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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาตนทุนในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวของเกษตรกร             

ในพื้นที่ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย และ 2) ศึกษาอุปสงคและอุปทานของขาวโพดเลี้ยงสัตว

ในพื้นที่ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายเปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย             
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จํานวนท้ังสิ้น 500 คนสถิติที่ใชไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาความถ่ี คารอยละ และคาเฉล่ีย         

ผลการวจิยั พบวา 1) ตนทนุในสวนคาแรงในการดแูลขาวโพดมคีาสูงทีส่ดุ คอื 24,000 บาทตอไร คดิเปนรอยละ  

72.60 รองลงมาเปนตนทุนคาใชจายในการขนสงอยูที่ 7,250 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 21.93 ตามลําดับ                          

2) การซือ้ขายขาวโพดเลีย้งสตัวในพ้ืนทีต่าํบลวาวมีมีลูคาทีค่อนขางสงู  โดยความตองการหรอือปุสงคขาวโพด

เลี้ยงสัตวมีจํานวนไมจํากัด ในขณะที่อุปทาน หรือความสามารถในการเพาะปลูกเพื่อผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว

ของเกษตรกรเฉลี่ย 2074 อยูที่ 10,000 กิโลกรัมตอรอบการปลูกตอครัวเรือน ดังนั้นตําบลวาวีสามารถผลิต

ขาวโพดเลี้ยงสัตวไดประมาณ 156,860,000 กิโลกรัมตอปซึ่งก็ยังไมเพียงพอท่ีจะสามารถตอบสนองตอ        

ความตองการของลูกคาได  ดงัน้ันเพ่ือเปนการเพ่ิมเติมกาํลงัผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวใหเพียงพอตอความตองการ

ของตลาด เกษตรกรจึงทาํการขยายพ้ืนทีป่ลกู ดงันัน้เพือ่ปองกันการขยายพ้ืนทีอ่ยางไมจาํกดันี ้ภาคสวนตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการใชที่ดินบนพื้นที่สูงควรมีการวางแผนการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืนพรอมกับใหความรู

เกี่ยวกับการอนุรักษดินแกเกษตรกรเพ่ือลดการขยายพื้นที่เกษตรในพ้ืนที่ปา

คําสําคัญ
 ตนทุน   อุปสงคและอุปทาน  ขาวโพดเล้ียงสัตว  ตําบลวาวี  เชียงราย

Abstract
 The purpose of this study is to 1) study on the investing cost to the maize plantation for 

livestock of the farmers in Wawee sub-district, Mae-Sruai district, Chiang Rai province. 2) study on 

demand and supply to the maize plantation for livestock of the farmers in the study  area, which is 

survey-based research using questionnaire to interview a group of 500 maize  farmers. The descriptive 

statistics was used and frequency, percentage and average were analyzed.

 The result of the study showed that, 1) the investing cost to maize plantation for livestockhas 

highest wage, which is 24,000 Thai Baht (THB) / raior 72.60 percent of total cost. Secondly, following 

by the transportation cost, 7,250 THB per rai, or 21.93 percent. 2) The  trading cost of the maize is 

high as the its demand in unlimited. While the supply or capability of the farmers in maize plantation 

is 10,000 kg/crop calendar/household. Therefore, the maize  production is approximately 156,860,000 

kg / year and still not sufficient to the need. In order to increase maize production, the cultivation 

land was expanded larger. To prevent unlimited  expansion of the cultivation land, all concerned 

parties in land use on the hilly area should have sustainable land use planning strategy to reduce 

the agricultural area expansion to forest area. 
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บทนํา
 ปญหาหมอกควันอันเกิดจากการเผาในพื้นที่สูงเพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับการปลูกพืชในฤดูฝน                

(ศทุธนิดีนตรี,  สญัญาทุมตะขบ, พภิพ  ชาํนวิกิยัพงศ และ ศภุลักษณ หนอยสุยะ (2554) นอิร สริมิงคลเลิศกลุ  

และ ศราวุฒิ พงษลี้รัตน(2556) และ นิอร สิริมงคลเลิศกุล และ สุรีรัตน  กองวี (2557)โดยสวนใหญจะเปน  

การปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ีสามารถเก็บเกี่ยวไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะขาวโพดเล้ียงสัตว ซึ่งมักจะเปนการผลิต

เพือ่ปอนเขาสูกระบวนการแปรรูปเปนอาหารสัตว จากรายงานสถานการณและแนวโนมการผลิตขาวโพดไทย

พบวาในอุตสาหกรรมอาหารสัตวไทย ใชขาวโพดเล้ียงสัตวเปนวัตถุดิบมากถึงรอยละ 50  (เอมอร อังสุรัตน,    

ชูศักดิ์ จอมพุก, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ณัฐพล พจนาประเสริฐ และ อัจฉรา ปทุมนา, 2555) นอกจากนี้         

จากรายงานของสาํนกัวจิยัเศรษฐกจิการเกษตร สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) ไดกลาวถงึสถานการณ

ความตองการขาวโพดเล้ียงสัตวในตลาดโลกและตลาดในประเทศไทยไววา ดานความตองการใชขาวโพด

เลี้ยงสัตวของตลาดโลกมีความตองการสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเห็นไดจาก  ป พ.ศ. 2557/58 มีความตองการขาวโพด

เล้ียงสัตวจํานวน 971.81 ลานตันซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 953.98 ลานตัน  ในป พ.ศ.  2556/57 รอยละ 1.87     

ทั้งนี้เนือ่งจากสหรัฐอเมริกามคีวามตองการใชขาวโพดเล้ียงสตัวเพิม่ขึน้จาก 295.39 ลานตนั ในป พ.ศ. 2556/57 

เปน 302.53 ลานตนั ในป พ.ศ. 2557/58 หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 2.42 โดยนาํขาวโพดเลีย้งสตัวไปใชในอตุสาหกรรม

เอทานอลสําหรับความตองการขาวโพดเล้ียงสัตวในตลาดของประเทศไทยนั้น จากป พ.ศ. 2557/58                        

ที่มีความตองการขาวโพดเลี้ยงสัตวอยูที่ 5.00 ลานตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 4.72 ลานตัน ในป พ.ศ. 2556/57            

หรือรอยละ 5.93 อยางไรก็ตามแนวโนมความตองการขาวโพดลี้ยงสัตวยังคงสูงขึ้นทุกป เนื่องจาก                     

ภาคอตุสาหกรรมการเลีย้งสตัวยงัคงขยายตวัเพิม่ขึน้ทาํใหความตองการใชขาวโพดเลีย้งสตัวเพือ่เปนวตัถดุบิ

อาหารสัตวเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังนั้นจึงพบวา พื้นที่ปาทางภาคเหนือของประเทศไทยสวนใหญถูกบุกรุก        

เพ่ือการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวดังกลาวนี้สูงขึ้นทุกป (นิอร สิริมงคลเลิศกุล และ สุรีรัตน กองวี, 2557)         

เกษตรกรมักจะบุกรกุพืน้ท่ีปาไมดวยการเผาเพ่ือการขยายพ้ืนทีป่ลูกขาวโพดเล้ียงสัตวโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีตนน้ํา

ลาธาร (พื้นที่ลุมนํ้าชั้น1) สงผลใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมการชะลางพังทลายของดินและ  

การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ (เอมอร องัสรุตัน และคณะ, 2555) และกอใหเกดิปญหาหมอกควนั   

อันเกิดจากการเผามาโดยตลอด (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)

 จากการศึกษาของ นอิร สริมิงคลเลิศกลุ และ สรุรีตัน  กองวี (2557) เพือ่ศกึษาแนวโนมของการเปล่ียน

การปลูกพืชชนิดอื่นแทนขาวโพดเล้ียงสัตวในพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงราย พบวาเกษตรกรมีรายไดหลักจากการ

ปลกูขาวโพดเล้ียงสตัว แตปจจบุนัพบวารายไดเริม่ลดลงแตตนทนุการปลูกมีคาสงูมากข้ึน ดงันัน้จึงมแีนวโนม

ที่เกษตรกรบนพื้นที่ปาจะขยายพื้นที่เพ่ือเพิ่มผลิตและเพิ่มรายไดใหเพียงพอตอคาใชจายในครอบครัว                  

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เขมรัฐ เถลิงศรี และ สิทธิเดช พงศกิจวรสิน (2555) ที่ทําการศึกษาหวงโซ           
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การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน พบวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว นอกจากจะทําให

ปญหาความยากจนไมไดรบัการแกไขแลว ยงัเปนการดึงใหเกษตรกรเขาไปติดในวงจรอุบาทวของความยากจน

ทีย่ากจะหลุดพน และเปนตัวเรงใหปญหาความไมเทาเทียมในภาคชนบทใหทวคีวามรุนแรงและยากจะเยียวยา

ในระยะยาว นอกจากน้ียังพบวาการปลูกขาวโพดในจังหวัดนาน  สวนหน่ึงเปนการปลูกในพ้ืนที่ตนนํ้า                 

โดยการบุกรกุและทําลายพืน้ทีป่า ซึง่ไมเพยีงสงผลกระทบอยางรนุแรงตอสิง่แวดลอมในพ้ืนที ่เชน สภาพดนิกรด 

การพังทลายของหนาดินในระดับรุนแรง การปนเป อนของสารเคมีในนํ้าและดิน และภัยธรรมชาติ                        

แตยังสงผลกระทบถึงพื้นที่ปลายนํ้าในจังหวัดตางๆ เชน ปญหาอุทกภัยที่รุนแรงและถี่มากขึ้นอีกดวย ซึ่ง         

ผลกระทบภายนอกทัง้หลายเหลานี ้ยงัไมไดถกูคดิรวมเปนตนทนุของนโยบายสงเสรมิการปลกูขาวโพดเลีย้งสตัว             

แตอยางใด   ผลการศกึษาของ นอิร สริมิงคลเลศิกลุ และ สรุรีตัน  กองว ี(2557) ยงัแสดงใหเหน็วาปจจยัดานชุมชน 

เปนปจจยัทีม่ผีลตอการตัดสนิใจของเกษตรกรบนพ้ืนทีส่งูเลอืกปลกูขาวโพดในระดับมาก กลาว คอื มกีารปลูก

ตามๆ  กันมาจากรุนสูรุนและตามผูนําชุมชน นอกจากน้ียังพบวา เกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการทํา  

การเกษตรที่ถูกตองโดยเฉพาะการใชปุยเคมีเกินความจําเปนซึ่งสงผลกระทบตอตนทุนสูงข้ึนดังจะเห็นไดวา

ปจจุบนัพืน้ทีผ่ลติขาวโพดเล้ียงสตัวในแหลงผลติท่ีสาํคญัของประเทศมีความอดุมสมบูรณของดนิคอนขางตํา่ 

(จันทรจรัสเร่ียวเดชะ, 2555) และยังพบวา เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงนิยมใชวิธีเผาเปนการกําจัดวัชพืชหลังฤดู      

เก็บเกี่ยวเพ่ือเตรียมพื้นที่สําหรับฤดูเพาะปลูกถัดไป โดยการเผาในพื้นที่เกษตรบนที่สูงนั้น มักจะขาดวิธี           

การปองกันการลุกลามของไฟจึงทําใหไฟดังกลาวลุกลามเปนไฟปายากแกการควบคุม สงผลกระทบ                  

ตอคุณภาพอากาศและสิ่งแวดลอมอีกดวย (สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปาจังหวัดเชียงราย, 2555)

 จะเห็นไดวาปจจัยหลักที่ทําใหเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงเลือกปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวนั้น คือปจจัยทาง     

ดานสังคม (จันทรจรัส  เรี่ยวเดชะ, 2555) และมักใชการเผาเปนการเตรียมพ้ืนที่สําหรับการปลูกพืชดังกลาว    

อยูเสมอ อยางไรก็ตามเกษตรกรสวนใหญยังขาดการวิเคราะหถึงแนวโนมและความตองการสําหรับขาวโพด

เลี้ยงสัตวในทองตลาด จึงทําใหขาดการเตรียมการและการวางแผนสําหรับการทําการเกษตรบนพื้นที่สูง        

ตลอดจนการวางแผนการควบคุมการใชประโยชนทีด่นิในพ้ืนทีป่า ดงันัน้จงึเปนทีม่าของโครงการศึกษาหวงโซ

อปุสงคและอปุทานสาํหรบัการคาขาวโพดบนพืน้ทีส่งูกรณศีกึษา ตาํบลวาว ีจงัหวดัเชยีงรายเพือ่ทาํการศกึษา

วิเคราะห ตนทุน และอุปสงค อุปทานของการปลูกขาวโพดของเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลวาวี ซึ่งเปนพื้นที่พบวา

มีการพบจุดความรอน (Hotspot) สูงที่สุดในจังหวัดเชียงราย (นิอร สิริมงคลเลิศกุล และ ศราวุฒิ พงษลี้รัตน, 

2556) และเพ่ือเปนการเตรียมรับมือและวางแผนการดานการลงทุนและการรับซ้ือขาวโพด ตลอดจน                

การวางแผนดานการใชประโยชนที่ดินบนพื้นที่สูงนี้ตอไป

วัตถุประสงค
 1. ศกึษาตนทุนในการปลูกขาวโพดของเกษตรกร ในพ้ืนทีต่าํบลวาวี  อาํเภอแมสรวย  จงัหวัดเชียงราย

 2. ศกึษาอุปสงคและอุปทานของขาวโพดเล้ียงสัตวในพ้ืนทีต่าํบลวาวี  อาํเภอแมสรวย  จงัหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การศกึษาวจิยันี ้มุงศกึษาตนทนุในการปลูกขาวโพดอุปสงคและอปุทานของขาวโพดเล้ียงสัตวในพ้ืนที่

ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  ทั้งนี้การเพาะปลูกขาวโพดของเกษตรกรในพื้นที่ตําบลวาวี         

อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงรายเปนหวงโซอุปสงคและอุปทาน ที่สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ   

สิง่แวดลอมในพ้ืนทีอ่ยางมาก และมีแนวโนมทีเ่กษตรกรจะเพ่ิมกาํลงัผลิต ดวยวิธกีารขยายพ้ืนที ่ขณะท่ีตวัแปร

ทางดานอปุสงคของขาวโพดมไีมจาํกัด จงึเปนตวัผลกัดันใหเกษตรกรในพ้ืนทีย่งัคงเพาะปลูกขาวโพดอยางตอเน่ือง 

ซึ่งตัวแปรที่ไดกลาวมานั้น คณะผูวิจัยจึงนํามาเปนกรอบแนวความคิดที่ใชในการศึกษาวิจัย ดังภาพที่ 1

 
ภาพที่ 1:กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
 1.  ประชากร

  ประชากรในการศึกษาครัง้นี ้ คอื  เกษตรกรผูปลกูขาวโพดท่ีอาศยัอยูในเขตตําบลวาวี อาํเภอแมสรวย

จงัหวัดเชียงราย  ปจจบุนัเขตการปกครองในพ้ืนทีต่าํบลวาวี  อาํเภอแมสรวย จงัหวัดเชียงราย มจีาํนวนประชากร

ทัง้ส้ิน 23,427 คน แยกเปนชาย 11,943 คน หญงิ 11,484 คน และมีจาํนวนครัวเรอืน รวมทัง้ส้ิน 7,843 ครัวเรอืน

 2. กลุมตัวอยาง

  การคดัเลอืกกลุมตวัอยางในการศกึษาวจิยัครัง้นี ้ใชวธิกีารสุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) กบัเกษตรกรผูปลกูขาวโพดซ่ึงตําบลวาวี อาํเภอแมสรวย จงัหวดัเชยีงรายแบงเขตการปกครองออกเปน 

25 หมูบาน และประกอบกับพ้ืนทีศ่กึษาไมมรีายงานสถติจิาํนวนเกษตรกรผูปลกูขาวโพดทีเ่ปนลายลกัษณอกัษร

เพราะเปนพื้นที่ๆ ไมมีเอกสารสิทธิ์  ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงกําหนดสัดสวน จํานวนกลุมตัวอยางเกษตรกร                     

ผูปลกูขาวโพดจาํนวนเทากนัคอื หมูบานละ 20 ตวัอยางตอคน  รวมทัง้ส้ิน 500 ตวัอยางตอคน โดยคณะผูวจิยั

ไดกาํหนดหลักเกณฑในการดาํเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลูกบักลุมตวัอยางดวยวธิกีารสุมตวัอยางแบบเจาะจง
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ดังนี้ คือ 1) ประกอบอาชีพทําไรขาวโพด 2) สมัครใจใหขอมูล 3) เปนหัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือน

ที่ปลูกขาวโพด และ 4) เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามครัวเรือนละ 1 คน  เทานั้น (หมูบานละ 20 ครัวเรือน)

 3. พื้นที่ศึกษา

  พืน้ทีใ่นการศึกษาวจิยัครัง้นี ้  คอื ตาํบลวาวี อาํเภอแมสรวย จงัหวดัเชยีงรายซ่ึงในปจจบุนัอยูในเขต

พื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลวาวี มีจํานวนประชากร รวมทั้งสิ้น 23,427 คน แบงเขต                    

การปกครองออกเปน 25 หมูบานหลกั  ประชาชนสวนใหญทีอ่าศยัในตําบลวาวเีปนชาวเขามีทัง้หมด 7 ชนเผา

ไดแกอาขาจีน (ยูนาน) ปากาญอ (กระเหรี่ยง) มูเซอ (ลาหู) เยา (เมี่ยง) ลีซอ  (ลีซู) และไทยใหญ

 4. เคร่ืองมือในการเก็บตัวอยาง

  เครือ่งมอืทีใ่ชในการศกึษาในครัง้นีค้อืแบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปดโดยมุงประเดน็

ทีจ่ะสอบถามตามวัตถปุระสงคการวิจยัเปนหลักเน้ือหาในแบบสอบถามประกอบดวยขอคําถามท้ังหมด 3 สวน

ไดแก

  สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูตอบแบบสอบถาม

  สวนที่ 2: จํานวนพ้ืนที่และผลผลิตที่ไดในการปลูกขาวโพดในพื้นที่ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย

จังหวัดเชียงราย

  สวนที ่3: ตนทนุและรายไดจากการปลกูขาวโพดในพืน้ทีต่าํบลวาว ี อาํเภอแมสรวย จงัหวดัเชยีงราย

  แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนนี้ ไดมีการตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ดวยการตรวจสอบ       

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อทําการตรวจสอบ แกไข และปรับปรุง

เนื้อหาและขอคําถามใหครอบคลุมกับสิ่งที่ตองการศึกษาและใหตรงตามวัตถุประสงคงานวิจัย หลังจากนั้น

ทําการหาคาความเชื่อมั่นหรือความนาเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแกไข

เรียบรอยแลวไปทําการทดสอบ (Try out) กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง 30 คน          

จากนั้นนําแบบสอบถามมาตรวจสอบใหคะแนนและนําไปหาคาทางสถิติเพื่อทดสอบหาความเชื่อมั่นของ      

ขอคาํถามโดยวิธหีาคาสมัประสิทธิแ์อลฟาของคอรนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยผลการทดสอบ

ความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยรวมอยูที่ 0.861

 5. การวิเคราะหขอมูล

  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  คณะผูวิจัยไดดําเนินการนําแบบสอบถามท่ีผานการ    

ตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของขอมลูในแบบสอบถามและนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรปู

ทางสถติ ิ โดยสถติทิีเ่ลอืกใชไดแก สถติเิชงิพรรณนา ประกอบดวยการแจกแจงความถี ่คารอยละ และคาเฉลีย่ 

เพื่อทําการบรรยายการศึกษาและสําหรับการวิเคราะหตนทุนการเพาะปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว ไดประยุกต       

ใชทฤษฎีการวิเคราะหตนทุนและงบประมาณการดําเนินงาน โดยทฤษฎีการวิเคราะหตนทุนทางโลจิสติกส    

ในการวิเคราะหขอมลูตนทนุการผลิตตัง้แตการเตรียมพืน้ทีป่ลกูจนถึงการขายใหกบัลกูคา (โรงสี) เพือ่วเิคราะห

ความคุมคาของการเพาะปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว รวมท้ังการศึกษาและวิเคราะหอปุสงคและอุปทานของขาวโพด

เลี้ยงสัตว โดยการเปรียบเทียบความตองการของลูกคา (โรงสี) กับความสามารถในการผลิตของเกษตรกร    
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เพือ่เปรียบเทียบความเหมาะสมในการเพาะปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว ทัง้นีส้ตูรท่ีใชวเิคราะหตนทุนจะเปนตนทุน

รวมเฉล่ียของการผลิต (Average Total-Cost: ATC) ซึง่คาํนวณไดจากผลรวมของตนทนุคงทีเ่ฉล่ีย (Average 

Fixed Cost: AFC) กับตนทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost: AVC) (บุษบา พฤษษาพันธุรัตน, 2552) 

ดังสมการที่ (1)

   ATC = AFC + AVC      ……………………….สมการท่ี (1)

 โดยที่   ATC     คือ ตนทุนรวมเฉล่ีย (Average Total-Cost) 

              AFC      คือ ตนทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost)

             AVC       คือ ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost)

ผลการวิจัย
 1. วัตถุประสงคขอที่ 1 ศึกษาตนทุนในการปลูกขาวโพดของเกษตรกร ในพื้นที่ตําบลวาวี

อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย

  จากการศึกษาและวิเคราะหตนทุนการเพาะปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว ซึ่งมีการเพาะปลูกทั้งหมด    

2 รอบตอป โดยรอบที่ 1 ทําการเพาะปลูกตั้งแตเดือนมิถุนายน เก็บเกี่ยวผลผลิตชวงปลายเดือนสิงหาคม         

ถงึตนเดือนกันยายน  รอบท่ี 2 ทาํการเพาะปลูก ตัง้แตเดือนพฤศจิกายน เกบ็เก่ียวผลผลิตชวงปลายเดือนกุมภาพันธ

ถึงตนเดือนมีนาคมผลการศึกษาพบวา  เกษตรกรไมมีคาใชจายในการบริหารจัดการ หรือคาใชจายในการ   

เชาพืน้ทีเ่พาะปลูก หรือเรียกวาไมมคีาตนทนุคงทีเ่ฉล่ีย (Average Fixed Cost: AFC) นัน้เอง แตเม่ือพจิารณา

ตนทุนผันแปรเฉล่ีย (Average Variable Cost: AVC) แลวพบวาคาแรงในการดูแลขาวโพดเล้ียงสัตว                     

มีคาสูงที่สุด คือ 24,000 บาทตอไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 72.60 รองลงมาเปนตนทุนคาใชจายในการขนสง                

อยูที่ 7,250 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 21.93  ดังตารางท่ี 1จะเห็นไดวาตนทุนในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว

สวนใหญเกิดจากตนทุนการดูแล และตนทุนการขนสงขาวโพดเลี้ยงสัตวไปยังจุดรับซื้อ (โรงสี)

ตารางที่ 1

ตนทุนผนัแปรเฉล่ียของการเพาะปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกร ในพืน้ทีต่าํบลวาว ีอาํเภอแมสรวย จงัหวดัเชยีงราย

  ( )  ( ) 
1  290.00 0.88 
2  640.00 1.94 
3  24,000.00 72.60 
4  342.86 1.04 
5  342.86 1.04 
6  190.71 0.58 
7  7,250.00  21.93 

 33,056.43  
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จากขอมูลทัง้หมดทาํใหเราสามารถคาํนวณหาตนทนุรวมเฉลีย่  (Average Total-Cost: ATC) ไดดวยการแทน

คาตางๆ ในสมการที่ (1)

    ATC  = AFC + AVC                                …………..….สมการท่ี (1)

 โดยที่   ATC   คือ ตนทุนรวมเฉลี่ย โดยสูตรท่ีใชวิเคราะหตนทุนการผลิต

   AFC = 0 (เนือ่งจากเกษตรกรไมมคีาใชจายในการบรหิารจดัการ หรอืคาใชจายในการเชา

         พื้นที่เพาะปลูก)

   AVC =  ราคาเมล็ดพันธุ+ ราคาปุย + คาแรงดูแลขาวโพด + คาจางการปลูก + คาจาง

        การเก็บเกี่ยว + คายาฆาหญา + คาใชจายการขนสง

       =  290 + 640 + 24,000 + 342.86 + 342.86 + 190.71 + 7,250

      =  33,056.43 บาท

 แทนคา ตางๆ ในสมาการท่ี (1)

     ATC   = 0 + 33,056.43 = 33,056.43บาท

  ดังนั้น พบวาเกษตรกรปลูกขาวโพดล้ียงสัตวมีตนทุนรวมเฉล่ียอยูที่ 33,056 บาท ตอไรตอรอบ

การปลูก

 

 2. วัตถุประสงคขอที่ 2 ศึกษาอุปสงคและอุปทานของขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ตําบลวาวี 

อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย

  จากการศึกษาและวิเคราะหอุปสงคและอุปทานของขาวโพดเลี้ยงสัตวพบวาลูกคา (โรงสี)               

มีความตองการขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ไมจํากัด หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งวามีอุปสงคที่ไมจํากัดนั่นเอง ในขณะที่               

อปุทาน หรอืความสามารถในการเพาะปลูกเพ่ือผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวของเกษตรกรเฉล่ียอยูที ่ 10,000 กโิลกรัม   

ตอรอบการปลกูตอครวัเรอืน สามารถเพาะปลกูได 2 รอบตอป โดยตําบลวาวมีทีัง้หมด 7,807 ครัวเรือน ดงันัน้

ในพืน้ทีข่องตาํบลวาวีสามารถผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวไดประมาณ 156,140,000 กโิลกรมัตอป ซึง่สามารถแสดง

ไดดังตารางที่ 2 แตอยางไรก็ตามก็ยังไมเพียงพอที่จะสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาได ทําให

เกษตรกรตองเพิ่มกําลังการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวโดยการขยายพื้นที่เพาะปลูกมากยิ่งข้ึน

ตารางท่ี 2

การเปรยีบเทยีบอปุสงคและอปุทานของขาวโพดเล้ียงสัตวในพ้ืนทีต่าํบลวาวี  อาํเภอแมสรวย จงัหวดัเชียงราย

    
1    
2    156,140,000   

               7,807   
             20,000   
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อภิปรายผลการวิจัย
 1. ผลจากการศึกษาและวิเคราะหตนทุนในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร            

ในพื้นท่ีตําบลวาวี  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย

  ในขั้นตอนน้ีพบวา ตนทุนในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวของเกษตรกรมีตนทุนรวมเฉล่ีย

อยูที ่33,0 56.43 บาทตอไรตอรอบการปลกู โดยตนทนุคาแรงในการดูแลขาวโพดมีคาสงูทีส่ดุ คอื 24,000 บาท

ตอไร คิดเปนรอยละ72.60 ซึ่งจะเห็นไดวาเปนสัดสวนของตนทุนที่สูง เนื่องจากเกษตรกรตองใชระยะเวลา     

ในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวทั้งหมด ประมาณ 4 เดือนตอรอบการปลูก ทําใหเกิดตนทุนคาแรงในการดูแล

การปลกูท่ีสงู (โดยมคีาใชจายปุยเคมีหวานหลงังอกมากทีส่ดุรองลงมาคอืปุยเคมรีองพืน้และสารกําจดัวชัพชื 

(แตเปนวัสดเุกษตรท่ีใชบอยทีส่ดุ) ซึง่สอดคลองกบัการศกึษาของ สาวติรมจีุย และ พชิยั สรุพรไพบลูย (2551)

ที่ไดแสดงใหเห็นวาเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนาน มีรายไดหลักจากขาวโพดมานานเกิน 10 ปโดยใชความรู      

ทีถ่ายทอดกันมาและใชแรงงานในครอบครัวเปนหลักสงัคมเกษตรท่ีปลกูขาวโพดยังมกีารพ่ึงพาอาศัยกนัและ

รกัษาขนบธรรมเนยีมประเพณทีองถิน่พืน้ทีป่ลกูสวนใหญไมมเีอกสารสทิธิท์ีด่นิทาํกนิ โดยตนทนุสวนใหญจะ

เปนคาใชจายเกี่ยวกับการดูแลขาวโพด อันไดแกคาปุยเคมี และสารกําจัดวัชพืช เชนเดียวกันกับการศึกษา

ของ เขมรฐั เถลงิศร ีและ สทิธเิดช พงศกจิวรสนิ (2555) ซึง่ไดแสดงใหเหน็วาเกษตรท่ีปลูกขาวโพดบนพ้ืนทีล่าดชนั

นั้นมีความตองการพ้ืนท่ีในการปลูกมากกวาพื้นท่ีราบ ทั้งน้ีเนื่องจากความอุดมสมบรูณของดิน  นอกจากน้ี    

ผลการศึกษายังพบวา เกษตรกรไมไดรวยข้ึนจากการปลูกขาวโพดในระยะเวลาท่ีผานมาและพบวาบางปราคา

ขาวโพดจะสูงถึงกิโลกรัมละ 8 บาทจากเดิมป พ.ศ. 2547 ราคาไมเกิน 5 บาทตอกิโลกรัม แตเนื่องจากตนทุน

ดานการดูแลรักษาขาวโพดจนถึงเก็บเกี่ยวนั้นคอนขางสูง จึงทําใหเหลือเงินพอเพียงสําหรับคาใชจายใน

ครอบครัวเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากตนทุนในการซ้ือปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีราคาสูง ดังนั้นถาหากยังไม

สามารถลดคาใชจายหรือตนทุนในสวนนี้ลงได เกษตรที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพื้นที่สูงก็ยังจะตองประสบ

กบัปญหาการลงทุนท่ีไมคุมคาตอไป อยางไรก็ตามทางออกของการปลูกพชืเชิงเด่ียวบนพ้ืนทีส่งูน้ันมงีานวิจยั

หลายช้ินทีไ่ดเสนอแนวทางในการแกปญหาดังกลาวไวแลว เชน การปลูกพชืแบบผสมผสานเพ่ือเปนการสราง

รายไดท่ีมัน่คงและเปนการทาํลายหนาดินใหนอยทีส่ดุ  (บญุเทยีม  เลิศศภุวทิยนภา, 2552) เชน การแบงพ้ืนที่

เพื่อปลูกพืชยืนตนผสมกับการปลูกขาวโพด ดังเชน อําเภอนานอยและนาหม่ืน จังหวัดนาน โดยเกษตรกรได

ทาํการแบงพืน้ทีเ่พือ่ปลกูยางพารา และลดพืน้ทีป่ลกูขาวโพดลง เปนตน หรอือาจเปนการปรบัปรงุคณุภาพดนิ 

ดวยการปลกูขาวโพดเหลือ่มพืชตระกลูถัว่  ซึง่พบวาการปลกูขาวโพดเหลือ่มดวยถัว่แปะยกีอนเกบ็เกีย่วขาวโพด 

30 วนั สงผลใหปรมิาณวัชพืชเกดิขึน้ไดนอยทีส่ดุ (สนัน่ เผือกไร, 2551) ดงันัน้จะเหน็ไดวา ตนทนุสวนใหญของ

การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพ้ืนที่สูงนั้น คือ คาแรงสําหรับการดูแลขาวโพด รองลงมา คือ ปุยเคมีรองพื้น  

และสารกําจัดวัชพืช
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 2. ผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลอุปสงคและอุปทานของขาวโพดเลี้ยงสัตวของ

เกษตรกรในพื้นที่ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

  จากผลการศึกษาพบวา ในหวงโซอุปสงคและอุปทานของขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ศึกษานี้           

มีอุปสงค (ความตองการ) ขาวโพดเล้ียงสัตวของลูกคา (โรงสี) ที่ระบุวา มีความตองการท่ีไมจํากัด                           

ในขณะทีค่วามสามารถในการผลติหรอือปุทานในพืน้ทีต่าํบลวาวนีี ้สามารถผลติขาวโพดเลีย้งสตัวเพือ่ตอบสนอง

ตออปุสงคไดประมาณ 156,860,000 กโิลกรัมตอปเทานัน้ จะเห็นไดวาอปุทานท่ีนอยกวาอปุสงคนีท้าํใหลกูคา

หาซ้ือขาวโพดเล้ียงสตัวจากพ้ืนทีอ่ืน่ๆ ดวย อยางไรก็ตามพบวา เกษตรกรในพ้ืนทีต่าํบลวาวีสามารถผลิตขาวโพด

เลี้ยงสัตวจากการปลูกไดเพียง 10,000 กิโลกรัมตอรอบการปลูกตอครัวเรือน จึงเปนเหตุใหเกษตรกรตองการ

ขยายพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเพ่ิมขึ้นเพื่อเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายไดจากการขายขาวโพดเล้ียงสัตว ซึ่งสวน

ใหญมกัจะขยายพืน้ทีโ่ดยการบกุรกุแผวถางพืน้ทีป่าดวยการเผา อนัสงผลกระทบตอระบบนเิวศนทางธรรมชาติ

ถูกทําลายอยางตอเนื่อง นอกจากนี้การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับการปลูกขาวโพดนี้ยังเปนสาเหตุหลัก                

ทีก่อใหเกดิปญหาหมอกควนัอนัสงผลกระทบตอคณุภาพอากาศและสขุภาวะของประชาชนอกีดวย (เจยีมใจ 

เครือสุวรรณ, ชาคริต โชติอมรศักดิ์, ภาคภูมิ รัตนจิรานุกูล และ อรวรรณวิรัลห เวชยันต, 2551; ทิพวรรณ        

ประภามณฑล, ธัญภรณ เกิดนอย และ นิสา พักตรวิไล, 2552 ;  ศุทธินีดนตรี, สัญญาทุมตะขบ, พิภพ              

ชํานิวิกัยพงศ และ ศุภลักษณ  หนอยสุยะ, 2554  ; นิอร สิริมงคลเลิศกุล  และ ศราวุฒิ พงษลี้รัตน, 2556)          

ในอีกมิติหนึ่งพบวาเกษตรกรไดนําตัวเขาติดอยูในวงจรหวงโซอุปสงค-อุปทานการคาขาวโพดท่ีตองการเพิ่ม

ผลผลิตขาวโพดใหทนัตอความตองการของลูกคา (โรงสี) ใหไดมากทีส่ดุ ถงึแมวาในบางปการผลติ จะมรีายได   

ที่ไมคุ มทุนจากการเพาะปลูกขาวก็ตาม ประเด็นปญหานี้เชื่อมโยงไปสูปญหาการเปนหนี้สินทั้งในและ             

นอกระบบของเกษตรกรหลายรายในพ้ืนที ่สอดคลองกบัการศึกษาของ เขมรฐั เถลิงศร ีและสทิธิเดช พงศกจิวรสนิ 

(2553) ที่ไดสรุปวาการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว ในลักษณะพืชเศรษฐกิจ (Cash-Crop) นั้นไมไดทําใหปญหา

ความยากจนไดรับการแกไข และยังเปนการดึงใหเกษตรกรเขาไปติดในวงจรอุบาทวของความยากจนที่ยาก

จะหลุดพน นอกจากน้ียังเปนตัวเรงใหปญหาความไมเทาเทียมในภาคชนบทใหทวีความรุนแรงและยากจะ

เยียวยาในระยะยาวและพบวาเกษตรกรมีแนวโนมของการกูเงินนอกระบบเพื่อการลงทุนมากยิ่งข้ึนดวย            

ดงันัน้จะเหน็ไดวาจากความตองการขาวโพดเลีย้งสตัวอยางไมจาํกดันี ้ทาํใหผูผลิตหรอืเกษตรกรตองการเพิม่

ผลผลติดวยการขยายพ้ืนทีเ่พาะปลกูในพืน้ทีป่า ซึง่เปนการเพ่ิมรายไดใหแกตนเองและครอบครัวและเปนสวนหน่ึง

ที่ทําใหเกษตรกรเขาไปติดในวงจรอุบาทวของความยากจนที่ยากจะหลุดพนอีกดวย

สรุป
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี

 1. เกษตรกรท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในพื้นที่ ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย มีตนทุน

ในการปลกูขาวโพดเล้ียงสตัวโดยรวมเฉล่ียอยูที ่33,0 56.43 บาทตอไร ตอรอบการปลูก โดยตนทนุสวนมากจะ

เปนคาแรงในการดูแลขาวโพดมากท่ีสุด คือ 24,000 บาทตอไร คิดเปนรอยละ72.60 รองลงมาคือตนทุนคาใช

จายในการขนสงอยูที่ 7,250 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 21.93
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 2. ความสามารถในการผลิตขาวโพดเล้ียงสตัวหรอือปุทานในพ้ืนทีต่าํบลวาวีนี ้สามารถผลิตขาวโพด

เล้ียงสัตวจากการปลูกไดเพียง 10,000 กิโลกรัมตอรอบการปลูกตอครัวเรือนเทานั้น ซึ่งโดยรวมของพ้ืนที่       

ตาํบลวาวีแลว มกีาํลงัการผลิตขาวโพดเล้ียงสตัวเพือ่ตอบสนองตออปุสงคไดประมาณ156,860,000 กโิลกรัม

ตอปเทาน้ันหรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึงวา ความตองการขาวโพดเล้ียงสัตว หรือ อุปสงคนั้นมีจํานวนไมจํากัด      

ในขณะที่การผลิตหรืออุปทานในพ้ืนที่ ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายนั้นมีจํากัด

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

       เพื่อปองกันการขยายพ้ืนที่อยางไมจํากัดนี้ ภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชที่ดินบนพื้นที่สูงควร

มกีารวางแผนการใชประโยชนทีด่นิอยางย่ังยนืพรอมกับใหความรูเกีย่วกับการอนุรกัษดนิแกเกษตรกรเพ่ือลด

การขยายพ้ืนที่เกษตรในพ้ืนที่ปาและควรมีการใหความรูแกเกษตรกรในการเพ่ิมผลผลิตโดยไมตองเพ่ิมพ้ืนที่

ปลูกดวยการใหความรูทางดานการเกษตรและควรเปนการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพืชทดแทนหรือยั่งยืนที่เหมาะสมกับสภาพกับพ้ืนที่เพื่อการสงเสริมการใช

ประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน ลดการขยายพ้ืนที่ดวยการเผาปา และลดปญหาสิ่งแวดลอมอีกดวย
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