แผนการผลิตขาวในที่ลมุ ที่เหมาะสมภายใตความเสี่ยงจังหวัดพะเยา
วิลาวัลย สิทธิบูรณ1 และ เบญจพรรณ เอกะสิงห3
บทคัดยอ
การศึกษาหาแผนการผลิตขาวในที่ลุมที่เหมาะสมภายใตความเสี่ยงจังหวัดพะเยา ใชโมเดลลิเนียโปรแกรม
มิ่งแบบ MOTAD (Minimization of Total Absolute Deviation) และใชโปรแกรม LINDO ในการวิเคราะห โดยคํานึงถึง
ความเสี่ยงของเกษตรกรดวย โดยใชขอมูลสถิติปการผลิต 2543/44-2548/49 และขอมูลจากการสัมภาษณผูปลูกขาว
ในจังหวัดพะเยา จํานวน 90 ตัวอยาง ในปการเพาะปลูก 2548/2549 ซึ่งผลผลิตเฉลี่ยของขาวขาวดอกมะลิ 105 กข15
และ กข6 ในที่นาน้ําฝน เทากับ 527 470 และ 523 กก./ไร ตามลําดับ สวนในที่นาชลประทานมีผลผลิตเฉลี่ยของขาว
ขาวดอกมะลิ 105 กข15 และ กข6 เทากับ 510 493 และ 532 กก./ไร ตามลําดับ สําหรับรายไดหลังหักตนทุนเงินสด
ขาวขาวดอกมะลิ 105 กข15 และ กข6 ในที่นาน้ําฝน ภายใตราคารับจํานํา เทากับ 1,140 2,096 และ 1,220 บาท/ไร
สวนในที่นาชลประทานมีรายไดหลังหักตนทุนเงินสดเฉลี่ยเทากับ 1,114 2,320 และ 1,289 บาท/ไร ตามลําดับ ซึ่ง
ราคารับจํานําเฉลี่ยของขาวขาวหอมมะลิ 105 กข15 และ กข6 เทากับ 9.90 7.40 และ 6.70บาท/กก. สวนราคาตลาด
ของขาวขาวดอกมะลิ 105 กข15 และ กข6 เทากับ 8.43 8.40 และ 8.32 บาท/กก. ตามลําดับ ทําใหรายไดเฉลี่ยหลัง
หักตนทุนเงินสดเฉลี่ยของขาวขาวดอกมะลิ 105 กข15 และ กข6 ในที่นาน้ําฝน ภายใตราคาตลาด เทากับ 2,044
1,608 และ 1,568 บาท/ไร รายไดเฉลี่ยหลังหักตนทุนเงินสดในที่นาชลประทานเทากับ 2,012 1,798 และ 1,644
บาท/ไร ตามลําดับ โดยผลการวิเคราะห เมื่อใชสัมประสิทธิ์ความหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ 0.90 มาวิเคราะหโดยใชโมเดล
MOTAD พบวา เมื่อใชราคารับจํานําในโมเดล แผนการผลิตขาวในที่ลุมที่เหมาะสมภายใตความเสี่ยงการปลูกขาวขาว
ดอกมะลิ 105 ใหผลกําไรสูงสุด และยังเหมาะสําหรับการเพาะปลูกในพื้นที่น้ําฝนและพื้นที่ชลประทาน แตสําหรับถา
ใชราคาตลาดมาวิเคราะห ขาว กข15 และ กข6 เหมาะที่สุดในการปลูกในสภาพความเสี่ยงของเกษตรกร ที่เปนเชนนี้
เนื่องจากโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลลดความเสี่ยงดานราคาของเกษตรกร และทําใหเกษตรกรหันไปปลูกขาว
ขาวดอกมะลิ 105 มากขึ้น
คําสําคัญ: ลิเนียโปรแกรมมิ่ง, MOTAD, ความเสี่ยงของเกษตรกร, ขาว, พะเยา

บทนํา
ในการเพาะปลูกขาวมีความเสี่ยงมากมายที่ทําใหเกษตรกรตองเผชิญ ทั้งความเสี่ยงภายนอก
เชน ความไมแนนอนของราคาปจจัยการผลิต การขึ้นลงของราคาขาว ความเสี่ยงเรื่องสภาพดินฟา
อากาศ ปริมาณน้ําฝน โรคพืช และความเสี่ยงภายในครัวเรือน เชน การเจ็บปวย การเสียชวิต เปนตน
เกษตรกรยากจนตองเผชิญอยูกับความเสี่ยงมากมายอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งความเสี่ยงของราคา
ตลาด ที่มีผลกระทบตอรายไดและผลกําไรของเกษตรกร (Rayner et al., 2002; Pawasutipaisit, 1997)
หากเกษตรกรเพาะปลูกขาวหลากหลายชนิดจะมีความเสี่ยงขาดทุนลดลง เนื่องจากขาวแตละชนิดมี
ลักษณะทีแ่ ตกตางกัน เชนขาวขาวดอกมะลิ 105 มีราคาสูง แตมีผลผลิตตอไรต่ํา ขาว กข6 ราคาถูกแต
1
3

หลักสูตรนักศึกษาปริญญาโทเกษตรศาสตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร และภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ใหผลผลิตตอไรสูง (กรมวิชาการเกษตร, 1996) ยิ่งกวานั้นเกษตรกรยังมีระดับความหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงที่แตกตางกันจึงมีผลตอการตัดสินใจของเกษตรกร หากมีระดับความหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสูงหรือ
กลัวความเสี่ยงก็จะเลือกปลูกขาวที่ใหผลกําไรแนนอน หนทางหนึง่ ที่จะชวยเกษตรกรไทยไดคือ การ
ผลิตที่ลดความเสี่ยงและความไมแนนอน โดยการผลิตที่มีหลากหลายกิจกรรม ดังนั้นเพื่อหาแผนการ
ผลิตขาวที่เหมาะสมภายใตความเสี่ยงในจังหวัดพะเยา การศึกษาครั้งนี้จึงมุงประเด็นที่การผลิตขาว
หลากหลายสายพันธุและความหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของเกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงและใหไดกําไร
สูงสุด
ตรวจเอกสาร
ในการศึกษาแนวโนมผลผลิต Hafner (1998) ไดทําการศึกษาแนวโนมของผลผลิตขาวโพด
ขาว และขาวสาลี ยอนหลังเปนเวลา 40 ป ของ 188 ประเทศ โดยใชการวิเคราะหถดถอย พบวา
ผลผลิตเฉลี่ยมีลักษณะเปนเสนตรงเหมือนกันทุกป สวน Daniel and Gustavo (1998) ไดศึกษา
แนวโนมของขาวของ 21 ประเทศ โดยใชการวิเคราะหถอดถอยเชนกัน พบวา ตลอดหนึ่งศตวรรษ
ผลผลิตขาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยในบางประเทศเทานั้น แตประเทศที่ทําการศึกษาสวนใหญไมการ
เปลี่ยนแปลงเลย สําหรับการวิเคราะหแนวโนมของราคาขาว คธาฤทธิ์ (2541) พบวาราคาขาวเปลือก
5% มีแนวโนมสูงขึ้น และมีลักษณะเคลื่อนไหวแบบฤดูกาล ที่กินเวลา 12 เดือน
ในการศึกษาการวางแผนการผลิตที่เหมาะสมภายใตสถานการณที่ไมแนนอน Hazell and
Norton (1986) ไดใชแบบจําลอง Linear Programming ในการศึกษาวิเคราะห โดยการนําคาประมาณ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คิดขึ้นโดย Sir Ronald Fisher มาใชเปนตัวแทนของความเสี่ยงแทนความ
แปรปรวนของรายได นําไปสูการใชลิเนียโปรแรมมิ่งเพื่อแกปญหาแบบ Quadratic คือ MOTAD
(Minimization of Total Absolute Deviation) ซึ่งสามารถหาคาโดยโปรแกรมเสนตรงแบบพาราเมตริก
ซึ่ง Adesina and Ouattara (2000) ไดใช MOTAD โมเดลในการวิเคราะหการผลิตที่เหมาะสมภายใต
ความเสี่ยงดานราคาและผลผลิต โดยคํานึงถึงคาสัมประสิทธิ์ความหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในระดับตางๆ
พบวา เกษตรกรสามารถปรับปรุงการเพาะปลูกไดหากทราบความเสี่ยงดานราคาและความเสี่ยงดาน
ผลผลิต นอกจากนี้เกษตรกรทีม่ ีคาสัมประสิทธิ์ความหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสูงจะลดความเสี่ยงโดยการ
ลดพื้นที่การผลิต ซึ่งโดยทั่วไปเกษตรกรจะกลัวความเสี่ยงแตกตางกัน สถาพร (2527) ทําการศึกษา
ทัศนคติของชาวนาไทยที่มีตอความเสี่ยง พบวา เกษตรกรมีคาสัมประสิทธิ์ความหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
เฉลี่ยเทากับ 0.90
วัตถุประสงคของการศึกษานี้ เพื่อหาความแปรปรวนของผลผลิตและราคาของขาวแตละชนิด
ในพื้นที่ที่ศึกษายอนหลัง 5 ป และเพือ่ หาแผนการผลิตขาวที่เหมาะสมแกเกษตรกรภายใตความเสี่ยง
ของราคาตลาดและราคารับจํานํา

350 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
วิธีการศึกษา
พื้นที่ศึกษาคือ พื้นที่ราบลุมที่มีการผลิตขาวทั้งหมดของ จ.พะเยา โดยจะใชขอมูลปฐมภูมิ
และขอมูล ทุติยภูมิ ขอมูลปฐมภูมิจะไดจากการเก็บรวบรวบขอมูลจากเกษตรกร รวมถึงเจาหนาที่จาก
หนวยราชการที่เกี่ยวของ โดยใชการสัมภาษณอยางเปนทางการและไมเปนทางการ การสัมภาษณ
เกษตรกรจะใชแบบสอบถามทัง้ หมด 90 ตัวอยาง ในปการเพาะปลูก 2548/2549 และใชการสุม
ตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง สําหรับขอมูลทุติยภูมิจะเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารสถิติ ตั้งแตป
2543/2544-2548/2549 งานวิชาการตางๆ จากหนวยงานที่เกีย่ วของ รวมถึงขอมูลบางสวนจาก
โครงการระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการระยะที่ 2 ภาคเหนือ
ตอนบน: ระบบการผลิต ความเสี่ยง และกลยุทธการปรับตัวของประชากรในภาคเกษตร
การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อหาแนวโนมของผลผลิตและราคาขาวแตละ
ชนิดยอนหลังอยางนอย 5 ปจะใชการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple Regression) ซึ่งจะ
วิเคราะหขาว 3 ชนิดคือ กข15 ขาวดอกมะลิ 105 และ กข6 สําหรับการหาแผนการผลิตขาวที่เหมาะสม
ภายใตความเสี่ยงโดยใชโดล MOTAD (Minimization of Total Absolute Deviation) (Hazell and
Norton, 1986) ซึ่งเปนโมเดลที่ใชในการวิเคราะหการผลิตที่เหมาะสมภายใตความเสี่ยงดานราคา โดย
จะพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนที่เปนลบจากคากลางใหมีคานอยทีส่ ุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สมการวัตถุประสงค
……..(1)
Max L (E, σ ) = E (π ) − Φ σ (π )
สมการขอจํากัด
∑ a X ≤b
ij

j

∑

j

∑d

j

i

( c jt − E [ c j ]) X j + d t ≥ 0 ,
t

− Θσ (π ) = 0

X j ≥ 0; E (π ) ≥ 0;σ (π ) ≥ 0

.........(2)
.........(3)
.........(4)
.........(5)

กําหนดให
X
= กิจกรรมการผลิตขาวนาปในที่นาน้ําฝน หรือ ที่นาชลประทาน
j

a ij

= คาสัมประสิทธิ์ของการใชปจจัยการผลิตชนิดที่ i ของแตละกิจกรรมผลิตขาวชนิดที่ j
แสดงความสัมพันธของการใชปจจัยการผลิตแตละชนิด ไปในการผลิตขาวที่ศึกษา ไดแก ขาวพันธุ
กข15 ขาวดอกมะลิ 105 และขาว กข6 ในแผนการผลิตที่เหมาะสม
bi
= คาของขอจํากัดการใชปจจัยการผลิตชนิดที่ i
c jt
= รายไดเหนือตนทุนเงินสดเฉลี่ยจากกิจกรรมการผลิตขาวชนิดที่ j ในปที่ t
(t=1, 2, . . ., 6)
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= คาเฉลี่ยรายไดเหนือตนทุนเงินสดทั้งหมด 6 ป จากกิจกรรมการผลิตขาวชนิดที่ j
= ผลรวมสวนเบี่ยงเบนของคาเฉลี่ยของรายไดเฉพาะสวนเบี่ยงเบนที่เปนลบตั้งแต
ปการเพาะปลูก 2543/44 – 2548/49
Θ = 2s/T คาคงที่ ในที่นี้เทากับ 0.4578
1/ 2
s
= (Tπ / 2(T − 1)) คาคงที่ของ Fisher ในที่นี้เทากับ 1.3734 (Hazell และ
Norton, 1986)
E (π ) = รายไดเหนือตนทุนเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากแผนการผลิตที่เหมาะสม
Φ
= คาสัมประสิทธิ์ที่แสดงถึงความหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk aversion coefficient)
σ (π ) = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือคาประมาณความแปรปรวนของรายได ทั้งหมด 6 ป
(Adesina and Ouattara, 2000)
ในการศึกษาครั้งนี้ใชโปรแกรม LINDO ในการหาผลลัพธที่เหมาะสมที่สุด โดยกําหนดให
เกษตรกรมีระดับความหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเทากับ 0.90 (สถาพร, 2527) ทัง้ นี้โมเดลนี้เปนโมเดลการ
จัดการฟารมที่เหมาะสม โดยเปนโมเดลระดับฟารมโดยใหเปนตัวแทนของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่ง
ลักษณะของเกษตรกรในพื้นที่เปนดังนี้ คือ มีที่ดินในเขตน้ําฝน เฉลี่ย 12.43 ไร ที่ดินในเขตชลประทาน
เฉลี่ย 5.65 ไร มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.39 คน มีแรงงาน เฉลีย่ 2.59 คน มีเงินทุน เฉลี่ย 14,152
บาท นอกจากนั้นโมเดลยังเจาะจงใหเกษตรกรมีความตองการปลูกขาวเหนียวเพื่อบริโภคเปนจํานวน
อยางนอย 2,000 กก./ครัวเรือน หรือเทากับ 65% ของความตองการในครัวเรือน
กรอบแนวคิดของการศึกษาครัง้ นี้ไดกําหนดใหมีทงั้ หมด 4 โมเดล โมเดล A และ C เปนโมเดล
ภายใตราคาตลาด โมดล A เปนโมเดลในที่นาน้าํ ฝน โมเดล C เปนโมเดลในทีน่ าชลประทาน สวน
โมเดล B และ D เปนโมเดลราคารับจํานํา โดยโมดล B เปนโมเดลในที่นาน้ําฝน โมเดล D เปนโมเดลใน
ที่นาชลประทาน และยังกําหนดให โมเดล E เปนในที่นาน้ําฝน และ โมเดล F เปนที่นาชลประทาน โดย
ใหโมเดล Eและ F ใชราคาตลาดของขาว กข15 และ กข6 ราคารับจํานําของขาวขาวดอกมะลิ 105
E (c j )

dt

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงผลผลิตเฉลี่ยของขาวแตละพันธุต ามลักษณะพื้นที่ ในที่นาน้ําฝน ขาว กข15
ขาวดอกมะลิ 105 และ กข6 มีผลลผลิตเฉลี่ยเทากับ 514.6, 470.4 และ 523.0 กก./ไร ตามลําดับ
สําหรับที่นาชลประทานพบวาขาว กข15 ขาวดอกมะลิ 105 และ กข6 มีผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 510.8,
493.1 และ 532.3 กก./ไร ตามลําดับ โดยเฉลี่ยแลวขาว กข6 ใหผลผลิตเลี่ยสูงสุด รองลงมาคือขาว
กข15 สวนขาวขาวดอกมะลิ 105 ใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรต่ําสุด
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ตารางที่ 1. ผลผลิตเฉลี่ยตอไรของขาวแตละพันธุ (กิโลกรัมตอไร)
พันธุขาว
ที่นาน้ําฝน
ที่นาชลประทาน
กข15
514.60***
510.80***
ขาวดอกมะลิ 105
470.43***
493.08***
กข6
523.01***
532.26***
ที่มา: การสํารวจ, 2550
หมายเหตุ: ความแตกแตงระหวางคาเฉลี่ยในที่นาน้ําฝนและที่นาชลประทานโดยใช t- test
*** = ความเชื่อมั่นที่ 99%
** = ความเชื่อมั่นที่ 95%

ตนทุนเงินสดในการเพาะปลูกขาว กข15 ในที่นาน้ําฝนเทากับ 2,280.85 บาท/ไร สวนที่นา
ชลประทาน เทากับ 2,308.26 บาท/ไร โดยเฉลี่ยแลวขาว กข15 มีตนทุนนอยที่สุด 2,294.56 บาท/ไร
ขาวขาวดอกมะลิ 105 มีตนทุนเงินสดเฉลี่ยในพื้นที่น้ําฝนและพื้นที่ชลประทาน 2,343.88 และ
2,561.66 บาท/ไร สําหรับขาว กข6 มีตนทุนเงินสดเฉลี่ย เทากับ 2,677.54 บาท/ไร โดยในที่นาน้าํ ฝน
เทากับ 2,695.22 บาท/ไร และที่นาชลประทาน เทากับ 2,649.85 บาท/ไร (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2. ตนทุนเงินสดเฉลี่ยของขาวแตละพันธุ (บาทตอไร)
พันธุขาว
ที่นาน้ําฝน
ที่นาชลประทาน
กข15
2,280.85***
2,308.26***
ขาวดอกมะลิ 105
2,343.88**
2,561.66**
กข6
2,695.22***
2,649.85***
ที่มา: การสํารวจ, 2550
หมายเหตุ: ความแตกแตงระหวางคาเฉลี่ยในที่นาน้ําฝนและที่นาชลประทานโดยใช t- test
*** = ความเชื่อมั่นที่ 99%
** = ความเชื่อมั่นที่ 95%

ดังขอมูลในตารางที่ 3 รายไดเหนือตนทุนเงินสดของขาว กข15 ภายใตราคาตลาด ทั้งในที่นา
น้ําฝนและทีน่ าชลประทาน มีคาสูงสุด 2,044.4 และ 2,012.4 บาท/ไร ตามลําดับ ขาวขาวดอกมะลิ
105 ไดรับรายไดเหนือตนทุนเงินสดเมื่อพิจารณาภายใตราคาตลาด 1,607.7 และ 1,798.0 บาท/ไร
แตเมื่อพิจารณาภายใตราคารับจํานําซึ่งกําหนดโดยภาครัฐ ขาวขาวดอกมะลิ 105 ไดรับรายไดเหนือ
ตนทุนเงินสดสูงสุดทั้งในที่นาน้ําฝนและที่นาชลประทานซึ่งเทากับ 2,095.6 และ 2,319.83 บาท/ไร
ตามลําดับ สวนขาว กข6 ที่ราคาตลาดมีรายไดเหนือตนทุนเงินสด 1,568.4 และ 1,643.8 บาท/ไร และ
เมื่อพิจารณาภายใตราคารับจํานํา ในที่นาน้ําฝนและที่นาชลประทาน ขาว กข6 มีรายไดเหนือตนทุน
เงินสด 1,220.4 และ 1,288.9 บาท/ไร ตามลําดับ
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ตารางที่ 3. รายไดเหนือตนทุนเงินสดของขาวแตละพันธุภายใตราคาตลาดและราคารับจํานํา (บาทตอไร)
ราคาตลาด
ที่นาน้ําฝน
ที่นาชลประทาน
2,044.36
2,012.42
1,607.73
1,797.99
1,568.36
1,643.76

พันธุขาว
กข15
ขาวดอกมะลิ 105
กข6
ที่มา: การสํารวจ, 2550

ราคารับจํานํา
ที่นาน้ําฝน
ที่นาชลประทาน
1,139.56
1,114.10
2,095.60
2,319.83
1,220.42
1,288.87

จากกราฟเสนแสดงราคาตลาดของขาวทัง้ สามชนิด (ภาพที่ 1) แสดงใหเห็นวา ราคาขาวมี
แนวโนมเพิ่มขึน้ ทังสามชนิด ราคารับจํานําของขาว กข15 ต่ํากวาราคาตลาดทุกป แตขาวขาวดอกมะลิ
105 สวนใหญราคารับจํานําจะสูงกวาราคาตลาด มีเฉพาะป 2545/46 เทานั้นที่ราคาตลาดสูงกวาราคา
รับจํานํา และราคาตลาดขาว กข15 และขาวดอกมะลิ 105 มีราคาใกลเคียงกัน เนื่องจากลักษณะขาว
ทั้งสองชนิดนี้มีความใกลเคียงกัน ราคาขาวใน จ.พะเยา จึงไมคอยแตกตางกัน และบางพื้นที่ขา วทั้ง
สองชนิดยังใชราคาเดียวกันดวย อยางไรก็ตามราคารับจํานําขาวแตละชนิด พบวารัฐมีแนวโนมจะ
กําหนดราคาขาวเพิ่มขึ้นทุกป และรัฐยังกําหนดราคารับจํานําขาวขาวดอกมะลิสูงสุดดวย สําหรับขาว
กข6 มีราคาตลาดและราคารับจํานําใกลเคียงกัน
12
10
8
6
4
2

กข15

ขาวดอกมะลิ 105
ราคาตลาด

2548/49

2547/48

2545/46

2544/45

2543/44

2548/49

2547/48

2545/46

2544/45

2543/44

2548/49

2547/48

2545/46

2544/45

2543/44

0

กข 6

ราคารับจํา นํา

ภาพที่ 1 ราคาตลาดและราคารับจํานําของขาวแตละพันธุ, 2543/44-2548/49
ที่มา: กรมการคาภายในจังหวัดพะเยา, 2550: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 1, 2549: กรมการคาภายใน;
กระทรวงพาณิชย, 2548
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คาสัมประสิทธิ์การแปรผันของราคาตลาด ราคารับจํานํา ผลผลิตเฉลี่ย และรายไดแสดงโดย
สัมประสิทธิ์การแปรผัน ดังตารางที่ 4 ซึ่งเห็นวาขาว กข15 มีความเสี่ยงของราคารับจํานําสูงสุด
18.59% และยังมีความเสี่ยงสูงสุดในดานผลผลิตเฉลี่ยและรายไดที่ราคาตลาดและรายไดที่ราคาระบบ
จํานําอีกดวย ซึ่งเทากับ 11.9% 24.5% และ 13.6% 17.7% ตามลําดับ อยางไรก็ตามราคารับจํานํา
ของขาวที่มีความเสี่ยงสูงสุดหรือมีความแปรปรวนสูงสุดคือ ขาวขาวดอกมะลิ 105 เทากับ 29.14%
สําหรับขาวที่เหมาะสําหรับเกษตรกรที่มีคาความหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสูงหรือไมกลาเสี่ยงคือ ขาว กข6
เนื่องจากมีระดับความเสี่ยงหรือความแปรปรวนของราคาตลาด ราคารับจํานํา ผลผลิตเฉลี่ย และ
รายไดที่ราคาตลาด และรายไดทรี่ าคารับจํานํา ต่าํ ที่สุด 11.7% 19.7% 12.3% 7.4% และ 12.0%
ตามลําดับ
ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์การแปรผันวัดโดย Coefficient of Variation ของราคา ผลผลิตเฉลี่ย และรายไดเหนือ
ตนทุนของขาวแตละชนิด
พันธุขาว
กข15
ขาวดอกมะลิ 105
กข6
ที่มา: การคํานวน

ราคาตลาด
24.49
29.14
19.71

คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน (CV) %
ผลผลิต
รายไดทรี่ าคา
ราคารับจํานํา
เฉลี่ย
ตลาด
18.59
11. 85
13.62
15.00
7.73
13.39
12.31
7.37
11.73

รายไดทรี่ าคา
รับจํานํา
17.69
16.34
12.00

ตามวัตถุประสงคที่ 1 เพื่อหาแนวโนมของผลผลิต และราคาของขาวแตละชนิดโดยใชการ
วิเคราะหการถดถอยอยางงาย โดยดูคาความสัมพันธของตัวแปรและเวลา แสดงดังตารางที่ 5 แสดง
แนวโนมของราคาตลาดของขาวทัง้ 3 ชนิด ไดแก ขาว กข15 ขาวดอกมะลิ 105 และ กข6 ที่ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% ราคาขาว กข15 มีแนวโนมเพิ่มขื้นปละ 665.2 บาท/ตัน ขาวขาวดอกมะลิ 562.4
บาท/ตัน/ป และขาว กข6 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นปละ 417.6 บาท/ตัน ดังนั้นขาว กข15 มีโอกาสที่จะมีราคา
ตลาดสูงที่สุดในอนาคต แตเมื่อพิจารณาราคารับจํานําผลการวิเคราะห แสดงดังตารางที่ 6 พบวา
ภายใตราคารับจํานําของขาวขาวดอกมะลิ 105 มีแนวโนมเพิ่มสูงที่สุด ที่ระดับความเชือ่ มั่น 95%
มีคาสัมประสิทธิ์ 664.5 บาท/ตัน/ป รองลงมาคือขาว กข6 เทากับ 380.91 บาท/ตัน/ป สวนราคารับ
จํานําขาว กข15 มีแนวโนมเพิม่ ขึ้นปละ 349.6 บาท/ตัน สําหรับการวิเคราะหสหสัมพันธเพื่อหา
แนวโนมของการเพิ่มของผลผลิตเฉลี่ยของขาวทั้ง 3 ชนิด พบวาไมมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ณ ระดับความเชือ่ มั่นที่ 95% แตอยางใด ดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยอยางงายของราคาตลาด (บาท/ตัน/ป)
พันธุขาว
คาคงที่
กข15
-1305201**
ขาวดอกมะลิ 105
-1119429**
กข6
-830286**
ที่มา: การคํานวน
หมายเหตุ: ** = ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95
ตัวแปรตนคือป ตัวแปรตามคือราคาตลาด

คาสัมประสิทธิ์
665.229**
562.371**
417.629**

R2
0.723
0.725
0.679

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหการถดถอยอยางงายของราคารับจํานํา (บาท/ตัน/ป)
พันธุขาว
คาคงที่
กข15
-694104**
ขาวดอกมะลิ 105
-1323727**
กข6
-757660**
ที่มา: การคํานวน
หมายเหตุ: ** = ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %
ตัวแปรตนคือป ตัวแปรตามคือราคารับจํานํา

คาสัมประสิทธิ์
349.571**
664.51**
380.914**

R2
0.769
0.719
0.746

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหการถดถอยอยางงายของผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)
พันธุขาว
คาคงที่
คาสัมประสิทธิ์
กข15
-3409
1.96
ขาวดอกมะลิ 105
-5505
2.99
กข6
-9529
5.02
ที่มา: การคํานวน
หมายเหตุ: ** = ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95
ตัวแปรตนคือป ตัวแปรตามคือผลผลิตเฉลี่ยของขาว

R2
0.042
0.075
0.253

ผลการวิเคราะห MOTAD โมเดล
การวิเคราะหเพื่อหาแผนการผลิตขาวที่เหมาะสมภายใตความเสี่ยง
โดยวิเคราะหโมเดล
ภายใตราคาตลาดและราคารับจํานํา ในพื้นทีเ่ พาะปลูกที่นาน้ําฝนและที่นาชลประทาน ผลการ
วิเคราะหแสดงดังตารางที่ 8 ภายใตราคาตลาดขาว กข15 และ กข6 ที่เหมาะสมในการปลูกในที่นา
น้ําฝนเทากับ 6.5 และ 5.8 ไร ตามลําดับ โดยจะใหผลตอบแทนสูงสุด 22,597 บาท และสําหรับทีน่ า
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ชลประทานควรปลูกขาว กข15 1.1 ไร และขาว กข6 เทากับ 4.5 ไร ซึ่งจะไดรับผลตอบแทนสูงสุด
เทากับ 9,697 บาท
หากพิจารณาภายใตราคารับจํานําขาว เพื่อหาแผนการผลิตขาวที่เหมาะสมในทีน่ าน้ําฝน
ควรปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 กข15 และ กข6 เทากับ 6.3, 2 และ 4 ไร ตามลําดับ ซึ่งจะได
ผลตอบแทนสูงสุด 20,091 บาท แตสําหรับที่นาชลประทานควรปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ชนิดเดียว
0.3 ไร ขาว กข15 ปลูก 1.5 ไร และขาว กข6 ปลูก 3.82 ไร โดยจะไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7,446 บาท
ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา เมื่อใชราคารับจํานําของรัฐบาล เกษตรกรไดผลตอบแทนต่ํากวาราคา
ตลาด แสดงวา โครงการรับจํานําของรัฐบาลมิไดมีผลทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิม่ ขึ้น เพราะราคารับ
จํานํามักจะต่ํากวาราคาตลาด โดยเฉพาะขาว กข15 แตจะทําใหเกษตรกรหันมาปลูกขาวขาวดอกมะลิ
105 มากขึ้น เนือ่ งจากราคารับจํานําสูงกวาราคาตลาด ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงกําหนดใหเกษตรกร
เลือกขายขาวแตละชนิดในราคาที่สูงที่สุด โดยกําหนดใหเกษตรกรเลือกขายขาว กข15 และ กข6 ใน
ราคาตลาด สวนขาวขาวดอกมะลิ 105 ขายในราคารับจํานํา ปรากฏวา เกษตรกรควรปลูกขาว
ขาวดอกมะลิ 105 เพิ่มขึ้นในที่นาน้ําฝนเปน 3.6 ไร ในที่นาชลประทานเปน 0.83 ไร สวนขาว กข15 ควร
ปลูกลดลง ในทีน่ าน้ําฝนเปน 3.1 ไร ในที่นาชลประทานเปน 1.09 ไร และขาว กข6 ควรปลูกเพิ่มขึ้นในที่
นาน้ําฝน เปน 9.36 ไร สวนในที่นาชลประทานปลูก 3.76 ไร ซึ่งผลตอบแทนของแผนการผลิตขาว
ภายใตราคาตลาดของขาว กข15 และ กข6 ราคารับจํานําของขาวขาวดอกมะลิ 105 ใหผลตอบแทน
สูงสุด ในที่นาน้ําฝน 28,500 บาท ในที่นาชลประทาน 10,223 บาท
ตารางที่ 8. ผลการวิเคราะหMOTAD
ราคาตลาด
ราคารับจํานํา
ราคาตลาด+ราคารับจํานํา
นาน้ําฝน นาชลประทาน นาน้ําฝน นาชลประทาน นาน้ําฝน นาชลประทาน
กข15 (ไร)
6.55
1.11
1.88
1.48
3.07
1.09
ขาวดอกมะลิ 105 (ไร)
0
0
6.34
0.41
3.60
0.80
กข6 (ไร)
5.87
4.54
3.82
3.76
9.36
3.76
ผลตอบแทน (บาท)
22,596.8
9,696.5 20,090.5
7,446.2 28,500.2
10,223.0
ที่มา: การคําณวน
พันธุขาว

สรุปผล
เนื่องจากขาวขาวดอกมะลิ 105 มีความเสี่ยงของราคาตลาดสูงสุด และยังมีผลผลิตเฉลี่ยต่ํา
จึงไมถูกแนะนําใหปลูกภายใตราคาตลาดทั้งในทีน่ าน้ําฝนและที่นาชลประทาน
อยางไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาตามราคารับจํานําที่รัฐเปนผูกําหนดพบวาควรปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ในที่นาน้าํ ฝนมาก
ที่สุด รองลงมาคือขาว กข15 เนือ่ งจากขาว กข6 เปนขาวที่เกษตรกรตองผลิตเพื่อบริโภค แมจะมีตนทุน
ที่สูงจึงไดผลตอบแทนต่ําแตก็ควรปลูกในทุกโมเดลและขาว กข6 ยังมีผลผลิตเฉลี่ยสูง และยังมีความ
เสี่ยงของราคา ความเสี่ยงผลผลิต และความเสี่ยงของรายไดต่ํา สําหรับขาว กข15 มีตนทุนต่ํา และให
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ผลตอบแทนสูง สามารถเพาะปลูกไดทั้งที่นาน้าํ ฝนและทีน่ าชลประทาน แมจะมีความเสี่ยงของราคา
ผลผลิต และรายไดเหนือตนทุนเงินสดสูงสุด ดังนั้นขาว กข15 จึงเหมาะสําหรับเกษตรกรที่มีระดับ
ความกลัวความเสี่ยงต่ําหรือไมกลัวความเสี่ยง แตขาว กข6 เหมาะสําหรับเกษตรกรที่มีความหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงสูงหรือเปนผูที่กลาเสี่ยง ผลการวิเคราะหแผนการผลิตขาวโดยใชโมเดล MOTAD นี้พบวา
เกษตรกรจะปลูกขาวหลายสายพันธุเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและเพื่อวัตถุประสงคหลายอยางดวย
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