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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  



 

จ 

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  



 

ช 

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. 
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บทที ่1 

บทน า 

 
1.1 ความส าคญัและที่มาของปัญหา 

ขา้วโพดเล้ียงสตัวเ์ป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัของประเทศไทยมีผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ต่อปีประมาณ 4.95 ลา้นตนั คิดเป็นมูลค่าประมาณ 20,000 ลา้นบาท และมีเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพด
เล้ียงสตัวป์ระมาณ 3 แสนครอบครัว ในปีการผลิต 2553/54 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีการผลิตขา้วโพดเล้ียง
สัตว์จ  านวน 7.53 ลา้นไร่ มีผลผลิตรวมทั้งหมด 4.95 ลา้นตัน ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 692 กิโลกรัม 
(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555)  

 
ตารางท่ี 1.1 เน้ือท่ีเพาะปลกู เน้ือท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ปีเพาะปลกูปี 2555 

พ้ืนท่ีการผลิต ขา้วโพดเล้ียงสตัวร์วมรุ่น 
เน้ือท่ีเพาะปลกู

(ไร่) 
เน้ือท่ีเก็บเก่ียว

(ไร่) 
ผลผลิต       
(ตนั) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 
ความช้ืน 14% 

  ปลกู เก็บเก่ียว 

ภาคเหนือ 5,078,643 4,891,058 3,355,902 661 686 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,736,312 1,602,856 1,121,183 646 699 
ภาคกลาง 714,196 659,874 470,445 659 713 

รวมทั้งประเทศ 7,529,151 7,153,788 4,947,530 657 692 

ท่ีมา: ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555 
   

พ้ืนท่ีการปลกูขา้วโพดมากท่ีสุดเป็นพ้ืนท่ีในเขตภาคเหนือจ านวน 5.08 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 
67.45 ของพ้ืนท่ีการปลกูขา้วโพดทั้งประเทศไทย พ้ืนท่ีภาคเหนือจึงเป็นแหล่งผลิตส าคญัของประเทศ
ไทย แต่เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีลาดชนัและมีพ้ืนท่ีราบสูงบนเขา ท าใหย้ากล าบากในการท าเขต
กรรมส่งผลให้ผลผลิตของขา้วโพดต่อไร่ต ่า และโอกาสท่ีผลผลิตเสียหายอนัเน่ืองมาจากจากปัจจัย
ต่างๆ อาทิ ปัญหาการเส่ือมสภาพของดิน ปัญหาภยัแลง้หรือฝนท้ิงช่วง การเขา้ท าลายของศตัรูพืช  



 

2 

ทิศทางการพฒันาการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องไทยมุ่งปรับปรุงพนัธุ์ให้ไดผ้ลผลิตสูงสุด แต่
ในส่วนของการปกป้องผลผลิตจากศัตรูพืชและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมยงัไม่ให้
ความส าคัญมากนัก ส่วนปรับปรุงพันธุ์ในต่างประเทศนั้นได้ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มทางภูมิอากาศโลก จึงไดมี้การวิจยัและพฒันาเพ่ิมศกัยภาพของพืชให้สามารถปกป้อง
ผลผลิตจากศตัรูพืชและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม โดยการน าผลการศึกษาองคป์ระกอบของ
สารพนัธุกรรมในระดับโครโมโซม ยีน และการควบคุมลกัษณะต่างๆของสารพนัธุกรรมมาใช้
ดดัแปลง ตดัต่อยนี เพ่ือใหข้า้วโพดแสดงลกัษณะหรือสร้างสารเคมีท่ีมนุษยต์อ้งการโดยใชเ้ทคนิคทาง
พนัธุวิศวกรรม อาทิเช่น ขา้วโพดท่ีตา้นทานการเขา้ท าลายของหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดหรือ ขา้วโพด
บีทีข้าวโพดท่ีทนทานต่อการใช้สารเคมีก  าจัดวชัพืชชนิดไกลโฟลเซต และขา้วโพดท่ีทนทานต่อ
สภาวะแลง้ ซ่ึงเป็นความพยายามท่ีจะเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงข้ึนโดยการปกป้องผลผลิตขา้วโพดจาก
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม ทั้งการขาดน ้ า และการเขา้ท าลายของแมลงศตัรูพืช และการลดตน้ทุน
การผลผลิตโดยการลดจ านวนคร้ังการฉีดพ่นสารเคมีก  าจัดวชัพืช และเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ป้องกนัก  าจดัวชัพืชในแปลงปลกู (Park and Phipps, 2002) 

มีหลายประเทศทัว่โลกท่ีไดมี้การน าเทคโนโลยพืีชดดัแปลงพนัธุกรรมเขา้มาใชใ้นการผลิตเพื่อ
การคา้ภายในประเทศและส่งออก ขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์ละพืชอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สหภาพยโุรป (เยอรมนี สเปน 
โปรตุเกส) ออสเตรเลีย จีน พม่า อินเดีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ บราซิล อาร์เจนตินา อเมริกา แคนาดา 
อฟัริกาใต ้เป็นต้น และข้อมูลการผลิตในปีพ.ศ. 2555 มีพ้ืนท่ีปลูกพืชดัดแปลงพนัธุกรรมใน 28 
ประเทศทัว่โลกมากกว่า 1,062.5 ลา้นไร่ มีเกษตรกรท่ีเก่ียวขอ้งประมาณ17.3 ลา้นคน  (James, 2555) 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชข้า้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม มีหลายประการทั้งดา้นผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 
ตน้ทุนการผลิตท่ีลดลง การใชส้ารเคมีลดลง ตวัอย่างการปลูกขา้วโพดตา้นทานสารก าจดัวชัพืชใน
อาร์เจนตินาผลผลิตของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ในพ้ืนท่ีของกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศ
ฟิลิปปินส์ไดป้ลกูขา้วโพดบีทีท่ีเป็นขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมให้ตา้นทานหนอนเจาะล าตน้ในการ
ผลิตท าให้ผลผลิตข้าวโพดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26 (Shakilla, 2009) และประเทศท่ีมีการวิจัยทดสอบ
ภาคสนามเพ่ือข้ึนทะเบียนไดแ้ก่ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย  

ส่วนในประเทศไทยยงัไม่มีการอนุญาตให้มีการคน้ควา้วิจยัเก่ียวกับพืชดัดแปลงพนัธุกรรม
อยา่งแพร่หลายและปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมเชิงพาณิชย ์แต่กลบัยินยอมให้มีการน าเขา้ขา้วโพด
และถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมเพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบอาหารสตัว ์(ปิยะศกัด์ิ, 2553) ซ่ึงจากสถานการณ์
เบ้ืองตน้จะมองเห็นโอกาสท่ีประเทศไทยอาจไดรั้บผลกระทบจากการใชเ้ทคโนโลยขีองประเทศเพ่ือน
บา้น เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงในเง่ือนไขของ
กลุ่มจะสามารถเคล่ือนยา้ยซ้ือขายปัจจยัการผลิต และผลผลิตทางการเกษตรอย่างเสรี ซ่ึงจะก่อให้เกิด
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การแข่งขนัดา้นราคาและผลผลิตของเกษตรกรไทยกบัเกษตรกรในประเทศเพื่อนบ้าน อาจท าให้
เกษตรกรไทยเสียโอกาสและสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัเน่ืองจากตน้ทุนการผลิตท่ีสูงกว่า 
นอกจากการเขา้มาแข่งขนัในกลุ่มของเมล็ดขา้วโพดเพื่อผลิตอาหารสัตวแ์ลว้ยงัโอกาสท่ีเมล็ดพนัธุ์
ขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมจะแพร่กระจายเขา้มาในประเทศตามแนวชายแดนซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
ตลาดเมลด็พนัธุข์องประเทศไทยหากมีความตอ้งการภายในประเทศ นอกจากน้ีแมป้ระเทศไทยจะเป็น
ประเทศผูส่้งออกเมลด็พนัธุข์า้วโพดไปยงัประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์และอินโดนีเชีย หากประเทศ
เหล่าน้ีหันไปใชเ้มล็ดพนัธุ์ขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมมากข้ึนย่อมส่งผลต่อตลาดการส่งออกเมล็ด
พนัธุข์องไทย 

จากสถานการณ์ท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งท าการศึกษาขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมในหลายมิติ ทั้งเชิงของวิทยาศาสตร์
เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ สงัคม และความตอ้งการพ้ืนฐานของเกษตรกรในการผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว์
เพ่ือเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนต่อขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม ทั้งการผลิตและ
วิจยัในอนาคต ดา้นเกษตรกรนั้นมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเขา้ใจถึงความตอ้งการพนัธุ์ขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์น
ปัจจุบนัและอนาคต ดงันั้นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับพนัธุข์า้วโพดของเกษตรกร ทศันคติ
ของเกษตรกรท่ีมีต่อเทคโนโลยี โอกาสในการยอมรับเทคโนโลยีขา้วโพดตัดแต่งพนัธุกรรมของ
เกษตรกรและการประเมินความเต็มใจจ่ายของเกษตรกร เพื่อใหท้ราบความตอ้งการของเกษตรกร จึง
เป็นขอ้มลูพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายในอนาคต รวมไปถึงใชใ้นการวางแผนการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยขีา้วโพดตดัแต่งพนัธุกรรมหรือเป็นแนวทางในการวางแผนป้องกนัการลกัลอบใชใ้นระดบั
เกษตรกรและใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาพนัธุใ์นอนาคต 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาลกัษณะพนัธุข์า้วโพดเล้ียงสตัวท่ี์เกษตรกรตอ้งการ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีท่ีมีผลต่อการยอมรับและความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรต่อเมล็ดพนัธุ์
ขา้วโพดเล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานรัฐ ผูพ้ฒันา ผูผ้ลิต และผูจ้ ัดจ  าหน่ายเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดเล้ียงสัตวไ์ด้ทราบความ
ตอ้งการของเกษตรกรต่อลกัษณะ คุณสมบติัของพนัธุข์า้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม และเหตุ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับพนัธุ์ขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมเพื่อการพฒันา 
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ผลิตพนัธุข์า้วโพดใหต้รงตามความตอ้งการของเกษตรกร นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานประกอบการ
วางกรอบนโยบายต่อพืชดดัแปลงพนัธุกรรม 

1.4 นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา 

1.เกษตรกร คือเกษตรกรผูป้ลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์เป็นอาชีพหลกัและตอ้งเป็นผูต้ ัดสินใจใน
เลือกใชเ้มลด็พนัธุข์า้วโพด 

2. เมลด็พนัธุข์า้วโพดเล้ียงสตัว ์คือเมลด็พนัธุข์องขา้วโพดลูกผสมเด่ียวท่ีเกิดจากการผสมพนัธุ์
ของพ่อแม่พนัธุท่ี์มาจากการปรับปรุงพนัธุโ์ดยวิธีการ conventional breeding 

3. เมลด็พนัธุข์า้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม คือเมลด็พนัธุข์องขา้วโพดลกูผสมเด่ียวท่ีเกิดจากการ
ผสมพนัธุข์องพ่อแม่พนัธุม์าจากการปรับปรุงพนัธุโ์ดยวิธีการ conventional breeding แลว้น าสายพนัธุ์
พ่อหรือแม่ท่ีไดรั้บการตดั ต่อ และปลกูถ่ายยนีท่ีตอ้งการดว้ยวิธีการทางพนัธุวิศวกรรม 

4. พืชดดัแปลงพนัธุกรรมคือ พืชการปรับปรุงพนัธุโ์ดยวิธีการตดั ต่อ และปลกูถ่ายยนีท่ีตอ้งการ
ดว้ยวิธีการทางพนัธุวิศวกรรม 

5. การยอมรับ หมายถึง การเห็นควรใหม้ีการขายเมลด็พนัธุ ์และมีความตอ้งการซ้ือเมลด็พนัธุ ์
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาวจิยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและความเตม็ใจจ่ายต่อพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ไดมี้การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและรวบรวมงานวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษาวจิยั โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัการยอมรับ 

การยอมรับเทคโนโลยีหรือผลิตภณัฑ์เป็นขั้นตอนทางจิตใจของเกษตรกรท่ีเร่ิมตั้งแต่ไดรั้บรู้
ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคโนโลยีหรือผลิตภณัฑ์ไปจนถึงการยอบรับน าเทคโนโลยีไปปฏิบติัหรือเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์น าไปใช้ Roger (1983 อา้งไวใ้นรายงานของสุขจิต, 2542) กล่าวถึงปัจจยัทั้งภายในและ
ภายนอกท่ีเขา้มามีผลต่อการยอมรับโดยท่ีการยอมรับจะซบัซ้อนข้ึนกล่าวคือแมว้่าผ่านการปฏิบติัใน
ขั้นท่ีสามและส่ีก็สามารถปฏิเสธไดแ้ละเช่นเดียวกนัการปฏิเสธในขั้นตอนอาจเปล่ียนเป็นการยอมรับ
ไดโ้ดยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่องทางการส่ือสารจะมีผลในทุกขั้นตอนของการยอมรับ ปัจจยัส่วน
บุคคลจะมีผลมากในขั้นของความรู้ คือลกัษณะทางสังคม ลกัษณะบุคลิกและการส่ือสาร ส่วนในขั้น
ของการชกัชวนจะส่งผลต่อการยอมรับหรือไม่นั้นข้ึนกบัปัจจยัภายนอก เช่น ประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีใหม่เทียบกบัเทคโนโลยีเก่า การเปล่ียนท าให้เกิดความยุง่ยากในการปฏิบติัหรือไม่รวมไป
ถึงความยึดหยุ่นในการทดลอง และการเก็บขอ้มูลจากการปฏิบติัในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับนั้นมีการน าเคร่ืองมือทางเศรษฐมิติเขา้มาใช้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ของตวัแปรตน้ท่ีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับ ซ่ึงการยอมรับหรือไม่ยอมรับท่ีเกิดข้ึนเป็นตวัแปรตามท่ี
มีจ ากัดเพียงสองทางเลือก แบบจ าลองดังกล่าวเรียกว่าแบบจ าลองสองทางเลือก (binary choice 
models) ซ่ึงมีสมการถดถอยเพื่ออธิบาย    ท่ีเป็นตวัแปรตามดว้ย    ท่ีเป็นตวัแปรตน้โดยยกตวัอยา่ง
ให้   เป็นตวัแปรเพียงตวัเดียวท่ีมีผลต่อ   และเม่ือศึกษาความสามารถในการพยากรณ์ และอธิบาย
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้ และตวัแปรตามในแบบจ าลองสองทางเลือกใน 3 แบบจ าลองซ่ึงไดแ้ก่ 
แบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น (linear probability model)  

แบบจ าลองโพรบิท (probit model) และแบบจ าลองโลจิท (logit model) อารี (2538 อา้งในอารี, 
2549) กล่าววา่แบบจ าลองโลจิทมีความสามารถใหผ้ลการพยากรณ์ท่ีน่าพอใจมากกวา่แบบจ าลองความ
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น่าจะเป็นเชิงเส้นแมว้า่ทิศทางความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามจะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั และความสามรถในการอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้แบบจ าลองโลจิท อธิบายได้
กวา้งมากกวา่ แบบจ าลองโพรบิท ดงันั้นแบบจ าลองโลจิทจึงมีความเหมาะสมในการศึกษาคร้ังน้ีดงัน้ี
(อารี, 2549) 

 

แบบจ าลองโลจิท (logit model) 

 (       )   ( )   ( )  
    

       
 

 
 

         
  

                                                                      (2.1) 

รูปท่ีเห็นกนัโดยทัว่ไปของแบบจ าลองโลจิทจะอยูใ่นรูปลอกาลิทึมของสัดส่วนความจะเป็นนัน่คือ 

 log of the odd 

      
  

    
    

                                                              (2.2) 

 

การสร้างแบบจ าลองสองทางเลือก คือการน าเอาตวัแปรแฝง (  ) มาเป็นตวัแทนของ   ใน
แบบจ าลอง ค่า  ในสมการน้ีจะเป็นค่าอรรถประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัระดบัรายได ้ ท่ีเกิดจากความพึง
พอใจ และศกัยภาพของเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดท่ีเกษตรกรตดัสินใจยอมรับ และเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุนั้นมา
เป็นปัจจยัในการผลิตขา้วโพด ซ่ึงแสดงถึงอ านาจในการตดัสินใจของเกษตรกร ดงันั้นเกษตรกรแต่ละ
คน( )อาจจะมีความพึงพอใจ และศกัยภาพของเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดท่ีแตกต่างกนัท าสามารถเขียน
สมการการตดัสินใจเลือกท่ีจะยอมรับเมล็ดพนัธ์ุในท่ีแตกต่างกนั โดยสมการของตวัแปรอิสระ  

(   )และตวัแปรท่ีสังเกตไม่ได ้(  ) 

สมการ (2.2) จะไดรั้บการประมาณค่าดว้ยวธีิความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood) 
เพื่อใหไ้ดค้่า   และค่าความน่าจะเป็นท่ี   

 = 1 ไดเ้ม่ือก าหนดค่า   
 คือ 

                                
   

  
 

      
  
  

 
 

         
  

                                            (2.3)  

และผลตอบแทนของตวัแปรอิสระ( )ท่ีเรียก marginal effect ค านวณไดจ้ากสมการท่ี (4) คือการให้
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ความส าคญักบัความน่าจะเป็น (สฎาย,ุ 2547 อา้งใน พิมพพ์ิชชา, 2555) 

   

   
 [

   

(     ) 
]                                                           (2.4) 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัความเต็มใจจ่าย 
ความเต็มใจจะจ่าย (willingness to pay: WTP) เป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีใชป้ระเมินมูลค่าของ

ส่ิงต่างๆเร่ิมแรกใชใ้นการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มและพฒันามาใชใ้นการประเมินมูลค่าสินคา้ชนิด
เพื่อการบริโภค โดยมีการประเมินผูบ้ริโภควา่มีความยนิดีท่ีจะยอมเสียสละเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีตนมีอยู่
เพื่อแลกเปล่ียนกบัสินคา้หรือบริการต่างๆเหล่านั้นมาเพื่อใชใ้นการบ าบดัความตอ้งการของตน Horna 
et al., (2005) ใชค้วามเต็มใจจะจ่ายเป็นเคร่ืองมือในการประเมินมูลค่าของขอ้มูลปัจจยัการผลิต (พนัธ์ุ
ขา้ว) ของเกษตรกรในประเทศไนจีเรียดว้ยมุมมองท่ีวา่เกษตรกรเป็นผูบ้ริโภคของตลาดปัจจยัการผลิต
และคดัเลือกจากผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากพนัธ์ุขา้วท่ีเลือก ในการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมา
ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและการหาค่าความเตม็ใจจะจ่าย อายสุและคณะ (2554) ไดก้ล่าวไวก้ารหา
ค่าความเต็มใจจะจ่ายดว้ยวิธีสมมติสถานการณ์ให้ประเมินมูลค่า (contingent valuation method: 
CVM) เป็นวธีิท่ีเหมาะสมในการประเมินมูลค่าของสินคา้ท่ียงัไม่วางขายในตลาด (non-market goods) 
แต่จะตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้สมมติฐานส าคญั คือ 

1. มูลค่าของตวัสินคา้สามารถแสดงออกเป็นรูปตวัเงินได ้
2. ผูบ้ริโภคสามารถสะทอ้นมูลค่าออกมาไดแ้ละมูลค่าท่ีแสดงออกมาเป็นมูลค่าจริงท่ีเกิดข้ึนกบั

ผูบ้ริโภคในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเกษตรกรผูซ้ื้อปัจจยัการผลิต 

วธีิการออกแบบสอบถามเพื่อการเก็บขอ้มูลตามวธีิการ CVM แบ่งได ้4 หลกั  

1). แบบสอบถามปลายเปิด (open-ended question) เป็นการสอบถามโดยใหเ้กษตรกรแสดงมูลค่าความ
เต็มใจจะจ่ายสูงสุดต่อสถานการณ์สมมติท่ีเกิดข้ึน โดยไม่มีการช้ีน าแต่อย่างใด ซ่ึงขอ้มูลสามารถน าไป
วเิคราะห์ไดเ้ลย แต่มีขอ้บกพร่องในเร่ืองความแม่นย  าของการตอบค าถามท่ีสูงหรือต ่าจนเกินจริง (Mitchell 
and Carson.,1998 อา้งใน อายสุและคณะ, 2554)  

2). bidding game เป็นวิธีการเสนอราคาให้ผูต้อบค าถามตอบรับแลว้มีการต่อรองจนกว่าจะแสดง
ความเตม็ใจจะจ่ายสุดทา้ยแต่ขอ้มูลอาจมีผลกระทบจากการตั้งราคาในคร้ังแรกท าใหร้าคาสูงหรือต ่าเกินไป 

3). payment card เป็นวิธีท่ีพฒันามากจากสองวิธีการแรก วิธีน้ีใชก้าร์ดเป็นอุปกรณ์ช่วยในการ
สัมภาษณ์และในการ์ดจะระบุจ านวนเงินไวโ้ดยเร่ิมราคาจากศูนยไ์ปยงัจ านวนท่ีเหมาะสมตามชนิด
ของการออกแบบและจ านวนเงินท่ีระบุในการ์ดสามารถใหเ้ป็นจ านวนเงินจริงหรือเป็นเปอร์เซ็นตข์อง
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ราคาก็ได ้(Boccaletti and Nardella, 2000; Lacaze et al., 2009 อา้งใน อายสุและคณะ, 2554) 

4). แบบสอบถามปลายปิด (close-ended question) เป็นการสอบถามท่ีมีลกัษณะการก าหนด
ราคาให้เกษตรกรเลือกเพื่อแสดงมูลค่าความเต็มใจจะจ่ายสูงสุดต่อสถานการณ์ท่ีสมมติเกิดข้ึนโดย
ตอบเพียงเตม็ใจหรือไม่ ในปัจจุบนัมีการพฒันามาเป็นสองรูปแบบดงัน้ี  

4.1) ค  าถามปลายปิดแบบเสนอราคาคร้ังเดียว เป็นรูปแบบค าถามท่ีให้ตอบเพียงคร้ัง
เดียวถามวา่ยนิดีจะจ่ายหรือไม่ ณ ราคาท่ีน าเสนอ  

4.2) ค  าถามปลายปิดแบบเสนอราคาสองคร้ัง เป็นรูปแบบค าถามท่ีให้ตอบสองคร้ัง 
โดยคร้ังแรกจะถามวา่ยนิดีจะจ่ายหรือไม่ ณ ราคาท่ีน าเสนอ หากยนิดีจ่ายค าถามท่ีสองก็จะเพิ่มราคาอีก 
แลว้ถามว่ายินดีจะจ่ายหรือไม่ ณ ราคาท่ีเพิ่มข้ึนหรือไม่ ในทางกลบักนัหากไม่ยินดีในคร้ังแรกคร้ังท่ี
สองจะลดราคาลง แลว้ถามวา่ยินดีจะจ่ายหรือไม่ ณ ราคาท่ีลดลงหรือไม่ (Hanamann et al.,1991อา้ง
ใน อายุสและคณะ,2554) จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมาณค่า เพื่อหารูปแบบของฟังก์ชนัความน่าจะ
เป็นสะสม (cumulative distribution function: C. D. F.) แลว้น าไปค านวณหาค่าเฉล่ียของค่าความเต็ม
ใจจ่าย และค่าความแปรปรวนของค่าเฉล่ียของค่าความเตม็ใจจ่ายได ้(Johansson,1993อา้งใน วงศธ์วชั, 
2554) 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกใชเ้ทคนิคการออกแบบสอบถามท่ีมีความเหมาะสมในการศึกษาความ
เต็มใจจ่ายกบัเกษตรกร  แบบใช้ค  าถามปลายปิด แบบถามค าถามสองคร้ัง เน่ืองจากสามารถแก้ไข
ปัญหา starting point bias ได ้และให้ค่าความแปรปรวนของ mean of  WTP ต  ่ากวา่ เม่ือเทียบกบัการ
ถามค าถามปลายปิดแค่คร้ังเดียว หลกัการในการตั้งค  าถามมีดงัน้ี 

ค าถามแรก: เป็นราคาเร่ิมตน้ ถา้เป็นราคา   เกษตรกรจะยอมรับหรือไม่ 

ค าถามท่ีสอง: คนท่ีไม่ยอมรับ เราจะเสนอราคาถูกลง เป็นราคา   เกษตรกรจะยอมรับหรือไม่ 
ส่วนคนท่ียอมรับในราคา   จะเสนอราคาท่ีแพงข้ึนเป็นราคา   เกษตรกรจะยอมรับไดห้รือไม่  

รูปแบบของค าตอบท่ีไดจ้ากเกษตรกรจะเป็นส่ีแบบ คือ ยอมรับยอมรับ ยอมรับไม่ยอมรับ ไม่
ยอมรับยอมรับ ไม่ยอมรับไม่ยอมรับ หรือเรียกวา่ YY YN NY NN ตามล าดบั 

การค านวณโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ทั้งส่ีเหตุการณ์ไดด้งัน้ี 

                                                    (    )    (      ) 

                                                    (    )    (          ) 

                                                    (    )    (          ) 

  (    )    (      ) 
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 ก าหนดรูปแบบสมการ cumulative probability density  function (c.d. f.) 

 

2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
2.3.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องปัจจัยทีส่่งผลต่อการยอมรับ 

จากงานวจิยัของ Sieng (2006) ไดส้รุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับพนัธ์ุขา้วโพดลูกผสม
ของเกษตรกรในประเทศกมัพูชาโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธี maximum likelihood estimation คือ
ปัจจยัการเลียนแบบเพื่อนบา้น ขนาดของพื้นท่ีปลูกขา้วโพดในปัจจุบนั การเขา้ถึงปัจจยัการผลิต และ
ตลาด ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมาจากภายนอกทั้งขอ้มูลการผลิตท่ีไดจ้ากเพื่อนบา้น การเขา้ถึงแหล่งทรัพยากร 
และแหล่งขายผลผลิต สอดคลอ้งกบังานวิจยัของยุทธพงษ ์(2552) ท่ีเกษตรกรเขา้ร่วมปลูกมะเขือม่วง
ญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผกูพนัเน่ืองจากท าให้รายไดเ้พิ่มข้ึน ส่วนท่ีคลา้ยกบั Sieng (2006) คือเกษตรกรเกิด
การเลียนแบบเพื่อนบา้น และยงัตอ้งการตลาดท่ีแน่ชดัดว้ย Win (2010) กล่าววา่การยอมรับการใชปุ๋้ย
ยงัตอ้งใช้แรงกระตุน้จากนกัวิชาการเกษตรท่ีจะตอ้งให้ค  าแนะน า ติดตาม และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีช้าหรือเร็วนั้นข้ึนอยู่กบัความสามารถในการท าก าไรจากเทคโนโลยีใหม่ โดยใช้
ตน้ทุนต ่าสุดและไดก้ าไรมากท่ีสุด โดยเง่ือนไขส าคญั 3 ประการ คือประสิทธิภาพดา้นเทคนิคดา้นการ
จดัสรรและดา้นขนาดการผลิต (ชยัวุฒิ, 2542 อา้งใน วราภรณ์, 2551) เช่นเดียวกนัการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการยอมรับนวตักรรมใหม่ ของ Coelho and Jensen (2010) พบวา่ผูบ้ริโภค (เกษตรกรผูใ้ชปั้จจยั
การผลิต) จะให้ความส าคญัในการรับรู้ในนวตักรรมนั้น และเกิดการประเมินผลทั้งในส่วนท่ีเป็น
ประโยชน์และความเส่ียงท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัการใชสิ้นคา้ หรือนวตักรรมใหม่ โดยมีปัจจยัหลกัเป็นเร่ือง
ความเส่ียงดา้นการเงินมากกวา่ปัจจยัดา้นผลประโยชน์ของผลิตภณัฑน์ั้นๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดอุปสรรคใน
ยอมรับนวฒักรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ดงันั้นการส่ือสารเก่ียวกบัผลิตภฒัฑ์ใหม่จะตอ้งส่ือให้ถึง
ผลประโยชน์และเงินลงทุนท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มเม่ือยอมรับเอานวตักรรมใหม่มาใช ้และนอกจากนั้นความ
น่าเช่ือถือด้านตราสินค้าก็มีอิทธิพลในการยอมรับสินค้าหรือ นวฒักรรมใหม่ อีกหน่ึงปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารผลิตใหม่ก็คือตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีเกษตรกรจะไดรั้บจาก
การเปล่ียนแปลงจากรูปแบบเดิมท่ีเคยใชม้าสู่การใชเ้ทคโนโลยีใหม่อยา่งเช่น การศึกษาการวิเคราะห์
ทางเศรษฐกิจของการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นเขตพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาค
กลางของประเทศไทย ปีเพาะปลูก2539/2540 ของบุษยา(2543) ท่ีพบวา่แมว้า่ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพด
ในเขตภาคเหนือท่ีเปล่ียนมาใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วโพดลูกผสมแต่ผลผลิตท่ีไดมี้ความแตกต่างกนัน้อยเม่ือ
เทียบกบั การเปล่ียนแปลงในภาคอ่ืน จึงท าให้การเปล่ียนจากพนัธ์ุผสมเปิดมาเป็นพนัธ์ุลูกผสมในเขต
ภาคเหนือเปล่ียนแปลงไดช้า้กวา่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซ่ึงเห็นไดจ้ากสัดส่วนการใช้
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เมล็ดพนัธ์ุสุวรรณ กบัพนัธ์ุลูกผสม จะมีค่าสูงกวา่เขตอ่ืนๆ 

 

 

2.3.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัความเต็มใจจะจ่าย 
จากงานวิจัยของสินค้าท่ียงัไม่มีการผลิตเพื่อจ าหน่ายจริง พบว่าส่วนท่ีผูบ้ริโภคให้

ความส าคญัในอนัดบัแรกคือ ส่วนของผลิตภณัฑ ์ส่วนถดัมาก็จะเก่ียวขอ้งกบัการท าโปรโมชัน่ ท าการ
ประชาสัมพนัธ์ให้เห็นถึงคุณค่าท่ีมากกวา่การบริโภค (อายุสและคณะ, 2554) สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ความเตม็ใจจะจ่ายของการซ้ือรถไฮบริดจใ์นเขตกรุงเทพฯท่ีกลุ่มลูกคา้ให้ความส าคญักบัตวัสินคา้และ
คุณค่าในการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม (อธิป, 2554) จากการใชว้ิธีสมมติสถานการณ์ให้ประเมินมูลค่า 
(CVM) หาค่าความเตม็ใจจะจ่ายของสินคา้ท่ียงัไม่ไดว้างขายในตลาดไดเ้หมาะสม 
 

2.3.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัลกัษณะพนัธ์ุข้าวโพดและการผลติ 
จากการศึกษาระบบการผลิต ขอ้จ ากดัและการจดัการการศึกษาวิจยัขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์ห้

มีลกัษณะพนัธ์ุท่ีเกษตรกรตอ้งการของ Ekasingh et. al., (2001) ในอนัดบัแรกท่ีเกษตรกรตอ้งการคือ
พนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูงสุด ให้ฝักและเมล็ดท่ีมีลกัษณะตรงความตอ้งการของตลาด เช่นมีขนาดฝักใหญ่ 
แกนเล็ก เมล็ดลึก สีส้มสวย และเมล็ดติดเต็มฝัก และยงัมีลกัษณะส าคญัไดแ้ก่ อายุการเก็บเก่ียวท่ีสั้ น 
ทนทานสภาพแล้ง ต้านทานโรค ล าต้นแข็งแรง ยืนต้นได้นานและเก็บเก่ียวง่าย สอดคล้องกับ 
Ekasingh et. al., (2004) และJumroonpong (1996) 

การตดัสินใจเลือกใชพ้นัธ์ุของเกษตรกรยงัมีความสัมพนัธ์กบัแรงงาน สารเคมี และการ
จดัการของเกษตรกร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ตน้ทุนท่ีต ่าและมีผลตอบแทนท่ีสูง (บุษยา, 
2543) และผลการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัการผลิตของจิรนนัท์(2551) พบวา่ปริมาณปุ๋ยเคมีท่ีใช้ใน
การผลิต จ านวนแรงงาน ทั้งในครัวเรือน แรงงานจา้งและแรงงานแลกเปล่ียน ปริมาณน ้ าฝนท่ีไดรั้บ มี
นยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงผลิตขา้วโพดในเขตพื้นท่ีการปฏิบติัการฝนหลวง ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบั
ลกัษณะพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ทั้งความสามารถในการตอบสนองตอบต่อปัจจยัการผลิตในเร่ืองของ
ปุ๋ย ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานนั้นมีหลายลกัษณะเช่น ตอ้งง่ายต่อการเก็บเก่ียว ทนทานศตัรูพืชซ่ึงจะ
ช่วยให้ใช้แรงงานน้อยลงและเกิดประสิทธิภาพสูง และสุดทา้ยคือความสามารถในการทนทานต่อ
สภาวะขาดน ้า หรือความแหง้แลง้ 

นอกจากน้ีในกระบวนการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวย์งัมีปัจจยัหลายอย่างท่ีส่งผลต่อการ
ผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ซ่ึงบางส่วนสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการปรับปรุงสายพนัธ์ุ พฒันาระบบการผลิต 
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และบางส่วนเป็นผลมาจากระบบการตลาด ราคาผลผลิต และปัจจยัการผลิตท่ีราคาสูงข้ึน ผลการศึกษา
ของ Ekasingh et. al., (2004) พบวา่ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์อาทิความแห้ง
แลง้ หรือการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ ความรุนแรงและการระบาดของโรคขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ปัญหาความอุดมสมบูรณของพื้นท่ีการผลิตลดต ่าลง แมลงและสัตวศ์ตัรูพืช ปัญหาเมล็ดพนัธ์ุมีราคาสูง 
ราคาผลผลิตตกต ่า ตน้ทุนการใช้ปุ๋ยเคมีสูง และปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต หลาย
ส่วนเกษตรกรแกไ้ขปัญหาดว้ยการเลือกใชพ้นัธ์ุท่ีเอ้ือต่อการผลิต การจดัการแปลงผลิต แต่บางปัญหา
ก็จ  าเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มาบริหารจดัการเช่ือมโยงกบัการศึกษาศกัยภาพ คุณภาพ และ
ปัจจยัท่ีมีต่อการเลือกใชป้ระโยชน์ขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์บโอเทคของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดในเขต
ภาคเหนือ ท่ีพบวา่เกษตรกรคาดหวงัวา่การใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมจะช่วย
ลดการใชส้ารเคมีในการเพาะปลูกซ่ึงจะช่วยให้ตน้ทุนการผลิตลดลงและมีรายไดเ้พิ่มข้ึน(เดช และพสั
กร, 2553)  

2.3.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องการยอมรับเทคโนโลยพีชืตัดแต่งพนัธุกรรม 

งานวิจยัท่ีส ารวจเกษตรกรท่ียอมรับการใชข้า้วโพดตดัแต่งพนัธุกรรมในสหรัฐอเมริกา
พบวา่เกษตรกรยอมรับขา้วโพดตา้นทานสารก าจดัวชัพืชไดช้า้กวา่ ถัว่เหลืองตา้นทานสารก าจดัวชัพืช
เน่ืองมาจากตน้ทุนในการจดัการวชัพืชในแปลงขา้วโพดง่าย และประหยดักว่าในแปลงถัว่เหลือง จึง
ท าให้ระดบัการยอมรับขา้วโพดตา้นทานสารก าจดัวชัพืชช้ากว่าถัว่เหลืองตา้นทานสารก าจดัวชัพืช 
(Charles, 2004) ราคาของเมล็ดพนัธ์ุก็เป็นเหตุผลหน่ึงในการยอมรับขา้วโพดตดัแต่งพนัธุกรรมท่ี
ตา้นทานการหนอนกดัรากขา้วโพด เม่ือเปรียบเทียบราคากับคุณลกัษณะ หรือศกัยภาพในการใน
ผลผลิต (Alston et al., 2002)  

ส่วนงานวจิยัท่ีส ารวจผลกระทบต่อรายไดข้องเกษตรกรภายหลงัการยอมรับขา้วโพดบีที
หรือขา้วโพดตา้นทานหนอนเจาะตน้ขา้วโพด ในประเทศฟิลิปปินส์ได้กล่าวโดยสรุปว่าเม่ือมีการ
ทดลองใชข้า้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมแลว้เกิดผลดา้นบวกต่อผลผลิตและรายไดข้องเกษตรกร แลว้มี
การน าไปเผยแพร่มีผลต่อการยอมรับในพื้นท่ีขา้งเคียง (Yorobe, 2012) ดงันั้นการรับขอ้มูลข่าวสาร
จากแหล่งต่างๆจึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีต่างๆเช่นกนั และจากการศึกษาทศันคติ
ต่อส่ิงมีชีวิตและผลิตภณัฑ์แปลงพนัธุกรรม (GMOs) ของประชาชน(กลุ่มผูบ้ริโภค)ในจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยมยุรี (2554) พบว่าลกัษณะด้านประชากรดา้น ระดบัการศึกษา  อาชีพ และอายุ ท่ี
แตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อส่ิงมีชีวิตและผลิตภณัฑ์แปลงพนัธุกรรม (GMOs) แตกต่างกัน แต่ละ
ลักษณะด้านเพศและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารท่ีแตกต่างกันกลับส่งผลต่อทศันคติส่ิงมีชีวิตและ
ผลิตภณัฑแ์ปลงพนัธุกรรม (GMOs) ไม่แตกต่างกนั  
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ส่วนการศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และแนวโน้มการยอมรับ การ
บริโภคผลิตภณัฑ์ GMOs ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันครปฐม พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เคยไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสาร ผ่านทางโทรทศัน์ มีเกณฑ์การรับรู้ข่าวสารอยู่ในระดบัปานกลาง ผูบ้ริโภคท่ีมีเกณฑ์
ความรู้ความเขา้ใจในระดบัสูง มีเพียงร้อยละ54 โดยเร่ืองท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเป็นเพียงแค่ความหมาย
ของส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรม และแนวโน้มการยอมรับการบริโภคผลิตภัณฑ์ของส่ิงมีชีวิต
ดดัแปลงพนัธุกรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีร้อยละ 69.2 (อลิสา, 2550) 

การศึกษาทศันคติของกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท าเกษตรดดัแปลงพนัธุกรรมใน
ประเทศไทยของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริโภค ร้อยละ91 และกลุ่ม
เกษตรกร ร้อยละ 71.64 ทราบและรู้จกักบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรมจากส่ือสาธารณะในช่วงปี 2545-
2547 แต่มาสามรถเข้าถึงข้อมูลท่ีจะท าให้ทราบถึงผลดีผลเสียของพืชดัดแปลงพนัธุกรรม ท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงบนพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และยงัขาดความมัน่ใจในเร่ืองของความปลอดภยั จึงท าให้กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มผูบ้ริโภค และนกัวิชาการมีความเห็นว่ายงัไม่พร้อมท่ีจะผลิตพืชดดัแปลง
พนัธุกรรม ในขณะท่ีกลุ่มเกษตรกรร้อยละ47.76 เห็นวา่ไม่ควรปลูก อีกร้อยละ 37.31 ไม่สามารถให้
ความเห็นท่ีชดัเจนได(้สุดใจ, 2547)  

นอกจากน้ีการศึกษาของอลิสา(2550), มยุรี (2554) และ Nipon et al.,(2009) พบวา่ขอ้มูล
ข่าวสารนั้นมีอิทธิพลต่อการยอมรับ ทศันคติ แต่ตอ้งมีความเขา้ใจในประเด็นอยา่งชดัเจนและสามารถ
ใชเ้ป็นขอ้มูลในกระบวนการวิเคราะห์ ตดัสินใจ และส่งต่อขอ้มูลไปยงัคนรอบขา้ง โดยเฉพาะความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม และความปลอดภยัทางชีวภาพ 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและความเต็มใจจะจ่ายของเกษตรกรต่อพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียง

สัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม จะท าการเก็บขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถามกระจายในเขตปลูกขา้วโพด
เล้ียงสัตวเ์ขตภาคเหนือตอนบนจะแบ่งสัดส่วนจ านวนตวัอย่างตามขนาดของพื้นท่ีการปลูกขา้วโพด 
การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับดว้ยแบบจ าลอง logit model และordered logit (อารี, 
2552) ส าหรับความเตม็ใจจะจ่าย ค านวณโดยใชโ้ปรแกรม limdepโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ส่วนโดย
ในส่วนท่ี 1 เป็นส่วนของกรอบความคิดการวิจยั ส่วนท่ี 2 ขอบเขตการศึกษา ส่วนท่ี 3 เป็นตวัอยา่ง
และการเก็บขอ้มูล ส่วนสุดทา้ยเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นอาชีพหลกัในเขต
ภาคเหนือตอนบนโดยการคดัเลือกจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีปลูกขา้วโพดสูงสุด 4 อนัดบัแรก มาเป็นตวัแทน
ของเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนจากขอ้มูลของกรมส่งเสริมการเกษตร จงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีปลูกขา้วโพด
มากท่ีสุด 4 อนัดบัแรกของภาคเหนือตอนบนไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 จงัหวดัน่านจ านวน 836,614 ไร่ ,ล าดบั
ท่ี 2 จงัหวดัเชียงราย จ านวน 594,073 ไร่, ล าดบัท่ี 3 จงัหวดัพะเยา จ านวน 342,963 ไร่ และล าดบัท่ี 4 
จงัหวดัแพร่ 259,831ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555) และตวัอย่างท่ีท าการศึกษาเป็นเกษตรกรผู ้
ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นช่วงปีการผลิต 2556 โดยเก็บขอ้มูลตวัอยา่งขอ้มูลละ 1 คน 
 
3.2 ตัวอย่ำง และวธีิกำรเกบ็ข้อมูล 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะท าการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกรโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นเขตจงัหวดัท่ีมี
พื้นท่ีปลูก มาเป็นตวัแทนของเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ตวัอย่างท่ีท าการศึกษาเป็นเกษตรกรผูป้ลูก
ขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นช่วงปีการผลิต 2556-2557 โดยมีขั้นตอนการสุ่มตวัอย่างในการวิจยัจะใช้วิธีสุ่ม
แบบเจาะจงดงัน้ี 
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1. เลือกจงัหวดัท่ีปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์สูงสุดมา 4 อนัดับ แล้วแบ่งสัดส่วนจ านวน
ตวัอยา่งตามปริมาณพื้นท่ีปลูก  

2. เลือกอ าเภอท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวสู์งสุดมา 2 อนัดบัในจงัหวดันั้นๆมา โดยในแต่ละ
อ าเภอท่ีเลือกจะต้องมีพื้นท่ีตวัแทนเป็นเขตปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์บนภูเขา และพื้นราบ แล้วแบ่ง
สัดส่วนจ านวนตวัอยา่งตามปริมาณพื้นท่ีปลูก  

3. เลือกต าบลท่ีปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์สูงสุดมา 2 อนัดับในอ าเภอนั้นๆมาแล้วแบ่ง
สัดส่วนจ านวนตวัอยา่งตามปริมาณพื้นท่ีปลูก 

4. สุ่มเลือกเกษตรกรผูป้ลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ด้วยวิธี การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(accidental sampling) ในต าบลนั้นๆมาตอบแบบสอบถาม โดยเกษตรกรท่ีสุ่มเลือกจะตอ้งมีพื้นท่ี
ตวัแทนเป็นเขตปลูกขา้วโพด  

การค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีค  านวณเพื่อหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากจ านวน
ประชากรท่ีปลูกขา้วโพด จ านวน คน จากสูตรท่ีใช้ค  านวณขนาดของตวัอย่าง ของ Taro Yamane 
(อายสุและคณะ, 2554) ดงัน้ี  

จากสูตร   
 

  
 

       
                                                               (3.1) 

 
โดยท่ี   n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N = ขนาดประชากรทั้งหมด 
e= ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ตาราง 3.1 พื้นท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละจ านวนประชากร 

จงัหวดั 
พื้นท่ีการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

(ไร่) 
จ านวนครัวเรือนเกษตรกร 

(ครอบครัว) 
น่าน 836,614 40,254 
เชียงราย 594,073 319,494 
พะเยา 342,963 174,076 
แพร่ 259,831 17,954 
รวม 2,033,481 551,778 
ท่ีมา:กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555 



 

15 

การค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N = ขนาดประชากรทั้งหมด คือจ านวนครัวเรือนของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดในเขต
พื้นท่ีเป้าหมายเท่ากบั 551,778 คน 

e= ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั0.05 

  
       

                
                                         (3.2) 

  
       

       
 

          
แทนค่าตามสูตร n = 399.71 คิดเป็น 400 ตวัอยา่ง 

เม่ือสุ่มเลือกพื้นท่ีเก็บขอ้มูลตามเง่ือนไขจะไดพ้ื้นท่ีเป้าหมายในการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 
 

ตาราง 3.2 พื้นท่ีเป้าหมายในการเก็บขอ้มูลและจ านวนเกษตรกร 
จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนตวัอย่ำง(คน) รวม 

น่ำน เวยีงสา 
 
นานอ้ย 

แม่สาคร 
น ้ามวบ 
บวัใหญ่ 
ศรีษะเกต 

          56 
          53 
          31 
          25 

 
 
 
165 

เชียงรำย เทิง 
 
เชียงของ 

ตบัเต่า 
ง้ิว 
หว้ยซอ้ 
ริมโขง 

          48 
          32 
          21 
          16 

 
 
 
117 

จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนตวัอยำ่ง(คน) รวม 
พะเยำ ปง 

 
เชียงค า 

งิม 
ขนุควร 
ร่มเยน็ 
ฝายกวาง 

          30 
          18 
          10 
          9 

 
 
 
68 

แพร่ สอง 
 
ร้องกวาง 

สะเอียบ 
เตาปูน 
บา้นเวยีง 
ไผโ่ทน 

          16 
          10 
          14 
          10 

 
 
 
50 

    400 
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วิธีการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เกษตรกรโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ สังคม และลกัษณะการผลิตของเกษตรกร 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
ส่วนท่ี 3 ความรู้ ความเขา้ใจทศันคติ และการยอมรับต่อเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลง

พนัธ์ุกรรม 
ส่วนท่ี 4 ความเตม็ใจจ่ายต่อพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธ์ุ 

 

3.3 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทำงเศรษฐกจิ สังคม และลกัษณะกำรผลติของเกษตรกร 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวมได ้ โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุดค่าต ่าสุด และแสดงเป็นตาราง และอธิบายเชิงพรรณนาประกอบ  

 
ส่วนที ่2 ปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ์ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 ท่ีตอ้งการ
ทราบขอ้มูลลกัษณะของขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เกษตรกรมีความตอ้งการโดยน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม
ได้มาค านวณค่าคะแนนและน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดค่าต ่าสุด และแสดงเป็นตาราง และอธิบายเชิงพรรณนาประกอบ และมี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(rating scale) ใชม้าตรวดัของ likrt scale โดยแต่ละค าถามจะ
มีใหเ้ลือก 5 ระดบัความส าคญั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด  
มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบัดงัน้ี 

ระดบัความตอ้งการ    ระดบัคะแนน 
 อนัดบั 1       5.0 
อนัดบั 2       4.5 
อนัดบั 3       4.0 
อนัดบั 4       3.5 
อนัดบั 5       3.0 
อนัดบั 6       2.5 
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(ต่อ) 
ระดบัความตอ้งการ    ระดบัคะแนน 
อนัดบั 7       2.0 
อนัดบั 8       1.5 
อนัดบั 9       1.0 
อนัดบั 10      0.5 
อนัดบั 11      0 

การก าหนดช่วงค่าเฉล่ียเพื่อท าการวเิคราะห์ผลแบ่งเป็น 5 ระดบัจากช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
ระดบัความส าคญั       ระดบัคะแนน 
4.50 – 5.00      มากท่ีสุด 
3.50 – 4.49      มาก 
2.50 – 3.49      ปานกลาง 
1.50 – 2.49      นอ้ย 
0.00 - 1.49      ไม่มีผล 

 

ส่วนที ่3 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ และกำรยอมรับต่อเมล็ดพันธ์ุข้ำวโพดเลีย้งสัตว์ดัดแปลง
พนัธ์ุกรรม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลความรู้ 
ความเขา้ใจ และทศันคติต่อเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธ์ุกรรม ท่ีเก็บรวบรวมได ้โดย
น าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดค่า
ต ่าสุด และแสดงเป็นตาราง และอธิบายเชิงพรรณนาประกอบ  

ส่วนของทศันคติและมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(rating scale)ใชม้าตรวดั
ของ likert scale โดยแต่ละค าถามจะมีให้เลือก 5 ระดบัความส าคญั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ย
มาก เห็นดว้ย ไม่ค่อยเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
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มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบัดงัน้ี 
ระดบัความส าคญั     ระดบัคะแนน 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด      5 
เห็นดว้ยมาก      4 
เห็นดว้ย       3 
ไม่ค่อยเห็นดว้ยมาก     2 
ไม่เห็นดว้ยมาก ท่ีสุด     1 

การก าหนดช่วงค่าเฉล่ียเพื่อท าการวเิคราะห์ผลแบ่งเป็น 5 ระดบัจากช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
ระดบัความส าคญั      ระดบัคะแนน 
4.50 – 5.00      เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49      เห็นดว้ยมาก  
2.50 – 3.49      เห็นดว้ย 
1.50 – 2.49      ไม่ค่อยเห็นดว้ย 
1.00 - 1.49      ไม่เห็นดว้ยมาก ท่ีสุด 

 

ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาการยอมรับของเกษตรกรต่อพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลง
พนัธุกรรมใชส้ถิติเชิงพรรณนาดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและ
ค่าต ่าสุดและใชแ้บบจ าลองโลจิท (logit model) (อารี, 2552) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรอิสระต่างๆ ท่ีคาดวา่จะมีความเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับ 

โดยมีแบบจ าลองในการวเิคราะห์ดงัน้ี 

 

        
  

    
     

                                                      (3.3) 

            
 

        
                                            (3.4) 

  
    

       

          ถา้   
    

          ถา้ในกรณีอ่ืนๆ 
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โดยท่ีตวัแปรตาม   คือ การตดัสินใจของเกษตรกรต่อพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม 

Y=   +   AGE +   SEX +   EXP +   EDU +   ACOST +  SEEDP +  PCOST + 
  INCO +   GRAINP +    CULT1 +    CULT2 +    FLAB +    SALER +    PT + 
   LUNDE +    INFO1 +    INFO2 +    ATTI +    INTERL +    GMP + u    (3.5) 
เม่ือ Y=1 แสดงวา่ เกษตรกรยอมรับพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม 
 Y=0 แสดงวา่ เกษตรกรไม่ยอมรับพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม 
 u = ค่าความคาดเคล่ือน 
               = ค่าคงท่ี   
             = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร i โดยท่ี i = 1,2,3,…,k 
ตวัแปรอิสระท่ีคาดวา่จะปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับของเกษตรกร ไดแ้ก่ 

1. AGE =อาย(ุปี) 
2. SEX =เพศ: Sex = 1=เพศชาย, ถา้ไม่ใช่= 0=เพศหญิง 
3. EXP =จ านวนประสบการณ์ในการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(ปี) 
4. EDU =จ านวนปีในการศึกษา (ปี) โดยจะก าหนดเวลาการศึกษาออก5 ระดับ คือ ท่ี 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือต ่ากวา่ จะมีการเวลาในการศึกษาเรียนรู้ 6 ปี ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 
9 ปี ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ จ านวน 12 ปี ระดบัอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง จ  านวน 14 ปี และระดบัปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
จ านวน 16 ปี 

5. ACOST =ตน้ทุนการผลิตเฉล่ียต่อไร่ของเกษตรกร(พนับาท) ค่าตน้ทุนการผลิตเฉล่ียต่อไร่
ของเกษตรกร ค านวณมาจากตน้ทุนการผลิตรวม ตัง่แต่การเตรียมพื้นท่ีปลูก เมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ย สารเคมี 
และค่าแรงงาน หารดว้ยพื้นท่ีการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ั้งหมดของเกษตรกร 

6. SEEDP = ราคาของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเกษตรกรซ้ือมาปลูกในแปลงเกษตรกร เป็นราคาเฉล่ียจาก
เมล็ดพนัธ์ุหลายชนิดท่ีเกษตรกรใชใ้นปีการผลิต 2556-2557 (บาท)  

7. PCOST = ตน้ทุนการจดัการศตัรูพืช- วชัพืชเป็นผลรวมของค่าสารเคมี ค่าแรงในการฉีดพ่น
สารเคมีในการจดัการศตัรูพืช (พนับาท) 

8. INCO =รายไดจ้ากขายผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว(์พนับาท) 
9. GRAINP= ราคารับซ้ือผลผลิตขา้วโพดท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีการผลิต 2556- 2557 (บาท) 
10. CULT1=การไถพรวนท่ีดิน CULT1 = 1= ไถพรวน , ถา้อ่ืนๆ= 0 การไถพรวนคือการไถ

กลบเศษซากพืชและวชัพืชท่ีอยู่บริเวณผิวดินให้ลงใตดิ้นเพื่อให้แปลงปลูกพร้อมส าหรับการหยอด
เมล็ดพนัธ์ุ  
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11. CULT2= การไถพรวนสลบัไม่ไถพรวนท่ีดิน CULT2= 1= ไถพรวนสลบัไม่ไถพรวน, ถา้
ไม่ไถพรวน= 0, การไถพรวนสลบัไม่ไถพรวน หมายถึงเม่ือท าการเตรียมดินดว้ยการไถพรวนในปี
แรก ปีถดัมาจะไม่ไถพรวน ถา้ CULT1= CULT2=0 เป็นวิธีการอ่ืนๆท่ีแบบไม่ไถพรวนจะใชว้ิธีการ
ตดั ถาง เผา หรือใช้สารก าจดัวชัพืชฉีดพ่นเพื่อให้แปลงปลูกพร้อมส าหรับการหยอดเมล็ดพนัธ์ุ ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะใชก้ารฉีดพน่สารก าจดัวชัพืชเป็นหลกั 

12. FLAB= จ านวนแรงงานในครัวเรือนท่ีช่วยงานการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(คน) 
13. SALER =คะแนนรวมของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวข์อง

เกษตรกร การวิเคราะห์จะใช้คะแนนรวมของกลุ่มผูผ้ลิตและจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุท่ีจะเป็นผูส่ื้อสาร
ขอ้มูลเก่ียวกับลักษณะพนัธ์ุและราคา ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลอ้างอิงในการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นผลรวมของ
คะแนนจาก บริษทัผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ ร้านคา้หรือตวัแทนจดัจ าหน่าย และพนกังานขายของบริษทัผูผ้ลิต
และจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ ซ่ึงมีช่วงคะแนน 0-5 ท าใหร้ะดบัคะแนนรวมอยูใ่นช่วงท่ี 0 – 15 คะแนน  

14. PT = ผลรวมคะแนนของลกัษณะพนัธ์ุขา้วโพดท่ีเกษตรกรให้ความส าคญัประกอบในการ
ตดัสินใจเลือกพนัธ์ุขา้วโพด โดยลกัษณะท่ีเลือกมาค านวณจะเป็นลกัษณะท่ีเก่ียวโยงกบัการพฒันาพืช
ดดัแปลงพนัธุกรรม ไดแ้ก่ ลกัษณะพนัธ์ุท่ีง่ายต่อการจดัการในการผลิต พนัธ์ุท่ีทนแมลงศตัรูพืช และ
พนัธ์ุท่ีทนต่อสภาวะแหง้แลง้ 

15. LUND= ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัพืชจีเอ็มโอหรือขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม โดย
มีระดบัคะแนน 0-5 คะแนน 

16. INFO1 = ความสนใจในขอ้มูลขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมINFO1 = 1= มีสนใจ
หาขอ้มูล,อ่ืนๆ= 0 

17. INFO2= ความสนใจในขอ้มูลขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมINFO2 = 1= ยงัไม่
แน่ใจในการหาขอ้มูลหรือรอตดัสินใจ,เม่ือ INFO1= INFO2= 0 หมายถึงเกษตรกรไม่สนใจหาขอ้มูล
เก่ียวกบัพืชดดัแปลงเพิ่มเติมแมว้า่จะไดย้นิขอ้มูลเบ้ืองตน้แลว้ 

18. ATTI=ผลรวมทศันคติต่อพืชจีเอม็โอหรือขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมในเร่ืองของ
ผลผลิต การลดลงของตน้ทุนการผลิต การใชส้ารเคมี ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพของเกษตรกร
ผูผ้ลิต และการจดัการวชัพืช 

19. INTERL= ระดบัความตอ้งการทดลองใชพ้นัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมใน
พื้นท่ีการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกร โดยมีระดบัคะแนน 0-5 คะแนน 

20. GMP= ระดบัราคาเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีเกษตรกรพอใจ (บาท) 
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หากตวัแปรในสมการมีปัญหาในการวิเคราะห์เกิดปัญหาท่ีตัวแปรอิสระท่ีอยู่ในสมการมี
ความสัมพันธ์กันสูงหรือปัญหา multicollinearity ซ่ึงผิดข้อสมมติพื้นฐานของการประมาณค่า
สัมประสิทธ์ิดว้ยวธีิการ OLS ท่ีวา่ตวัแปรอิสระแต่ละตวัตอ้งเป็นอิสระต่อกนั (อคัรพงศ,์ 2550) ซ่ึงจาก
การศึกษาเพิ่มเติมมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยหรือ factors 
analysis โดยการแกปั้ญหาจะเป็นการรวมกลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ท า
ให้การศึกษาเก่ียวกบัตวัแปรมีภาพลกัษณ์เด่นชดัข้ึน โดยลดตวัแปรให้น้อยลง และทราบค่าน ้ าหนัก
ของตวัประกอบในตวัแปรแต่ละตวั(รสริน, 2555) ขั้นตอนในการวเิคราะห์ จะมี 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การสร้างเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรทุกคู่ (correlation matrix) 
2. การสกดัปัจจยั(factor extraction)ดว้ย PCA : principal component analysis 
3. การหมุนแกนปัจจยั(factor rotation) 
4. การค านวณค่า factor score 

เง่ือนไขของเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั 
1. factor (F) และ error(e)ในสมการจะตอ้งเป็นอิสระต่อกนั 
2. ตวัแปรควรเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ กรณีท่ีมีตวัแปรแบบกลุ่มจะตอ้งเปล่ียนใหอ้ยูใ่น
รูปตวัแปรเทียม (dummy variation) 
3. ความสัมพนัธ์ระหวา่ง factor และตวัแปรอยูใ่นรูปเชิงเส้น (linear)เท่านั้น 
4. ส าหรับเทคนิค principal component analysis ตวัแปรแต่ละตวั หรือขอ้มูลไม่
จ  าเป็นตอ้งมีการแจกแจงแบบปกติ 
5. จ านวนขอ้มูลควรมากกวา่ตวัแปร 

 
ส่วนที ่4 ควำมเต็มใจจ่ำยต่อพนัธ์ุข้ำวโพดเลีย้งสัตว์ดัดแปลงพนัธุกรรม 

ในส่วนของความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรต่อพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม 
โดยวิธี CVM จะเป็นการเก็บขอ้มูลผา่นแบบสอบถามจะเนน้การถามค าถามในส่วนของจ านวนเงินท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามเตม็ใจจะจ่าย ซ่ึงการศึกษาความเต็มใจจะจ่ายคร้ังน้ีจะใชค้  าถามปลายปิดแบบถาม
สองคร้ัง (doubled bounded question) โดยราคาค่าเมล็ดพนัธ์ุท่ีใชเ้ป็นตวัฐานไดม้าจากการส ารวจราคา
เมล็ดพนัธ์ุท่ีเกษตรกรซ้ือจากร้านในปีการผลิต 2556 ส่วนราคาเร่ิมตน้นั้นอา้งอิงมาจากการศึกษาการ
ประเมินผลกระทบจากยอมรับพนัธ์ุขา้วโพดตา้นทานหนอนเจาะตน้ขา้วโพดในประเทศฟิลิปปินส์ว่า
ราคาขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมสูงกวา่ราคาเฉล่ียของเมล็ดพนัธ์ุปกติประมาณร้อยละ
60-90 (Mutuc et al., 2012) ดงันั้นเราจะใชส่้วนต่างขอบล่างเป็นราคาเร่ิมตน้หรือ Initial bidในการตั้ง
ค าถามแรกและการออกแบบราคาเสนอล าดบัท่ีสองหรือFollow up bid หาไดโ้ดยการหาดว้ยวิธี C-
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optimal design เป็นการออกแบบราคาท่ีมุ่งลดความแปรปรวนของค่ามธัยฐานของค่าความเต็มใจจ่ายท่ี
มีค่า follow up ขอบบนอยู่ท่ีเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 75 และขอบล่างท่ีเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 (อธิป,2554) และ
เพื่อใหส้ะดวกต่อการสอบถามกบัเกษตรกรมากข้ึนจะใชชุ้ดการเสนอราคาเพียงราคาเดียว 

นอกจากน้ีจะวดัค่าความเตม็ใจจ่ายจากค าถามปลายเปิดเพื่อสะทอ้นราคาท่ีเกษตรกรตอ้งการซ้ือ 
จากนั้นจึงออกไปทดสอบแบบสอบในภาคสนามก่อนจ านวน 20 ชุดเพื่อประเมินความเขา้ใจของ
เกษตรกรผูต้อบค าถามแลว้จึงออกไปเก็บขอ้มูลจริงจากเกษตรกร จากนั้นจึงน าราคาสูงสุดท่ีเกษตรกร
แต่ละรายตอบมาค านวณหาค่าความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรโดยการหาผลต่างระหวา่งราคาสูงสุดกบั
ราคาฐาน จากนั้นจึงค านวณหาค่าเฉล่ียของความเต็มใจจ่าย และน าค่าตวัแปรต่างๆมาวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
มีผลต่อความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรต่อเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมเขียนเป็น
แบบจ าลองไดรู้ปสมการดงัสมการท่ี 3.5 แต่ตดัตวัแปรท่ี 20. GMP = ระดบัราคาเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพด
ดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีเกษตรกรพอใจ เน่ืองจากตวัแปรเป็นค่าความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรจากค าถาม
ปลายเปิด จากนั้นจึงหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม และค่าความคาดเคล่ือนดว้ยใช้
การประมาณค่าดว้ยแบบจ าลอง ordered logit(อารี, 2552) โดยรูปสมการดงัน้ี 

 

    
    

                                                                             (3.6) 
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             ถา้   
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เม่ือ      
 คือความเตม็ใจจ่ายต่อพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธ์ุ 

  คือกลุ่มของตวัแปรอิสระ 

  คือค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 
  คือค่าความคลาดเคล่ือน 
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จากนั้ นน าค่าตัวแปรราคาค่าเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเล้ียงสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมท่ีได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิด และปลายปิดถามสองคร้ังมาวิเคราะห์ขนาดความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
อิสระกบัราคา แลว้อธิบายความสัมพนัธ์ในสมการเชิงเส้นโดยใช ้Regression model รูปสมการจะดงัน้ี 

 

  
       

                                                                  (3.7) 
 
โดยท่ีตวัแปรตาม   คือ ราคาพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมของเกษตรกร 
เม่ือ        = ค่าคงท่ี 
             

 = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร i โดยท่ี i = 1,2,3,…,k 
              = ค่าความคาดเคล่ือน 

ใชต้วัแปรชุดเดียวกนักบัการหาความเตม็ใจจ่ายต่อพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม 

 

3.4 กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

แบ่งกลุ่มตวัแปรเป็นสองกลุ่มใหญ่ ตวัแปรอิสระ แบ่งย่อยตวัแปรอิสระออกเป็น 4 ชุด 
โดยจดัเป็น ปัจจยัทางประชากร ปัจจยัดา้นลกัษณะของเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปัจจยัทางสังคม 
และปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตร์และตวัแปรตาม แบ่งยอ่ยตวัแปรตามออกเป็น 2 ส่วน เป็นส่วนของปัจจยั
ท่ีมีผลการยอมรับขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และความเตม็ใจจ่ายต่อเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม 
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ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

กำรยอมรับพนัธ์ุข้ำวโพดเลีย้งสัตว์ดัดแปลง
พนัธุกรรม 

 

ควำมเต็มใจจ่ำยต่อพนัธ์ุข้ำวโพดเลีย้งสัตว์
ดัดแปลงพนัธุกรรม 

 

 

ลกัษณะของพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ท่ีเกษตรกรตอ้งการ 

ลกัษณะประชำกรอายุเพศ
ประสบการณ์ การศึกษา 

ปัจจัยด้ำนเศรษฐกจิขนาดพื้นท่ีการปลูกรายไดจ้ากการ
ขายผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ตน้ทุนการผลิต 

 

ปัจจัยด้ำนสังคมแหล่งการรับขอ้มูล อิทธิพลจาก
ผูค้า้เมล็ดพนัธ์ุ ผูรั้บซ้ือ เพื่อนบา้น 

รำคำเมลด็พนัธ์ุ 

 

ทศันคติต่อเมลด็พนัธ์ุข้ำวโพด
ดัดแปลงพนัธุกรรม 
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บทที่4 

สถานการณ์การผลติ การตลาด ของข้าวโพดเลีย้งสัตว์ (ดดัแปลงพนัธุกรรม) 

 

 เพือ่เป็นการสร้างพื้นฐานความเขา้ใจสถานการณ์การผลิต การตลาดของขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์น
ภาพดา้นต่างๆทั้งในส่วนของตลาดโลก ตลาดภายในประเทศ บทน้ีน าเสนอเน้ือหา 5 ส่วน คือ ส่วนที่1
สถานการณ์การผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ส่วนที่ 2 เป็นการตลาด ส่วนที่ 3.ปัญหาอุปสรรค ส่วนที่ 4. เป็น
ศกัยภาพการแข่งขนัของไทยกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน ส่วนที่ 5. แนวทางการส่งเสริมและพฒันา 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัของไทยกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4.1 สถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์  

สถานการณ์การผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตวโ์ลกประมาณการผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ของโลก 
989.19 ล้านตัน ในปี 2556-2557 เพิ่มขึ้ นจาก 867.97 ล้านตัน ของปี 2555-2556  ร้อยละ 13.97 มี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในปีการผลิต 2557-2558 ประเทศผูผ้ลิตรายใหญ่ คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมา
ไดแ้ก่ จีน บราซิล สหภาพยโุรป และยเูครน ตามล าดบั (ธุรกิจอาหารสัตว,์ 2558) การเปล่ียนแปลงของ
พื้นที่การผลิตและปริมาณผลผลิตจะส่งผลต่อราคาผลผลิตในประเทศไทยในภาพรวม 

สถานการณ์การผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นภูมิภาคอาเซียนภาพรวมพื้นที่การผลิตขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์ประมาณ 61.59 ล้านไร่ในปี 2556-2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.94 จาก 59.78 ล้านไร่ ของปี 2555-2556 
ประเทศผูผ้ลิตรายใหญ่ คือ อินโดนีเชีย รองลงมาไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวยีดนามตามล าดบัประเทศ
ที่อัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวม์ากที่สุดได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ร้อยละ6.27 
รองลงมาเป็นประเทศลาว และอินโดนีเชีย ที่ร้อยละ 3.89และ 2.35 ตามล าดบั ส่วนประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ที่ร้อยละ1.5 (ส านกังานเศรฐฐกิจการเกฐตร, 2557) 
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ตาราง 4.1 พื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องประเทศกลุ่มอาเซียน ปี 2556-2557 (ไร่) 

ประเทศ 2555 2556 2557 การเปล่ียนแปลง 

        ปริมาณ % 

อินโดนีเซีย 24,794,500 24,134,562 24,715,062 580,500 2.35 
ฟิลิปปินส์ 16,214,812 16,297,938 17,387,250 1,089,312 6.27 
ไทย 7,180,062 7,189,312 7,298,812 109,500 1.5 
เวยีดนาม 6,989,375 7,045,625 7,059,375 13,750 0.19 

พม่า 2,572,750 2,636,562 2,600,812 -35,750 -1.37 
กมัพชูา 1,352,062 1,191,000 1,194,250 3,250 0.27 
ลาว 1,105,875 1,281,250 1,333,125 51,875 3.89 

กลุ่มอาเซียน 60,209,438 59,776,312 61,588,688 1,812,375 2.94 
ที่มา: ส านกังานเศรฐฐกิจการเกฐตร, 2557 

 
ภาพรวมของปริมาณผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศกลุ่มอาเซียน ปี 2556-2557  ประมาณ 

40.63 ลา้นตนั เพิม่ขึ้นร้อยละ 3.41 จาก 39.29  ลา้นตนัของปี 2555-2556  ประเทศผูผ้ลิตรายใหญ่ คือ อิน
โดนีเชีย รองลงมาไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ตามล าดับ  ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มี
ผลผลิตเปล่ียนแปลงสูงขึ้ นมากที่ สุด ร้อยละ8.34 (ส านักงานเศรฐฐกิจการเกฐตร, 2557) อันเป็น
เน่ืองมาจากการใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพเขา้มาช่วยพฒันาการผลิต เพราะเม่ือเปรียบเทียบพื้นที่การผลิตกบั
ผลผลิตของสองประเทศอินโดนีเชีย กบัฟิลิปปินส์ ผลผลิตของอินโดนีเชียเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน
ระหว่างผลผลิตกับพื้นที่ แต่ร้อยละของผลผลิตของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นสูงกว่าการเพิ่มพื้นที่การผลิต 
ความแตกต่างกนัของทั้งสองประเทศก็คือประเทศฟิลิปปินส์ ใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพมาช่วยในการผลิตทั้ง
ขา้วโพดเล้ียงสัตวต์า้นทานหนอนเจาะตน้และตา้นทานสารก าจดัวชัพืช ในทิศทางเดียวกนักบัพม่าที่มี
พื้นที่ผลิตลดลงแต่ผลผลิตเพิ่มอนัเป็นเน่ืองมากการยอมรับเทคโนโลยกีารผลิตใหม่เพิม่ขึ้นจากตาราง4.2 
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ตาราง 4.2 ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องประเทศกลุ่มอาเซียน ปี 2555-2557 (หน่วย 1,000 ตนั) 

ประเทศ 2555 2556 2557 การเปล่ียนแปลง 

        ปริมาณ (%) 
อินโดนีเชีย 19,387.02 18,510.44 18,998.66 488.22 2.64 

ฟิลิปปินส์ 7,406.83 7,597.39 8,231.16 633.77 8.34 
เวยีดนาม 4,803.60 4,883.35 4,926.78 43.43 0.89 
ไทย 4,788.93 4,872.35 4,984.37 112.02 2.3 
พม่า 1,484.97 1,525.67 1,581.42 55.75 3.65 

กมัพชูา 950.91 840.9 844.34 3.44 0.41 
ลาว 926.83 1,065.94 1,070.00 4.07 0.38 

กลุ่มอาเซียน 39749.09 39,296.03 40,636.73 1,340.69 3.41 

ที่มา: ส านกังานเศรฐฐกิจการเกฐตร, 2557 
 

การผลิต การตลาดขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องไทย การผลิตปี 2556/57 เน้ือที่เพาะปลูก 7.54 ลา้นไร่
ลดลง จากปีที่แลว้ ร้อยละ0.13เน่ืองจากราคาขา้วโพดเล้ียงสตัวมี์ราคาลดต ่าลง และราคาของพชื
แข่งขนั เช่น ออ้ย และมนัส าปะหลงัปรับตวัสูงขึ้น นอกจากน้ีพื้นที่ปลูกแซมระหวา่งร่องปลูกยางพารา
ในเขตภาคเหนือ และตะวนัออกเฉียงเหนือลดลง เน่ืองจากตน้ยางโตขึ้น  

 
ตาราง 4.3 พื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องประเทศไทย ปี 2553 -2557 (ไร่) 

ปีเพาะปลูก 

เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ 

(ล้านไร่) (ล้านตัน) (กิโลกรัม) 

2553/54 7.48 4.86 650 
2554/55 7.4 4.98 673 

2555/56 7.53 4.95 666 
2556/57 7.54 5.06 676 
2557/58  7.51 5.1 679 
ที่มา: ส านกังานเศรฐฐกิจการเกฐตร, 2557 
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ภาพที่ 4.1 สดัส่วนของพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทย ปี 2556 -2557 (ไร่) 

ที่มา: ส านกังานเศรฐฐกิจการเกฐตร,2557 
 

ผลผลิตรวม 5.095 ลา้นตนัเพิม่ขึ้น จากปีที่แลว้ ร้อยละ 2.22 สดัส่วนเน้ือที่ปลูกส่วนใหญ่อยูใ่น
ภาคเหนือ ร้อยละ67.69 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 23.03 และภาคกลาง ร้อยละ 9.28 แนวโนม้
การผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัวใ์นเขตภาคเหนือตอนบน มีการเพิม่ขึ้นของพื้นที่การเพาะปลูกในภาพรวม
แต่บางจงัหวดัมีทิศทางลดลงเน่ืองจากการเพิม่ขึ้นของพื้นแข่งขนั เช่นมนัสมัปะหลงั และการเติบโต
ของยางพาราในพื้นที่การผลิต ส่วนการเพิม่ในบางจงัหวดัเป็นการเพิม่พื้นที่การท าเกฐตรกรรม 

 
ตาราง 4.4 พื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องภาคเหนือตอนบน ปี 2557 
จงัหวดั พื้นที่เพาะปลูก 

(ไร่) 
ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่

(กิโลกรัม) 
ผลผลิตรวม 
(กิโลกรัม) 

ปี56/57 ปี57/58 ปี56/57 ปี57/58 ปี56/57 ปี57/58 

แพร่ 263,173 302,649 689 703 181,326 212,762 
น่าน 784,167 799,850 695 709 544,996 567,093 
พะเยา 231,766 243,354 714 714 165,488 173,755 

เชียงราย 468,038 453,996 664 703 310,777 319,540 
เชียงใหม่ 169,153 167,884 708 715 119,706 120,037 
ล าพนู 105,011 105,011 626 657  65,737  68,992 
ที่มา: วารสารธุรกิจอาหารสัตว,์ 2558 
 
 

ภาคเหนือ, 
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ภาค
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4.2 การตลาด 

4.2.1. การตลาดข้าวโพดเลีย้งสัตว์โลก 

ปี 2556 ความตอ้งการใชข้องโลก 943.716 ลา้นตนั เพิม่ขึ้นจาก 861.497 ลา้นตนัของปีที่
แลว้ ร้อยละ 9.54 ประเทศที่มีความตอ้งการใชม้ากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมา ไดแ้ก่ จีน สหภาพ
ยโุรป บราซิล และเม็กซิโก ตามล าดบั ส าหรับการคา้โลกในปี 2556 มี 112.950 ลา้นตนั เพิม่จาก 
100.067 ลา้นตนั ของปีที่แลว้ ร้อยละ 12.87 ประเทศผูส่้งออกมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมา
ไดแ้ก่ บราซิล ยเูครน อาร์เจนตินา และอินเดีย อุปทานขา้วโพดของโลกเม่ือประเมินปริมาณผลผลิตที่จะ
ออกมาและจ านวนสินคา้คงคลงัสะสมในปี 2557 ท าใหค้าดการไดว้่าราคาขา้วโพดจะลดลง ซ่ึงเป็นผล
มาจากอตัราการเจริญเติบโตของจีน ปริมาณความตอ้งการใชเ้อทานอลของสหรัฐ และความตอ้งการ
บริโภคเน้ือสตัวท์ี่จะคงที่ (ธุรกิจอาหารสตัว,์ 2558) ท าให้ส่งผลต่อราคาขา้วโพดในสหรัฐกบัจีน ที่เป็น
ผูผ้ลิตและบริโภครายใหญ่ 

4.2.2. การตลาดภายในประเทศไทย 

ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ี่ผลิตไดภ้ายในประเทศร้อยละ 97 ใช้
เป็นวตัถุดิบในภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์โดยความตอ้งการใชข้า้วโพดเล้ียงสัตวปี์ 2551-2555 มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 3.89 ลา้นตนั ในปี 2551 เป็น 4.67 ลา้นตนัในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.09 
ต่อปี ตามการขยายตวัของอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว ์เพื่อการบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการ
ส่งออกเน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑ ์

4.2.3. การน าเข้า 

การน าเข้าปี  2556 คาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นจากปี 2555 เน่ืองจากการขยาย
ระยะเวลาน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายใตก้รอบการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) และภายใตยุ้ทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรฐฐกิจอิรวดี- เจา้พระยา -แม่โขง (ACMECS) จากเดิมเดือนมีนาคมถึงเดือน
กรกฎาคม 2556 เป็นเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2556 และให้องค์การคลงัสินคา้ (อคส) น าเขา้
ขา้วโพดเล้ียงสตัวใ์นอตัราภาฐี ร้อยละ 0จากกมัพูชา เพือ่มาใชเ้ป็นวตัถุดิบภายในประเทศในช่วงเดือน
สิงหาคมจ านวน0.10 ลา้นตนั และช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557 อีกจ านวน 0.15 
ลา้นตนั การน าเขา้แมเ้พยีงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัปริมาณที่ใชแ้ต่จะส่งผลถึงราคาผลผลิตรวมทั้งประเทศ 
(ภูฐณิศา และคณะ,2557)  
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4.2.4 การส่งออก 

การส่งออกขา้วโพดเล้ียงสัตวปี์ 2551-2555 มีแนวโน้มลดลงจาก 0.34 ล้านตนั 
มูลค่า 3,165.52 ลา้นบาทในปี 2551 เหลือ 0.12 ลา้นตนั มูลค่า 1,181.72 ลา้นบาทในปี 2555 หรือลดลง
ร้อยละ 26.00 ต่อปี และร้อยละ 22.53 ต่อปี ตามล าดับ เน่ืองจากความตอ้งการใช้ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ภายในประเทศเพิม่ขึ้น ตลาดส่งออกที่ส าคญั ไดแ้ก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวยีดนามการ
ส่งออกปี 2556 คาดว่าเพิ่มขึ้นจากปี 2555 เน่ืองจากรัฐมีมาตรการแทรกแซงตลาดขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปี 
2556/57และไดผ้ลกัดนัการส่งออกจ านวน 0.50 ลา้นตนัเพื่อระบายขา้วโพดเล้ียงสัตวส่์วนเกินออกนอก
ประเทศ แต่ขณะเดียวกันผูใ้ช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตวย์งัคงมีความตอ้งการใชข้า้วโพดเล้ียงสัตว์
อยา่งต่อเน่ืองและคาดวา่ความตอ้งการใชปี้ 2557 จะเพิม่ขึ้นจากการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมการ
เล้ียงสตัวเ์พือ่การส่งออก 

 
ตาราง 4.5 การใชข้า้วโพดเล้ียงสตัวใ์นประเทศ การส่งออก และการน าเขา้ของไทย 

ปีเพาะปลูก การใชใ้นประเทศ1 การส่งออก 2/ มูลค่า การน าเขา้ 2/ มูลค่า 
  (ลา้นตนั) (ลา้นตนั) (ลา้นบาท) (ลา้นตนั) (ลา้นบาท) 

2551/52 3.89 0.46 3,925.06 0.51 1,826.45 
2552/53 4.21 1 6,489.55 0.24 816.99 
2553/54 4.28 0.21 1,725.03 0.39 1,474.39 
2554/55 4.36 0.29 2,661.00 0.18 651.32 

2555 /56 4.67 0.05 510.73 0.1 396.81 
อตัราเพิม่ % 4.09 -43.31 -39.17 -29.86 -27.96 
ที่มา: 1/ ส านกังานเศรฐฐกิจการเกฐตร2/ กรมศุลกากร (เดือนมกราคม-สิงหาคม 2556) 

 

4.2.5. ราคา 

ราคาขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปี 2551/52- 2555/56  มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกตลาดตาม
การเคล่ือนไหวของราคาตลาดโลก ประกอบกบัความตอ้งการใชภ้ายในประเทศเพิม่ขึ้น โดยราคาขา้วโพด
เล้ียงสตัวแ์ต่ละระดบัตลาดมีความเคล่ือนไหว ดงัน้ี 
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ราคาเกฐตรกรขายได ้(ความช้ืนร้อยละ 14.5) ปี 2551-2555 กิโลกรัมละ 7.10 บาท 
เพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 9.35 บาทในปี 2555 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.33 ต่อปี  ส าหรับปี 2556 (เดือน
มกราคม-กนัยายน) ราคามีแนวโนม้ลดลงเหลือ 7.34 บาท 

ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ  ที่โรงงานอาหารสตัวรั์บซ้ือ ปี 2551-2555มีแนวโน้ม
เพิม่ขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.85 บาทในปี 2551 เป็นกิโลกรัมละ 10.40 บาท ในปี 25555  หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 6.52 ต่อปีส าหรับปี 2556 (ส าหรับปี 2556 (เดือนมกราคม-กนัยายน) ราคามีแนวโน้มลดลงเหลือ 
9.84 บาท 

ราคาส่งออก เอฟ โอ บีปี 2551-2555มีแนวโนม้เพิม่ขึ้นจากตนัละ 9,139 บาท เป็น
ตนัละ 10,742 บาทในปี 2555 หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 6.64 ต่อปี  ส าหรับปี 2556 (เดือนมกราคม-กนัยายน) 
ราคามีแนวโนม้ลดลงเหลือ 10,080 บาท 

 
ตาราง 4.6 ราคาขา้วโพดเล้ียงสตัวใ์นปีการเพาะปลูก 2551/52-2556/57 

ปี
เพาะปลูก 

เกฐตรกรขายได้1/ ขายส่งในตลาดกรุงเทพ 2/ ส่งออก เอฟโอบี ชิคาโก 

(บาท/กิโลกรัม) อาหารสตัว ์ ไซโล (บาท/ตนั) (บาท/ตนั) 

  (บาท/กิโลกรัม) (บาท/กิโลกรัม)     

2551 7.1 8.85 8.48 9,139 6,680 
2552 5.41 6.98 6.27 7,228 5,107 

2553 8.03 8.94 7.77 9,258 5,186 
2554 7.61 9.51 8.66 9,950 8,159 
2555 9.35 10.4 8.54 10,742 8,761 

เพิม่ % 9.33 6.52 3.43 6.64 10.64 
ที่มา: 1/ ส านกังานเศรฐฐกิจการเกฐตร 2/ กรมการคา้ภายใน 
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4.3 ปัญหาอุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคที่ท  าใหพ้ฒันาการการผลิตขา้วโพดในประเทศไทยไม่กา้วหนา้และย ัง่ยนืได้
เท่าที่ควร แมว้่าเทคโนโลยกีารผลิต การพฒันาสายพนัธุ์ขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องไทยจะก้าวหน้ากว่า
ประเทศเพือ่นบา้นในกลุ่มอาเซียน  

ปัญหาหลกัจะเป็นปัญหาดา้นการเก็บเก่ียว ผลผลิตที่เกฐตรกรเก็บเก่ียวมีความช้ืนสูง และการ
กระจุกตวัของผลผลิตซ่ึงเป็นสาเหตุให้ราคาตกต ่า และคุณภาพของผลผลิตลดลง สาเหตุหน่ึงมาจาก
การปลูกขา้วโพดเล้ียงของไทยส่วนใหญ่เป็นการปลูกโดยใชน้ ้ าฝน ช่วงฤดูกาลเพาะปลูกจึงเร่ิมในช่วง
ตน้ฝนเม่ือถึงช่วงเก็บเก่ียวจึงเป็นช่วงปลายฝน ท าใหก้ารเก็บเก่ียวตอ้งเร่งท าในช่วงปลอดฝนจึงท าให้
ผลผลิตมีความช้ืนสูง และผลผลิตที่พร้อมเก็บเก่ียวแต่ยงัถูกทิ้งไวใ้นแปลงก็จะเกิดความเสียหายจากฝน 
อาทิท  าให้ตน้ลม้ ฝักเน่า เมล็ดงอกในฝัก ส่งผลต่อคุณภาพเมล็ดขา้วโพด และกระบวนการปรับปรุง
สภาพหลงัการเก็บเก่ียว 

ปัญหาตน้ทุนการผลิตของไทยอยูใ่นเกณฑสู์งเม่ือเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้น และเมล็ดพนัธุ์มี
ราคาแพง ดว้ยเหตุที่ประเทศไทยมีการใชพ้ื้นที่ผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวม์ายาวนานมีการใชส้ารเคมีและ
ปุ๋ ยเคมีจ านวนมากส่งผลใหพ้ื้นดินเส่ือมสภาพลง นอกจากน้ีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกไปยงัพื้นที่ที่มี
ความลาดชนัท าให้เกิดปัญหาการการพงัทลาย การชะล้าง ท าให้สูญเสียหน้าดินส่งผลต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ท าใหต้อ้งใชป้ริมาณปุ๋ ยเคมีและสารเคมีในปริมาณมาก ตน้ทุนการผลิตจึงสูงขึ้นในแต่
ละปี  

ปัญหามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอุทยาน และป่าอนุรักฐ ์เพื่อปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวซ่ึ์ง
จะเป็นปัญหาขอ้กีดกนัทางการคา้ในอนาคต ซ่ึงปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่านั้นถือวา่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
ที่ส าคญัของภาคการเกฐตรไทย เน่ืองจากที่ดินถูกท าใหเ้ป็นสินคา้ ท  าใหเ้กิดการคา้ก าไร ที่ดินจึงถูกซ้ือจาก
กลุ่มทุนการใชป้ระโยชน์ที่ดินผดิประเภท เกฐตรกรเม่ือขาดที่ดินท ากินจึงมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิม่มากขึ้น 

ขอ้จ ากดัที่เพิม่ขึ้นของประเทศไทยคือความชดัเจนในการยอมรับหรือปฏิเสธการใชพ้ชืดดัแปลง
พนัธุ์กรรม ทั้งน้ีประเทศเพื่อนบา้นเร่ิมเปิดโอกาสให้มีการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม 
เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซ่ึงประเทศเหล่าน้ีมีการน าเขา้เมล็ดพนัธุ์ขา้วโพดลูกผสม
จากประเทศไทย และในอนาคตอาจไม่สั่งซ้ือเมล็ดพนัธุลู์กผสมจากไทย หากประเทศไทยไม่สามารถ
ผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมได ้
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ตาราง 4.7 ตน้ทุนการผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องไทย 
ปีเพาะปลูก ตน้ทุนการผลิต (บาท/ไร่) ตน้ทุน 

ผนัแปร คงที ่ รวม (บาท/กิโลกรัม) 

2551/52 3,248.86 470.46 3,719.32 5.86 
2552/53 3,010.56 473.14 3,483.70 5.36 
2553/54 3,090.79 493.14 3,584.52 5.55 

2554/55 3,149.37 755.01 3,904.38 5.95 
2555/56 3,431.69 725.78 4,257.47 6.35 
อตัราเพิม่ % 1.56 14.28 3.92 2.69 
ที่มา ส านกังานเศรฐฐกิจการเกฐตร   
 
4.4. ศักยภาพการแข่งขันของไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4.4.1.ข้อได้เปรียบประเทศอื่นๆ ในอาเซียน 

พื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์ศกัยภาพในการเพิ่มผลผลิต หากมีการบริหารจดัการที่ดี  
สามารถลดตน้ทุนการผลิต  พนัธุข์า้วโพดที่ใชเ้ป็นพนัธุท์ี่ไม่ไดด้ดัแปลงพนัธุกรรม เป็นที่ตอ้งการของ
ต่างประเทศ  ไทยมีศกัยภาพในการน าผลผลิตไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าไดห้ลากหลาย  เช่น พลาสติก
ชีวภาพ  เอทานอล เป็นตน้  มีอุตสาหกรรมรองรับผลผลิตขา้วโพดที่มีความตอ้งการผลผลิตอีกมากใน
ประเทศมีภาคเอกชนที่มีมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจเมล็ดพนัธุ ์ที่สามารถพฒันาใหป้ระเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลางการผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วโพดเล้ียงสตัวข์องภูมิภาค  

4.4.2. ข้อเสียเปรียบประเทศอืน่ๆ ในอาเซียน 

พนัธุข์า้วโพดล้ียงสตัวข์องไทยเป็นพนัธุลู์กผสมเกฐตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดพนัธุไ์วไ้ด้
เอง และตอ้งดูแลรักฐาอยา่งดีท าใหต้น้ทุนการผลิตสูง ในขณะที่ปัจจยัการผลิตที่จ  าเป็นทั้ง เมล็ดพนัธุ ์
ปุ๋ ยเคมี  และแรงงาน เป็นตน้ มีแนวโนม้สูงขึ้นประกอบกบัการใชพ้ื้นที่ปลูกขา้วโพดของเกฐตรกรขาด
การบ ารุงดิน ใชดิ้นไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ส่งผลใหไ้ดผ้ลผลิตต ่า ตน้ทุนต่อผลผลิตสูง เม่ือเทียบกบั
ประเทศเพือ่นบา้น  
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4.5. แนวทางการส่งเสริมและพฒันา เพือ่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยกับประเทศ ในกลุ่มอาเซียน 

การสร้างความร่วมมือ ระหวา่งหน่วยงานรัฐ สถาบนัการศึกฐา และเอกชน เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 
พฒันาดา้นคุณภาพ และมาตรฐานดา้นวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยถึีงมือเกฐตรกร 
และดา้นการแปรรูปขา้วโพด ดงัน้ี 

4.5.1.ด้านต้นทุนการผลิต 
รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุน สร้างความรู้ ความเขา้ใจตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเก่ียว 

เร่ิมจากการใชเ้มล็ดพนัธุ์อยา่งมีประสิทธิภาพโดยลดอตัราการใชเ้มล็ดพนัธุ์ต่อไร่ของเกฐตรกรให้อยู่
ในอตัราที่เหมาะสม เพื่อลดตน้ทุนที่สูญเปล่าไปกบัเมล็ดพนัธุ์ การใช้ปุ๋ ยในอตัราที่เหมาะสมตามค่า
วิเคราะห์ดินและปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ ยสด เพื่อเพิ่มอินทรียว์ตัถุในดิน การจดัการแปลงผลิตที่
เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ อาทิการไถพรวนในพื้นที่ลาดชนัที่จะท าใหเ้กิดการท าลายหน้าดิน ลดความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน แนะน าเทคนิคการคุมวชัพืชให้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมทั้งชนิด อัตราการใช ้
ช่วงเวลาการใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพสุงสุด เพื่อลดการใชส้ารเคมี พฒันาเคร่ืองทุ่นแรงมาช่วยในการ
ปลูก และเก็บเก่ียวให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ และแนะน าให้เกฐตรกรใชอ้ยา่งถูกวิธี เพื่อลดการใช้
แรงงานที่มีค่าใชจ่้ายสูง 

4.5.2.ด้านคุณภาพการผลิต 
พฒันาสายพันธุ์ที่ มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้ นเพื่อรักฐาคุณภาพผลิต 

อยา่งเช่นที่เกิดเช้ือราน้อย เปลือกหุ้มฝักมิด และฝักแก่กลบัหัวลง ควรส่งเสริมให้ความรู้แก่เกฐตรกร
ในการรักฐาคุณภาพผลผลิต โดยเก็บเก่ียวตามอาย ุหรือชะลอการเก็บเก่ียวหรือเล่ือนฤดูปลูก ตาม
สภาพพื้นที่ เพือ่ใหเ้ก็บเก่ียวในช่วงหมดฝน  

4.5.3.ด้านมาตรฐาน 
ส่งเสริม พัฒนาความรู้ สร้างความเข้าใจแก่เกฐตรกร ในการท าการเกฐตรที่ดีและ

เหมาะสม ตั้งแต่การผลิตจนถึงการเก็บเก่ียว และก าหนดมาตรฐานการผลิตให้ชดัเจนเช่ือมโยงกบัการ
รับซ้ือ 

4.5.4. ด้านมาตรการ 

ควบคุมและตรวจสอบการรับซ้ือผลผลิตภายในประเทศเพื่อสร้างความโปร่งใสในการ
รับซ้ือ การตั้งราคากลางส าหรับการซ้ือขายผลผลิต และป้องกนั ควบคุมการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
จากประเทศเพือ่นบา้นให้ถูกตอ้งและเขม้งวดไม่ให้ซอ้นทบักบัช่วงของการเก็บเก่ียวภายประเทศ วาง
แผนการผลิตในภาพรวมของประเทศโดยขึ้นทะเบียนเกฐตรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เพื่อการวาง
แผนการผลิตและการตลาด 
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4.5.5. ด้านการตลาด 

รัฐตอ้งออกนโยบายและการพฒันาทั้งระบบการผลิต และการตลาดให้สอดคล้องกัน
เพื่อให้เกิดสมดุลของอุปสงคแ์ละอุปาทานของขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ควรเพิ่มนโยบายจูงใจเกฐตรกรใน
การผลิตโดยใชร้าคาผลผลิตเป็นตวัขบัเคล่ือน เพื่อให้เกฐตรกรได้พฒันาการผลิตให้ไดผ้ลผลิตที่มี
คุณภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  (ส านกังานสนบัสนุนการวจิยั, 2555) 
 
4.6 แนวโน้มการขยายตัวของข้าวโพดเลีย้งสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม 

จากรายงานสถานการณ์ ก ารเติบ โต  และก ารใช้ป ระโยชน์ อ ย่าง ต่อ เน่ื อ งป ลูกพื ช
เทคโนโลยชีีวภาพ หรือพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ในปี 2557 ที่เรียบเรียงโดย สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพ
สัมพนัธ์ (2557) ว่ามีการปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพ หรือพืชดัดแปลงพนัธุกรรมทั่วโลก ทั้งหมด 
1,134.4 ล้านไร่ เพิ่มขึ้ นจากปี 2556 ประมาณ  37.5 ล้านไร่ โดยมีประเทศที่ท  าการปลูกพืช
เทคโนโลยชีีวภาพ ทั้งหมด 28 ประเทศ และประเทศที่มีการใชข้า้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมจ านวน 17 
ประเทศ (Jame, 2014)  
 
ตาราง 4.8 รายช่ือประเทศที่มีการเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมในปี 2557 

Rank Country Area Biotech Crops 

(millhectares) 

1 USA 73.1 maize, soybean, cotton, canola, sugarbeet, alfalfa, 
papaya 

2 Brazil 42.2 soybean, maize, cotton 

3 Argentina 24.3 soybean, maize, cotton 

4 Canada 11.6 canola, maize, soybean, sugar beet 

5 Paraguay 3.9 soybean, maize, cotton 

6 South Africa  2.7 maize, soybean, cotton 

7 Uruguay 1.6 soybean, maize 

8 Philippines 0.8 maize 
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ตาราง 4.8 (ต่อ) 

9 Spain  0.1 maize 

10 Colombia 0.1 cotton, maize 

11 Honduras <0.05 maize 

12 Chile <0.05 maize, soybean, canola 

13 Portugal <0.05 maize 

14 Cuba  <0.05 maize 

15 Czech Rep <0.05 maize 

16 Romania <0.05 maize 

17 Slovakia <0.05 maize 

ที่มา : ISAAA, 2014 
 
สถานการณ์ของพืชดดัแปลงพนัธุกรรมในเอเชีย จีนและอินเดียเป็นผูน้ าในกลุ่มประเทศก าลงั

พฒันาที่ปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมโดยเฉพาะฝ้ายมีพื้นที่รวมกนัมากว่า 72.5 ลา้นไร่ และทางการจีน
เร่ิมอนุญาตใหมี้การเพาะปลูกขา้วและขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมเพือ่การคา้แลว้ในทางปฏิบตัิการขอ
อนุญาตจดทะเบียนและรับรองการผลิตจะใชเ้วลา2-3 ปีนับจากปี2553 ก่อนที่ผลผลิตจะสามารถออกสู่
ทอ้งตลาดไดก้ารพฒันาพืชดดัแปลงพนัธุกรรมจะท าให้จีนซ่ึงเป็นประเทศที่ผลิตและบริโภคขา้วมาก
ที่สุดในโลกสามารถเพิ่มผลผลิตขา้ว แมต้อ้งเผชิญกบัสภาวะการลดลงของพื้นที่เพาะปลูกและแหล่ง
น ้ าส าหรับการท าการเกฐตรเน่ืองจาก  the chinese academy of sciences เปิดเผยว่าข้า;ดัดแปลง
พนัธุกรรมมีคุณสมบติัในการทนต่อโรคแมลงจึงช่วยใหเ้กฐตรกรสามารถลดการใชย้าฆ่าแมลงลงได้
ถึงร้อยละ 80 ในขณะที่ผลผลิตที่ไดก้็เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8 ดงันั้นการพฒันาพืชดดัแปลงพนัธุกรรมถือ
เป็นแนวทางที่จะช่วยรองรับความมั่นคงทางอาหาร(food security) ของจีนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
Zhang and Zhou(2003) อ้างอิงในกฤฐณวรรณ, (2553) Brooker and Barfort (2012) เร่ือง  “Global 
impact of biotech crop” แสดงการเปล่ียนแปลงของการใช้สารก าจดัวชัพืชและสารก าจดัแมลงลดลง
หลงัจากมีการปลูกพชืดดัแปลงพนัธุกรรม  

ส่วนการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม ประเทศฟิลิปปินส์จะเป็นประเทศแรกใน
เอเชียที่ท  าการปลูก และมีพื้นที่ปลูกรวมกันประมาณ 4.69 ล้านไร่ทั่วประเทศขอ้มูลปี2555 หรือ 
เพิ่มขึ้ นร้อยละ 16 จากปี 2554 ท าให้เกฐตรกรมีรายได้จากการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ดัดแปลง
พนัธุกรรมตั้งแต่ปี 2546 ถึง ปี 2554อยูท่ี่ 264.5 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,935 ลา้นบาท ส่วน
จ านวนเกฐตรกรรายย่อยที่ท  าการปลูกขา้วโพดดัดแปลงพนัธุกรรม จ านวน 375,000 รายในปี 2555 
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เพิ่มขึ้นร้อยละ16.46 หรือ 53,000 รายจากปี2554 โดยแต่ละรายมีพื้นที่การผลิตเฉล่ียรายละ 2 เฮกแตร์ 
หรือ 12.5 ไร่ (เจฐฎา,2556) ลกัฐณะของขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมที่ปลูกในประเทศฟิลิปปินส์จะมี
หลายลักฐณะเร่ิมแรกจะเป็นข้าวโพดตา้นทานหนอนเจาะต้นและฝักข้าวโพด หรือที่เรียกกันว่า 
ขา้วโพดบีที ซ่ึงเป็นข้าวโพดที่ได้สารพนัธุกรรมจากแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงจิเอนซิส (Bacillus 
thuringiensis) เพื่อสร้างโปรตีนที่เป็นพิฐต่อหนอนเจาะตน้และฝักขา้วโพด จากนั้นได้มีการยอมรับ
ขา้วโพดตา้นทานสารก าจดัวชัพืชที่เรียกวา่ขา้วโพดตา้นทานสารไกลโฟเสท  และต่อมาไดพ้ฒันาให้
ขา้วโพดมีลกัฐณะตา้นทานทั้งหนอน และสารก าจดัวชัพืช ในปี 2556 ฟิลิปปินส์มีขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรม จ านวน 8 สายพนัธุ์ ที่อนุญาตใหเ้พาะปลูกเชิงพานิช โดยแบ่งเป็นพนัธุ์ที่ทียนีบีที
ชนิดเดียว 2 สายพนัธุ์ พนัธุ์ที่ตา้นสารก าจดัวชัพืช 2 สายพนัธุ์ พนัธุ์ที่ทียนีบีทีสองชนิด 1 สายพนัธุ ์
ตา้นทานทั้งหนอน และสารก าจดัวชัพืช 2 สายพนัธุ์ (เจฐฎา,2556) ประเทศฟิลิปปินส์จึงถือไดว้่าเป็น
ประเทศที่มีความกา้วหน้าเร่ืองขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมมากที่สุดในภูมิภาคน้ี และจากรายงานของ 
Jame(2014) ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียก็จะอนุมัติให้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ดัดแปลง
พนัธุกรรมเพือ่การคา้ในปี2558 

สถานการณ์ในประเทศไทยยงัไม่อนุญาตให้น าเขา้พืชดดัแปลงพนัธุกรรม ยกเวน้เพื่อการศึกฐา
ทดลองเท่านั้น โดยอาศยักลไกการควบคุมของพระราชบญัญติักกัพืช พ.ศ. 2507 (แกไ้ขเพิ่มเติมพ.ศ. 
2551) ออกประกาศกระทรวงเกฐตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2553 ก าหนดให้พืชดัดแปลง
พนัธุกรรม จ านวน 33 ชนิด 51สกุล และ 1 วงศ ์เป็นส่ิงตอ้งหา้ม ยกเวน้ขา้วโพดและถัว่เหลืองที่น าเขา้
เพื่อเป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารหรือเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ตามมติของคณะกรรมการนโยบาย
เศรฐฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) เม่ือวนัที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2542 (ชาลินีและจิตนา,2554) และ
ประเทศไทยน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ัดแปลงพนัธุกรรมเพื่อน ามาเป็นอาหารสัตวแ์ละแปรรูปเป็น
น ้ ามนัพชืเพือ่การบริโภคในประเทศไทยมีการน าเขา้ถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมร้อยละ 81 และฝ้าย
บีทีร้อยละ 64  ที่ผลิตจากอินเดียและจีนโดยคิดเป็นร้อยละ 99 (ช่อทิพา,2553) แต่ในกระบวนการ
ศึกฐาวจิยัของประเทศไทยในดา้นการผลิตนั้นยงัถือไดว้า่ยงัไม่มีความชดัเจน ทั้งขอ้กฎหมายและแนว
ทางการปฏิบัติ แม้ว่าประเทศไทยได้เคยมีการส่งเสริมให้เกฐตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ฝ้ายดัดแปลง
พนัธุกรรมมาแลว้ในอดีต อีกทั้งความกา้วหน้าในการพฒันามะละกอดดัแปลงพนัธุกรรมให้สามารถ
ตา้นทานโรคไวรัสจุดวงแหวน แต่กระบวนการศึกฐาวิจยัตอ้งหยดุชะงกัเน่ืองดว้ยปัจจยัทางการเมือง 
และการประทว้งขององศก์รพฒันาเอกชนที่ไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลครบทุกดา้น จนท าให้เกฐตรกรไทยขาด
โอกาสและถูกปิดกั้นสิทธ์ิในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยชีีวภาพสมัยใหม่เพื่อแกไ้ข
ปัญหาในการเพาะปลูก แม้ว่ามติคณะรัฐมนตรีในวนัที่ 25 ธันวาคม 2550 ที่ก  าหนดบทบาทให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการทดสอบพืชดัดแปลงพันธุกรรมระดับภาคสนามได้ภายใต้การ
ควบคุมดูแลโดยตรงจากรัฐบาล แต่ก็มีเง่ือนไขที่ยุง่ยาก ซับซ้อน จนปัจจุบนัก็ยงัไม่อนุญาตให้ปลูก
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ทดสอบพชืดดัแปลงพนัธุกรรมในระดบัแปลงทดลอง (เจฐฎา, 2556) และประเทศไทยคงไม่สามารถ
หลีกเล่ียงให้อุตสาหกรรมอาหารปลอดพืชและสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมไดเ้พราะหากน าเขา้อาหารที่มี
ส่วนผสมเป็นพืชและสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมมาใชใ้นประเทศไทยเพื่อแปรรูปเป็นอาหารส าเร็จรูป
แลว้ส่งออกจะตอ้งแสดงในฉลากบนอาหารนั้นดว้ยซ่ึงจะมีอุปสรรคทางการคา้ในอนาคตไดแ้ละไดมี้
การออกกฎต่างๆเก่ียวกบัอาหารดดัแปลงพนัธุกรรมเช่นกนั (เฉลิมชยั, 2553) 

ส่วนการศึกฐาวิจยัในด้านเศรฐฐกิจและสังคม การยอมรับของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่
อุปทานการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ากตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะท าการศึกฐาในกลุ่ม
ผูบ้ริโภค อาทิเช่น จากการศึกฐาทศันคติต่อส่ิงมีชีวิตและผลิตภณัฑ์แปลงพนัธุกรรม (GMOs) ของ
ประชาชน(กลุ่มผูบ้ริโภค) ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมยรีุ (2554) และการศึกฐาการเปิดรับข่าวสาร 
ความรู้ ความคิดเห็น และแนวโน้มการยอมรับ การบริโภคผลิตภณัฑ์ GMOs ของผูบ้ริโภคในเขต
จงัหวดันครปฐม (อลิสา, 2550) จะว่าผูบ้ริโภคมีแนวโน้มการยอมรับการบริโภคผลิตภัณฑ์ของ
ส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม หากได้รับขอ้มูลข่าวสารที่เป็นขอ้เท็จจริงบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ 
เพียงพอและในกลุ่มเกฐตรกรที่เป็นผูผ้ลิตตน้น ้ าก็ให้ผลการศึกฐาออกมาสอดคล้องกันอย่างเช่น 
การศึกฐา “การยอมรับขา้วโพดทนทานสารก าจดัวชัพชืในประเทศไทย:กรณีศึกฐาแหล่งปลูกขา้วโพด
หลกั 26 จงัหวดั” ช่วงปลายปี 2548-2549 พบว่าเม่ือให้ขอ้มูลแก่เกฐตรกรถึงเทคโนโลยทีี่ใช้ในการ
พฒันาขา้วโพดดัดแปลงพนัธุกรรมและผลประโยชน์ที่เกฐตรกรจะได้รับหากปลูกขา้วโพดชนิดน้ี
เกฐตรกร ร้อยละ69 ตอบรับที่จะปลูกขา้วโพดดังกล่าวเพราะให้ผลผลิตได้มากขึ้นแม้ว่าตน้ทุนจะ
สูงขึ้นบา้ง แสดงว่าผลประโยชน์ทางดา้นเศรฐฐกิจเป็นปัจจยัส าคญัที่จะท าให้เกฐตรกรไทยซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นเกฐตรกรรายยอ่ยยอมรับการปลูกขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม (สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพ
สมัพนัธ,์2550) 

ในปี 2557 มีความพยายามจากภาคเอกชน ร่วมกบัมหาวิทยาลยันเรศวร ในการจดัท าโครงการ
ทดสอบขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมสายพนัธุ์ NK603 ในแปลงทดลองเพือ่ประเมินความปลอดภยัทาง
ชีวภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มและชีวประสิทธิผลซ่ึงเป็นการทดสอบขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมในแปลง
เปิด และยงัคงรอคอยความชัดเจนจากภาครัฐในเร่ืองของแผนการปฏิบตัิ และการส่ือสารท าความ
เขา้ใจต่อภาคประชาชนต่อไป 
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บทที่ 5 

การผลติข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

 
บทน้ีเป็นการน าเสนอผลการส ารวจการเก็บขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัระบบการผลิตของเกษตรกร

จ านวน 400 ตวัอยา่งโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น6 ส่วนดงัน้ี ส่วนที่1 เป็นขอ้มูลลกัษณะของพื้นที่การผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ส่วนที่ 2 เป็นลักษณะทางสังคมของเกษตรกรตวัอย่าง ส่วนที่ 3 ระบบการผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกรตวัอยา่ง ส่วนที่ 4 ลกัษณะพนัธุ์ขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ี่เกษตรกรตอ้งการ
ส่วนที่ 5 เป็นส่วนของขอ้มูลตน้ทุนและผลตอบแทน ส่วนสุดทา้ยเป็นขอ้สรุปเบื้องตน้ของการศึกษา 
 
5.1 ลักษณะของพืน้ที่การศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีท าการส ารวจและเก็บขอ้มูลในพื้นที่ 4 จงัหวดัของภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ 
จงัหวดัน่าน เชียงราย พะเยา แพร่ ซ่ึงครอบคลุมมากกว่า ร้อยละ 80 ของพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ในเขตภาคเหนือตอนบน ขนาดและการเปล่ียนแปลงในพื้นที่ดงัตาราง5.1 โดยเรียงล าดบัจากมากไป
หานอ้ยแสดงลกัษณะของพื้นที่รายจงัหวดั จงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัที่มีพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวม์าก
ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จ านวน 799,850 ไร่ และมีการเพิม่พื้นที่จากเดิม ประมาณร้อยละ 1.99 
รองลงมาเป็นจงัหวดัเชียงราย และมีการเพิ่มพื้นที่จากเดิม ประมาณร้อยละ3.00 จงัหวดัแพร่เป็นที่มี
การเพิม่พื้นที่สูงสุด ที่ร้อยละ15.00 จากปีที่ผ่านมาเป็น 302,649 ไร่ จงัหวดัพะเยาเป็นที่มีผลผลิตเฉล่ีย
สูงที่สุด 714 กิโลกรัมต่อไร่ และนอ้ยที่สุดเป็นจงัหวดัเชียงราย มีผลผลิตเฉล่ียสูงที่สุด 703 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ตามตารง5.1 
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ตาราง 5.1 พื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องพื้นที่ศึกษาภาคเหนือตอนบน ปี 2557 
จงัหวดั พื้นที่เพาะปลูก 

(ไร่) 
ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 

(กิโลกรัม) 
ผลผลิตรวม 
(กิโลกรัม) 

ปี56/57 ปี57/58 ปี56/57 ปี57/58 ปี56/57 ปี57/58 

น่าน 784,167 799,850 695 709 544,996 567,093 
เชียงราย 468,038 453,996 664 703 310,777 319,540 
พะเยา 231,766 243,354 714 714 165,488 173,755 
แพร่ 263,173 302,649 689 703 181,326 212,762 
ที่มา: วารสารธุรกิจอาหารสัตว,์ 2558 

ขนาดพื้นที่ถือครองของเกษตรกรในแต่ละจงัหวดัที่ท  าการส ารวจเกษตรกร 400 รายใน 4 จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบนพบวา่ ค่าเฉล่ียพื้นที่ถือครองเพื่อการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นเขตภาคเหนือตอนบน 
ที่ 22.53 ไร่ต่อราย พื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดต่อเกษตรกรหน่ึงราย เท่ากับ 115 ไร่ พื้นที่ขนาดเล็กที่สุดต่อ
เกษตรกรหน่ึงราย เท่ากบั 2.00 ไร่ เกษตรกรในจงัหวดัน่านมีพื้นที่ถือครองส าหรับปลูกขา้วโพดต่อราย 
มากที่สุด 32.00 ไร่ และนอ้ยที่สุดเป็นจงัหวดัเชียงราย 9.95 ไร่  
 
ตาราง 5.2 พื้นที่ถือครอง ส าหรับปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องเกษตรกร ในพื้นที่ศึกษา ปี 2557 (ไร่) 
พื้นที่ครอบครองของเกษตรกร พื้นที่ศึกษารวม น่าน เชียงราย พะเยา แพร่ 
พื้นที่โดยรวม 9,011.50 5,280.50 1,154.00 978.00 1,599.00 
ขนาดพื้นที่ถือครองเฉล่ีย 22.53 32.00 9.95 14.17 31.98 
ขนาดพื้นที่ถือครองใหญ่ที่สุด 115.00 115.00 26.00 38.00 85.00 
ขนาดพื้นที่ถือครองเล็กที่สุด 2.00 3.00 2.00 2.00 10.00 
ที่มา: การส ารวจ 
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ภาพที ่5.1 จ  านวนเกษตรกรต่อพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์บ่งตามลกัษณะพื้นที่ของเกษตรกร

ตวัอยา่งในเขต 4 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ปี 2557 
ที่มา: การส ารวจ 

 

 
ภาพที่ 5.2พื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์บ่งตามลกัษณะพื้นที่ของเกษตรกรตวัอยา่งในเขต 4 

จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ปี 2557 (ไร่) 
ที่มา: การส ารวจ 

 

 

 

พื้นที่บนเขา, 294, 
52%

พื้นที่ราบ, 173, 
31%

พื้นที่นาขา้ว, 97, 
17%

พื้นที่บนเขา, 
6636, 74%

พื้นท่ีราบ, 1901, 
21%

พื้นที่นาขา้ว, 
474.5, 5%
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5.1.1 ลักษณะของพืน้ทีก่ารศึกษาจังหวัดน่าน 

มีพื้นที่ประมาณ 7 ลา้นไร่ มีประชากรประมาณ 477,912 คน มีพื้นที่การผลิตขา้วโพด 
799,850 ไร่ (ส านกังานสถิติจงัหวดัน่าน.2556) มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาซ่ึงวางตวัในแนว
เหนือ-ใต้ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนด้านเหนือและตะวันออกซ่ึงเป็นรอยต่อกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนพื้นที่ราบจะอยูบ่ริเวณตอนกลางของจงัหวดั และตามลุ่มน ้ าต่างๆ 
แหล่งน ้ าที่ส าคญัของจงัหวดัคือ แม่น ้ าน่านนอกจากน้ียงัมีล าน ้ าสาขาต่าง ๆ ที่ส าคญั ไดแ้ก่ ล าน ้ าสา ล า
น ้ าวา้ ล าน ้ าปัว ล าน ้ าแหง เป็นตน้ การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องจงัหวดัน่าน ภูมิอากาศมีลักษณะ
อากาศแบบทุ่งหญา้เมืองร้อนแบบ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยมีความแตกต่างของฤดู
อย่างชัดเจนฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน อากาศร้อนถึงร้อนจัด ฤดูฝน ระหว่างเดือน
พฤษภาคม-กันยายน มีฝนตกชุก จากอิทธิพลลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ฤดูหนาว ระหว่างเดือน
ตุลาคม-กุมภาพนัธ ์อากาศหนาวถึงหนาวจดั จากอิทธิพลลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ลกัษณะของ
พื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงในเขตจงัหวดัน่าน (ส านักงานจงัหวดัน่าน, 2556) จะแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ
คือ 1. พื้นที่บนเขา และไหล่เขา 2. พื้นที่ดอน หรือที่ราบระหวา่งภูเขา และพื้นที่ริมฝ่ังแม่น ้ าและล าหว้ย  
3. พื้นที่นาหลงัการปลูกขา้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่มากกวา่ ร้อยละ70 เป็นพื้นที่บนภูเขา ที่ลาดไหล่เขา 

 
ตาราง 5.3 พื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์ละจ านวนตวัอยา่งในพื้นที่ศึกษาจงัหวดัน่านปี2556 

พื้นที่ 
พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตนั) 

จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนตวัอยา่ง 
(ราย) 

จงัหวดัน่าน      799,850  567,093  40,254 165 

อ าเภอเวยีงสา      216,367     142,359  8,758 109 

ต าบลแม่สาคร           3,149.37             755.01  637 56 
ต าบลน ้ ามวบ           3,431.69             725.78  561 53 

อ าเภอนานอ้ย      110,365.00        72,589  4,348 56 
ต าบลบวัใหญ่        27,054       17,801  742 31 
ต าบลศรีษะเกษ        21,992.00        14,468  1,017 25 
ที่มา: ส านกังานเกษตรจงัหวดัน่าน, 2556 
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ภาพที่ 5.3 จ านวนเกษตรกรต่อพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์บ่งตามลกัษณะพื้นที่ของเกษตรกร
ตวัอยา่งในเขต จงัหวดัน่าน ปี 2556 

ที่มา การส ารวจ 

 

 
ภาพที่ 5.4 พื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์บ่งตามลกัษณะพื้นที่ของเกษตรกรตวัอยา่งในเขต

จงัหวดัน่าน ปี 2556 (ไร่) 
การที่มา: การส ารวจ 

พื้นที่บนเขา, 143, 
60%

พื้นท่ีราบ, 66,
28%

พื้นท่ีนาขา้ว, 28, 
12%

พื้นที่บนเขา
4,151
79%

พื้นที่ราบ, 997, 
19%

พื้นที่นาขา้ว, 
132.5, 2%
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ภาพที่ 5.5 สภาพพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวใ์นเขตจงัหวดัน่าน ปี 2557 
ที่มา:ต าบลแม่สา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน, ถ่ายเม่ือ กรกฎาคม 2557 

 
ภาพที่ 5.6 สภาพพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวบ์นที่ลาดชนัในเขตจงัหวดัน่าน ปี 2557 

ที่มา:ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน, ถ่ายเม่ือ กนัยายน 2557 
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5.1.2  ลักษณะของพืน้ที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย 

จงัหวดัเชียงรายมีพื้นที่ประมาณ 7.29 ลา้นไร่ มีประชากรประมาณ 477,912 คน มีพื้นที่
การผลิตขา้วโพด 453,996 ไร่ (ส านักงานสถิติจงัหวดัเชียงราย.2556) ลกัษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา
สูง มีป่าไมป้กคลุม บริเวณเทือกเขามีชั้นความสูง 1,500-2,000 เมตร จากระดับน ้ าทะเล มีที่ราบเป็น
หยอ่ม ๆ ในระหว่างหุบเขา และตามลุ่มน ้ าส าคญั จงัหวดัเชียงรายมีภูเขาล้อมรอบโดยเฉพาะทางทิศ
ตะวนัตกเป็นแนวเทือกเขาผีปันน ้ า และตามลุ่มน ้ าต่างๆ แหล่งน ้ าที่ส าคญัของจงัหวดั คือแม่น ้ ากก 
แม่น ้ าโขง สภาพภูมิอากาศ จงัหวดัเชียงรายมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีประมาณ 24 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน 
(เร่ิมจากกลางเดือนกุมภาพนัธ-์กลางเดือนพฤษภาคม) มีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 32 องศาเซลเซียส ฤดู
ฝน (เร่ิมจากกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม) มีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 27 องศาเซลเซียส 
ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียปีละ 1,768 มิลลิ เมตร จ านวนวันที่ มีฝนตกเฉล่ีย 143 ว ัน ต่อปี ฤดูหนาว 
(พฤศจิกายน–กุมภาพนัธ)์ จงัหวดัเชียงรายมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต  ่าสุด 7 
องศาลกัษณะของพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงในเขตจงัหวดัเชียงราย(ส านักงานจงัหวดัเชียงราย.2558) จะ
แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะคือ 1. พื้นที่บนเขา และไหล่เขา 2. พื้นที่ดอน ที่ราบระหวา่งภูเขา และ พื้นที่ริม
ฝ่ังแม่น ้ า 3. พื้นที่นาหลงัการปลูกขา้ว ซ่ึงพื้นที่ส่วนใหญ่มากกว่า ร้อยละ60 เป็นพื้นที่บนภูเขา ที่ลาด
ชนั 

 
ตาราง 5.4 พื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัว ์และจ านวนตวัอยา่งในพื้นที่ศึกษาจงัหวดัเชียงราย ปี 2556 

พื้นที่ 
พื้นที่ปลูก  

(ไร่) 
ผลผลิต  
(ตนั) 

จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวนตวัอยา่ง 
 (ราย) 

จงัหวดัเชียงราย          453,996         319,540                   28,011  116 

อ าเภอเทิง            51,162           36,532                      3,479  79 
ต าบลตบัเต่า            18,067           12,916                     1,133  48 
ต าบลง้ิว            11,617              8,306                         660  31 

อ าเภอเชียงของ            23,981           17,115                      2,304  37 
ต าบลหว้ยซอ้              6,356             4,544                         563  21 
ต าบลริมโขง              5,094             3,642                         447  16 
ที่มา: ส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงราย, 2556 
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ภาพที่ 5.7 จ  านวนเกษตรกรต่อพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์บ่งตามลกัษณะพื้นที่ของเกษตรกร

ตวัอยา่งในเขต จงัหวดัเชียงราย ปี 2556 
ที่มา: การส ารวจ 

 

 

 
ภาพที่ 5.8 พื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์บ่งตามลกัษณะพื้นที่ของเกษตรกรตวัอยา่งในเขต

จงัหวดัเชียงราย ปี 2556 (ไร่) 
ที่มา: การส ารวจ 

พื้นที่บนเขา, 66, 
44%

พื้นท่ีราบ, 63, 
42%

พื้นที่นาขา้ว, 20, 
14%

พื้นที่บนเขา, 
560, 49%

พื้นที่ราบ, 466, 
40%

พื้นที่นาขา้ว, 
128, 11%
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ภาพที่ 5.9 สภาพทัว่ไปของพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวใ์นเขตจงัหวดัเชียงราย ปี 2557 

ที่มา: ต าบลหงาว อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย, ถ่ายเม่ือ มิถุนายน 2557 

 

 
ภาพที ่5.10 สภาพพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวบ์นที่ลาดชนัในเขตจงัหวดัเชียงราย ปี 2557 

ที่มา: ต าบลตบัเต่า อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย, ถ่ายเม่ือ มิถุนายน 2557 
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5.1.3 ลักษณะของพืน้ทีก่ารศึกษาจังหวัดพะเยา 

จงัหวดัพะเยา มีพื้นที่ประมาณ 3.95 ลา้นไร่ มีประชากรประมาณ 484,454คน มีพื้นที่การ
ผลิตขา้วโพด 243,354ไร่ ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขา ทั้งดา้นตะวนัออก 
ดา้นตะวนัตกดา้นใต ้และตอนกลางของจงัหวดั เทือกเขาเหล่าน้ีจะทอดตวัเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้
มีที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกอยูส่องขา้งเทือกเขาและระหวา่งล าน ้ ามีเน้ือที่ภูเขาสูงและสูงมากที่สุด
ประมาณร้อยละ 47 ของพื้นที่จงัหวดัมีพื้นที่เนินเขาผสมที่ราบ ประมาณร้อยละ 35และมีที่ราบลุ่มนอ้ย
ที่สุด ประมาณร้อยละ 18 เท่านั้ น และตามลุ่มน ้ าต่างๆ แหล่งน ้ าที่ส าคัญของจังหวดัคือแม่น ้ ายม
นอกจากน้ียงัมีล าน ้ าสาขาต่างๆ ที่ส าคญั ไดแ้ก่ แม่น ้ าอิง แม่น ้ าลาว เป็นตน้ ภูมิอากาศ สภาพอากาศ
ของจงัหวดัพะเยาแบ่งไดเ้ป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนอยูร่ะหวา่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมอากาศร้อน
จดัในเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุด วดัได ้39.5 องศาเซลเซียส ฤดูฝนอยูร่ะหวา่ง เดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคมฝนตกหนาแน่นในเดือนพฤษภาคม ฝนตกตลอดปี ประมาณ 1,043.9 มิลลิเมตร มีวนัฝน
ตก 101 วนั  ฤดูหนาวอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ อากาศหนาวจัดในเดือน
พฤศจิกายน และเดือนมกราคม อุณหภูมิต  ่าสุดวดัได ้10.8 องศาเซลเซียส ในเดือนธนัวาคม(ส านกังาน
จงัหวดัพะเยา, 2555) ลักษณะของพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงในเขตจงัหวดัพะเยา จะแบ่งออกเป็น 4 
ลกัษณะคือ 1. พื้นที่บนเขา และไหล่เขา 2. พื้นที่ดอน หรือที่ราบระหวา่งภูเขา 3. พื้นที่ริมฝ่ังแม่น ้ าและ
ล าห้วย  4. พื้นที่นาหลังการปลูกขา้ว ซ่ึงพื้นที่ส่วนใหญ่มากกว่า ร้อยละ60 เป็นพื้นที่บนภูเขา ที่ลาด
ไหล่เขา 
 

ตาราง 5.5 พื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์ละจ านวนตวัอยา่งในพื้นที่ศึกษาจงัหวดัพะเยา ปี 2556 

ที่มา: ส านกังานเกษตรจงัหวดัพะเยา 

พื้นที่ 
พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตนั) 

จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวนตวัอยา่ง 
(ราย) 

จงัหวดัพะเยา 243,354  173,755  17,290  77 

อ าเภอปง 90,696  59,312  5,764  50 
ต าบลงิม 29,159  19,068  1,764  30 

ต าบลขนุควร 16,909  11,058  1,060  20 

อ าเภอเชียงค า 36,799  24,063  2,018  19 

ต าบลร่มเยน็ 12,374  8,092  501  10 
ต าบลฝายกวาง 9,989  6,533  610  9 
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ภาพที่ 5.11จ านวนเกษตรกรต่อพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์บ่งตามลกัษณะพื้นที่ของ

เกษตรกรตวัอยา่งในเขตจงัหวดัพะเยาปี 2556 
ที่มา: การส ารวจ 

 

 

 
ภาพที่ 5.12 พื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์บ่งตามลกัษณะพื้นที่ของเกษตรกรตวัอยา่งในเขต

จงัหวดัพะเยา ปี 2556(ไร่) 
ที่มา: การส ารวจ 

พื้นที่บนเขา37, 
35%

พื้นที่ราบ 34, 33%

พื้นที่นาขา้ว34, 
32%

พื้นที่บนเขา, 485, 
49%

พื้นที่ราบ, 319, 
33%

พื้นท่ีนาขา้ว, 174, 
18%
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ภาพที่ 5.13 สภาพพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวบ์นที่ลาดชนัในเขตจงัหวดัพะเยาปี 2557 

ที่มา: ต าบลผาชา้งนอ้ย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา, ถ่ายเม่ือ กุมภาพนัธ ์2558 
 

 
ภาพที่ 5.14 สภาพทัว่ไปของพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวใ์นเขตจงัหวดัพะเยาปี 2557 

ที่มา:ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา, ถ่ายเม่ือ มิถุนายน 2557 
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5.1.4 ลักษณะของพืน้ทีก่ารศึกษาจังหวัดแพร่ 

จงัหวดัแพร่มีพื้นที่ประมาณ 4.09 ลา้นไร่ มีประชากรประมาณ 454,083 คน มีพื้นที่การ
ผลิตขา้วโพด 302,649 ไร่ พื้นที่จงัหวดัแพร่ลอ้มรอบดว้ยภูเขาทั้ง 4 ทิศ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 
80 เป็นภูเขามีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใตต้ามแนวไหลของแม่น ้ ายม คลา้ยกน้
กระทะ พื้นที่ราบของจงัหวดัจะอยูร่ะหว่างหุบเขา มี 2 แปลงใหญ่ คือที่ราบบริเวณพื้นที่อ  าเภอร้อง
กวาง อ าเภอเมือง อ าเภอสูงเม่น และอ าเภอเด่นชัยซ่ึงเป็นที่ราบแปลงใหญ่ และอีกหน่ึงแปลง คือ 
บริเวณที่ตั้งอ าเภอลองและอ าเภอวงัช้ิน ซ่ึงที่ราบดงักล่าวใชเ้ป็นที่อยูอ่าศยั และท าการเกษตร แหล่งน ้ า
ที่ส าคญัของจงัหวดัคือแม่น ้ ายมนอกจากน้ียงัมีล าน ้ าสาขาต่างๆที่ส าคัญคือล าน ้ าแม่ค  ามี ลักษณะ
ภูมิอากาศของจงัหวดัแพร่ จดัอยูใ่นลกัษณะแบบฝนเมืองร้อน เฉพาะฤดูฝนหรือแบบทุ่งหญา้เมืองร้อน 
(Tropical Savanna) บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน ปริมาณและการกระจายของฝนจะ
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภทคือ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ ท  าให้มีฝนตกชุก และลม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่น าเอาอากาศหนาวและแห้งแลง้จากประเทศจีนมาปกคลุมทัว่บริเวณภาคเหนือ
ของประเทศไทยนอกจากน้ีเน่ืองมาจากลักษณะพื้นที่ของจงัหวดัแพร่ที่เป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะ
ลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาจึงท าให้สภาพอากาศแตกต่างกนัมาก ลกัษณะภูมิอากาศของจงัหวดัแพร่ 
แบ่งเป็น 3 ฤดูกาลฤดูหนาวเร่ิมในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ฤดูร้อนเร่ิมประมาณเดือน
มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมฤดูฝนเร่ิมประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน ้ าฝนจากสถิติ
ภูมิอากาศของจงัหวดัแพร่ในคาบ 5 ปี ระหวา่งปี 2548 - 2552 จะมีค่าเฉล่ียประมาณ 1,226.94 ม.ม.  ฝน
ตกมากที่สุด  ในปี 2549 วดัได ้1,398.7 ม.ม. จ  านวนวนัที่ฝนตก 137 วนัฝนตกน้อยที่สุดในปี 2550 วดั
ได1้,046.1 ม.ม. จ านวนวนัที่ฝนตก 132 วนัอุณหภูมิอุณหภูมิของจงัหวดัแพร่ในคาบ 5 ปี ระหว่างปี 
2548 -2552 มีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 26.43 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต  ่าสุดเฉล่ียประมาณ 18.79 องศา
เซลเซียส โดยอุณหภูมิต  ่าที่สุดเฉล่ียวดัได้ 9.2 องศาเซลเซียสเม่ือวนัที่ 14 มกราคม 2552 อุณหภูมิ
สูงสุดเฉล่ียประมาณ 36.0 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงที่สุดเฉล่ียวดัได ้40.9 องศาเซลเซียสเม่ือวนัที่ 
1 เมษายน 2548 (ส านักงานสถิติจงัหวดัแพร่. 2552) ลกัษณะของพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นเขต
จงัหวดัแพร่ จะแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะคือ 1. พื้นที่บนเขา และไหล่เขา 2. พื้นที่ดอน ที่ราบระหว่าง
ภูเขาและพื้นที่ริมฝ่ังแม่น ้ าและล าหว้ย 3. พื้นที่นาหลงัการปลูกขา้ว ซ่ึงพื้นที่ส่วนใหญ่มากกวา่ ร้อยละ
70 เป็นพื้นที่บนภูเขา ที่ลาดไหล่เขา 
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ตาราง 5.6 พื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์ละจ านวนตวัอยา่งในพื้นที่ศึกษาจงัหวดัแพร่ ปี 2556 

พื้นที่ 
พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตนั) 

จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวนตวัอยา่ง 
(ราย) 

จงัหวดัแพร่ 302,649 212,762 17,954 50 

อ าเภอสอง 87,680 56,875 5,038 26 
ต าบลสะเอียบ 35,392 22,966 1,340 16 
ต าบลเตาปูน 22,664 14,709 1,060 10 

อ าเภอร้องกวาง 79,450 51,561 4,405 24 
ต าบลบา้นเวยีง 24,402 15,837 1,111 14 
ต าบลไผโ่ทน 18,697 12,133 760 10 

ที่มา: ส านกังานเกษตรจงัหวดัแพร่ 
 

 
ภาพที่ 5.15 จ  านวนเกษตรกรต่อพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์บ่งตามลกัษณะพื้นที่ของ

เกษตรกรตวัอยา่งในเขต จงัหวดัแพร่ ปี 2556 
ที่มา: การส ารวจ 

 

 

พื้นที่บนเขา, 48, 
66%

พื้นที่ราบ, 10, 
14%

พื้นที่นาขา้ว, 15, 
20%
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ภาพที่ 5.16 พื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์บ่งตามลกัษณะพื้นที่ของเกษตรกรตวัอยา่งในเขต

จงัหวดัแพร่ ปี 2556(ไร่) 
ที่มา: การส ารวจ 

 

 
ภาพที่ 5.17 สภาพพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวใ์นพื้นที่นาเขตจงัหวดัแพร่ 
ที่มา: ต  าบสะเอียบ อ าเภอเสอง จงัหวดัแพร่, ถ่ายเม่ือ กุมภาพนัธ ์2558 

 

 

พื้นท่ีบนเขา
1,440
90%

พื้นที่ราบ, 119, 
7%

พื้นที่นาขา้ว, 40, 
3%
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5.2 ลักษณะทาง สังคมของเกษตรกรตัวอย่าง 

จากการรวบรวมขอ้มูลภาคสนามโดยการท าแบบสอบถามเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวใ์น 
4 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน จ านวน 400 ราย โดยมีรายละเอียดของลกัษณะทางสงัคมของกลุ่มตวัอยา่ง
ดังน้ี ลักษณะของเพศ อายุ ระดับการศึกษา ขนาดของพื้นที่การผลิต ระดับรายได้จากการผลผลิต
ขา้วโพด  

กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรที่ไดท้  าการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีจ  านวนทั้งส้ิน 400 ราย
แบ่งออกเป็นเพศชาย จ านวน 259 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.75 ที่เหลือเป็นเพศหญิงจ านวน 141 ราย คิด
เป็นร้อยละ 35.25 ซ่ึงการสอบถามในเบื้องตน้เก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกหรือยอมรับพนัธุจ์ะเป็นการ
ตดัสินใจร่วมกนัภายในครอบครัวโดยส่วนใหญ่จะมีฝ่ายชายเป็นผูใ้หข้อ้มูล  

 
ตาราง 5.7 จ านวนเกษตรกรตวัอยา่งแบ่งตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 259 64.75 
หญิง 141 35.25 
รวม 400 100.00 

ที่มา: การส ารวจ 
 
ช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรที่ไดท้  าการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีจ  านวนทั้งส้ิน 

400 ราย อายเุฉล่ียของเกษตรกร 49.04 ปี อายสูุงสุดในกลุ่ม 74 ปี อายนุอ้ยที่สุดในกลุ่ม 24 ปี แบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วงอาย ุ ในกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเกษตรกรวยัแรงงานที่อยูใ่นระยะเร่ิมตน้การปลูกขา้วโพด
เล้ียงสตัวด์ว้ยตวัเองหรือเป็นการรับช่วงการผลิตจากรุ่นพอ่แม่ จ  านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.75 
กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มเกษตรกรวยัแรงงานที่เป็นก าลงัหลกัในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัว ์จ  านวน 279 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 69.75 กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มเกษตรกรสูงวยั เป็นกลุ่มที่ตอ้งส่งต่อความรับผดิชอบในการ
ผลิตใหเ้กษตรกรรุ่นลูกจ านวน 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.50 จากขอ้มูลจะเห็นวา่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะ
มาทดแทนนั้นมีนอ้ยมากเม่ือเทียบกบักลุ่มที่ก  าลงัจะเกษียณอาย ุตามตาราง 5.9 
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ตาราง 5.8 ช่วงอายขุองเกษตรกรตวัอยา่ง 

ช่วงอายขุองเกษตรกรตวัอยา่ง                จ  านวน              ร้อยละ 
20-35 ปี 27 6.75 
36-55 ปี 279 69.75 
56-70 ปี 94 23.50 
                                รวม 400 100.0 
ที่มา: การส ารวจ 

 
ระดับการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรที่ได้ท  าการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี

จ  านวนทั้งส้ิน 400 ราย เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา ซ่ึงจะรวมทั้ง
ระดับประถมศึกษาที่ 4 และ 6 เป็นจ านวน 296 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.00 ระดับการศึกษาของ
เกษตรกรอนัดบัที่รองลงมาเป็นการระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ตอนปลายหรือประกาศ
นียาบตัรวชิาชีพทั้งสองระดบัมีจ านวนเกษตรกรในกลุ่มตวัอยา่ง 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.80 ที่เหลือ
เป็นระดบัอนุปริญญาหรือ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่จ านวน 6,4
ราย คิดเป็นร้อยละ 1.50และ1.00 ตามล าดบั เม่ือมองความสัมพนัธจ์ะเห็นวา่ระดบัการศึกษาของกลุ่ม
ตวัอย่างสัมพนัธ์กับอายุ กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผูสู้งอายุซ่ึงคนกลุ่มน้ีจะได้รับโอกาสทาง
การศึกษาน้อยกวา่กลุ่มที่มีอายนุอ้ยกวา่ ดว้ยเหตุผลของขอ้จ ากดัทางการศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สงัคม
และการคมนาคม 
 
ตาราง 5.9 ระดบัการศึกษาของเกษตรกรตวัอยา่ง 

ระดบัการศึกษา            จ  านวน            ร้อยละ 
ระดบัประถมศึกษา  296 74.00 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 47 11.80 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ 47 11.80 
ระดบัอนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 6 1.50 
ระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 4 1.00 
รวม 400 100.0 
ที่มา: การส ารวจ 
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ประสบการณ์ในการปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรที่ไดท้  าการส ารวจและ
รวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีจ  านวนทั้งส้ิน 400 ราย ประสบการณ์เฉล่ีย 20.33 ปี ประสบการณ์สูงสุด 45 ปี 
และต ่าสุด 1 ปีแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ช่วงที่มีตวัอยา่งมากที่สุด เป็นช่วง 11-20 ปี จ  านวน 139 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 34.75 รองลงมาเป็น 1-10 ปี และ 21-30 ปี จ  านวน 106 และ103 คิดเป็นร้อยละ 26.50 และ 
25.75 ตามล าดบั อนัดบัสุดทา้ยเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์สูง ที่ 31-45 ปี จ  านวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 
13.00 กลุ่มตวัอยา่งที่ท  าการศึกษาส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี เกือบร้อยละ 75 ซ่ึงจะ
สะทอ้นภาพกระบวนการผลิตได ้

 
ตาราง 5.10 ประสบการณ์การปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องเกษตรกรตวัอยา่ง 

ประสบการณ์ในการปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัว ์                จ  านวน                  ร้อยละ 
1 – 10  ปี 106 26.50 
11 – 20 ปี 139 34.75 
21 – 30 ปี 103 25.75 
31 – 45 ปี 52 13.00 
รวม 400 100.0 
ที่มา: การส ารวจ 

 
ลกัษณะพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรที่ไดท้  าการส ารวจและรวบรวม

ขอ้มูลในคร้ังน้ีจ  านวนทั้งส้ิน 400 ราย แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะไดแ้ก่ กลุ่มที่1 พื้นที่บนเขา และพื้นที่
ลาดชนัขนาดพื้นที่โดยเฉล่ีย 22.54 ไร่ ขนาดแปลงใหญ่สูงสุด 115 ไร่ และขนาดเล็กที่สุด 1 ไร่ จ  านวน
เกษตรกรตวัอยา่งจ านวน 294 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.50 กลุ่มที่ 2 พื้นที่ราบและพื้นที่ริมแม่น ้ าขนาด
พื้นที่โดยเฉล่ีย 10.94 ไร่ ขนาดแปลงใหญ่สูงสุด 60 ไร่ และขนาดเล็กที่สุด 1 ไร่ จ  านวนเกษตรกร 137 
ราย คิดเป็นร้อยละ 34.25 กลุ่มที่3 พื้นที่นาขา้ว ขนาดพื้นที่โดยเฉล่ีย 4.89 ไร่ ขนาดแปลงใหญ่สูงสุด 
20 ไร่ และขนาดเล็กที่สุด 1 ไร่ จ  านวนเกษตรกร 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.25 
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ตาราง 5.11 ลกัษณะพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องเกษตรกรตวัอยา่ง(ไร่) 
ลกัษณะของพื้นที ่ พื้นที่โดยเฉล่ีย ขนาดใหญ่สุด ขนาดเล็กสุด จ านวนเกษตรกร 

พื้นที่บนเขาและลาดชนั 22.54 115 1 294 
พื้นที่ราบและริมน ้ า 10.94 60 1 137 
พื้นที่นาขา้ว 4.89 20 1 97 
พื้นที่โดยรวม 22.53 115 2 400 
ที่มา: การส ารวจ 

 
ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัวต่์อพื้นที่ 1 ไร่ ตามลกัษณะพื้นที่ของกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรที่ไดท้  าการ

ส ารวจและรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีจ  านวนทั้งส้ิน 400 ราย ปริมาณผลผลิตขา้วโพดต่อไร่ตามลกัษณะ
พื้นที่แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่ กลุ่มที่1 พื้นที่บนเขา และพื้นที่ลาดชนัผลผลิตโดยเฉล่ีย 829.59
กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตสูงสุด 1,600.00 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตน้อยที่สุด 476.14 กิโลกรัมต่อไร่ 
กลุ่มที่2 พื้นที่ราบและพื้นที่ริมแม่น ้ าผลผลิตโดยเฉล่ีย 997.64กิโลกรัมกิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตสูงสุด 
1,666.67 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตน้อยที่สุด 500.00 กิโลกรัมต่อไร่ กลุ่มที่3 พื้นที่นาขา้ว ผลผลิตต่อ
ไรโดยเฉล่ีย 1,214.75 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตสูงสุด 2,000.00 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตน้อย 600.00 
กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตโดยรวมเฉล่ีย 925.95 กิโลกรัมต่อไร่ เม่ือเปรียบเทียบผลผลิตตามลกัษณะพื้นที่
จะพบวา่การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นนาขา้วให้ผลผลิตสูงสุดเน่ืองมาจากการปลูกในนาขา้วเกษตกร
สามารถควบคุมการให้น ้ า และสามารถดูแลรักษาเหมาะสม ต่างจากปลูกในพื้นที่บนเขาและลาดชนัที่
เป็นพื้นที่อาศยัน ้ าฝนที่ไม่สามรถควบคุมได ้อีกทั้งการดูแลรักษาก็ท  าไดน้อ้ยกวา่ จึงจ าเป็นตอ้งใชพ้นัธุ์
ขา้วโพดเล้ียงสตัวท์ี่สามารถปรับตวัไดดี้ และจดัการไดง่้าย 

 
ตาราง 5.12 ผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรตวัอยา่ง (กิโลกรัมต่อไร่) 

ลกัษณะของพื้นที ่ ผลผลิตโดยเฉล่ีย ผลผลิตสูงสุด ผลผลิตต ่าสุด 
พื้นที่บนเขาและลาดชนั 829.59 1,600.00 476.14 
พื้นที่ราบและริมน ้ า 997.64 1,666.67 500.00 
พื้นที่นาขา้ว 1,214.75 2,000.00 600.00 
ภาพรวมของทุกพื้นที ่ 925.95 2,000.00 476.14 
ที่มา: การส ารวจ 
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5.3 การผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ของเกษตรกร 

การปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวใ์นรอบปีจะมีความสมัพนัธก์บัลกัษณะของพื้นที่ และพฤติกรรมการ
ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกร เกษตรกรหน่ึงรายอาจจะมีการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลายคร้ัง
ต่อปี ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ของเกษตรกร ช่วงเวลาการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นรอบปีของกลุ่ม
ตวัอย่างเกษตรกรที่ไดท้  าการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีจ  านวนทั้งส้ิน 400 ราย เกษตรกรที่
ปลูกขา้วโพดในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม จ านวน 121 ราย คิดเป็นร้อยละ30.25 ลกัษณะของ
พื้นที่ ที่เกษตรกรนิยมปลูกในช่วงเวลาน้ีจะเป็นพื้นที่ราบ พื้นที่ริมฝ่ังแม่น ้ าซ่ึงเกษตรกรจะสามารถ
เตรียมพื้นที่ได้เร็วและสามารถให้น ้ าได้ในระยะเร่ิมต้น ส่วนฤดูหลักที่เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูก
ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เน่ืองจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อาศยัน ้ าฝน 
และเป็นพื้นที่บนภูเขา มีความลาดชนัสูง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งรอให้พื้นที่ไดรั้บน ้ าฝนให้มีความช้ืนเพียงพอ
ส าหรับการงอกของขา้วโพดเล้ียงสตัว ์มีเกษตรกรตวัอยา่ง จ  านวน296 ราย ที่ปลูกในช่วงเวลาน้ีคิดเป็น
ร้อยละ 67.25 และแปลงผลิตจะมีขนาดใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นช่วงเดือน
มีนาคม ถึง พฤษภาคม จะสามารถปลูกขา้วโพดรุ่นที่สองไดใ้นช่วงเดือนกนัยายน–ตุลาคม มีจ านวน
เกษตรกรที่ปลูกในช่วงดงักล่าว 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.25 ส่วนการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นช่วง
เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธเ์ป็นการปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวใ์นนาขา้วและพื้นที่ริมฝ่ังแม่น ้ า ซ่ึงจะเป็น
การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ี่เกษตรกรสามารถให้น ้ าได ้จ  านวนเกษตรกรตวัอยา่งที่ปลูกในช่วงน้ี 110 
ราย คิดเป็นร้อยละ27.50 แต่พื้นที่การผลิตจะมีขนาดเล็ก จากเง่ือนไขช่วงเวลาการปลูกจะไปเก่ียวโยง
กบัลกัษณะพนัธุ์ของขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ี่เกษตรกรตอ้งการ เช่นอายกุารเก็บเก่ียว ลกัษณะล าตน้ การ
ปรับตวั เป็นตน้ 

 
ตาราง 5.13 ช่วงเวลาการปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวใ์นรอบปีของเกษตรกร 

ช่วงเวลาการปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวใ์นรอบปี จ านวนเกษตรกร ร้อยละ 

มีนาคม-พฤษภาคม 121 30.25 
มิถุนายน-สิงหาคม 269 67.25 

กนัยายน-ตุลาคม 33 8.25 
พฤศจิกายน-กุมภาพนัธ ์ 110 27.50 
ที่มา: การส ารวจ 
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จ านวนคร้ังของการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวต่์อปีของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรที่ไดท้  า
การส ารวจและรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีจ  านวนทั้งส้ิน 400 ราย ส่วนใหญ่ 268 ราย คิดเป็นร้อยละ67.00
จะปลูกขา้วโพดเพียงปีละ 1 คร้ัง ส่วนเกษตรกรอีกกลุ่มที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวปี์ละ 2 คร้ัง จ านวน
128 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.00 ซ่ึงส่วนใหญ่ของกลุ่มน้ีจะปลูกขา้วโพดคร้ังแรกบนที่ราบหรือบนภูเขา
และคร้ังที่สอง ในนาขา้วหรือที่ราบริมฝ่ังแม่น ้ า ส่วนกลุ่มสุดทา้ยที่ปลูกขา้วโพด 3 คร้ังต่อปี มีจ  านวน 
4 ราย คิดเป็นร้อยละ1.00 เป็นกลุ่มที่มีพื้นที่ปลูกทั้งในพื้นราบ บนเขา ริมฝ่ังแม่น ้ า หรือในนาขา้ว 

 

ตาราง 5.14 จ านวนคร้ังของการปลูกขา้วโพดต่อปีของเกษตรกรตวัอยา่ง 

จ านวนคร้ังของการปลูกขา้วโพดต่อปี จ านวนเกษตรกร ร้อยละ 

1 คร้ังต่อปี 268 67.00 

2 คร้ังต่อปี 128 32.00 
3 คร้ังต่อปี 4 1.00 
ที่มา: การส ารวจ 

 
วธีิการเตรียมแปลงและเตรียมดินส าหรับการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวค์ือการก าจดัวชัพชืและเศษ

ซากพชืในแปลงปลูกเพือ่ใหส้ภาพดินเหมาะสมส าหรับการงอกของเมล็ดพนัธุ ์และลดการแข่งขนัจาก
วชัพืชอ่ืนๆ จากการส ารวจการจัดการของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรจ านวนทั้งส้ิน 400 ราย พบว่า
เกษตรกรที่ท  าการเตรียมแปลงดว้ยการไถพรวน การฉีดพน่สารก าจดัวชัพชื และตดั ฟัน ถางวชัพชืเป็น
ส่วนใหญ่มีจ  านวนเกษตรกร 301 268 และ227 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.25, 67.00 และ56.75 ตามล าดับ
และในกลุ่มเกษตรกรที่ใชก้ารไถพรวนมีเกษตรกร จ านวน 224 ราย ที่ใชก้ารเตรียมดินแบบไถพรวน
เป็นหลกัเพยีงอยา่งเดียว คิดเป็นร้อยละ 56.00 ซ่ึงในการเตรียมดินดว้ยการไถในเขตพื้นที่ลาดชนัจะท า
ใหห้น้าดินถูกชะลา้งจึงมีเกษตรกรบางส่วนใชก้ารเตรียมดินแบบไถพรวนสลบัไม่ไถพรวนเป็นแบบปี
เวน้ปีจ านวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.75 เพือ่ลดการสูญเสียหนา้ดินจากการชะลา้งของน ้ าฝน ในการ
เตรียมดินแบบไม่ไถพรวนนั้นเกษตรกรท าเพียงการก าจดัวชัพืชและเศษวสัดุที่เหลือทิ้งออกจากแปลง
เท่านั้นและการก าจดัวชัพืชเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้การฉีดพ่นสารก าจดัวชัพืชมากถึงร้อยละ67.00 
ตามตาราง 5.15 ซ่ึงชนิดของสารก าจดัวชัพชืที่ใชส่้วนใหญ่เป็นสารไกลโฟเสท เน่ืองจากเป็นสารก าจดั
วชัพืชชนิดดูดซึมและมีประสิทธิภาพการก าจดัวชัพืชได้ดีกว่าชนิดสัมผสัตาย ดังนั้น การไถพรวน
หรือไม่ไถพรวนจึงมีผลต่อการตดัสินใจเลือกพนัธุ์ขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ี่ความทนทานต่อสารก าจดั
วชัพชื  
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ตาราง 5.15 วิธีการเตรียมพื้นที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา 

วธีิการเตรียมพื้นที่ปลูกขา้วโพด จ านวนเกษตรกร ร้อยละ 

ไถพรวนกลบเศษวสัดุและวชัพชืในแปลง 301 75.25 
ฉีดพน่สารก าจดัวชัพืช 268 67.00 
ตดั ฟัน ถางวชัพชืในแปลง 227 56.75 

เผาเศษวสัดุและวชัพืชในแปลง 81 20.25 

วธีิการเตรียมดินปลูกขา้วโพด 
  ไถพรวน 224 56.00 

ไถพรวนสลบักบัไมไถพรวน 63 15.75 
ไม่ไถพรวน 113 28.75 
ที่มา: การส ารวจ   หมายเหตุ: เกษตรกรหน่ึงรายสามารถเลือกใชห้ลายวธีิ 

 
วธีิการปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ไดท้  าการ

ส ารวจและรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีจ  านวนทั้งส้ิน 400 รายเกษตรกรส่วนใหญ่ 327 ราย คิดเป็นร้อยละ
81.75 ใชก้ารหยอดเมล็ดดว้ยมือ ทั้งแบบขุดดว้ยจอบหรือเสียม ใชไ้มก้ระทุง้หยอด ในพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันสูง และในที่ราบจะใช้ผาลเจาะร่องปลูกก่อนที่จะหยอดเมล็ดพันธุ์ นอกจากน้ีเกษตรกร
บางส่วนจะใชเ้คร่ืองหยอดเมล็ดติดทา้ยแทรกเตอร์ขนาดใหญ่เขา้มาปลูกในพื้นที่ราบและพื้นที่ลาดชนั
เพื่อลดเวลาในการปลูกมีเกษตรกรจ านวน 121 ราย คิดเป็น ร้อยละ30.25 ส่วนเคร่ืองหยอดขนาดเล็ก
ติดทา้ยรถไถเดินตามที่มักใชก้ับพื้นที่ที่มีขนาดเล็กลงเม่ือเทียบกบัเคร่ืองปลูกติดทา้ยรถแทรกเตอร์
ขนาดใหญ่ซ่ึงมีจ  านวนเกษตรกรที่ใชจ้  านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ19.75 ของกลุ่มเกษตรกรตวัอยา่ง 

อตัราการใชเ้มล็ดพนัธุข์องเกษตรกรเฉล่ียต่อไร่อยูท่ี่ 3.48 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงสูงกวา่อตัราการใช้
เมล็ดพนัธุ์ที่ เหมาะสมจะอยู่ในช่วง 3.00-3.30 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนอัตราการใช้สูงสุดอยู่ที่  5.20 
กิโลกรัมต่อไร่ นอ้ยที่สุด 2.50 กิโลกรัมต่อไร่ (ตามตารางที่ 5.3.5) 
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ตาราง 5.16 วธีิการปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องเกษตรกร 

วธีิการปลูกขา้วโพด จ านวนเกษตรกร ร้อยละ 

แรงงานคนหยอด 327 81.75 
ใชเ้คร่ืองหยอดขนาดใหญ่ 121 30.25 
ใชเ้คร่ืองหยอดขนาดเล็ก 79 19.75 
อตัราการใชเ้มล็ดพนัธุ ์ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต  ่าสุด 
อตัราการใชเ้มล็ดพนัธุต่์อไร่ (กิโลกรัม) 3.48 5.20 2.50 
ที่มา: การส ารวจ   หมายเหตุ: เกษตรกรหน่ึงรายสามารถเลือกใชห้ลายวธีิ 

 
การก าจดัวชัพืชก่อนงอกหรือยาคุมหญ้าในแปลงผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว์ของกลุ่มตัวอย่าง

เกษตรกรที่ไดท้  าการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีจ  านวนทั้งส้ิน 400 ราย เกษตรกร 166 ราย ใช้
การฉีดพ่นสารก าจดัวชัพืชก่อนเพียงชนิดเดียวซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่จะใชส้ารอาทราซีน คิดเป็นร้อย
ละ37.30 ส่วนการใชส้ารก าจดัวชัพืชแบบสัมผสัตายผสมสารก าจดัวชัพืชชนิดก่อนงอก จ านวน 120 
ราย คิดเป็นร้อยละ26.97 ส่วนการใชส้ารก าจดัวชัพืชแบบดูดซึมผสมสารก าจดัวชัพืชชนิดก่อนงอก 
จ านวน 135 ราย คิดเป็นร้อยละ30.34 และเกษตรกรไม่ใชส้ารป้องกนัก าจดัวชัพืชจ านวน 24 ราย คิด
เป็นร้อยละ5.39 ตามตาราง 5.17 ในขั้นตอนน้ีพบว่ามีเกษตรกรจ านวน 255 ราย คิดเป็นร้อยละ63.75 
เพิม่สารก าจดัวชัพืชชนิดหลงังอกหรือยาฆ่าหญา้เพื่อก าจดัวชัพชืหลงัปลูกซ่ึงจ าเป็นมากในพื้นที่ปลูกที่
ไม่ไถพรวน ซ่ึงในขั้นตอนหน่ึงที่สามารถลดการใชส้ารก าจดัวชัพืชไดห้ากมีพนัธุข์า้วโพดที่สามารถ
ตา้นทานสารก าจดัวชัพชืได ้
 
ตาราง 5.17 วธีิการป้องกนัก าจดัวชัพชืก่อนงอกของเกษตรกร 

วธีิการป้องกนัก าจดัวชัพชืก่อนงอก จ านวนเกษตรกร ร้อยละ 

พน่สารก าจดัวชัพชืก่อนงอกเพยีงอยา่งเดียว 166 37.30 
พน่สารก าจดัวชัพชืก่อนงอก+สารก าจดัวชัพชืแบบดูดซึม 135 30.34 

พน่สารก าจดัวชัพชืก่อนงอก+สารก าจดัวชัพชืแบบสมัผสัตาย 120 26.97 
ไม่ใชส้ารเคมี 24 5.39 
ที่มา: การส ารวจ   หมายเหตุ: เกษตรกรหน่ึงรายสามารถเลือกใชห้ลายวธีิ 
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การก าจดัวชัพืชหรือยาฆ่าหญา้ในแปลงผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรที่ได้
ท  าการส ารวจจ านวน 400 ราย เกษตรกรส่วนใหญ่ 355 รายใชก้ารฉีดพ่นสารก าจดัวชัพืชแบบสัมผสั
ตายเป็นหลกั โดยสารที่ใชจ้ะเป็นสารเคมีพวกพาราควอต คิดเป็นร้อยละ88.75 เกษตรกรใชแ้รงงานคน
เขา้ไปตดั ฟัน ถอนท าลาย เสริมการใชส้ารเคมี จ  านวน 122 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.50  ส่วนใหญ่การใช้
สารก าจดัวชัพชืแบบดูดซึมจ าพวกไกลโฟเสท เกษตรกรจะใชท้ดแทนและเสริมการใชส้ารก าจดัวชัพืช
แบบสมัผสัตาย จ านวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ17.50 และเกษตรกรใชห้ลากหลายวิธีผสมผสานจ านวน 
27 ราย คิดเป็นร้อยละ6.75 ระยะการผลิตน้ีเป็นช่วงส าคญัที่จะช่วยรักษาผลผลิตไม่ให้ลดลงจากการ
แข่งขนัของวชัพืช และเป็นจุดส าคญัที่เกษตรกรใชใ้นการตดัสินใจเลือกตอบสนองต่อขา้วโพดเล้ียง
สตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมในลกัษณะการตา้นทานสารก าจดัวชัพืช เน่ืองจากโดยทัว่ไปเกษตรกรส่วนใช้
สารก าจดัวชัพืชแบบสัมผสัตาย(พาราควอต) ตามตาราง 5.18 สารชนิดน้ีเม่ือใชต้อ้งระมดัระวงัไม่ให้
สมัผสักบัตน้ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พราะจะท าให้เน้ือเยือ่บางส่วนตายเช่นเดียวกบัวชัพืช ท าให้เกษตรกร
ท างานไดช้า้ เสียค่าใชจ่้ายสูง และความสามารถในการป้องกนัก าจดัน้อยกว่าสารก าจดัวชัพืชชนิดดูด
ซึม(ไกลโฟเสท) จึงท าให้เกษตรกรบางส่วนพยายามใชส้ารก าจดัวชัพืชชนิดดูดซึม(ไกลโฟเสท) แต่
สารชนิดน้ีมีคุณสมบติัไม่เลือกท าลายและสามารถเคล่ือนภายในพืชได ้จึงประสิทธิภาพในการก าจดั
วชัพชืสูงและก็เป็นอนัตรายต่อขา้วโพดเล้ียงสัตวสู์งกวา่สารก าจดัวชัพชืแบบสมัผสัตายดว้ยเช่นกนั แต่
ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพจึงสามารถปรับปรุงพนัธุใ์หต้า้นทานสารชนิดน้ีได ้

 
ตาราง 5.18 วธีิการก าจดัวชัพืชของเกษตรกร 

วธีิการก าจดัวชัพืช จ านวนเกษตรกร ร้อยละ 

ใชส้ารก าจดัวชัพชืแบบสมัผสัตาย 355 88.75 
ใชแ้รงงานคน 122 30.50 

ใชส้ารก าจดัวชัพชืแบบดูดซึม 70 17.50 
ใชว้ิธีผสมผสาน 27 6.75 
ที่มา: การส ารวจ   หมายเหตุ: เกษตรกรหน่ึงรายสามารถเลือกใชห้ลายวธีิ 

 
การป้องกนัก าจดัแมลงในแปลงผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรที่ไดท้  าการ

ส ารวจและรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีจ  านวนทั้งส้ิน 400 ราย เกษตรกรส่วนใหญ่ 241 ราย ไม่มีการใช้
สารเคมีในการป้องกนัก าจดัแมลง คิดเป็นร้อยละ60.25 ส่วนเกษตรกรที่ใชส้ารเคมีในการป้องกนัก าจดั
แมลงโดยวิธีการคลุกเมล็ดพนัธุ์ก่อนปลูก จ านวน 146 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.50  และเกษตรกรที่ใช้
สารก าจดัแมลงเม่ือเกษตรกรตรวจพบการท าลาย จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ6.75 และเกษตรกรที่
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ใชท้ั้งการคลุกเมล็ดดว้ยสารก าจดัแมลงและฉีดพ่นเม่ือพบการเขา้ท าลาย จ  านวนเพียง 7 รายเท่านั้น 
ตามตาราง5.19 จากขอ้มูลน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าเกษตรกรใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัก าจดัแมลงไม่มาก
นัก และการป้องกนัก็ท  าไดย้ากเน่ืองจากการเขา้ท าลายในระยะที่ไม่สามารถจดัการได้ การประเมิน
ความเสียหาย ตน้ทุนการจดัการดา้นน้ีจะส่ือถึงการตอบสนองต่อขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม 

 
ตาราง 5.19 วธีิการก าจดัป้องกนัก าจดัแมลงของเกษตรกร 

วธีิการก าจดัป้องกนัก าจดัแมลง จ านวนเกษตรกร ร้อยละ 

ใชส้ารเคมีคลุกเมล็ดพนัธุก่์อนปลูก 146 36.50 

ฉีดพน่เม่ือพบการท าลาย 27 6.75 
ไม่ใชส้ารเคมี 241 60.25 
ที่มา: การส ารวจ หมายเหตุ: เกษตรกรหน่ึงรายสามารถเลือกใชห้ลายวธีิ 

 
อายกุารเก็บเก่ียวขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรที่ไดท้  าการส ารวจและรวบรวม

ขอ้มูลในคร้ังน้ีจ  านวนทั้งส้ิน 400 ราย การเก็บเก่ียวขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นแปลงผลิตขา้วโพดเกษตรกร
ส่วนใหญ่ 233 ราย จะเก็บเก่ียวขา้วโพดที่อาย1ุ20-150 วนัหลงัการปลูก คิดเป็นร้อยละ 58.25 และมี
เกษตรกรเก็บเก่ียวเร็วและชา้ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ จ  านวน 88 ราย ของเกษตรกรที่เก็บเก่ียวที่
อายขุา้วโพดเกินกว่า 150 วนัหลงัปลูก คิดเป็นร้อยละ 22.00 ของจ านวนตวัอยา่ง และเก็บเก่ียวเร็วที่
อายุน้อยกว่า120วนัหลังปลูกจ านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.75 ของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างตาม
ตาราง5.21 ช่วงเวลาเก็บเก่ียวจะมีผลต่อลกัษณะที่เกษตรกรตอ้งการ เพือ่ให้เหมาะสมกบัพื้นที่ และการ
จดัการของเกษตรกร 

 
ตาราง 5.20 เวลาการเก็บเก่ียวขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องเกษตรกร 

อายกุารเก็บเก่ียวขา้วโพด จ านวนเกษตรกร ร้อยละ 

เก็บเก่ียวที่อายนุอ้ยกวา่ 120 วนั 79 19.75 
เก็บเก่ียวที่อาย ุ120-150 วนั 233 58.25 
เก็บเก่ียวที่อายมุากกวา่ 150 วนั 88 22.00 
ที่มา: การส ารวจ 

 
ลักษณะการเก็บเก่ียวขา้วโพดเล้ียงสัตว์ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ได้ท  าการส ารวจและ

รวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีจ  านวนทั้งส้ิน 400 ราย ลกัษณะการเก็บเก่ียวขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นแปลงผลิต
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ขา้วโพดเกษตรกรส่วนใหญ่ 360 ราย จะเก็บเก่ียวข้าวโพดทั้งเปลือก คิดเป็นร้อยละ 90.00 และมี
เกษตรกรเก็บเก่ียวดว้ยการปอกเปลือก จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.50 ของจ านวนตวัอยา่ง และ
เก็บเก่ียวดว้ยเคร่ืองจกัรจ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.50 ของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นกลุ่มที่
ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวบ์นที่ราบริมแม่น ้ า 
 
ตาราง 5.21 ลกัษณะการเก็บเก่ียวขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกร 

ลกัษณะการเก็บเก่ียวของเกษตรกร จ านวนเกษตรกร ร้อยละ 

เก็บเก่ียวทั้งเปลือก 360 90.00 

เก็บเก่ียวปอกเปลือก 30 7.50 
เก็บเก่ียวดว้ยเคร่ืองจกัร 10 2.50 
ที่มา: การส ารวจ 
 

ลกัษณะการจดัการขา้วโพดหลังเก็บเก่ียวของกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรที่ได้ท  าการส ารวจและ
รวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ีจ  านวนทั้งส้ิน 400 ราย หลังการเก็บเก่ียวขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นแปลงผลิต
ขา้วโพดเกษตรกรส่วนใหญ่ 364 ราย จะท าการสีกะเทาะแลว้ส่งขายใหพ้อ่คา้ในพื้นที่ทนัที คิดเป็นร้อย
ละ 91.00 และมีเกษตรกรเก็บเขา้ยุง้ฉาง จ  านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจ านวนตวัอยา่ง ทั้งน้ี
ดว้ยเป็นการลดคร้ังใชจ่้ายและความสะดวกในการจดัการเกษตรกรจึงนิยมทิ้งขา้วโพดใหแ้ห้งคาแปลง
จากนั้นจึงจะเก็บเก่ียวแลว้สีกะเทาะขายเลยเพือ่ลดการเก็บรักษา ส่วนที่มีการเก็บรักษานั้นเกษตรกรจะ
เก็บขา้วโพดเร็วกวา่กลุ่มแรก แลว้เก็บรักษาเพื่อรอราคา และตอ้งการลดความเสียที่เกิดจากการอาการ
ฝักเน่าของขา้วโพดที่แหง้แลว้แต่ถูกทิ้งไวใ้นแปลง 

 
ตาราง 5.22 การจดัการหลงัเก็บเก่ียวขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องเกษตรกร 

การจดัการหลงัเก็บเก่ียวขา้วโพด จ านวนเกษตรกร ร้อยละ 

สีกะเทาะหลงัการเก็บเก่ียว 364 91.00 
เก็บใส่ยุง้ฉางรอราคา 36 9.00 
ที่มา: การส ารวจ 

ภาพรวมของการผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ เร่ิมตั้งแต่การเตรียมแปลง เตรียมดิน การหยอดเมล็ด 
การดูแลรักษา ทั้งการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช การใส่ปุ๋ ย ไปจนถึงการเก็บเก่ียวและการจดัการหลงั
การเก็บเก่ียวโดยมีช่วงเวลาการด าเนินกิจกรรมดงัตาราง 5.24 
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ตาราง 5.23 กิจกรรมในกระบวนการผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องเกษตรกร 
กิจกรรมในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ ช่วงเวลา 

การเตรียมแปลงและเตรียมดินปลูก 
 1.การก าจดัเศษซากพชืและวชัพชืโดยการตดัฟันเผา 30-45 วนัก่อนปลูก 

2.ไถพรวน ในเขตพื้นที่ราบ 7-20 วนัก่อนปลูก 
3.ฉีดพน่สารก าจดัวชัพชืชนิดดูดซึมในเขตพื้นที่ลาดชนั 7-20 วนัก่อนปลูก 
การปลูก 

 การหยอดเมล็ดดว้ยมือ 0 วนั 
เคร่ืองหยอดรถไถเดินตาม 0 วนั 
เคร่ืองหยอดติดทา้ยรถแทรกเตอร์ 0 วนั 
การดูแลรักษา 

 1.การใส่ปุ๋ ยรองพื้นสูตรที่ใช ้สูตร 15-15-15,16-20-0 0 วนั 
2.การพน่สารก าจดัวชัพชืแบบก่อนงอก 0-3 วนัหลงัปลูก 
3.การใส่ปุ๋ ยแต่งหนา้สูตรที่ใช ้สูตร 46-0-0 20-35 วนัหลงัปลูก 
4.การก าจดัวชัพชืในร่องปลูก 35-45 วนัหลงัปลูก 
การเก็บเกีย่ว 

 1.ช่วงเวลาเก็บเก่ียว 
 เก็บเก่ียวเร็ว 95-105 วนัหลงัปลูก 

เก็บเก่ียวตามอาย ุ 110-130 วนัหลงัปลูก 
เก็บเก่ียวชา้ มากกวา่130 วนัหลงัปลูก 
2.การจดัการหลงัเก็บเก่ียว 

 กะเทาะทนัที่หลงัเก็บเก่ียว 1-3 วนัหลงัเก็บเก่ียว 
เก็บเขา้ยุง้ฉางรอราคา 30-90 วนัหลงัเก็บเก่ียว 
ที่มา: การส ารวจ 
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ภาพกิจกรรมในการผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ของเกษตรกรในพืน้ที่ศึกษา 

 
ภาพที ่5.18 การเตรียมแปลงปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์บบไถพรวน และไม่ไถพรวน 

 

 
ภาพที ่5.19 การปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวโ์ดยใชแ้รงงานคนหยอดเมล็ด 

ดา้นซา้ยบน การหยอดเมล็ดดว้ยมือ ใชจ้อบขนาดเล็กขดุหลุมใส่เมล็ดและแปลงไม่ไถพรวน 
ดา้นขวาบน การหยอดเมล็ดดว้ยมือ ใชเ้สียบขดุหลุมใส่เมล็ดและแปลงไม่ไถพรวน 
ด้านซ้ายล่าง การหยอดเมล็ดด้วยมือ ใช้ไม้กระทุ ้งให้เป็นหลุมใส่เมล็ด และแปลงไถพรวน
ดา้นขวาล่าง การหยอดเมล็ดดว้ยมือแต่ใชร้ถไถเดินตามเปิดร่อง ท าแปลงไถพรวน 

 

 
ภาพที่ 5.20 การปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวโ์ดยใชเ้คร่ืองหยอดเมล็ด 

ดา้นซา้ย การหยอดเมล็ดดว้ยเคร่ืองหยอดติดทา้ยรถไถเดินตาม หยอดพร้อมทั้งเมล็ดและปุ๋ ย 
ดา้นขวา การหยอดเมล็ดดว้ยเคร่ืองหยอดติดทา้ยรถแทรกเตอร์ หยอดพร้อมทั้งเมล็ดและปุ๋ ย 
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ภาพกิจกรรมในการผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ของเกษตรกรในพืน้ที่ศึกษา (ต่อ) 
 

 
ภาพที ่5.21 การเก็บเก่ียวขา้วโพดเล้ียงสตัว ์

ดา้นซา้ย การเก็บเก่ียวขา้วโพดเล้ียงสตัวด์ว้ยมือ ทั้งแบบปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือก 
ดา้นขวา การเก็บเก่ียวขา้วโพดเล้ียงสตัวด์ว้ยเคร่ืองจกัร 

 

 
ภาพที ่5.22 การจดัการหลงัเก็บเก่ียวขา้วโพดเล้ียงสตัว ์

ดา้นซา้ย การเก็บรักษาฝักขา้วโพดเล้ียงสตัว ์เพือ่รอการกะเทาะเมล็ด 
ดา้นขวา การกะเทาะเมล็ดขา้วโพดเล้ียงสตัวด์ว้ยเคร่ืองจกัร 

ที่มา: การส ารวจกิจกรรมในกระบวนการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นเขตพื้นที่จงัหวดั เชียงราย พะเยา 
น่าน แพร่ในช่วงปี 2556-2558 
 
5.4 ลักษณะพันธ์ุของข้าวโพดเลีย้งสัตว์เกษตรกรต้องการ 

ลกัษณะขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ี่เกษตรกรของกลุ่มตวัอยา่งเลือกจากที่ไดท้  าการส ารวจและ
รวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีจ  านวนทั้งส้ิน 400 ราย ผลส ารวจพบวา่ 

ลักษณะพนัธุ์ที่เกษตรกรตอ้งการอันดับที่ 1 มีความระดับตอ้งการอยูใ่นระดับมากที่สุด คือ
ลักษณะที่ให้ผลผลิตสูง เกษตรกรมีความตอ้งการในระดับสูงมากที่สุด ที่คะแนน 3คะแนน 4.54 
คะแนน เกษตรกรร้อยละ79.50 เลือกที่ระดบัคะแนนสุงสุดเน่ืองดว้ยการให้ผลผลิตสูงเป็นลกัษณะที่
ส่งผลโดยตรงต่อรายไดข้องเกษตรกร และลกัษณะที่แสดงถึงศกัยภาพการใหผ้ลผลิตของขา้วโพดเล้ียง
สตัวแ์ต่ละสายพนัธุ ์จะถูกน ามาใชเ้ป็นประเด็นแรกในการตดัสินใจเลือกใชเ้มล็ดพนัธุ์ขา้วโพดแต่ละ
ชนิด  

ลกัษณะพนัธุ์ที่เกษตรกรตอ้งการอนัดบัที่ 2 มีความระดบัตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก คือพนัธุ์ที่ให้
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ขนาดฝักที่ใหญ่ เกษตรกรมีความตอ้งการในระดับมาก ที่คะแนน 4.01 ลักษณะน้ีแสดงถึงเกษตรกร
ตอ้งการความพึ่งพอใจที่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยสายตา เน่ืองจากลกัษณะฝักที่ใหญ่ไม่ไดห้มายถึงจะ
ไดผ้ลผลิตสูง เพียงส่ือถึงโอกาสและความคาดหวงัที่จะไดผ้ลผลิตสูงเท่านั้น แต่ลกัษณะฝักใหญ่ช่วย
ให้เกษตรกรมีความพึ่งพอใจในระหว่างรอเก็บเก่ียว และสร้างความภาคภูมิใจในการพูดคุยระหว่าง
เกษตรกร  

ลกัษณะพนัธุท์ี่เกษตรกรตอ้งการอนัดบัที่ 3 มีความระดบัตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก คือลกัษณะล า
ตน้แข็งแรง ยนืตน้ได้นาน เกษตรกรมีความตอ้งการในระดับ ที่คะแนน 3.75 และเกษตรกรร้อยละ 
74.75 มีความตอ้งอยูใ่นระดบัมากและมากที่สุด ความส าคญัของลกัษณะน้ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรง
ในการสร้างผลผลิต แต่เป็นลกัษณะของการปกป้องผลผลิตไม่ใหเ้สียหายจากการหกัลม้ การหกัลม้จะ
ท าใหฝั้กขา้วโพดเล้ียงสตัวส์มัผสัพื้นดินจึงท าใหฝั้กเน่า หรือมีการเขา้ท าลายของแมลงศตัรูขา้วโพด  

ลกัษณะที่เกษตรกรตอ้งการอนัดบัที่ 4 เป็นลกัษณะพนัธุ์ที่ทนต่อสภาวะแลง้ เกษตรกรมีความ
ตอ้งการในระดบัปานกลาง ที่คะแนน 3.05 ความส าคญัของลกัษณะน้ีเป็นการปกป้องผลผลิตไม่ให้
เสียหายเน่ืองจากการขาดแคลนน ้ าในกระบวนการผลิต พนัธุ์ที่มีความสามารถในการรักษาศกัยภาพใน
การให้ผลผลิตไดดี้จึงโอกาสที่จะไดรั้บการยอมรับมากเน่ืองจากการเผชิญกบัสภาวะแลง้เกษตรกรไม่
สามารถที่จะป้องกนัหรือลดความเสียหายไดม้ากนกั  

ลักษณะที่เกษตรกรต้องการอันดับที่  5 เป็นลักษณะพนัธุ์ที่ทนทานโรค เกษตรกรมีความ
ตอ้งการในระดับปานกลาง ที่คะแนน 2.84 ความส าคญัของลกัษณะน้ีเป็นลกัษณะของการปกป้อง
ผลผลิตไม่ให้เสียหายจากการท าลายของเช้ือสาเหตุโรคที่จะท าให้ปริมาณผลผลิตลดลง และคุณภาพ
ต ่าลง ส่วนใหญ่โรคขา้วโพดจะเกิดขึ้นในภายหลงัระยะที่ขา้วโพดเล้ียงสตัวอ์อกดอกหรือติดฝักแลว้จึง
ท าใหเ้กษตรกรป้องกนัและแกไ้ขไดย้าก ซ่ึงการป้องกนัโรคพชืที่ดีที่สุดคือการเลือกใชพ้นัธุต์า้นทาน   

ลกัษณะที่เกษตรกรตอ้งการอนัดบัที่ 6 เป็นลกัษณะพนัธุ์ที่ให้เมล็ดสีส้มสวย เกษตรกรมีความ
ตอ้งการในระดบัปานกลาง ที่คะแนน 2.51 ความส าคญัของลกัษณะน้ีเป็นลกัษณะของผลผลิตที่ผูรั้บ
ซ้ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการต่อรองราคากบัเกษตรกรนอกเหนือจากปริมาณความช้ืนและส่ิงเจือปน ซ่ึงหาก
เป็นขา้วโพดเมล็ดสีส้มจะท าใหส้ภาพของขา้วโพดเล้ียงสตัวดู์สะอาดผูรั้บซ้ือจะให้ราคารับซ้ือที่สูงกว่า
เมล็ดที่สีเหลือง แต่ในการซ้ือขายหนา้โรงงานอาหารสตัวล์กัษณะดงักล่าวก็ไม่มีผลต่อราคา  

ลกัษณะที่เกษตรกรตอ้งการอนัดบัที่ 7 เป็นพนัธุท์ี่ทนต่อแมลงศตัรูพืช เกษตรกรมีความตอ้งการ
ในระดบัน้อย ที่คะแนน 1.95 เกษตรกรให้ความส าคญัของลกัษณะน้ีน้อยเน่ืองมาจากการเขา้ท าลาย
ของแมลงในพื้นที่ไม่มีกระทบต่อปริมาณผลผลิตในระดับรุนแรง แต่สร้างความกังวลใจให้กับ
เกษตรกร และท าใหคุ้ณภาพผลผลิตลดต ่าลงดว้ย และเหตุผลที่เกษตรกรมีความตอ้งการลกัษณะทนต่อ
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แมลงศตัรูพชืติดมาพร้อมกบัพนัธุ์ขา้วโพดเล้ียงสตัวน์ั้นเน่ืองจากการเขา้ท  าลายหรือการปรากฏผลของ
การเขา้ท าลายจะเป็นระยะที่เกษตรกรท าป้องกนัหรือแกไ้ขไดย้าก  

ลกัษณะที่เกษตรกรตอ้งการอนัดบัที่ 8 เป็นพนัธุท์ี่อายกุารเก็บเก่ียวสั้น เกษตรกรมีความตอ้งการ
ในระดบัน้อย ที่คะแนน 1.95 เหตุผลที่เกษตรกรให้ความส าคญัต่อลกัษณะน้ีน้อยเน่ืองจากเกษตรกร
ส่วนใหญ่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นพื้นที่เขา และลาดชนั ตอ้งรอใหช่้วงฝนตกผา่นไปก่อนจึงสามารถ
เก็บเก่ียวได ้จึงเป็นเง่ือนไขตอ้งใหเ้ก็บเก่ียวที่อายยุาวตามขอ้มูลตาราง 5.11 ลกัษณะพื้นที่ปลูกขา้วโพด
เล้ียงสัตวข์องเกษตรกรและตาราง 5.21 ช่วงอายเุก็บเก่ียวขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกร แต่ลกัษณะ
ดงักล่าวจะมีความส าคญัในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวใ์นที่ราบริมฝ่ังแม่น ้ า ที่ตอ้งการเก็บ
เก่ียวก่อนที่จะเกิดน ้ าท่วมพื้นที่เพาะปลูก หรือเรียกว่าเก็บหนีน ้ า และในกลุ่มเกษตรกรที่ตอ้งการปลูก
ขา้วโพดหลายคร้ังต่อปีตามขอ้มูลตาราง 5.13 และตาราง 5.14 ซ่ึงหากเกษตรกรตอ้งการปลูกขา้วโพด
เล้ียงสตัวค์ร้ังที่สองในช่วงปลายฝน เกษตรกรตอ้งปลูกพนัธุท์ี่อายสุั้นในการปลูกคร้ังแรก เพื่อที่จะเก็บ
เก่ียวไดเ้ร็ว และจะท าให้ขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ี่คร้ังสองสามารถออกดอกไดก่้อนหมดฤดูฝน และไม่ท า
ใหผ้ลผลิตเสียหายจากการขาดน ้ าในช่วงระยะผสมเกสรและสร้างเมล็ด 

ลักษณะที่เกษตรกรต้องการอันดับที่ 9 เป็นพนัธุ์ที่เก็บเก่ียวง่ายเกษตรกรมีความตอ้งการใน
ระดบันอ้ย ที่คะแนน 1.50 ลกัษณะการเก็บเก่ียวง่ายหมายถึง ระดบัความยากง่ายของการหัก หรือดึงฝัก
ขา้วโพดเล้ียงสตัวอ์อกจากตน้ ซ่ึงเป็นลกัษณะขั้วฝักเหนียวหรือเปราะ หากขั้วเหนียวจะหกัหรือดึงฝัก
ออกจากต้นได้ยาก จะท าให้ใช้เวลาในการเก็บเก่ียวเพิ่มขึ้ น เหตุผลที่เกษตรกรให้ความส าคัญต่อ
ลกัษณะน้ีน้อยเน่ืองจากเป็นลกัษณะที่เกษตรกรสามารถบริหารจดัการไดเ้อง อยา่งเช่นเกษตรกรเลือก
พนัธุท์ี่เก็บเก่ียวยาก เกษตรกรอาจใชว้ธีิหกัทั้งเปลือกแทนการหกัปอกเปลือกเป็นตน้ 

ลกัษณะที่เกษตรกรตอ้งการอนัดบัที่ 10 เป็นพนัธุท์ี่ง่ายต่อการจดัการในการผลิต เกษตรกรไม่มี
ความตอ้งการ ที่คะแนน 1.04 ลกัษณะที่ง่ายต่อการจดัการในการผลิต หมายถึง พนัธุข์า้วโพดเล้ียงสตัว์
ที่ตอ้งการดูแลจดัการนอ้ย หรือง่ายต่อการจดัการ ตวัอยา่งเช่นง่ายต่อการฉีดพน่สารก าจดัวชัพชื จะเป็น
ลกัษณะที่ขา้วโพดเล้ียงสตัวท์นทานหรือตา้นทานพษิของสารก าจดัวชัพชืได ้เหตุผลที่เกษตรกรไม่ให้
ความส าคญัต่อลกัษณะน้ีเน่ืองจากเป็นลักษณะที่เกษตรกรสามารถบริหารจดัการไดเ้อง และในการ
ดูแลจดัการการปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวไ์ม่ค่อยยุง่ยากมากนกั และเกษตรกรยอมรับผลกระทบที่เกิดจาก
การจดัการได ้และเหตุผลอีกประการคือเกษตรกรยงัขาดขอ้มูลเก่ียวกบัขา้วโพดเล้ียงสตัวท์ี่มีลกัษณะที่
เอ้ือต่อการจดัการ อยา่งเช่นขา้วโพดเล้ียงสัตวต์า้นทานสารก าจดัวชัพืช ขา้วโพดเล้ียงสัตวต์า้นทาน
หนอนเจาะตน้ เจาะฝักขา้วโพดดงัขอ้มูลจากตาราง 6.1 

ลกัษณะที่เกษตรกรตอ้งการอนัดบัที่ 11 เป็นพนัธุ์ที่ให้เปอร์เซ็นต์กะเทาะสูง เกษตรกรมีไม่มี
ความตอ้งการ ที่คะแนน 0.47 พนัธุ์ที่ให้เปอร์เซ็นต์กะเทาะสูง หมายถึง พนัธุ์ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ที่
สดัส่วนน ้ าหนกัเมล็ดต่อน ้ าหนักฝักสูง เหตุผลที่เกษตรกรไม่ใหค้วามส าคญัต่อลกัษณะน้ีเน่ืองจากเป็น
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ลกัษณะดงักล่าวเป็นส่วนประกอบของผลผลิต เกษตรกรสนใจผลผลิตสุดทา้ยมากกวา่ 

จากลักษณะที่เกษตรกรตอ้งการ เม่ือจดัเป็นกลุ่มๆ กลุ่มของลกัษณะการให้ผลผลิต กลุ่มของ
ลกัษณะการปกป้องผลผลิต กลุ่มของลกัษณะการจดัการ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรให้ความส าคญัมาก
ที่สุด เป็นลกัษณะการใหผ้ลผลิต(ใหผ้ลผลิตสูงและมีขนาดฝักใหญ่) รองลงมาเป็นลกัษณะการปกป้อง
ผลผลิต (พนัธุ์ที่ทนสภาวะแลง้ ทนทานโรค และทนแมลงศตัรูพืช)ซ่ึงตรงกับผลการศึกษาลกัษณะ
พนัธุ์ที่เกษตรกรตอ้งการของ Ekasingh et. al., (2001) ในอันดับแรกที่เกษตรกรตอ้งการคือพนัธุ์ที่
ให้ผลผลิตสูงสุด มีขนาดฝักใหญ่ และล าตน้แข็งแรง ยนืตน้ได้นาน สอดคล้องกับ Ekasingh et. al., 
(2004) และJumroonpong (1996) ส่วนลกัษณะการจดัการ(อายกุารเก็บเก่ียวสั้น เก็บเก่ียวง่าย และง่าย
ต่อการจดัการในการผลิต) เกษตรกรจะให้ความส าคญัน้อยหรืออาจไม่ได้ให้ความส าคัญมากนัก 
เน่ืองจากขอ้มูลและทางเลือกที่มีอยา่งจ ากดั และความสามารถของเกษตรกรในการจดัการเบื้องตน้ ซ่ึง
หากเกษตรกรมีขอ้มูล และทางเลือกที่มากพอในการจดัการการผลิตลักษณะทางการจดัการก็จะมี
ความส าคญัมากขึ้น เพราะสถานการณ์ที่เปล่ียนไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ
โลก การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจและสังคม สภาวะการแข่งขนัดา้นการผลิตกบัประเทศเพื่อนบา้น
หลงัการกา้วเขา้สู่AEC 
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ตาราง 5.24 ลกัษณะพนัธ์ขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เกษตรกรตอ้งการ 

ลกัษณะพนัธ์ขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เกษตรกรตอ้งการ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่ตอ้งการ ค่าเฉล่ีย การแปรผล 

พนัธุ์ท่ีให้ผลผลิตสูง 318(79.50) 61(15.25) 7(1.75) 11(3.00) 3(75) 4.54[0.73] ตอ้งการมากท่ีสุด 

พนัธุ์ท่ีให้ฝักขนาดใหญ่ 202(50.50) 133(33.25) 43(10.75) 13(3.25) 9(2.25) 4.01[0.94] ตอ้งการมาก 

พนัธุ์ท่ีมีล  าตน้แข็งแรงและยนืตน้ไดน้าน 161(40.25) 138(34.50) 48(12.00) 41(10.25) 12(3.00) 3.75[1.07] ตอ้งการมาก 

พนัธุ์ท่ีทนสภาวะแลง้ 28(7.00) 161(40.25) 141(35.25) 48(12.00) 22(5.50) 3.05[0.99] ตอ้งการปานกลาง 

พนัธุ์ท่ีทนทานโรค 12(3.00) 127(31.75) 185(46.25) 47(11.75) 29(7.25) 2.84[0.92] ตอ้งการปานกลาง 

พนัธุ์ท่ีให้เมล็ดสีส้มสวย 30(7.50) 87(21.75) 118(29.50) 98(24.50) 67(16.75) 2.51[1.21] ตอ้งการปานกลาง 

พนัธุ์ท่ีทนแมลงศตัรูพืช 4(1.00) 20(5.00) 111(27.75) 186(46.50) 79(19.75) 1.95[0.90] ตอ้งการนอ้ย 

พนัธุ์ท่ีอายกุารเก็บเก่ียวสั้น 28(7.00) 47(11.75) 63(15.75) 98(24.50) 164(41.00) 1.82[1.41] ตอ้งการนอ้ย 

พนัธุ์ท่ีเก็บเก่ียวง่าย 6(1.50) 11(2.75) 47(11.75) 155(38.75) 181(38.75) 1.50[0.87] ตอ้งการนอ้ย 

พนัธุ์ท่ีง่ายต่อการจดัการในการผลิต 6(1.50) 6(1.50) 25(6.25) 75(18.75) 288(72.00) 1.04[0.90] ไม่ตอ้งการ 

พนัธุ์ท่ีให้เปอร์เซ็นตก์ะเทาะสูง 5(1.25) 9(2.25) 12(3.00) 27(6.75) 347(86.75) 0.47[0.93] ไม่ตอ้งการ 
ทีม่า: การส ารวจ  หมายเหตุ: 1. ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละของเกษตรกร 400 ราย  2. ค่าเฉล่ีย คือ ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 

  3. ค่าในวงเล็บ [ ] คือ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  4. ค่าแปรผล 
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5.5 ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร 
ตน้ทุนและผลตอบแทนในการปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องเกษตรกรตวัอยา่งที่ไดท้  าการส ารวจ

และรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ีจ  านวนทั้งส้ิน 400 ราย ตน้ทุนเฉล่ียต่อไร่ 3,300.96 บาท ตน้ทุนต่อไร่
สูงสุด 11,098.85บาท และตน้ทุนต่อไร่น้อยที่สุด 364.95 บาท ผลตอบแทนเฉล่ียต่อไร่ 5,310.62 บาท
ผลตอบแทนต่อไร่ สูงสุด 10,290.00 บาท และผลตอบแทนต่อไร่น้อยที่สุด 2,856.86 บาท ผลก าไร
เฉล่ียต่อไร่ 2,533.02 บาท ผลก าไรต่อไร่ สูงสุด 6,556.67 บาท และผลก าไรต่อไร่น้อยที่สุด 390.00 
บาท 
ตาราง 5.25 ตน้ทุนและผลตอบแทนในการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกร 

รายการ ค่าเฉล่ีย (บาท) ค่าสูงสุด (บาท) ค่าต  ่าสุด (บาท) 
ตน้ทุนรวม 82,284.00    286,420.00        12,850.00  
ผลตอบแทนรวม   135,692.25    456,000.00  18,000.00  
ตน้ทุนการผลิตต่อไร่    3,300.96     11,098.85  364.95  
ผลตอบแทนต่อไร่   5,310.62     10,290.00     2,856.86  
ก าไรต่อไร่     2,533.02  6,556.67      390.00  
ที่มา: การส ารวจ 

รายได้จากการขายผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกรของกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรที่ไดท้  า
การส ารวจและรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีจ  านวนทั้งส้ิน 400 ราย รายไดจ้ากการขายผลผลิตขา้วโพดเล้ียง
สัตว์ของเกษตรกรเฉล่ีย 120,303.45 บาทต่อปี รายได้จากการขายผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ของ
เกษตรกรสูงที่สุด 456,000.00 บาทต่อปี รายไดข้องเกษตรกรจากการขายผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัวข์อง
เกษตรกรต ่าที่สุด 10,000.00 บาทต่อปี 
 
ตาราง 5.26 รายไดจ้ากการขายผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องเกษตรกร 

รายได ้ จ านวนเกษตรกร ร้อยละ 

ต ่ากวา่100,000 213 53.25 
100,001 - 200,000 115 28.75 
200,001 - 300,000 50 12.50 

300,001 - 400,000 14 3.50 
มากกวา่ 400,000 8 2.00 
ที่มา: การส ารวจ 
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เม่ือจดักลุ่มตน้ทุนการผลิตขา้วโพดจากตาราง 5.28 ให้เป็นหมวดหมู่โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆโดย
จดักลุ่มและล าดบัตามตาราง5.24 ดงัน้ี ตน้ทุนค่าเมล็ดพนัธุ์ขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 517.27 
บาท คิดเป็นร้อยละ14.78 ของตน้ทุนทั้งหมด ตน้ทุนการเตรียมแปลงและเตรียมดินปลูกขา้วโพดเล้ียง
สัตวมี์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 460.79 บาท คิดเป็นร้อยละ13.17 ของตน้ทุนทั้งหมด ตน้ทุนปลูกขา้วโพดเล้ียง
สตัวมี์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 319.26 บาทคิดเป็นร้อยละ9.12ของตน้ทุนทั้งหมด ตน้ทุนการป้องกนัก าจดัวชัพืช
ในแปลงปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวมี์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 492.15 บาท คิดเป็นร้อยละ14.06 ของตน้ทุนทั้งหมด 
ตน้ทุนการก าจดัแมลงในแปลงปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวมี์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 14.12 บาท คิดเป็นร้อยละ0.40 
ของตน้ทุนทั้งหมด ตน้ทุนค่าปุ๋ ยและการใส่ปุ๋ ยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 836.08 บาท คิดเป็นร้อยละ23.89 ของ
ตน้ทุนทั้งหมด ตน้ทุนการเก็บเก่ียวการสีกะเทาะมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 767.51 บาท คิดเป็นร้อยละ21.93 
ของตน้ทุนทั้งหมด ตน้ทุนค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 92.01 บาท คิดเป็นร้อยละ2.63 ของ
ตน้ทุนทั้งหมด 

 
ตาราง 5.27 ตน้ทุนในการปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวข์องเกษตรกร 

รายการ ค่าเฉล่ีย 
(บาท) 

ค่าสูงสุด 
(บาท) 

ค่าต  ่าสุด 
(บาท) 

จ านวน
เกษตรกร 

ค่าเมล็ดพนัธุ ์ 517.27 858.00 104.64 400 
ค่าสารก าจดัวชัพชืก่อนงอก 82.04 220.00 6.40 376 
ค่าสารก าจดัวชัพชืหลงังอก 205.64 600.00 21.67 399 
ค่าสารก าจดัแมลง 14.12 140.00 2.14 127 
ค่าปุ๋ ย 718.15 1,625.00 50.00 400 
ค่าแรงงานเตรียมแปลง 114.62 550.00 11.43 264 
ค่าไถพรวน 269.89 800.00 25.47 277 
ค่าแรงงานปลูก 319.26 900.00 101.85 400 
ค่าแรงงานพน่สารก าจดัวชัพืชก่อนงอก 88.64 250.00 20.00 376 
ค่าแรงงานพน่สารก าจดัวชัพืชหลงังอก 115.83 275.00 35.71 400 
ค่าแรงงานใส่ปุ๋ ย 117.93 285.71 20.00 400 
ค่าแรงงานเก็บเก่ียว 535.04 1,086.67 100.00 400 
ค่าแรงงานสีกะเทาะ ขนส่ง 232.47 760.00 96.67 400 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับแรงงาน 92.01 400.00 5.88 400 
ที่มา: การส ารวจ 
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แหล่งเงินทุนของเกษตรกรผูป้ลูกข้าวโพดในเขตภาคเหนือตอนบนที่ได้ท  าการส ารวจและ
รวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีจ  านวนทั้งส้ิน 400 ราย แหล่งเงินทุนหลกัจะมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร คิดเป็นร้อยละ63.75 รองลงมาเป็นทุนของครอบครัว คิดเป็นร้อยละ55.50 จากนั้น
เป็นแหล่งเงินทุนจากกองทุนหมู่บา้น สหกรณ์การเกษตร และร้านคา้หรือลานรับซ้ือ คิดเป็นร้อยละ
22.50 16.25 และ5.50 ตามล าดบั  

 
ตาราง 5.28 แหล่งเงินทุนของเกษตรกร 

แหล่งเงินทุนของเกษตรกร จ านวนเกษตรกร ร้อยละ 

เงินทุนจากธกส. 255 63.75 
เงินทุนของครอบครัว 222 55.50 
เงินทุนจากกองทุนหมู่บา้น 90 22.50 
เงินทุนจากสหกรณ์การเกษตร 65 16.25 

เงินทุนจากร้านคา้หรือลานรับซ้ือ 22 5.50 
ที่มา: การส ารวจ  
หมายเหตุ: เกษตรกรอาจใชแ้หล่งทุนมากกวา่ 1 แหล่งทุน 

5.6 ข้อสรุป 

 กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยส่วนใหญ่จะมีพื้นที่บนเขาหรือที่ลาดชนั เป็น
พื้นที่อาศยัน ้ าฝน จะเร่ิมท าการปลูกขา้วโพดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม ส่วนขา้วโพด
ในพื้นที่ให้น ้ าเกษตรกรจะปลูกในพื้นที่นาหลงัเก็บเก่ียวขา้วโดยจะปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึง
เดือนกุมภาพนัธ์ การเตรียมพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นการไถพรวน การฉีดพ่นสารก าจดัวชัพืชและ
การตดัถางวชัพชืในแปลงปลูก การปลูกจะเป็นการหยอดดว้ยแรงงานคนเป็นหลกั มีการใชเ้คร่ืองปลูก
เสริมบา้งในบางพื้นที่ การจดัการวชัพชืในแปลงปลูกส่วนใหญ่จะใชส้ารป้องกนัก าจดัวชัพืชก่อนงอก
ด้วยสารอาทราซีน ส่วนการก าจดัจะใช้สารพาราควอตในการก าจดัวชัพืชในร่องปลูก ต้นทุนการ
ผลผลิตส่วนใหญ่มาจากตน้ทุนค่าปุ๋ ยเคมีและค่าแรงใส่ปุ๋ ย ถดัมาเป็นตน้ทุนการเก็บเก่ียวสีกะเทาะ 
ตน้ทุนค่าเมล็ดพนัธุ์ ตน้ทุนค่าสารเคมีและแรงงานในการก าจดัวชัพชื สุดทา้ยเป็นค่าเตรียมแปลงและ
เตรียมดินในการปลูกผลรวมต้นทุนการผลิตเป็นร้อยละ87.83 ของตน้ทุนทั้งหมด ลักษณะพนัธุ์ที่
เกษตรกรตอ้งการคือ พนัธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ให้ฝักขนาดใหญ่ ล าตน้แข็งแรง ยนืตน้ไดน้าน ตามล าดบั
ส่วนลกัษณะที่เกษตรกรให้ความส าคญัล าน้อยที่สุดไดแ้ก่ การให้เปอร์เซ็นตก์ะเทาะสูง พนัธุ์ที่ง่ายต่อ
การจดัการ และพนัธุท์ี่เก็บเก่ียวไดง่้าย ตามล าดบั 
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บทที ่6 

ทัศนคตแิละการยอมรับข้าวโพดเลีย้งสัตว์ดดัแปลงพนัธุกรรมของเกษตรกร 

 

 บทน้ีจะกล่าวถึงท่ีผลการศึกษาทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลง
พนัธุกรรม ลกัษณะพนัธ์ุท่ีสนใจ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การยอมรับของขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีเกษตรกร 

6.1 ทศันคติต่อลกัษณะพนัธ์ุข้าวโพด 

 ผลจากการศึกษาเกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่จ านวน 339
ราย คิดเป็นร้อยละ 84.75 ไม่เคยรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ส่วนกลุ่มท่ีเคยรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรมมีเพียง 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.25  

เม่ือน าเสนอระดบัความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม โดยแบ่งเป็น 5 
ระดบัเรียงจากนอ้ยไปหามาก ผลท่ีไดอ้อกมานั้นพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่แน่ใจหรือยงัไม่ตดัสินใจ
ในการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมเพิ่มเติม จ านวน 228 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 57.00 ส่วนกลุ่มท่ีสนใจจะหาขอ้มูลเพิ่มเติมมีจ านวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ15.75 และส่วนท่ีไม่
สนใจหาขอ้มูลเพิ่มเติมจ านวน 109 ราย คิดเป็นร้อยละ27.25และ เกษตรกรท่ีพอมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรมระดบัสูงสุดท่ีระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ3.00 ของกลุ่มตวัอย่างท่ี
หมด และจ านวนเกษตรกรส่วนมากท่ีพอมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรมระดบั
นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ9.25 ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีหมด ส่วนความเขา้ใจระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ3.00 
ของกลุ่มตวัอย่างท่ีหมด ซ่ึงจะเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับขอ้มูลข่าวสารน้อยมาก และเม่ือวดั
ระดบัความสนใจในการการสืบคน้ข่าวสารหรือขอ้มูลเพิ่มเติมเม่ือไดรั้บขอ้มูลหรือข่าวสารเบ้ืองตน้  
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ตาราง 6.1 การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม 

การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม จ านวนเกษตรกร ร้อยละ 

ไม่เคยไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร 339 84.75 
เคยไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร 61 15.25 

ผลรวม 400 100.00 
ท่ีมา การส ารวจ 

 
ในการศึกษาคร้ังก่อนการวดัทศันคติจะมีการให้ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม

ก่อนโดยการให้ขอ้มูลจะมีเอกสารให้อ่าน หรืออ่านให้ฟัง และมีภาพประกอบซ่ึงรายละเอียดของ
ขอ้มูลจะอยูใ่นแบบสอบถามในภาคผนวก เม่ือเกษตรกรไดรั้บขอ้มูลเบ้ืองตน้แลว้จึงสอบถามเก่ียวกบั
ทศันคติของเกษตรกรต่อพืชดัดแปลงพนัธุกรรมในมิติต่างๆ พบว่าทศันคติต่อข้าวโพดดัดแปลง
พนัธุกรรมดา้นการจดัการการผลิตจะมีคะแนนสูง โดยท่ีค่าคะแนนสูงท่ีสุดเป็นมุมมองท่ีว่าเม่ือใช้
ขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมจะประหยดัเวลาในการจดัการดูแลจดัการวชัพืช มีเกษตรกรร้อย
ละ81.25 ท่ีให้คะแนนอยูใ่นระดบัสูงมากและมากท่ีสุด ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.32 เป็นคะแนนอยู่ในระดบั
เห็นดว้ยสูงมาก ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84  

ทศันคติต่อข้าวโพดดัดแปลงพนัธุกรรมด้านผลผลิต โดยมองว่าเม่ือใช้ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรมจะท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน มีเกษตรกรร้อยละ67.25 ท่ีให้คะแนนอยูใ่นระดบัสูงมาก
และมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.92 เป็นคะแนนอยู่ในระดับเห็นด้วยสูงมาก ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.79  

ทศันคติต่อข้าวโพดดัดแปลงพนัธุกรรมด้านผลผลิต โดยมองว่าเม่ือใช้ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรมจะท าใหก้ารใชส้ารเคมีนอ้ยลงมีเกษตรกรร้อยละ66.75 ท่ีใหค้ะแนนอยูใ่นระดบัสูง
มากและมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.84 เป็นคะแนนอยู่ในระดบัเห็นดว้ยสูงมาก ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.86  

ทศันคติต่อขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมดา้นตน้ทุนการผลิต เกษตรกรมีความเห็นในระดบัดว้ย
สูงมาก กบัการใช้ขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมจะช่วยให้ตน้ทุนการผลิตลดลง ท่ีค่าเฉล่ีย
คะแนนเท่ากบั 3.69 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.91 และ 

ทศันคติต่อขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมในมิติดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพคือ ความปลอดภยั
ต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม เกษตรกรมีความเห็นในระดับด้วยสูงปานกลาง และสูงมากท่ีการใช้
ขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมจะไม่ท าให้เกิดโรคภูมิแพ ้และไม่ท าให้ส่ิงแวดลอ้มเสียหายโดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 และ3.48 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.98 และ.89 ตามตาราง 6.2 
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เม่ือสอบถามเกษตรกรถึงลกัษณะของขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมท่ีมีการศึกษาพฒันา 
บางส่วนมีการจ าหน่ายเพื่อการค้าแล้ว ท่ีเกษตรกรให้ความสนใจและความส าคญัจากตาราง 6.3 
ลกัษณะท่ีไดรั้บระดบัคะแนนสูงสุดเป็น ลกัษณะการตา้นทานสารก าจดัวชัพืช มีเกษตรกรให้สนใจ
มากท่ีสุดร้อยละ58.75 ไดรั้บคะแนนความสนใจรวมท่ีระดบัสนใจมากมีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.41 ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.80 รองลงมาเป็นการทนทานสภาพแลง้ มีเกษตรกรให้สนใจมากท่ีสุดร้อยละ
47.00 ได้รับคะแนนความสนใจรวมท่ีระดบัสนใจมากมีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.26 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.82 ส่วนลกัษณะการตา้นทานหนอดเจาะตน้และฝัก ไดรั้บคะแนนความสนใจรวมท่ีระดบั
สนใจปานกลางมีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.62 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.03 ตามตาราง6.3  

เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลจากการศึกษาลกัษณะขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เกษตรกรตอ้งการตามตาราง
5.25 มาเทียบกบัตาราง 6.2 และตาราง 6.3จะสังเกตไดว้า่ลกัษณะของขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์อยู่ในส่วน
ของการจดัการแปลง(การป้องกนัก าจดัวชัพืช) เกษตรกรไม่ให้ความส าคญัและไม่มีความตอ้งการ แต่
เม่ือเกษตรกรไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัลกัษณะของขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ช่วยให้การจดัการการผลิต
ของเกษตรกรง่ายข้ึน เกษตรกรจึงให้ความสนใจลักษณะดังกล่าวด้วยคะแนนท่ีสูงมาก และด้วย
ลกัษณะดงักล่าว ท่ีเม่ือเลือกใช้แลว้จะส่งผลดีกบัการผลิตในหลายดา้นเช่น ด้านการให้ผลผลิต การ
ปกป้องผลผลิต และตน้ทุนการจดัการ เป็นตน้ 

 
6.2ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกพนัธ์ุข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีต่อการเลือกพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 
ราย จะพบวา่ กลุ่มของญาติ พี่ นอ้ง เพื่อนบา้น มีผลต่อการเลือกพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกร
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ73.75 ท่ีระดบัมีผลมาก มีค่าเฉล่ียคะแนน 3.82 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกพนัธ์ุ
ขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ระดบัมีผลปานกลาง เป็นร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย พนักงานขายเมล็ดพนัธ์ุของ
บริษทั และบริษทัผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ มีค่าเฉล่ียคะแนน 3.00 2.60 และ2.51 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกพนัธ์ุ
ขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ระดบัมีผลนอ้ย ไดแ้ก่ การแนะน าของพนกังานสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส. พนัธ์ุ
ท่ีมีขายในร้านคา้ใกลบ้า้น พนัธ์ุท่ีมีราคาขายถูกกวา่พนัธ์ุอ่ืนในทอ้งตลาด พนัธ์ุท่ีน ามาขายเงินเช่ือ ผูน้ า
ทอ้งถ่ินและพนัธ์ุท่ีมีของแถม คะแนนเท่ากบั 1.31 และ1.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.38 2.28 2.10 
2.06 1.99 1.75 และ1.56 ตามล าดับ ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการเลือกพนัธ์ุข้าวโพดเล้ียงสัตวคื์อ
หนงัสือพิมพส่ื์อส่ิงพิมพก์ารประชาสัมพนัธ์อ่ืนๆมีค่าเฉล่ียคะแนน 1.31 ตามตาราง 6.4 
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ตาราง 6.2 ทศันคติของเกษตรกรต่อขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม 
ทศันคติต่อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่มี ค่าเฉล่ีย การแปรผล 

ประหยดัเวลาจดัการวชัพืช 210(52.50) 119(29.75) 61(15.25) 8(2.00) 2(0.50) 4.32[0.84] เห็นดว้ยมาก 

ท าใหผ้ลผลผลิตดีข้ึน 105(26.25) 164(41.00) 125(31.25) 6(1.50) 0(0.00) 3.92[0.79] เห็นดว้ยมาก 

ท าใหใ้ชส้ารเคมีนอ้ยลง 96(24.00) 171(42.75) 107(26.75) 26(6.50) 0(0.00) 3.84[0.86] เห็นดว้ยมาก 

ท าใหต้น้ทุนการปลูกลดลง 81(20.25) 154(38.50) 123(30.75) 42(10.50) 0(0.00) 3.68[0.91] เห็นดว้ยมาก 

ไม่ท าใหเ้กิดโรคหรือภูมิแพ ้ 81(19.50) 104(26.00) 161(40.25) 54(13.50) 3(0.75) 3.50[0.98] เห็นดว้ย 

ไม่ท าใหส่ิ้งแวดลอ้มเสียหาย 56(14.00) 128(32.00) 167(41.75) 48(12.00) 1(0.25) 3.47[0.89] เห็นดว้ย 
ท่ีมา การส ารวจ หมายเหต:ุ 1. ค่าในวงเลบ็คือ ค่าร้อยละของเกษตรกร 400 ราย 2. ค่าเฉล่ีย คือ ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 3. ค่าในวงเลบ็[ ] คือ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.การแปลผล 

 
ตาราง 6.3 ลกัษณะขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีเกษตรกรสนใจ 

ลกัษณะ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่มี ค่าเฉล่ีย การแปรผล 

ตา้นทานสารก าจดัวชัพืช 235(58.75) 102(25.50) 55(30.75) 8(2.00) 0(0.00) 4.41[0.80] สนใจมาก 

ทนทานสภาพแลง้ 188(47.00) 139(34.75) 62(15.50) 11(2.75) 0(0.00) 4.26[0.82] สนใจมาก 

ตา้นทานหนอนเจาะตน้และฝัก 97(24.25) 121(30.25) 118(29.50) 62(15.50) 2(0.50) 3.62[1.03] สนใจมาก 
ท่ีมา การส ารวจ หมายเหต:ุ 1. ค่าในวงเลบ็คือ ค่าร้อยละของเกษตรกร 400 ราย 2. ค่าเฉล่ีย คือ ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 3. ค่าในวงเลบ็[ ] คือ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.การแปลผล 
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ตาราง 6.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสตัว ์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกพนัธ์ุขา้วโพด จ านวนเกษตรกร 

 มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ไม่มีผล ค่าเฉล่ีย ค่าแปรผล 

ญาติ พ่ี นอ้งเพื่อนบา้น 98(24.50) 197(49.25) 58(14.50) 30(7.50) 15(3.75) 2(0.5) 3.82[1.04] มีผลมาก 

ร้านคา้ตวัแทนจ าหน่ายเมลด็พนัธ์ุ 15(3.75) 117(29.25) 176(44.00) 42(10.50) 43(10.75) 7(1.75) 3.00[1.07] มีผลปานกลาง 

พนกังานขายเมลด็พนัธ์ุของบริษทั 28(7.00) 56(14.00) 115(28.75) 132(33.00) 67(16.75) 2(0.5) 2.60[1.14] มีผลปานกลาง 

บริษทัผูจ้าหน่ายเมลด็พนัธ์ุ(ช่ือเสียงภาพลกัษณ์) 40(10.00) 61(15.25) 76(19.00) 126(31.50) 81(20.25) 16(4.00) 2.51[1.34] มีผลปานกลาง 

พนกังานสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส. 10(2.50) 77(19.25) 104(26.00) 89(22.25) 102(25.50) 18(4.50) 2.38[1.25] มีผลนอ้ย 

พนัธ์ุท่ีมีขายในร้านคา้ใกลบ้า้น 5(1.25) 73(18.25) 84(21.00) 114(28.50) 116(29.00) 8(2.00) 2.28[1.16] มีผลนอ้ย 

พนัธ์ุท่ีมีราคาขายถูกกวา่พนัธ์ุอ่ืนในทอ้งตลาด 11(2.75) 47(11.75) 95(23.75) 79(19.75) 153(38.25) 15(3.75) 2.10[1.22] มีผลนอ้ย 

ลานหรือไซโลรับซ้ือเมลด็ขา้วโพด 3(0.75) 35(8.75) 90(22.50) 156(39.00) 87(21.75) 29(7.25) 2.06[1.07] มีผลนอ้ย 

พนัธ์ุท่ีน ามาขายเงินเช่ือ 7(1.75) 44(11.00) 73(18.25) 115(28.75) 137(34.25) 24(6.00) 1.99[1.17] มีผลนอ้ย 

ผูน้ าทอ้งถ่ิน 5(1.25) 23(5.75) 71(17.75) 98(24.50) 172(43.00) 31(7.75) 1.75[1.09] มีผลนอ้ย 

พนัธ์ุท่ีมีของแถมมากกวา่พนัธ์ุอ่ืน 3(0.75) 29(7.25) 47(11.75) 71(17.75) 210(52.50) 40(10.00) 1.56[1.10] มีผลนอ้ย 

หนงัสือพิมพส่ื์อส่ิงพิมพก์ารประชาสมัพนัธ์อ่ืนๆ 0(0.00) 28(7.00) 53(13.25) 71(17.75) 110(27.50) 138(34.50) 1.31[1.26] ไม่มีผล 

ท่ีมา การส ารวจ หมายเหต:ุ 1. ค่าในวงเลบ็ คือ ค่าร้อยละของเกษตรกร 400 ราย   2. ค่าเฉล่ีย คือ ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
                 3. ค่าในวงเลบ็[ ] คือ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   4. การแปลผล 
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เม่ือจดักลุ่มปัจจยัท่ีมีต่อการเลือกพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกร จากระดบัคะแนนรวมจะ
พบว่ากลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวม์ากท่ีสุดเป็นกลุ่มผูจ้  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ ท่ี
ประกอบด้วย บริษทั ผูแ้ทนจ าหน่ายและพนกังานขาย มีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากบั 2.70 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.94 รองลงมาเป็นผลมาจากกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ประกอบดว้ยพนกังานขาย 
ญาติ พี่ น้องเพื่อนบา้น ผูน้ าทอ้งถ่ิน และพนักงานสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส.มีค่าเฉล่ียคะแนน
เท่ากบั 2.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73 ส่วนค่าเฉล่ียคะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุด เป็นผลมาจากโฆษณา การ
ประชาสัมพนัธ์อ่ืนๆ ค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากบั 1.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.26  

 
ตาราง 6.5 กลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกพนัธ์ุ 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

ค่าเฉล่ีย 
คะแนน 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ค่าสูงสุด 
 

ค่าต ่าสุด 
 

กลุ่มผูจ้  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ 2.70 0.94 5.0 2.67 

ผูรั้บซ้ือผลผลิต 2.06 1.07 5.0 2.00 

การโฆษณาสินคา้ 1.31 1.26 4.0 0.00 
กลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 2.63 0.73 4.5 2.75 

ปัจจยัทางการตลาด 1.98 0.97 4.5 1.00 
ท่ีมา การค านวณ 

 

6.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการยอมรับข้าวโพดเลีย้งสัตว์ดัดแปลงพนัธุกรรมของเกษตรกร 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมในการศึกษาคร้ังน้ีจะประกอบดว้ยกลุ่ม
ตวัแปร 4กลุ่ม ดงัน้ี 1.กลุ่มขอ้มูลทางเศรษฐกิจ สังคม และลกัษณะการผลิตของเกษตรกร 2.กลุ่มปัจจยั
ด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ 3.กลุ่มความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติต่อเมล็ดพนัธ์ุข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ดดัแปลงพนัธ์ุกรรม 4. ระดบัราคาท่ีเกษตรกรพอใจ มีจ านวน 20 ปัจจยั ดงัน้ี 1.อายุ (ปี) (AGE) 2.เพศ 
(SEX3. จ านวนประสบการณ์ในการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(ปี) (EXP)4. จ านวนปีในการศึกษา (ปี) 
(EDU) 5. ต้นทุนการผลิตเฉล่ียต่อไร่ของเกษตรกร (พนับาท)(ACOST) 6.ราคาของเมล็ดพนัธ์ุท่ี
เกษตรกรซ้ือมาปลูกในแปลงเกษตรกร (บาท) (SEEDP) 7.ต้นทุนการจัดการศัตรูพืช(พันบาท) 
(PCOST) 8. รายไดจ้ากขายผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว(์พนับาท)(INCO)9. ราคาผลผลิตขา้วโพดท่ี
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เกษตรกรไดรั้บในปีการผลิต 2556- 2557 (บาท) (GRAINP) 10. การไถพรวนท่ีดิน(CULT1) 11. การ
ไถพรวนสลบัไม่ไถ (CULT2) 12. ปัจจยัดา้นแรงงานในครัวเรือน (FLAB) 13. ปัจจยัจากกลุ่มของผู ้
จ  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ (SALER) 14. ปัจจยัลกัษณะพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(PT) 15. ปัจจยัจากความเขา้ใจ
เก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม (LUNDE)16. การหาขอ้มูลเพิ่มเติม (INFO1)17. การหาขอ้มูลเพิ่มเติม 
ระดบัท่ีไม่แน่ใจ (INFO2)18.ผลรวมทศันคติต่อพืชจีเอ็มโอหรือขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม
(ATTI) 19.ระดบัความตอ้งการทดลองใชพ้นัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมในพื้นท่ีการผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกร (INTERL) 20. ระดบัราคาเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมท่ี
เกษตรกรพอใจ (บาท)(GMP) 

จากขอ้มูลปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจยอมรับพนัธ์ุขา้วโพดจะเห็นวา่ระดบัอายุเฉล่ียของเกษตรกร
ค่อนข้างสูงอยู่ท่ี 49 ปี และมีประสบการณ์ในการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวเ์ฉล่ียมากกว่า 20 ปี แต่มี
จ านวนปีในการศึกษานอ้ยเฉล่ียเพียง 7 ปีเท่านั้น (จากตาราง6.7) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าปัจจยัแต่ละปัจจยั
อาจมีความสัมพนัธ์กัน เม่ือหาค่าสหสัมพนัธ์ของปัจจยัจึงพบว่ามีตวัแปรอายุมีความสัมพนัธ์กับ
ประสบการณ์และการศึกษาท่ีค่า   = .563 และ   = -.377 ตมล าดบั ประสบการณ์การปลูกขา้วโพด
เล้ียงสัตวมี์ความสัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษาท่ีค่า   =-.347 การสัมพนัธ์กนัของการไถพรวน และการ
ไถสลบักบัการไม่ไถท่ีค่า   =-.488 การสัมพนัธ์กนัของรายไดก้บัตน้ทุนเฉล่ียต่อไร่และราคาผลผลิตท่ี
ค่า   =-.323 และ   = -.547ตามล าดบั การสัมพนัธ์กนัของตน้ทุนการจดัการศตัรูพืชกบัตน้ทุนเฉล่ียต่อ
ไร่ และรายไดท่ี้ค่า   = .853และ   = .446 ตามล าดบั การสัมพนัธ์กนัของราคาผลผลิตกบัตน้ทุนการ
จดัการศตัรูพืชและรายไดท่ี้ค่า   =.446และ   = .547 ตามล าดบั การสัมพนัธ์กนัของการหาขอ้มูล
เพิ่มเติมกบัความไม่แน่ใจในการหาขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีค่า   =-.498 การสัมพนัธ์กนัของทศันคติต่อพืช
ดดัแปลงพนัธุกรรมกบัระดบัความสนใจในการทดลองใชข้า้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมและระดบัราคา
เมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีพอใจท่ีค่า   =.467และ   = .300 ตามล าดบั การสัมพนัธ์กนั
ของระดบัราคาเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีพอใจกบัทศันคติต่อพืชดดัแปลงพนัธุกรรม
และระดบัความสนใจในการทดลองใชข้า้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมและท่ีค่า   =.300 และ   = .311 
ตามตาราง 6.8  ซ่ึงจากการเปรียบเทียบและประเมินความสัมพนัธ์ของตวัแปรจึงไดมี้การปรับลดตวั
แปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัออกจากสมการเพื่อลดความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์กนัของ
ปัจจยัต่างๆ3 ปัจจยัดงัน้ี ปัจจยัทางดา้นอาย ุ(AGE) ปัจจยัดา้นรายได ้(พนับาท)(INCO) และระดบัราคา
เมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีเกษตรกรพอใจ (GMP) 
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ตาราง 6.6 ค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม 
ตวัแปร ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ปัจจยัทางดา้นอาย ุ(AGE) (ปี) 49.03 8.34 

ปัจจยัทางดา้นประสบการณ์ (EXP) (ปี) 20.33 10.31 

ปัจจยัทางดา้นการศึกษา (EDU) (ปี) 7.27 2.37 

ปัจจยัดา้นทุนเฉล่ียตอ่ไร่ (ACOST) (พนับาท) 3.34 0.71 

ปัจจยัดา้นราคาเมลด็พนัธ์ุ (SEEDP) (บาท) 148.56 23.32 

ปัจจยัตน้ทุนการจดัการศตัรูพืช(PCOST) (บาท) 10.20 7.89 

ปัจจยัดา้นรายได ้(INCO) (พนับาท) 120.30 94.49 

ปัจจยัดา้นราคาขายผลผลิต (GRAINP) (บาท) 6.06 1.03 

ปัจจยัดา้นแรงงานในครัวเรือน (FLAB)(คน) 1.99 0.11 

ปัจจยัจากผูจ้  าหน่ายเมลด็พนัธ์ุ (SALER) 2.73 0.99 

ปัจจยัลกัษณะพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสตัว ์(PT)(คะแนน) 6.05 1.54 

ปัจจยัจากความเขา้ใจเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม 
(LUNDE)  

0.24 0.65 

ปัจจยัดา้นทศันคติ (ATTI) (คะแนน) 22.74 4.08 

ปัจจยัความตอ้งการทดลองใช ้(INTERL) 3.24 1.52 

ระดบัราคาเมลด็พนัธ์ุขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมท่ี
เกษตรกรพอใจ (GMP)(บาท) 

176.84 21.27 

ท่ีมา จากการค านวณ 

 



 

 

ตาราง 6.7 ค่าสหสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับขา้วโพดเล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม 

ตวัแปร AGE SEX EXP EDU CULT1 CULT2 ACOST SEEDP PCOST INCO 
ปัจจยัทางดา้นอาย ุ(AGE) 1     

 
    

เพศ (SEX) -.180 1    
 

    
ประสบการณ์ (EXP) .563 -.181 1   

 
    

การศึกษา (EDU) -.377 .017 -.347 1  
 

    
การไถพรวน (CULT1) -.069 .022 -.123 .051 1 

 
    

การไถพรวนสลบัไมไถ (CULT2) .010 -.032 -.043 -.051 -.488 1     
ตน้ทุนเฉล่ียต่อไร่ (ACOST) .068 -.005 -.086 .051 .096 -.007 1    
ราคาเมล็ดพนัธ์ุ (SEEDP) .034 .027 .069 .041 .028 .003 .093 1   
ตน้ทุนจดัการศตัรูพืช (PCOST) -.029 -.013 .117 .089 -.234 .114 -.182 -.174 1  
รายได ้(INCO) -.051 -.004 .113 .083 -.123 .092 -.323 -.151 .853 1 
ราคาขายผลผลิต (GRAINP) .056 -.030 .163 .054 -.171 .046 -.027 -.049 .446 .547 

แรงงานในครัวเรือน (FLAB) .043 .097 .122 -.115 -.105 .029 -.004 -.046 .064 .024 
ผูจ้  าหน่ายเมล็ดพนัธุ์ (SALER) -.003 -.071 -.038 .185 .129 -.185 -.001 -.159 .104 .078 
ลกัษณะพนัธ์ุขา้วโพด(PT) .041 .012 .098 -.094 -.079 .050 -.019 -.040 .104 .056 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม (LUNDE) .001 .098 -.130 .152 -.057 .124 .131 .005 .067 .062 
ความสนใจในการหาขอ้มูลเพ่ิมเติม (INFO1) -.004 -.054 -.002 -.123 -.032 .077 .082 .030 .097 .116 
ความสนใจในการหาขอ้มูลเพ่ิมเติม ระดบัท่ีไม่แน่ใจ (INFO2) .068 .120 -.084 .113 .034 .001 .095 .149 -.161 -.193 
ทศันคติ (ATTI) .005 -.025 .098 .034 -.083 .007 -.143 -.007 .053 .104 

ความตอ้งการทดลองใช ้(INTERL) .018 .009 .158. .074 -.163 .113 -.097 -.033 .203 .257 
ระดบัราคาเมล็ดพนัธ์ุดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีเกษตรกรพอใจ(GMP) -.052 -.036 .040. .110 -.126 .039 -.108 -.086 .109 .152 
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ตาราง 6.7 ค่าสหสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับขา้วโพดเล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม (ต่อ) 
ตวัแปร GRAINP FLAB SALER PT LUNDE INFO1 INFO2 ATTI INTERL 

แรงงานในครัวเรือน (FLAB) .043 1        

ผูจ้  าหน่ายเมล็ดพนัธุ์ (SALER) -.039 -.093 1       

ลกัษณะพนัธ์ุขา้วโพด(PT) -.018 -.071 -.150 1      

ความเขา้ใจเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม (LUNDE) -.016 -.009 .135 -.124 1     

ความสนใจในการหาขอ้มูลเพ่ิมเติม (INFO1) .081 .029 -.002 .010 .155 1    

ความสนใจในการหาขอ้มูลเพ่ิมเติม ระดบัท่ีไม่แน่ใจ (INFO2) -.141 -.058 -.068 -.043 -.001 -.498 1   

ทศันคติ (ATTI) -.106 -.026 .109 -.007 -.145 .135 -.130 1  

ความตอ้งการทดลองใช ้(INTERL) .163 .055 .094 .004 .013 .203 -.170 .467 1 

ระดบัราคาเมล็ดพนัธ์ุดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีเกษตรกรพอใจ(GMP)  -.058 .001             .131 .066 -.011  .110 -.159 .300 .311 
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ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองของปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับข้าวโพดเล้ียงสัตว์ดัดแปลง
พนัธุกรรมของเกษตรกร พบวา่แบบจ าลองมีนยัส าคญัโดยพิจารณาจากค่า Chi-squared เท่ากบั 201.02 
ค่า McFadden R-squared เท่ากบั 0.6669 แสดงวา่แบบจ าลองสามารถอธิบายผลของปัจจยัท่ีมีต่อการ
ยอมรับไดดี้ และค่าความถูกตอ้งของการท านาย เท่ากบัร้อยละ 94.75 โดยการพยากรณ์ท่ีจะยอมรับ
ขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมของเกษตรกร เท่ากบั ร้อยละ97.71 แต่การพยากรณ์ท่ีจะไม่
ยอมรับขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมของเกษตรกร เท่ากบั ร้อยละ74.00 

เม่ือพิจารณารายละเอียดของปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม
ของเกษตรกรตวัแปรท่ีมีผลส าคญัต่อการอธิบายการยอมรับของเกษตรกรต่อข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรมในระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 90-99 มี 5 ตวัแปร(ตาราง 6.9)ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการทดลองใช้ (INTERL) มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรต่อขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรม จากค่า marginal effect มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่า 0.0093 แสดงให้เห็นวา่เม่ือปัจจยัอ่ืน
คงท่ี ถา้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรมสูงข้ึนหน่ึงระดบั จะส่งผลให้โอกาสท่ีจะยอมรับ
ของเกษตรกรต่อขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมเพิ่มข้ึนท่ีร้อยละ 0.93 ทั้งน้ีหากเกษตรกรได้
ทดลองใชเ้พื่อศึกษาเปรียบกบัพนัธ์ุชนิดอ่ืน ก็จะท าให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม
ยอ่มท าใหเ้กษตรกรไดมี้โอกาสท่ีจะเลือกใชห้รือไม่ใชข้า้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมมากข้ึน 

2. การไถพรวน (CULT1) มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรต่อขา้วโพดเล้ียงสัตว์ดดัแปลง
พนัธุกรรม จากค่าmarginal effect มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่า 0.0090 แสดงให้เห็นว่าเม่ือปัจจยัอ่ืนคงท่ี ถา้
เกษตรกรเตรียมแปลงผลิตขา้วโพดดว้ยการไถพรวน เกษตรกรผูน้ั้นมีโอกาสท่ีจะยอมรับของเกษตรกร
ต่อขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมท่ีร้อยละ 0.90 ทั้งน้ีหากเกษตรกรท่ีเตรียมดินดว้ยการไม่ไถ
พรวนจะมีโอกาสและความจ าเป็นในใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัวชัพืชอาจเป็นเง่ือนไขในการยอมรับ
ขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม 

3. ตน้ทุนเฉล่ียต่อไร่ (ACOST) มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรต่อขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลง
พนัธุกรรม ในทางตรงขา้ม จากค่า marginal effect มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่า -0.0032 แสดงให้เห็นวา่เม่ือ
ปัจจยัอ่ืนคงท่ีถา้ตน้ทุนเฉล่ียต่อไร่ ในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวสู์งข้ึน1000 บาท จะส่งผลให้โอกาสท่ี
จะยอมรับของเกษตรกรต่อขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมลดลงท่ีร้อยละ 0.32 ดงันั้นตน้ทุน
เฉล่ียต่อไร่ของเกษตรกรท่ีสูงข้ึนยอ่มท าให้โอกาสการยอมรับขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม
ลดลง 

4. ผูจ้  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ (SALER) มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรต่อข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรม จากค่า marginal effect มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่า 0.0011 แสดงให้เห็นวา่เม่ือปัจจยัอ่ืน
คงท่ี ถา้ระดบัอิทธิพลผูจ้  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ ต่อการเลือกพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวสู์งข้ึนหน่ึงระดบั จะ
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ส่งผลให้โอกาสท่ีจะยอมรับของเกษตรกรต่อขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมเพิ่มข้ึนท่ีร้อยละ 
0.11 ทั้งน้ีดว้ยผูจ้  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุมกัจะเป็นแหล่งขอ้มูลผลิตภณัฑ์ ของเกษตรกร และยงัเป็นช่องทาง
ท่ีจะท าให้เกษตรกรได้มีโอกาสท่ีจะเลือกใช้หรือไม่ใช้ขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมซ่ึงจะ
ส่งผลโอกาสต่อการยอมรับขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม 

5. ความเขา้ใจเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม (LUNDE) มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรต่อ
ขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม จากค่า marginal effect มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่า 0.0043 แสดงให้
เห็นว่าเม่ือปัจจยัอ่ืนคงท่ีถา้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรมสูงข้ึนหน่ึงระดบั จะส่งผลให้
โอกาสท่ีจะยอมรับของเกษตรกรต่อขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมเพิ่มท่ีร้อยละ 0.43 ทั้งน้ี ดว้ย 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม เป็นขอ้มูลฐานทางดา้นผลิตภณัฑ์ การคา้ การตลาดยอ่มท า
ใหเ้กษตรกรไดมี้โอกาสท่ีจะเลือกใชห้รือไม่ใชข้า้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมมากข้ึน 
 
ตาราง 6.8 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองโลจิท และผลประมาณค่าสัมประสิทธ์ิโดยวธีิ Marginal 
Effectsของปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม 

ตวัแปร
อิสระ 

Maximum Likelihood Estimates                 Marginal Effects 
Coefficient Standard Error  Coefficient Standard Error  

Constant 5.74987 9.1414 0.02317 0.04113 
SEX 0.48319 0.61896 0.00211 0.00309 
EXP 0.05222 0.03423 0.00021 0.00019 
EDU 0.1656 0.1587 0.00067 0.00073 
CULT1 1.77819** 0.8209 0.00902 0.00664 
CULT2 -1.25609 0.84777 -0.00825 0.01000 
ACOST -0.79093* 0.45113 -0.00319 0.00266 
SEEDP 0.01492 0.01606 -0.00006 0.00007 
PCOST 0.01619 0.04914 0.00007 0.00020 
GRAINP 0.03326 0.33366 0.00013 0.00135 
FLAB -4.90671 3.76207 -0.01978 0.01962 
SALER 0.26765* 0.15245 0.00108 0.00076 
PT -0.04999 0.17006 -0.0002 0.00072 
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ตาราง 6.8 (ต่อ) 
ตวัแปร
อิสระ Maximum Likelihood Estimates Marginal Effects 

 
Coefficient       Standard Error  

       
Coefficient 

         Standard 
Error  

LUNDE 1.06426* 0.5643 0.00429 0.00345 
INFO1 1.38988 1.14505 0.00377 0.00297 
INFO2 -0.71471 0.71683 -0.0028 0.00316 
ATTI 0.0546 0.07939 0.00022 0.00326 
INTERL 2.30653*** 0.34229 0.0093* 0.00603 
ท่ีมา การค านวณ 
หมายเหตุ *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 Log likelihood function   -50.19595 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 Mcfadden pseudo R-squared  0.66693 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .10 Chi squared   201.0242 
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6.4 ขอ้สรุป 

ทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อพนัธ์ุข้าวโพดเล้ียงสัตว์ดัดแปลงพนัธุกรรม เม่ือได้รับข้อมูล
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม เกษตรกรมีทศันคติท่ีดีต่อพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลง
พนัธุกรรมในมิติของการประหยดัเวลาในการดูแลจดัการ ผลผลิตท่ีสูงข้ึน การใช้สารเคมีลดน้อยลง 
ลกัษณะพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมท่ีเกษตรกรสนใจมากท่ีสุดเป็นขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ตา้นทานสารก าจดัวชัพืช ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์ดแ้ก่ กลุ่มญาติ พี่ นอ้งเพื่อน
บา้นและร้านคา้ ตวัแทนจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลง
พนัธุกรรมของเกษตรกรนั้น ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกษตรกรมีโอกาสในยอมรับขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลง
พนัธุกรรมในดา้นบวกไดแ้ก่ การไถพรวน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมพื้นท่ีและการใชส้ารเคมีและจะ
เช่ือมโยงกบัการลกัษณะขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมดว้ย อิทธิพลของผูจ้  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ
ซ่ึงจะเป็นแหล่งของขอ้มูลข่าวสาร การถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม
ใหก้บัเกษตรเพื่อสร้างหรือเพิ่มระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรมและจะท าให้เกิดความ
ตอ้งการทดลองใช้ในแปลงเกษตรกร ส่วนปัจจยัทางด้านลบท่ีท าให้การยอมรับขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรมของเกษตรกร คือตน้ทุนเฉล่ียต่อไร่ หากตน้ทุนสูงข้ึนก็จะท าให้โอกาสในการ
ยอมรับลดลง 
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บทที่ 7 

ความเต็มใจจ่ายต่อเมลด็พนัธ์ุข้าวโพดเลีย้งสัตว์ดดัแปลงพนัธุกรรมของเกษตรกร 

 

บทน้ีจะน ำเสนอกำรศึกษำควำมเต็มใจจ่ำยต่อเมล็ดพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม
ของเกษตรกรโดยกำรเก็บแบบสอบถำมจำกเกษตรกรตวัอย่ำงจ ำนวนทั้งส้ิน 400 ตวัอย่ำง โดยแบ่ง
เน้ือหำออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกเป็นแบบจ ำลองควำมเต็มใจจ่ำย ลกัษณะตวัแปร ส่วนที่สองปัจจยัที่
ผลต่อระดบัควำมเต็มใจจ่ำยของเกษตรกร ส่วนที่สำมเป็นปัจจยัที่มีผลต่อควำมเตม็ใจจ่ำย ส่วนสุดทำ้ย
เป็นบทสรุปเน้ือหำควำมเตม็ใจจ่ำยต่อเมล็ดพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม 

7.1 แบบจ าลองความเต็มใจจ่าย ลักษณะตัวแปร และค่าสถิติ 

Y=a0+ a1AGE + a2SEX + a3EXP + a4EDU + a5ACOST +a6SEEDP +  a7PCOST + 
a8INCO + a9GRAINP + a10CULT1 + a11CULT2 + a12FLAB + a13SALER + a14PT + 
a15LUNDE + a16INFO1 + a17INFO2 + a18ATTI + a19INTERL+ u 

แบบจ ำลองควำมเตม็ใจจ่ำยจะประกอบดว้ยตวัแปรดงัต่อไปน้ี 

1. AGE=อำย(ุปี)2. SEX=เพศ3. EXP=จ ำนวนประสบกำรณ์ในกำรปลูกขำ้วโพดเล้ียงสตัว ์(ปี) 

4. EDU=จ ำนวนปีในกำรศึกษำ (ปี) 5. ACOST=ตน้ทุนกำรผลิตเฉล่ียต่อไร่ของเกษตรกร(พนับำท) 

6. SEEDP= รำคำของเมล็ดพนัธุท์ี่เกษตรกรซ้ือมำปลูกในแปลงเกษตรกร เป็นรำคำเฉล่ียจำกเมล็ดพนัธุ์
หลำยชนิดที่เกษตรกรใช้ในปีกำรผลิต 2556-2557 (บำท) 7. PCOST= ตน้ทุนกำรจัดกำรศตัรูพืช- 
วชัพืชเป็นผลรวมของค่ำสำรเคมี ค่ำแรงในกำรฉีดพ่นสำรเคมีในกำรจดักำรศตัรูพืช (พนับำท)8. 
INCO=รำยไดจ้ำกขำยผลผลิตขำ้วโพดเล้ียงสัตว(์พนับำท)9. GRAINP= รำคำขำยผลผลิตที่เกษตรกร
ไดรั้บในปีกำรผลิต 2556-2557 (บำท)10. CULT1=กำรไถพรวนที่ดิน11. CULT2=กำรไถพรวนสลบั
ไม่ไถพรวนที่ดิน 12. FLAB= จ ำนวนแรงงำนในครัวเรือนที่ช่วยงำนกำรผลิตขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์(คน)
13. SALER =คะแนนรวมของปัจจยัที่มีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกร 
ซ่ึงมีช่วงคะแนน 0-5 ท ำใหร้ะดบัคะแนนรวมอยูใ่นช่วงที่ 0 – 15 คะแนน 14. PT = ผลรวมคะแนนของ
ลักษณะพนัธุ์ขำ้วโพดที่เกษตรกรให้ควำมส ำคัญประกอบในกำรตดัสินใจเลือกพนัธุ์ข้ำวโพด 15. 
LUND= ควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกบัพืชจีเอ็มโอหรือขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ัดแปลงพนัธุกรรม โดยมีระดับ
คะแนน 0-5 คะแนน16. INFO1 = ควำมสนใจในข้อมูลข้ำวโพดเล้ียงสัตวด์ัดแปลงพนัธุกรรม17. 
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INFO2 = ควำมสนใจในขอ้มูลขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมในระดับยงัไม่แน่ใจในกำรหำ
ขอ้มูลหรือรอตัดสินใจ18. ATTI=ผลรวมทัศนคติต่อพืชจีเอ็มโอหรือข้ำวโพดเล้ียงสัตวด์ัดแปลง
พนัธุกรรม19. INTERL= ระดบัควำมตอ้งกำรทดลองใชพ้นัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมใน
พื้นที่กำรผลิตขำ้วโพดเล้ียงสตัวข์องเกษตรกรโดยมีระดบัคะแนน 0-5 คะแนน 

ในกำรวเิครำะห์ไดต้ดัตวัแปรบำงตวัออกจำกสมกำรเน่ืองจำกมีควำมสมัพนัธก์บัตวัแปรอิสระ
ตวัอ่ืนไดแ้ก่ ตวัแปรอำยแุละรำยไดจ้ำกกำรขำยผลผลิตขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์ลกัษณะของตวัแปรตำมของ
สมกำรน้ีจะมีจ ำนวน 4 ค่ำ เรียงล ำดบั Y=0 Y=1 Y=2 และY=3โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ค่ำระดับควำมเต็มใจจ่ำยในกำรถำมรำคำรำคำส่วนเพิ่มของเมล็ดพนัธุ์ข ้ำวโพดเล้ียงสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรม(บำทต่อกิโลกรัม)ในแต่ละกรณีของค ำถำมปลำยปิดโดยถำมว่ำหำกรำคำเมล็ด
ขำ้วโพดเล้ียงสัตวใ์นทอ้งตลำดมีรำคำเฉล่ีย 150 บำทต่อกิโลกรัม รำคำที่เสนอคร้ังแรกเป็นกำรเพิ่ม
รำคำขึ้นอีก 100 บำทต่อกิโลกรัม กำรเสนอคร้ังที่สอง หำกเกษตรกรตอบว่ำไม่ยอมรับ จะลดรำคำลง
เป็นเพิ่มขึ้น 50 บำทต่อกิโลกรัม แต่ถำ้เกษตรกรตอบว่ำยอมรับ จะเพิ่มรำคำขึ้นเป็นเพิ่มขึ้น 150 บำท
ต่อกิโลกรัม  
ตำรำง 7.1 รำคำควำมเตม็ใจจ่ำยในกำรสอบถำมเกษตรกรรำคำเสนอเร่ิมตน้ที่100 บำท 
ควำมเตม็ใจจ่ำย ระดบัรำคำส่วนเพิม่ จ ำนวนเกษตรกร ร้อยละ 
ยนิดี,ยนิดีY=3 150 52 12.75 
ยนิดี,ไม่ยนิดีY=2 100 168 32.50 
ไม่ยนิดี,ยนิดีY=1 50 129 41.75 
ไม่ยนิดี,ไม่ยนิดี Y=0 0 51 13.00 
ที่มำ กำรส ำรวจ 

 

ผลกำรตอบค ำถำมรำคำเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมที่เกษตรกรพอใจหรือ
เต็มใจที่จะจ่ำยได้(บำทต่อกิโลกรัม)ในแต่ละกรณีของค ำถำมปลำยเปิดโดยถำมว่ำหำกรำคำเมล็ด
ขำ้วโพดเล้ียงสัตวใ์นทอ้งตลำดมีรำคำเฉล่ีย 150 บำทต่อกิโลกรัม ซ่ึงพบว่ำเกษตรกรจ ำนวน 349 รำย มี
ควำมเตม็ใจจ่ำยค่ำเมล็ดพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมสูงกวำ่รำคำเมล็ดพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียง
ทัว่ในทอ้งตลำดอยูใ่นช่วงรำคำ 1-150 บำทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ81.25 และส่วนใหญ่เตม็ใจจ่ำยที่
ช่วงรำคำ 50-100 บำทต่อกิโลกรัม จ ำนวน 168 รำย คิดเป็นร้อยละ 32.50 ตำมตำรำง 7.1 
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7.1.1 ค่าความเต็มใจจ่าย จากค าถามปลายปิดแบบถามสองคร้ัง 

ค่ำสถิติกำรตอบค ำถำมรำคำควำมเต็มใจจ่ำย เมล็ดพนัธุ์ข ้ำวโพดเล้ียงสัตวด์ัดแปลง
พนัธุกรรม(บำทต่อกิโลกรัม)ในแต่ละกรณีของค ำถำมปลำยปิดแบบถำมสองคร้ัง พบว่ำเกษตรกร
จ ำนวน 349 รำย มีควำมเต็มใจจ่ำยค่ำเมล็ดพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมสูงกวำ่รำคำเมล็ด
พนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงทัว่ไปในทอ้งตลำดอยูใ่นช่วงรำคำ 50-150 บำทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ81.25 
และส่วนใหญ่เต็มใจจ่ำยที่ช่วงรำคำ 50-100 บำทต่อกิโลกรัม จ ำนวน 168 รำย คิดเป็นร้อยละ 32.50 
จำกกำรค ำนวณจะไดค้่ำเฉล่ียควำมเต็มใจจ่ำยที่เกษตรกรยนิดีจ่ำยเพิ่มเท่ำกบั 77.87 บำทต่อกิโลกรัม 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 43.69 

7.1.2 ค่าความเต็มใจจ่าย จากค าถามปลายเปิด 

เม่ือท ำกำรเปรียบเทียบรำคำเมล็ดพนัธุ์ดดัแปลงพนัธุกรรมที่เกษตรกรเตม็ใจจ่ำยกบัรำคำ
เมล็ดพนัธุ์ฐำน 150 บำทต่อกิโลกรัม ที่เป็นค ำถำมปลำยเปิดพบว่ำมีเกษตรกรจ ำนวน 49 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 1.00 ใหร้ำคำต ่ำกวำ่รำคำเมล็ดพนัธุฐ์ำน 150 บำทต่อกิโลกรัมที่ค่ำเฉล่ีย 32.50 บำทต่อกิโลกรัม 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 12.58 มีเกษตรกรจ ำนวน 57 รำยที่ให้รำคำเท่ำกนั คิดเป็นร้อยละ 14.25 และ
เกษตรกรจ ำนวน 339 รำย คิดเป็นร้อยละ84.75 โดยใหร้ำคำเมล็ดพนัธุ์ดดัแปลงพนัธุกรรมที่เกษตรกร
เต็มใจจ่ำยสูงกว่ำเฉล่ีย 32.05 บำทต่อกิโลกรัม ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 18.50 ผลต่ำงรำคำโดยรวม
รำคำเมล็ดพนัธุ์ดัดแปลงพนัธุกรรมที่เกษตรกรเต็มใจจ่ำยสูงกว่ำเฉล่ีย 26.84 บำทต่อกิโลกรัม ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน 21.27 ตำมตำรำง 7.2 และ7.3 

 
ตำรำง 7.2 ระดบัรำคำเมล็ดพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมที่เกษตรกรพอใจ 

ชนิดของเมล็ดพนัธุ ์ รำคำ
เฉล่ีย 

รำคำ
สูงสุด 

รำคำ
ต ่ำสุด 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

รำคำเมล็ดพนัธุป์กติที่เกษตรกรเคยใช ้* 148.56 175 45 23.33 
ระดบัรำคำเมล็ดพนัธุข์ำ้วโพดดดัแปลง
พนัธุกรรมที่เกษตรกรพอใจ  

176.84 280 100 21.27 

ที่มำ กำรส ำรวจ *รำคำเมล็ดพนัธุท์ี่เกษตรกรใชใ้นปีกำรผลิต 2556-57 
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ตำรำง 7.3 ผลต่ำงรำคำเมล็ดพนัธุด์ดัแปลงพนัธุกรรมที่เกษตรกรเตม็ใจจ่ำยกบัรำคำเมล็ดพนัธุฐ์ำนที่ใช้
สอบถำมเกษตรกร(150 บำทต่อกิโลกรัม) 

ชนิด 
จ ำนวน

เกษตรกร 
รำคำ
เฉล่ีย 

รำคำ
สูงสุด 

รำคำ
ต ่ำสุด 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

รำคำเมล็ดพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสตัว์
ดดัแปลงพนัธุกรรมต ่ำกวำ่ 

4 32.5 20 50 12.58 

รำคำเท่ำกนั 57 0 0 0 0 
รำคำเมล็ดพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสตัว์
ดดัแปลงพนัธุกรรมสูงกวำ่ 

339 32.05 130 6 18.50 

ผลต่ำงรำคำเมล็ดพนัธุร์วม 400 26.84 130 -50 21.27 
ที่มำ กำรส ำรวจ 

เม่ือท ำกำรเปรียบเทียบรำคำเมล็ดพนัธุ์ดดัแปลงพนัธุกรรมที่เกษตรกรเตม็ใจจ่ำยกบัรำคำ
เมล็ดพนัธุ์ที่เกษตรกรใชใ้นปี2556-57 พบว่ำมีเกษตรกรจ ำนวน 49 รำย คิดเป็นร้อยละ 12.25 ให้รำคำ
ต ่ำกว่ำเมล็ดพนัธุ์ตำมทอ้งตลำดทัว่ไปเฉล่ีย 11.27 บำทต่อกิโลกรัม ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 9.63 มี
เกษตรกรจ ำนวน 15 รำยที่ให้รำคำเท่ำกนั คิดเป็นร้อยละ 3.75 และเกษตรกรจ ำนวน 336 รำย คิดเป็น
ร้อยละ84.00 โดยให้รำคำเมล็ดพนัธุด์ดัแปลงพนัธุกรรมที่เกษตรกรเตม็ใจจ่ำยสูงกว่ำเฉล่ีย 35.30 บำท
ต่อกิโลกรัม ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 30.92 ผลต่ำงรำคำโดยรวมรำคำเมล็ดพนัธุ์ดดัแปลงพนัธุกรรมที่
เกษตรกรเตม็ใจจ่ำยสูงกวำ่เฉล่ีย 28.59 บำทต่อกิโลกรัม ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 32.82 ตำมตำรำง 7.4 

 

ตำรำง 7.4 ผลต่ำงรำคำเมล็ดพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมที่เกษตรกรเตม็ใจจ่ำยกบัรำคำ
เมล็ดพนัธุท์ี่เกษตรกรใชใ้นปี2556-57 

ชนิด จ ำนวน
เกษตรกร 

รำคำ
เฉล่ีย 

รำคำ
สูงสุด 

รำคำ
ต ่ำสุด 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

รำคำเมล็ดพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสตัว์
ดดัแปลงพนัธุกรรมต ่ำกวำ่ 

49 11.27 57 2 9.63 

รำคำเท่ำกนั 15 0 0 0 0 
รำคำเมล็ดพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสตัว์
ดดัแปลงพนัธุกรรมสูงกวำ่ 

336 35.3 155 1 30.92 

ผลต่ำงรำคำเมล็ดพนัธุร์วม 400 28.59 155 -57 32.82 

ที่มำ กำรส ำรวจ 
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7.2 ปัจจัยที่ผลต่อความเต็มใจจ่ายของเกษตรกร 

7.2.1 ลักษณะของประชากรที่มีผลต่อระดับความเต็มใจจ่าย 

1. ควำมเต็มใจจ่ำยต่อรำคำเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ัดแปลงพนัธุกรรมที่ระดับ 0 
บำทต่อกิโลกรัม หรือรำคำน้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 150 บำทต่อกิโลกรัม พบว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
เพศชำย อำยอุยูใ่นช่วง36-55 ปี ประสบกำรณ์อยูใ่นช่วง 11-20 ปี และ ช่วง 1-10 ปี ก็มีจ  ำนวนร้อยละ
ของเกษตรกรที่เลือกสูงเช่นกันซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีประสบกำรณ์ไม่สูงมำกนัก ระดับกำรศึกษำจบชั้น
ประถมศึกษำ  

2. ควำมเต็มใจจ่ำยต่อรำคำเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมที่ที่ระดบั 50 
บำทต่อกิโลกรัม หรือรำคำเท่ำกบั 200 บำทต่อกิโลกรัม พบว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชำย และมี
สดัส่วนของผูห้ญิงสูงมำกที่สุด อำยอุยูใ่นช่วง36-55 ปี ประสบกำรณ์อยูใ่นช่วง 11-20 ปี และ ช่วง 1-10 
ปี ก็มีจ  ำนวนร้อยละของเกษตรกรที่เลือกสูงเช่นกนัซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีประสบกำรณ์ไม่สูงมำกนัก ระดบั
กำรศึกษำจบชั้นประถมศึกษำ  

3. ควำมเตม็ใจจ่ำยต่อรำคำเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมที่ที่ระดบั 100 
บำทต่อกิโลกรัม หรือเท่ำกับ 250 บำทต่อกิโลกรัม พบว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชำย และมี
สดัส่วนของผูห้ญิงเพื่อมำกขึ้นเป็นอนัดบัสอง อำยอุยูใ่นช่วง36-55 ปี ประสบกำรณ์อยูใ่นช่วง 11-20 ปี 
และ ช่วง 1-10 ปี ก็มีจ  ำนวนร้อยละของเกษตรกรที่เลือกสูงเช่นกนัซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีประสบกำรณ์ไม่สูง
มำกนัก ระดับกำรศึกษำจบชั้ นประถมศึกษำเป็นส่วนใหญ่ และมีจ ำนวนเกษตรกรเรียนจบชั้ น
มธัยมศึกษำตอนตน้และมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือ ปวช. เลือกมีค่ำร้อยละสูงสุด 

4. ควำมเตม็ใจจ่ำยต่อรำคำเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมที่ที่ระดบั 150 
บำทต่อกิโลกรัม หรือรำคำน้อยกวำ่หรือเท่ำกบัหรือเท่ำกบั 300 บำทต่อกิโลกรัม พบว่ำเกษตรกรส่วน
ใหญ่เป็นเพศชำย และมีอำยอุยูใ่นช่วง 36-55 ปี ประสบกำรณ์อยูใ่นช่วง 11-20 ปี และ ช่วง 21-30 ปี ก็มี
จ  ำนวนร้อยละของเกษตรกรที่เลือกสูงเช่นกนัซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีประสบกำรณ์สูง ระดบักำรศึกษำจบชั้น
ประถมศึกษำเป็นส่วนใหญ่ และมีจ ำนวนเกษตรกรเรียนจบชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้และมธัยมศึกษำ
ตอนปลำย หรือ ปวช.เลือกมีค่ำร้อยละเพิม่สูงขึ้น จำกตำรำง 7.5 
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ตำรำง 7.5 ลกัษณะประชำกรกบัระดบัรำคำเมล็ดพนัธข์ำ้วโพดของค ำถำมปลำยปิดแบบถำมสองคร้ัง 

เพศของเกษตรกร 
ระดบัรำคำเมล็ดพนัธข์ำ้วโพด (บำทต่อกิโลกรัม) 

≤150 200 250 ≥300 รวม 

เพศชำย 37(72.55) 78(60.47) 110(65.48) 34(65.38) 259(64.75) 

เพศหญิง 14(27.45) 51(39.53) 58(34.52) 18(34.62) 141(35.25) 

ผลรวม 51(100) 129(100) 168(100) 52(100) 400(100) 

อำยขุองเกษตรกร 
     ช่วงอำย ุ24-35 ปี 4(7.84) 12(9.30) 10(5.95) 1(1.92) 27(6.75) 

ช่วงอำย3ุ6-55 ปี 36(70.59) 83(64.34) 120(71.43) 40(76.92) 279(69.75) 

ช่วงอำย ุ56-74 ปี 11(21.57) 34(26.36) 38(22.62) 11(21.15) 94(23.50) 

ผลรวม 51(100) 129(100) 168(100) 52(100) 400(100) 

จ ำนวนประสบกำรณ์ในกำรปลูกขำ้วโพด 

ช่วง 1-10 ปี 19(37.25) 26(20.16) 49(29.17) 11(21.15) 105(26.25) 

ช่วง 11-20 ปี 24(47.06) 37(28.68) 58(34.52) 21(40.38) 140(35.00) 

ช่วง 21-30 ปี 5(9.80) 45(34.88) 39(23.21) 14(26.92) 103(25.75) 

ช่วง 31-45 ปี 3(5.88) 21(16.28) 22(13.10) 6(11.54) 52(13.00) 

ผลรวม 51(100) 129(100) 168(100) 52(100) 400(100) 

ระดบักำรศึกษำของเกษตรกร 

 ประถมศึกษำ 37(72.55) 112(86.82) 111(66.07) 36(69.23) 296(74.00) 

มธัยมศึกษำตอนตน้ 7(13.73) 8(6.20) 25(14.88) 7(13.46) 47(11.75) 

มธัยมศึกษำตอนปลำย-ปวช. 6(11.76) 7(5.43) 27(16.07) 7(13.46) 47(11.75) 

อนุปริญญำ-ปวส. 0(0.00) 1(0.78) 4(2.38) 1(1.92) 6(1.50) 

ปริญญำตรี 1(1.96) 1(0.78) 1(0.60) 1(1.92) 4(1.00) 

ผลรวม 51(100) 129(100) 168(100) 52(100) 400(100) 

ที่มำ กำรส ำรวจ 
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7.2.2 ลักษณะการผลิตและเศรษฐกิจที่มีผลต่อระดับความเต็มใจจ่าย 

1. ควำมเต็มใจจ่ำยต่อรำคำเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ัดแปลงพนัธุกรรมที่ระดับ 0 
บำทต่อกิโลกรัม หรือรำคำน้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 150 บำทต่อกิโลกรัม พบวำ่เกษตรกรส่วนใหญ่เตรียม
ดินด้วยกำรไถพรวน มีต้นทุนกำรผลิตต่อไร่ช่วง2,501-3,500 บำทต่อไร่ รำคำรับซ้ือกำรผลิตที่
เกษตรกรไดรั้บปี2556-57อยูป่ระมำณ 4.51-5.50 บำทต่อกิโลกรัม 

2. ควำมเต็มใจจ่ำยต่อรำคำเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมที่ระดบั 50 
บำทต่อกิโลกรัม หรือรำคำเท่ำกบั 200 บำทต่อกิโลกรัม พบวำ่เกษตรกรส่วนใหญ่เตรียมดินดว้ยกำรไถ
พรวน และไม่ไถพรวน มีตน้ทุนกำรผลิตต่อไร่ช่วง1,501-3,500 บำทต่อไร่ รำคำรับซ้ือกำรผลิตที่
เกษตรกรไดรั้บปี2556-57อยูป่ระมำณ 4.51-5.50 บำทต่อกิโลกรัม 

3. ควำมเต็มใจจ่ำยต่อรำคำเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมที่ระดบั 100 
บำทต่อกิโลกรัม หรือเท่ำกับ 250 บำทต่อกิโลกรัม พบว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่เตรียมดินด้วยกำรไถ
พรวน มีตน้ทุนกำรผลิตต่อไร่ช่วง2,501-3,500 บำทต่อไร่ รำคำรับซ้ือกำรผลิตที่เกษตรกรไดรั้บปี2556-
57อยูป่ระมำณ 4.51-6.50 บำทต่อกิโลกรัม 

4. ควำมเต็มใจจ่ำยต่อรำคำเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมที่ระดบั 150 
บำทต่อกิโลกรัม หรือรำคำน้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 300 บำทต่อกิโลกรัม พบว่ำเกษตรกรเตรียมดินดว้ย
กำรไถพรวน ไถสลบัไม่ไถและไม่ไถพรวน มีค่ำร้อยละใกลเ้คียงกนั มีตน้ทุนกำรผลิตต่อไร่ช่วง1,501-
3,500 บำทต่อไร่ รำคำรับซ้ือกำรผลิตที่เกษตรกรได้รับปี2556-57อยู่ประมำณ 4.51-5.50 บำทต่อ
กิโลกรัม จำกตำรำง 7.6 
 
ตำรำง 7.6 ลกัษณะกำรผลิตและเศรษฐกิจกบัระดบัรำคำเมล็ดพนัธข์ำ้วโพดของค ำถำมปลำยปิด     
แบบถำมสองคร้ัง 

ลกัษณะกำรผลิต 
ระดบัรำคำเมล็ดพนัธข์ำ้วโพด (บำทต่อกิโลกรัม) 

≤150 200 250 ≥300 รวม 
มีกำรไถพรวนดิน 35(68.63) 64(49.61) 99(58.93) 26(50.00) 224(56.00) 

มีกำรไถพรวนดินสลบัไม่ไถ 6(11.76) 17(13.18) 25(14.88) 15(28.85) 63(15.75) 
ไม่มีกำรไถพรวนดิน 10(19.61) 48(37.21) 44(26.19) 11(21.15) 113(28.25) 
ผลรวม 51(100) 129(100) 168(100) 52(100) 400(100) 
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ตำรำง 7.6 (ต่อ) 
     ลกัษณะเศรษฐกิจ ระดบัรำคำเมล็ดพนัธข์ำ้วโพด (บำทต่อกิโลกรัม 

≤150 200 250 ≥300 รวม 
ตน้ทุนกำรผลิตต่อไร่(บำท) 

ต ่ำกวำ่ 1,500 0(0.00) 5(3.88) 0(0.00) 0(0.00) 5(1.25) 
1501-2500 11(21.57) 47(36.43) 54(32.14) 16(30.77) 128(32.00) 
2501-3500 29(56.86) 60(46.51) 84(50.00) 27(51.92) 200(50.00) 
3501-4500 11(21.57) 15(11.63) 25(14.88) 7(13.46) 58(14.50) 

4501-5000  0(0.00) 2(1.55) 5(2.98) 2(3.85) 9(2.25) 
ผลรวม 51(100) 129(100) 168(100) 52(100) 400(100) 
รำคำรับซ้ือกำรผลิตที่เกษตรกรไดรั้บปี2556-57 (บำท)       

3.50-4.5 5(9.80) 7(5.43) 8(4.76) 3(5.77) 23(5.75) 
4.51-5.50 33(64.71) 56(43.41) 66(39.29) 25(48.08) 180(45.00) 
5.51-6.50 7(13.73) 25(19.38) 61(36.31) 12(23.08) 105(26.25) 

6.51-7.50 4(7.84) 13(10.08) 24(14.29) 7(13.46) 48(12.00) 
7.51-8.50 2(3.92) 28(21.71) 9(5.36) 5(9.62) 44(11.00) 
ผลรวม 51(100) 129(100) 168(100) 52(100) 400(100) 
ที่มำ กำรส ำรวจ 

 

7.2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายของเกษตรกร 

ผลกำรวเิครำะห์แบบจ ำลอง Ordered logitของปัจจยัที่มีผลต่อควำมเต็มใจจ่ำยเมล็ดพนัธุ์
ขำ้วโพดเล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม พบวำ่แบบจ ำลองมีนยัส ำคญัสำมำรถอธิบำยผลของปัจจยัที่มีผล
ต่อควำมเต็มใจจ่ำยได้ดี โดยพิจำรณำจำกค่ำ Chi-squared เท่ำกับ 94.178  ค่ำProb [Chi sqd > value] 
เท่ำกบั0.000 ค่ำ McFadden Pseudo R-squared เท่ำกบั 0.036432 และค่ำควำมถูกตอ้งของกำรพยำกรณ์
ที่ระดบัรำคำเพิ่ม 100 บำทต่อกิโลกรัม มีค่ำพยำกรณ์สูงสุด เท่ำกบั ร้อยละ73.21 และกำรพยำกรณ์ที่
ระดบัรำคำเพิม่ 50 บำทต่อกิโลกรัม มีค่ำพยำกรณ์เท่ำกบั ร้อยละ46.51 แต่กำรพยำกรณ์ที่จะไม่ยอมจ่ำย
เพิม่ส ำหรับรำคำขำ้วโพดเล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมของเกษตรกร และกำรยอมรับที่รำคำขอบบนที่ 
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150 บำทมีควำมถูกตอ้งน้อย อันเน่ืองมำจำกจ ำนวนเกษตรกรที่ตอบรับน้อย ค่ำที่ได้เท่ำกับร้อยละ 
17.65 และ1.92 ตำมล ำดบั  

เม่ือพิจำรณำรำยละเอียดของปัจจยัที่มีผลต่อควำมเต็มใจจ่ำยเมล็ดพันธุ์ข ้ำวโพดเล้ียงสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรมของเกษตรกร พบว่ำ ผลกำรศึกษำควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระต่ำงๆต่อควำม
เตม็ใจจ่ำยค่ำเมล็ดพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม พบวำ่มี 4 ปัจจยั ดงัน้ี 

เม่ือพิจำรณำรำยละเอียดของปัจจยัที่มีผลต่อควำมเต็มใจจ่ำยต่อเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรมของเกษตรกร ตวัแปรที่มีผลส ำคญัต่อกำรอธิบำยควำมเต็มใจจ่ำยของเกษตรกรใน
ระดบัควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 90-99 มี 4 ตวัแปร (ตำรำง 7.7) ดงัน้ี 

1. ปัจจยัควำมตอ้งกำรทดลองใชเ้มล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม (INTERL) มี
ผลต่อควำมเต็มใจจ่ำยของเกษตรกร มีค่ำสัมประสิทธ์ิเป็นบวกเท่ำกับ 0.44377 แสดงให้เห็นว่ำเม่ือ
เกษตรกรที่ควำมสนใจทดลองใชเ้มล็ดพนัธุข์ำ้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมสูงขึ้น จะส่งผลให้เกษตรกร
เต็มใจจ่ำยค่ำเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมในรำคำที่สูงขึ้น ทั้งน้ีเม่ือเกษตรกรได้
ทดลองใชเ้พื่อศึกษำเปรียบกบัพนัธุช์นิดอ่ืน ก็จะท ำให้เกิดควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม
ทำงดำ้นผลิตภณัฑ ์กำรคำ้ กำรตลำด ตน้ทุน ผลก ำไรยอ่มท ำใหเ้กษตรกรไดมี้โอกำสเปรียบเทียบรำคำ
เมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมซ่ึงจะส่งผลต่อควำมเต็มใจจ่ำยมำกขึ้นหรือลดลงใน
ฤดูถดั 

2. ปัจจยัดำ้นทศันคติต่อขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม (ATTI) มีผลต่อควำมเต็มใจจ่ำย
ของเกษตรกร มีค่ำสัมประสิทธ์ิเป็นบวกเท่ำกับ 0.07129 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำเม่ือปัจจยัอ่ืนคงที่ ถ้ำ
เกษตรกรมีทศันคติที่ดีต่อขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมเพิ่มขึ้น ยอ่มจะส่งผลให้ระดบัควำม
เต็มใจจ่ำยต่อรำคำเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมเพิ่มเพื่อขึ้น ทั้งน้ีหำกควำมรู้ควำม
เขำ้ใจและขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรมที่เป็นขอ้มูลพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ ยอ่มท ำ
ให้เกษตรกรมีทศันคติที่ดีและจะส่งผลต่อระดบัรำคำควำมเต็มใจจ่ำยต่อเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรมมำกขึ้น 

3. กำรไถพรวน (CULT2) มีผลต่อควำมเต็มใจจ่ำยของเกษตรกร มีค่ำสัมประสิทธ์ิเท่ำกับ 
0.67283 แสดงให้ว่ำลักษณะกำรเตรียมแปลงผลิตขำ้วโพดด้วยกำรไถพรวนสลับกำรไม่ไถพรวน 
เกษตรกรมีโอกำสและควำมจ ำเป็นที่จะใชล้กัษณะบำงอยำ่งของขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม
ซ่ึงจะส่งผลต่อระดับควำมเต็มใจจ่ำยของเกษตรกรต่อรำคำเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ัดแปลง
พนัธุกรรมให้สูงขึ้น เพรำะกำรไม่ไถพรวนเกษตรกรจะตอ้งใชส้ำรก ำจดัวชัพืชจ ำนวนมำกขึ้นในกำร
เตรียมพื้นที่ใหเ้หมำะสมต่อเพำะปลูก 
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4. ปัจจยัทำงด้ำนกำรศึกษำ (EDU) มีผลต่อควำมเต็มใจจ่ำยของเกษตรกร มีค่ำสัมประสิทธ์ิ
เท่ำกบั 0.07971แสดงว่ำปัจจยัทำงดำ้นกำรศึกษำจะส่งผลต่อกำรเรียนรู้ กำรหำขอ้มูลพื้นฐำนเพื่อกำร
พิจำรณำให้คุณค่ำ ควำมคุมค่ำ กบัลกัษณะบำงอยำ่งของขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมซ่ึงจะ
ส่งผลต่อระดบัควำมเต็มใจจ่ำยของเกษตรกรต่อรำคำเมล็ดพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม
ใหสู้งขึ้นตำมตำรำง 7.7 
 
ตำรำง 7.7 ผลวเิครำะห์ปัจจยัที่มีผลต่อควำมเตม็ใจจ่ำยของเกษตรกร 

ตวัแปรอิสระ Maximum Likelihood Estimates      

 
Coefficient Standard Error  

ค่ำคงที่ 0.97269 2.57581 
ปัจจยัทำงดำ้นเพศ (SEX) 0.14241 0.20682 
ปัจจยัทำงดำ้นประสบกำรณ์ (EXP) 0.00743 0.01065 
ปัจจยัทำงดำ้นกำรศึกษำ (EDU) 0.07971* 0.04611 
กำรไถพรวน (CULT1) 0.26466 0.22570 
กำรไถพรวนสลบัไมไถพรวน (CULT2) 0.67283** 0.31663 
ปัจจยัดำ้นทุนเฉล่ียต่อไร่ (พนับำท)( (ACOST) 0.06302 0.14399 
ปัจจยัดำ้นรำคำเมล็ดพนัธุ ์(SEEDP) 0.0006 0.00438 
ปัจจยัตน้ทุนกำรจดักำรศตัรูพชื(PCOST) -0.00454 0.01417 
ปัจจยัดำ้นรำคำขำยผลผลิต (GRAINP) 0.05154 0.10808 
ปัจจยัดำ้นแรงงำนในครัวเรือน (FLAB) -1.26204 0.95971 
ปัจจยัจำกผูจ้  ำหน่ำยเมล็ดพนัธุ ์(SALER) 0.04551 0.03734 
ปัจจยัลกัษณะพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสตัว ์(PT) -0.07006 0.06873 
ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม (LUNDE) -0.08829 0.16675 
กำรหำขอ้มูลเพิม่เติม (INFO1) 0.47395 0.31784 
กำรหำขอ้มูลเพิม่เติม ระดบัที่ไม่แน่ใจ (INFO2) 0.25355 0.22821 
ปัจจยัดำ้นทศันคติ (ATTI) 0.07129** 0.02923 
ปัจจยัควำมตอ้งกำรทดลองใช ้(INTERL) 0.44377*** 0.07880 
ที่มำ กำรค ำนวณ  หมำยเหตุ *** มีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .01  **มีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .05   
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .10 
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7.3 ปัจจัยที่มีผลต่อราคาเมลด็พันธ์ุข้าวโพดเลีย้งสัตว์ดัดแปลงพนัธุกรรม 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ มีผลต่อรำคำเมล็ดพันธุ์ข ้ำวโพดเล้ียงสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมด้วย
แบบจ ำลองสมกำรถดถอย (Regression) โดยใช้รำคำที่ได้จำกกำรควำมเต็มใจจ่ำยของเกษตรกรต่อ
เมล็ดพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม ค  ำถำมปลำยปิดถำมสองคร้ังโดยค่ำตวัแปรตำมที่ใช้
เป็นรำคำที่ได้จำกผลรวมของรำคำที่เกษตรกรยินดีจ่ำยเพิ่ม เม่ือซ้ือเมล็ดพันธุ์ข ้ำวโพดเล้ียงสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรม กบัรำคำฐำนที่ไดจ้ำกกำรส ำรวจ 150 บำทต่อกิโลกรัม 

ผลกำรวิเครำะห์แบบจ ำลองของปัจจยัที่มีผลต่อรำคำเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ัดแปลง
พนัธุกรรมของเกษตรกร พบวำ่แบบจ ำลองมีนยัส ำคญัโดยพจิำรณำจำกค่ำ Chi-squared เท่ำกบั 93.5 ค่ำ 
R-squared เท่ำกบั 0.20843และค่ำควำมสำมำรถของสมกำรในกำรอธิบำยผลของปัจจยัต่อรำคำเมล็ด
พนัธุข์ำ้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมเท่ำกบัร้อยละ 20.84 ค่ำDurbin-watson เท่ำกบั1.73 และค่ำคงที่ของ
สมกำร เท่ำกับ 186.376 ค่ำเฉล่ียของรำคำเมล็ดพันธุ์ข ้ำวโพดเล้ียงสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมของ
เกษตรกรเท่ำกบั 227.88 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 43.69  

เม่ือพิจำรณำรำยละเอียดของปัจจยัที่มีผลต่อรำคำเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลง
พนัธุกรรมของเกษตรกร พบว่ำ ผลกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระต่อรำคำเมล็ดพนัธุ์
ขำ้วโพดเล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมอยำ่งมีนยัส ำคญัพบวำ่มี 4 ปัจจยั ดงัน้ี 

1. ปัจจยัควำมตอ้งกำรทดลองใช้ (INTERL) มีผลต่อควำมเต็มใจจ่ำยของเกษตรกรต่อ
รำคำเมล็ดพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม ที่ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 99 มีค่ำสัมประสิทธ์ิ
เท่ำกบั 9.04 แสดงให้วำ่หำกเกษตรกรมีคะแนนของควำมตอ้งกำรทดลองใช ้เมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียง
สัตวด์ัดแปลงพนัธุกรรมเพิ่มขึ้น1 ระดับ จะท ำให้เกษตรกรเพิ่มรำคำของขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลง
พนัธุกรรมใหสู้งขึ้น 9.04 บำทต่อกิโลกรัม เม่ือปัจจยัอ่ืนคงที่  

2. กำรไถพรวน (CULT2) มีผลต่อรำคำเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม 
มีค่ำสัมประสิทธ์ิเเท่ำกับ 13.26 แสดงให้ว่ำลกัษณะกำรเตรียมแปลงผลิตขำ้วโพดดว้ยกำรไถพรวน
สลบักำรไม่ไถพรวน ท ำให้เกษตรกรเพิ่มรำคำของเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมให้
สูงขึ้น 13.26 บำทต่อกิโลกรัม เม่ือเทียบกบักำรไม่ไถพรวน และกำรไถพรวน 

3. ปัจจยัด้ำนทศันคติ (ATTI) มีผลต่อควำมเต็มใจจ่ำยของเกษตรกรต่อรำคำเมล็ดพนัธุ์
ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ัดแปลงพนัธุกรรม มีค่ำสัมประสิทธ์ิเท่ำกับ 1.37 แสดงให้ว่ำหำกเกษตรกรมี
คะแนนของทศันคติเก่ียวกบัขำ้วโพดเล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมเพิ่มขึ้น1 คะแนน จะท ำใหเ้กษตรกร
เพิ่มรำคำของเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ัดแปลงพนัธุกรรมให้สูงขึ้น 1.37 บำทต่อกิโลกรัม เม่ือ
ปัจจยัอ่ืนคงที่ 



 

100 

4. กำรหำขอ้มูลเพิ่มเติม (INFO1) มีผลต่อควำมเต็มใจจ่ำยของเกษตรกรต่อรำคำเมล็ด
พนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม มีค่ำสัมประสิทธ์ิเท่ำกบั 11.46 แสดงให้วำ่หำกเกษตรกรมี
ควำมสนใจหำขอ้มูลเก่ียวกบัขำ้วโพดเล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมท ำใหเ้กษตรกรเพิ่มรำคำของเมล็ด
พนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ัดแปลงพนัธุกรรมให้สูงขึ้น 11.46 บำทต่อกิโลกรัม เม่ือเทียบกบักำรไม่หำ
ขอ้มูลเพิม่เติมหรือลงัเลไม่แน่ใจ เพรำะกำรหำขอ้มูลเพิม่เติมจะท ำใหเ้กษตรกรมีขอ้มูลเพิม่มำกขึ้นและ
ท ำให้สำมำรถประเมินมูลค่ำของส่ิงที่จะได้รับจำกกำรใช้เมล็ดพันธุ์ข ้ำวโพดเล้ียงสัตว์ดัดแปลง
พนัธุกรรมตำมตำรำง 7.8 

 
ตำรำง 7.8 ผลวเิครำะห์ปัจจยัที่มีผลต่อรำคำเมล็ดพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมที่ไดจ้ำก
ค ำถำมปลำยปิดถำมสองคร้ัง 

ตวัแปรอิสระ Maximum Likelihood Estimates      

 
Coefficient Standard Error  

ค่ำคงที่ 186.37645*** 50.31628 
ปัจจยัทำงดำ้นเพศ (SEX) -2.89989 4.39575 
ปัจจยัทำงดำ้นประสบกำรณ์ (EXP) 0.09662 0.22482 
ปัจจยัทำงดำ้นกำรศึกษำ (EDU) 1.23259 0.94734 
กำรไถพรวน (CULT1) 4.93796 4.83295 
กำรไถพรวนสลบัไมไถพรวน (CULT2) 13.26225** 6.50281 
ปัจจยัดำ้นทุนเฉล่ียต่อไร่ (พนับำท)( (ACOST) 0.79619 3.04928 
ปัจจยัดำ้นรำคำเมล็ดพนัธุ ์(SEEDP) 0.01673 0.09789 
ปัจจยัตน้ทุนกำรจดักำรศตัรูพชื(PCOST) -0.02393 0.30341 
ปัจจยัดำ้นรำคำขำยผลผลิต (GRAINP) 1.34126 2.29638 
ปัจจยัดำ้นแรงงำนในครัวเรือน (FLAB) -25.68719 18.5035 
ปัจจยัจำกผูจ้  ำหน่ำยเมล็ดพนัธุ ์(SALER) 1.06979 0.78675 
ปัจจยัลกัษณะพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสตัว ์(PT) -1.30378 1.34114 
ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม (LUNDE) -2.73147 3.32883 
กำรหำขอ้มูลเพิม่เติม (INFO1) 11.46420* 6.67563 
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ตำรำง 7.8(ต่อ) 
  ตวัแปรอิสระ Maximum Likelihood Estimates 

 Coefficient Standard Error  
กำรหำขอ้มูลเพิม่เติม ระดบัที่ไม่แน่ใจ (INFO2) 5.77463 4.91111 
ปัจจยัดำ้นทศันคติ (ATTI) 1.37235** 0.58684 
ปัจจยัควำมตอ้งกำรทดลองใช ้(INTERL) 9.04945*** 1.57338 
 

  ที่มำ กำรค ำนวณ 
หมำยเหตุ *** มีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .01 Log likelihood function   -2031.195 

**มีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .05 R-squared   0.20843 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .10 Chi squared   93.50*** 

 

7.4 ข้อสรุป 

ปัจจัยที่ มีผลต่อควำมเต็มใจจ่ำยต่อรำคำเมล็ดพันธุ์ข ้ำวโพดเล้ียงสัตว์ดัดแปลงพนัธุกรรม
ประกอบดว้ย ปัจจยัทำงดำ้นกำรศึกษำ กำรไถพรวนสลบัไมไถพรวน ปัจจยัดำ้นทศันคติต่อขำ้วโพด
เล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม และปัจจยัควำมตอ้งกำรทดลองใชเ้มล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลง
พนัธุกรรม ณ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 90 95 และ99 ซ่ึงเป็นกำรเช่ือมโยงกนัของระดบักำรศึกษำที่
เก่ียวกบักำรประมวลผลประสบกำรณ์กำรปลูกขำ้วโพด กำรเลือกพนัธุ์ รำคำเมล็ดพนัธุ์ ให้เหมำะสม
กบัรูปแบบกำรผลิตขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์และเช่ือมโยงถึงกำรพฒันำกำรผลิตด้วยกำรทดลองพนัธุ์ที่มี
ลกัษณะใหม่ ตลอดจนกำรสร้ำงทศันคติที่ดีต่อเทคโนโลยกีำรผลิตใหม่ ระดบัรำคำควำมเตม็ใจจ่ำยของ
เกษตรกรต่อเมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมโดยวธีิกำรใชค้  ำถำมปลำยเปิดเทียบกบั
รำคำที่เกษตรกรใชใ้นช่วงปี 2556-57 เท่ำกบั 28.56 บำทต่อกิโลกรัม ส่วนเบี่ยงเบน 32.83 และเทียบ
กบัรำคำฐำนที่ 150 บำทต่อกิโลกรัม ไดส่้วนเพิ่ม 26.86 บำทต่อกิโลกรัม ส่วนเบี่ยงเบน 21.27 ส่วน
รำคำควำมเต็มใจจ่ำยเฉล่ียจำกวิธีกำรใชค้  ำถำมปลำยปิดถำมสองคร้ังเท่ำกบั 227.88 บำทต่อกิโลกรัม 
ส่วนเบี่ยงเบน 43.69 และปัจจยัที่มีผลต่อรำคำเมล็ดพนัธุข์ำ้วโพดเล้ียงสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม กำรไถ
พรวน รำคำขำยผลผลิต อิทธิพลจำกผูจ้  ำหน่ำยเมล็ดพนัธุ ์ควำมสนใจในกำรหำขอ้มูลเพิม่เติม ทศันคติ
ต่อขำ้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม และควำมตอ้งกำรทดลองใช้เมล็ดพนัธุ์ขำ้วโพดเล้ียงสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรม ณ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 90 95 และ99 
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บทที ่8 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

ในบทน้ีท่ีเป็นบทสุดทา้ยจะประกอบด้วยเน้ือหา 3 ส่วนประกอบไปด้วย ส่วนแรกเป็นการ
สรุปผลการศึกษา ส่วนท่ีสองขอ้คน้พบและการอภิปรายผล ส่วนสุดทา้ยจะเป็นขอ้เสนอแนะ 

8.1 สรุปผลการศึกษา  

จากสถานการณ์การพฒันาเทคโนโลยีทางการเกษตรกรโดยใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพท่ีก าลงัขยาย
ตวัเขา้มาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบา้นท่ีอยูร่อบขา้งไทยและประเทศ
ไทยเป็นประเทศท่ีส่งออกสินคา้เกษตรกบักลุ่มลูกคา้ท่ีรับเทคโนโลยีและปฏิเสธ จึงเกิดแรงกดดนัให้
ประเทศไทยตอ้งวางนโยบายท่ีจะรับมือการเปล่ียนแปลงทางผลิตน้ีอย่างไร เพื่อให้มีขอ้มูลประกอบ
จากส่วนของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะ
พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เกษตรกรตอ้งการเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีท่ีมีผลต่อการยอมรับและความเต็มใจจ่าย
ของเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมในการศึกษาปัจจยัท่ีท่ีมีผลต่อการยอมรับโดยการ
ใช้แบบจ าลองlogit ในการวิเคราะห์ผล ส่วนการศึกษาความเต็มใจจ่ายใช้วิธีสมมติเหตุการณ์ให้
ประมาณค่า(CVM) ใชล้กัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดถามสองคร้ัง และเป็นค าถามปลายเปิด ใช้
แบบจ าลอง Ordered logit ใชโ้ปรแกรม Limdep ในการประมวลผลขอ้มูล 

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นเขตภาคเหนือตอนบน
ได้แก่ จังหวดัน่าน เชียงราย พะเยา แพร่ จ  านวน 400 ราย ก่อนการทดสอบได้ท าการทดสอบ
แบบสอบถามจ านวน 20 ชุดเพื่อพฒันาแบบสอบถาม ในการก าหนดสถานการณ์ผูศึ้กษาไดร้วบรวม
ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นตลาด และไดก้ าหนดราคาฐานของเมล็ด
พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์วท่ี้ 150 บาทต่อกิโลกรัม และการเสนอราคาคร้ังแรกเพิ่มข้ึน 100 บาทต่อ
กิโลกรัมจากราคาฐาน คร้ังท่ี 2 เป็น 150 และ 50 บาทต่อกิโลกรัม 

ผลการศึกษาขอ้มูลลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ64.75 อายุเฉล่ีย 49.04 ปี ระดบัการศึกษา อยู่ระดบัประถมศึกษา ประสบการณ์ปลูกขา้วโพด
เล้ียงสัตวเ์ฉล่ีย 20.33 ปี มีพื้นท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีบนเขาและลาดชนั ผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 925.95 
กิโลกรัม ตน้ทุนการผลิตต่อไร่เฉล่ีย 3,300.96 บาท ผลตอบแทนต่อไร่เฉล่ีย 5,310.62 บาท รายไดข้อง



 

103 

เกษตรกรต่อปีเฉล่ีย 120,303.45 บาท แหล่งเงินทุนมาจากทุนตวัเอง และธกส. คิดเป็นร้อยละ55.5 และ
63.75 ราคาของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเกษตรกรซ้ือมาปลูกในแปลงเกษตรกร เป็นราคาเฉล่ียจากเมล็ดพนัธ์ุหลาย
ชนิดท่ีเกษตรกรใชใ้นปีการผลิต 2556-2557 148.56 บาทต่อกิโลกรัม ตน้ทุนการจดัการศตัรูพืช- วชัพืช
เป็นผลรวมของค่าสารเคมี ค่าแรงในการฉีดพ่นสารเคมีในการจดัการศตัรูพืชเฉล่ีย 10,200 บาทต่อราย 
ราคาขายผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีการผลิต 2556-57 6.06 บาทต่อกิโลกรัม การไถพรวนท่ีดินร้อย
ละ56.00 การไถพรวนสลบัไม่ไถพรวนท่ีดินร้อยละ15.75 จ านวนแรงงานในครัวเรือนท่ีช่วยงานการ
ผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ฉล่ีย 2 คน 

ลกัษณะพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เกษตรกรตอ้งการท่ีมีช่วงคะแนนสูงสุด 5 อนัดบัไดแ้ก่ พนัธ์ุท่ี
ใหผ้ลผลิตสูง พนัธ์ุท่ีใหฝั้กขนาดใหญ่ พนัธ์ุท่ีมีล าตน้แข็งแรงและยืนตน้ไดน้าน พนัธ์ุท่ีทนสภาวะแลง้
พนัธ์ุท่ีทนทานโรคปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกพนัธ์ุข้าวโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกรท่ีมีช่วง
คะแนนสูงสุด 5 อนัดบัไดแ้ก่ ญาติ พี่ น้องเพื่อนบา้นร้านคา้ตวัแทนจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุพนกังานขาย
เมล็ดพนัธ์ุของบริษทับริษทัผูจ้  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ(ช่ือเสียงภาพลกัษณ์)พนกังานสหกรณ์การเกษตรหรือ 
ธกส. 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัพืชจีเอ็มโอหรือขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมเกษตรกรร้อยละ 
84.75 ตอบว่าไม่เคยรับรู้ข่าวสาร มีระดบัคะแนนความรู้ความเขา้ใจเฉล่ียในระดบัต ่า ความสนใจใน
ขอ้มูลขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่แน่ใจหรือยงัไม่ตดัสินใจในการ
คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 57.00 ส่วนกลุ่มท่ี
สนใจจะหาขอ้มูลเพิ่มเติมมีจ านวนร้อยละ15.75 เม่ือไดรั้บขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัทศันคติต่อพืชจีเอ็ม
โอหรือขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมอยูใ่นระดบัสูงมาก โดยทศันคติต่อการประหยดัเวลาใน
การจดัการดูแล จดัการวชัพืช การท าให้ผลผลิตเพิ่มและท าให้การใชส้ารเคมีนอ้ยลง ลกัษณะขา้วโพด
เล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมท่ีเกษตรกรให้ความสนใจเป็น ลกัษณะของขา้วตา้นทานสารก าจดัวชัพืช 
ส่วนระดับความต้องการทดลองใช้พนัธ์ุข้าวโพดเล้ียงสัตว์ดัดแปลงพนัธุกรรมในพื้นท่ีการผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกร อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมของเกษตรกรนั้นไดแ้ก่ การไถ
พรวน อิทธิพลของกลุ่มผูจ้  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม
และความต้องการทดลองใช้ในแปลงเกษตรกร ส่วนปัจจยัทางด้านลบ คือตน้ทุนเฉล่ียต่อไร่ หาก
ตน้ทุนสูงข้ึนก็จะท าใหโ้อกาสในการยอมรับลดลง 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายต่อราคาเมล็ดพนัธ์ุข้าวโพดเล้ียงสัตว์ดัดแปลงพนัธุกรรม
ประกอบดว้ย ปัจจยัทางดา้นการศึกษา การไถพรวนสลบัไม่ไถพรวน ปัจจยัดา้นทศันคติต่อขา้วโพด
เล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม และปัจจยัความตอ้งการทดลองใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลง
พนัธุกรรม 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม การไถพรวน ราคาขาย
ผลผลิต อิทธิพลจากผูจ้  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ ความสนใจในการหาขอ้มูลเพิ่มเติม ทศันคติต่อขา้วโพดเล้ียง
สัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม และความตอ้งการทดลองใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม 
 

8.2 ข้อค้นพบและการอภิปราย 

1. ลกัษณะของกลุ่มเกษตรกรจะมีอายคุ่อนขา้งสูงมากคืออายุเฉล่ีย 49 ปี อายุสูงสุดถึง 74 ปีแต่ก็
ยงัคงอยูใ่นระบบการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละเม่ือเทียบระหวา่งเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีเขา้มาทดแทนกบั
เกษตรกรสูงอายุท่ีจะต้องหยุดกิจกรรมเน่ืองจากอายุท่ีมากข้ึน ก็ยงัมีอตัราส่วนท่ีน้อย นอกจากน้ี
จ านวนแรงงานในครัวเรือนก็มีค่าเฉล่ียเพียง 2 คนเท่านั้น โดยส่วนใหญ่เป็นคู่สามีภรรยา จากข้อ
ค้นพบท่ีกล่าวเบ้ืองต้นจะเห็นว่าแรงงานภาคเกษตรจะลดลง ปริมาณแรงงานต่อพื้นท่ีลดลง จึง
จ าเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยีเขา้มาช่วยการจดัการการผลิตให้มีประสิทธิภาพทดแทนแรงงานท่ีจะ
หายไปในอนาคต 

2. ลกัษณะพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เกษตรกรตอ้งการไดแ้ก่ พนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูง พนัธ์ุท่ีให้ฝัก
ขนาดใหญ่ พนัธ์ุท่ีมีล าตน้แขง็แรงและยนืตน้ไดน้าน พนัธ์ุท่ีทนสภาวะแลง้ พนัธ์ุท่ีทนทานโรค ซ่ึงเป็น
ลกัษณะท่ีมีความส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจและจ าเป็นต่อการรักษาผลผลิตในคงสภาพจนถึงวนัเก็บเก่ียว
ผลผลิตเพื่อจ าหน่าย  

3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกรได้แก่ ญาติ พี่ น้อง
เพื่อนบา้น ร้านคา้ตวัแทนจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ พนกังานขายเมล็ดพนัธ์ุของบริษทับริษทัผูจ้  าหน่ายเมล็ด
พนัธ์ุ(ช่ือเสียงภาพลกัษณ์)พนกังานสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส. ซ่ึงจากปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
จะเห็นวา่เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีจะช่วยให้เกษตรกรตดัสินใจ เพื่อนบา้น ญาติพี่นอ้งเม่ือมีการเลือกใชพ้นัธ์ุ
ใดๆ เกษตรกรท่ีอยู่รอบขา้งก็จะสามารถสังเกตลกัษณะพนัธ์ุ การปรับตวัของขา้วโพดเล้ียงสัตวพ์นัธ์ุ
นั้นๆ และรวบรวมขอ้มูลจากค าบอกเล่า และเห็นแปลงปลูกจริงๆในพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียงกนั ส่วน
ร้านคา้ตวัแทนจ าหน่ายและพนักงานขายก็จะเป็นกลุ่มคนท่ีจะให้ขอ้มูลพนัธ์ุในเบ้ืองตน้ ราคา และ
ศักยภาพการให้ผลผลิตท่ีน าไปสู่การคาดหวงัผลผลิตการเปรียบเทียบราคาและผลตอบแทนท่ี
เกษตรกรคาดว่าจะได้รับ ช่ือเสียงภาพลกัษณ์ และบริษทัผูจ้  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุจะเป็นส่วนอา้งอิงท่ี
เกษตรกรจะไดเ้พื่อประกอบการตดัสินใจ ส่วนสุดทา้ยพนกังานสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเป็น
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กลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของเกษตรกรเน่ืองจากค าแนะน าหรือ ข้อเสนอมกัจะถูกมอง
รวมกนักบัเง่ือนไขการขอสินเช่ือหรือวงเงินสินเช่ือท่ีเกษตรกรจะไดรั้บการสนับสนุนการกู้ยืมจาก
หน่วยงานนั้นๆ 

4. ระดบัราคาความเตม็ใจจ่ายของเกษตรกรต่อเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม
โดยวิธีการใช้ค  าถามปลายเปิดเทียบกบัราคาท่ีเกษตรกรใช้ในช่วงปี 2556-57 เท่ากบั 28.56บาทต่อ
กิโลกรัม และเทียบกบัราคาฐานท่ี 150 บาทต่อกิโลกรัม ไดส่้วนเพิ่ม 26.84 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนส่วน
ราคาความเต็มใจจ่ายเฉล่ียจากวิธีการใช้ค  าถามปลายปิดถามสองคร้ัง ค่าเฉล่ียความเต็มใจจ่ายท่ี
เกษตรกรยนิดีจ่ายเพิ่มเท่ากบั 77.86 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 43.69 ซ่ึงราคาในส่วนน้ี
จะไปเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัการตั้งราคาของผูข้ายเมล็ดพนัธ์ุ เพื่อประเมินมูลค่า ความคุม้ทุนในการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมขายในเชิงการคา้ และนอกจากน้ีราคาส่วนเพิ่ม
ดงักล่าวยงัจะช่วยให้สามารถประเมินแรงจูงใจในการคา้ขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลง
พนัธุกรรมจะส่งผลต่อการน าเขา้หรือลกัลอบคา้หรือไม่ หากรัฐมีนโยบายไม่ยอมรับการผลิตขา้วโพด
ดดัแปลงพนัธุกรรม และตอ้งมีมาตรการเขม้ขน้เพียงใดเพื่อควบคุม 

5. ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับราคาท่ีเต็มใจจ่ายต่อราคาเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเล้ียงสัตว์ดัดแปลง
พนัธุกรรมประกอบดว้ย ปัจจยัทางดา้นการศึกษา การไถพรวนสลบัไมไถพรวน ปัจจยัดา้นทศันคติต่อ
ขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม และปัจจยัความตอ้งการทดลองใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรม ซ่ึงจะเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายนั้นเร่ิมมาจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ลกัษณะการผลิตว่ามีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใดในการใช้เทคโนโลยี ซ่ึงส่วนของการศึกษาและ
ประสบการณ์ก็จะเขา้มาช่วยประมวลผลทั้งดา้นของลกัษณะพนัธ์ุ ศกัยภาพ ราคาและผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการใช้เมล็ดพนัธ์ุข้าวโพดดัดแปลงพนัธุกรรม ซ่ึงจะส่งผลสืบเน่ืองมายงัทัศนคติของ
เกษตรกรต่อขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม และความตอ้งการทดลองใช้เมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดดดัแปลง
พนัธุกรรมในแปลงเกษตรกรเอง 

 

8.3 ข้อเสนอแนะ 

8.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. จากการผลการศึกษาตาราง 5.15 จะพบวา่ในกระบวนการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์อง
เกษตรกรผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อาทิเช่น เกษตรกรส่วนนอ้ย ร้อยละ20.25 ใชว้ิธีการเตรียมแปลง
ดว้ยการเผาเศษซากวสัดุและวชัพืช เกษตรกรบางส่วนไถพรวนในพื้นท่ีลาดชนัซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหา
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การชะลา้งหนา้ดิน ดงันั้นหน่วยงานดา้นเกษตรของภาครัฐ และภาคเอกชน ควรเขา้มีส่วนร่วมในการ
พฒันากระบวนการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์ห้มีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีการผลิต ตั้งแต่ การ
เตรียมดินการปลูก การดูแลรักษา อาทิ อตัราการใส่ปุ๋ย และโดยเฉพาะการใชส้ารเคมีทางการเกษตรท่ี
ตอ้งใชใ้ห้ถูกชนิด ถูกเวลา ถูกอตัรา และถูกวิธี ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุน เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
เกษตรกรตลอดจนลดผลกระทบจากสารเคมี และกระบวนการผลิตท่ีจะมีผลต่อส่ิงแวดลอ้ม  

2. จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกพนัธ์ุของเกษตรกร ร้านคา้ ตวัแทน
จ าหน่าย การท างานของพนักงานขาย และบริษทัผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ(ยี่ห้อสินค้า) มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกพนัธ์ุของเกษตรกร หากหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานทางการศึกษาท่ีตอ้งการถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยใีหม่ทางดา้นการผลิตควรใชช่้องทางดงักล่าวในการส่ือกบัเกษตรกร  

3. การส่งเสริมการขายสินคา้ในพื้นท่ี ควรท่ีจะเน้นการขายเมล็ดพนัธ์ุ ดว้ยการส่ือสาร
คุณลกัษณะ ศกัยภาพของขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ต่ละสายพนัธ์ุ มากกวา่การมุ่งแข่งขนัดา้นราคา เง่ือนไข
การขายจากร้านค้า ของแจกของแถม เน่ืองจากจะท าให้การตัดสินใจเลือกพันธ์ุของเกษตรกร
คลาดเคล่ือนจากท่ีควรจะเป็นท าให้เกิดความไม่ตรงกนัระหวา่งสายพนัธ์ุท่ีใชก้บัพื้นท่ีเพาะปลูกของ
เกษตรกรเพราะร้านคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกพนัธ์ุของเกษตรกร และควรท ากิจกรรมส่งเสริม
การขายผ่านการท าแปลงสาธิตเพื่อให้เกษตรกรไดต้ดัสินใจบนพื้นฐานของการปรับตวัและลกัษณะ
พนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี นอกจากน้ียงัเป็นการส่งผ่านขอ้มูลกนัในหมู่เครือญาติ พี่ น้อง เพื่อนบา้น
ใกลเ้คียงซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกพนัธ์ุของเกษตรกรมากท่ีสุด 

4. จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาเมล็ดพนัขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม พบวา่หาก
เกษตรกรมีระดบัความสนใจในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมจะท า
ให้เกษตรกรเต็มใจจ่ายราคาเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นผูผ้ลิต
และจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตว ์จึงควรท่ีจะกระตุน้ความสนใจ เรียนรู้ของเกษตรกรเพื่อให้
สามารถจดัจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์ดใ้นราคาท่ีเหมาะสมกบัเทคโนโลย ี

5.ภาครัฐควรเร่งรัดก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนต่อการใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
เพื่อให้เกิดการศึกษาวิจยัและการเผยแพร่ขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้ง จากการศึกษา เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั
รับรู้ข่าวสารในระดบัท่ีนอ้ยมาก แต่เกษตรกรกลบัมีความสนใจทดลองใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรม ซ่ึงอาจเกิดปัญหาการลกัลอบใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงจากประเทศ
เพื่อนบา้น ซ่ึงจะส่งผลกระบวนการผลิตอาหาร การรับรองคุณภาพ และความปลอดภยัทางชีวภาพจะ
ท าใหเ้กิดผลเสียหายในระดบัชาติได ้ 
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8.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาต่อไป 

1. ในการศึกษาวิจยัในเร่ืองเก่ียวกบัการยอมรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรมในคร้ังต่อไป อาจ
ตอ้งเพิ่มจ านวนตวัอยา่งให้มากข้ึน จะท าให้ขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือเพิ่มมากข้ึน และควรเจาะศึกษาใน
กลุ่มท่ีมีลกัษณะการผลิตเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของพืชดดัแปลงพนัธุกรรมโดยตรง เช่น หากตอ้งการ
ศึกษาเก่ียวกบัขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมชนิดตา้นสารก าจดัวชัพืช ควรศึกษาในกลุ่มผูป้ลูก
ท่ีเตรียมดินแบบไม่ไถพรวนจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจน และน่าเช่ือถือเพิ่มมากข้ึน 

2. การศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะใชเ้ทคนิดการประเมินมูลค่าวิธีอ่ืนมาใชข้า้วโพดเล้ียงสัตว์
ดดัแปลงพนัธุกรรม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย และน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นอนาคต  

3. การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าทางดา้นปัจจยัทางดา้นการตลาด การวางแผนกลยุทธทาง
การตลาด และการส่งต่อขอ้มูลข่าวสารจากผูว้ิจยัและพฒันา ผูผ้ลิตพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์ปสู่ส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน อาทิ ร้านคา้ผูแ้ทนจ าหน่าย เกษตรกรผูป้ลูก ผูร้วบรวม โรงงานแปรรูป เป็นตน้ 

4. แนวทางในการศึกษาวจิยัต่อไปในอนาคต ควรมีการศึกษาวจิยัการยอมรับขา้วโพด
เล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมดา้นการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ และในอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเช่น 
อุตสาหกรรมขา้วโพดหวาน อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 

 

ผลการวเิคราะห์ทางสถิติปัจจัยทีม่ีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรต่อพนัธ์ุข้าวโพดเลีย้งสัตว์ดัดแปลง
พนัธุกรรม ด้วยแบบจ าลอง Logit  
--> 

LOGIT;Lhs=ADOPT;Rhs=ONE,SEX,EXP,EDU,CULT1,CULT2,ACOST,SEEDP,PCOST,GRAI

NP,FLAB,SALER,PT,LUNDE,INFO1,INFO2,ATTI,INTER;Pds=0;Hold;Prob=Ypro;Mar

gin;Keep=Ypre;Res=Res$Normal exit from iterations. Exit status=0. 

+---------------------------------------------+ 

| Binary Logit Model for Binary Choice        | 

| Maximum Likelihood Estimates                | 

| Model estimated: May 31, 2015 at 04:40:22PM.| 

| Dependent variable                ADOPT     | 

| Weighting variable                 None     | 

| Number of observations              400     | 

| Iterations completed                  9     | 

| Log likelihood function       -50.19595     | 

| Number of parameters                 18     | 

| Info. Criterion: AIC =           .34098     | 

|   Finite Sample: AIC =           .34547     | 

| Info. Criterion: BIC =           .52060     | 

| Info. Criterion:HQIC =           .41211     | 

| Restricted log likelihood     -150.7081     | 

| McFadden Pseudo R-squared      .6669325     | 

| Chi squared                    201.0242     | 

| Degrees of freedom                   17     | 

| Prob[ChiSqd > value] =         .0000000     | 

| Hosmer-Lemeshow chi-squared = 592.31590     | 

| P-value=  .00000 with deg.fr. =       2     | 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+--------+ 

|Variable| Coefficient | Standard Error|b/St.Er.|P[|Z|>z]| Mean of X| 

+Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 

 Constant|    5.74986953      9.14140897      .629   .5294 

 SEX     |     .48319082       .61896330      .781   .4350    64750000 

 EXP     |     .05221805       .03423484     1.525   .1272   0.3325000 

 EDU     |     .16560065       .15870346     1.043   .2967   .27750000 

 CULT1   |    1.77819297       .82090477     2.166   .0303   .56000000 

 CULT2   |   -1.25609117       .84776929    -1.482   .1384   .15750000 

 ACOST   |    -.79093234       .45113268    -1.753   .0796   .34065635 

 SEEDP   |    -.01491911       .01605664     -.929   .3528   48.562500 

 PCOST   |     .01619291       .04913527      .330   .7417   0.2026400 

 GRAINP  |     .03326662       .33365646      .100   .9206   .06632500 

 FLAB    |   -4.90671289      3.76207193    -1.304   .1921   .99250000 

 SALER   |     .26765107       .15245238     1.756   .0792   .10750000 

 PT      |    -.04999392       .17006387     -.294   .7688   .04500000 

 LUNDE   |    1.06426103       .56430458     1.886   .0593   .24250000 

 INFO1   |    1.38987943      1.14505267     1.214   .2248   .15750000 

 INFO2   |    -.71471259       .71682863     -.997   .3187   .57000000 

 ATTI    |     .05460460       .07938858      .688   .4916   2.7400000 
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 INTER   |    2.30653100       .34229868     6.738   .0000   .23750000 

+-------------------------------------------------------------------+ 

| Information Statistics for Discrete Choice Model.                  | 

|                            M=Model MC=Constants Only   M0=No Model | 

| Criterion F (log L)      -50.19595        -150.70806    -277.25887 | 

| LR Statistic vs. MC      201.02423            .00000        .00000 | 

| Degrees of Freedom        17.00000            .00000        .00000 | 

| Prob. Value for LR          .00000            .00000        .00000 | 

| Entropy for probs.        50.19595         150.70806     277.25887 | 

| Normalized Entropy          .18104            .54356       1.00000 | 

| Entropy Ratio Stat.      454.12584         253.10162        .00000 | 

| Bayes Info Criterion        .50562           1.00818       1.64093 | 

| BIC(no model) - BIC        1.13531            .63275        .00000 | 

| Pseudo R-squared            .66693            .00000        .00000 | 

| Pct. Correct Pred.        94.75000            .00000      50.00000 | 

| Means:       y=0    y=1    y=2    y=3    y=4    y=5     y=6   y>=7 | 

| Outcome     .1250  .8750  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000 | 

| Pred.Pr     .1250  .8750  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000 | 

| Notes: Entropy computed as Sum(i)Sum(j)Pfit(i,j)*logPfit(i,j).     | 

|        Normalized entropy is computed against M0.                  | 

|        Entropy ratio statistic is computed against M0.             | 

|        BIC = 2*criterion - log(N)*degrees of freedom.              | 

|        If the model has only constants or if it has no constants,  | 

|        the statistics reported here are not useable.               | 

+--------------------------------------------------------------------+ 

| Partial derivatives of probabilities with | 

| respect to the vector of characteristics. | 

| They are computed at the means of the Xs. | 

| Observations used are All Obs.            | 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+--------+ 

|Variable| Coefficient  | Standard Error 

|b/St.Er.|P[|Z|>z]|Elasticity|--------+--------------+--------------+ 

---------+Marginal effect for variable in probability 

 Constant|     .02317421       .04113997      .563   .5732 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 SEX     |     .00210991       .00309194      .682   .4950   .00137172 

 EXP     |     .00021046       .00019288     1.091   .2752   .00429655 

 EDU     |     .00066744       .00072834      .916   .3595   .00487699 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 CULT1   |     .00902419       .00664654     1.358   .1745   .00507408 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 CULT2   |    -.00824921       .01000413     -.825   .4096  -.00130453 

 ACOST   |    -.00318776       .00266245    -1.197   .2312  -.01069250 

 SEEDP   |   -.601298D-04    .753017D-04     -.799   .4246  -.00896933 

 PCOST   |    .652637D-04      .00019890      .328   .7428   .00066857 

 GRAINP  |     .00013408       .00135010      .099   .9209   .00081666 

 FLAB    |    -.01977596       .01962172    -1.008   .3135  -.03956371 

 SALER   |     .00107874       .00076340     1.413   .1576   .00878140 

 PT      |    -.00020149       .00072288     -.279   .7804  -.00122299 

 LUNDE   |     .00428939       .00344940     1.244   .2137   .00104440 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 INFO1   |     .00377381       .00297498     1.269   .2046   .00059679 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 INFO2   |    -.00279841       .00316381     -.885   .3764  -.00160158 

 ATTI    |     .00022008       .00032588      .675   .4995   .00502490 

 INTER   |     .00929622       .00602744     1.542   .1230   .03021879 
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+---------------------+ 

| Marginal Effects for| 

+----------+----------+ 

| Variable | All Obs. | 

+----------+----------+ 

| ONE      |   .02317 | 

| SEX      |   .00211 | 

| EXP      |   .00021 | 

| EDU      |   .00067 | 

| CULT1    |   .00902 | 

| CULT2    |  -.00825 | 

| ACOST    |  -.00319 | 

| SEEDP    |  -.00006 | 

| PCOST    |   .00007 | 

| GRAINP   |   .00013 | 

| FLAB     |  -.01978 | 

| SALER    |   .00108 | 

| PT       |  -.00020 | 

| LUNDE    |   .00429 | 

| INFO1    |   .00377 | 

| INFO2    |  -.00280 | 

| ATTI     |   .00022 | 

| INTER    |   .00930 | 

+----------+----------+ 

+----------------------------------------+ 

| Fit Measures for Binomial Choice Model | 

| Logit    model for variable ADOPT      | 

+----------------------------------------+ 

| Proportions P0= .125000   P1= .875000  | 

| N =     400 N0=      50   N1=     350  | 

| LogL=      -50.196 LogL0=    -150.708  | 

| Estrella = 1-(L/L0)^(-2L0/n) = .56327  | 

+----------------------------------------+ 

|     Efron |  McFadden  |  Ben./Lerman  | 

|    .68334 |    .66693  |       .92929  | 

|    Cramer | Veall/Zim. |     Rsqrd_ML  | 

|    .67675 |    .77833  |       .39502  | 

+----------------------------------------+ 

| Information  Akaike I.C. Schwarz I.C.  | 

| Criteria         .34098        .52060  | 

+----------------------------------------+ 

+---------------------------------------------------------+ 

|Predictions for Binary Choice Model.  Predicted value is | 

|1 when probability is greater than  .500000, 0 otherwise.| 

|Note, column or row total percentages may not sum to     | 

|100% because of rounding. Percentages are of full sample.| 

+------+---------------------------------+----------------+ 

|Actual|         Predicted Value         |                | 

|Value |       0                1        | Total Actual   | 

+------+----------------+----------------+----------------+ 

|  0   |     37 (  9.3%)|     13 (  3.3%)|     50 ( 12.5%)| 

|  1   |      8 (  2.0%)|    342 ( 85.5%)|    350 ( 87.5%)| 

+------+----------------+----------------+----------------+ 

|Total |     45 ( 11.3%)|    355 ( 88.8%)|    400 (100.0%)| 

+------+----------------+----------------+----------------+ 
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Analysis of Binary Choice Model Predictions Based on Threshold = .5000 

---------------------------------------------------------------------- 

Prediction Success 

---------------------------------------------------------------------- 

Sensitivity = actual 1s correctly predicted                    97.714% 

Specificity = actual 0s correctly predicted                    74.000% 

Positive predictive value = predicted 1s that were actual 1s   96.338% 

Negative predictive value = predicted 0s that were actual 0s   82.222% 

Correct prediction = actual 1s and 0s correctly predicted      94.750% 

---------------------------------------------------------------------- 

Prediction Failure 

---------------------------------------------------------------------- 

False pos. for true neg. = actual 0s predicted as 1s           26.000% 

False neg. for true pos. = actual 1s predicted as 0s            2.286% 

False pos. for predicted pos. = predicted 1s actual 0s          3.662% 

False neg. for predicted neg. = predicted 0s actual 1s         17.778% 

False predictions = actual 1s and 0s incorrectly predicted      5.250% 

======================================================================

= 
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ผลการวเิคราะห์ทางสถิติปัจจัยทีม่ีผลต่อความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรต่อพนัธ์ุข้าวโพดเลีย้งสัตว์
ดัดแปลงพนัธุกรรมด้วยแบบจ าลอง Order logit 
ORDEREDlogit;Lhs=GMP;Rhs=ONE,SEX,EXP,EDU,CULT1,CULT2,ACOST,SEEDP,PCOST

,GRAINP,FLAB,SALER,PT,LUNDE,INFO1,INFO2,ATTI,INTER;Logit;Marginal 

Effects$ 

Normal exit from iterations. Exit status=0. 

+---------------------------------------------+ 

| Ordered Probability Model                   | 

| Maximum Likelihood Estimates                | 

| Model estimated: May 31, 2015 at 08:01:04PM.| 

| Dependent variable                  WTP     | 

| Weighting variable                 None     | 

| Number of observations              400     | 

| Iterations completed                 26     | 

| Log likelihood function       -455.7672     | 

| Number of parameters                 20     | 

| Info. Criterion: AIC =          2.37884     | 

|   Finite Sample: AIC =          2.38438     | 

| Info. Criterion: BIC =          2.57841     | 

| Info. Criterion:HQIC =          2.45787     | 

| Restricted log likelihood     -502.8563     | 

| McFadden Pseudo R-squared      .0936432     | 

| Chi squared                    94.17819     | 

| Degrees of freedom                   17     | 

| Prob[ChiSqd > value] =         .0000000     | 

| Underlying probabilities based on Logistic  | 

+---------------------------------------------+ 

| Ordered Probability Model                   | 

| Cell frequencies for outcomes               | 

|  Y Count Freq  Y Count Freq  Y Count Freq   | 

|  0    51 .127  1   129 .322  2   168 .420   | 

|  3    52 .130                               | 

+--------+--------------+----------------+--------+-------+----------+ 

|Variable| Coefficient | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| Mean of X| 

+--------+--------------+----------------+--------+-------+----------+ 

---------+Index function for probability 

 Constant|     .09726995      2.57580502      .038   .9699 

 SEX     |    -.14240789       .20681925     -.689   .4911   .64750000 

 EXP     |     .00743474       .01064554      .698   .4849  20.3325000 

 EDU     |     .07970798       .04611264     1.729   .08397.27750000 

 CULT1   |     .26465879       .22570367     1.173   .2410   .56000000 

 CULT2   |     .67282568       .31663400     2.125   .0336 .15750000 

 ACOST   |     .06302658       .14398947      .438   .6616  3.34065635 

 SEEDP   |     .00060466       .00437666      .138   .8901  148.562500 

 PCOST   |    -.00454418       .01416716     -.321   .7484  10.2026400 

 GRAINP  |     .05154021       .10808222      .477   .6335  6.06632500 

 FLAB    |   -1.26204020       .95971045    -1.315   .1885  1.99250000 

 SALER   |     .04550948       .03734435     1.219   .2230  8.10750000 

 PT      |    -.07005738       .06872918    -1.019   .3080  6.04500000 

 LUNDE   |    -.08829592       .16674599     -.530   .5964   .24250000 

 INFO1   |     .47394957       .31784519     1.491   .1359   .15750000 

 INFO2   |     .25354972       .22820732     1.111   .2665   .57000000 

 ATTI    |     .07129498       .02922727     2.439   .0147  22.7400000 

 INTER   |     .44377372       .07880153     5.632   .0000  3.23750000 

---------+Threshold parameters for index 

 Mu(1)   |    2.06684658       .12281953    16.828   .0000 
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 Mu(2)   |    4.47848836       .17049336    26.268   .000 

+--------------------------------------------------------------------+ 

| Summary of Marginal Effects for Ordered Probability Model (logit)  | 

+---------------------------------------------------------------------

+ 

Variable|    Y=00    Y=01    Y=02    Y=03    Y=04    Y=05  Y=06  Y=07| 

---------------------------------------------------------------------+ 

*SEX        .0121   .0231  -.0226  -.0127 

EXP        -.0006  -.0012   .0012   .0006 

EDU        -.0069  -.0129   .0128   .0070 

*CULT1     -.0233  -.0424   .0428   .0228 

*CULT2     -.0487  -.1114   .0892   .0709 

ACOST      -.0055  -.0102   .0101   .0055 

SEEDP      -.0001  -.0001   .0001   .0001 

PCOST       .0004   .0007  -.0007  -.0004 

GRAINP     -.0045  -.0083   .0083   .0045 

FLAB        .1094   .2036  -.2028  -.1102 

SALER      -.0039  -.0073   .0073   .0040 

PT          .0061   .0113  -.0113  -.0061 

LUNDE       .0077   .0142  -.0142  -.0077 

*INFO1     -.0361  -.0785   .0674   .0472 

*INFO2     -.0223  -.0406   .0411   .0219 

ATTI       -.0062  -.0115   .0115   .0062 

INTER      -.0385  -.0716   .0713   .0388 

 

+--------------------------------------------------------------------+ 

|   Cross tabulation of predictions. Row is actual, column is 

predicted.| 

|  Model = Logistic . Prediction is number of the most probable cell.| 

+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

--+ 

| Actual|Row Sum|  0  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8 | 

+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+ 

|      0|     51|    9|   29|   13|    0| 

|      1|    129|    5|   60|   64|    0| 

|      2|    168|    0|   43|  123|    2| 

|      3|     52|    1|    8|   42|    1| 

+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+ 

|Col Sum|    400|   15|  140|  242|    3|    0|    0|    0|   0|  0|| 

+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-+-+ 
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ผลการวเิคราะห์ทางสถิติปัจจัยทีม่ีผลต่อความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรต่อพนัธ์ุข้าวโพดเลีย้งสัตว์
ดัดแปลงพนัธุกรรมด้วยแบบจ าลอง  Regression 
-->ค าถามปลายปิด แบบถามสองคร้ัง 
REGRESSION;Lhs=PREG;Rhs=ONE,SEX,EXP,EDU,CULT1,CULT2,ACOST,SEEDP,PCOST,

GRAINP,FLAB,SALER,PT,LUNDE,INFO1,INFO2,ATTI,INTER;List$ 

 

+----------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression               | 

| Model was estimated Jun 05, 2015 at 10:29:47PM     | 

| LHS=PREG     Mean                 =   227.8750     | 

|              Standard deviation   =   43.69218     | 

| WTS=none     Number of observs.   =        400     | 

| Model size   Parameters           =         18     | 

|              Degrees of freedom   =        382     | 

| Residuals    Sum of squares       =   602933.3     | 

|              Standard error of e  =   39.72857     | 

| Fit          R-squared            =   .2084308     | 

|              Adjusted R-squared   =   .1732039     | 

| Model test   F[ 17,   382] (prob) =   5.92 (.0000) | 

| Diagnostic   Log likelihood       =  -2031.195     | 

|              Restricted(b=0)      =  -2077.942     | 

|              Chi-sq [ 17]  (prob) =  93.50 (.0000) | 

| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   7.408158     | 

|              Akaike Info. Criter. =   7.408097     | 

| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.7302992     | 

|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .1348504     | 

+----------------------------------------------------+ 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------

+ 

|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of 

X| 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------

+ 

 Constant|    186.376448      50.3162881     3.704   .0002 

 SEX     |   -2.89989688      4.39574585     -.660   .5098   .64750000 

 EXP     |     .09661541       .22482115      .430   .6676  20.3325000 

 EDU     |    1.23258758       .94734432     1.301   .1940  7.27750000 

 CULT1   |    4.93796440      4.83294806     1.022   .3076   .56000000 

 CULT2   |    13.2622458      6.50280193     2.039   .0421   .15750000 

 ACOST   |     .79618980      3.04928594      .261   .7942  3.34065635 

 SEEDP   |     .01673026       .09788582      .171   .8644  148.562500 

 PCOST   |    -.02392742       .30340646     -.079   .9372  10.2026400 

 GRAINP  |    1.34125624      2.29637803      .584   .5595  6.06632500 

 FLAB    |   -25.6871941      18.5036510    -1.388   .1659  1.99250000 

 SALER   |    1.06978855       .78674694     1.360   .1747  8.10750000 

 PT      |   -1.30377721      1.34113935     -.972   .3316  6.04500000 

 LUNDE   |   -2.73147401      3.32882860     -.821   .4124   .24250000 

 INFO1   |    11.4642028      6.67562627     1.717   .0867   .15750000 

 INFO2   |    5.77463145      4.91111633     1.176   .2404   .57000000 

 ATTI    |    1.37235309       .58684978     2.339   .0199  22.7400000 

INTER   |    9.04945233      1.57338088     5.752   .0000 3.23750000 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อมูลประกอบแบบสอบถามการวจัิยงานค้นคว้าแบบอสิระ 

ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกบัข้าวโพดดัดแปลงพนัธุกรรม 

ขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรมท าใหไ้ดข้า้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์มีลกัษณะท่ีดีข้ึนจากการน า
ยีนจากแบคทีเรียใส่ลงไปในขา้วโพดเล้ียงสัตวท์  าให้ขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์ความสามารถท่ีทนทานต่อ
สารเคมีท่ีปราบวชัพืชชนิดไกลโฟเซท (ยาดูดซึม) ไดดี้กวา่ขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์บบทัว่ไป มีผลท าให้
สามารถใช้สารเคมีชนิด ราวอพั ก าจดัวชัพืชในแปลงขา้วโพดไดทุ้กระยะการเติบโตโดยท่ีขา้วโพด
ไม่ไดรั้บอนัตราย ซ่ึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการก าจดัวชัพืชในแปลงขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และ
ลกัษณะท่ี 2 น ายีนจากเช้ือบีทีใส่ลงไปในขา้วโพดเล้ียงสัตวท์  าให้ขา้วโพดป้องกนัหนอนแมลงศตัรู
ท่ีมากดัท าลายขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์ด ้ทั้งหนอนกดัใบ เจาะตน้ เจาะฝักและหนอนกดัราก จากลกัษณะ
เหล่าน้ีจะช่วยให้เกษตรกรไม่ตอ้งใช้สารพิษฆ่าแมลงจ านวนมากฉีดลงไปในดินซ่ึงท าให้มีสารพิษ
ตกคา้งในดินสูง และยงัถูกชะลา้งลงสู่แหล่งน ้าใตดิ้นดว้ย ดงันั้นถา้ไดพ้นัธ์ุขา้วโพดท่ีทนต่อการท าลาย
ของหนอนชนิดน้ีจะช่วยเพิ่มผลผลิตข้ึนมาก และลดการใชส้ารพิษลงมากดว้ย  

ข้อดี หรือ ประโยชน์ทางด้านการเกษตร  

1. ท าให้เกิดพืชท่ีให้ผลผลิตมากข้ึน ตวัอย่างเช่น ผลมีขนาดใหญ่ข้ึน , ผลดกข้ึน และผลมี
น ้าหนกัมากข้ึน  

2. ท าใหเ้กิดพืชท่ีมีความทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม โดย ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศท่ีไม่
เอ้ืออ านวยต่อการ 

3 . ท าใหเ้กิดพืชท่ีทนต่อศตัรูพืช ท าใหล้ดการใชส้ารเคมีทางเกษตรกรก็ลดลง 
4. ท าใหเ้กิดพืชท่ีมีผลผลิตท่ีสามารถเก็บรักษาเป็นเวลานาน และอยูไ่ดน้าน  

ข้อเสีย หรือปัญหาด้านความเส่ียงต่อผู้บริโภค  
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1. ปัญหาเร่ือง อาจมีส่ิงอ่ืนเจือปนท่ีท าให้เกิดอนัตรายจากสารอาหารท่ีไดจ้ากจีเอ็มโอได ้เช่น 
เคยมีข่าวว่า คนในสหรัฐอเมริกาเกิดการล้มป่วยและเสียชีวิตเกิดข้ึน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการบริโภค 
กรดอะมิโน แอล-ทริปโตเฟน  

2. ปัญหาเร่ือง จีเอ็มโออาจเป็นพาหะของสารอนัตรายได้ท่ีท าภูมิคุม้กนัลดลง อาจก่อให้เกิด
ลกัษณะผดิปกติ  

3. ปัญหาเร่ือง อาจการเกิดสารภูมิแพ ้จากสารท่ีพืชสร้างข้ึน 
4. ปัญหาเร่ือง ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคในการตดัต่อพนัธุกรรมในพืช 

ปัญหาด้านของความเส่ียงต่อส่ิงแวดล้อม 

ปัญหาเร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงอาจท าให้เกิดส่ิงมีชีวิตสายพนัธ์ุใหม่ท่ีมีลกัษณะ
เด่นเหนือกวา่สายพนัธ์ุดั้งเดิมในธรรมชาติมากจนกลืนสายพนัธ์ุดั้งเดิมในธรรมชาติให้หายไปหรือสูญ
พนัธ์ุไป หรืออาจท าใหศ้ตัรูพืชด้ือต่อสารเคมีปราบศตัรูพืช  

ปัญหาด้านของเศรษฐกจิและสังคม 

ปัญหาการผกูขาดทางสินคา้จีเอม็โอของบริษทัเอกชน ท าใหใ้นอนาคตอาจเกิดความไม่มัน่คง
ทางดา้นอาหารไดแ้ละไม่สามารถพึ่งพาตนเองได ้รวมถึง ปัญหาในเวทีการคา้ระหวา่งประเทศท่ีกีดกนั
สินคา้จีเอม็โอ 

ท่ีมา http: //www.thaibiotech.info/disadvantages-of-gmos.php 

 

ภาพประกอบแบบสอบถาม 

 
แปลงสาธิตลกัษณะขา้วโพดตา้นทานสารไกลโฟเซท จากอินโดนีเซีย ถ่ายเม่ือ ธนัวาคม 2556 

 
ภาพของขา้วโพดโดนหนอนเจาะท าลายท่ีจงัหวดัพะเยา ถ่ายเม่ือ ตุลาคม 2556 
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ภาพของการพฒันาขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมขา้วโพดทนทานแลง้ จาก 
https://truthabouttrade.org/th/2013/09/19/progress-in-developing-drought-tolerant-corn/ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ช่ือ-สกุล  นายวชิยั บุตรชานนท ์

วนั เดือน ปีเกิด  12 เมษายน 2523 

ประวติัการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (วทิยาศาสตร์- คณิตศาสตร์) 
   โรงเรียนเมง็รายมหาราชวทิยาคม จงัหวดัเชียงราย ปีการศึกษา 2541 

   ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต ภาควชิาพืชไร่ 

   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2545 

 

 

 


