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จํานวนทั้งสิ้น 500 คนสถิติที่ใชไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย
ผลการวิจยั พบวา 1) ตนทุนในสวนคาแรงในการดูแลขาวโพดมีคา สูงทีส่ ดุ คือ 24,000 บาทตอไร คิดเปนรอยละ
72.60 รองลงมาเปนตนทุนคาใชจายในการขนสงอยูที่ 7,250 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 21.93 ตามลําดับ
2) การซือ้ ขายขาวโพดเลีย้ งสัตวในพืน้ ทีต่ าํ บลวาวีมมี ลู คาทีค่ อ นขางสูง โดยความตองการหรืออุปสงคขา วโพด
เลี้ยงสัตวมีจํานวนไมจํากัด ในขณะที่อุปทาน หรือความสามารถในการเพาะปลูกเพื่อผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
ของเกษตรกรเฉลี่ย 2074 อยูที่ 10,000 กิโลกรัมตอรอบการปลูกตอครัวเรือน ดังนั้นตําบลวาวีสามารถผลิต
ขาวโพดเลี้ยงสัตวไดประมาณ 156,860,000 กิโลกรัมตอปซึ่งก็ยังไมเพียงพอที่จะสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาได ดังนัน้ เพือ่ เปนการเพิม่ เติมกําลังผลิตขาวโพดเลีย้ งสัตวใหเพียงพอตอความตองการ
ของตลาด เกษตรกรจึงทําการขยายพืน้ ทีป่ ลูก ดังนัน้ เพือ่ ปองกันการขยายพืน้ ทีอ่ ยางไมจาํ กัดนี้ ภาคสวนตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการใชที่ดินบนพื้นที่สูงควรมีการวางแผนการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืนพรอมกับใหความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษดินแกเกษตรกรเพื่อลดการขยายพื้นที่เกษตรในพื้นที่ปา

คําสําคัญ
ตนทุน อุปสงคและอุปทาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว 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
ป ญ หาหมอกควั น อั น เกิ ด จากการเผาในพื้ น ที่ สู ง เพื่ อ เตรี ย มพื้ น ที่ สํ า หรั บ การปลู ก พื ช ในฤดู ฝ น
(ศุทธินดี นตรี, สัญญาทุมตะขบ, พิภพ ชํานิวกิ ยั พงศ และ ศุภลักษณ หนอยสุยะ (2554) นิอร สิรมิ งคลเลิศกุล
และ ศราวุฒิ พงษลี้รัตน(2556) และ นิอร สิริมงคลเลิศกุล และ สุรีรัตน กองวี (2557)โดยสวนใหญจะเปน
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่สามารถเก็บเกี่ยวไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งมักจะเปนการผลิต
เพือ่ ปอนเขาสูก ระบวนการแปรรูปเปนอาหารสัตว จากรายงานสถานการณและแนวโนมการผลิตขาวโพดไทย
พบวาในอุตสาหกรรมอาหารสัตวไทย ใชขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนวัตถุดิบมากถึงรอยละ 50 (เอมอร อังสุรัตน,
ชูศักดิ์ จอมพุก, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ณัฐพล พจนาประเสริฐ และ อัจฉรา ปทุมนา, 2555) นอกจากนี้
จากรายงานของสํานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) ไดกลาวถึงสถานการณ
ความตองการขาวโพดเลี้ยงสัตวในตลาดโลกและตลาดในประเทศไทยไววา ดานความตองการใชขาวโพด
เลี้ยงสัตวของตลาดโลกมีความตองการสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเห็นไดจาก ป พ.ศ. 2557/58 มีความตองการขาวโพด
เลี้ยงสัตวจํานวน 971.81 ลานตันซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 953.98 ลานตัน ในป พ.ศ. 2556/57 รอยละ 1.87
ทั้งนี้เนือ่ งจากสหรัฐอเมริกามีความตองการใชขา วโพดเลีย้ งสัตวเพิม่ ขึน้ จาก 295.39 ลานตัน ในป พ.ศ. 2556/57
เปน 302.53 ลานตัน ในป พ.ศ. 2557/58 หรือเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.42 โดยนําขาวโพดเลีย้ งสัตวไปใชในอุตสาหกรรม
เอทานอลสําหรับความตองการขาวโพดเลี้ยงสัตวในตลาดของประเทศไทยนั้น จากป พ.ศ. 2557/58
ที่มีความตองการขาวโพดเลี้ยงสัตวอยูที่ 5.00 ลานตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 4.72 ลานตัน ในป พ.ศ. 2556/57
หรื อ ร อ ยละ 5.93 อย า งไรก็ ต ามแนวโน ม ความต อ งการข า วโพดลี้ ย งสั ต ว ยั ง คงสู ง ขึ้ น ทุ ก ป เนื่ อ งจาก
ภาคอุตสาหกรรมการเลีย้ งสัตวยงั คงขยายตัวเพิม่ ขึน้ ทําใหความตองการใชขาวโพดเลีย้ งสัตวเพือ่ เปนวัตถุดบิ
อาหารสัตวเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังนั้นจึงพบวา พื้นที่ปาทางภาคเหนือของประเทศไทยสวนใหญถูกบุกรุก
เพื่อการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวดังกลาวนี้สูงขึ้นทุกป (นิอร สิริมงคลเลิศกุล และ สุรีรัตน กองวี, 2557)
เกษตรกรมักจะบุกรุกพืน้ ทีป่ า ไมดว ยการเผาเพือ่ การขยายพืน้ ทีป่ ลูกขาวโพดเลีย้ งสัตวโดยเฉพาะในพืน้ ทีต่ น นํา้
ลาธาร (พื้นที่ลุมนํ้าชั้น1) สงผลใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมการชะลางพังทลายของดินและ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (เอมอร อังสุรตั น และคณะ, 2555) และกอใหเกิดปญหาหมอกควัน
อันเกิดจากการเผามาโดยตลอด (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)
จากการศึกษาของ นิอร สิรมิ งคลเลิศกุล และ สุรรี ตั น กองวี (2557) เพือ่ ศึกษาแนวโนมของการเปลีย่ น
การปลูกพืชชนิดอื่นแทนขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย พบวาเกษตรกรมีรายไดหลักจากการ
ปลูกขาวโพดเลีย้ งสัตว แตปจ จุบนั พบวารายไดเริม่ ลดลงแตตน ทุนการปลูกมีคา สูงมากขึน้ ดังนัน้ จึงมีแนวโนม
ที่เกษตรกรบนพื้นที่ปาจะขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มผลิตและเพิ่มรายไดใหเพียงพอตอคาใชจายในครอบครัว
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เขมรัฐ เถลิงศรี และ สิทธิเดช พงศกิจวรสิน (2555) ที่ทําการศึกษาหวงโซ
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การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน พบวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว นอกจากจะทําให
ปญหาความยากจนไมไดรบั การแกไขแลว ยังเปนการดึงใหเกษตรกรเขาไปติดในวงจรอุบาทวของความยากจน
ทีย่ ากจะหลุดพน และเปนตัวเรงใหปญ
 หาความไมเทาเทียมในภาคชนบทใหทวีความรุนแรงและยากจะเยียวยา
ในระยะยาว นอกจากนี้ยังพบวาการปลูกขาวโพดในจังหวัดนาน สวนหนึ่งเปนการปลูกในพื้นที่ตนนํ้า
โดยการบุกรุกและทําลายพืน้ ทีป่ า ซึง่ ไมเพียงสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสิง่ แวดลอมในพืน้ ที่ เชน สภาพดินกรด
การพั ง ทลายของหน า ดิ น ในระดั บ รุ น แรง การปนเป  อ นของสารเคมี ใ นนํ้ า และดิ น และภั ย ธรรมชาติ
แตยังสงผลกระทบถึงพื้นที่ปลายนํ้าในจังหวัดตางๆ เชน ปญหาอุทกภัยที่รุนแรงและถี่มากขึ้นอีกดวย ซึ่ง
ผลกระทบภายนอกทัง้ หลายเหลานี้ ยังไมไดถกู คิดรวมเปนตนทุนของนโยบายสงเสริมการปลูกขาวโพดเลีย้ งสัตว
แตอยางใด ผลการศึกษาของ นิอร สิรมิ งคลเลิศกุล และ สุรรี ตั น กองวี (2557) ยังแสดงใหเห็นวาปจจัยดานชุมชน
เปนปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจของเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู เลือกปลูกขาวโพดในระดับมาก กลาว คือ มีการปลูก
ตามๆ กันมาจากรุนสูรุนและตามผูนําชุมชน นอกจากนี้ยังพบวา เกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการทํา
การเกษตรที่ถูกตองโดยเฉพาะการใชปุยเคมีเกินความจําเปนซึ่งสงผลกระทบตอตนทุนสูงขึ้นดังจะเห็นไดวา
ปจจุบนั พืน้ ทีผ่ ลิตขาวโพดเลีย้ งสัตวในแหลงผลิตทีส่ าํ คัญของประเทศมีความอุดมสมบูรณของดินคอนขางตํา่
(จันทรจรัสเรี่ยวเดชะ, 2555) และยังพบวา เกษตรกรบนพื้นที่สูงนิยมใชวิธีเผาเปนการกําจัดวัชพืชหลังฤดู
เก็บเกี่ยวเพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับฤดูเพาะปลูกถัดไป โดยการเผาในพื้นที่เกษตรบนที่สูงนั้น มักจะขาดวิธี
การปองกันการลุกลามของไฟจึงทําใหไฟดังกลาวลุกลามเปนไฟปายากแกการควบคุม สงผลกระทบ
ตอคุณภาพอากาศและสิ่งแวดลอมอีกดวย (สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปาจังหวัดเชียงราย, 2555)
จะเห็นไดวาปจจัยหลักที่ทําใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงเลือกปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวนั้น คือปจจัยทาง
ดานสังคม (จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ, 2555) และมักใชการเผาเปนการเตรียมพื้นที่สําหรับการปลูกพืชดังกลาว
อยูเสมอ อยางไรก็ตามเกษตรกรสวนใหญยังขาดการวิเคราะหถึงแนวโนมและความตองการสําหรับขาวโพด
เลี้ยงสัตวในทองตลาด จึงทําใหขาดการเตรียมการและการวางแผนสําหรับการทําการเกษตรบนพื้นที่สูง
ตลอดจนการวางแผนการควบคุมการใชประโยชนทดี่ นิ ในพืน้ ทีป่ า ดังนัน้ จึงเปนทีม่ าของโครงการศึกษาหวงโซ
อุปสงคและอุปทานสําหรับการคาขาวโพดบนพืน้ ทีส่ งู กรณีศกึ ษา ตําบลวาวี จังหวัดเชียงรายเพือ่ ทําการศึกษา
วิเคราะห ตนทุน และอุปสงค อุปทานของการปลูกขาวโพดของเกษตรกรในพื้นที่ตําบลวาวี ซึ่งเปนพื้นที่พบวา
มีการพบจุดความรอน (Hotspot) สูงที่สุดในจังหวัดเชียงราย (นิอร สิริมงคลเลิศกุล และ ศราวุฒิ พงษลี้รัตน,
2556) และเพื่อเปนการเตรียมรับมือและวางแผนการดานการลงทุนและการรับซื้อขาวโพด ตลอดจน
การวางแผนดานการใชประโยชนที่ดินบนพื้นที่สูงนี้ตอไป

วัตถุประสงค
1. ศึกษาตนทุนในการปลูกขาวโพดของเกษตรกร ในพืน้ ทีต่ าํ บลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
2. ศึกษาอุปสงคและอุปทานของขาวโพดเลีย้ งสัตวในพืน้ ทีต่ าํ บลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจยั นี้ มุง ศึกษาตนทุนในการปลูกขาวโพดอุปสงคและอุปทานของขาวโพดเลีย้ งสัตวในพืน้ ที่
ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้การเพาะปลูกขาวโพดของเกษตรกรในพื้นที่ตําบลวาวี
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายเปนหวงโซอุปสงคและอุปทาน ที่สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอมในพืน้ ทีอ่ ยางมาก และมีแนวโนมทีเ่ กษตรกรจะเพิม่ กําลังผลิต ดวยวิธกี ารขยายพืน้ ที่ ขณะทีต่ วั แปร
ทางดานอุปสงคของขาวโพดมีไมจาํ กัด จึงเปนตัวผลักดันใหเกษตรกรในพืน้ ทีย่ งั คงเพาะปลูกขาวโพดอยางตอเนือ่ ง
ซึ่งตัวแปรที่ไดกลาวมานั้น คณะผูวิจัยจึงนํามาเปนกรอบแนวความคิดที่ใชในการศึกษาวิจัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1:กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ เกษตรกรผูป ลูกขาวโพดทีอ่ าศัยอยูใ นเขตตําบลวาวี อําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย ปจจุบนั เขตการปกครองในพืน้ ทีต่ าํ บลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย มีจาํ นวนประชากร
ทัง้ สิน้ 23,427 คน แยกเปนชาย 11,943 คน หญิง 11,484 คน และมีจาํ นวนครัวเรือน รวมทัง้ สิน้ 7,843 ครัวเรือน
2. กลุมตัวอยาง
การคัดเลือกกลุม ตัวอยางในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ใชวธิ กี ารสุม ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) กับเกษตรกรผูป ลูกขาวโพดซึง่ ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายแบงเขตการปกครองออกเปน
25 หมูบ า น และประกอบกับพืน้ ทีศ่ กึ ษาไมมรี ายงานสถิตจิ าํ นวนเกษตรกรผูป ลูกขาวโพดทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษร
เพราะเปนพื้นที่ๆ ไมมีเอกสารสิทธิ์ ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงกําหนดสัดสวน จํานวนกลุมตัวอยางเกษตรกร
ผูป ลูกขาวโพดจํานวนเทากันคือ หมูบ า นละ 20 ตัวอยางตอคน รวมทัง้ สิน้ 500 ตัวอยางตอคน โดยคณะผูว จิ ยั
ไดกาํ หนดหลักเกณฑในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม ตัวอยางดวยวิธกี ารสุม ตัวอยางแบบเจาะจง
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ดังนี้ คือ 1) ประกอบอาชีพทําไรขาวโพด 2) สมัครใจใหขอมูล 3) เปนหัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือน
ที่ปลูกขาวโพด และ 4) เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามครัวเรือนละ 1 คน เทานั้น (หมูบานละ 20 ครัวเรือน)
3. พื้นที่ศึกษา
พืน้ ทีใ่ นการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายซึง่ ในปจจุบนั อยูใ นเขต
พื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลวาวี มีจํานวนประชากร รวมทั้งสิ้น 23,427 คน แบงเขต
การปกครองออกเปน 25 หมูบ า นหลัก ประชาชนสวนใหญทอี่ าศัยในตําบลวาวีเปนชาวเขามีทงั้ หมด 7 ชนเผา
ไดแกอาขาจีน (ยูนาน) ปากาญอ (กระเหรี่ยง) มูเซอ (ลาหู) เยา (เมี่ยง) ลีซอ (ลีซู) และไทยใหญ
4. เครื่องมือในการเก็บตัวอยาง
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษาในครัง้ นีค้ อื แบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปดโดยมุง ประเด็น
ทีจ่ ะสอบถามตามวัตถุประสงคการวิจยั เปนหลักเนือ้ หาในแบบสอบถามประกอบดวยขอคําถามทัง้ หมด 3 สวน
ไดแก
สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2: จํานวนพื้นที่และผลผลิตที่ไดในการปลูกขาวโพดในพื้นที่ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย
สวนที่ 3: ตนทุนและรายไดจากการปลูกขาวโพดในพืน้ ทีต่ าํ บลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
แบบสอบถามที่สรางขึ้นนี้ ไดมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ดวยการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อทําการตรวจสอบ แกไข และปรับปรุง
เนื้อหาและขอคําถามใหครอบคลุมกับสิ่งที่ตองการศึกษาและใหตรงตามวัตถุประสงคงานวิจัย หลังจากนั้น
ทําการหาคาความเชื่อมั่นหรือความนาเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแกไข
เรียบรอยแลวไปทําการทดสอบ (Try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง 30 คน
จากนั้นนําแบบสอบถามมาตรวจสอบใหคะแนนและนําไปหาคาทางสถิติเพื่อทดสอบหาความเชื่อมั่นของ
ขอคําถามโดยวิธหี าคาสัมประสิทธิแ์ อลฟาของคอรนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยผลการทดสอบ
ความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยรวมอยูที่ 0.861
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม คณะผูวิจัยไดดําเนินการนําแบบสอบถามที่ผานการ
ตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบสอบถามและนํามาวิเคราะหขอ มูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ โดยสถิตทิ เี่ ลือกใชไดแก สถิตเิ ชิงพรรณนา ประกอบดวยการแจกแจงความถี่ คารอยละ และคาเฉลีย่
เพื่อทําการบรรยายการศึกษาและสําหรับการวิเคราะหตนทุนการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดประยุกต
ใชทฤษฎีการวิเคราะหตนทุนและงบประมาณการดําเนินงาน โดยทฤษฎีการวิเคราะหตนทุนทางโลจิสติกส
ในการวิเคราะหขอ มูลตนทุนการผลิตตัง้ แตการเตรียมพืน้ ทีป่ ลูกจนถึงการขายใหกบั ลูกคา (โรงสี) เพือ่ วิเคราะห
ความคุม คาของการเพาะปลูกขาวโพดเลีย้ งสัตว รวมทัง้ การศึกษาและวิเคราะหอปุ สงคและอุปทานของขาวโพด
เลี้ยงสัตว โดยการเปรียบเทียบความตองการของลูกคา (โรงสี) กับความสามารถในการผลิตของเกษตรกร
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เพือ่ เปรียบเทียบความเหมาะสมในการเพาะปลูกขาวโพดเลีย้ งสัตว ทัง้ นีส้ ตู รทีใ่ ชวเิ คราะหตน ทุนจะเปนตนทุน
รวมเฉลีย่ ของการผลิต (Average Total-Cost: ATC) ซึง่ คํานวณไดจากผลรวมของตนทุนคงทีเ่ ฉลีย่ (Average
Fixed Cost: AFC) กับตนทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost: AVC) (บุษบา พฤษษาพันธุรัตน, 2552)
ดังสมการที่ (1)
ATC = AFC + AVC
……………………….สมการที่ (1)
โดยที่ ATC
คือ ตนทุนรวมเฉลี่ย (Average Total-Cost)
AFC
คือ ตนทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost)
AVC
คือ ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost)

ผลการวิจัย
1. วัตถุประสงคขอที่ 1 ศึกษาตนทุนในการปลูกขาวโพดของเกษตรกร ในพื้นที่ตําบลวาวี
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
จากการศึกษาและวิเคราะหตนทุนการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งมีการเพาะปลูกทั้งหมด
2 รอบตอป โดยรอบที่ 1 ทําการเพาะปลูกตั้งแตเดือนมิถุนายน เก็บเกี่ยวผลผลิตชวงปลายเดือนสิงหาคม
ถึงตนเดือนกันยายน รอบที่ 2 ทําการเพาะปลูก ตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน เก็บเกีย่ วผลผลิตชวงปลายเดือนกุมภาพันธ
ถึงตนเดือนมีนาคมผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไมมีคาใชจายในการบริหารจัดการ หรือคาใชจายในการ
เชาพืน้ ทีเ่ พาะปลูก หรือเรียกวาไมมคี า ตนทุนคงทีเ่ ฉลีย่ (Average Fixed Cost: AFC) นัน้ เอง แตเมือ่ พิจารณา
ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost: AVC) แลวพบวาคาแรงในการดูแลขาวโพดเลี้ยงสัตว
มีคาสูงที่สุด คือ 24,000 บาทตอไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 72.60 รองลงมาเปนตนทุนคาใชจายในการขนสง
อยูที่ 7,250 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 21.93 ดังตารางที่ 1จะเห็นไดวาตนทุนในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
สวนใหญเกิดจากตนทุนการดูแล และตนทุนการขนสงขาวโพดเลี้ยงสัตวไปยังจุดรับซื้อ (โรงสี)
ตารางที่ 1
ตนทุนผันแปรเฉลีย่ ของการเพาะปลูกขาวโพดเลีย้ งสัตวของเกษตรกร ในพืน้ ทีต่ าํ บลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
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จากขอมูลทัง้ หมดทําใหเราสามารถคํานวณหาตนทุนรวมเฉลีย่ (Average Total-Cost: ATC) ไดดว ยการแทน
คาตางๆ ในสมการที่ (1)
ATC = AFC + AVC
…………..….สมการที่ (1)
โดยที่ ATC คือ ตนทุนรวมเฉลี่ย โดยสูตรที่ใชวิเคราะหตนทุนการผลิต
AFC = 0 (เนือ่ งจากเกษตรกรไมมคี า ใชจา ยในการบริหารจัดการ หรือคาใชจา ยในการเชา
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 ในสมาการที่ (1)
ATC = 0 + 33,056.43 = 33,056.43บาท
ดังนั้น พบวาเกษตรกรปลูกขาวโพดลี้ยงสัตวมีตนทุนรวมเฉลี่ยอยูที่ 33,056 บาท ตอไรตอรอบ
การปลูก
2. วัตถุประสงคขอที่ 2 ศึกษาอุปสงคและอุปทานของขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ตําบลวาวี
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
จากการศึกษาและวิเคราะหอุปสงคและอุปทานของขาวโพดเลี้ยงสัตวพบวาลูกคา (โรงสี)
มีความตองการขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ไมจํากัด หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งวามีอุปสงคที่ไมจํากัดนั่นเอง ในขณะที่
อุปทาน หรือความสามารถในการเพาะปลูกเพือ่ ผลิตขาวโพดเลีย้ งสัตวของเกษตรกรเฉลีย่ อยูท ี่ 10,000 กิโลกรัม
ตอรอบการปลูกตอครัวเรือน สามารถเพาะปลูกได 2 รอบตอป โดยตําบลวาวีมที งั้ หมด 7,807 ครัวเรือน ดังนัน้
ในพืน้ ทีข่ องตําบลวาวีสามารถผลิตขาวโพดเลีย้ งสัตวไดประมาณ 156,140,000 กิโลกรัมตอป ซึง่ สามารถแสดง
ไดดังตารางที่ 2 แตอยางไรก็ตามก็ยังไมเพียงพอที่จะสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาได ทําให
เกษตรกรตองเพิ่มกําลังการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยการขยายพื้นที่เพาะปลูกมากยิ่งขึ้น
ตารางที่ 2
การเปรียบเทียบอุปสงคและอุปทานของขาวโพดเลีย้ งสัตวในพืน้ ทีต่ าํ บลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลจากการศึกษาและวิเคราะหตนทุนในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร
ในพื้นที่ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
ในขั้นตอนนี้พบวา ตนทุนในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรมีตนทุนรวมเฉลี่ย
อยูท ี่ 33,0 56.43 บาทตอไรตอ รอบการปลูก โดยตนทุนคาแรงในการดูแลขาวโพดมีคา สูงทีส่ ดุ คือ 24,000 บาท
ตอไร คิดเปนรอยละ72.60 ซึ่งจะเห็นไดวาเปนสัดสวนของตนทุนที่สูง เนื่องจากเกษตรกรตองใชระยะเวลา
ในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้งหมด ประมาณ 4 เดือนตอรอบการปลูก ทําใหเกิดตนทุนคาแรงในการดูแล
การปลูกทีส่ งู (โดยมีคา ใชจา ยปุย เคมีหวานหลังงอกมากทีส่ ดุ รองลงมาคือปุย เคมีรองพืน้ และสารกําจัดวัชพืช
(แตเปนวัสดุเกษตรทีใ่ ชบอ ยทีส่ ดุ ) ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ สาวิตรมีจยุ และ พิชยั สุรพรไพบูลย (2551)
ที่ไดแสดงใหเห็นวาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนาน มีรายไดหลักจากขาวโพดมานานเกิน 10 ปโดยใชความรู
ทีถ่ า ยทอดกันมาและใชแรงงานในครอบครัวเปนหลักสังคมเกษตรทีป่ ลูกขาวโพดยังมีการพึง่ พาอาศัยกันและ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ งถิน่ พืน้ ทีป่ ลูกสวนใหญไมมเี อกสารสิทธิท์ ดี่ นิ ทํากิน โดยตนทุนสวนใหญจะ
เปนคาใชจายเกี่ยวกับการดูแลขาวโพด อันไดแกคาปุยเคมี และสารกําจัดวัชพืช เชนเดียวกันกับการศึกษา
ของ เขมรัฐ เถลิงศรี และ สิทธิเดช พงศกจิ วรสิน (2555) ซึง่ ไดแสดงใหเห็นวาเกษตรทีป่ ลูกขาวโพดบนพืน้ ทีล่ าดชัน
นั้นมีความตองการพื้นที่ในการปลูกมากกวาพื้นที่ราบ ทั้งนี้เนื่องจากความอุดมสมบรูณของดิน นอกจากนี้
ผลการศึกษายังพบวา เกษตรกรไมไดรวยขึน้ จากการปลูกขาวโพดในระยะเวลาทีผ่ า นมาและพบวาบางปราคา
ขาวโพดจะสูงถึงกิโลกรัมละ 8 บาทจากเดิมป พ.ศ. 2547 ราคาไมเกิน 5 บาทตอกิโลกรัม แตเนื่องจากตนทุน
ดานการดูแลรักษาขาวโพดจนถึงเก็บเกี่ยวนั้นคอนขางสูง จึงทําใหเหลือเงินพอเพียงสําหรับคาใชจายใน
ครอบครัวเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากตนทุนในการซื้อปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีราคาสูง ดังนั้นถาหากยังไม
สามารถลดคาใชจายหรือตนทุนในสวนนี้ลงได เกษตรที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพื้นที่สูงก็ยังจะตองประสบ
กับปญหาการลงทุนทีไ่ มคมุ คาตอไป อยางไรก็ตามทางออกของการปลูกพืชเชิงเดีย่ วบนพืน้ ทีส่ งู นัน้ มีงานวิจยั
หลายชิน้ ทีไ่ ดเสนอแนวทางในการแกปญ
 หาดังกลาวไวแลว เชน การปลูกพืชแบบผสมผสานเพือ่ เปนการสราง
รายไดทมี่ นั่ คงและเปนการทําลายหนาดินใหนอ ยทีส่ ดุ (บุญเทียม เลิศศุภวิทยนภา, 2552) เชน การแบงพืน้ ที่
เพื่อปลูกพืชยืนตนผสมกับการปลูกขาวโพด ดังเชน อําเภอนานอยและนาหมื่น จังหวัดนาน โดยเกษตรกรได
ทําการแบงพืน้ ทีเ่ พือ่ ปลูกยางพารา และลดพืน้ ทีป่ ลูกขาวโพดลง เปนตน หรืออาจเปนการปรับปรุงคุณภาพดิน
ดวยการปลูกขาวโพดเหลือ่ มพืชตระกูลถัว่ ซึง่ พบวาการปลูกขาวโพดเหลือ่ มดวยถัว่ แปะยีกอ นเก็บเกีย่ วขาวโพด
30 วัน สงผลใหปริมาณวัชพืชเกิดขึน้ ไดนอ ยทีส่ ดุ (สนัน่ เผือกไร, 2551) ดังนัน้ จะเห็นไดวา ตนทุนสวนใหญของ
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพื้นที่สูงนั้น คือ คาแรงสําหรับการดูแลขาวโพด รองลงมา คือ ปุยเคมีรองพื้น
และสารกําจัดวัชพืช
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2. ผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลอุปสงคและอุปทานของขาวโพดเลี้ยงสัตวของ
เกษตรกรในพื้นที่ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
จากผลการศึกษาพบวา ในหวงโซอุปสงคและอุปทานของขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ศึกษานี้
มี อุ ป สงค (ความต อ งการ) ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ข องลู ก ค า (โรงสี ) ที่ ร ะบุ ว  า มี ค วามต อ งการที่ ไ ม จํ า กั ด
ในขณะทีค่ วามสามารถในการผลิตหรืออุปทานในพืน้ ทีต่ าํ บลวาวีนี้ สามารถผลิตขาวโพดเลีย้ งสัตวเพือ่ ตอบสนอง
ตออุปสงคไดประมาณ 156,860,000 กิโลกรัมตอปเทานัน้ จะเห็นไดวา อุปทานทีน่ อ ยกวาอุปสงคนที้ าํ ใหลกู คา
หาซือ้ ขาวโพดเลีย้ งสัตวจากพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ดวย อยางไรก็ตามพบวา เกษตรกรในพืน้ ทีต่ าํ บลวาวีสามารถผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวจากการปลูกไดเพียง 10,000 กิโลกรัมตอรอบการปลูกตอครัวเรือน จึงเปนเหตุใหเกษตรกรตองการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดจากการขายขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งสวน
ใหญมกั จะขยายพืน้ ทีโ่ ดยการบุกรุกแผวถางพืน้ ทีป่ า ดวยการเผา อันสงผลกระทบตอระบบนิเวศนทางธรรมชาติ
ถูกทําลายอยางตอเนื่อง นอกจากนี้การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับการปลูกขาวโพดนี้ยังเปนสาเหตุหลัก
ทีก่ อ ใหเกิดปญหาหมอกควันอันสงผลกระทบตอคุณภาพอากาศและสุขภาวะของประชาชนอีกดวย (เจียมใจ
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-อุปทานการคาขาวโพดที่ตองการเพิ่ม
ผลผลิตขาวโพดใหทนั ตอความตองการของลูกคา (โรงสี) ใหไดมากทีส่ ดุ ถึงแมวา ในบางปการผลิต จะมีรายได
ที่ไมคุมทุนจากการเพาะปลูกขาวก็ตาม ประเด็นปญหานี้เชื่อมโยงไปสูปญหาการเปนหนี้สินทั้งในและ
นอกระบบของเกษตรกรหลายรายในพืน้ ที่ สอดคลองกับการศึกษาของ เขมรัฐ เถลิงศรี และสิทธิเดช พงศกจิ วรสิน
(2553) ที่ไดสรุปวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ในลักษณะพืชเศรษฐกิจ (Cash-Crop) นั้นไมไดทําใหปญหา
ความยากจนไดรับการแกไข และยังเปนการดึงใหเกษตรกรเขาไปติดในวงจรอุบาทวของความยากจนที่ยาก
จะหลุดพน นอกจากนี้ยังเปนตัวเรงใหปญหาความไมเทาเทียมในภาคชนบทใหทวีความรุนแรงและยากจะ
เยียวยาในระยะยาวและพบวาเกษตรกรมีแนวโนมของการกูเงินนอกระบบเพื่อการลงทุนมากยิ่งขึ้นดวย
ดังนัน้ จะเห็นไดวา จากความตองการขาวโพดเลีย้ งสัตวอยางไมจาํ กัดนี้ ทําใหผผู ลิตหรือเกษตรกรตองการเพิม่
ผลผลิตดวยการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกในพืน้ ทีป่ า ซึง่ เปนการเพิม่ รายไดใหแกตนเองและครอบครัวและเปนสวนหนึง่
ที่ทําใหเกษตรกรเขาไปติดในวงจรอุบาทวของความยากจนที่ยากจะหลุดพนอีกดวย

สรุป
จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เกษตรกรที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย มีตนทุน
ในการปลูกขาวโพดเลีย้ งสัตวโดยรวมเฉลีย่ อยูท ี่ 33,0 56.43 บาทตอไร ตอรอบการปลูก โดยตนทุนสวนมากจะ
เปนคาแรงในการดูแลขาวโพดมากที่สุด คือ 24,000 บาทตอไร คิดเปนรอยละ72.60 รองลงมาคือตนทุนคาใช
จายในการขนสงอยูที่ 7,250 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 21.93
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2. ความสามารถในการผลิตขาวโพดเลีย้ งสัตวหรืออุปทานในพืน้ ทีต่ าํ บลวาวีนี้ สามารถผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวจากการปลูกไดเพียง 10,000 กิโลกรัมตอรอบการปลูกตอครัวเรือนเทานั้น ซึ่งโดยรวมของพื้นที่
ตําบลวาวีแลว มีกาํ ลังการผลิตขาวโพดเลีย้ งสัตวเพือ่ ตอบสนองตออุปสงคไดประมาณ156,860,000 กิโลกรัม
ตอปเทานั้นหรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา ความตองการขาวโพดเลี้ยงสัตว หรือ อุปสงคนั้นมีจํานวนไมจํากัด
ในขณะที่การผลิตหรืออุปทานในพื้นที่ ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายนั้นมีจํากัด
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
เพื่อปองกันการขยายพื้นที่อยางไมจํากัดนี้ ภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชที่ดินบนพื้นที่สูงควร
มีการวางแผนการใชประโยชนทดี่ นิ อยางยัง่ ยืนพรอมกับใหความรูเ กีย่ วกับการอนุรกั ษดนิ แกเกษตรกรเพือ่ ลด
การขยายพื้นที่เกษตรในพื้นที่ปาและควรมีการใหความรูแกเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตโดยไมตองเพิ่มพื้นที่
ปลูกดวยการใหความรูทางดานการเกษตรและควรเปนการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพืชทดแทนหรือยั่งยืนที่เหมาะสมกับสภาพกับพื้นที่เพื่อการสงเสริมการใช
ประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน ลดการขยายพื้นที่ดวยการเผาปา และลดปญหาสิ่งแวดลอมอีกดวย
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