บทที่ 7
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
7.1 สรุ ปผลการศึกษา
อ ำเภอเทิ ง และอ ำเภอเชี ย งของ เป็ นอ ำเภอหนึ่ งในจัง หวัด เชี ย งรำยที่ ป ระชำกรส่ วนใหญ่
ประกอบอำชี พเกษตรกรรมเป็ นอำชี พหลัก มีกำรเพำะปลูกพืชเศรษฐกิ จชนิ ดต่ำงๆตลอดทั้งปี ได้แก่
ยำงพำรำ ข้ำวเหนี ยวนำปี ข้ำวเหนี ยวนำปรัง ข้ำวเจ้ำนำปรัง ข้ำวโพดเลี้ ยงสัตว์ ถัว่ เขียว หอมแดงและ
แตงโม แต่อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรยังคงต้องเผชิ ญกับควำมสี่ ยงทำงด้ำนรำยได้เหนื อต้นทุนผันแปร อัน
เนื่ อ งมำจำกควำมผัน ผวนของรำคำ ปริ ม ำณผลผลิ ตและต้น ทุ น กำรผลิ ต ท ำให้ก ำรตัด สิ น ใจของ
เกษตรกรในกำรเลือกพืชเพื่อเพำะปลูกต้องคำนึ กถึงรำยได้เหนื อต้นทุน ผันแปรที่ จะเกิ ดขึ้นเป็ นหลัก
ดังนั้นในกำรศึกษำครั้งนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อหำแบบจำลองที่เหมำะสมในกำรตัดสิ นใจเลือกปลูกพืช
ของเกษตรกรภำยใต้เงื่ อนไขทำงด้ำนกำยภำพ เศรษฐกิ จตำมเงื่ อนไขต่ ำงๆโดยมี ย ำงพำรำเป็ นพื ช
ทำงเลือกและเพื่อให้ได้ขอ้ เสนอแนะในกำรเลือกใช้ทรัพยำกรที่มีอยูอ่ ย่ำงจำกัดของเกษตรกรในแต่ละ
ฟำร์ มอย่ำงเกิดประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด
เนื่ องจำกยำงพำรำเป็ นพืชที่ มีอำยุยืนให้ผลผลิ ตมำกกว่ำ 1 ปี ดังนั้นในกำรศึ กษำครั้งนี้ จึงทำ
กำรวิเครำะห์ ตน้ ทุ นและผลตอบแทนจำกกำรผลิ ต ยำงพำรำ ได้แบ่งเป็ นทั้งหมด 9 ช่ วง ช่ วงละ 3 ปี
ตั้งแต่ปีแรกที่ทำกำรปลูก เมื่อวิเครำะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนในรู ปของมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ตลอดอำยุ
โครงกำร พบว่ำ กำรลงทุ น ปลู ก ยำงพำรำตลอดอำยุโครงกำร 27 ปี ของเกษตรกรทั้ง 3 ฟำร์ ม ให้
ผลตอบแทนที่คุม้ ค่ำต่อกำรลงทุนเนื่ องจำกมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของเกษตรกรทั้ง 3 ฟำร์ มมีค่ำเป็ นบวก
โดยที่เกษตรกรที่ ทำกำรผลิ ตยำงก้อนถ้วยในฟำร์ มขนำดใหญ่ มีมู ลค่ำปั จจุบ นั สุ ท ธิ มำกที่ สุ ดเท่ำกับ
34,461.61 บำทรองลงมำคือเกษตรกรในฟำร์ มขนำดกลำงและขนำดเล็กตำมลำดับ สำหรับเกษตรกรที่
ทำกำรผลิ ต ยำงแผ่น ดิ บ พบว่ำ เกษตรกรในฟำร์ ม ขนำดใหญ่ มี มู ล ค่ ำปั จจุ บ นั สุ ท ธิ ม ำกที่ สุ ดเท่ ำกับ
29,216.31 บำทรองลงมำคือเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงและขนำดเล็กตำมลำดับ
จำกนั้นจึงนำส่ วนที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและรำยได้เหนือต้นทุนผันแปรไปวำงแผนกำรผลิต ซึ่ ง
สำมำรถสรุ ป ได้ว่ำ โดยเฉลี่ ย แล้วแผนกำรผลิ ต เดิ ม ของเกษตรกรในฟำร์ ม ขนำดเล็ ก จะเลื อ กปลู ก
ยำงพำรำเฉลี่ย 1.52 ไร่ ลำไยเฉลี่ย 1.03 ไร่ ข้ำวเหนียวนำปี เฉลี่ย 9.52 ไร่ ข้ำวเหนี ยวนำปรังเฉลี่ย 0.31
ไร่ ข้ำวเจ้ำนำปรังเฉลี่ ย 3.79 ไร่ ข้ำวโพดเลี้ ยงสัตว์เฉลี่ ย 2.78 ไร่ ถัว่ เขียวเฉลี่ ย 0.18 ไร่ แตงโมเฉลี่ ย
0.16 ไร่ และหอมแดงเฉลี่ ย 0.18 ไร่ จำกกำรผลิตดังกล่ำว ทำให้เกษตรกรมี รำยได้เฉลี่ ย 169,260.65
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บำทต่อครัวเรื อนต่อปี สำหรับเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงพบว่ำ โดยเฉลี่ยแล้วเกษตรกรทำกำรผลิต
ยำงพำรำเฉลี่ย 6.37 ไร่ ลำไยเฉลี่ย 1.35 ไร่ ข้ำวเหนียวนำปี เฉลี่ย 19.30 ไร่ ข้ำวเหนียวนำปรังเฉลี่ย 2.59
ไร่ ข้ำวเจ้ำนำปรังเฉลี่ย 4.54 ไร่ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 7.25 ไร่ ถัว่ เขียวเฉลี่ย 0.20 ไร่ และแตงโมเฉลี่ย
0.86 ไร่ จำกกำรผลิตดังกล่ำว ทำให้เกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ย 351,409.29 บำทต่อครัวเรื อนต่อปี สุ ดท้ำย
คือ เกษตรกรในฟำร์ มขนำดใหญ่ ปลูกยำงพำรำเฉลี่ย 3.58 ไร่ ลำไยเฉลี่ย 1.83 ไร่ ข้ำวเหนียวนำปี เฉลี่ย
28 ไร่ ข้ำวเหนี ยวนำปรังเฉลี่ ย 8.38 ไร่ ข้ำวเจ้ำนำปรังเฉลี่ ย 11.70 ไร่ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 5.15 ไร่
ถัว่ เขี ยวเฉลี่ ย 1.60 ไร่ และแตงโมเฉลี่ ย 0.50 ไร่ จำกกำรผลิ ตดังกล่ ำวท ำให้เกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ ย
385,889.87 บำทต่อครัวเรื อนต่อปี
เมื่อวิเครำะห์ แผนกำรผลิตที่เหมำะสมพบว่ำ เกษตรกรทั้ง 3 กลุ่มควรเลื อกปลูกยำงพำรำเต็ม
จำนวนในพื้ นที่ ดอน ตั้งแต่ช่ วงที่ 1-9 แต่ ในที่ ลุ่ ม เกษตรกรจะเลื อกผลิ ตพื ชแต่ ละชนิ ดแตกต่ ำงกัน
(ตำรำงที่ 6.7-6.10) นอกจำกนั้นแล้วยังมีกำรวิเครำะห์แผนกำรผลิตที่เหมำะสมในกรณี ต่ำงๆ อำทิ กรณี
ต้นทุนกำรผลิตเพิ่มขึ้นและลดลง กรณี รำคำผลผลิตเพิ่มขึ้นและลดลง กรณี ที่เกษตรกรขำยผลผลิตข้ำว
เหนี ยวนำปี ข้ำวเหนี ยวนำปรัง ข้ำวเจ้ำนำปรัง ในรำคำตลำดและกรณี ที่เกษตรกรสำมำรถขำยผลผลิต
ยำงพำรำได้ในรำคำประกันจำกนโยบำยของรัฐบำล พบว่ำ ในกรณี ที่ตน้ ทุนกำรผลิ ตเพิ่มขึ้น รำยได้
เหนื อต้นทุนผันแปรของเกษตรกรก็จะยิ่งน้อยลง กำรกูย้ ืมจะยิ่งมำกขึ้ น แต่เมื่อต้นทุนกำรผลิ ตลดลง
มำกเท่ำไร เกษตรกรจะมีรำยได้เหนื อต้นทุนผันแปรมำกขึ้นเท่ำนั้น กำรกูย้ ืมก็จะลดลง ในทำงตรงกัน
ข้ำมเมื่อรำคำผลผลิ ตเพิ่มขึ้น รำยได้เหนื อต้นทุนผันแปรของเกษตรกรในแต่ละฟำร์ มจะเพิ่มมำกขึ้ น
กำรกูย้ ืมลดลง แต่เมื่อรำคำผลผลิตลดลงรำยได้สุทธิ เหนื อต้นทุนผันแปรของเกษตรกรในแต่ละฟำร์ ม
จะยิง่ ลดลงและกำรกูย้ มื จะเพิ่มสู งขึ้น
ในกรณี ที่อนุ ญำตให้เกษตรกรขำยผลผลิตข้ำวเหนี ยวนำปี ข้ำวเหนี ยวนำปรังและข้ำวเจ้ำนำ
ปรังในรำคำ 13.03 11.45และ 7.98 บำทต่อกิ โลกรัม ซึ่ งเป็ นรำคำตลำดที่ เกษตรกรสำมำรถขำยได้
พบว่ำ เกษตรกรในทุ ก ขนำดฟำร์ ม มี รำยได้สุ ท ธิ เหนื อ ต้น ทุ น ผัน แปรน้ อ ยลงจำกแผนกำรผลิ ต ที่
เหมำะสมกรณี กูไ้ ด้จำกัด โดยที่เกษตรกรในฟำร์ มขนำดเล็ก และขนำดกลำงมีรำยได้เหนื อต้นทุนผัน
แปรลดลงเท่ ำกับ 152,366.15 บำทและ 283,611.86 บำท เกษตรกรในฟำร์ ม ขนำดใหญ่ จะมี รำยได้
เหนือต้นทุนผันแปรลดลงเท่ำกับ 503,982.84 บำท
ในกรณี ที่เกษตรกรขำยผลผลิ ตยำงพำรำในรำคำประกันกิ โลกรัมละ 90 บำทสำหรับยำงแผ่น
ดิ บและกิ โลกรัมละ 45 บำทสำหรับยำงก้อนถ้วย พบว่ำ เกษตรกรในแต่ละขนำดฟำร์ มมี รำยได้สุทธิ
เหนื อต้นทุนผันแปรสู งขึ้นจำกแผนกำรผลิตที่เหมำะสมกรณี กไู้ ด้จำกัด ทำให้เกษตรกรในฟำร์ มขนำด
เล็ก และขนำดกลำงมีรำยได้เหนื อต้นทุนผันแปรสุ ทธิ สูงขึ้นเท่ำกับ 67,763.35 บำทและ 213,713.55
บำท เกษตรกรในฟำร์ มขนำดใหญ่จะมีรำยได้เหนือต้นทุนผันแปรลดลงเท่ำกับ 133,233.67 บำท
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7.2 ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
จำกกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนจำกกำรผลิ ตยำงพำรำพบว่ำ ผลตอบแทนดังกล่ำวไม่สูงมำกนัก
ดังนั้น เกษตรกรจึงควรแปรรู ปยำงพำรำเป็ นยำงแผ่นดิบหรื อผลิ ตภัณฑ์อื่นๆที่สำมำรถเก็บไว้ได้นำน
เพื่อรอเวลำที่เหมำะสมในกำรขำยผลผลิต หรื อเลือกที่จะปลูกร่ วมกับข้ำวโพดเลี้ ยงสัตว์ นอกจำกนั้น
แผนกำรผลิตที่เหมำะสมยังแนะนำให้เกษตรกรปลูกหอมแดงและแตงโมมำกกว่ำค่ำเฉลี่ยที่ได้จำกกำร
ส ำรวจ แต่ เนื่ องจำกบำงพื้ นที่ ไ ม่มี ศ กั ยภำพในกำรผลิ ตพื ช ดังกล่ ำว เนื่ องจำกปั ญ หำควำมแห้ งแล้ง
ดังนั้น กำรนำแผนกำรผลิตที่เหมำะสมไปใช้จึงต้องคำนึงถึงควำมสอดคล้องของสภำพพื้นที่เป็ นสำคัญ
เพรำะหำกท ำตำมแผนกำรผลิ ต ที่ เหมำะสมในสภำพพื้ น ที่ ที่ เกิ ดปั ญ หำควำมแห้งแล้งอำจจะท ำให้
เกษตรกรประสบกับปั ญหำผลผลิตตกต่ำและไม่ได้น้ ำหนัก
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ทจี่ ะศึกษาต่ อไป
เนื่องจำกพื้นที่ของเกษตรกรส่ วนใหญ่อยูใ่ นเขตชลประทำน ผูศ้ ึกษำจึงคำดกำรณ์วำ่ เกษตรกรมี
น้ ำเพียงพอต่อกำรผลิต จึงไม่ได้นำปั จจัยเรื่ องน้ ำมำพิจำรณำเป็ นข้อจำกัด แต่จำกกำรศึกษำพบว่ำ พื้นที่
ที่ทำกำรศึกษำประสบกับภำวะแห้งแล้ง ดังนั้นในกำรศึกษำครั้งต่อไป จึงควรนำปั จจัยด้ำนน้ ำเข้ำมำ
พิจำรณำด้วย เพื่อให้แผนกำรผลิตที่เหมำะสมใกล้เคียงกับควำมเป็ นจริ งมำกที่สุด
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