
ผลการจําลองสถานการณความเสี่ยงดานเศรษฐกิจในการปลกูขาว และ 
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในจังหวัดพะเยาและลาํปาง1 

กมล งามสมสุข2 เบญจพรรณ เอกะสิงห2 และ กุศล ทองงาม3 

บทคัดยอ 

ความผันผวนทางการเกษตรอันเกิดจากความผันผวนทางดานผลผลิต ราคาผลผลิต และราคาปจจัยการ

ผลิต สงผลใหเกษตรกรตองเผชิญกับความเสี่ยงดานรายไดหรือกําไรสุทธิ การศึกษานี้ทําการจําลอง (Simulation) 

ความเสี่ยงในการปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่ตางๆ ของ จ.พะเยา และ จ.ลําปาง โดยใชโปรแกรม BestFit เพื่อ

วิเคราะหหาฟงกช่ันการกระจายตัว (Risk Function) ของปจจัยที่ผันผวนดังกลาว และใชโปรแกรม @Risk เพื่อประเมิน

หรือจําลองโอกาสการขาดทุนจากการปลูกพืช ผลการศึกษาพบวา ถาคิดตนทุนทุกอยางแลว เกษตรกรในอําเภอตางๆ 

มีโอกาสการขาดทุนสูงในทุกพืชไมวาจะเปนขาวเหนียว ขาวเจา และขาวโพดเลี้ยงสัตว ทั้งนี้เนื่องจากผลผลิตตอไรตํ่า 

ตนทุนสูงและมีโอกาสสูงขึ้น ในขณะที่ราคาผลผลิตตํ่า โดยภาพรวม ใน จ.ลําปาง มีโอกาสขาดทุนสูงกวาใน จ.พะเยา 

ในอําเภอที่มีน้ําอุดมสมบูรณมากกวามักจะมีความเสี่ยงในการปลูกพืชในระดับตํ่า ปจจัยที่สงผลกระทบตอโอกาสการ

ขาดทุนจากการปลูกพืชทั้งสองชนิดในพื้นที่ตางๆ มากที่สุด คือ ราคาผลผลิต ซ่ึงเปนความเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจ 

ตามดวยผลผลิตตอไร คาจางแรงงาน และราคาปุยเคมี ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจสวนใหญอยูนอกเหนือการควบคุม

ของเกษตรกร กลยุทธในการลดความเสี่ยง (จากการขาดทุน) ในการปลูกพืชจะตองมีลักษณะเฉพาะพื้นที่ และเฉพาะ

พืช ซ่ึงโดยทั่วไปอาจประหยัดตนทุนเงินสดที่ไมจําเปนเพื่อลดความเสี่ยง และอาจลดการพึ่งพาตลาดดวยการผลิตเพื่อ

การบริโภคในครอบครัว กลยุทธที่สําคัญประการหนึ่งคือการเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่ ซ่ึงรัฐบาลและหนวยงานภาครัฐ

ควรใหความสําคัญดานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่มากขึ้นกวาเดิม  

คําสําคัญ: การจําลองสถานการณ ขาว ขาวเหนียว ขาวเจา ขาวโพดเลี้ยงสัตว ความเสี่ยง โอกาสขาดทุน 

บทนํา 
การจําลองสถานการณ (Simulation) สามารถนํามาใชเพื่อประเมินสถานการณความเสี่ยงเชิง

เศรษฐกิจของเกษตรกรในการปลูกพืช และสามารถนํามาวิเคราะหหาโอกาสการขาดทุนจากการปลูกพืช
เมื่อตองเผชิญกับความผันผวนดานผลผลิต ราคาผลผลิต และราคาปจจัยการผลิตบางชนิด เบญจพรรณ 
และคณะ (2547) ก็ไดนําโปรแกรมสําเร็จรูป Bestfit and @Risk (Parisade Corporation, 1997; 2002) 
มาใชประเมินความเสี่ยงของการปลูกพืชเศรษฐกิจบางชนิดใน จ.เชียงใหม และสามารถไดผลการศึกษาที่
สะทอนความเสี่ยงในการปลูกพืชไดดี 

                                                 
1 เปนสวนหนึ่งของผลการศึกษาในโครงการวิจัย “ระบบสนบัสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพือ่การเกษตรและ 
  บริการ ระยะที ่2 ภาคเหนือตอนบน: ระบบการผลิต ความเสี่ยง และกลยุทธการปรับตัวของประชากรในภาคเกษตร”  
  สนับสนุนทุนวิจัยโดย สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพือ่เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร  
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
3 ศูนยวิจัยเพื่อเพือ่เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
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การวิเคราะหความเสี่ยงใน จ.พะเยา และ จ.ลําปาง 
เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในสภาพแวดลอมตางๆ อยางละเอียด

ยิ่งขึ้น คณะวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหโดยใชขอมูลทั้งที่ไดจากการสัมภาษณเกษตรกรรายครัวเรือน และ
ขอมูลทุติยภูมิที่รวบรวมไดจาก สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานพานิชยจังหวัด ของ  
จ.พะเยา และ จ.ลําปาง วิเคราะหหาฟงกชันการกระจายตัว (Distribution Function) ของผลผลิตตอไร 
ราคาผลผลิต และราคาปจจัยการผลิตที่สําคัญๆ คือ ปุยเคมี (สูตร 40-0-0, 16-20-0, 15-15-15) น้ํามัน
เชื้อเพลิง และอัตราคาจางแรงงาน ที่เหมาะสม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป BestFit แลวนําฟงกชันที่ไดมา
วิเคราะหหาฟงกชันการกระจายตัวของกําไรสุทธิตอไร โดยใชโปรแกรม @Risk ที่ทํางานบนโปรแกรม 
Microsoft Excel ซึ่งแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้  

- การหาฟงกชันผลผลิต ฟงกชันการกระจายตัวของผลผลิตเฉลี่ยตอไรรายอําเภอ หาไดโดย
นําขอมูลผลผลิตเฉลี่ยของพืชหลัก คือ ขาวเหนียวนาป ขาวเจานาป และขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่ไดมาจาก
สํานักงานเกษตรจังหวัดของแตละจังหวัดในหลายๆ ปเทาที่จะหาขอมูลได เนื่องจากขอมูลผลผลิตเฉล่ีย
ที่ไดเปนขอมูลเฉล่ียของเกษตรกรจํานวนมากอยูแลว จึงนํามาวิเคราะหหาฟงกชันการกระจายตัวดวย
โปรแกรม BestFit ซึ่งจะวิเคราะหโดยใชฟงกชันการกระจายตัวในรูปแบบตางๆ และเสนอแนะฟงกชันการ
กระจายตัวที่เหมาะสมกับขอมูลมาให ผูใชสามารถเลือกใชดวยการจัดลําดับความเหมาะสมดวยคาสถิติ 
Chi-square หรือ A-K หรือ A-D ผลการวิเคราะหขอมูลฟงกชันการกระจายตัวของผลผลิตเฉล่ียตอไรของ
ขาวเหนียวนาป ขาวเจานาป และขาวโพดเลี้ยงสัตว ใน จ.พะเยา และ จ.ลําปาง พบวา ฟงกชันการ
กระจายตัวที่เหมาะสมของผลผลิตเฉลี่ยตอไร โดยพิจารณาจากคาสถิติ Chi-Square คือ ฟงกชันแบบ 
Normal หรือ RiskNormal ไดดีที่สุด ตัวอยางผลการวิเคราะหฟงกชัน ดังแสดงในภาพที่ 1 ผลการ
วิเคราะหฟงกชันที่ไดนี้ นอกจากรูปแบบของฟงกชันที่แสดงผลดวยกราฟแลว ยังไดขอมูลที่จําเปน
สําหรับการใชประโยชนในการสรางสถานการณจําลองก็คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต
ละฟงกชัน ซึ่งคาเหลานี้สามารถอานไดจากผลการวิเคราะหของโปรแกรม BestFit และนํามาแสดงผลได
ดังตารางที่ 1 

- การหาฟงกชันราคาผลผลติ สามารถทําไดดวยวิธีเดียวกับการวิเคราะหฟงกชันการ
กระจายตัวของผลผลิตเฉล่ียตอไร ขอมูลที่มีอยูและใชในการวิเคราะหประกอบดวย ราคาผลผลิตพืชหลัก 
3 ชนิดคือ ขาวเหนียวนาป ขาวเจานาป และขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนขอมูลระดับจังหวัดรายเดือน ระหวาง
ป 2545-2549 ซึ่งมีอิทธิพลของเงินเฟออยูดวย ดังนั้น กอนทําการวิเคราะหไดนําขอมูลราคาผลผลิตมา
ปรับคาดวยดัชนีราคาผูผลิต (Producer Price Index) ที่มีป 2549 เปนปฐาน สําหรับขาวเหนียวและขาว
เจาใชราคาเดือนพฤศจิกายน-เมษายน สวนขาวโพดเลี้ยงสัตวใชขอมูลรายเดือนของเดือนกันยายน-
ธันวาคม เนื่องจากเปนราคาที่เกษตรกรขายผลผลิตมาก ผลการวิเคราะหพบวา ฟงกชันการกระจายตัวที่



การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 4 
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เหมาะสม โดยสถิติ Chi-Square เปนฟงกชันแบบ Triangle หรือ RiskTriang ดังตารางที่ 1 และตัวอยาง
การกระจายตัวของ Risk Function ในภาพที่ 2  
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อ.เมือง จ.พะเยา คาเฉลี่ย =578.716 อ.เมือง จ.ลําปาง คาเฉลี่ย =579.5, 

ภาพที่ 1 รูปแบบฟงกชันการกระจายตัวของผลผลิตขาวเหนียวนาป ใน จ.พะเยา และ จ.ลําปาง 

 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่นํามาใชในฟงกชันการกระจายตัวของผลผลิตแบบ RiskNormal 

ขาวเหนยีวนาป ขาวเจานาป ขาวโพดเล้ียงสตัวฤดฝูน 

จังหวดั 
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คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
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คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

พะเยา 533.2-660 17.4-82.16 540.3-655 24.3-83.7 610.8-905.5 21.3-289.8 

ลําปาง 526.7-618.8 12.3-76.6 486.3-625 17.7-70.3 500-956 7.1-308.3 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
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ภาพที่ 2  รูปแบบฟงกชันการกระจายตัวของราคาผลผลิตขาวเหนียวนาป ใน จ.พะเยา และ จ.ลําปาง 
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- การหาฟงกชันการกระจายตัวของราคาปจจัยการผลิต การวิเคราะหดําเนินการ
เชนเดียวกับการหาฟงกชันการกระจายตัวของผลผลิตเฉล่ียตอไร และราคาผลผลิต โดยการนําราคาราย
เดือนของปจจัยการผลิตสําคัญ คือ ราคาปุยเคมีสูตร 46-0-0, 16-20-0, 15-15-15, ราคาน้ํามันดีเซล และ
อัตราคาจางแรงงาน ซึ่งที่หาไดเปนราคาในระดับประเทศ ตั้งแตป 2545-2549 เปนขอมูลที่มีอิทธิพลของ
เงินเฟอรวมอยูดวย การวิเคราะหจึงตองนําราคาดังกลาวมาปรับคา โดยการใชดัชนีราคาผูผลิต 
(Producer Price Index) หมวดสินคาเกษตรที่มีป 2549 เปนปฐาน แลวนํามาหาฟงกชันการกระจายตัว
โดยใชโปรแกรม BestFit ผลการวิเคราะหที่ไดเมื่อพิจารณาความเหมาะสมโดยใชสถิติ Chi-square คือ 
การกระจายตัวของราคาปุยมีลักษณะเปนฟงกชันแบบ Uniform สวนการกระจายตัวของราคาน้ํามัน
ดีเซลจะมีลักษณะเปนฟงกชันแบบ Betageneral ดังแสดงในภาพที่ 3 

สําหรับการวิเคราะหการกระจายตัวของอัตราคาจางแรงงานนั้น ขอมูลที่ใชวิเคราะหเปนขอมูล
รายปในระดบัจังหวัด กอนทําการวิเคราะหหาฟงกชันการกระจายตัวไดนําขอมูลดังกลาวมาปรับคาเงิน
เฟอโดยดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index) ผลที่ไดจากการวิเคราะหเมื่อพิจารณาความ
เหมาะสมโดยใชสถิติ Chi-Square พบวา ฟงกชันการกระจายตัวของราคาคาจางแรงงานที่ดีมีฟงกชัน
เปนแบบสามเหลี่ยม (Triangle) 
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ปุยสูตร 16-20-0 น้ํามันดีเซล 

ภาพที่ 3 รูปแบบฟงกชันการกระจายตัวของราคาปุยเคมีสูตร 16-20-0 และราคาน้ํามันดีเซล 
 

- การประเมินโอกาสการเกิดเหตุการณ หรือจําลองสถานการณความเส่ียงในการปลูก
พืช ในที่นี้เปนการพิจารณาโอกาสการขาดทุนจากการปลูกพืชในระดับอําเภอของ จ.พะเยา และ  
จ.ลําปาง โดยอาศัยแนวคิดตนทุนผลตอบแทนที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามโอกาสการเกิดขึ้นของระดับ
ผลผลิต ราคาผลผลิต และราคาปจจัยการผลิต ซึ่งในที่นี้ไดเลือกกําไรสุทธิเปนตัวแปรในการแสดงผลการ



การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 4 

 

152 

จําลองสถานการณ เมื่อทราบการกระจายตัวของกําไรสุทธิก็จะสามารถหาโอกาสที่กําไรสุทธิที่มีคาติด
ลบอันแสดงถึงระดับความเสี่ยงภัย (Risk) ได 

- กระบวนการวิเคราะห เปนการดําเนินการตอจากการวิเคราะหหาฟงกชันการกระจายตัว
ของผลผลิตเฉลี่ยตอไร ราคาผลผลิต และราคาปจจัยการผลิต โดยใชโปรแกรม @Risk ที่ทํางานบนแผน
งาน (work sheet) ของโปรแกรม Microsoft Excel ในการทํางานนั้น จะสุมการกระจายตัวของขอมูล 
(Input) และนําเอาคาของขอมูลหลายๆ คาที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากฟงกชันการกระจายตัวของผลผลิต
ตอไร ราคาผลผลิต และราคาปจจัยการผลิต มาประมวลผลซ้ําหลายๆ ครั้ง ซึ่งผูใชอาจเลือกวิธีการสุม
แบบ Monte Carlo Simulation หรือ Latin Hypercube Simulation ในการประเมินโอกาสการเกิดขึ้นของ
เหตุการณ ก็สามารถทําไดหลายแบบ เชน การสรางสมการเพื่อวิเคราะหหาผลตอบแทนการผลิตพืชตอ
หนวยพื้นที่ โดยกําหนดใหผลตอบแทนจากการผลิตพืชแตละชนิด เทากับปริมาณผลผลิตคูณดวยราคา
ผลผลิต ซึ่งทั้งผลผลิตและราคาผลผลิตดังกลาวอยูในรูปของฟงกชันการกระจายตามความนาจะเปน  
(ไดจากการวิเคราะหดวยโปรแกรม BestFit ซึ่งในโปรแกรมนี้จะเรียกฟงกชันเหลานี้วา Risk Function)  
ลบดวยตนทุนการผลิตของพืชแตละชนิดที่มีความเสี่ยงหรือโอกาสเกิดขึ้นในระดับตางๆ (ไดจากฟงกชัน
การกระจายตัวของราคาปจจัยการผลิตที่วิเคราะหดวยโปรแกรม BestFit คูณกับปริมาณปจจัยการผลิต
เฉล่ียที่ใชซึ่งไดจากการวิเคราะหขอมูลภาคสนาม) ลบดวยตนทุนการผลิตอื่นๆ ของพืชแตละชนิดที่ได
จากการวิเคราะหขอมูลภาคสนาม ซึ่งทั้งหมดเปนการเขียนสูตรคํานวณบนโปรแกรม Microsoft Excel 
จากนั้นเชื่อมโยงเซลตางๆ ที่มี Risk Function แสดงอยู (Input) และเซลแสดงผลลัพธ (ในที่นี้คือ กําไร
สุทธิ) ที่อยูบนแผนงานของโปรแกรม Microsoft Excel ไปวิเคราะหดวยโปรแกรม @Risk เพื่อคํานวณหา
การกระจายตัวของระดับของกําไรสุทธิที่จะเกิดขึ้น และประเมินโอกาสหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
พืชชนิดตางๆ โดยพิจารณาจากโอกาสที่เกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตพืชตางๆ อนึ่ง ในการจําลอง
สถานการณระดับอําเภอ ซึ่ง Risk Function ที่ศึกษาไดขางตนเปนระดับประเทศหรือระดับจังหวัด ทั้งนี้
เนื่องจากไมมีขอมูลในระดับอําเภอ ในการวิเคราะหจึงตองมีการปรับคาฟงกชันใหสอดคลองกับขอมูลใน
ระดับพื้นที่ โดยมีสมมติฐานวา การกระจายตัวของขอมูลตางๆ ในระดับอําเภอ ไมแตกตางไปจากขอมูล
ในระดับประเทศและระดับจังหวัด ดังนั้น รูปแบบและคาพารามิเตอรตางๆ ของ Risk Function ในระดับ
อําเภอจะสามารถใชจากระดับประเทศและจังหวัดได เพียงแตปรับคาเฉลี่ยใหสอดคลองกับคาเฉลี่ยที่ได
จากการสํารวจขอมูลภาคสนาม กอนนําไปใชในการเขียนสูตรคํานวณหากําไรสุทธิในโปรแกรม 
Microsoft Excel 

ผลการศึกษา 
ผลการจําลองสถานการณความเส่ียงในการปลูกพืชของเกษตรกร 
ผลลัพธจากการจําลองสถานการณโดยใชโปรแกรม @Risk ไดทั้งกราฟแทงและกราฟพื้นที่ 

แสดงการกระจายตัวของรายไดสุทธิ และสรุปคาสถิติที่สําคัญ ดังตัวอยางในภาพที่ 4 ซึ่งแสดงผลการ
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จําลองสถานการณ การกระจายตัวของรายไดสุทธิ และความนาจะเปนที่เกษตรกรใน กิ่ง อ.ภูกามยาว  
จ.พะเยา จะขาดทุนจากการผลิตขาวเหนียวนาปในพื้นที่ราบอาศัยน้ําฝนสูงถึง 0.61 หรือรอยละ 61 โดย
มีกําไรอยูในชวง -854.02-1,181.86 บาท/ไร และมีกําไรสุทธิเฉล่ีย -68.93 บาท/ไร หรือขาดทุน 68.93 
บาท/ไร (เปนคาเฉลี่ยกําไรสุทธิของขอมูลปอนเขา)  

 Distribution for Wet Glutinous Rice/BI2
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Summary Statistics 
Statistics Value 

Minimum -854.017 
Mean -68.9297 
Maximum 1181.858 
Std Dev 356.9606 
Variance 127420.9 
Skewness 0.527521 
Kurtosis 2.612262 
Mode -495.89 
Left X 0 
Left P 61.42% 
Right X 591.3536 
Right P 95% 
Diff. X 591.3536 
Diff. P 33.58% 
5th Perc. -557.009 
95th Perc. 591.3536  

ภาพที่ 4 ตัวอยางผลลัพธจากการจําลองสถานการณดวยโปรแกรม @Risk แสดงถึงการกระจายตัวของรายไดสุทธิ 

และความนาจะเปนที่จะขาดทุนจากการผลิตขาวเหนียวนาปในที่ราบอาศัยน้ําฝน ของเกษตรกรใน  

กิ่ง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 

 
นอกจากนี้ โปรแกรม @Risk ยังใหผลลัพธที่เปนกราฟ แสดงถึงตัวแปรที่มีผลตอกําไรสุทธิใน

ระดับตางๆ (ภาพที่ 5) สามารถสรุปไดวา ราคาผลผลิตซึ่งเปนปจจัยความเสี่ยงดานเศรษฐกิจสง
ผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือโอกาสขาดทุนจากการผลิตพืชมากที่สุด ตามดวยปจจัยดานผลผลิตเฉลี่ยตอ
ไร อัตราคาจางแรงงาน และปุยเคมี และสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ปจจัยดานราคาปุยยูเรียจะ
เขามามีความสําคัญทดแทนปุยสูตร 16-20-0 ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรมีการใชปุยยูเรียเปนหลักในการ
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ผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว และใชปุยสูตร 16-20-0 เปนหลักในการผลิตขาว ดังนั้น ผลการจําลอง
สถานการณดานความเสี่ยงในการปลูกพืชโดยวิธีนี้ ความเสี่ยงจากการผลิตพืชของเกษตรกร (แสดงโดย
โอกาสขาดทุน) จึงมาจากปจจัยความเสี่ยง 2 แหลงที่แสดงผลรวมกัน คือ ความเส่ียงจากความแปรปรวน
ของผลผลิตที่เกิดจากปจจัยเสี่ยงทางดานชีวภาพและกายภาพ เชน ความแหงแลง (รวมถึงขาดแคลนน้ํา) 
น้ําทวม และโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด ซึ่งมีผลทําใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรเปล่ียนแปลงไป และปจจัย
ความเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวของกับความผันผวนของราคาผลผลิตชนิดตางๆ และราคาปจจัย
การผลิตอันมีผลทําใหรายไดและตนทุนการผลิตเปลี่ยนแปลงไป  

 
 Regression Sensitivity for Wet Glutinous Rice/BI2

Std b Coefficients

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 Rainfed Lowland / Price/BC6  .001

 Rainfed Lowland / Fertiliz.../AD11  .001

 Rainfed Lowland / Urea Pri.../X9-.001

 Rainfed Lowland / Yield/BB10-.001

 Rainfed Lowland / Fertiliz.../AA11-.001

 Rainfed Lowland / Price/BC8  .001

 Rainfed Lowland / Fertiliz.../AD14-.001

 Rainfed Lowland / Fertiliz.../AD21-.001

 Rainfed Lowland / Urea Pri.../X4  .001

 Irrigated Upland / Fertili.../AD19  .001

 Rainfed Lowland / Urea Pri.../X2-.009

 Rainfed Lowland / Fuel Pri.../AN2-.037

 Rainfed Lowland / Fertiliz.../AA2-.041

 Rainfed Lowland / Wage/AT2-.109

 Rainfed Lowland / Yield/BB2  .325

 Rainfed Lowland / Price/BC2  .937

-1 -.75 -.5 -.25 0 .25 .5 .75 1

 
ขาวเหนียวนาป ใน กิ่ง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 

 Regression Sensitivity for Maiz/BI17

Std b Coefficients

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 Rainfed Lowland / Price/BC3  .003

 Rainfed Lowland / Yield/BB10-.003

 Irrigated Upland / Wage/AT19-.003

 Irrigated Upland / Fuel Pr.../AN16-.003

 Rainfed Lowland / Wage/AT18  .003

 Rainfed Lowland / Fertiliz.../AD20-.003

 Rainfed Lowland / Price/BC12-.004

 Rainfed Lowland / Wage/AT9  .004

 Rainfed Lowland / Urea Pri.../X14  .004

 Irrigated Upland / Fuel Pr.../AN17-.008

 Irrigated Upland / Fertili.../AD17-.011

 Irrigated Upland / Fertili.../AA17-.012

 Irrigated Upland / Urea Pr.../X17-.015

 Irrigated Upland / Wage/AT17-.043

 Irrigated Upland / Price/BC17  .528

 Irrigated Upland / Yield/BB17  .836

-1 -.75 -.5 -.25 0 .25 .5 .75 1

 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ใน อ.เชียงคํา จ.พะเยา 

ภาพที่ 5 ตัวอยางกราฟ Tornado แสดงความสําคัญของปจจัยที่มีผลกระทบตอกําไรสุทธิของการปลูกบางชนิดใน

บางอําเภอของ จ.พะเยา 
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เมื่อพิจารณาความเสี่ยงในการปลูกพืชรายอําเภอของ จ.พะเยา และ จ.ลําปาง ผลการจําลอง
สถานการณดังตารางที่ 2-3 แสดงใหเห็นวา ในแตละอําเภอมีความเสี่ยงแตกตางกัน ซึ่งเมื่อพิจารณา
โดยรวม (ทุกพืชที่ปลูกในทุกระบบนิเวศน) จะพบวาใน จ.พะเยา มีความเสี่ยงในการปลูกพืชนอยกวาใน 
จ.ลําปาง (โอกาสขาดทุนเพียงรอยละ 29 เทียบกับรอยละ 62 ใน จ.ลําปาง) ผลการศึกษานี้สอดคลองกับ
ขอเท็จจริงทางดานสภาพกายภาพของพื้นที่ จ.ลําปาง โดยเฉพาะใน อ.เถิน และ อ.แมพริก ที่มักประสบ
ปญหาความแหงแลงสูงกวา จ.พะเยา  

เมื่อพิจารณาเปนรายอําเภอ และรายพืชที่ปลูกในระบบนิเวศนที่ตางกัน จะพบวา เกษตรกรที่
ปลูกขาวเหนียวนาปบนพื้นที่ราบอาศัยน้ําฝน อ.เมือง และ กิ่ง อ.ภูซาง จ.พะเยา และ อ.สบปราบ  
อ.แมพริก อ.เถิน และ อ.หางฉัตร จ.ลําปาง มีความเสี่ยงตอการขาดทุนสูงมาก (มีโอกาสขาดทุนสุทธิ
มากกวารอยละ 85) สวนใน กิ่ง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา และ อ.เมือง จ.ลําปาง ก็มีความเส่ียงตอการ
ขาดทุนในระดับสูง (มีโอกาสขาดทุนสุทธิมากกวารอยละ 61-77) พื้นที่เหลานี้สวนใหญมีสภาพแหงแลง
และมักขาดแคลนน้ําจึงทําใหมีผลผลิต (ซึ่งเปนแหลงของความเสี่ยงที่สําคัญ) อยูในระดับต่ํา และเปนที่
นาสังเกตวา เกษตรกรใน อ.เมืองพะเยา มีการใชแรงงานในการปลูกขาวสูงมาก (มากกวา 30 วันทํางาน 
เมื่อเปรียบเทียบกับอําเภออื่น ซึ่งใชไมถึง 20 วันทํางาน) นอกจากนี้ในบางอําเภอ เชน อ.แมใจ อ.เชียงคํา 
และ อ.จุน จ.พะเยา และ อ.เกาะคา จ.ลําปาง นั้น แทบไมมีความเสี่ยงเลย (มีโอกาสขาดทุนไมถึง  
รอยละ 1) (ตารางที่ 2-3) 

ตารางที่ 2 ผลการจําลองความเสี่ยงในการปลูกพืชบางชนิด รายอําเภอ ใน จ.พะเยา 
กําไรสทุธ ิ โอกาส (%) 

อําเภอ พืช ระบบนิเวศน 
คาต่ําสุด คาเฉลี่ย คาสูงสดุ ขาดทนุ กําไร 

ภูกามยาว ขาวเหนียวนาป ที่ราบน้ําฝน -854.02 -68.93 1,181.86 61.42 38.58 
ดอกคําใต ขาวเหนียวนาป ที่ราบน้ําฝน -894.27 725.81 3,097.67 7.05 92.95 
จุน ขาวเหนียวนาป ที่ราบน้ําฝน -416.79 1,139.67 3,215.85 0.27 99.73 
แมใจ ขาวเหนียวนาป ที่ราบน้ําฝน 496.61 1,712.28 3,365.06 0.00 100.00 
ภูซาง ขาวเจานาป ที่ราบน้ําฝน -1,229.46 369.32 2,690.28 31.98 68.02 
ดอกคําใต ขาวเจานาป ที่ราบน้ําฝน -1,215.76 1,081.94 4,234.22 4.81 95.19 
เชียงคํา ขาวเจานาป ที่ราบน้ําฝน 891.58 2,380.40 5,046.92 0.00 100.00 
เชียงมวน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่ดอนอาศัยน้ําฝน -2,137.78 -398.58 1,224.17 71.77 28.23 
ภูซาง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่ดอนอาศัยน้ําฝน -4,403.52 627.73 5,658.29 31.78 68.22 
ภูกามยาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่ดอนอาศัยน้ําฝน -571.64 1,231.40 2,800.15 2.87 97.13 
ปง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่ราบน้ําฝน -1,930.72 334.10 3,385.83 34.81 65.19 
ดอกคําใต ขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่ราบน้ําฝน -992.72 744.53 2,625.22 12.15 87.85 
เชียงคํา ขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่ราบน้ําฝน -76.18 1,663.97 2,790.05 0.04 99.96 

เฉลี่ยรวม 29.41 70.59 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
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สําหรับการผลิตขาวเหนียวนาปในพื้นที่ราบชลประทานนั้น มักทํากันใน จ.ลําปาง ซึ่งก็ประสบ
กับความเสี่ยงตอการขาดทุนในระดับสูงถึงสูงมาก (มีโอกาสขาดทุนรอยละ 62-100) (ตารางที่ 3) ยกเวน
เพียง อ.เกาะคา เทานั้น ที่มีโอกาสขาดทุนในระดับต่ํา (มีโอกาสขาดทุนเพียงไมถึงรอยละ 19) สวนการ
ปลูกขาวนาปของ จ.พะเยา นั้น มีปฏิบัติกันในพื้นที่ชลประทานของ อ.แมใจ ซึ่งก็มีผลตอบแทนที่ดีและไม
มีโอกาสขาดทุนเลย ตรงกันขามกับใน จ.ลําปาง ที่ปลูกขาวเจานาปทั้งในพื้นที่ราบอาศัยน้ําฝนและที่ราบ
ชลประทาน ซึ่งสวนใหญก็เผชิญกับความเสี่ยงตอการขาดทุนในระดับปานกลางถึงสูงมาก (มีโอกาส
ขาดทุนรอยละ 32-84) (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 ผลการจําลองความเสี่ยงในการปลูกพืชบางชนิด บางอําเภอ ใน จ.ลําปาง 
กําไรสทุธ ิ โอกาส (%) 

อําเภอ พืช ระบบนิเวศน 
คาต่ําสุด คาเฉลี่ย คาสูงสดุ ขาดทนุ กําไร 

เมือง ขาวเหนียวนาป ที่ราบอาศัยน้ําฝน -2,246.92 -546.77 1,908.39 77.74 22.26 
แมทะ ขาวเหนียวนาป ที่ราบอาศัยน้ําฝน -1,029.98 422.19 3,019.77 33.99 66.01 
เกาะคา ขาวเหนียวนาป ที่ราบอาศัยน้ําฝน -343.54 1,045.17 3,413.40 1.40 98.60 
หางฉัตร ขาวเหนียวนาป ที่ราบชลประทาน -1,124.39 -112.31 1,614.89 62.08 37.92 
เกาะคา ขาวเหนียวนาป ที่ราบชลประทาน -938.46 701.28 3,385.98 18.75 81.25 
หางฉัตร ขาวเจานาป ที่ราบอาศัยน้ําฝน -2,205.86 -508.89 2,570.57 73.65 26.35 
แมทะ ขาวเจานาป ที่ราบอาศัยน้ําฝน -590.22 1,883.50 6,159.44 0.96 99.04 
เถิน ขาวเจานาป ที่ราบชลประทาน -823.00 477.15 2,900.44 32.30 67.70 
เกาะคา ขาวเจานาป ที่ราบชลประทาน -1,071.66 1,203.78 5,711.87 13.30 86.70 
หางฉัตร ขาวเจานาป ที่ราบชลประทาน -235.69 1,380.59 4,215.30 0.41 99.59 
หางฉัตร ขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่ดอนอาศัยน้ําฝน -2,471.34 -791.40 407.71 97.35 2.65 
วังเหนอื ขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่ดอนอาศัยน้ําฝน -1,086.25 1,000.41 2,870.02 11.06 88.94 
แมทะ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่ดอนอาศัยน้ําฝน -1,169.82 1,183.31 2,826.09 10.82 89.18 

เฉลี่ยรวม 61.79 38.21 

ที่มา: จากการวิเคราะห 

 
สวนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรทั้งสองจังหวัด มักทํากันในพื้นที่ดอนอาศัยน้ําฝน 

โดยมีความเส่ียงตอการขาดทุนในระดับปานกลางถึงสูงมาก (มีโอกาสขาดทุนรอยละ 32-97) โดยเฉพาะ
ใน อ.หางฉัตร จ.ลําปาง ที่มีโอกาสขาดทุนถึงรอยละ 97 แตก็มีบางอําเภอ เชน กิ่ง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 
และ อ.วังเหนือ อ.แมทะ จ.ลําปาง ที่ปลูกบนที่ดอนอาศัยน้ําฝน และเผชิญกับความเสี่ยงตอการขาดทุน
ในระดับต่ํา (มีความเสี่ยงนอยกวารอยละ 1-11) นอกจากนี้ ยังมีในบางอําเภอของ จ.พะเยา เชน อ.ปง  
อ.ดอกคําใต และ อ.เชียงคํา เปนตน ที่ผลิตในพื้นที่ราบอาศัยน้ําฝน และมีความเส่ียงตอการขาดทุนใน
ระดับต่ําหรือคอนขางต่ํา (แทบไมมีโอกาสขาดทุนเลยหรือมีโอกาสขาดทุนไมถึงรอยละ 35) เนื่องจาก
พื้นที่เหลานี้คอนขางมีความอุดมสมบูรณ ซึ่งผลของขอมูลในดานความเสี่ยงที่วิเคราะหไดจากการ
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จําลองสถานการณ อาจนําไปสูการวางแผนเชิงพื้นที่กับผูวางนโยบายได โดยใชระบบ รสทก. ที่ เมธี และ
คณะ (2548) ไดพัฒนาไว 

การวิเคราะหความออนไหว 
ผลจากการจําลองสถานการณที่พบวา กําไรจากการผลิตพืชมีความออนไหวตอปจจัยดาน

ราคาผลผลิต ผลผลิตเฉล่ียตอไร อัตราคาจางแรงงาน และราคาปุยสูตร 16-20-0 และปุยยูเรีย จึงได
ทําการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงราคาผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ยตอไร และอัตราคาจางแรงงานที่ลดลง
และเพิ่มขึ้นในระดับรอยละ 5 และ 10 ตอโอกาสการขาดทุนจากการผลิตพืช ผลการศึกษาดังภาพที่ 6 ซึ่ง
แกนตั้งแสดงถึงโอกาสขาดทุนสุทธิจากการผลิตพืช (%) และแกนนอนแสดงรอยละของการเปลี่ยนแปลง
ราคาผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ยตอไร และอัตราคาจางแรงงาน ภาพนี้ชี้ใหเห็นวา การเพิ่มขึ้นของราคาผลผลิต 
และผลผลิตเฉลี่ยตอไร หรือการลดลงของอัตราคาจางแรงงาน ในระดับรอยละ 5-10 จากระดับราคาเฉลี่ย
ในปจจุบัน มีสวนลดความเสี่ยงจากการขาดทุนในการผลิตพืชของเกษตรกรที่เผชิญความเสี่ยงใน
ระดับสูงในแตละพื้นที่แตกตางกัน ในบางพื้นที่ เชน การปลูกขาวนาปอาศัยน้ําฝนของ อ.เมืองพะเยา 
และ อ.หางฉัตร จ.ลําปาง นั้น การเพิ่มขึ้นของผลผลิตเฉล่ียตอไร จะมีสวนชวยลดอัตราความเสี่ยงจาก
การขาดทุนไดดีที่สุด ในขณะที่การลดอัตราคาจางแรงงาน ก็มีผลตอการลดโอกาสการขาดทุนในการ
ปลูกขาวเหนียวนาปบนที่ราบอาศัยน้ําฝนใน อ.หางฉัตร จ.ลําปาง ไดอีกดวย สวนการปลูกขาวเหนียวนา
ปบนที่ราบชลประทานใน อ.แมทะ และการปลูกขาวเหนียวนาปบนที่ราบอาศัยน้ําฝนใน อ.แมพริก  
จ.ลําปาง นั้น การเพิ่มราคาผลผลิตใหสูงขึ้นจะมีบทบาทลดความเสี่ยงในการปลูกขาวไดมากกวาปจจัย
เส่ียงชนิดอื่น ผลการศึกษาสวนนี้แสดงใหเห็นวา การเพิ่มผลผลิตเปนกลยุทธที่ดีที่สุดในการลดความ
เส่ียงในการขาดทุนของเกษตรกร สวนกลยุทธดานราคาและคาจางแรงงานในระดับรอยละ 5 หรือแมแต
รอยละ 10 ก็ยังไมไดลดความเสี่ยงในการขาดทุนมากเทากับการเพิ่มผลผลิต (ภาพที่ 6)  

นอกจากนั้น ในดานราคา และคาจาง เปนความเสี่ยงที่อยูนอกเหนือการควบคุมของเกษตรกร
ซึ่งไมสามารถจัดการไดดีนัก ซึ่งผลการวิเคราะหความออนไหวนี้ชี้ใหเห็นวา กลยุทธในการลดความเสี่ยง 
(จากการขาดทุน) ในการปลูกพืชของเกษตรกรจะตองมีลักษณะเฉพาะพื้นที่ และเฉพาะพืช เพราะในแต
ละพื้นที่มีศักยภาพในการผลิตแตกตางกัน สืบเนื่องจากความแตกตางของฐานทรัพยากร ซึ่งการจําลอง
สถานการณตามวิธีการที่ไดศึกษามานี้ จะชวยใหขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกกลยุทธที่เหมาะสม 
ทั้งในระดับเกษตรกร และระดับผูบริหารองคกรของร ัฐที่เกี่ยวของได  

สรุปผลการศึกษา 
ผลการจําลองสถานการณความเสี่ยงในการปลูกพืชของ จ.พะเยา และ จ.ลําปาง แสดงใหเห็น

วา เกษตรกรที่ปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตวในอําเภอตางๆ มีโอกาสขาดทุนคอนขางมาก ถาคิดตนทุน
ทุกอยางแลว โอกาสการขาดทุนสูงในทุกพืช โดยใน จ.ลําปาง มีโอกาสขาดทุนสูงกวา จ.พะเยา และ
เกษตรกรที่อยูในอําเภอที่มีน้ําอุดมสมบูรณมากกวามีความเสี่ยงในระดับต่ํากวา ปจจัยที่สงผลกระทบ
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ตอโอกาสการขาดทุนจากการปลูกพืชทั้งสองชนิดในพื้นที่ตางๆ มากที่สุด คือ ราคาผลผลิตซึ่งเปนความ
เส่ียงทางดานเศรษฐกิจ ตามดวยผลผลิตเฉลี่ยตอไร อัตราคาจางแรงงาน และราคาปุยเคมี สําหรับกล
ยุทธในการลดความเสี่ยง (จากการขาดทุน) ในการปลูกพืชของเกษตรกรจะตองมีลักษณะเฉพาะพื้นที่
และเฉพาะพืช ซึ่งเกษตรกรอาจทําไดโดยประหยัดตนทุนเงินสดที่ไมจําเปนเพื่อลดความเสี่ยง มีการใช
แรงงานแลกเปลี่ยนแทนแรงงานจางหรือจัดหาแรงงานที่มีคาจางต่ํา ลดการพึ่งพาตลาดโดยการผลิตเพื่อ
การบริโภคในครอบครัว ในขณะที่ภาครัฐอาจใชนโยบายดานคาจาง เมื่อพบวาอัตราคาจางแรงงานมีสวน
ชวยลดโอกาสการขาดทุนในการผลิตพืชของเกษตรกรได และที่สําคัญคือ กลยุทธดานการเพิ่มผลผลิต
ตอหนวยพื้นที่ ที่หนวยงานภาครัฐควรใหความสําคัญดานการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่
ใหมากขึ้น ซึ่งการจําลองสถานการณตามวิธีการที่ใชนี้ชี้ใหเห็นวา เกษตรกรเปนผูเผชิญและรองรับความ
ผันผวนจากความเสี่ยงในรูปแบบตางๆ พรอมกันนี้ก็ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการสรางกลยุทธเพื่อลด
ความเสี่ยงในการปลูกพืชชนิดตางๆ ในพื้นที่ที่แตกตางกัน 

 

ภาพที่ 6 ผลการวิเคราะหความออนไหวของกําไรสุทธิ เมื่อราคาผลผลิต (Price) ผลผลิตตอไร (Yield) และอัตรา

คาจางแรงงาน (Wage) เปลี่ยนแปลงไปจากคาเฉลี่ย 

 

ขาวเหนียวนาปบนที่ราบชลประทาน  

ใน อ.แมทะ จ.ลําปาง 
  

 

ขาวเหนียวนาปบนที่ราบอาศัยน้ําฝน  

ใน อ.หางฉัตร จ.ลําปาง 
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