
สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน, 289-296 (2005)                            289 
 

การประเมินสภาวะความเสี่ยงจากความแปรปรวนดานผลผลิต 
และราคาของพืชเศรษฐกิจบางชนิดในจังหวัดเชียงใหม 

 

  เบญจพรรณ  เอกะสิงห1  กุศล  ทองงาม2  ธันยา  พรหมบุรมย2  และนฤมล  ทินราช2 
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ประเมินความเสี่ยงของการไดผลตอบแทนจากการผลิตพืชเมื่อเกิดความไมแนนอนดานผลผลิต
และราคาที่เกษตรกรไดรับของพืชเศรษฐกิจสําคัญในจังหวัดเชียงใหม  7 ชนิด ไดแก ขาวเจานาป ขาวเหนียวนาป  ถั่ว
เหลืองฤดูแลง ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน  หอมหัวใหญ หอมแดง และกระเทียม โดยใชโปรแกรม Best Fit  และ @Risk  
หารูปแบบการกระจายผลผลิต และราคาตามโอกาสที่นาจะเกิดขึ้น (probability)  ขอมูลผลผลิตไดจากการเก็บขอมูล
ภาคสนาม ปการผลิต 2542 – 2545  จํานวนทั้งสิ้น 462 ตัวอยาง  และขอมูลราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายไดรายเดือน
ยอนหลัง 5 ป  (2541-45)  จากขอมูลมือสอง  ผลการวิเคราะห พบวา หอมหัวใหญ  กระเทียม และหอมแดงเปนพืชที่ให
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดตอไรสูงเฉลี่ย 10,000 ถึง 19,000 บาท/ไร และใหกําไรสูงสุด 45,000 ถึง 77,000 บาท/ไร 
แตมีโอกาสขาดทุนสูงมากเชนกันโดยเฉลี่ย –6,200 ถึง –7,700  บาท/ไร  สวนถั่วเหลือง ขาวเหนียวนาป ขาวโพดเลี้ยง
สัตวฤดูฝน และขาวเจานาป  เปนพืชที่ใหผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดที่ตํ่ากวา แตโอกาสขาดทุนก็ตํ่ากวาดวย  โดย
ใหผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดเฉลี่ย 600  ถึง  3,200  บาท/ไร และใหกําไรสูงสุดเฉล่ียประมาณ 2,300 ถึง 8,000 
บาท/ไร  แตโอกาสที่จะขาดทุนเฉลี่ย –500 ถึง - 700 บาท/ไร  และเมื่อวิเคราะหหาโอกาสในการขาดทุนแตละพืชวามี
มากนอยเทาไหรโดยพิจารณาผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมดซึ่งรวมแรงงานตนเอง/แลกเปลี่ยน พบวา ถั่วเหลืองฤดู
แลง ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝนและหอมแดง จะมีโอกาสขาดทุนมาก คือขาดทุนประมาณรอยละ 77  58  และ 42 
ตามลําดับ สวนขาวเหนียวนาป หอมหัวใหญ  กระเทียม  และขาวเจานาป จะมีโอกาสที่จะขาดทุนประมาณรอยละ 34  
21  19 และ 14 ตามลําดับ จะเห็นไดวาพืชที่เกษตรกรปลูกยังมีความเสี่ยงสูงอยู และแตละชนิดจะมีโอกาสและความ
เสี่ยงที่จะไดรับผลตอบแทนไมเทากัน  มาตรการลดความเสี่ยงของเกษตรกรจึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งยวด  

 
คําสําคัญ:    ความเสี่ยง  ผลตอบแทน  ความแปรปรวน  พืชเศรษฐกิจ  จังหวัดเชียงใหม   
 
บทนํา 

ในการผลิตพืชของเกษตรกรมีความเสี่ยงทั้งในดานกายภาพชีวภาพ  อาจเนื่องจากสภาพดิน
ฟาอากาศที่ไมแนนอน และทางดานเศรษฐกิจสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งราคาผลผลิตซึ่งมีความผัน
ผวนตามฤดูกาล  ความเสี่ยงเหลานี้มีผลตอผลิตภาพ ผลตอบแทน และการตัดสินใจในการผลิตพืช
ของเกษตรกรดวย  งานวิจัยนี้ไดประเมินความเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจสังคม โดยใชโปรแกรม Best Fit 
และ @Risk  ซึ่งหารูปแบบการกระจายผลผลิตและราคาตามโอกาสที่นาจะเกิดขึ้น (probability) เพื่อ
ประเมินหาความเสี่ยงของการไดผลตอบแทนในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของเกษตรกรในจังหวัด
เชียงใหม  7 ชนิด ไดแก ขาวเจานาป ขาวเหนียวนาป ถั่วเหลืองฤดูแลง ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน  
หอมหัวใหญ หอมแดง และกระเทียม  เมื่อเกิดความไมแนนอนในดานผลผลิตและราคาที่เกษตรกร

                                                        
1 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ไดรับ ดังนั้นหากผูผลิตสามารถที่จะคาดเดาหรือทํานายเหตุการณของโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได ก็จะชวย
ลดความเสี่ยงและชวยวางแผนในการตัดสินใจการผลิตได    

 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้ไดประเมินความเสี่ยงของผลตอบแทนในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 7 ชนิดใน
จังหวัดเชียงใหม  ไดแก ขาวเจานาป  ขาวเหนียวนาป ถั่วเหลืองฤดูแลง ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน  
หอมหัวใหญ หอมแดง และกระเทียม  เมื่อเกิดความไมแนนอนในดานผลผลิตและราคาที่เกษตรกร
ไดรับ    โดยใชโปรแกรม Best Fit และ @Risk3  โปรแกรม Best Fit  จะหารูปแบบของฟงกชั่นที่
เหมาะสมในการกระจายผลผลิตและราคาตามความนาจะเปนที่อาจจะเกิดขึ้น (probability 
distribution function)  โดยใชวิธีการ 2 วิธี คือ 1) วิธีการประเมินแบบ  Maximum Likelihood 
Estimators  (MLEs)  ซึ่งกะประมาณคาพารามิเตอรของประชากร โดยเลือกคาของตัวอยางเชิงสุมที่ให
คาความนาจะเปนที่ไดจากตัวอยางสูงที่สุด  2) วิธีกําลังสองนอยที่สุด  (the method of least 
squares)  เปนการหาสมการที่ทําใหเกิดคาความคลาดเคลื่อน (error)  ซึ่งเปนคาความแตกตาง
ระหวางคาประมาณการและคาจริงของขอมูลตัวอยางมีคานอยที่สุด (Palisade Corporation, 1997a)  
ทั้งนี้ขอมูลตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่นํามาวิเคราะหไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนามในพื้นที่สําคัญของการผลิตพืชดังกลาวในจังหวัดเชียงใหม ระหวางปการผลิต 2542 – 2545  
จํานวนทั้งส้ิน 462 ตัวอยาง  สวนขอมูลราคาผลผลิตในจังหวัดเชียงใหมที่เกษตรกรขายไดรายเดือน
ยอนหลัง 5 ป  (2541-45) ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ จากสํานักงานเศรษฐกิจเกษตร เขต 1 
จังหวัดเชียงใหม 

 
ผลการศึกษา 

ราคาที่นํามาวิเคราะหหาฟงกชั่นที่เหมาะสมของโอกาสความนาจะเปนในการกระจายขอมูล
เปนราคาผลผลิตรายเดือนยอนหลัง 5 ป (2541-45) ที่เกษตรกรขายไดในจังหวัดเชียงใหม  โดยใช
โปรแกรม Best Fit   มีการแบงเปน  4  ชวง ตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชแตละชนิดในพื้นที่ศึกษา   โดย
พิจารณาจากขอมูลปฏิทินการเพาะปลูกพืชซึ่งไดจากการสํารวจขอมูลภาคสนาม  ราคาผลผลิตที่
เกษตรกรขายไดรายเดือนจะแบงเปน 4 ชวง ๆ ละ  3  เดือน  คือ  1)  H1 เปนชวงที่เกษตรกรมีการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตมาก  2)  H2 เปนชวงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต  H1 3 เดือน  3)  H3  เปนชวงหลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิต H1 6 เดือน  และ  4) H4 เปนชวงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต H1 9 เดือน  เชน  ขาวเหนียวและขาว
เจานาป  เกษตรกรสวนใหญจะเก็บเกี่ยวผลผลิต ในชวงประมาณเดือน พ.ย.-ม.ค. และเกษตรกรสวน
ใหญมักจะขายผลผลิตในชวงนี้ดวย  1) ราคา H1  ก็จะแบงเปนชวงเดือน  พ.ย.– ม.ค.  2) ราคา H2  
เปนชวงเดือน ก.พ.–เม.ย.  3) ราคา H3   คือ ชวงเดือน พ.ค.–ก.ค. และ 4) ราคา H4  คือ ชวงเดือน  
ส.ค.-ต.ค.  เปนตน  ซึ่งในที่นี้จะเนนวิเคราะหเฉพาะราคาในชวงที่เกษตรกรสวนใหญมีการขายผลผลิต
มาก  ผลของการวิเคราะหฟงกชั่นที่เหมาะสมของการกระจายขอมูลราคาผลผลิตพืช พบวา สวนใหญ
มีลักษณะเปนแบบฟงกชั่น Triangle (minimum, most likely, maximum) ราคาของขาวเหนียวนาปที่
                                                        
3 โปรแกรมจากบริษัท Palisade ใหดูรายละเอียดใน  www.palisade.com 
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เกษตรกรไดรับในชวง พ.ย.– ม.ค.  จะมีการกระจายราคาโดยเฉลี่ยประมาณ 5.25 บาท/กก.  ราคา
สูงสุด คือ  6.13 บาท/กก. และราคาต่ําสุด คือ  3.50 บาท/กก.  สวนราคาขาวเจานาปจะมีการกระจาย
ราคา ตั้งแต 4.35 – 9.33 บาท/กก.  สวนหอมแดงแหงในชวงมี.ค. – พ.ค.  ซึ่งเปนชวงที่เกษตรกรสวน
ใหญจะขายผลผลิตกันมาก  จะมีการกระจายราคาตั้งแต 7 – 31.87  บาท/กก.  ดังแสดงในตารางที่ 1   

 
ตารางที่ 1   ฟงกชั่นของราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายไดในจังหวัดเชียงใหม 
 

พืช ชวงที่มีการ
ขายผลผลิต 

รูปแบบฟงกช่ันราคาตามโอกาสที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ราคา (บาท/กก.) 

 มาก  ตํ่าสุด สูงสุด เฉลี่ย 
ขาวเหนียวนาป พ.ย.-ม.ค. Triang (3.5, 6.13, 6.13) 3.50 6.13 5.25 
ขาวเจานาป พ.ย.-ม.ค. Uniform (4.35, 9.3321) 4.35 9.33 6.84 
ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน ก.ย.-พ.ย. Triang (2.5, 4.28, 4.28) 2.50 4.28 3.68 
ถั่วเหลืองฤดูแลงคละ มี.ค.-พ.ค. Uniform (7, 10.7917) 7.00 10.79 8.89 
หอมหัวใหญสดคละ ก.พ.-เม.ย. Triang (3.67, 3.67, 11.0923) 3.70 10.42 6.14 
หอมแดงแหงคละ มี.ค.-พ.ค. BetaGeneral (1.85, 6.22, 7, 1.8) 7.00 31.87 12.74 
กระเทียมแหงคละ เม.ย.-มิ.ย. Triang (10, 23, 38.663) 11.41 37.69 23.90 

 
ผลที่ไดแสดงเปนกราฟความนาจะเปนในการกระจายราคาผลผลิตของบางพืช เชน ขาว

เหนียวนาป ขาวเหนียวนาปรัง หอมแดง และ ขาวโพด ดังในภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 ฟงกชั่นการกระจายราคาผลผลิตบาทตอกิโลกรัมของหอมแดงขาวเหนียวและขาวเจานาป 

และขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดในจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตป  2541-45 
 
 

ฟงกชั่นราคาหอมแดง ฟงกชั่นราคาขาวเหนียวนา

ฟงกชั่นราคาขาวโพด ฟงกชั่นราคาขาวเจานา
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ผลของการวิเคราะหฟงกชั่นผลผลิตพืชแตละชนิดในจังหวัดเชียงใหมดวยโปรแกรม Best Fit   
พบวา ผลผลิตขาวเจานาป  ขาวโพดเลี้ยงสัตว และถั่วเหลืองฤดูแลง มีฟงกชั่นที่เหมาะสมของการ
กระจายขอมูลเปน Triang (minimum, most likely ,maximum)   ขาวเหนียวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว  
ถั่วเหลืองฤดูแลง หอมแดงแหง และกระเทียมแหงในจังหวัดเชียงใหม มีการกระจายผลผลิต โดยเฉลี่ย  
712  780  285  1,755 และ 1,346   กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ  สวนขาวเจานาป และ หอมหัวใหญจะ
มีการกระจายของขอมูลเปนแบบ Uniform  (minimum, maximum) ซึ่งโอกาสที่จะเกิดกับขอมูล
ตัวอยางแตละตัวจะมีคาเทา ๆ กัน   ขาวเหนียวนาปและหอมหัวใหญมีการกระจายผลผลิต โดยเฉลี่ย
ประมาณ 712 และ 5,232 กิโลกรัมตอไร  ตามลําดับ  สวนผลผลิตหอมแดงและกระเทียม เกษตรกร
สวนใหญจะเก็บไวประมาณ 1-3 เดือน เพื่อรอขาย ภาพที่ 2 แสดงตัวอยางของฟงกชั่นเหลานี้ในกรณี
ของบางพืช 

 
ตารางที่  2    ฟงกชั่นที่เหมาะสมของโอกาสในการกระจายผลผลิตของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม 

 
พืช รูปแบบการกระจายฟงกช่ันผลผลิตตามโอกาส

ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการวิเคราะหดวยโปรแกรม 
Best Fit 

ผลผลิต 
ตํ่าสุด 

(กก./ไร) 

ผลผลิต 
สูงสุด 

(กก./ไร) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ขาวเหนียวนาป Triang(100 630 1,265.5) 100 1,265.5 665.17 
ขาวเจานาป Uniform(380 1,044.29) 380 1,044.09 712.14 
ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน Triang(320 326.43 1,696.4) 320 1,696.4 780.96 
ถั่วเหลืองฤดูแลง Triang(187 187.5 483.31) 187 483.31 285.94 
หอมหัวใหญสด Uniform(1,500 8,963.2) 1,532 8,912.5 5,232.1 
หอมแดงแหง Triang(666 666.67 3,934.2) 6,69.8 3,691.5 1,755.0 
กระเทียมแหง Triang(442 442.86 3,153.4) 453 2,885.4 1,345.9 

 

 
 

                                    
 
 
ภาพที่ 2 ฟงกชั่นการกระจายผลผลิตกิโลกรัมตอไรของขาวเหนียวและขาวเจานาป กระเทียม และ 

ขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม 

ฟงกชั่นผลผลิตขาวโพด 

ฟงกชั่นผลผลิตขาวเหนียว ฟงกชั่นผลผลิตขาวเจานา

ฟงกชั่นผลผลิตกระเทียม 
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ความเส่ียงผลตอบแทนในการผลิตพืชเมื่อเกิดความไมแนนอน  
ดานผลผลิตและราคาผลผลิต 

การประเมินความเสี่ยงของผลตอบแทนการผลิตพืช เมื่อผลผลิตและราคาผลผลิตที่เกษตรกร
ขายไดมีความไมแนนอน วิเคราะหโดยใชโปรแกรม @Risk  V.3.5 และ V.4.5  ซึ่งเปนเครื่องมือ
วิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อตองการหาผลลัพธของสถานการณจําลองที่จะใชตัดสินใจบนความนาจะเปน 
โดยมีการทํางานบนแผนงาน (spread sheet) ของโปรแกรม Microsoft  Excel ซึ่งจะสุมการกระจาย
ของขอมูล (input) และนําเอาคาของขอมูลหลายๆ ตัวซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากฟงกชั่นความนาจะ
เปนมาประมวลผลซ้ําหลายๆ ครั้ง โดยวิธีการ Monte Carlo Simulation เพื่อใหผลลัพธ (output)  ที่ได
ออกมามีความใกลเคียงกับโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Palisade Corporation, 1997b)  ซึ่งในขั้นแรกไดสราง
สมการเพื่อวิเคราะหหาผลตอบแทนการผลิตพืชตอหนวยพื้นที่ในโปรแกรม Microsoft  Excel ซึ่ง
คํานวณรายไดจากการผลิตพืชแตละชนิดโดยใชปริมาณผลผลิตคูณดวยราคาผลผลิตเฉลี่ย (input) ซึ่ง
ไดจากสมการความนาจะเปนที่วิเคราะหดวยโปรแกรม Best Fit ของแตละพืชแลวนํามาหักดวยตนทุน
การผลิตของพืชแตละชนิดซึ่งไดจากการวิเคราะหขอมูลภาคสนาม  แลวนําผลตอบแทน (output) ที่
ไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรม @Risk เพื่อทํานายโอกาสหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  

ผลของการวิเคราะหหาความเสี่ยงของผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด ซึ่งเกิดจากรายได หัก
ดวยตนทุนเฉพาะที่เปนเงินสด พบวา  ขาวเจานาป ขาวเหนียวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว และถั่วเหลือง
ฤดูแลงจะใหผลตอบแทนต่ํากวา 2,000 บาทตอไร โดยเฉพาะถั่วเหลืองฤดูแลงจะใหผลตอบแทนต่ําสุด
เมื่อเทียบกับพืชอื่นๆ ที่นํามาวิเคราะห โดยเฉลี่ยประมาณ 608 บาทตอไร อยางไรก็ตาม เกษตรกรก็มี
โอกาสที่ไดรับผลตอบแทนสูงสุดประมาณ 2,354 บาทตอไร และมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนต่ําสุด 
ซึ่งจะขาดทุนประมาณ –557 บาทตอไร  แตเมื่อเทียบกับพืชอื่นๆ แลว ก็มีโอกาสที่จะขาดทุนนอยสุด 
สวนหอมแดงแหง  กระเทียมแหง และหอมหัวใหญ จะเปนพืชที่ใหผลตอบแทนสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 
9,800 –18,600 บาทตอไร โดยเฉพาะหอมหัวใหญจะใหผลตอบแทนสูงสุด โดยเฉลี่ยประมาณ 19,180 
บาทตอไร และเกษตรกรมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนสูงสุดโดยเฉลี่ยสูงถึง 78,000 บาทตอไร  แตก็มี
โอกาสที่จะขาดทุนสูงเชนกันเมื่อเทียบกับพืชอื่นๆ ที่นํามาวิเคราะห    โดยหอมหัวใหญมีโอกาสที่จะให
ผลตอบแทนต่ําสุดเฉลี่ย  -7,731 บาทตอไร (ตารางที่ 3)  แตเมื่อพิจารณาผลตอบแทนเหนือตนทุน
ทั้งหมด ซึ่งคํานวณจากรายไดทั้งหมดหักดวยตนทุนทั้งหมดซึ่งรวมทั้งตนทุนที่เปนเงินสดและตนทุนที่
ไมใชเงินสด เชน  แรงงานตนเองและแรงงานแลกเปลี่ยน เปนตน  พบวา ถั่วเหลืองและขาวโพดเลี้ยง
สัตวฤดูฝน  จะใหผลตอบแทนที่ติดลบ ซึ่งขาดทุนประมาณ  -546  และ –13 บาทตอไร   สวนขาว
เหนียวนาป และขาวเจานาปจะใหผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 577 และ 1908 บาทตอไรตามลําดับ  และ
สําหรับหอมแดงแหง กระเทียมแหง และหอมหัวใหญ จะใหผลตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณ 6,005  
16,760 และ 16,263 บาทตอไร ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3   ความเสี่ยงของผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดและเหนือตนทุนทั้งหมดในการผลิตพืช 
 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด  
(บาท/ไร) 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด  
(บาท/ไร) 

พืช 

ตํ่าสุด สูงสุด เฉลี่ย ตํ่าสุด สูงสุด เฉลี่ย 
ขาวเหนียวนาป -693 5,133 1,994 -1,964 3,672 577 
ขาวเจานาป 522 8,011 3,255 -797 6,536 1,908 
ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน -495 4,266 1,400 -1,911 3,166 -13 
ถั่วเหลืองฤดูแลง -557 2,354 608 -1,613 1,719 -546 
หอมหัวใหญสด -7,731 71,765 18,605 -8,227 65,174 16,263 
หอมแดงแหง -6,208 47,259 9,847 -9,974 40,528 6,005 
กระเทียมแหง -5,959 77,506 18,299 -9,418 74,693 16,760 

 
 นอกจากนี้ ยังไดวิเคราะหหาโอกาสความนาจะเปนที่เกษตรกรจะขาดทุนมากนอยเทาไหรใน
การผลิตพืชทั้ง 7 ชนิด  เมื่อพิจารณาผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด  พบวา ถั่วเหลืองฤดูแลงจะมี
โอกาสขาดทุนสูงสุดเมื่อเทียบกับพืชอื่นๆ ที่นํามาวิเคราะห โดยมีโอกาสขาดทุนประมาณรอยละ 25  
รองลงมา ไดแก  หอมแดงแหง หอมหัวใหญ และขาวเหนียวนาป โดยมีโอกาสขาดทุนประมาณรอยละ  
24 15  และ 7 ตามลําดับ สวนขาวโพดเลี้ยงสัตวและกระเทียมแหงมีโอกาสที่จะขาดทุนใกลเคียงกัน
ประมาณรอยละ 14  ขาวเจานาป พบวาไมมีโอกาสขาดทุนจากการผลิตเมื่อพิจารณาผลตอบแทน
เหนือตนทุนเงินสด  แตเมื่อพิจารณาผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด โดยรวมตนทุนที่เปนแรงงาน
ตนเองและแรงงานแลกเปลี่ยน พบวา ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน และถั่วเหลืองฤดูแลง  เปนพืชที่มีโอกาส
ที่จะขาดทุนมากกวารอยละ 50  ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝนจะมีโอกาสขาดทุนประมาณรอยละ 58 สวน
ถั่วเหลืองฤดูแลงมีโอกาสขาดทุนประมาณรอยละ 77 สวนหอมแดงแหง หอมหัวใหญ และกระเทียม
แหง จะมีโอกาสขาดทุนประมาณรอยละ 42, 21 และ 19 ตามลําดับ  ดังแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4   โอกาสที่เกษตรกรจะขาดทุนเมื่อพิจารณาผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดและ

ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมดในการผลิตพืช 
 

โอกาสที่จะขาดทุน (%) พืช 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด 

ขาวเหนียวนาป   7.1 34.2 
ขาวเจานาป   0.0 14.1 
ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน 13.6 58.0 
ถั่วเหลืองฤดูแลงคละ 25.0 77.0 
หอมหัวใหญสด 14.6 21.0 
หอมแดงแหงคละ 24.0 41.5 
กระเทียมแหงคละ 13.7 19.0 
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

ผลจากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา หอมหัวใหญ  กระเทียม และหอมแดงเปนพืชที่มีโอกาส
ใหผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดตอไรสูง โดยเฉลี่ยประมาณ  10,000 ถึง 19,000 บาทตอไร  แตก็
เปนพืชที่มีโอกาสที่จะขาดทุนสูงเชนกันโดยเฉลี่ยผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดตอไรต่ําสุดประมาณ  
-6,000 ถึง -8,000 บาทตอไร  สวนถั่วเหลือง ขาวเหนียวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน และขาวเจานาป  
เปนพืชที่ใหผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดต่ํา แตก็เปนพืชมีโอกาสที่จะขาดทุนต่ําเชนกัน  โดยจะให
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดตอไรโดยเฉลี่ยประมาณ  600 ถึง 2,000  บาทตอไร  แตมีโอกาสที่จะ
ขาดทุนเงินสดอยูระหวาง –500 ถึง –700 บาทตอไร  นอกจากนี้  ยังไดวิเคราะหหาโอกาสที่เกษตรกร
จะขาดทุนจากการผลิตพืชแตละชนิดวามีโอกาสเปนไปไดมากนอยเทาไหร  ทั้งนี้ถาพิจารณาเฉพาะ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดตอไรในการผลิตพืชแตละชนิดจะพบวา ถั่วเหลืองฤดูแลง และ หอมแดง 
เปนพืชที่มีโอกาสที่จะขาดทุนมากสุดเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น คือโอกาสขาดทุนเงินสดประมาณรอยละ 
24-25  สวนพืชที่ขาดทุนในระดับต่ําไดแก หอมหัวใหญ กระเทียมแหง ขาวโพดเลี้ยงสัตว และขาว
เหนียวนาป  ซึ่งมีโอกาสที่จะขาดทุนประมาณรอยละ 15  14 14 และ 7 ตามลําดับ  สวน ขาวเจานาป
เปนพืชที่เมื่อวิเคราะหโดยวิธีนี้จะไมขาดทุนจากการผลิต  แตเมื่อพิจารณาผลตอบแทนเหนือตนทุน
ทั้งหมด โดยรวมตนทุนที่ไมเปนงินสดซึ่งสวนใหญจะเปนตนทุนแรงงานตนเองและแรงงานแลกเปลี่ยน 
จะพบวา ถั่วเหลืองฤดูแลง ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝนและ หอมแดง จะมีโอกาสขาดทุนมากประมาณ
รอยละ 77, 58 และ 42 ตามลําดับ  สวนขาวเหนียวนาป หอมหัวใหญ กระเทียม และขาวเจานาป  จะ
มีโอกาสที่จะขาดทุนประมาณรอยละ 34  21 19 และ 14  ตามลําดับ  พืชทั้ง 4 ชนิดหลังนี้ ก็นับวามี
ความเสี่ยงนอยกวาถั่วเหลือง ขาวโพด และหอมแดง 

จะเห็นไดวาพืชแตละชนิดมีโอกาสและความเสี่ยงที่จะไดรับผลตอบแทนไมเทากัน  แตเมื่อ
วิเคราะหความเสี่ยงในภาคเกษตรเชนนี้ พบวา ความเสี่ยงของเกษตรกรมีในระดับสูง แมในพืชอาหารก็
มีโอกาสขาดทุนสูง โดยประกอบกันทั้งความเสี่ยงดานผลผลิตและความเสี่ยงดานราคา ทําใหรายได
ของเกษตรกรขึ้นๆ ลงๆ ตามสภาพความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในขณะที่ตนทุนการผลิตมีแตสูงขึ้น  ดังนั้น
มาตรการลดความเสี่ยงใหเกษตรกรจึงเปนความสําคัญอยางยิ่งยวด   

มาตรการที่สามารถลดความเสี่ยงมีไดหลายดาน เชน การชลประทาน การประหยัดน้ํา การ
ใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เปนการลดความเสี่ยงดานดินฟาอากาศ  การวิจัยพันธุที่ตานทานโรค และ
แมลง หรือการวิจัยดานการจัดการฟารมที่ลดหรือกําจัดการเกิดโรคและแมลง ก็เปนการลดความเสี่ยง
ที่จะเกิดผลผลิตเสียหาย มาตรการขางตนสามารถดําเนินการไดโดย กรมชลประทาน หรือ กรม
วิชาการเกษตร  สวนมาตรการที่สามารถดําเนินงานไดโดยเกษตรกรเอง คือ มาตรการเพิ่มการ
พึ่งตนเองและความหลายหลายทางชีวภาพ และการผลิตในระดับฟารม เปนมาตรการที่ทําใหลดความ
เส่ียงจากราคาตลาด และความแปรปรวนดานดินฟาอากาศ  กายภาพ และ ชีวภาพ  มาตรการลด
ความเส่ียงดานการตลาด สามารถทําไดหลายวิธี เชน การวิจัยเพิ่มคุณภาพผลผลิต ซึ่งทําใหเพิ่มราคา
รับซ้ือในตลาด  การจัดการผลผลิตโดยลดตนทุนการตลาด เชน การรวมกลุมผูผลิต ผานกระบวนการ
สหกรณ การแปรรูป เก็บรักษา สามารถทําใหความเสี่ยงดานการตลาดลดลง หรือ รัฐบาลอาจเห็น
ความสําคัญของนโยบายการรักษาระดับราคา เชน การจํานําขาว หรือ ขาวโพด ซึ่งทําใหมีการกระจาย
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ผลผลิตไปในชวงเวลาตางๆ ดีขึ้น เปนตน มาตรการเหลานี้ จะตองคํานึงถึงการลดความเสี่ยงให
เกษตรกรเปนเบื้องตน 

อยางไรก็ตาม ในการวิเคราะหในรูปแบบนี้ แมจะมีประโยชนเปนอันมาก และควรไดทําให
มากยิ่งขึ้นในหลายภูมิภาค และหลายทองที่  แตมีขอจํากัดสําคัญอยูที่ขอมูล เชน ขอมูลราคาผลผลิตที่
เกษตรกรขายไดจําเปนตองใชขอมูลมือสองซึ่งมีการเก็บรวบรวมหลายชวงเวลา (time series) บางครั้ง
ขอมูลที่ไดไมสมบูรณทุกป และมักไมมีขอมูลในบางพืช สวนขอมูลผลผลิตนั้น มักตองเปนขอมูลจาก
การเก็บโดยตรงจากภาคสนาม อาจเปนขอมูลภาคตัดขวาง (cross sectional data) ได ถามีขอมูล
หลายปก็เปนส่ิงที่ดี แตสวนใหญเรื่องขอมูลภาคสนามมักมีขอจํากัดทั้งดานปริมาณ และคุณภาพ ถา
นักวิจัยระบบเกษตรสามารถหาขอมูลไดก็ควรทําการวิเคราะหความเสี่ยงของเกษตรกรเชนนี้ ใหมาก
ยิ่งขึ้น เพราะเปนการวิเคราะหที่ไมยาก และสามารถไดขอสรุป และมาตรการที่สําคัญๆ เพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรไดดีพอควร 
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