
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

  ภาวะการผลิตพืชเศรษฐกิจ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ดาํเนินการศึกษาสภาพการผลิตและการ

กระจายผลผลิต การใช้ปัจจยัการผลิต ตน้ทุนและผลตอบแทนในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว์ ทาํการ

สํารวจขอ้มูลขา้วโพดเล้ียงสัตว ์โดยจาํแนกตามชั้นความเหมาะสมทางกายภาพของดิน 3 ระดบั ได้แก่ 

บริเวณพื้นที่ที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) บริเวณพื้นที่ที่ดินที่มีความเหมาะสม

ทางกายภาพปานกลาง (S2) และบริเวณพื้นที่ท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมทางกายภาพเล็กนอ้ย (S3) โดยมี

รายละอียด ดงัน้ี 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสตัว ์จากการสาํรวจ มีอายุเฉล่ีย 48.75 ปี ร้อยละ 78.78 ของ

ครัวเรือนท่ีสํารวจจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ลกัษณะการถือครองท่ีดิน ส่วนใหญ่ เป็นท่ีดินของ

ตนเอง ร้อยละ 59.73  เป็นท่ีเช่า ร้อยละ 33.77 และเขา้ทาํเปล่า ร้อยละ 6.50 ของเน้ือที่ถือครอง ซ่ึงมี

หนงัสือสาํคญัในท่ีดิน เป็น โฉนด ร้อยละ 52.50 เป็น ภ.บ.ท.5 ร้อยละ 18.43 สปก.4-01 ร้อยละ 18.14  

ภาวะหน้ีสินและการกูย้มืเงินของครัวเรือนเกษตร คือ ครัวเรือนเกษตรท่ีมีหน้ีสิน ร้อยละ 

68.00 จาํนวนเงินกูเ้ฉลี่ย 70,038.89 บาทต่อครัวเรือน กู้เงินจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร จาํนวน 60,387.53 บาทต่อครัวเรือน หรือ ร้อยละ 86.22 ของเงินกู ้ระยะเวลาท่ีกู ้1 ปี   

สภาพปัญหาในการผลิต ไดแ้ก่ ปัจจยัการผลิตมีราคาสูง ร้อยละ 66.23  ฝนแลง้และทิ้งช่วง 

ร้อยละ 63.81  

ครัวเรือนเกษตรมีปัญหาในการครองชีพ ร้อยละ 67.03 ของครัวเรือนเกษตร ได้แก่ 

ปัญหาสินคา้อุปโภคบริโภคมีราคาสูง ร้อยละ 60.95 ปัญหารายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย ร้อยละ 54.15  

ครัวเรือนเกษตรที่มีปัญหาด้านสังคมและความปลอดภยั ร้อยละ 20.38 ของครัวเรือน

เกษตร โดยมีปัญหายาเสพติด ร้อยละ 84.72 ปัญหาโจรกรรม การลกัเล็กขโมยนอ้ย ร้อยละ 44.83   

ครัวเรือนเกษตรท่ีตอ้งการความช่วยเหลือด้านการเกษตรจากรัฐ มีมากถึงร้อยละ 99.72 

โดยตอ้งการใหรั้ฐ ประกนัราคาผลผลิต ร้อยละ 91.14 จดัหาปัจจยัการผลิตราคาถูก ร้อยละ 85.47  

ครัวเรือนเกษตรท่ีต้องการความช่วยเหลือด้านการครองชีพจากรัฐ มีร้อยละ 31.71 

ตอ้งการให้จดัสร้างและซ่อมแซมถนน มากที่สุด ร้อยละ 47.79 จดัสร้างแหล่งนํ้ าเพื่ออุปโภค ร้อยละ 

45.50 จดัสร้างสถานีอนามยัหรือเพิ่มอตัรากาํลงัของเจา้หน้าท่ี  ร้อยละ 13.48  

เกษตรกรไม่คิดจะวางแผนเปล่ียนแปลงการปลูกพืช            

             เกษตรกรท่ีคิดเพิ่มผลผลิตโดยวิธีเพิ่มปริมาณปุ๋ยเคมี มีร้อยละ 54.79 ของเกษตรกรท่ี

คิดเพิ่มผลผลิต  เปล่ียนพนัธ์ุ ร้อยละ 52.25 เพิ่มปริมาณปุ๋ยอินทรีย ์ร้อยละ 26.14 ลงทุนจดัหาแหล่งนํ้า 
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ร้อยละ 24.92 เปล่ียนพื้นท่ีปลูก ร้อยละ 18.10 ปรับปรุงบาํรุงดิน ร้อยละ 13.36 และใชฮ้อร์โมนเพิ่ม ร้อยละ 

2.61  

เกษตรกรไม่คิดจะวางแผนเปล่ียนไปประกอบอาชีพนอกการเกษตร ร้อยละ 86.27 

เหตุผลเพราะ สภาพพื้นท่ีไม่เหมาะกบัพืชอ่ืน ร้อยละ 33.48 มีท่ีดินอยูแ่ลว้ ร้อยละ 33.37 

เป็นอาชีพหลกั ร้อยละ 18.65 และไม่มีความรู้ ร้อยละ 15.48  

กรณรัีฐบาลมีนโยบายให้ปรับเปลีย่นพชืทีป่ลูก  

รัฐควรให้การสนบัสนุนช่วยเหลือ ดงัน้ี รับจาํนาํผลผลิต ร้อยละ 61.32 จดัหาปุ๋ย ยา ใน

ราคายุติธรรม ร้อยละ 52.24 จดัหาพนัธ์ุพืชท่ีดี ร้อยละ 46.87 ประกนัรายไดข้ั้นตํ่า ร้อยละ 29.33 จดัหา

ตลาดกลางใกล้แหล่งผลิต ร้อยละ 29.24 จดัหาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า ร้อยละ 17.38 ให้มีระยะเวลา

ปลอดหน้ีช่วงท่ียงัไม่ใหผ้ลผลิต ร้อยละ 10.58 ปรับพื้นท่ีรัฐออกทั้งหมด ร้อยละ 3.39 และจดัหาแหล่งนํ้ า

เพื่อการเกษตร รัฐออกค่าใชจ่้ายก่ึงหน่ึง ร้อยละ 2.36  

การเปล่ียนแปลงปลูกพืชชนิดอ่ืนในรอบ 5 ปี  

เกษตรกรไม่คิดจะวางแผนเปล่ียนแปลงการปลูกพืช  ร้อยละ 98.91 

เกษตรกรคิดวางแผนเปล่ียนแปลงการปลูกพืช ร้อยละ 1.09 

กรณรัีฐบาลมีนโยบายให้เพิม่พืน้ทีเ่พาะปลูก 

เกษตรกรไม่ยินดีเพิ่มพื้นท่ี เพาะปลูก เพราะไม่ มีพื้นท่ีเพาะปลูก ร้อยละ 46.17             

ขาดแรงงาน ร้อยละ 24.79 ขาดเงินทุน ร้อยละ 15.63  และราคาแปรปรวน ร้อยละ 13.41 

กรณรัีฐบาลมีนโยบายลดพืน้ทีเ่พาะปลูก  

เกษตรกรยนิดีลดพื้นท่ีเพาะปลูก ร้อยละ 4.58  

โดยมีเง่ือนไข ให้รัฐสนบัสนุนพนัธ์ุพืชชนิดใหม่ ร้อยละ 30.12 ชดเชยรายไดที้่ขาดไป 

ร้อยละ 21.69 จดัหาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า ร้อยละ 13.25 จดัหาแหล่งรับซ้ือผลผลิตชนิดใหม่ ร้อยละ 

9.64 การอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัพืชชนิดใหม่ครบวงจร และจดัอบรมอาชีพอ่ืน ในอตัราเท่ากนั ร้อยละ 

7.23 จดัสร้างแหล่งนํ้ าเพื่อการเกษตร ร้อยละ 6.02 ปรับสภาพพื้นท่ีเพื่อรองรับการปลูกพืชใหม่ ร้อยละ 

3.61 และจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ ร้อยละ 1.21 

เกษตรกรไม่ยนิดีลดพื้นท่ีเพาะปลูก ร้อยละ 95.42 

สภาพการผลิต ข้าวโพดเลีย้งสัตว์  

ลกัษณะการปลูก ปลูกทดแทนพืชเดิม ร้อยละ 97.22  แหล่งนํ้าท่ีใช ้เกษตรกรใชน้ํ้าฝน   

เกษตรกรใชเ้น้ือท่ีปลูก 24.45ไร่ต่อครัวเรือน และเก็บเก่ียว 24.45ไร่ต่อครัวเรือน  
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                       บริเวณพืน้ทีท่ีด่ินทีม่ีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) 

ต้นทุนการผลิต มีตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ีย 4,285.50 บาทต่อไร่ ตน้ทุนผนัแปร 3,216.88 

บาทต่อไร่ ตน้ทุนคงท่ี 1,068.62 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 1,098.08 กิโลกรัมต่อไร่ ราคากิโลกรัมละ 8.13 

บาท มูลค่าผลผลิต 8,931.49 บาทต่อไร่ ตน้ทุนทั้งหมด 4,285.50 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือตน้ทุน

ทั้งหมด 4,645.99 บาทต่อไร่ ตน้ทุนผนัแปร 3,216.88 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร 

5,714.61 บาทต่อไร่ ตน้ทุนเงินสด 3,094.91 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสด 5,836.58 บาทต่อไร่  

บริเวณพืน้ทีท่ีด่ินทีม่ีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง (S2) 

ต้นทุนการผลิต มีตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ีย 4,159.91 บาทต่อไร่ ตน้ทุนผนัแปร 3,000.33 

บาทต่อไร่ ตน้ทุนคงท่ี 1,159.58 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 845.44 กิโลกรัมต่อไร่ ราคากิโลกรัมละ 8.09 บาท 

มูลค่าผลผลิต 6,841.18 บาทต่อไร่ ตน้ทุนทั้งหมด 4,159.91 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด 

2,681.27 บาทต่อไร่ ตน้ทุนผนัแปร 3,000.33 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร 3,840.85 

บาทต่อไร่ ตน้ทุนเงินสด 2,788.61 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสด 4,052.57 บาทต่อไร่  

บริเวณพืน้ทีท่ีด่ินทีม่ีความเหมาะสมทางกายภาพเลก็น้อย (S3) 

ต้นทุนการผลิต มีตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ีย 4,465.60 บาทต่อไร่ ตน้ทุนผนัแปร 3,359.26 

บาทต่อไร่ ตน้ทุนคงท่ี 1,106.34 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 641.14 กิโลกรัมต่อไร่ ราคากิโลกรัมละ 8.66 บาท 

มูลค่าผลผลิต 5,552.13 บาทต่อไร่ ตน้ทุนทั้งหมด 4,465.60 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด 

1,086.53 บาทต่อไร่ ตน้ทุนผนัแปร 3,359.26 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร 2,192.87 

บาทต่อไร่ ตน้ทุนเงินสด 3,303.18 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสด 2,248.95 บาทต่อไร่  

เมื่อพจิารณา การผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวบ์ริเวณพื้นท่ีท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมทางกายภาพสูง 

(S1) บริเวณท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง (S2) และบริเวณท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมทาง

กายภาพเล็กนอ้ย (S3) จะพบวา่ 

การผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์บริเวณพื้นท่ีท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) มี

ผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 1,098.08 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่าผลผลิตสูงสุด 8,931.49 บาทต่อไร่ ตน้ทุนทั้งหมดตํ่า

ท่ีสุด คือบริเวณพื้นท่ีท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง (S2) เท่ากบั 4,159.91 บาทต่อไร่ 

ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดสูงสุด คือ บริเวณพื้นท่ีท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) 

4,645.99 บาทต่อไร่ ตน้ทุนผนัแปรตํ่าสุด คือ บริเวณพื้นท่ีท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง 

(S2) เท่ากบั 3,000.33 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรสูงสุด คือ บริเวณพื้นท่ีท่ีดินท่ีมีความ

เหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) 5,714.61 บาทต่อไร่ ตน้ทุนเงินสดตํ่าสุด คือ บริเวณพื้นท่ีท่ีดินท่ีมีความ

เหมาะสมทางกายภาพปานกลาง (S2) เท่ากบั 2,788.61 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสดสูงสุด 

คือ บริเวณพื้นท่ีท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) 5,836.58 บาทต่อไร่  
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ข้อเสนอแนะ 

1. รัฐควรสนบัสนุนโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทางการเกษตรให้ครอบคลุมและทัว่ถึงทุก

พื้นท่ีเพาะปลูก โดยเชิญชวนเกษตรกรให้มีการลงทะเบียนเขา้เป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์พิเศษ 

อาทิ การดูงานตวัอย่างเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการเพาะปลูก แปลงสาธิตการเกษตร หรือ

แจกฟรีสารเร่งปุ๋ย ตลอดจนวสัดุปรับปรุงดิน เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา 

จึงควรเพิ่มความรู้ทางวชิาชีพและถ่ายทอดเทคโนโลยใีหม่ๆ ใหเ้กษตรกรทราบ 

2. เกษตรกรส่วนใหญ่จะประสบปัญหาปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ฝนแล้งและทิ้งช่วง 

ปริมาณผลผลิตตกตํ่า และราคาผลผลิตตํ่า แต่ยงัคงไม่คิดท่ีจะเปล่ียนแปลงการปลูกพืชที่ปลูกอยู ่ใน

ปัจจุบนั เน่ืองจาก มีความชาํนาญในการปลูกพืชเดิม เพียงแต่ตอ้งการให้รัฐช่วยประกนัราคาผลผลิต และ

พยงุราคาผลผลิตในราคาท่ีเหมาะสม รัฐจึงควรนาํไปพิจารณาหาแนวทาง แกไ้ขปัญหาและให้ความช่วยเหลือ 

เช่น วางนโยบายหรือมาตรการท่ีจะช่วยประกนัราคาผลผลิตอยา่งทัว่ถึงและรวดเร็ว จดัหาปัจจยัการผลิต 

ราคาถูก ควบคุมราคาปุ๋ย ยาปราบศตัรูพืชและยาปราบวชัพชื จดัสร้างแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร และส่งเสริม

และแนะนาํการอนุรักษดิ์นและนํ้า 

3.จดัหาแหล่งเงินทุน อตัราดอกเบ้ียตํ่าให้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการประกอบ

อาชีพ เพิ่มศกัยภาพการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

4. จากแนวความคิดในการเพิ่มผลผลิตในการเกษตรของเกษตรกร ส่วนใหญ่คิดเพิ่มปริมาณ

ปุ๋ยเคมี รัฐจึงควรสนบัสนุนและรณรงคใ์ห้ลดการใชปุ๋้ยเคมี เพิ่มการใชปุ๋้ยหมกัชีวภาพแทน เพื่อช่วยลด

ตน้ทุนในการผลิต และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตในดินโดยสนบัสนุนและส่งเสริมให้มีการ

จดัทาํปุ๋ยและสารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชใชเ้อง ส่งเสริมและแนะนาํการปรับปรุงบาํรุงดิน 


