๆ ของเกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็ก ในกรณีต่ำงๆ 

 
 

 

พืช 
ช่วง 
ปีท่ี 

แผนกำร
ผลิตท่ี

เหมำะสม
กรณีกูไ้ด้
จ  ำกดั (ไร่) 

จ ำนวนพ้ืนท่ีในกรณี(ไร่) 

ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5 

ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 40 

ตน้ทุนลดลง 
ร้อยละ 5 

ตน้ทุนลดลง 
ร้อยละ 85 

รำคำผลผลิต
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 5 

รำคำผลผลิต
ลดลง 

ร้อยละ 5 

รำคำผลผลิต
ลดลง 

ร้อยละ 20 

ท่ีดอน  2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 
- ยำงพำรำ 1-9 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 1.99 
- ขำ้วโพดเล้ียงสตัว ์ 1-9 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 0.56 
ท่ีลุ่มฝน  9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 

- ขำ้วเหนียวนำปี 1 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 

ท่ีลุ่มแลง้  7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 
- ขำ้วเหนียวนำปรัง 1 1.90 1.90 1.90 1.90 - 1.90 1.90 1.90 

 2 1.90 1.90 1.90 1.90 - 1.90 1.90 1.90 
 3 1.90 - 1.90 - - - - 0.39 
 4-5 1.90 - - - - - - 0.39 

 6-9 1.90 - - - - - - - 
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ตำรำงท่ี 6.7 (ต่อ) 

ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์ 

 
 
 
 
 
 

พืช 
ช่วง 
ปีท่ี 

แผนกำรผลิต
ท่ีเหมำะสม
กรณีกูไ้ด้
จ ำกดั (ไร่) 

จ ำนวนพ้ืนท่ีในกรณี(ไร่) 
ตน้ทุน 
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 5 

ตน้ทุน 
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 40 

ตน้ทุน 
ลดลง 
ร้อยละ 5 

ตน้ทุน 
ลดลง 

ร้อยละ 85 

รำคำผลผลิต
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 5 

รำคำผลผลิต
ลดลง 

ร้อยละ 5 

รำคำผลผลิต
ลดลง 

ร้อยละ 20 
ท่ีลุ่มแลง้(ต่อ)  7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 

- แตงโม 1 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 
- หอมแดง 1 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 
- ขำ้วเจำ้นำปรัง 1-2 - - - - 1.90 - - - 

 
3 - 1.90 - 1.90 1.90 1.90 1.90 1.51 

 4-5 - 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.51 
 6-9 - 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 
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ตำรำงท่ี 6.8 กำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อผลิตพืชชนิดต่ำงๆ ของเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำง ในกรณีต่ำงๆ 

 

ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์ 

 

พืช 
ช่วง 
ปีท่ี 

แผนกำรผลิต
ท่ีเหมำะสม
กรณีกูไ้ด้
จ  ำกดั (ไร่) 

จ ำนวนพื้นท่ีในกรณี (ไร่) 
ตน้ทุน 
เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 5 

ตน้ทุน 
เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

ตน้ทุน 
ลดลง 

ร้อยละ 5 

รำคำผลผลิต
เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 5 

รำคำผลผลิต
ลดลง 

ร้อยละ 5 

รำคำผลผลิต
ลดลง 

ร้อยละ 15 
ท่ีดอน  7.72 7.72 7.72 7.72 7.72 7.72 7.72 
- ยำงพำรำ 1-9 7.72 7.72 7.72 7.72 7.72 7.72 7.72 
ท่ีลุ่มฝน  19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 
- ขำ้วเหนียวนำปี 1 18.86 17.42 16.36 19.30 18.54 18.37 13.88 

 2-9 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 
ท่ีลุ่มแลง้         
- ขำ้วเหนียวนำปรัง 1-9 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 
- ขำ้วเจำ้นำปรัง 1 7.00 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23 

 2-9 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23 
- ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์ 1 5.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 

 2-9 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 
- แตงโม 1-9 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 
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ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์ 

ตำรำงท่ี 6.9 กำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อผลิตพืชชนิดต่ำงๆ ของเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่ ในกรณีต่ำงๆ 

พืช 
ช่ว
ง 
ปีท่ี 

แผนกำร
ผลิตท่ี

เหมำะสม
กรณีกูไ้ด้
จ ำกดั (ไร่) 

จ ำนวนพื้นท่ีในกรณี (ไร่) 

ตน้ทุน
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 5 

ตน้ทุน
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 10 

ตน้ทุน 
ลดลง 

ร้อยละ 5 

ตน้ทุน
ลดลง 

ร้อยละ 10 

รำคำผล 
ผลิตลดลง 
ร้อยละ 5 

รำคำผล 
ผลิตลดลง 
ร้อยละ 10 

รำคำผลผลิต
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 5 

รำคำผลผลิต
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 40 

ท่ีดอน  5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 

- ยำงพำรำ 1-9 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 

ท่ีลุ่มฝน  28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 

- ขำ้วเหนียวนำปี 
 

1 18.35 18.33 18.33 19.72 21.20 18.33 18.33 18.33 18.33 
2 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 21.91 

3-9 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 

ท่ีลุ่มแลง้           
- ขำ้วเหนียวนำปรัง 1 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 

 2-9 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 
- ขำ้วเจำ้นำปรัง 1 1.85 1.86 1.86 1.59 1.31 1.86 1.86 1.86 1.85 

2-9 21.71 21.71 21.71 21.71 21.71 21.71 21.71 21.71 21.71 
- ขำ้วโพดเล้ียงสตัว ์ 1 6.62 4.51 2.50 6.88 7.16 6.52 6.52 6.52 6.62 
- ถัว่เขียว 1 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 
- แตงโม 1-9 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 
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กจิกรรมการกู้ยมื 

เม่ือก ำหนดให้ตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนกำรกูย้ืมของเกษตรกรในแต่ละขนำดฟำร์มมีแนวโน้ม
สูงข้ึนตำมไปดว้ย เม่ือก ำหนดให้ตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กมีกำรกู้
ช่วงปีท่ี 1-2 จ ำนวน 87,324.30 บำท และ 33,946.18 บำท ซ่ึงสูงกวำ่กรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดัในช่วงปีท่ี 
1 จ ำนวน 4,076.23 บำทและช่วงปีท่ี 2 จ  ำนวน 7,107.81 บำท กำรใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆจะ
เปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือต้นทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 40 ส่งผลให้เกษตรกรมีกำรกู้ยืมช่วงปีท่ี 1 
จ  ำนวน 115,857.93 บำท ช่วงปีท่ี 2-3 จ ำนวน 83,678.57 บำทและ 33,019.66 บำท กำรกูย้ืมดงักล่ำว
มำกกวำ่กรณีตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ในช่วงปีท่ี 1 จ  ำนวน 28,533.63 บำท ช่วงปีท่ี 2 จ  ำนวน 
49,732.39 บำทและช่วงปีท่ี 3 จ  ำนวน 33,019.66 บำท  

ส ำหรับเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงพบว่ำ เม่ือตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 เกษตรกรกู้
ในช่วงปีท่ี 1 จ  ำนวน 170,272 บำท ช่วงปีท่ี 2-3 จ ำนวน 89,593.60 บำทและ 35,758.06 บำท ซ่ึงสูงกวำ่
กรณีเกษตรกรกู้ได้จ  ำกดัในช่วงปีท่ี 2 จ  ำนวน 1,600.58 บำทและช่วงปีท่ี 3 จ  ำนวน 17,218.26 บำท 
นอกจำกนั้นกำรใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆจะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 10 เกษตรกรจะกู้ในช่วงปีท่ี 1 จ ำนวน 170,727 บำท ช่วงปีท่ี 2-3 จ ำนวน 104,808.68 บำทและ 
46,831.92 บำท ซ่ึงมำกกวำ่กรณีตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ในช่วงปีท่ี 2 จ  ำนวน 15,215.08 บำท
และช่วงปีท่ี 3 จ  ำนวน 11,073.86 บำท  

เม่ือตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 เกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่มีกำรกูใ้นช่วงปีท่ี 1 จ  ำนวน 
177,266 บำท ช่วงปีท่ี 2-3 จ ำนวน 154,157.75 บำทและ 33,078.88 บำท ซ่ึงสูงกวำ่กรณีเกษตรกรกูไ้ด้
จ  ำกดัในช่วงปีท่ี 2 จ ำนวน 20,624.80 บำทและช่วงปีท่ี 3 จ  ำนวน 15,972.42 บำท กำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อปลูก
พืชชนิดต่ำงๆจะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 เกษตรกรมีกำรกูใ้นช่วงปีท่ี 
1 จ  ำนวน 177,266.41 บำท ช่วงปีท่ี 2-3 จ ำนวน 174,183.11 บำทและ 49,085.25 บำท  ซ่ึงสูงกวำ่กรณี
ตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ช่วงปีท่ี 2 จ  ำนวน 20,025.36 บำทและช่วงปีท่ี 3 จ  ำนวน 16,014.37 บำท  

กจิกรรมการจ้างงาน  

ในกรณีตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กมีกำรจำ้งงำนในเดือน
กุมภำพนัธ์เพียงเดือนเดียวตั้งแต่ปีท่ี 1-9 โดยมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 6.40 วนัท ำงำนต่อเดือน 
ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 5.91 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 7.01 วนัท ำงำนต่อเดือนและมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 4-9 
อีกช่วงละ 6.88 วนัท ำงำนต่อเดือน กำรใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆจะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือ
ตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 40 ส่งผลให้เกษตรกรมีกำรจำ้งงำนในเดือนมกรำคมช่วงปีท่ี 1 จ  ำนวน 
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6.40 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 5.91 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 5.59 วนัท ำงำนต่อเดือนและ
ช่วงปีท่ี 4-9 อีกช่วงละ 6.88 วนัท ำงำนต่อเดือน  

ในกรณีตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 เกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงมีกำรจำ้งงำนในเดือน
มกรำคมและกนัยำยนทั้ง 9 ช่วงเวลำ โดยในเดือนมกรำคมมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 13.64 วนั
ท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 12.53 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 10.36 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 4-9 
อีกช่วงละ 10.42 วนัท ำงำนต่อเดือน ในเดือนกนัยำยนมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 9.49 วนัท ำงำน
ต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 13.42 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 11.24 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 4-9 
อีกช่วงละ 11.31 วนัท ำงำนต่อเดือน กำรใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆจะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือ
ตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ส่งผลให้เกษตรกรมีกำรจำ้งงำนในเดือนมกรำคมช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 
13.64 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 12.53 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 10.36 วนัท ำงำนต่อเดือน
และช่วงปีท่ี 4-9 อีกช่วงละ 10.42 วนัท ำงำนต่อเดือน ในเดือนกนัยำยนมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 
6.66 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 13.42 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 11.24 วนัท ำงำนต่อเดือน
และช่วงปีท่ี 4-9 อีกช่วงละ 11.31 วนัท ำงำนต่อเดือน 

สุดทำ้ยคือ กำรจำ้งงำนของเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่กรณีตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
พบวำ่ มีกำรจำ้งงำนในเดือนมกรำคม เมษำยนและสิงหำคมทั้ง 9 ช่วงเวลำ โดยในเดือนมกรำคมมีกำร
จำ้งงำนช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 19.57 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 29.41 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 3-9 อีก
ช่วงละ 28.01 วนัท ำงำนต่อเดือน ในเดือนเมษำยนมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 8.60 วนัท ำงำนต่อ
เดือนและช่วงปีท่ี 2-9 อีกช่วงละ 25.08 วนัท ำงำนต่อเดือน ในเดือนสิงหำคมมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1-2 
เท่ำกบั 4.41 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 25.77 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 24.36 วนั
ท ำงำนต่อเดือน กำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆจะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 10 ส่งผลให้เกษตรกรมีกำรจำ้งงำนในเดือนมกรำคมช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 12.64 วนัท ำงำนต่อ
เดือนและ 29.41 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 28.01 วนัท ำงำนต่อเดือน เดือนเมษำยน
มีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 3.60 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-9 อีกช่วงละ 25.08 วนัท ำงำนต่อ
เดือน ส ำหรับเดือนสิงหำคม เกษตรกรมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 4.41 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 
25.71 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 24.36 วนัท ำงำนต่อเดือน 
 
 
 
 



 

106 

 6.3.7 แผนการผลติทีเ่หมาะสมกรณต้ีนทุนการผลติลดลง 

 กจิกรรมการผลติพชื 

 เม่ือก ำหนดให้ตน้ทุนกำรผลิตลดลงร้อยละ 5  ผลกำรศึกษำไม่พบกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้
พื้นท่ีเพื่อปลูกยำงพำรำ ขำ้วเหนียวนำปี แตงโมและหอมแดง แต่มีผลให้เกษตรกรปลูกขำ้วเจำ้นำปรัง
แทนขำ้วเหนียวนำปรังช่วงปีท่ี 3-9 เฉล่ียช่วงละ 1.90 ไร่ เม่ือเทียบกบัแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีกู้
ได้จ  ำกดั นอกจำกนั้นกำรใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆจะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือตน้ทุนกำรผลิต
ลดลงร้อยละ 85 โดยแผนกำรผลิตดงักล่ำวแนะน ำให้เกษตรกรหันมำปลูกขำ้วเจำ้นำปรังแทนขำ้ว
เหนียวนำปรังทั้ง 9 ช่วงเวลำ เฉล่ียช่วงละ 1.90 ไร่ ในขณะท่ีปลูกพืชอ่ืนๆเหมือนกรณีตน้ทุนกำรผลิต
ลดลงร้อยละ 5 ทุกประกำร(ตำรำงท่ี 6.7) ส ำหรับเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงพบวำ่ เม่ือตน้ทุนลดลง
ร้อยละ 5 ผลกำรศึกษำไม่พบกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกยำงพำรำ ขำ้วเหนียวนำปรังและ
แตงโม แต่มีผลให้เกษตรกรปลูกขำ้วเหนียวนำปีและขำ้วเจำ้นำปรังเพิ่มข้ึนในช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 0.44 ไร่
และ 1.23ไร่ และลดกำรปลูกขำ้วโพดเล้ียงสัตวใ์นช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 5 ไร่ เม่ือเทียบกบัแผนกำรผลิตท่ี
เหมำะสมกรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดั นอกจำกนั้นแลว้ยงัไม่พบกำรเปล่ียนแปลงกำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อปลูกพืช
ชนิดต่ำงๆ แมว้ำ่ตน้ทุนกำรผลิตจะลดลงเท่ำไรก็ตำม(ตำรำงท่ี 6.8) 

สุดทำ้ยคือ แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมของเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่เม่ือต้นทุนกำรผลิต
ลดลงร้อยละ 5 ผลกำรศึกษำไม่พบกำรเปล่ียนแปลงกำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อปลูกยำงพำรำ ขำ้วเหนียวนำปรัง 
ขำ้วเจำ้นำปรังและถัว่เขียว แต่มีผลให้เกษตรกรปลูกขำ้วเหนียวนำปีและขำ้วโพดเล้ียงสัตวช่์วงปีท่ี 1 
เพิ่มข้ึนเฉล่ีย 1.37 ไร่และ0.26 ไร่ ตำมล ำดบัและแนะน ำให้ลดกำรปลูกขำ้วเจำ้นำปรังช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 
0.26 เม่ือเทียบกบัแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดั นอกจำกนั้นกำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อปลูก
พืชชนิดต่ำงๆ จะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือตน้ทุนกำรผลิตลดลงร้อยละ 10 โดยแผนกำรผลิตดงักล่ำว
แนะน ำให้เกษตรกรเพิ่มกำรปลูกขำ้วเหนียวนำปีและขำ้วโพดเล้ียงสัตวใ์นช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 1.48 ไร่และ 
0.28 ไร่ โดยปลูกขำ้วเจำ้นำปรังลดลงในช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 0.28 ไร่ เม่ือเทียบกบัแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสม
กรณีตน้ทุนกำรผลิตลดลงร้อยละ 5 (ตำรำงท่ี 6.9) 

กจิกรรมการกู้ยมื  

เม่ือก ำหนดให้ตน้ทุนกำรผลิตลดลง กำรกูย้ืมของเกษตรกรมีแนวโน้มท่ีจะลดลงตำมไปดว้ย 
เม่ือก ำหนดให้ต้นทุนกำรผลิตลดลงร้อยละ 5 เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กมีกำรกู้ในช่วงปีท่ี 1-2 
จ ำนวน 79,171.83 บำทและ 5,394.52 บำท ซ่ึงน้อยกวำ่กรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดัในช่วงปีท่ี 1 จ ำนวน 
4,076.24 บำทและช่วงปีท่ี  2 จ  ำนวน 21,443.85 บำท  กำรใช้พื้ น ท่ี เพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆจะ
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เปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือตน้ทุนกำรผลิตลดลงร้อยละ 85 ซ่ึงเกษตรกรจะกูใ้นช่วงปีท่ี 1 เท่ำนั้น จ  ำนวน 
16,247.77 บำท ซ่ึงกำรกู้ยืมดังกล่ำวจะน้อยกว่ำกรณีต้นทุนกำรผลิตลดลงร้อยละ 5 ในช่วงปีท่ี 1 
จ ำนวน 62,924.06 และช่วงปีท่ี 2 จ  ำนวน 5,394.52 บำท ในกรณีต้นทุนกำรผลิตลดลงร้อยละ 5 
เกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงมีกำรกู้ในช่วงปีท่ี 1 จ  ำนวน 167,710.12 บำท ช่วงปีท่ี 2-3 จ ำนวน 
58,645.81 บำทและ 13,646.58 บำท ซ่ึงนอ้ยกวำ่กรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดัในช่วงปีท่ี 1 จ  ำนวน 2,561.88 
บำท ช่วงปีท่ี 2 จ  ำนวน 29,347.21 บำทและช่วงปีท่ี 3 จ  ำนวน 4,893.22 บำท กำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อปลูกพืช
ชนิดต่ำงๆจะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือตน้ทุนกำรผลิตลดลงร้อยละ 15 เกษตรกรจะกู้ในช่วงปีท่ี 1-2 
จ ำนวน 151,384.43 บำทและ 30,197.58 บำท ซ่ึงกำรกู้ยืมดงักล่ำวจะน้อยกว่ำกรณีตน้ทุนกำรผลิต
ลดลงร้อยละ 5 ในช่วงปีท่ี 1 จ  ำนวน 16,325.69 บำท ช่วงปีท่ี 2 จ ำนวน 28,448.23 บำทและในช่วงปีท่ี 
3 จ  ำนวน 13,646.58 บำท ตำมล ำดบั 

สุดท้ำยเม่ือต้นทุนกำรผลิตลดลงร้อยละ 5 เกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่มีกำรกู้ช่วงปีท่ี 1 
จ ำนวน 177,266 บำทและช่วงปีท่ี 2- 3 จ  ำนวน 114,257.52 บำทและ 1,031.59 บำท ซ่ึงน้อยกว่ำกรณี
เกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดัในช่วงปีท่ี 2 จ  ำนวน 19,275.43 บำทและในช่วงปีท่ี 3 จ  ำนวน 16,066.87 บำท กำร
ใชพ้ื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆจะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือตน้ทุนกำรผลิตลดลงร้อยละ 10 เกษตรกรจะ
กูใ้นช่วงปีท่ี 1-2 จ ำนวน 177,266.41 บำทและ 94,260.80 บำท ซ่ึงกำรกูย้ืมจะนอ้ยกวำ่กรณีตน้ทุนกำร
ผลิตลดลงร้อยละ 5 ในช่วงปีท่ี 2 จ  ำนวน 19,996.72 บำท  

กจิกรรมการจ้างงาน  

ในกรณีตน้ทุนกำรผลิตลดลงร้อยละ 5 เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กมีกำรจ้ำงงำนในเดือน
กุมภำพนัธ์เพียงเดือนเดียวตั้งแต่ปีท่ี 1-9 โดยช่วงปีท่ี 1 มีกำรจำ้งงำนเท่ำกบั 6.40 วนัท ำงำนต่อเดือน 
ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 5.64 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 7.01 วนัท ำงำนต่อเดือนและในช่วงปีท่ี 4-9 อีกช่วงละ 
6.88 วนัท ำงำนต่อเดือน กำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆ จะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือตน้ทุนกำรผลิต
ลดลงร้อยละ 85 ส่งผลใหเ้กษตรกรมีกำรจำ้งงำนในเดือนมกรำคมช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 7.83 วนัท ำงำนต่อ
เดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 7.06 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 7.01 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 4-9 อีกช่วง
ละ 6.88 วนัท ำงำนต่อเดือน  

กรณีต้นทุนกำรผลิตลดลงร้อยละ 5 เกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงมีกำรจ้ำงงำนในเดือน
มกรำคมและกนัยำยนทั้ง 9 ช่วงเวลำ โดยในเดือนมกรำคมมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 13.64 วนั
ท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 12.53 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 10.36 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปี
ท่ี 4-9 อีกช่วงละ 10.42 วนัท ำงำนต่อเดือน ในเดือนกนัยำยนเกษตรกรมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 
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14.53 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 13.42 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 11.24 วนัท ำงำนต่อเดือน 
และช่วงปีท่ี  4-9 อีกช่วงละ 11.31 วนัท ำงำนต่อเดือน กำรใช้พื้ นท่ี เพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆ จะ
เปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือตน้ทุนกำรผลิตลดลงร้อยละ 15 ส่งผลให้เกษตรกรมีกำรจำ้งงำนในเดือน
มกรำคมช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 13.64 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 12.53 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 
10.36 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 4-9 อีกช่วงละ 10.42 วนัท ำงำนต่อเดือน ในเดือนกนัยำยนมีกำร
จำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 14.53 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 13.42 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 
11.24 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 4-9 อีกช่วงละ 11.31 วนัท ำงำนต่อเดือน 

สุดทำ้ยคือ กำรจำ้งงำนของเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่กรณีตน้ทุนกำรผลิตลดลงร้อยละ 5 
พบว่ำ เกษตรกรมีกำรจำ้งงำนในเดือนมกรำคม เมษำยนและสิงหำคมทั้ง 9 ช่วงเวลำ โดยในเดือน
มกรำคมมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 27.16 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 29.41 วนัท ำงำนต่อเดือนและ
ช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 28.01 วนัท ำงำนต่อเดือน ในเดือนเมษำยนมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 13.88 
วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 2-9 อีกช่วงละ 25.08 วนัท ำงำนต่อเดือน ในเดือนสิงหำคมมีกำรจำ้งงำน
ช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 7.81 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 25.77 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 
24.36 วนัท ำงำนต่อเดือน กำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆจะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือตน้ทุนกำรผลิต
ลดลงร้อยละ 10 ส่งผลใหเ้กษตรกรมีกำรจำ้งงำนในเดือนมกรำคมช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 27.56 วนัท ำงำน
ต่อเดือนและ 29.41 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 28.01 วนัท ำงำนต่อเดือน ในเดือน
เมษำยนมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 13.96 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 2-9 อีกช่วงละ 25.08 วนั
ท ำงำนต่อเดือนและเดือนสิงหำคม เกษตรกรมีกำรจำ้งงำนในช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 11.40 วนัท ำงำนต่อ
เดือนและ 25.77 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 24.36 วนัท ำงำนต่อเดือน 

 6.3.8 แผนการผลติทีเ่หมาะสมกรณรีาคาผลผลติเพิม่ขึน้ 

 กจิกรรมการผลติพชื 

 เม่ือก ำหนดให้ตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5  ผลกำรศึกษำไม่พบกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้
พื้นท่ีเพื่อปลูกยำงพำรำ ขำ้วเหนียวนำปี แตงโมและหอมแดงแต่มีผลให้เกษตรกรปลูกขำ้วเจำ้นำปรัง
แทนกำรปลูกขำ้วเหนียวนำปรังในช่วงปีท่ี 3-9 เฉล่ียช่วงละ 1.90 ไร่ โดยยงัคงปลูกขำ้วเหนียวนำปรัง
ในช่วงปีท่ี 1-2 เฉล่ียช่วงละ 1.90 ไร่ เช่นเดียวกบัแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีเกษตรกรกู้ได้จ  ำกดั 
(ตำรำงท่ี 6.7) และไม่ว่ำรำคำผลผลิตจะเพิ่มข้ึนอย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรยงัคงยึดพื้นท่ีกำรผลิต
เหมือนกับกรณีรำคำผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ทุกประกำร เม่ือต้นทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5  
เกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงจะลดกำรปลูกขำ้วเหนียวนำปีและขำ้วโพดเล้ียงสัตวใ์นช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 
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0.32 ไร่และ 5 ไร่ และปลูกขำ้วเจำ้นำปรังเพิ่มข้ึนในช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 1.23 ไร่ โดยยงัคงปลูกพืชอ่ืนๆ
เช่นเดียวกบักรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดั นอกจำกนั้นแลว้ยงัไม่พบกำรเปล่ียนแปลงกำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อปลูก
พืชชนิดต่ำงๆ แมว้ำ่รำคำผลผลิตจะเพิ่มข้ึนอยำ่งไรก็ตำม (ตำรำงท่ี 6.8) 

สุดทำ้ยคือ แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมของเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่ เม่ือตน้ทุนกำรผลิต
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ผลกำรศึกษำไม่พบกำรเปล่ียนแปลงกำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อปลูกยำงพำรำ ขำ้วเหนียวนำปรัง 
ขำ้วเจำ้นำปรัง ถัว่เขียวและแตงโม แต่มีผลให้เกษตรกรลดกำรปลูกขำ้วเหนียวนำปีและขำ้วโพดเล้ียง
สัตวใ์นช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 0.02 ไร่และ 0.10 ไร่และกำรใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆจะเปล่ียนแปลง
กลบัไปเหมือนแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดัอีกคร้ังเม่ือตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 40 (ตำรำงท่ี 6.9) 

กจิกรรมการกู้ยมื  

เม่ือก ำหนดให้รำคำผลผลิตเพิ่มข้ึนกำรกู้ยืมของเกษตรกรในแต่ละขนำดฟำร์มมีแนวโน้ม
ลดลง ตำมไปดว้ยและเม่ือก ำหนดให้รำคำผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กมีกำรกู้
ในช่วงปีท่ี 1-2 จ ำนวน 84,358.97 บำทและ 17,642.31 บำท ซ่ึงนอ้ยกวำ่กรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดัช่วงปี
ท่ี 2 จ  ำนวน 9,196.06 บำท กรณีดงักล่ำวเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงจะมีกำรกูใ้นช่วงปีท่ี 1-2 จ ำนวน 
170,272 บำทและ 56,033.55 บำท ซ่ึงนอ้ยกวำ่กรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดัในช่วงปีท่ี 2 จ ำนวน 31,959.47 
บำทและช่วงปีท่ี 3 จ  ำนวน 18,539.80 บำทและเม่ือรำคำผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 เกษตรกรในฟำร์ม
ขนำดใหญ่มีกู้ในช่วงปีท่ี  1-2 จ ำนวน 177,266.41 บำท และ 114,833.32 บำท ซ่ึงน้อยกว่ำกรณี
เกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดัในช่วงปีท่ี 2 จ  ำนวน 18,699.63 บำทและช่วงปีท่ี 3 จ  ำนวน 17,098.46 บำท และ
กำรใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆจะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือรำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 40 ส่งผลให้
เกษตรกรมีกำรกูใ้นช่วงปีท่ี 1 เท่ำนั้น จ  ำนวน 177,266.41 บำท  

กจิกรรมการจ้างงาน  

กรณีรำคำผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กมีกำรจำ้งงำนเดือนมกรำคม
เพียงเดือนเดียวตั้งแต่ช่วงปีท่ี 1-9 โดยช่วงปีท่ี 1 มีกำรจำ้งงำนเท่ำกบั 6.40 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 
2-3 เท่ำกบั 5.64 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 7.01 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 4-9 อีกช่วงละ 6.88 วนั
ท ำงำนต่อเดือน ในฟำร์มขนำดกลำงพบว่ำ มีกำรจำ้งงำนเดือนมกรำคมและกนัยำยนทั้ง 9 ช่วงเวลำ 
โดยในเดือนมกรำคมมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 13.64 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกับ 
12.53 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 10.36 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 4-9 อีกช่วงละ 10.42 วนัท ำงำนต่อ
เดือน ส ำหรับในเดือนกนัยำยนเกษตรกรมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 12.49 วนัท ำงำนต่อเดือน ช่วง
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ปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 13.42 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 11.24 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 4-9 อีกช่วงละ 
11.31 วนัท ำงำนต่อเดือน  

สุดทำ้ยคือกำรจำ้งงำนของเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่พบวำ่ เม่ือรำคำผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 
5 เกษตรกรมีกำรจำ้งงำนในเดือนมกรำคม เมษำยนและสิงหำคมทั้ง 9 ช่วงเวลำ โดยในเดือนมกรำคมมี
กำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 27.74 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 29.41 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 3-9 
อีกช่วงละ 28.01 วนัท ำงำนต่อเดือน ในเดือนเมษำยนมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 13.57 วนัท ำงำน
ต่อเดือนและช่วงปีท่ี 2-9 อีกช่วงละ 25.08 วนัท ำงำนต่อเดือน ในเดือนสิงหำคมมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 
1-2 เท่ำกบั 5.68 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 25.77 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 24.36 วนั
ท ำงำนต่อเดือน กำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆจะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือรำคำผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 40 ส่งผลให้เกษตรกรมีกำรจำ้งงำนเดือนมกรำคมช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 26.79 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 
29.41 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 28.01 วนัท ำงำนต่อเดือน ในเดือนเมษำยนมีกำร
จำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 13.80 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 2-9 อีกช่วงละ 25.08 วนัท ำงำนต่อ
เดือน ส ำหรับเดือนสิงหำคม เกษตรกรมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 4.46 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 
25.77 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 24.36 วนัท ำงำนต่อเดือน 

6.3.9 แผนการผลติทีเ่หมาะสมกรณรีาคาผลผลติลดลง 

กจิกรรมการผลติพชื  

แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมของเกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กเม่ือตน้ทุนกำรผลิตลดลงร้อยละ 5 
ผลกำรศึกษำไม่พบกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกขำ้วเหนียวนำปี แตงโมและหอมแดงเม่ือ
เทียบกบัแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดั แต่ส่งผลให้เกษตรกรปลูกขำ้วเจำ้นำปรัง
แทนกำรปลูกขำ้วเหนียวนำปรังในช่วงปีท่ี 3-9 เฉล่ียช่วงละ 1.90 ไร่ โดยยงัคงปลูกขำ้วเหนียวนำปรัง
ในช่วงปีท่ี 1-2 เฉล่ียช่วงละ 1.90 ไร่ นอกจำกนั้นกำรใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆ จะเปล่ียนแปลง
อีกคร้ังเม่ือรำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 20 โดยแผนกำรผลิตดงักล่ำวแนะน ำให้เกษตรกรปลูกยำงพำรำ
และข้ำวโพดเล้ียงสัตวบ์นพื้นท่ีดอนทั้ง 9 ช่วงเฉล่ีย ช่วงละ 1.99 ไร่และ 0.56 ไร่ ตำมล ำดบั ปลูก     
ขำ้วเหนียวนำปรังช่วงปีท่ี1-2 ช่วงละ 1.90 ไร่ และปลูกขำ้วเหนียวนำปรังร่วมกบัขำ้วเจำ้นำปรังในช่วง
ปีท่ี 3-5 เฉล่ียช่วงละ 0.39 ไร่และ 1.51 ไร่ตำมล ำดบั และหันมำปลูกขำ้วเจำ้นำปรังเพียงอย่ำงเดียว
ในช่วงปีท่ี 6-9 เฉล่ียช่วงละ 1.90 ไร่ (ตำรำงท่ี 6.7) 

ส ำหรับเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำง เม่ือก ำหนดให้รำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 5 ผลกำรศึกษำ
ไม่พบกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกยำงพำรำ ข้ำวเหนียวนำปรังและแตงโม แต่ส่งผลให้
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เกษตรกรปลูกขำ้วเหนียวนำปีและขำ้วโพดเล้ียงสัตวล์ดลงในช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 0.49 ไร่และ 5 ไร่และ
ปลูกข้ำวเจำ้นำปรังเพิ่มข้ึนในช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 1.23 ไร่ เม่ือเทียบกับแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณี
เกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดั นอกจำกนั้นกำรใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆ จะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือรำคำ
ผลผลิตลดลงร้อยละ 15 โดยแผนกำรผลิตดงักล่ำวแนะน ำให้เกษตรกรปลูกข้ำวเหนียวนำปีลดลง
ในช่วงปีท่ี 1 เฉล่ีย 4.49 ไร่และยงัคงปลูกพืชอ่ืนๆเหมือนกรณีรำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 5 ทุกประกำร 
(ตำรำงท่ี 6.8)  

สุดท้ำยคือ เกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่ เม่ือก ำหนดให้รำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 5  ผล
กำรศึกษำไม่พบกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกยำงพำรำ ขำ้วเหนียวนำปรัง ขำ้วเจ้ำนำปรัง
แตงโมและถัว่เขียว แต่ส่งผลให้เกษตรกรปลูกขำ้วเหนียวนำปีและขำ้วโพดเล้ียงสัตวล์ดลงในช่วงปีท่ี 1 
เฉล่ีย 0.02 ไร่และ 0.10 ไร่ ตำมล ำดบั เม่ือเทียบกบัแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดั 
นอกจำกนั้นกำรใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆ จะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือรำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 
10 โดยแผนกำรผลิตดงักล่ำวแนะน ำใหเ้กษตรกรปลูกขำ้วเหนียวนำปีลดลงในช่วงปีท่ี 2 เฉล่ีย 6.09 ไร่ 
โดยยงัคงปลูกพืชอ่ืนๆ เช่นเดียวกบัแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกรณีรำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 5  (ตำรำง
ท่ี 6.9) 

กจิกรรมการกู้ยมื  

เม่ือรำคำผลผลิตลดลงกำรกูย้ืมของเกษตรกรในแต่ละขนำดฟำร์มมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตำมไป
ด้วยและเม่ือก ำหนดให้รำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 5 เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กมีกำรกู้ช่วงปีท่ี 1 
จ ำนวน 84,358.97 บำท ช่วงปีท่ี 2-3 จ ำนวน 40,517.25 บำทและ 3,189.95 บำท ซ่ึ งมำกกว่ำกรณี
เกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดัช่วงปีท่ี 1 จ  ำนวน 1,110.90 บำท ช่วงปีท่ี 2 จ ำนวน 13,678.88 บำทและช่วงปีท่ี 3 
จ ำนวน 3,189.95 บำท กำรใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆ จะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือรำคำผลผลิต
ลดลงร้อยละ 20 เกษตรกรจะกู้ในช่วงปีท่ี 1 เท่ำนั้น จ  ำนวน 147,250 บำท ในช่วงปีท่ี 2-3 จ ำนวน 
69,821.34 บำทและ 33,991.03 บำท ซ่ึงมำกกวำ่กรณีรำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 5 ในช่วงปีท่ี 1 จ ำนวน 
62,891.03 บำท ช่วงปีท่ี 2 จ ำนวน 29,304.09 บำทและช่วงปีท่ี 3 จ  ำนวน 30,801.08 บำท และในกรณี
ดังกล่ำวเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงมีกำรกู้ในช่วงปีท่ี 1 จ  ำนวน 169,031.21 บำท ช่วงปีท่ี 2-3 
จ ำนวน 91857.89 บำท และ 41,606.92 บำท ซ่ึงมำกกวำ่กรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดัในช่วงปีท่ี 2 จ  ำนวน 
3,864.87 บำทและช่วงปีท่ี  3 จ  ำนวน 23,067.12 บำท กำรใช้พื้นท่ี เพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆ จะ
เปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือรำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 15 เกษตรกรจะกูใ้นช่วงปีท่ี 1 จ  ำนวน 138,446.94 
บำท ในช่วงปีท่ี 2-3 จ ำนวน 129,985.48 บำทและ 75,230.52 บำท ซ่ึงมำกกวำ่กรณีรำคำผลผลิตลดลง
ร้อยละ 5 ในช่วงปีท่ี 2 จ ำนวน 38,127.59 บำทและช่วงปีท่ี 3 จ  ำนวน 33,623.60 บำท  
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สุดทำ้ยคือเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่เม่ือรำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 5 เกษตรกรมีกำรกูช่้วง
ปีท่ี 1 จ ำนวน 177,266 บำท ในช่วงปีท่ี 2-3 จ ำนวน 153,544.74 บำทและ 41,524.06 บำท ซ่ึงมำกกว่ำ
กรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ำกดัในช่วงปีท่ี 2 จ ำนวน 20,011.79 บำทและช่วงปีท่ี 3 จ  ำนวน 24,425.60 บำท 
กำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆ จะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือรำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 20 เกษตรกร
จะกูใ้นช่วงปีท่ี 1-2 ช่วงละ 177,266.41 บำทและช่วงปีท่ี 3-4 จ ำนวน 120,629.51 บำทและ 29,637.49 
บำท ซ่ึงมำกกว่ำกรณีรำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 5 ในช่วงปีท่ี 2 จ  ำนวน 23721.67 บำท ช่วงปีท่ี 3 
จ ำนวน 79,105.45 บำทและช่วงปีท่ี 4 จ  ำนวน 29,637.49 บำท  

กจิกรรมการจ้างงาน  

ในกรณีรำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 5 เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กมีกำรจ้ำงงำนในเดือน
กุมภำพนัธ์เพียงเดือนเดียวตั้งแต่ปีท่ี 1-9 โดยช่วงปีท่ี 1 มีกำรจำ้งงำนเท่ำกบั 6.40 วนัท ำงำนต่อเดือน 
ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 5.64 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 7.01 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 4-9 อีกช่วงละ 
6.88 วนัท ำงำนต่อเดือน กำรใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆ จะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือรำคำผลผลิต
ลดลงร้อยละ 20 ท ำให้เกษตรกรมีกำรจำ้งงำนในเดือนกุมภำพนัธ์ช่วงปีท่ี 1 จ  ำนวน 6.25 วนัท ำงำนต่อ
เดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 5.65 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 6.74 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 4-9 อีกช่วง
ละ 6.63 วนัท ำงำนต่อเดือน  

กรณีรำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 5 เกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงมีกำรจำ้งงำนในเดือนมกรำคม
และกนัยำยนทั้ง 9 ช่วงเวลำ โดยในเดือนมกรำคมมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 13.64 วนัท ำงำนต่อ
เดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 12.53 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 10.36 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 4-9 อีก
ช่วงละ 10.42 วนัท ำงำนต่อเดือน ในเดือนกนัยำยนมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 12.03 วนัท ำงำนต่อ
เดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 13.42 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 11.24 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 4-9 อีก
ช่วงละ 11.31 วนัท ำงำนต่อเดือน กำรใชพ้ื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆ จะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือตน้ทุน
กำรผลิตลดลงร้อยละ 15 ส่งผลให้เกษตรกรมีกำรจำ้งงำนเดือนมกรำคมในช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 13.64 วนั
ท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 12.53 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 10.36 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปี
ท่ี 4-9 อีกช่วงละ 10.42 วนัท ำงำนต่อเดือน ในเดือนกนัยำยนมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 13.42 วนั
ท ำงำนต่อเดือน ช่วงปีท่ี 2-3 เท่ำกบั 11.24 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 11.31 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปี
ท่ี 4-9 อีกช่วงละ 11.31 วนัท ำงำนต่อเดือน 

 สุดท้ำยคือ กำรจำ้งงำนของเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่กรณีรำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 5 
พบว่ำ เกษตรกรมีกำรจำ้งงำนในเดือนมกรำคม เมษำยนและสิงหำคมทั้ง 9 ช่วงเวลำ โดยในเดือน
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มกรำคม มีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 27.74 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 29.41 วนัท ำงำนต่อเดือนและ
ช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 28.01 วนัท ำงำนต่อเดือน ในเดือนเมษำยน มีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 13.57 
วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 2-9 อีกช่วงละ 25.08 วนัท ำงำนต่อเดือน ในเดือนสิงหำคมมีกำรจำ้งงำน
ช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 5.68 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 25.77 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 
24.36 วนัท ำงำนต่อเดือน กำรใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกพืชชนิดต่ำงๆ จะเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือรำคำผลผลิต
ลดลงร้อยละ 20 ส่งผลใหเ้กษตรกรมีกำรจำ้งงำนในเดือนมกรำคมช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 27.74 วนัท ำงำน
ต่อเดือนและ 29.41 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 28.01 วนัท ำงำนต่อเดือน ในเดือน
เมษำยนมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1 เท่ำกบั 13.57 วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 2-9 อีกช่วงละ 25.08 วนั
ท ำงำนต่อเดือน ในเดือนสิงหำคมมีกำรจำ้งงำนช่วงปีท่ี 1-2 เท่ำกบั 5.68 วนัท ำงำนต่อเดือนและ 10.90 
วนัท ำงำนต่อเดือนและช่วงปีท่ี 3-9 อีกช่วงละ 24.36 วนัท ำงำนต่อเดือน 

6.4 รายได้เหนือต้นทุนผนัแปรสุทธิ  

 แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมของเกษตรกรภำยใตข้อ้จ ำกดัทำงดำ้นท่ีดิน เงินทุน เงินกู ้ท  ำให้ทรำบ
ว่ำ เกษตรกรจะมีรำยได้เหนือตน้ทุนผนัแปรสุทธิจะเปล่ียนแปลงไปตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ภำยใต้
ควำมไม่แน่นอนต่ำงๆท่ีอำจจะเกิดข้ึน อำทิ กำรเปล่ียนแปลงของรำคำผลผลิตและตน้ทุนกำรผลิต ซ่ึง
ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุกำรณ์ท่ีเกษตรกรไม่สำมำรถควบคุมได้ ดังนั้ นในกำรศึกษำคร้ังน้ีจึงพยำยำม
ช้ีใหเ้ห็นวำ่ เม่ือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เหล่ำนั้นเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลต่อรำยไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนผนัแปร
อยำ่งไร  

 จำกกำรศึกษำพบวำ่ เกษตรกรในแต่ละขนำดฟำร์มมีรำยไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนผนัแปรหลงัหัก
ค่ำใช้จ่ำยครัวเรือนเฉล่ีย 132,860.96 บำทต่อปีหรือเงินออมเพื่อใช้ในกำรลงทุนในปีต่อไป ในแต่ละ
กรณีแตกต่ำงกันไป โดยเกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กมีรำยได้สุทธิเหนือต้นทุนผนัแปรตลอดอำยุ
โครงกำรมำกท่ีสุดในกรณีตน้ทุนกำรผลิตลดลงร้อยละ 85 เท่ำกบั 2,128,592.24 บำทและมีรำยไดสุ้ทธิ
เหนือตน้ทุนผนัแปรนอ้ยท่ีสุดในกรณีรำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 20 เท่ำกบั 1,342,299.72 บำท ในขณะ
ท่ีแต่เดิมเกษตรกรมีรำยไดจ้ำกภำคกำรเกษตรเฉล่ีย 169,260.65 บำทต่อปีบำท(ตำรำงท่ี 6.10) 

ส ำหรับเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำง พบวำ่ เกษตรกรมีรำยไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนผนัแปรหลงั
หักค่ำใช้จ่ำยครัวเรือนเฉล่ีย 132,860.96 บำทต่อปีหรือเงินออมเพื่อใช้ในกำรลงทุนในปีต่อไปตลอด
อำยุโครงกำรมำกท่ีสุดในกรณีขำยผลผลิตยำงพำรำในรำคำประกนัเท่ำกบั 3,025,871.19 บำทและมี
รำยไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนผนัแปรน้อยท่ีสุดในกรณีรำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 15 เท่ำกบั 2,260,085.48
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บำท ในขณะท่ีแต่เดิมเกษตรกรมีรำยไดจ้ำกภำคกำรเกษตรเฉล่ีย 351,409.25 บำทต่อปีบำท(ตำรำงท่ี 
6.11)  

ตำรำงท่ี 6.10 รำยไดเ้หนือตน้ทุนผนัแปรสุทธิของเกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็ก ในกรณีต่ำงๆ 
กรณี รำยไดเ้หนือตน้ทุนผนัแปรสุทธิ 

แผนกำรผลิตท่ี
เหมำะสม 

จำกกำรส ำรวจ 169,260.65 
กูไ้ดจ้  ำกดั 1,813,375.99 
กูไ้ดไ้ม่จ ำกดั 1,813,375.99 
ขำยผลผลิตขำ้วในรำคำตลำด 1,661,009.84 
ขำยผลผลิตยำงพำรำในรำคำประกนั 1,881,139.34 
ตน้ทุน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 1,794,500.61 
ตน้ทุน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40 1,660,023.49 
ตน้ทุนลดลงร้อยละ 5 1,833,255.04 
ตน้ทุนลดลงร้อยละ 85 2,128,592.24 
รำคำผลผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 1,917,658.24 
รำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 5 1,693,688.75 
รำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 20 1,342,299.72 

ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์ 

ตำรำงท่ี 6.11 รำยไดเ้หนือตน้ทุนผนัแปรสุทธิของเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำง ในกรณีต่ำงๆ 
กรณี รำยไดเ้หนือตน้ทุนผนัแปรสุทธิ 

แผนกำรผลิตท่ี
เหมำะสม 

จำกกำรส ำรวจ 351,409.25 
กูไ้ดจ้  ำกดั 2,812,157.64 
กูไ้ดไ้ม่จ ำกดั 2,832,721.83 
ขำยผลผลิตขำ้วในรำคำตลำด 2,528,545.78 
ขำยผลผลิตยำงพำรำในรำคำประกนั 3,025,871.19 
ตน้ทุน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 2,780,262.98 
ตน้ทุน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 2,741,312.14 
ตน้ทุนลดลงร้อยละ 5 2,859,074.62 
ตน้ทุนลดลงร้อยละ 15 2,936,546.12 
รำคำผลผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 3,007,418.59 
รำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 5 2,632,652.21 
รำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 15 2,260,085.48 

ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์ 
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 สุดทำ้ยคือ เกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่ พบว่ำ เกษตรกรมีรำยไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนผนัแปร
หลงัหักค่ำใช้จ่ำยครัวเรือนเฉล่ีย 132,860.96 บำทต่อปีหรือเงินออมเพื่อใช้ในกำรลงทุนในปีต่อไป
ตลอดอำยุโครงกำรมำกท่ีสุดในกรณีรำคำผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 40 เท่ำกบั 5,411,014.59 บำทและมี
รำยไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนผนัแปรน้อยท่ีสุดในกรณีรำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 20 เท่ำกบั 2,485,821.03 
บำท ในขณะท่ีแต่เดิมเกษตรกรมีรำยไดจ้ำกภำคกำรเกษตรเฉล่ีย 385,889.87 บำทต่อปีบำท(ตำรำงท่ี 
6.12) 

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้ำ่ แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมในทุกกรณีจะท ำให้เกษตรกรมีรำยไดสุ้ทธิเหนือ
ตน้ทุนผนัแปรหลกัหกัค่ำใชจ่้ำยครัวเรือนมำกกวำ่แผนกำรผลิตท่ีไดจ้ำกกำรส ำรวจ ซ่ึงเป็นรำยไดก่้อน
หักค่ำใช้จ่ำยครัวเรือน โดยเม่ือตน้ทุนกำรผลิตเพิ่มข้ึนรำยได้สุทธิเหนือตน้ทุนผนัแปรจะยิ่งน้อยลง 
ในทำงตรงกันข้ำมเม่ือต้นทุนกำรผลิตลดลงรำยได้สุทธิเหนือต้นทุนผนัแปรจะยิ่งมำกข้ึน แต่เม่ือ
เปรียบเทียบระหว่ำงกรณีท่ีเกษตรกรสำมำรถขำยผลผลิตข้ำวในรำคำตลำดและกรณีท่ีเกษตรกร
สำมำรถขำยผลผลิตยำงพำรำในรำคำประกนัพบวำ่ ในกรณีท่ีเกษตรกรสำมำรถขำยผลผลิตยำงพำรำใน
รำคำประกนั เกษตรกรจะมีรำยไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนผนัแปรสูงกวำ่กรณีท่ีเกษตรกรสำมำรถขำยผลผลิต
ขำ้วในรำคำตลำด ซ่ึงลกัษณะดงักล่ำวเกิดข้ึนในทุกขนำดฟำร์ม  

ตำรำงท่ี 6.12 รำยไดเ้หนือตน้ทุนผนัแปรสุทธิของเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่ ในกรณีต่ำงๆ 
กรณี รำยไดเ้หนือตน้ทุนผนัแปรสุทธิ 

แผนกำรผลิตท่ี
เหมำะสม 

จำกกำรส ำรวจ 385,889.87 
กูไ้ดจ้  ำกดั 3,468,206.90 
กูไ้ดไ้ม่จ ำกดั 3,472,871.74 
ขำยผลผลิตขำ้วในรำคำตลำด 2,964,224.06 
ขำยผลผลิตยำงพำรำในรำคำประกนั 3,601,440.57 
ตน้ทุน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 3,409,359.21 
ตน้ทุน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 3,351,189.60 
ตน้ทุนลดลงร้อยละ 5 3,525,538.14 
ตน้ทุนลดลงร้อยละ 10 3,582,628.32 
รำคำผลผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 3,711,522.16 
รำคำผลผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 5,411,014.59 
รำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 5 3,222,895.50 
รำคำผลผลิตลดลงร้อยละ 20 2,485,821.03 

ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์ 


