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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อทราบลกัษณะขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เกษตรกรมีความตอ้งการและ
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรต่อเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรมโดยใช้ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร 400 ราย จากพื้นท่ีจงัหวดัน่าน เชียงราย 
พะเยา และแพร่ ในระหวา่งเดือนมีนาคม 2557-เดือนมีนาคม 2558  

พบว่าพื้นท่ีปลูกของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีบนเขาและลาดชัน ผลผลิตของเกษตรกร
ตวัอย่างเฉล่ีย 925.95 กิโลกรัมต่อไร่ ตน้ทุนการผลิตของเกษตรกรตวัอย่างเฉล่ีย 3,300.96 บาทต่อไร่ 
ผลตอบแทนของเกษตรกรตวัอยา่งเฉล่ีย 5,310.62 บาทต่อไร่ ราคาของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเกษตรกรตวัอยา่ง
ใช้โดยเฉล่ีย 148.56 บาทต่อกิโลกรัม ราคาของผลผลิตท่ีเกษตรกรตวัอย่างไดรั้บเฉล่ีย 6.06 บาทต่อ
กิโลกรัม 

ลกัษณะพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เกษตรกรตอ้งการสูงสุด ไดแ้ก่ พนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูง พนัธ์ุท่ีให้
ฝักขนาดใหญ่ พนัธ์ุท่ีมีล าตน้แข็งแรงและยืนตน้ไดน้าน พนัธ์ุท่ีทนสภาวะแล้ง พนัธ์ุท่ีทนทานโรค 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกพนัธ์ุได้แก่ ญาติ พี่ น้อง เพื่อนบา้น ร้านคา้ ตวัแทนจ าหน่ายเมล็ด
พนัธ์ุพนกังานขายเมล็ดพนัธ์ุ  

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมของเกษตรกร
ดว้ยแบบจ าลองโลจิทไดแ้ก่ ความตอ้งการทดลองใช้เมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นแปลงเกษตรกร 
ระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อพืชดดัแปลงพนัธุกรรม อิทธิพลของกลุ่มผูจ้  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ และ การท่ี
เกษตรกรเตรียมดินดว้ยการไถพรวน ปัจจยัดา้นลบ คือ ตน้ทุนเฉล่ียต่อไร่  
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ราคาความเต็มใจจ่ายเฉล่ียจากวิธีการใช้ค  าถามปลายปิดถามสองคร้ังเท่ากบั 227.87 บาทต่อ
กิโลกรัม ส่วนเบ่ียงเบน 43.69 และราคาความเต็มใจจ่ายเฉล่ียจากวิธีการใช้ค  าถามปลายเปิด 176.86 
บาทต่อกิโลกรัม ส่วนเบ่ียงเบน 21.27  

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายดว้ยวิธี CVM พบวา่ปัจจยัท่ีหนุนให้เกษตรกร
เต็มใจจ่ายมากข้ึนได้แก่ ความตอ้งการทดลองใช้เมล็ดพนัธ์ุ ทศันคติต่อขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลง
พนัธุกรรม การเตรียมดินดว้ยการไถพรวนสลบัไม่ไถพรวน และปัจจยัทางดา้นการศึกษา 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม ความตอ้งการทดลองใช้
เมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม ทศันคติต่อขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม การ
เตรียมดินดว้ยการไถพรวนสลบัไม่ไถพรวน และความสนใจในการหาขอ้มูลเพิ่มเติม  
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Abstract 

The Main objectives were study on what did farmer need for characteristics of corn and 
factors affecting to farmer’s adoption and willingness to pay toward GMOs corn seeds. 400 
Questionnaires were distributed to collect grower’s data in Nan, Chiang rai, Phayao and Phrae 
province. Data was collected period on March 2014-March 2015. 

The results indicated that almost of growers are planting on hilly and high slope area, average 
of yield 925.95 kg/rai, average of production cost 3,300.96 baht/rai, average of earning 5,310.62 
baht/rai, average of seed price 148.56 baht/kg and average of grain price 6.06 baht/kg 

The result of data collected found that the plant characteristics was farmers need, high yield, 
big ear, good stalk and good stand ability, drought tolerance, disease tolerance. Main factors 
affecting farmer selected corn seed, kinship and neighbor, dealer or seeds shop and sale guys. 

Factors affecting farmers’ adoption for GMOs corn seed, the result from logit model 
indicated that level of Interesting for trials GMOs corn seeds, level of GMOs crop understanding, 
influence of seed buyers, soil preparation method by tillage, and negative factor is average of 
production cost. 

GMOs seed price was 227.87 baht/kg SD 43.69 by close-ended question and GMOs seed 
price was 176.86 baht/kg SD 21.27 by open-ended question  
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Factors affecting to farmers’ willingness to pay for GMOs corn seed, The result from CVM 
method indicated that level of interesting for trials GMOs corn seeds, soil preparation method, 
attitude of GMOs crop and education level 

Factors affecting to price GMOs corn seeds, the result from regression model indicated that, 
level of interesting for trials GMOs corn seeds, Attitude of GMOs crop, Soil preparation method 
and level of GMOs information find out. 

 


