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With continuous supports by the Thai government and private sector over the past three
decades, maize has become one of the major cash crops grown in many parts of Thailand.
This paper employs data gathered from maize farmers in various areas of Wiangsa District
in Nan province, to investigate a profit margin out of a price per kilogram of maize retained
by farmers, taking into account the differences in farmers’ socioeconomic contexts, and
their sources of money spent on maize cultivation. The result obtained allows us to calibrate
the farmers’ accumulated income over the year 2004 to 2010. Linear regression and Logit
model are used to find factors determining level of maize income and a tendency of
farmers to rely on informal credit as a source of money used for cultivation, respectively.
These analyses highlight the importance of highland/lowland factors, that is: the highland
farmers tend to have lower level of maize income and are more dependent on informal
credit than the lowland ones. A qualitative analysis of farmers’ access to certain agricultural
policies, together with the results from regression and calibration analyses enable us to
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บทคัดย่อ
สืบเนือ่ งจากการสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ งทัง้ จากภาครัฐและภาคเอกชนตลอดช่วง 3 ทศวรรษ
ที่ผ่านมาทำ�ให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ปลูกในหลายพื้นที่ของไทย บทความ
ฉบับนีใ้ ช้ขอ้ มูลจากการสำ�รวจเกษตรกรในหลายพืน้ ทีข่ องอำ�เภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในการวิเคราะห์
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากราคาข้าวโพดต่อกิโลกรัมทีต่ กถึงเกษตรกร โดยคำ�นึงถึงความแตกต่างของเกษตรกร
ทั้งในเชิงพื้นที่และแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรเข้าถึง ผลจากการวิเคราะห์นี้ทำ�ให้สามารถประมาณ
การสะสมรายได้ของเกษตรกรระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2553 และเมื่อวิเคราะห์ด้วยใช้สมการถดถอย
เชิงเส้นในการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้เกษตรกรและการใช้แบบจำ�ลอง logit ศึกษาแนวโน้ม
การกู้นอกระบบของเกษตรกร ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในที่ชันสะสม
รายได้ ได้ น้ อ ยกว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ เกษตรกรในที่ ร าบและพึ่ ง พิ ง การกู้ น อกระบบผ่ า นการกู้ ปั จ จั ย
การผลิตมากกว่าเกษตรกรที่ราบอย่างมีนัยสำ�คัญ จากการสังเคราะห์ผลการศึกษานี้ร่วมกับ
การวิ เคราะห์ ข้ อ จำ � กั ด ของเกษตรกรที่ มี ผ ลต่ อ ระดั บ การเข้ า ถึ ง นโยบายด้ า นเกษตรของภาครั ฐ
บทความนี้สามารถนำ�เสนอภาพรวมปัญหาและผลจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเกษตรกร
ผ่านภาพ “วงจรอุบาทว์ของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนที่ชัน” ได้
คำ�สำ�คัญ: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ชัน การสะสมรายได้ การกู้นอกระบบ วงจรอุบาทว์การปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนที่ชัน
* บทความฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยเรื่อง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กลไกสู่ความเหลื่อมล้ำ�ในระดับท้องถิ่น
กรณีศึกษา: ห่วงโซ่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ.เวียงสา จ.น่าน ในชุดโครงการวิจัย “สู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษา
โครงสร้างความมั่งคั่งและโครงสร้างอำ�นาจเพื่อการปฎิรูป” สนับสนุนโดย สกว. สกอ. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บทความฉบับนี้ใช้ข้อมูลจากการสำ�รวจพื้นที่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน อำ�เภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นอำ�เภอที่มีการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์มากที่สุดในจังหวัดน่านและมีลักษณะการปลูกที่หลากหลายทั้งในที่ราบและที่ชันเพื่อ
ศึกษาส่วนแบ่งรายได้และการสะสมรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและปัจจัยที่ส่งผลรายได้และ
การกู้นอกระบบของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
ผลจากการวิเคราะห์ส่วนแบ่งรายได้ของเกษตรกรซึ่งนำ�ไปสู่การประมาณการสะสมรายได้
พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในที่ชันสะสมรายได้ได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเกษตรกร
ในที่ราบ สาเหตุหลักมาจากการที่เกษตรกรส่วนใหญ่ในที่ชันยังพึ่งพิงการกู้นอกระบบผ่านการเชื่อ
วัตถุดิบซึ่งมีภาระดอกเบี้ยที่สูงมาก เมื่อใช้สมการถดถอยในการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้สุทธิของ
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดอย่างมีนยั สำ�คัญพบว่า ระดับการศึกษา ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ด�ำ เนินการ พืน้ ทีเ่ พาะปลูก
เอกสารสิทธิ์ล้วนส่งผลทางบวกต่อรายได้ ในขณะที่ความชื้นของข้าวโพด หนี้สินทั้งในระบบและ
นอกระบบส่งผลทางลบต่อรายได้อย่างมีนัยสำ�คัญ นอกจากนี้ ผลจากสมการถดถอยสนับสนุน
ว่าตัวแปรที่ราบ-ที่ชันส่งผลอย่างมีนัยสำ�คัญต่อรายได้สุทธิ แม้ว่าจะมีการควบคุมลักษณะและ
พฤติกรรมการเพาะปลูกและซื้อขายแตกต่างกันระหว่างเกษตรกรในที่ราบ-ที่ชันผ่านตัวแปรลักษณะ
การขายสด-ขายแห้ง การพึ่งพิงแหล่งเงินกู้ในระบบ-นอกระบบ ประเด็นนี้อาจสะท้อนนัยความเสีย
เปรียบของเกษตรกรที่ชันจากโครงสร้างการผลิตข้าวโพดที่มีพ่อค้าคนกลางเป็นกลไกสำ�คัญในระบบ
นอกจากนี้ จากการใช้แบบจำ�ลอง logit ในการหาปัจจัยทีส่ ง่ ผลอย่างมีนยั สำ�คัญต่อแนวโน้ม
การกู้นอกระบบของเกษตรกรพบว่า การศึกษาและลักษณะพื้นที่ราบที่ชันเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อ
การกู้เงินนอกระบบของเกษตรกรอย่างมีนัยสำ�คัญ เกษตรกรในที่ชันมีแนวโน้มกู้นอกระบบสูงกว่า
เกษตรกรในที่ราบ ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรในที่ชันมีโอกาสการหารายได้จากช่องทางอื่น
น้อยกว่าเกษตรกรในที่ราบ ผนวกกับความสัมพันธ์ทางสังคมและระบบเครือข่ายในที่ชันที่เอื้อให้
พ่อค้าคนกลางผู้ให้สินเชื่อสามารถอำ�นวยความสะดวกและเข้าถึงเกษตรกรในที่ชันได้อย่างเต็มที่
เมื่อพิจารณาประเด็นความแตกต่างของการสะสมรายได้และแนวโน้มในการกู้นอกระบบ
ผ่านการเชื่อวัตถุดิบระหว่างเกษตรกรที่ราบ-ที่ชันผนวกกับโอกาสในการเข้าถึงนโยบายช่วยเหลือ
จากภาครัฐซึ่งเกษตรกรในที่ชันมีโอกาสในการเข้าถึงน้อยกว่าที่ราบ ทำ�ให้ผู้วิจัยสามารถสรุปปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่ชันผ่านรูปวงจรอุบาทว์การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงจรอุบาทว์ชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ของนโยบายภาครัฐกับปัญหาที่เกิดขึ้นและสะสมหนักขึ้นเรื่อยๆ ของเกษตรกรที่ชัน
ถึงแม้ภาครัฐจะไม่ได้มีนโยบายสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่ชันโดยตรง แต่การดำ�เนิน
นโยบายสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในการปลูกข้าวโพดโดยไม่ได้วางกลไกตรวจสอบว่าเกษตรกรได้
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นำ�ไปปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือไม่ อีกทั้งยังมีนโยบายลดความเสี่ยงด้านรายได้ซึ่งส่งผลต่อการ
ขยายพื้นที่การปลูกในที่ชันเพิ่มขึ้นไปอีก การดำ�เนินนโยบายเช่นนี้โดยไม่มีการประมวลผลแท้จริงที่
เกิดขึ้นต่อเกษตรกรในที่ชันทำ�ให้วงจรอุบาทว์ของการปลูกข้าวโพดวางรากฐานยึดเกาะที่แน่นขึ้น
เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในที่ชันและพยายามหยุดวงจรอุบาทว์
ภาครัฐจำ�เป็นต้องลดการใช้นโยบายประเภทเพิ่มหรือลดความเสี่ยงรายได้เกษตรกรโดยตรง เช่น
โครงการจำ�นำ�ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการประกันราคา ซึ่งนอกจากจะมีต้นทุนในการดำ�เนินการสูง
มากแล้วยังสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่การเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตอีก และเปลี่ยนไปใช้
นโยบายสร้างโอกาสในการหารายได้ให้เกษตรกรในที่ชัน การสนับสนุนการปลูกพืชชนิดอื่นที่
เหมาะสมกับพืน้ ทีช่ นั การสนับสนุนการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพือ่ กระจายความเสีย่ งด้านการตลาด
และลดการพึ่งพาวงจรพ่อค้าคนกลาง
มาตรการหนึ่งที่มีการปรับใช้มากในระดับสากลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและลดการปลูก
พืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ชันคือ การให้เงินอุดหนุนเกษตรกรในที่ชันที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพหรือต้องการกัน
พื้นที่เพื่ออนุรักษ์ป่า รักษาดิน หรือส่งเสริมทางเลือกทางการเกษตรที่ยั่งยืนจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
กว่า และดำ�เนินมาตรการช่วยเหลือไม่ให้เกษตรกรขาดรายได้ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน การดำ�เนิน
มาตรการอาจทำ�ผ่านการให้สินเชื่อ เช่น กองทุนสนับสนุนผ่านโครงการของ ธ.ก.ส. หรือ สหกรณ์ฯ
ที่เน้นการให้สินเชื่อกับเกษตรกรที่ต้องการกันพื้นที่บางส่วนเพื่อฟื้นฟูสภาพดินหรือปลูกพืชชนิดอื่นที่
ไม่ทำ�ลายสภาพดิน
การพัฒนาทางเลือกต่างๆ ในพื้นที่ชัน อาจมาจากการนำ�องค์ความรู้ที่มีอยู่จากหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมาใช้และต่อยอด นอกจากนี้ ภาครัฐจำ�เป็น
ต้องพัฒนาตลาดที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางมากนัก อาจมีการใช้
มาตรการทางภาษีในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) ช่วยกระจาย
สินค้าจากเกษตรกรในพื้นที่สูงสู่ตลาดที่มีความต้องการสินค้าโดยตรง
เนือ่ งจากยังมีเกษตรกรจำ�นวนไม่นอ้ ยทีเ่ ห็นว่า การขาดความเชือ่ มัน่ ในสิทธิก์ ารใช้ประโยชน์
จากที่ดินในระยะยาวทำ�ให้เกิดความลังเลในการพัฒนาพื้นที่หรืออนุรักษ์อย่างจริงจัง และทำ�ให้
ต้องการเร่งใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์แก่ตนมากที่สุดในระยะสั้น เช่น การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทน
การปลูกพืชผสมผสานหรือไม้ยืนต้น การหาทางออกเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนจึงมีความจำ�เป็นมากเช่นกัน
ทั้งนี้ เกษตรกรในพื้นที่ชันเองจำ�เป็นต้องตระหนักรู้ถึงผลต่อรายได้และปัญหาจากการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่ชัน และพยายามหาทางออกร่วมกัน การหาพันธมิตรจากภาครัฐ หรือ
องค์กรภายนอกจะเป็นจุดสำ�คัญที่จะมาช่วยเสริมเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ที่ดีกว่า
การอุดหนุนในช่วงเปลี่ยนผ่านและเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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คำ�ขอบคุณ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ ศ.ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร ที่ให้โอกาสทำ�งานวิจัยนี้ นายรัตน์ ครุฑนา ผู้แทน
สมาคมผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.น่าน สำ�หรับความรู้ ข้อมูล และการประสานงานอย่างดีเยี่ยมใน
พื้นที่ และนายวศิน โรจยารุณ สำ�หรับความช่วยเหลือทุกด้านตลอดการทำ�วิจัย
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