
 
 
 
 
ความนํา 

ลักษณะของการผลิตทางเกษตรไมสามารถจะผลิตขึ้นไดทันทีทันใด  แตตองอาศัย
เวลาเปนปจจัยสําคัญ  เชน  การเพาะปลูกพืชผักตองอาศัยระยะเวลาหนึ่งเพื่อใหไดผลผลิตหรือ
เก็บเก่ียว  ในการเลี้ยงสัตวตองใชเวลานานแตกตางกันไปเพื่อจะใหมีน้ําหนักมากพอที่จะขายได  
ในการผลิตสินคาทางเกษตร  ตองใชปจจัยการผลิตหลายชนิดดวยกัน ปจจัยบางชนิดเปนปจจัย
ที่ซื้อหามาใชในการผลิตและถูกใชหมดเลยในชวงระยะเวลาอันส้ัน  เชน เมล็ดพันธพืช  ปุย  ยา
ฆาแมลง  น้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน เราเรียกปจจัยเหลาน้ีวาปจจัยผันแปร(Variable Input)สวน
ปจจัยอีกชนิดหน่ึงเปนปจจัยที่ซื้อหามาใชในการผลิตแลวสามารถใชไดนานหลายป เชน  รถ
แทรกเตอร เคร่ืองสูบนํ้าเปนตน ปจจัยเหลาน้ีเรียกวา ปจจัยคงทนถาวร (Durable Inputs) 

เวลา เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการผลิตเพราะการเปลี่ยนสภาพ
ปจจัยการผลิตมาเปนผลผลิตนั้นตองอาศัยเวลาเปนสําคัญเม่ือผูผลิตมีรายละเอียดหรือขอมูล
เก่ียวกับการตลาดวาการผลิตสินคาอยางหนึ่งน้ันจะใหกําไร  ดังน้ันผูผลิตยอมตองการเวลาเพื่อ
รวบรวมปจจัยในการผลิตเพื่อทําการผลิตสินคา ระยะเวลาที่ตองการใชในการผลิตก็แตกตางกัน
ไปแลวแตชนิดของสินคา  ดังนั้นผูผลิตจําเปนตองเตรียมปจจัยการผลิตและเงินทุนตาง ๆ เอาไว
ในการผลิตสินคาในระยะเวลาตาง ๆ กันดวย 

ระยะเวลาในการผลิตยิ่งนานเทาไรแสดงใหเห็นถึงความไมแนนอนที่จะเกิดขึ้นกับ
ผูผลิตก็มีมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องราคาจําหนายผลผลิต เวลาผลิต และเวลาจําหนายผลผลิต  
ดังนั้นในการวางแผนการผลิตระยะยาว  ตองนําเอาเวลาเขามารวมพิจารณาดวย 

หัวเร่ือง 
6.1  หลักเกณฑในการตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องเวลา 
6.2  การเส่ียงและความไมแนนอนในการผลิตสินคาเกษตรกรรม 

สาระสําคัญ 
6.1 เกษตรกรหรือผูผลิตจะตองเผชิญกับปญหาที่จะตองตัดสินใจหลายประการ

โดยเฉพาะการตัดสินใจลงทุนในปจจัยคงทนถาวรซ่ึงเปนปจจัยที่สามารถใชงานไดในหลายฤดู

บทที่  6 
การผลิตที่มีเวลาเขามาเก่ียวของ 
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6.2 สินคาเกษตรกรรม  เปนสินคาที่ตองอาศัยเวลาเปนปจจัยสําคัญในการผลิตอยาง
หน่ึง  ดังนั้น  จึงมีการเส่ียงและความไมแนนอนคอนขางสูงเม่ือเทียบกับสินคาประเภทอ่ืน  
ดังน้ันจึงไดมีการพยายามหาแนวทางในการลดความเสียหายที่จะเกิดกับการผลิตสินคาเกษตร  
ซึ่งมีวิธีปฏิบัติที่นิยมใชกัน  ไดแก  การประกันภัย  การผลิตพืชผลหลายอยาง  การทําสัญญา
ซื้อขายลวงหนาหรือ  การวางแผนการผลิตใหมีความยืดหยุน เปนตน 

วัตถุประสงค 

เม่ือศึกษาบทที่ 6 จบแลว  นักศึกษาสามารถ 
6.1  ตัดสินใจเลือกลงทุนในปจจัยคงทนถาวรได 
6.2  บอกถึงแนวทางในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการผลิตสินคาเกษตร  อัน

เน่ืองมาจากความไมแนนอนและการเสี่ยงได 

6.1 หลักเกณฑในการตัดสินใจเก่ียวกับเร่ืองเวลา 
หลักเกณฑการตัดสินใจที่นิยมใชกันอยูมี 2 หลักเกณฑ คือ 
(6.1.1)การหามูลคาอนาคตของเงินลงทุนปจจุบัน(Compounding Present 

Cost) 
สมมุติวาเกษตรกรทานหนึ่งกําลังจะซ้ือที่ดินหน่ึงแปลงในราคา 100,000 บาท และ

ทราบวาที่ดินแปลงนี้จะขายไดในราคา  150,000 บาท ในอีก 5 ปขางหนา  เกษตรกรผูนี้ควรจะ
ซื้อที่ดินแปลงนี้หรือไม ? 

เริ่มแรกในการตัดสินใจนั้น  จะตองพิจารณาโอกาสในการลงทุนอ่ืน ๆ ดวย เชน ถา
เอาเงินฝากธนาคารโดยไดดอกเบี้ยรอยละ 5 ป  จะไดรับผลประโยชนดังน้ี  ในปลายปที่หน่ึงจะ
ไดรับดอกเบี้ยรอยละ 5 จากเงินลงทุนจํานวนเทากับ   5,000   บาทตอป    ดังน้ันหากเงิน
ลงทุนปจจุบันจํานวน P  บาท โดยไดดอกเบี้ยรอยละ i ตอป     จะไดผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ทั้งหมดเปนจํานวนเทากับ (P + Pi ) หรือ 100,000 + 100,000(0.05)  =  105,000 บาท 

ถาหากถาเราเอาเงินลงทุนนี้ไปลงทุนอีก  ในปลายปที่ 2 จะไดรับดอกเบี้ยรอยละ 5 
ตอปเทากับ (105,000) (0.05) = 5,250 บาท ฉะนั้นในปลายปที่ 2 จะไดรับผลตอบแทนทั้งหมด
เทากับ  ( P + Pi) + (P + Pi) I  =  P (1 + i)2 



ดังน้ันถาหากนําเงินไปลงทุนตอไปเรื่อย ๆ จนถึงปที่ 5  จะไดรับเงินทั้งหมดเทากับ 
P(1+i)5  เราเรียกวิธีดังกลาวขางตนน้ีวา  เปนการคิดทบตนของเงินลงทุนปจจุบัน  ซึ่งมีสูตรใน
การหามูลคาทบตน  (F)  หรือมูลคาอนาคตของเงินลงทุนปจจุบัน ณ อัตราดอกเบี้ยรอยละ i ตอ
ปสําหรับระยะเวลา n ป ดังนี้ 
   F      =   P(1+ I )n 

การนําเงินจํานวน 100,000  บาทไปลงทุนโดยการฝากธนาคารจะไดดอกเบี้ยทั้งหมด
เทากับ 27,630  บาท รวมเงินตนและดอกเบี้ยเทากับ 127,630 บาท  ถานําเอาไปเปรียบเทียบ
กับการนําเงิน 100,000 บาทไปซื้อที่ดินซึ่งถาขายในอีก 5 ปขางหนาจะไดราคาเทากับ 150,000 
บาท ดังนั้นเกษตรกรผูนี้จะเลือกลงทุนในการซื้อที่ดินเพราะใหผลตอบแทนมากกวา 

(6.1.2)  การหามูลคาปจจุบันของเงินไดในอนาคต(Present Value of Future 
Revenue) 

ตนทุนที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่ง  ไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกับรายไดที่ไดมาในอีก
ระยะเวลาหนึ่ง  ดังนั้นจึงตองมีการคิดหามูลคาปจจุบันของเงินรายไดในอนาคตจากสูตรตอไปน้ี 

  ni)(1

F
     PV   

+
=  

ถารายไดในอนาคต (F) ที่จะไดในอีก n  ปขางหนา  เราสามารถคํานวณหาคาปจจุบัน 
(PV) ได จากสูตรขางตน ซึ่งเราเรียกวิธีนี้วา การคิดลดรายไดในอนาคต (discounting future 
revenue)  

มูลคาปจจุบันของเงินรายไดในอนาคตใน 5 ปขางหนา  จํานวน  127,630 บาทเปน
เทาไรถาอัตราคิดลด (discount rate) เทากับรอยละ 5 ตอป เราหาไดดังน้ี 

  100,000       
1.2763

127,630
      

0.05)(1

127,630
   PV  5 ==

+
=  

จากตัวอยางขางบนน้ีเม่ือเทียบกับกรณีการคิดทบตนของตนทุนจะเห็นวามูลคา
อนาคตของเงินลงทุน 100,000 บาท ในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 5 ตอปเทากับ  127,630 บาท  
เพราะฉะนั้น การหามูลคาปจจุบันของเงินรายไดในอนาคตเปนการมองกันคนละดานนั่นเอง 

การคิดสวนลด (discounting)  อาจใชกําหนดมูลคาปจจุบันของกระแสรายไดอนาคตท่ี
ไดจากปจจัยคงทนถาวร สมมุติวาเกษตรกรตองการซ้ือรถแทรกเตอรคันหน่ึงราคา 85,000 บาท
รถแทรกเตอรนั้นมีอายุการใชงาน 4 ป และในวันหมดอายุสามารถขายรถไดในราคา 15,000 
บาท เกษตรกรควรซื้อรถแทรกเตอรคันนี้หรือไม ? 

EC 382 123 



EC 382 
 
124 

เริ่มแรกเกษตรกรตองประเมินคาของรถแทรกเตอรกอน  โดยสมมุติวา หลังจากได
จายชําระคาตนทุนของปจจัยที่ไมคงทนถาวรที่ใชในระยะการผลิตแตละปแลว  รถแทรกเตอรจะ
ใหรายไดแกเกษตรกรตอปเปนจํานวน 30,000 บาท  25,000 บาท  20,000 บาท และ  5,000  
บาท  จนสิ้นสุดปที่ 4 โดยมีอัตราคิดลดรอยละ 6 ตอป 

ตาราง 6.1 
การคิดลดเงินรายไดในอนาคตของปจจัยคงทนถาวร 

ป รายไดเพ่ิม ณ 
ปลายป 

รายไดเพ่ิมที่หักคิดสวนลด 
อัตราคิดลด(discount rate)เทากับ 6% / ป 

1 30,000 30,000/(1+ 0.06)1   =   28,302 
2 25,000 25,000/(1+ 0.06)2   =   22,250 
3 20,000 20,000/(1+ 0.06)3   =   16,792 
4 20,000* 20,000/(1+ 0.06)4   =   15,842 

รวม 4   ป 95,000               83,186 
* รวม salvage value เทากับ 15,000 บาท 

รายไดเพ่ิมทั้งหมดที่ไดจากการใชรถแทรกเตอรชวยในการผลิตในระยะ 4 ป  เทากับ 
80,000  บาท  เม่ือรวมกับ salvage value แลวเทากับ 95,000 บาท  เงินรายได 95,000 บาท
ไมใชเงินกอนที่เกิดขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  แตเปนยอดรวมของกระแสรายไดที่เกิดขึ้นในระยะ 
เวลา 4  ป   กระแสรายไดจึงตองถูกหักลดกลับไปยังปที่ซื้อและเทียบกับตนทุนปจจุบัน  ใน
ตาราง 6.1  มูลคาปจจุบันที่หักลดแลวของรายไดอนาคตท่ีไดจากรถแทรกเตอรเทากับ  83,186 
บาท  ดังน้ันเกษตรกรจะสูญเสียเงินไป 1,814  บาทในการซ้ือรถแทรกเตอรคันน้ี  เพราะตนทุน
ปจจุบันหรือราคาของรถแทรกเตอรเทากับ 85,000 บาท  มีคามากกวามูลคาปจจุบันที่หักลด
แลวของเงินรายไดในอนาคต  ฉะนั้นเกษตรกรไมควรซ้ือรถแทรกเตอรคันน้ี  โดยทั่วไป  การ
ลงทุนในปจจัยคงทนถาวรจะกอใหเกิดกําไรตอเม่ือผลรวมของรายไดในอนาคตท่ีหักลดแลวมีคา
มากกวาราคาของปจจัยคงทนถาวร 

(6.1.3)  การลงทุนในปจจุบันคงทนถาวรในการผลิตทางเกษตร  เนื่องจากปจจัย
คงทนถาวรเปนปจจัยที่ใหบริการที่เปนประโยชนตอการผลิตในหลายฤดูการผลิต  และผูผลิตก็
ยังคงไดรับรายไดตอเน่ืองกันมาในระยะการผลิตตอ ๆ มา  ดังน้ันการตัดสินใจในการซื้อหรือ
ลงทุนในปจจัยคงทนถาวรในการผลิตทางเกษตรจึงแตกตางจากการตัดสินใจในการผลิตของ
ฟารมที่ มีเงินสดอยางเดียวเพราะเม่ือราคาของปจจัยหรือผลผลิตเปลี่ยนไป  ยอมมีผล



(1) หลักการหามูลคาปจจุบันของเงินรายไดในอนาคต 
(2) หลักการหาขอมูลคาอนาคตของเงินลงทุนในปจจุบัน 

ผูผลิตจะตัดสินใจซื้อปจจัยคงทนถาวรถาหากผลรวมของรายไดที่หักลดจากการใช
ปจจัยคงทนถาวรนั้น  มีคามากกวาผลรวมของตนทุนที่หักลดแลวจากการซ้ือปจจัย 

สมมุติวารถแทรกเตอรมีอายุการใชงานเพียง 4 ป  รถแทรกเตอรคันที่ 1  ให
ผลตอบแทนในปลายปที่ 1 เทากับ  15,000 บาท  ปลายปที่ 2  เทากับ 13,000 บาท  ปลายปที่ 
3 เทากับ 11,000 บาท  และปลายปที่ 4 เทากับ 9,000 บาท  (ซึ่งในปลายปที่ 4 นี้ไดรวมเอา 
salvage value ไวดวย)  ถามีรถแทรกเตอรเพ่ิมมาอีกคันรวมเปน 2 คัน  ใหผลตอบแทนใน
ปลายปที่ 1 เทากับ 25,000 บาท ปลายปที่ 2 เทากับ 22,000 บาท ปลายปที่ 3 เทากับ 19,000 
บาท   และปลายปที่ 4 เทากับ 15,000 บาท  ถาหากมีรถแทรกเตอรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะได
ผลตอบแทนดังปรากฏในตาราง 6.2    ในตลอดระยะเวลา  4  ป  

คา VMP ของรถแทรกเตอรคันที่ 1 เทากับ 48,000 บาท คันที่ 2 เทากับ 33,000 บาท 
คันที่ 3 เทากับ 16,500 บาท  คันที่ 4 เทากับ 8,250 บาท  และคันที่ 5 เทากับ 4,150 บาท  แต
ผลตอบแทนเพิ่มน้ีไมไดเกิดขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  แตแสดงถึงกระแสรายไดตลอดระยะ 4 ป  
ดังนั้นจึงตองมีการหักคิดสวนลดดัวย  สมมุติวาอัตราคิดลดเทากับรอยละ 10 ตอป  รายไดที่หัก
ลดแลว และ VMP ที่หักลดแลวแสดงไวในตาราง 6.3 

ตาราง 6.2 
ผลรวมของกระแสรายไดท่ีไดจากการใชรถแทรกเตอร 

ปท่ี จํานวนรถแทรกเตอร (คัน) Discounting 

 1 2 3 4 5 Factor 

1 15,000 25,000 30,000 32,500 33,750 (1.1)1 = 1.1 
2 13,000 22,000 26,500 28,750 24,900 (1.1)2 = 1.21 
3 11,000 19,000 23,000 25,000 26,000 (1.1)3 = 1.33 
4 9,000 15,000 18,000 19,500 20,250 (1.1)4 = 1.46 

รวม 4 ป 48,000 81,000 97,500 105,750 109,900  
VMP 48,000 33,000 16,500 8,250 4,150  
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ตาราง  6.3 
ผลรวมของกระแสรายไดที่ไดจากการใชรถแทรกเตอร 

เม่ือมีการหักคิดลดในอัตรารอยละ  10 ตอป 
ปท่ี จํานวนรถแทรกเตอร (คัน) 

 1 2 3 4 5 

1 13,636 22,727 27,273 29,545 30,682 
2 10,744 18,182 21,901 23,760 24,711 
3 8,264 14,275 17,280 18,783 19,534 
4 6,147 10,246 12,295 13,320 13,832 

รวม 4 ป 38,792 65,430 78,749 85,408 88,759 
VMP หักลดแลว 38,792 26,638 13,319 6,659 3,350 

คาVMPที่หักลดแลวแสดงถึงผลตอบแทนที่ไดรับจากการใชรถแทรกเตอรในฟารมหรือ
อาจเรียกวา“ มูลคาการใช (Use Value) ” แตเน่ืองจากปจจัยคงทนถาวรมีมูลคา หรือราคาอยู 
3 ประเภทดวยกัน  คือ  ราคาซ้ือ มูลคาการใช และมูลคาซาก  ดังน้ันในการพิจารณาจํานวน
การใชหรือปจจัยคงทนถาวร  ตองคํานึงถึงราคาหรือมูลคาทั้ง 3 ประเภทดวย  ดังกฎเกณฑ
ตอไปน้ี 

(1)  ถามูลคาการใชมีคามากกวาราคาซ้ือของปจจัย  ควรซ้ือปจจัยคงทนถาวรมาก
ขึ้นจากตาราง 6.3  ถาหากเกษตรกรมีรถอยูแลว 1 คัน  และกําลังตัดสินใจวาจะซ้ือคันใหม
หรือไมถาราคารถแทรกเตอรคันใหมเทากับ 25,000 บาท เกษตรกรผูนี้ตัดสินใจซื้อรถเพ่ิมอีก
หนึ่งคันเพราะมูลคาการใชของรถคันที่ 2 เทากับ 26,639 บาท ซึ่งมีมากกวาราคาซ้ือ 

(2)  ถามูลคาการใชมีคานอยกวามูลคาซาก ปจจัยคงทนถาวรบางสวนจะถูกนําออก
ขายจากรูป 6.1  ถาเกษตรกรมีรถแทรกเตอรอยูแลว 3 คัน  และมูลคาซากของรถแทรกเตอรทุก
คันมีคาเทากับ15,000 บาท ดังน้ันเกษตรกรจะขายรถแทรกเตอรที่มีอยูออกไป 1 คันเพราะ
มูลคาการขายเทากับ 15,000 บาท ซึ่งมีคามากกวามูลคาปจจุบันของรายไดในอนาคตซ่ึงเทากับ 
13,319 บาท  

(3) ถามูลคาการใชของปจจัยคงทนถาวรมีคามากกวามูลคาซาก แตมีคานอยกวา
ราคาซ้ือแสดงถึงจํานวนที่เหมาะสมของรถแทรกเตอรที่มีอยูไมควรซื้อรถแทรกเตอรเพ่ิมอีก  
และไมควรขายรถแทรกเตอรบางคันที่มีอยู  เชน  ถารถแทรกเตอรคันใหมราคาเทากับ  30,000 
บาท  และมูลคาซากของรถแทรกเตอรที่มีอยูเทากับ 15,000  บาท  เกษตรกรผูนี้มีรถ
แทรกเตอรในจํานวนที่เหมาะสมแลว (Optimum number of tractors) 



รูป 6.1 
จํานวนปจจัยคงทนถาวรที่เหมาะสม 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 6.1 

ถาหากตองการลงทุนสรางเลาไกสําหรับไกจํานวน 500 ตัว ตองเสียคาใชจาย
ประมาณ 30,000 บาท  มีอายุการใชงานได 7 ปเทาน้ันก็ตองสรางขึ้นใหม  โดยสมมุติวาใชเงิน
เทาเดิม หรือควรสรางใหมีคุณภาพดีมีอายุการใชงานไดนานถึง 14 ป  เสียคาใชจายเทากับ 
55,000 บาท  กําหนดใหอัตราดอกเบี้ยเทากับ 6 เปอรเซ็นตตอป  การลงทุนสรางเลาไก 2 คร้ัง
หรือสรางคร้ังเดียวที่เสียคาใชจายนอยที่สุด 

แนวตอบกิจกรรมที่ 6.1 
ถาหากพิจารณาโดยไมเอาเวลาเขามาเก่ียวของ  การสรางเลาไก  2  คร้ัง จะเสีย

คาใชจายเทากับ  30,000 + 30,000   =   60,000 บาท  แตการสรางเลาไกคร้ังเดียวและมีอายุ
การใชงานเทากัน เสียคาใชจายเทากับ 55,000 บาท  ซึ่งเราจะยังตัดสินไมไดทันที  ตองนําเอา
เวลาเขามาพิจารณาดวย นั่นคือ  ตองหามูลคาปจจุบันของเงินลงทุนในอีก 7  ปขางหนา 
(30,000 บาท) วาจะมีมูลคาปจจุบันเทากับเทาไร เพ่ือรวมเปนเงินทันทั้งสองคร้ัง ซึ่งเขียน
รูปแสดงการลงทุนระหวาง 2  ทางเลือกได ดังนี้ 

ทางเลือกที่ 1 …..………………………. ……………………………….  

ทางเลือกที่ 2     …………………………………………………..………….  

ทางเลือกที่ 1       
(1.06)

30,000
   30,000   PV     7+=

           =    30,000 + 19,950      =   49,950 บาท  

Baht 

0 
Tractor

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

38,792 

New Price

Salvage Value

ถาหากมูลคาการใชอยูในชวงน้ี 
 แสดงถึงจํานวนรถแทรกเตอรท่ีเหมาะสม 

13,319 

26,638 

5,659 

 3,350 

7   ป 
30,000 

ป 14   
บาท 

7   ป. 
30,000 
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ทางเลือกที่ 2   PV      =   55,000  บาท 
ดังนั้นควรเลือกการสราง 2  คร้ังเพราะลงทุนในมูลคาปจจุบันซึ่งมีคานอยกวา 

6.2 การเสี่ยงและความไมแนนอน (Risk and Uncertainty) 
Uncertainty  หมายถึง  สิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไมสามารถคาดหมายได 
Risk หมายถึง สิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นก็ได ซึ่งเราพอจะคาดหมายได 
การลดการเสี่ยงและความไมแนนอนในดานเกษตรกรรม สามารถกระทําไดโดย

วิธีการ ตอไปน้ี 
(1) Insurance  เปนการลดการเสี่ยงโดยการทําประกันภัย  เปนการเฉลี่ยภัยพิบัติให

ทั่วถึงกัน  เงินทุนทั้งหมดที่ใชในการผลิต  บางสวนอาจเปนการใชจายเกี่ยวการประกันภัย  
แมแตราคาผลผลิตก็ยังมีการประกัน หรือ การประกันราคา (price guaranteed)  การรับซ้ือ
ผลผลิตหรือการขายลวงหนาก็เปนการประกันการเสียงอีกวิธีหน่ึง  เกษตรกรอาจจะประกันพืช
หรือสัตวไวเพราะผลผลิตทางเกษตรขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ และอาจตองเผชิญกับแมลง
ทําลายพืช  เชื้อโรคที่ทําลายพืชหรือสัตว  อัคคีภัย เปนตน  ฉะน้ัน ผูผลิตตองเสียคาใชจายใน
การประกัน  ถาหากพืชหรือสัตวไดรับความเสียหาย ผูผลิตก็จะไดรับเงินประกันเปนการชดใช
คาเสียหาย  ชวยทําใหความเสียหายที่จะเกิดกับเกษตรกรลดลงได 

(2) Diversification เกษตรกรสามารถลดการเสี่ยงไดโดยการผลิตพืชผลหลาย ๆ 
ชนิด  เปนการกระจายความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได และการ diversification อาจหมายถึงการ
ขายหรือการผลิตผลผลิตอยางเดียวกันในระยะเวลาตางกันในเวลาหนึ่งป  ไมควรนําออกขายใน
เวลาเดียวกัน  เลือกผลิตผลผลิตที่มีความสัมพันธตรงกันขามในดานราคาหรือเลือกผลิตผลผลิต
ที่มีลักษณะทางกายภาพและเศรษฐกิจแตกตางกัน เชน พืชผัก และการเลี้ยงสัตว เปนตน เน่ือง
ผลผลิตทางเกษตรแตละอยางตองการสภาพดินฟาอากาศที่แตกตางกัน สภาพอากาศอยางหน่ึง
อาจจะไมเปนผลดีตอผลผลิตอีกอยางหนึ่ง แตอาจจะดีสําหรับผลผลิตอีกชนิดหน่ึง เชน อากาศ
หนาวเปนผลดีตอการปลูกผักบางชนิด แตไมสําหรับการเพาะปลูกฝาย เพราะฉะนั้นเกษตรกร
ควรผลิตพืชผลหลาย ๆ ชนิดเพ่ือปองกันไมใหรายไดของเกษตรกรลดลงมากนัก 

(3) Contract เกษตรกรอาจลดการเสี่ยงและความไมแนนอนในการผลิตไดโดยการทํา
สัญญากับผูที่จะผลผลิตของตน เชน เกษตรกรอาจทําสัญญาขายผลผลิตของตนโดยการตกลง
เก่ียวกับราคาขายกอนที่จะมีการเก็บเก่ียวหรืออาจเปนการซ้ือขายในตลาดลวงหนา 

(4) Flexibility หมายถึง ความสามารถในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตใหเปนไป
ในทางที่เปนประโยชนหรือเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดจากการเปลี่ยนแปลงของ



(5) Liquidity เพ่ือที่จะไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงในขาวสารการตลาดและ
แผนการผลิต  จําเปนที่เกษตรกรจะตองมีทรัพยสินที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดทันที 
Liquidity คือ รูปหน่ึงของ Flexibilityทรัพยสินบางอยางของฟารมไมสามารถเปลี่ยนเปนเงินสด
ไดทันที  เพราะฉะน้ันเกษตรกรควรมีสภาพคลองโดยถือทรัพยสินบางอยางในรูปเงินสดเพ่ือจะ
ไดใชประโยชนเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ   

กิจกรรมที่ 6.2 
จากเหตุการณตอไปน้ี ขอใดเปนการเส่ียงหรือความไมแนนอน 
(ก) ในการเลี้ยงสัตว มีการตายของสัตวเลี้ยงตามปกติประมาณ 2-3 ตัว 
(ข)มีการตายของสัตวเลี้ยงเนื่องจากโรคภัยไขเจ็บที่ไมเคยมีมากอน 

แนวตอบกิจกรรมที่ 6.2 
(ก)  การเส่ียง (ข)  ความไมแนนอน 

บทสรุป 
การผลิตในทางเกษตรขึ้นอยูกับเวลาหรือเวลาเปนปจจัยสําคัญไมวาเพาะปลูกพืชหรือ

เลี้ยงสัตวตองใชเวลานานพอสมควรจึงจะไดรับผลผลิตปจจัยในการผลิตบางอยางก็ใชไมหมดใน
ฤดูการผลิตเดียว เชน เครื่องจักร ที่ดิน เปนตน รายไดที่ไดรับจากการใชปจจัยดังกลาวในการ
ผลิตก็ไดรับตอเน่ืองกันมาดังน้ันถาเกษตรกรจะตัดสินใจลงทุนซ้ือปจจัยคงทนถาวรมาใชเขาตอง
คํานึงถึงการลงทุนที่กอใหเกิดผลตอบแทนมากที่สุด นั่นคือถาหากผลรวมของรายไดที่หักลด
จากการใชปจจัยคงทนถาวรนั้นมีคามากกวาผลรวมของตนทุนที่หักลดแลวจากการซ้ือปจจัย
คงทนถาวร   
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