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บทคัดยอ
  โครงการวจิยัน้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือ ศกึษาปจจยัท่ีสงผลตอการตดัสนิใจปลกูขาวโพด และศกึษาความตองการ
ของเกษตรกรในการเลอืกปลกูพืชชนดิอืน่แทนการปลูกขาวโพด กลุมตวัอยางท่ีใชวิจยั คอื กลุมเกษตรกรผูปลกูขาวโพด
ในพ้ืนท่ีตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จํานวนท้ังส้ิน 500 คน สถิติที่ใชไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบ
ดวย คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสถิตเิชงิอนมุานไดแก คาสถิต ิF-Test (One Way Anova) ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพด ในพ้ืนท่ีตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมพบวา 
ปจจัยลําดับแรกคือ ปจจัยดานชุมชน มีผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดในระดับมาก รองลงมาคือ ปจจัยดานพ้ืนท่ี
และสภาพแวดลอม ปจจยัดานเคร่ืองมอื อปุกรณ เคร่ืองจกัรกลสําหรับเพาะปลูกขาวโพด ปจจยัดานผลผลิตและราคา
มผีลตอการตัดสนิใจปลกูขาวโพดในระดับปานกลาง ขณะเดียวกันปจจยัดานแรงงาน ปจจยัดานตนทุนการผลิต และ
ปจจยัดานนโยบายรัฐมผีลตอการตัดสนิใจปลูกขาวโพดในระดับนอย นอกจากน้ียังพบวาเม่ือเปรียบเทียบปจจยัท่ีสง
ผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดพบวา  ปจจัยดานแรงงานสงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพด อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในดานความตองการท่ีจะปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกขาวโพด พบวาเกษตรกรสวนใหญมีความ
ตองการท่ีจะปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนการปลูกขาวโพด โดยใหเหตุผลวา การปลูกขาวโพดในปจจุบันมีตนทุนในการปลูก
เพ่ิมสูงขึ้นทุกป ราคาขาวโพดในแตละปการผลิตไมแนนอน และประสบปญหาขาดทุนตอเน่ืองมาหลายป  โดยพืชที่
เกษตรกรตองการปลกูแทนการปลูกขาวโพดลําดับแรกคอื ชา  รองลงมาคอื ยางพารา และกาแฟ คดิเปนรอยละ 57.00, 
29.00 และ 26.80 ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบวาเกษตรกรสวนใหญคิดเปนรอยละ 69.00 ยังคงตองการใหรัฐบาล
ชวยสนับสนุนกลาพันธุพืชใหแกเกษตรกร ดงัน้ันในการแกไขปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ือการปลูกขาวโพดน้ันรัฐบาล
จึงควรกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีท่ีปลูกขาวโพดบนพ้ืนท่ีสูงเปนพ้ืนท่ีพิเศษที่อนุญาตใหมีการปลูกพืชชนิดอื่นแทนขาวโพด
ได โดยรัฐบาลควรมีการสนับสนุนกลาพันธุตามความตองการของเกษตรกรและควรมีการใหความรูทั้งดานการผลิต
และการตลาดใหแกเกษตรกรดวย
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คําสําคัญ
  ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจปลูกพืช  ขาวโพด  ตําบลวาวี

Abstract
  The objective of this project is to study on the factors that effect to the decision making in maize 
cultivation and to study on the need of the farmers in crop production selection to replace maize cultivation. 
The sample group that used in this research are the maize farmers in Wawee sub-district, Mae-Sruai 
district, Chiang Rai province. The total number of farmers in the study area is 500 people. The statistical 
analysis tools used in this research are Descriptive Statistics consists of frequency, percentage, average 
and Inferential Statistics which is F-Test (One Way Anova).The result of the study shows that the first       
factor that effect to the decision making is related to the community that has great influence to the             
decision making in maize plantation. Secondly, the factor that related to the area and environment. 
Thirdly, the factors related to the production tools, crop yield and cost have influence to the decision 
making in middle level and the last factors are related to the labor force, investing budget and government 
policy has less influence. It was found that, among the factors listed above, the only factor related to the 
labor force has noticeable influence in statistical meaning at level 0f 0.05 and the majority of the farmers 
need to plant other crops rather than maize, due to currently the investing cost has become higher 
yearly, the cost of the maize yield is not stable in each year and cause money loss continuously for many 
years. The crops that the farmers want to plant instead of maizeare tea, rubber and coffee which are 
57.00%, 29.00 % and 26.80%, respectively. The results also show that 69.00% of the farmers still need 
support from the government for providing seeds. Therefore, in order to prevent illegal logging to forest 
area for agriculture activities, the government should define the agricultural area in hilly area which is 
allowed for agricultural activities of the local people to cultivate other crops instead of maize. The government 
should provide seeds by the need of the farmers, including production technique and marketing.

Keywords
  Factors Affecting in The Choice of Plantation, Maize Cultivation, Wawee Sub-District

บทนํา
  สืบเน่ืองจากจํานวนประชากรท่ีสูงเพ่ิมมากข้ึนในปจจุบัน สงผลตอความตองการท่ีดินเพ่ือการใชประโยชน
ทั้งเพ่ือการอยูอาศัยและเพ่ือการประกอบอาชีพ อยางไรก็ตามดวยท่ีดินท่ีมีอยูอยางจํากัดน้ี จึงทําใหเกิดปญหาตางๆ
อยางมากมาย เชน การบุกรุกพ้ืนท่ีปาและพ้ืนท่ีอนรุกัษ เปนตน ตวัอยางท่ีเดนชัดน้ีแสดงใหเห็นในบางพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ของประเทศไทย เชน จังหวัดเชียงราย ประชาชนบางสวนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีปาไดทําการบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ือตองการใช
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ประโยชนทีด่นิโดยเฉพาะอยางย่ิงเพ่ือการขยายพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีปา จากการศึกษาของ นอิร สริมิงคลเลศิกุล 
และ ศราวุฒิ พงษลี้รัตน (2555) แสดงใหเห็นวา ปญหาหมอกควันท่ีมักเกิดข้ึนในเดือนมีนาคมของทุกปนั้นมีสาเหตุ
หลกัเกิดจากการเผาในพ้ืนท่ีสงู และเปนการเผาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีปา อนัไดแก ขาวโพดและขาวไร ซึง่สอดคลอง
กับการศึกษาของ ศุทธินี ดนตรี สัญญา ทุมตะขบ พิภพ ชํานิวิกัยพงศ และศุภลักษณ หนอยสุยะ (2554) ที่ไดทําการ
ศึกษาความสัมพันธของการเผากับการใชประโยชนที่ดิน กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม พบวาพ้ืนท่ีเผาสวนใหญมี     
ความสัมพันธกับการปลูกขาวโพด และพ้ืนท่ีเผาสวนใหญมักเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีความสูง 600-800 เมตร และพ้ืนท่ี            
สวนใหญอยูในเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ
   อยางไรกต็ามพบวาในอดตีภาครฐัไดพยายามดําเนินการแกไขปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปาอนัจะเห็นไดจากมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2540 ไดเห็นชอบหลักการของ “แผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไม ระดับ
พ้ืนท่ี” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขเก่ียวกับปญหาการใชที่ดินในพ้ืนท่ีปาไมอยางมีระบบ และเปนการอนุรักษควบคู
กับการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยสงวนรักษาทรัพยากรปาไมที่เหลืออยู และฟนฟูทรัพยากรปาไมที่เส่ือมสภาพ จัดทําเปน
ระบบขอมลูปจจบุนัของพ้ืนท่ีปาไมโดยทําการสํารวจขอมลู การถือครองพ้ืนท่ีปาไมทกุประเภทในทุกจังหวัดท้ังประเทศ 
ซึง่นโยบายดังกลาวตองการตรวจสอบวาแตละจงัหวัดมพ้ืีนท่ีปาไมประเภทใดบางและมีสภาพปญหาอยางไร เพ่ือนาํ
ไปสูการจําแนกประเภทปญหาในแตละพ้ืนท่ี โดยดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีครอบครองขึ้นทะเบียนบุคคล เพ่ือนําขอมูล
มาจัดทําแผนปฏิบัติการเฉพาะแตละพ้ืนท่ีตอไป อยางไรก็ตามพบวาในสภาพพ้ืนท่ีจริงน้ันไดมีการบุกรุกพ้ืนท่ีปา        
เพ่ือทํากินเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิง เพ่ือปลูกพืชเชิงเด่ียวเพ่ือการพาณิชย โดยเฉพาะการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว 
(เขมรัฐ เถลิงศรี และ สิทธิเดช พงศกิจวรสิน, 2553) โดยมีนโยบายรับจํานําผลผลิตการเกษตรและการประกันราคา
พืชผลการเกษตรของรัฐบาลเปนตัวกระตุนหลัก จึงทําใหเกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ิมมากย่ิงขึ้น และจากรายงานการ
เสวนา เร่ือง “แนวเขตท่ีดินปาไม ครั้งท่ี 3” ที่ จัดขึ้นเม่ือ 4 มิถุนายน 2550 ณ จังหวัดเชียงใหม มีประเด็นท่ีเปนคําถาม
ที่ยังคงตองการคําตอบวา “ทําไมไมใหชาวบานปลูกปาเปนอาชีพ เปลี่ยนจากอาชีพปลูกกะหล่ํา ขาวโพด ใหมีอาชีพ
ปลูกตนปา รักษาปา ปาก็ฟนใหเขามีรายไดจากการปลูกปา” แตคําถามน้ียังคงตองการคําตอบวา อะไรคือแรงจูงใจ
หรอืปจจยัสาํคัญท่ีทาํให เกษตรกรเลอืกปลกูขาวโพดมากกวา พืชชนดิอืน่ๆ และถาหากไมปลกูขาวโพดแลว เกษตรกร
ตองการปลูกอะไร และทําไมจึงเลือกพืชชนิดนั้น ทั้งนี้เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการแกไขปญหาการใชที่ดินเพ่ือปลูก              
พืชเชิงเด่ียวในพ้ืนท่ีปาอันนํามาซ่ึงการเผาในท่ีโลงและเปนสาเหตุหลักของปญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของ
ประเทศไทย จากสถานการณดังกลาวจึงเปนท่ีมาของโครงการน้ี ที่ตองการศึกษาวา มีปจจัยใดท่ีสงผลใหเกษตรกร
ในพืน้ท่ีสงูเลอืกปลกูขาวโพดมากกวาพืชชนดิอืน่ และหากเปล่ียนการปลูกขาวโพดได  เกษตรกรตองการปลกูพืชชนดิ 
ดังน้ันในการศึกษาคร้ังน้ีจึงเลือกพ้ืนท่ีตําบลวาวี เปนกรณีศึกษาเน่ืองจาก เปนพ้ืนท่ีที่พบจุดความรอน (Hotspot)      
บนภาพถายดาวเทียมมากที่สุด โดยผลจากการศึกษานี้จะนําเสนอขอเท็จจริงอีกมุมหนึ่งที่สะทอนมาจากเกษตรกร 
เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการวางแผนดานนโยบายเพ่ือการใชประโยชนที่ดินในพื้นท่ีปา เพ่ือลดการเผาอัน
เปนสาเหตุหลักของปญหาหมอกควันตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือศกึษาปจจยัท่ีสงผลตอการตัดสนิใจปลกูขาวโพดบนพ้ืนท่ีสงู ตาํบลวาวี อาํเภอแมสรวย จงัหวัดเชยีงราย
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  2. เพ่ือศึกษาความตองการของเกษตรกรท่ีเลือกปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกขาวโพด ในพ้ืนท่ีตําบลวาวี 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
  1. ประชากร
          ประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูปลูกขาวโพดท่ีอาศัยอยูในเขตตําบลวาวี อําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งปจจุบันมีจํานวนประชากรรวมท้ังสิ้น 22,747 คน แยกเปนชาย 11,567 คน หญิง 11,180 คน 
จํานวนครัวเรือน 7,228 ครัวเรือน
  2. กลุมตัวอยาง
          เลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากการ
ตัดสินใจของคณะผูวิจัยเอง ลักษณะของกลุมที่เลือกเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยซึ่งการศึกษาวิจัยคร้ังนี้    
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คณะผูวิจยักําหนดกลุมตวัอยาง เปนเกษตรกรผูปลกูขาวโพดในเขตตําบลวาว ีอาํเภอแมสรวย จงัหวัดเชยีงราย จาํนวน 
25 หมูบาน แบงเปนหมูบานละ  20 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน  ทั้งน้ีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
จาํนวน 500 คน นี ้คณะผูวิจยัไดดาํเนินการเก็บแบบสอบถามดวยวิธีการเจาะจงกับเกษตรกรท่ีปลกูขาวโพดในแตละ
หมูบาน จาํนวน 20 คน นัน้ จะเลือกเก็บเพียงครัวเรือนละ 1 คน รวมไดจาํนวนครบหมูบานละ 20 คน รวมทัง้ส้ิน 500 คน
  3. พื้นท่ีศึกษา
   พ้ืนท่ีในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  ซึ่งในปจจุบันอยูในเขต
พ้ืนท่ีรบัผดิชอบขององคการบริหารสวนตําบลวาวี มจีาํนวนประชากรรวมทัง้สิน้ 22,747 คน แบงเขตการปกครองออก
เปน 25 หมูบานหลัก ประชาชนสวนใหญที่อาศัยในตําบลวาวีสวนใหญเปนชาวเขา มีทั้งหมด 7 ชนเผา อาขา จีน       
(ยูนาน) ปากาญอ (กระเหร่ียง) มูเซอ (ลาหู) เยา (เมี่ยง) ลีซอ (ลีซู) และ ไทยใหญ 
  4. เครื่องมือในการเก็บตัวอยาง
         เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ี คือ แบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปด โดยมุงประเด็นท่ีจะ
สอบถามตามวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลัก เน้ือหาในแบบสอบถามประกอบดวย ขอคําถามท้ังหมด 3 สวน ไดแก 
          สวนท่ี  1  :  ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูตอบแบบสอบถาม
          สวนท่ี   2  : ปจจยัท่ีสงผลตอการตัดสนิใจปลกูขาวโพด ในพ้ืนท่ีตาํบลวาวี อาํเภอแมสรวย จงัหวัดเชียงราย 
           สวนท่ี  3  : ความตองการของเกษตรกรในการเลือกปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกขาวโพดในพ้ืนท่ี            
ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
           โดยสวนท่ี 2  ซึ่งเปนเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพด ในพ้ืนท่ีตําบลวาวี อําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย 7 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอม ปจจัยดานตนทุนการผลิต (เงินทุน/
เมล็ดพันธุ/ปุย/สารเคมี) ปจจัยดานแรงงาน ปจจัยดานเคร่ืองมือ อุปกรณ เครื่องจักรกลสําหรับเพาะปลูกขาวโพด 
ปจจัยดานผลผลิตและราคา ปจจัยดานนโยบายรัฐ และปจจัยดานชุมชน ลักษณะของขอคําถามใชมาตรวัดตามวิธี 
Rating Scale มีเกณฑการแบงระดับความสําคัญของแตละปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพด ออกเปน            
5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด
            โดยแบบสอบถามดังกลาวไดเสนอใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพ่ือประเมินหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC 
= Index of Item-Objective Congruence) ของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โครงการศึกษาปจจัยท่ี
สงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดบนพ้ืนท่ีสูง กรณีศึกษา ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย วามีความ
เหมาะสม สอดคลอง และครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัยคร้ังนี้หรือไม ซึ่งผูเชี่ยวชาญเปนอาจารย นักวิชาการ           
ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งจากมหาวิทยาลัย และหนวยงานรัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ไดแก
     - ดร. พนม กุณาวงค อาจารยประจําคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
หัวหนาศูนยศึกษาการบริหารกิจการบานเมืองระดับทองถ่ิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
     - นายชิน  สมเจริญ  นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาศูนยปฏิบัติการไฟปา
เชียงราย  ศูนยปฏิบัติการไฟปาเชียงราย
     - นายปรีชา  ทองคําเอ่ียม ผูอํานวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา  สวนควบคุม
และปฏิบัติการไฟปา สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษที่ 15 จังหวัดเชียงราย
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   การพิจารณาตรวจสอบหาความเท่ียงตรงของเน้ือหา ดวยการวิเคราะหหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
คาดัชนคีวามสอดคลองตองมคีาต้ังแต 0.50 - 1.00 ถึงจะมคีาความเท่ียงตรงใชได หรือขอคาํถามน้ันๆ มคีวามสอดคลอง 
ครอบคลมุวตัถุประสงคการวิจยั ซึง่ผลการหาคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม พบวา ผลการประเมิน
คาดัชนีความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญโดยรวมอยูที่ 0.97 ซึ่งถือไดวา มีความเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงค
การศึกษา (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, 2552)
  5. การวิเคราะหขอมูล
   การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม คณะผูวิจัยไดดําเนินการนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบ
ความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบสอบถามมาบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร และใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ โดยสถิติที่นํามาวิเคราะหขอมูลมีทั้ง สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย คาความถ่ี 
คารอยละ คาเฉล่ีย และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก คาสถิติ F-Test (One Way Anova) กําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัย
  1. วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดในพ้ืนท่ีตําบลวาวี 
อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย
   ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพด ในพ้ืนท่ีตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย ในภาพรวมพบวา ปจจัยลําดับแรกคือ ปจจัยดานชุมชน มีผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดในระดับมาก      
รองลงมาคอื ปจจยัดานพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอม ปจจยัดานเคร่ืองมอื อปุกรณ เคร่ืองจกัรกลสําหรับเพาะปลูกขาวโพด 
ปจจัยดานผลผลิตและราคามีผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดในระดับปานกลาง ขณะเดียวกันปจจัยดานแรงงาน 
ปจจยัดานตนทุนการผลติ (เงินทนุ/เมลด็พันธุ/ปุย/สารเคม)ี และปจจยัดานนโยบายรัฐมผีลตอการตัดสนิใจปลกูขาวโพด
ในระดับนอย ดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 
ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดในพ้ืนท่ีตําบลวาวี อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย

 

   
1)     3.14 0.48 

2)     2.35 0.57 

3)     2.56 0.53 

4)     2.94 0.45 

5)     2.69 0.43 

6)     2.26 0.74 

7)     3.75 0.51 
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  เมือ่เปรยีบเทียบปจจยัท่ีสงผลตอการตัดสนิใจในการปลูกขาวโพด ในพ้ืนท่ีตาํบลวาวี อาํเภอแมสรวย จงัหวัด
เชียงรายจําแนกตามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางเกษตรกร ไดแก รายไดรวมตอเดือนของครอบครัว จํานวนสมาชิก
ในครอบครัว และระยะเวลาท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีตําบลวาวี พบวา กลุมตัวอยางเกษตรกรผูปลูกขาวโพดท่ีมีรายไดของ
ครอบครัวตอเดือนแตกตางกัน ใหความสําคัญตอนโยบายรัฐที่สงผลตอการตัดสินใจในการปลูกขาวโพดแตกตางกัน 
อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 กลุมตวัอยางเกษตรกรผูปลกูขาวโพดท่ีมจีาํนวนสมาชิกในครอบครัวแตกตาง
กัน ใหความสําคัญตอตนทุนการผลิต (เงินทุน/เมล็ดพันธุ/ปุย/สารเคมี) ที่สงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุมตัวอยางเกษตรกรผูปลูกขาวโพดท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในพ้ืนท่ี
ตําบลวาวีแตกตางกัน ใหความสําคัญตอดานตนทุนการผลิต (เงินทุน/เมล็ดพันธุ/ปุย/สารเคมี) และดานผลผลิตและ
ราคา ที่สงผลตอการตัดสินใจในการปลูกขาวโพดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
  2. วัตถุประสงคขอท่ี 2  เพื่อศึกษาความตองการของเกษตรกรในการเลือกปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน
การปลูกขาวโพด ในพื้นท่ีตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
   ผลการศึกษาความตองการของเกษตรกรในการเลือกปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกขาวโพดในพ้ืนท่ี   
ตําบลวาวีพบวา กลุมตัวอยางเกษตรกรผูปลูกขาวโพดในพ้ืนท่ีตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สวนใหญ
รอยละ 66 มคีวามตองการปลกูพืชชนดิอืน่แทนการปลูกขาวโพด โดยใหเหตุผลวา การเพาะปลูกขาวโพดในปจจบุนัน้ัน 
มีตนทุนในการเพาะปลูกเพ่ิมสูงขึ้นทุกป ราคาขาวโพดในแตละปการผลิตไมแนนอน ขาดทุนกับการปลูกขาวโพด       
มาหลายปตอเน่ือง อยากมีรายไดเพ่ิมเติม และผลผลิตขาวโพดไดนอย เปนตน
   พืชชนดิอ่ืนท่ีตองการปลูกแทนการปลูกขาวโพด พบวา  กลุมตวัอยางเกษตรกรผูปลกูขาวโพดสวนใหญ
รอยละ 57 มีความตองการท่ีจะปลูก ชา มากท่ีสุดเปนลําดับแรก รองลงมาคือ ยางพารา และกาแฟตามลําดับ โดย
ใหเหตุผลวา เปนพืชที่นาจะเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของตําบลวาวี ราคาผลผลิตของพืชดังกลาวคอนขางสูง 
และเปนพืชทีต่ลาดตองการ นอกจากน้ีพบวา เกษตรกรตองการความชวยเหลือ และการสนับสนนุจากภาครัฐโดยพบ
วา กลุมตวัอยางสวนใหญรอยละ 69 มคีวามตองการใหภาครัฐชวยเหลือ สนบัสนนุในดานกลาพันธุพืชเปนลาํดับแรก 
รองลงมาคือ การหาตลาดรองรับและการประกันราคาผลผลิตท่ีแนนอน ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
  1. ปจจัยท่ีสงผลตอการตดัสนิใจปลกูขาวโพดในพืน้ท่ีตาํบลวาว ีอําเภอแมสรวย  จังหวดัเชยีงราย
   ในสวนของปจจยัท่ีสงผลตอการตัดสนิใจปลกูขาวโพดของเกษตรกรในพ้ืนท่ีศกึษานัน้พบวา ปจจยัดาน
ชุมชน มีผลตอการตัดสินใจในการปลูกขาวโพดในระดับมาก ทั้งน้ีการปลูกขาวโพดถือวาเปนประเพณีทองถ่ินโดย   
สวนใหญทาํการสืบทอดวิถีการดํารงชวิีตดวยการปลูกขาวโพดเปนหลักถึงแมนวาบางปเกษตกรจะประสบกับปญหา
ขาดทุนเน่ืองจากราคาขายตกต่ําลง ประกอบกับผลผลติท่ีไดนอยลง ดงัน้ันจึงจาํเปนท่ีตองขยายพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก
เพ่ิมขึ้น  ซึ่งพ้ืนท่ีสวนใหญที่ทําการปลูกขาวโพดน้ันเปนพ้ืนท่ีปาซึ่งเปนพ้ืนท่ีของรัฐ  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
สาวิตร มีจุย และพิชัย สุรพรไพบูลย (2551) ที่ศึกษาทางเลือกระบบเกษตรท่ีเหมาะสม เพ่ือทดแทนการปลูกขาวโพด
บนพ้ืนท่ีลาดชันในพ้ืนท่ีอําเภอนานอย  เวียงสา สันติสุข และปว จังหวัดนาน พบวาเกษตรกรมีรายไดหลักจากการ
ปลกูขาวโพดมานานเกิน 10 ปโดยใชความรูทีถ่ายทอดกันมาและใชแรงงานในครอบครัวเปนหลัก สงัคมเกษตรท่ีปลกู
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ขาวโพดยังมีการพ่ึงพาอาศัยกันและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน พ้ืนท่ีปลูกสวนใหญไมมีเอกสารสิทธ์ิที่ดิน
ทํากิน
  2. ความตองการของเกษตรกรท่ีเลือกปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนการปลูกขาวโพด ในพื้นท่ี ตําบลวาวี 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
   สาํหรับความตองการของเกษตรกรท่ีเลือกปลูกพืชชนดิอ่ืนแทนการปลูกขาวโพดน้ัน สวนใหญเกษตกรมี
ความตองการปลูกชา มากที่สุดรองลงมาคือ ยางพาราและกาแฟตามลําดับทั้งนี้เน่ืองจากเปนพ้ืนที่สูงและมีสภาพ
อากาศท่ีเหมาะแกการปลูกชา อกีท้ังในพ้ืนท่ียังมบีางพ้ืนท่ีทีท่าํการปลูกชาแลวไดผลผลติและราคาคอนขางดี อยางไร
ก็ตามเน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญเปนผูมรีายไดนอยจึงหวังพ่ึงพาการชวยเหลือจากภาครัฐเขามาชวยสนับสนนุกลาพันธุ 
ความรูและการหาตลาดรองรับ การศึกษาน้ีสอดคลองกับการศึกษาของ บุญเทียม  เลิศศุภวิทยนภา (2552)                   
เพ่ือลดความเส่ียงของการปลูกขาวโพดบนพ้ืนท่ีลาดชันของจังหวัดนาน และพะเยา พบวาเกษตรกรสวนใหญตองการ
ปลูกยางพารามากท่ีสุดเน่ืองจากยางพารามีความแนนอนของราคาและยังคงเปนท่ีตองการของตลาดมาก รวมท้ัง  
ทุกพ้ืนท่ียังขาดการสนับสนุนองคความรูตลอดจนกลาพันธุตางๆ  จากภาครัฐ (กนกวรรณ จันทรกล่ัน, 2549)
   อยางไรก็ตามพ้ืนท่ีที่ทําการปลูกขาวโพดบนพ้ืนท่ีลาดชันน้ันสวนใหญเปนพ้ืนท่ีปา ไมเอ้ือตอการปลูก
พืชชนิดอื่นๆ จึงทําใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการเกษตรเขาไปสนับสนุนหรือจัดการเก่ียวกับการเกษตรไมได ดังน้ัน
เพ่ือลดปญหาการใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาดังกลาวควรมีการจัดเปนโซนเฉพาะสําหรับการปลูกพืชในระบบเกษตรผสม
ผสาน ซึง่ควรมกีารกําหนดพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกอยางชดัเจน เหมือนการศึกษาของ บญุเทียม  เลิศศภุวิทยนภา (2552) 
ทีท่าํการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในระบบเกษตรผสมผสาน เพ่ือลดความเส่ียงของการปลูกขาวโพดบนพ้ืนท่ีลาดชัน
ของจงัหวัดนาน และพะเยา โดยกําหนดบางสวนของพ้ืนท่ีขาวโพดเปนการปลูกยางพาราซ่ึงเปนพืชทีเ่กษตรกรยอมรับ
และตองการเพ่ือลดชวยลดการพังทลายในพ้ืนท่ีลาดชนั ซึง่ผลการศึกษาชีช้ดัวามคีวามเปนไปไดทีเ่กษตรกรจะลดการ
ปลกูขาวโพดซ่ึงเปนสาเหตุหลกัของการทําลายหนาดินและระบบนิเวศนสูการปลูกไมยืนตนเพ่ือเปนการรักษาหนาดิน
และคืนระบบนิเวศนที่ย่ังยืนใหแกพ้ืนท่ีปาตอไป

สรุป

  ปจจัยทางดานสังคมเปนปจจัยหลักท่ีทําใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
เลือกปลูกขาวโพดเปนอาชีพหลัก อยางไรก็ตามดวยสภาวะราคาท่ีตกต่ําและการลงทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทําใหเกษตรกร
ตองการท่ีจะเปล่ียนจากการปลูกขาวโพดเปนการปลูกชา ยางพาราและกาแฟ ตามลําดับ อยางไรก็ตามเกษตรกรยัง
คงตองการการสนับสนุนกลาพันธุความรู และการหาแหลงตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตดังกลาวจากภาครัฐ  เน่ืองจาก
พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดในปจจุบันอยูในพ้ืนท่ีปาไม ซึ่งมีกฎหมายตางๆ ที่ไมเอื้อตอการปลูกพืชเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีปา 
ดังน้ัน  ทุกฝายท่ีเก่ียวของจึงควรหันมารวมมือกันอยางจริงจังเพ่ือลดปญหาหนาดินพังทลาย ระบบนิเวศ  เส่ือมโทรม   
และปญหาหมอกควันอันเกิดจากการเผาเพ่ือเตรียมการปลูกขาวโพดบนพ้ืนท่ีสงู ดงัน้ันทางคณะวิจยัจงึเห็นวาการกําหนด
พ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีตนแบบของการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม ดวยการการปลูกพืชเศรษฐกิจตาม              
ความตองการของเกษตรกร  เชน ชา และ ยางพารา ผสมผสานกับการปลูกขาวโพดซ่ึงเปนพืชดั้งเดิม โดยภาครัฐ     
อาจตองเขาไปกํากับดูแลการทําประโยชนที่ดินดังกลาวโดยการกําหนดเปนสวนๆ (Zoning) ไดแก สวนพ้ืนท่ีปา         
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สวนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ และสวนท่ีปลูกขาวโพด โดยมีการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีของการเพาะปลูกอยางชัดเจน             
ซึ่งอาจจะอนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีบทบาทสําคัญในการเปนผูเขาประสานงานในพ้ืนท่ีและ       
ควรเปดโอกาสทางดานกฎหมายท่ีจะเอ้ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของของภาครัฐเขาไปใหความรูแกเกษตรกรในการ      
ปลูกพืชตางๆ รวมถึงการหาตลาดในการรองรับผลผลิตท่ีเกิดข้ึนดวย 
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