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บทคัดยอ 
 

การวางแผนการผลิตทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช Linear Programming 

ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ จํานวน 30 กิจกรรม และขอจํากัด (Restriction) จํานวน 54 ขอ โดยมีการแบงแบบจําลอง
ออกเปน 5 แบบจําลองตามจํานวนแรงงานที่มีในครอบครัว พบวา การวางแผนการผลิตโดยใช Linear Programming 

จะสงผลใหรายไดสุทธิเหนือตนทุนเงินสดสูงกวาการผลิตแบบด่ังเดิม และควรสงเสริมใหเกษตรกรในพ้ืนที่อื่นๆ นําไป
ประยุกตใชตอไป 

 
คําสําคัญ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การวางแผนการผลิต/สินคาเกษตร  
 
Abstracts 
 

Planning of agricultural production based on sufficiency economy philosophy, using 
Linear Programming consists of 30 events, activities and conditions of Article 54 The model 
is divided into 5 models based on the number of workers have found that family planning. 
manufactured using Linear Programming will result in net income over cash cost of 
production higher than the original. And should support former in other areas. Can be 
applicable. 
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ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 อาชีพเกษตรกรรม นับวาเปนอาชีพหลักสําคัญของ
ประเทศไทย เน่ืองจากประชากรสวนใหญของประเทศ
มากกวารอยละ 50 ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร 

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2544) ซึ่งรัฐบาลได
เล็งเห็นความสําคัญของอาชีพดังกลาว และไดมีการสงเสริม
และสนับสนุนตลอดมา โดยเกษตรกรสวนใหญมีการทํา
การ เกษตรแบบด่ัง เ ดิม  พ่ึ งพาธรรมชาติ  และอาศั ย







ประสบการณ ในการวางแผนการตัดสินใจหรือจากการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนน้ัน ๆ  
 ในปจจุบัน ไดมีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใชในการทําการผลิตทางดานการเกษตรกันอยางแพรหลาย
มากข้ึน สงผลใหเกิดความเขมแข็ง พอประมาณ มีเหตุผล
และมีภูมิคุมกัน นับวามีความสําคัญและมีประโยชนอยาง
มากตอเกษตรกร กลาวคือ เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได มีชีวิตที่พอเพียง แตอยางไรก็ตาม พบวา การดําเนินงาน
จะตองเผชิญกับสภาพแวดลอมและสภาวะการท่ีไมแนนอน
มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เชน การข้ึนลงของราคาปจจัย
การผลิตและราคาผลผลิต ตนทุน เปนตน แมกระทั่งการ
เปล่ียนแปลงจากตัวเกษตรกรเองก็ตาม  เชน  ถาหาก
เกษตรกรจําเปนจะตองทําการผลิตใหมีรายไดหรือมีกําไร
สูงสุด เพ่ือตอบสนองความตองการที่เพ่ิมขึ้นดานคาใชจาย
ครัวเรือน การสรางครอบครัวที่ใหญขึ้น การสงบุตรหลาน
เพ่ือการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เปนตน สงผลใหการ
ตัดสินใจเกิดความยุงยากและสลับซับซอนมากข้ึน การนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชนอกจากจะสงผลให
เกิดความเขมแข็ง  พอประมาณ  พอดี  มีเหตุผล  และมี
ภูมิคุมกันแลวประการสําคัญ คือ ความย่ังยืนและความ
เหมาะสมหรือเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวย จึงจําเปนจะตอง
นํ า เ ค รื่ อ งมื อท า งด า นค ณิตศ าสตร  ( Mathematical 

Mechanism) มาชวยสําหรับการวางแผนการตัดสินใจของ
เกษตรกรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดน้ัน 
คือ Linear Programming เปนโปรแกรมทางดาน
คณิตศาสตรที่ใชประมวลผลดวยคอมพิวเตอร  ซึ่งจะ
สามารถวางแผนการผลิตภายใตเง่ือนไขที่ซับซอนมากขึ้น
ได อีกทั้งเกษตรกรสามารถจะดัดแปลงแบบจําลองไดเอง
ตามแตสภาวการณตางๆ สงผลใหเกษตรกรสามารถสราง
ดุลยภาพไดอยางเหมาะสม  
 สําหรับงานวิจัยน้ี ไดตระหนักถึงประเด็นสําคัญน้ีจึง
ไดศึกษาและวิจัยในพ้ืนที่นํารอง หรือพ้ืนที่ตัวอยาง คือ 
เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา  อําเภอบานแพว  จังหวัด

สมุทรสาคร เพ่ือนําไปเปนแนวทางการตัดสินใจหรือวาง
แผนการผลติในพ้ืนที่อื่นๆ ตอไป  

 
วัตถุประสงค 
 วิเคราะหหาแผนการผลิตที่เหมาะสม และยั่งยืน ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตขอจํากัดดานปจจัยการผลิต 
ไดแก ที่ดิน ทุน แรงงาน และนํ้า ของกลุมตัวอยาง หรือ
กลุมนํารอง เพ่ือนําไปปรับใชทั่วประเทศ  
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เปนแนวทางสําหรับการวางแผนการผลิตที่
เหมาะสมใหกับเกษตรกร ตลอดจนผูที่สนใจศึกษาคนควา
สามารถนําไปประยุกตใชอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป 

 2. งานวิจัยฉบับน้ีจะชวยในการวางแผนการผลิต
สินคาเกษตรที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานของ
ภาครัฐที่เก่ียวของสามารถนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานใน
การกําหนดนโยบายและสงเสริมการดําเนินงานดาน
การเกษตรเพ่ือการพัฒนาที่ยั้งยืน  
 3. เผยแพรผลงานในวารสารงานวิจัยเพ่ือเปนองค
ความรูในการวิจัยตอไป  

 

ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการผลิต
ของเกษตรกรที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในการวาง
แผนการผลิตจะเนนกิจกรรมการผลิตพืชเศรษฐกิจลมลุกที่
มีอายุการเพาะปลูกตลอดจนการเก็บเก่ียวผลผลิตไดไมเกิน 
1 ป เปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดที่ไมยุงยากในการผลิต มี
ตลาด  ประกอบกับผลผลิตก็สามารถนํามาบริโภคใน
ครัวเรือนได แบบจําลองการวิจัยครั้งน้ีจะไมไดคํานึงถึงพืช
หรือสัตวที่ตองใชเวลา และพื้นที่ในการผลิตที่มากและ
กระบวนการผลิตที่ยุงยากซับซอน โดยจะทําการศึกษาใน
พ้ืนที่นํารอง หรือพ้ืนที่ตัวอยาง คือ เทศบาลตําบลเกษตร
พัฒนา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร  

 







กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา 
 สมการเปาหมาย (Objective Function) 

  Maximize Z  = 
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 หรือ 

  Maximize Z  = j jx    j = 1, 2, 3, 4, 5, …, n 

  
 ขอจํากัด (Constraints) 
 Subject to : Sub to 
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  i = 1, 2, 3, 4, 5, …, m 
  j = 1, 2, 3, 4, 5, …, n 

  x    i     i = 1, 2, 3, 4, 5, …, m  

เง่ือนไข และขอจํากัด  
(Constraints And Restricts) 

1 ที่ดิน (Land) 
2. ทุน (Capacity) 
3. แรงงาน (Labor) 
4. นํ้า (Water) 

ฟงกชันวัตถุประสงค 
(Objective Function) 

กําไรสูงสุด 
(Maximize Profit) 

กิจกรรมตางๆ (Activity) 







  
 
 
 

 ขอกําหนด (Restriction) 
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โดยกําหนดให 
 Z  = มูลคาของสมการเปาหมาย  เปนดัชนีวัด
ประสิทธิภาพการตัดสินใจท่ีทําใหไดรับกําไรสูงสุด หรือ
ผลรวมของรายไดเหนือตนทุนเงินสดที่เกิดจากกิจกรรม
ตางๆ  
 jx  = ตัวแปรการตัดสินใจ หรือ จํานวนหนวยการ
ผลิตของกิจกรรมชนิดที่ j ดังน้ี 

  = กิจกรรมที่สามารถเลือกได สําหรับ
การศึกษานี้ ไดแก พืชผัก พืชไรที่มีระยะเวลาในการผลิตไม
เกิน 1 ป โดยการศึกษาครั้งน้ีไมรวมกิจกรรมการผลิตไมผล 

ไมยืนตน เขามาในแบบจําลอง ดังน้ี  แทนการผลิตขาว

นาป  แทนการผลิตขาวนาปรัง  แทนการผลิต

ขาวโพด รุน 1  แทนการผลิตขาวโพด รุน 2  แทน

การผลิตผักกวางตุง รุน 1  แทนการผลิตผักกวางตุง รุน 

2  แทนการผลิตผักกวางตุง รุน 3  แทนการผลิต

ผักกวางตุง รุน 4  แทนการผลิตถ่ัวฝกยาว รุน 1  

แทนการผลิตถ่ัวฝกยาว รุน 2  แทนการผลิตพริก  

รุน 1  แทนการผลิตพริก รุน 2  แทนการผลิต

แตงกวา รุน 1  แทนการผลิตแตงกวา รุน 2  

แทนการผลิตคะนา รุน 1  แทนการผลิตคะนา รุน 2 

 แทนการผลิตคะนา รุน 3  แทนการผลิตคะนา 

รุน 4   

  = กิจกรรมการเคล่ือนยายเงินทุน 

ดังน้ี แทนการเคล่ือนยายเงินทุนจากเดือน พ.ค. ไปเดือน 

มิ.ย.  แทนการเคล่ือนยายเงินทุนจากเดือน มิ.ย. ไป

เดือน ก.ค.  แทนการเคล่ือนยายเงินทุนจากเดือน ก.ค. 

ไปเดือน ส.ค.  แทนการเคล่ือนยายเงินทุนจากเดือน 

ส.ค. ไปเดือน ก.ย.  แทนการเคล่ือนยายเงินทุนจาก

เดือน ก.ย. ไปเดือน ต.ค.  แทนการเคล่ือนยายเงินทุน

จากเดือน ต.ค. ไปเดือน พ.ย.  แทนการเคล่ือนยาย

เงินทุนจากเดือน พ.ย. ไปเดือน ธ.ค.  แทนการ

เคล่ือนยายเงินทุนจากเดือน ธ.ค. ไปเดือน ม.ค.  แทน

การเคล่ือนยายเงินทุนจากเดือน ม.ค. ไปเดือน ก.พ.  

แทนการเคล่ือนยายเงินทุนจากเดือน ก.พ. ไปเดือน มี.ค. 

 แทนการเคล่ือนยายเงินทุนจากเดือน มี.ค. ไปเดือน 

เม.ย.  แทนการเก็บเงินทุนที่เหลือใชจากเดือน เม.ย. 
 j  = ตนทุนตอหนวยของ jx  หรือ รายไดเหนือ
ตนทุนเงินสดที่ไดรับจากการผลิตกิจกรรมน้ันๆ (หนวย : 
บาท/ไร) 
 ij  = สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ หรือสัมประสิทธิ์
ตัวแปรตัดสินใจ ( jx ) เปนตัวแปรคงที่ (Fixed Variables) 

หรือ  จํานวนปจจัยการผลิตชนิดที่  i ซึ่งใชในการผลิต
กิจกรรมที่ j เพ่ือใหไดผลผลิตชนิดน้ันๆ หน่ึงหนวย 

 j  = ปจจัยการผลิต j ชนิด หรือ จํานวนปจจัยการ
ผลิตชนิดที่ i ที่มีอยูจํากัด ประกอบดวย ที่ดิน ทุน แรงงาน 
และน้ํา โดยกําหนดขอจํากัดและเง่ือนไขตางๆ ดังน้ี 

 1. ข อ จํ า กั ด ข อ ง ที่ ดิ น  ( ห น ว ย :ไ ร )  คื อ 

 แทนการใชที่ดินในรอบปการเพาะปลูก 
ต้ังแตเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน เมษายน ในการวิเคราะห
หาแผนการผลิตที่เหมาะสม และยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใตขอจํากัดดานที่ดิน และจากการสํารวจ







ประชากรที่เขารวมโครงการแลว จึงกําหนดขนาดของที่ดิน
ที่ใชวิเคราะห 7 ขนาด  คือ 1 ไร, 2 ไร, 3 ไร, 4 ไร, 5 ไร, 6
ไร และ 7 ไร  
 2. ขอจํากัดของแรงงาน (หนวย: ช่ัวโมง) คือ 

 แทนการใชแรงงานในรอบปการ
เพาะปลูก ต้ังแตเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน เมษายน ในการ
วิเคราะหหาแผนการผลิตที่เหมาะสม และยั่งยืน ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตขอจํากัดดานแรงงาน ซึ่งแรงงาน
สวนใหญคือแรงงานที่มีในครัวเรือนของตนเองเปนหลัก 
ไมมีการจางแรงงานจากภายนอก จึงไดกําหนดแรงงานที่ใช
วิเคราะห 5 ขนาด คือ 1 คน, 2 คน, 3 คน, 4 คน และ 5 คน 
แรงงานแตละคนจะมีการทํางานเฉล่ียวันละ 8 ช่ัวโมง หยุด
ตามวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ   
 1. ขอจํากัดของเงินทุน (หนวย: บาท) คือ 

 แทนการใชเงินทุนในรอบปการ
เพาะปลูก ต้ังแตเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน เมษายน  
 2. ขอจํากัดในการใชนํ้า (หนวย : ลูกบาศกเมตร) คือ 

 แทนการใช นํ้าทําการผลิตกิจกรรมท่ี 

 รอบปการเพาะปลูก ต้ังแตเดือน พฤษภาคม 
ถึงเดือน เมษายน  
 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีอยางงาย 
(Sample Random Sampling) จากบัญชีรายช่ือเกษตรกรที่
เขารวมโครงการ 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 Jean-Marc Boussard และ Michel Petit ไดศึกษา
เรื่องการแทนพฤติกรรมของชาวนาภายใตสถานการแหง
ความไมแนนอนดวยตัวจํากัดจุดรวมแหงการสูญเสีย 
(focus-loss constraint) ดวยวิธีน้ีชาวนาจะทําการผลิตเพ่ือ
จะใหไดรับกําไรสูงสุดโดยที่โอกาสของความหายนะน้ีมี

นอยมาก จะกระทั่งสามารถตัดทิ้งไปได ความหายในที่น้ีได
ใหคําจํากัดความไปในรูปของคาใชจายในการบริโภคและ
คาใชจายคงที่อื่นๆ ที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได โอกาสท่ีจะ
เกิดความหายนะ มีความเก่ียวของใกลชิดกับจุดรวมแหง
การสูญเสีย และจุดรวมแหงการสูญเสีย และจุดรวมแหง
การสูญเสียหมายถึงการสูญเสียที่จะยอมรับระดับหน่ึง ซึ่งก็
คือความแตกตางระหวาง รายไดเฉล่ีย และรายไดขั้นตํ่าเพ่ือ
หลีกเล่ียงความหายนะ และมีขอสมมุติอีกวา จุดรวมแหง
การสูญเสียของพืชชนิดใดๆ จะเปนสัดสวนกับการสูญเสีย
ทั้งหมด สรุปไดวาลักษณะของลิเนียโปรแกรมมิ่งสําหรับ
ปญหานี้คือ ชาวนาจะทําการผลิตใหไดรายไดเฉล่ียสูงสุด 
ภายใตขอจํากัดที่วา จุดรวมแหงการสูญเสียทั้งหมดของ
แผนการปลูกพืชอยางนอยที่สุดจะเทากับ ความแตกตาง
ระหวางรายไดเฉล่ียของแผนนั้น กับรายไดขั้นตํ่าเพ่ือ
หลีกเล่ียงความหายนะ นอกจากขอจํากัดดังกลาวแลว ยังมี
ขอจํากัดเก่ียวกับทรัพยากรการผลิตรวมอยูในโมเดลดวย 

 J. Hayer ทําการวิเคราะหผลผลิตฟารมของชาวนาใน
ชนบทภายใตสถานการณแหงความไมแนนอน โดยใชลิ
เนียโปรแกรมมิ่ง น่ันคือ ไดแบงภาวะธรรมชาติออกเปน 2 

ภาวะคือ ภาวะธรรมชาติที่ดีและภาวะธรรมชาติที่เลว และ
ทําการแกปญหาลิเนียโปรแกรมมิ่ง 3 แบบ คือ 1) 
Maximax โดยการทําคารายไดสุทธิใหสูงที่สุดภายใตภาวะ
ธรรมชาติที่ดี, 2) Maximin โดยการทําคารายไดสุทธิใหสูง
ที่สุดภายใตภาวะธรรมชาติที่เลว และ 3) Standard 

Solution เปนการทําคารายไดสุทธิใหสูงที่สุดโดยใชขอมูล
เฉล่ียของภาวะธรรมชาติทั้งสอง แลวทําการเปรียบเทียบผล
จากทั้ง 3 วิธีน้ีผลของการศึกษาสรุปไดวาไดขอมูลตรงกัน
กับความเปนจริงมากกวาการวิเคราะหโดยใชคาเฉล่ียเพียง
คาเดียว 

 Mc Carl และ Tice (1982) ไดทําการเปรียบเทียบการ
แกไขปญหา Quadratic โดยแบบจําลอง Quadratic 

Programming กับ Linear Programming ผลการศึกษาได
ขอสรุป 3 ประการคือ (1) ความคลาดเคล่ือนของคําตอบที่
ไดจากการคํานวณโดยตรงวัยวิธีประมาณคาโดยใช 







Quadratic programming ก็เปนวิธีประมาณคาของ
สถานการณที่แทจริงเชนกัน เมื่อไมทราบวาคําตอบที่
แทจริงเปนอยางไรก็ยอมไมอาจระบุไดจากแบบจําลอง 
Linear programming ผิดพลาดมากกวา Quadratic 

programming โดยตรง (2) แมวาวิธีการคํานวณโดยใช 
Linear programming จะมีประสิทธิภาพสูงกวาวิธีของ 
Quadratic programming แตขนาดแบบจําลองที่ใชมี
ขนาดใหญกวา ซึ่งในการคํานวณพบวา แบบจําลองที่มี
ขนาดใหญกวายอมผิดพลาดไดงายกวาเชนกัน (3) อุปกรณ
และเครื่องมือที่ ใชคํานวณและเครื่องมือที่ใชคํานวณ
โดยตรงหาไดยากกวาสวนการคํานวณดวยวิธีประมาณคา 
 Von Neuman และ Mogaenstern (1994) ซึ่งเปน
ผูพัฒนาทฤษฎีที่เปนรากฐานใน ทฤษฎี Expected Utility 

Theory (the Bernoulli Principle) โดยเขาไดยืนยันถึง
สมมุติฐานท่ีวาทําไมบุคคลแตละคนจึงตองมีการจัดลําดับ
ความเสี่ยง และเขายังไดพิจารณาตอถึงการเกิดขึ้นของ 
Ordinal utility function U(Y) ซึ่งมี่ความสัมพันธกับ
รายได (Y) และถาหากมีการพิจารณาพืช 2 ชนิดในการ
เพาะปลูกคือ X1, X2 เมื่อใชทฤษฎีในการวิเคราะหแลวจะ
ชอบ X1 มากกวา X2 ก็ตอเมื่อ E(Y1) > E(Y2) โดยให E 

คือความคาดหวัง น่ันก็คือ จะชอบ X1 มากกวา X2 ถาความ
คาดหวังของความพอใจจากรายไดทั้งหมดของ X1 มากกวา 
X2 

 

ผลการวิเคราะห 
 สําหรับผลการวิเคราะหจะประกอบดวย รายไดสุทธิ
เหนือตนทุนเงินสดสูงสุด  และจํานวนปจจัยการผลิต 
ประกอบดวย การใชที่ดิน การใชแรงงาน การใชเงินทุน 
และการใช นํ้า  ของแตละกิจกรรมการผลิต  โดยแบง
กรณีศึกษาออกเปนกรณีมีที่ดินขนาด 1 ไร, 2 ไร, 3 ไร, 4 

ไร, 5 ไร, 6 ไร และ 7 ไร ตามขนาดจํานวนแรงงาน 1 คน, 

2 คน, 3 คน, 4 คน, และ 5 คน สําหรับแผนการผลิตที่
เหมาะสมที่ไดจากแบบจําลองลิเนียรโปรแกรมมิ่ง (Linear 

Programming Model) แสดงไดดังน้ี 

 แบบจําลองท่ี 1 กรณีมีแรงงานในครัวเรือน 1 คน 
 แบบจําลองท่ี  2 กรณีมีแรงงานในครัวเรือน 2 คน 
 แบบจําลองท่ี  3 กรณีมีแรงงานในครัวเรือน 3 คน
 แบบจําลองท่ี 4 กรณีมีแรงงานในครัวเรือน 4 คน
 แบบจําลองท่ี  5 กรณีมีแรงงานในครัวเรือน 5 คน 
 สําหรับแผนการผลิตที่เหมาะสมจากแบบจําลองลิเนียร
โปรแกรมม่ิง (Linear Programming Model) ในแตละ
แบบจําลอง (Model) ขางตน สามารถสรุปไดดังตารางที่ 1 

และ 2  

 จากตารางที่ 1 และ 2 พบวา แผนการผลิตที่เหมาะสม 
จากแบบจําลอง (Model) กรณีมีแรงงาน 1 คน ใชพ้ืนที่
เพาะปลูก 2 ไร ใชเงินทุน 23,488 บาท ใชแรงงาน 927 

ช่ัวโมง ใชนํ้าในการเพาะปลูก  2,535ลูกบาศกเมตร สงผล
ใหเกษตรกรจะไดรับรายไดสุทธิเหนือตนทุนเงินสูงสุด
เทากับ 88,436 บาท  จากแบบจําลอง (Model) กรณีมี
แรงงาน 2 คน ใชพ้ืนที่เพาะปลูก 3 ไร ใชเงินทุน 30,080 
บาท ใชแรงงาน1,025 ช่ัวโมง ใชนํ้าในการเพาะปลูก 3,818 

ลูกบาศกเมตร สงผลใหเกษตรกรจะไดรับรายไดสุทธิเหนือ
ตนทุนเงินสูงสุดเทากับ 156,401 บาท จากแบบจําลอง 
(Model) กรณีมีแรงงาน 3 คน ใชพ้ืนที่เพาะปลูก 4 ไร ใช
เงินทุน 40,267 บาท ใชแรงงาน 1,189 ช่ัวโมง ใชนํ้าในการ
เพาะปลูก 5,045 ลูกบาศกเมตร สงผลใหเกษตรกรจะไดรับ
รายไดสุทธิเหนือตนทุนเงินสูงสุดเทากับ 227,193 บาท 

จากแบบจําลอง (Model) กรณีมีแรงงาน 4 คน ใชพ้ืนที่
เพาะปลูก 5 ไร ใชเงินทุน 41,498 บาท ใชแรงงาน 1,297 

ช่ัวโมง ใชนํ้าในการเพาะปลูก 8,127 ลูกบาศกเมตร สงผล
ใหเกษตรกรจะไดรับรายไดสุทธิเหนือตนทุนเงินสูงสุด
เทากับ 260,859 บาท จากแบบจําลอง (Model) กรณีมี
แรงงาน 5 คน ใชพ้ืนที่เพาะปลูก 6 ไร ใชเงินทุน 44,236 
บาท ใชแรงงาน 1,342 ช่ัวโมง ใชนํ้าในการเพาะปลูก 
8,661 ลูกบาศกเมตร สงผลใหเกษตรกรจะไดรับรายได
สุทธิเหนือตนทุนเงินสูงสุดเทากับ 317,774 บาท 

 
 







 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงการใชเงินทุน แรงงาน และน้ํา ในแผนการผลิตที่เหมาะสม 

 
ขนาด
พื้นที่ 

เงินทุน (บาท) แรงงาน (ชั่วโมง) น้ํา (ลูกบาศกเมตร) 

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน 1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน 1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน 
1 ไร 21,904 23,476 23,976 24,815 25,436 801 955 985 1,010 1,035 1,383 1,471 1,522 1,598 1,678 

2 ไร 23,488 30,845 31,523 32,626 33,442 927 975 1,015 1,046 1,101 2,535 2,779 2,911 3,086 3,247 

3 ไร 24,188 30,080 37,347 38,654 39,620 970 1,025 1,238 1,281 1,353 5,199 3,818 4,167 4,438 4,675 

4 ไร 27,849 34,553 40,267 41,677 42,718 1,025 1,041 1,189 1,233 1,264 7,156 6,469 5,045 5,378 5,646 

5 ไร 29,981 33,399 40,094 41,498 42,535 1,043 1,095 1,256 1,297 1,352 9,106 8,433 7,740 8,127 8,594 

6 ไร 31,480 34,568 41,498 43,365 44,236 1,082 1,136 1,303 1,345 1,342 9,242 8,644 7,856 8,248 8,661 

7 ไร 32,110 35,190 42,203 44,059 44,900 1,124 1,179 1,351 1,361 1,366 9,381 8,773 7,973 8,492 9,048 

ที่มา : จากการคํานวณ 







ตารางท่ี 2  แสดงรายไดสุทธิเหนือตนทุนเงินสดที่สรางขึ้นจากแบบจําลองลิเนียรโปรแกรมมิ่ง 
                                        (Linear Programming Model) 

(หนวย : บาท) 

ขนาดท่ีดิน 
จํานวนแรงงาน 

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน 
1 ไร 73,980 79,333 79,833 87,816 92,207 

2 ไร 88,436 135,956 143,853 158,238 166,150 

3 ไร 92,188 156,401 194,999 216,449 238,093 

4 ไร 99,156 163,930 227,193 254,456 282,447 

5 ไร 101,288 166,088 230,848 260,859 294,770 

6 ไร 106,353 174,393 242,391 276,325 317,774 

7 ไร 111,670 183,112 254,510 292,687 342,443 

ที่มา : จากการคํานวณ 

 
การประยุกตใชกับเกษตรกร 
 การนําแผนการผลิตทางการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช Linear Programming มา
ประยุกตใชกับเกษตรกรในเทศบาลตําบลบานแพว จ.
สมุทรสาคร ซึ่งผูที่ไดนําแบบจําลองที่ไดจากการวิจัยไป
ทดลองใช โดยแบบจําลองประกอบดวยกิจกรรมตางๆ 
จํานวน 30 กิจกรรม และเง่ือนไข (Constraints) ขอจํากัด 
(Restriction) จํานวน 54 ขอจํากัด เปนแบบจําลองที่นํา
สินคาทางการเกษตรประเภทพืชผักและพืชลมลุก  มี
ระยะเวลาในการผลิตในชวง 1 ป อยางไรก็ตาม ในชวงของ
การทําวิจัยจะตองสมมติใหราคาสินคา และปจจัยการผลิต
สินคาคงท่ี (Constant) ผลการทดลองนําแบบจําลอง 
Linear Programming ไปใชแสดงไดดังน้ี 
 1. เกษตรกรกลุมที่ 1  มีแรงงานในครัวเรือนจํานวน  
2 คน พ้ืนที่จํานวน 3 ไร มีเงินทุนสําหรับการเพาะปลูก
จํานวน 30,000 บาท โดยมีการปลูกพืชผักและพืชลมลุก 
ไดแก ขาวโพด รุน 1 ในชวงเดือน กุมภาพันธ ถึง เมษายน 
โดยใชพ้ืนที่ 0.5 ไร, ขาวโพดรุน 2 ปลูกในชวงเดือน 
พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม โดยใชพ้ืนที่ 3 ไร, กวางตุง รุน 4 

ในชวงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน ใชพ้ืนที่ 0.7 ไร, 

ถ่ัวฝกยาว รุน 2 ในชวงเดือน กุมภาพันธ ถึง เมษายน ใช
พ้ืนที่ 1 ไร, พริก รุน 2 ในชวงเดือน กุมภาพันธ ถึง เมษายน 
ใชพ้ืนที่ 0.75 ไร, แตงกวา รุน 1 ในชวงเดือน ธันวาคม ถึง 
มกราคม ใชพ้ืนที่ 0.5 ไร และคะนา รุน 2 ในชวงเดือน 
มกราคม ถึง กุมภาพันธ ใชพ้ืนที่ 0.5 ไร มีการใชแรงงาน
ทั้งหมด 1,025 ช่ัวโมง ใชนํ้า 3,800 ลูกบาศกเมตร สงผล
ใ ห เ ก ษ ต ร ก ร จ ะ ไ ด รั บ ร า ย ไ ด สุ ท ธิ เ ห นื อ ต น ทุ น 
เงินสดเทากับ 158,000 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับแผนการผลิต
แบบด่ังเดิมที่ เกษตรกรไดใช พบวามีรายไดสุทธิเหนือ
ตนทุนเงินสดเทากับ 97,170  บาท แสดงใหเห็นวาเมื่อ
เกษตรกรนําแผนการผลิตทางการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช Linear Programming มา
ประยุกตใชทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากเดิมเทากับ 60,830 

บาท กลาวคือมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการผลิตแบบด่ังเดิมถึง
รอยละ 38.5  
 2. เกษตรกรกลุมที่ 2 มีแรงงานในครัวเรือนจํานวน  
4 คน พ้ืนที่จํานวน 5 ไร มีเงินทุนสําหรับการเพาะปลูก
จํานวน 40,000 บาท โดยมีการปลูกพืชผักและพืชลมลุก 
ไดแก ขาวโพด รุน 1 ในชวงเดือน กุมภาพันธ ถึง เมษายน 
โดยใชพ้ืนที่ 0.5 ไร, ขาวโพดรุน 2 ปลูกในชวงเดือน 
พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม โดยใชพ้ืนที่ 4 ไร, กวางตุง รุน 4 







ในชวงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน ใชพ้ืนที่ 0.5 ไร, 
ถ่ัวฝกยาว รุน 2 ในชวงเดือน กุมภาพันธ ถึง เมษายน ใช
พ้ืนที่ 0.5 ไร, พริก รุน 2 ในชวงเดือน กุมภาพันธ ถึง 
เมษายน ใชพ้ืนที่ 3.5 ไร, แตงกวา รุน 1 ในชวงเดือน 
ธันวาคม ถึง มกราคม ใชพ้ืนที่ 2 ไร และคะนา รุน 2 

ในชวงเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ ใชพ้ืนที่ 0.5 ไร มีการ
ใชแรงงานทั้งหมด 1,297 ช่ัวโมง ใชนํ้า 8,000 ลูกบาศก
เมตร สงผลใหเกษตรกรจะไดรับรายไดสุทธิเหนือตนทุน
เงินสดเทากับ 272,300 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับแผนการผลิต
แบบด่ังเดิมที่ เกษตรกรไดใช พบวามีรายไดสุทธิเหนือ
ตนทุนเงินสดเทากับ 149,765 บาท แสดงใหเห็นวาเมื่อ
เกษตรกรนําแผนการผลิตทางการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช Linear Programming มา
ประยุกตใชทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากเดิมเทากับ 122,535 

บาท กลาวคือมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการผลิตแบบด่ังเดิมถึง
รอยละ 45  
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ในการวิเคราะหการวางแผนการผลิตทางการเกษตร
ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอ เ พียง  โดยใช  Linear 

Programming เพ่ือหาคําตอบวาจะผลิตอะไร ผลิตเมื่อไร 
ผลิตจํ านวนเทาไร  เ พ่ือให เ กิดประโยชนสูงสุด  จาก
ผลการวิจัย พบวา เมื่อใช Linear Programming มาชวย
สําหรับการวางแผนการผลิตทางการเกษตรสงผลให
เกษตรกร  ในเทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา  อ .บานแพว 
จังหวัดสมุทรสาคร มีรายไดสูงกวาการผลิตแบบด่ังเดิม ซึ่ง
แบบจําลองดังกลาวไดใหความสําคัญกับเรื่องของที่ดิน 
แรงงานในครัวเรือน เงินทุน และปริมาณน้ําที่มีจํากัด ซึ่ง
สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 

 แบบจําลองท่ี 1 กรณีมีแรงงานในครัวเรือน 1 คน 

 การวางแผนการผลิตที่เหมาะสมที่ไดจากแบบจําลอง
ลิเนียรโปรแกรมมิ่ง (Linear Programming Model) พบวา 
แบบจําลองกรณีแรงงานในครัวเรือน 1 คน มีการใชที่ดิน
ขนาด 2 ไร มีการทําการเพาะปลูกขาวโพด รุน 1 ในชวง

เดือน กุมภาพันธ ถึง เมษายน โดยใชพ้ืนที่ 0.61 ไร, 
ขาวโพดรุน 2 ปลูกในชวงเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 
โดยใชพ้ืนที่ 2 ไร, กวางตุง รุน 4 ในชวงเดือน มีนาคม ถึง 
เมษายน ใชพ้ืนที่ 0.31ไร, ถ่ัวฝกยาว รุน 2 ในชวงเดือน 
กุมภาพันธ ถึง เมษายน ใชพ้ืนที่ 0.39 ไร, พริก รุน 2 

ในชวงเดือน กุมภาพันธ ถึง เมษายน ใชพ้ืนที่ 0.30 ไร, 
แตงกวา รุน 1 ในชวงเดือน ธันวาคม ถึง มกราคม ใชพ้ืนที่ 
0.86 ไร, คะนา รุน 2 ในชวงเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ 
ใชพ้ืนที่ 0.70 ไร ใชเงินทุน 23,488 บาท ใชแรงงาน 927 

ช่ัวโมง ใชนํ้า 2,535 ลูกบาศกเมตร สงผลใหเกษตรกรจะ
ไดรับรายไดสุทธิเหนือตนทุนเงินสดเทากับ 88,436 บาท 

 แบบจําลองท่ี 2 กรณีมีแรงงานในครัวเรือน 2 คน 

 การวางแผนการผลิตที่เหมาะสมที่ไดจากแบบจําลอง
ลิเนียรโปรแกรมมิ่ง (Linear Programming Model) พบวา  
แบบจําลองกรณีแรงงานในครัวเรือน 2 คน มีการใชที่ดิน
ขนาด 3 ไร มีการทําการเพาะปลูกขาวโพด รุน 1 ในชวง
เดือน กุมภาพันธ ถึง เมษายน โดยใชพ้ืนที่ 0.5 ไร, ขาวโพด
รุน 2 ปลูกในชวงเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม โดยใช
พ้ืนที่ 3 ไร, กวางตุง รุน 4 ในชวงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน 
ใชพ้ืนที่ 0.7ไร, ถ่ัวฝกยาว รุน 2 ในชวงเดือน กุมภาพันธ ถึง 
เมษายน ใชพ้ืนที่ 1 ไร, พริก รุน 2 ในชวงเดือน กุมภาพันธ 
ถึง เมษายน ใชพ้ืนที่ 0.75 ไร, แตงกวา รุน 1 ในชวงเดือน 
ธันวาคม ถึง มกราคม ใชพ้ืนที่ 0.5 ไร, คะนา รุน 2 ในชวง
เดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ ใชพ้ืนที่ 0.5 ไร ใชเงินทุน 
30,079 บาท ใชแรงงาน 1,025 ช่ัวโมง ใชนํ้า 3,818 

ลูกบาศกเมตร สงผลใหเกษตรกรจะไดรับรายไดสุทธิเหนือ
ตนทุนเงินสดเทากับ 156,400 บาท 

 แบบจําลองท่ี 3 กรณีมีแรงงานในครัวเรือน 3 คน 

 การวางแผนการผลิตที่เหมาะสมที่ไดจากแบบจําลอง
ลิเนียรโปรแกรมมิ่ง (Linear Programming Model) พบวา 
แบบจําลองกรณีแรงงานในครัวเรือน 3 คน มีการใชที่ดิน
ขนาด 4 ไร มีการทําการเพาะปลูก ขาวโพดรุน 2 ปลูก
ในชวงเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม โดยใชพ้ืนที่ 4 ไร, 
กวางตุง รุน 4 ในชวงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน ใชพ้ืนที่ 







0.8ไร, ถ่ัวฝกยาว รุน 2 ในชวงเดือน กุมภาพันธ ถึง 
เมษายน ใชพ้ืนที่ 2 ไร, แตงกวา รุน 1 ในชวงเดือน 
ธันวาคม ถึง มกราคม ใชพ้ืนที่ 0.75 ไร, คะนา รุน 2 ในชวง
เดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ ใชพ้ืนที่ 1 ไร ใชเงินทุน 
40,267 บาท ใชแรงงาน 1,189 ช่ัวโมง ใชนํ้า 5,044 

ลูกบาศกเมตร สงผลใหเกษตรกรจะไดรับรายไดสุทธิเหนือ
ตนทุนเงินสดเทากับ 227,194 บาท 

 แบบจําลองท่ี 4 กรณีมีแรงงานในครัวเรือน 4 คน 

 การวางแผนการผลิตที่เหมาะสมที่ไดจากแบบจําลอง
ลิเนียรโปรแกรมมิ่ง (Linear Programming Model) พบวา  
แบบจําลองกรณีแรงงานในครัวเรือน 4  คน มีการใชที่ดิน
ขนาด 4 ไร มีการทําการเพาะปลูกขาวโพด รุน 1 ในชวง
เดือน กุมภาพันธ ถึง เมษายน โดยใชพ้ืนที่ 0.5 ไร, ขาวโพด
รุน 2 ปลูกในชวงเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม โดยใช
พ้ืนที่ 4 ไร, กวางตุง รุน 4 ในชวงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน 
ใชพ้ืนที่ 0.5ไร, ถ่ัวฝกยาว รุน 2 ในชวงเดือน กุมภาพันธ ถึง 
เมษายน ใชพ้ืนที่ 0.5 ไร, พริก รุน 2 ในชวงเดือน 
กุมภาพันธ ถึง เมษายน ใชพ้ืนที่ 0.35 ไร, แตงกวา รุน 1 

ในชวงเดือน ธันวาคม ถึง มกราคม ใชพ้ืนที่ 2 ไร, คะนา รุน 
2 ในชวงเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ ใชพ้ืนที่ 0.5 ไร ใช
เงินทุน 41,497 บาท ใชแรงงาน 1,297 ช่ัวโมง ใชนํ้า 8,127 

ลูกบาศกเมตร สงผลใหเกษตรกรจะไดรับรายไดสุทธิเหนือ
ตนทุนเงินสดเทากับ 260,857 บาท 

 แบบจําลองท่ี  5 กรณีมีแรงงานในครัวเรือน 5 คน 

 การวางแผนการผลิตที่เหมาะสมที่ไดจากแบบจําลอง
ลิเนียรโปรแกรมมิ่ง (Linear Programming Model) พบวา  
แบบจําลองกรณีแรงงานในครัวเรือน 5 คน มีการใชที่ดิน
ขนาด 5 ไร ทําการเพาะปลูกขาวโพด รุน 1 ในชวงเดือน 
กุมภาพันธ ถึง เมษายน โดยใชพ้ืนที่ 1 ไร, ขาวโพดรุน 2 

ปลูกในชวงเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม โดยใชพ้ืนที่ 5 

ไร, กวางตุง รุน 4 ในชวงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน ใช
พ้ืนที่ 0.5ไร, ถ่ัวฝกยาว รุน 2 ในชวงเดือน กุมภาพันธ ถึง 
เมษายน ใชพ้ืนที่ 0.5 ไร, พริก รุน 2 ในชวงเดือน 
กุมภาพันธ ถึง เมษายน ใชพ้ืนที่ 4 ไร, แตงกวา รุน 1 

ในชวงเดือน ธันวาคม ถึง มกราคม ใชพ้ืนที่ 4 ไร, คะนา รุน 
2 ในชวงเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ ใชพ้ืนที่ 0.5 ไร ใช
เงินทุน 44,236 บาท ใชแรงงาน 1,342 ช่ัวโมง ใชนํ้า 5,660 

ลูกบาศกเมตร สงผลใหเกษตรกรจะไดรับรายไดสุทธิเหนือ
ตนทุนเงินสดเทากับ 315,110 บาท 

 อยางไรก็ตาม เมื่อนําแผนการผลิตทางการเกษตรตาม
ห ลั ก ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  โ ด ย ใ ช  Linear 

Programming มาประยุกตใชกับเกษตรกรในเทศบาล
ตําบลบานแพว จ.สมุทรสาคร ซึ่งผูที่ไดนําแบบจําลองที่ได
จากการวิจัยไปทดลองใชกับเกษตรกรกลุมที่ 1 และ
เกษตรกรกลุมที่ 2 โดยแบบจําลองประกอบดวยกิจกรรม
ตางๆ จํานวน 30 กิจกรรม และเง่ือนไข (Constraints) 

ขอจํากัด (Restriction) จํานวน 54 ขอจํากัด ซึ่งในชวงของ
การทําวิจัยจะตองสมมติใหราคาสินคา และปจจัยการผลิต
สินคาคงท่ี (Constant) ผลการทดลองนําแบบจําลอง 
Linear Programming ไปใช พบวา เกษตรกรกลุมที่ 1 มี
แรงงานในครัวเรือนจํานวน 2 คน พ้ืนที่จํานวน 3 ไร มี
เงินทุนสําหรับการเพาะปลูกจํานวน 30,000 บาท โดยมีการ
ปลูกพืชผักและพืชลมลุก มีการใชแรงงานทั้งหมด 1,025 

ช่ัวโมง ใชนํ้า 3,800 ลูกบาศกเมตร สงผลใหเกษตรกรจะ
ไดรับรายไดสุทธิเหนือตนทุนเงินสดเทากับ 158,000 บาท 
ซึ่งเมื่อเทียบกับแผนการผลิตแบบด่ังเดิมที่เกษตรกรไดใช 
พบวามีรายไดสุทธิเหนือตนทุนเงินสดเทากับ 97,170  บาท 

แสดงใหเห็นวาเมื่อเกษตรกรนําแผนการผลิตทางการเกษตร
ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอ เ พียง  โดยใช  Linear 

Programming มาประยุกตใชทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากเดิม
เทากับ 60,830 บาท กลาวคือมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการผลิต
แบบด่ังเดิมถึงรอยละ 38.5 และเกษตรกรกลุมที่ 2 มี
แรงงานในครัวเรือนจํานวน 4 คน พ้ืนที่จํานวน 5 ไร มี
เงินทุนสําหรับการเพาะปลูกจํานวน 40,000 บาท โดยมีการ
ปลูกพืชผักและพืชลมลุก มีการใชแรงงานทั้งหมด 1,297 

ช่ัวโมง ใชนํ้า 8,000 ลูกบาศกเมตร สงผลใหเกษตรกรจะ
ไดรับรายไดสุทธิเหนือตนทุนเงินสดเทากับ 272,300 บาท 
ซึ่งเมื่อเทียบกับแผนการผลิตแบบด่ังเดิมที่เกษตรกรไดใช 







พบวามีรายไดสุทธิเหนือตนทุนเงินสดเทากับ 149,765 

บาท แสดงใหเห็นวาเมื่อเกษตรกรนําแผนการผลิตทางการ
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช Linear 

Programming มาประยุกตใชทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากเดิม
เทากับ 122,535 บาท กลาวคือมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการผลิต
แบบด่ังเดิมถึงรอยละ 45 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. รัฐบาลควรสง เสริมให เกษตรกรทุกๆ  พ้ืนที่
โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคกลางทําการเพาะปลูกพืชหมุนเวียน
ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอ เ พียง  โดยใช  Linear 

Programming ทดแทนการทําขาวนาปรัง เพราะภาคกลาง
มีระบบชลประทานที่ ดี  ซึ่งจะทําใหเกษตรกรมีรายได
หมุนเวียนตลอดทั้งป  
 2. รัฐบาลควรสงเสริมใหเกษตรกรทําการผลิตใน
ที่ดินที่เปนของตนเองใหเกิดประโยชนสูงสุด แทนการผลิต
แบบด่ังเดิมที่จะตองขยายพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงขึ้น  
 3. รัฐบาลควรมีการชวยเหลือดานแหลงนํ้าใหกับ
เกษตรกรในแตละพ้ืนที่  หรืออาจจะขุดบอเก็บนํ้าให
เกษตรกรอยางเพียงพอตอการเพาะปลูก  
 4. รัฐบาลควรสงเสริมสําหรับพ้ืนที่ที่สามารถปลูก
พืชผักและพืชลมลุก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลาวคือ สําหรับในพ้ืนที่ใดที่มีที่ดินวางจากการทําอาชีพ
หลักก็สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม เชน ใน
ภาคใตจะมีการปลูกปาลมนํ้ามันจํานวนมาก  อาจจะนํา
แผนการผลิตที่เหมาะสมดังกลาวไปประยุกตไดเพ่ือสราง
งานและสรางรายไดใหกับประชาชนใหสูงขึ้น เปนตน 

 5. รัฐบาลควรสงเสริมใหในแตละพ้ืนที่มีตลาด
สินคารองรับ และมีการประกันราคาสินคาใหเหมาะสม ซึ่ง
จะทําใหเกษตรกรไมตองเผชิญกับความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น
ประกอบกับเกษตรกรจะไดมีรายไดที่แนนอน  อันจะ
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 6. รัฐบาลควรสงเสริมใหเกษตรกรนําหลักวิชาการ
มาวางแผนการผลิตใหมากขึ้นแทนการใชประสบการณ
เหมือนการผลิตในอดีตแบบด่ังเดิม 

 7. สําหรับพ้ืนที่ที่รัฐบาลไดจัดสรรที่ดินใหเกษตรกร
น้ัน จะตองทําควบคูกับการใหความรูและการประยุกตใช
เรื่องการวางแผนการผลิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช Linear Programming ทดแทนการผลิต
แบบด่ังเดิม 
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