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การพัฒนาทางเลือกระบบเกษตรที่เหมาะสมเพื่อทดแทนการปลูกขาวโพดบนพื้นทีล่าดชนั 
โดยเกษตรกรมีสวนรวมของจังหวัดนาน 1 

 
สาวิตร มีจุย2 และพิชัย สุรพรไพบูลย3  

 
บทคัดยอ 

โครงการ “การพัฒนาทางเลือกระบบเกษตรที่เหมาะสมเพื่อทดแทนการปลูกขาวโพดบนพื้นที่ลาดชันโดย
เกษตรกรมีสวนรวมของจังหวัดนาน” มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจขอมูลเชิงพื้นที่ สถานการณการปลูกขาวโพดในที่ลาด
ชัน รวมทั้งขอมูลเศรษฐศาสตรและสังคมเกษตรกร ในพื้นที่ปลูกขาวโพดของอําเภอนานอย เวียงสา สันติสุข และปว 
เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดทางเลือกใหมทดแทนการปลูกขาวโพด โดยมีเครือขายภาคีในพื้นที่มีสวนรวมวิจัย  

ผลการจําแนกการใชประโยชนที่ดินจากขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 5 ระบบ TM (Thematic Mapper) 
มีรายละเอียด (resolution) 25 เมตรพบวา พื้นที่เกษตรกรรมที่ปลูกขาวโพดของเกือบทุกอําเภอเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 
2547 (อําเภอสันติสุข= +2.53%, เวียงสา = +2.96% และนานอย= +5.97%) ยกเวนเพียงอําเภอปว (-3.27%) 
นอกจากนี้พื้นที่ปาตางๆ ลดลงโดยเฉพาะพื้นที่ปาเสื่อมโทรม ซึ่งคาดวาถูกเปล่ียนเปนพื้นที่การเกษตร 

เกษตรกรมีรายไดหลักจากขาวโพดมานานเกิน 10 ปโดยใชความรูที่ถายทอดกันมาและ ใชแรงงานใน
ครอบครัวเปนหลัก สังคมเกษตรที่ปลูกขาวโพดยังมีการพึ่งพาอาศัยกัน และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น 
พื้นที่ปลูกสวนใหญไมมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากิน ไดผลผลิตอยูในชวง 550 – 1,300 กิโลกรัมตอไร และมีกําไร 2,000 – 
5,150 บาท/ไร ในขณะที่ตนทุนตอไร 1,100 – 3,500 บาท โดยมีคาใชจายปุยเคมีหวานหลังงอกมากที่สุด รองลงมา
คือปุยเคมีรองพื้น และสารกําจัดวัชพืช (แตเปนวัสดุเกษตรที่ใชบอยที่สุด) ผลกระทบตอระบบนิเวศเกษตรที่สําคัญคือ 
นกและสัตวปาหายไป วัชพืชมาก แหลงน้ําตื้นเขิน และน้ําใชไมได พื้นที่เพาะปลูกสวนใหญประสบกับภัยแลง การชะ
ลางหนาดินและไฟปา ในขณะเดียวกันสังคมชุมชน มีตนทุนการผลิตสูงขึ้น รายไดเพิ่มขึ้นแตหนี้สินเพิ่ม และพึ่งพาคน
อื่นมากขึ้น  
 ผลการวิเคราะหทางเลือกการเกษตรโดยสอบถามชุมชนในพื้นที่เปาหมาย ดวยวิธีกระบวนการลําดับชั้นเชิง
วิเคราะห (analysis hierarchy process: AHP) พบวา เกณฑตัดสินใจที่ทุกพื้นที่อําเภอกําหนดตรงกันคือ “ตลาด
และการรับซื้อ” สวนเกณฑ “ความยั่งยืนของทางเลือก” เปนเกณฑตัดสินใจที่ชุมชนทุกพื้นที่ไดเลือก ซึ่งสรุปผลไดวา 
“การทําเกษตรผสมผสานแนวเศรษฐกิจพอเพียง” เปนทางเลือกอันดับแรกที่ชุมชนในพื้นที่อําเภอเวียงสา สันติสุข
และปวใหความสําคัญเปนอันดับแรก และเปนอันดับสามในพื้นที่อําเภอนานอย ซึ่งไดตัดสินใจใหเปนทางเลือกที่
เหมาะสมสําหรับทดแทนการปลูกขาวโพดในที่ลาดชันของจังหวัดนาน 
 
 
1 เปนสวนหนึ่งของผลการศึกษาในโครงการวิจัย “การพัฒนาทางเลือกระบบเกษตรที่เหมาะสมเพื่อทดแทนการปลูกขาวโพดบนพื้นที่ลาด
ชันโดยเกษตรกรมีสวนรวมของจังหวัดนาน” ที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก เครือขายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่-ภาคเหนือตอนบน 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
2. สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 



 
การประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 5: พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนษุยชาต ิ

 

89

บทนํา 
 จังหวัดนานมีพื้นที่ทําการเกษตรปริมาณ 703,173 ไร (รอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด) สวนใหญเปนพื้นที่ไร
ในที่ลาดชันที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ซึ่งในป พ.ศ. 2549 มีพื้นที่ปลูกขาวโพด 310,387 ไร 
(รอยละ 45) และคาดวาป พ.ศ.2550 พื้นที่ปลูกจะเพิ่มขึ้นถึง 4 แสนไร เนื่องเพราะมีราคารับซื้อสูงถึง 5-7 บาทตอ
กิโลกรัม นอกจากนี้ กลุมธุรกิจพืชครบวงจรเครือเจริญโภคภัณฑ คาดการณวา ราคาขาวโพดอาจปรับสูงขึ้นถึง
กิโลกรัมละ 10 บาทในป พ.ศ. 2552  เนื่องจากทั่วโลกตองการใชขาวโพดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งในอุตสาหกรรม
อาหารสัตวและอุตสาหกรรมพลังงาน ในขณะเดียวกันสถานการณประเทศไทยที่ตองการใชขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้น
ในอัตรารอยละ 3.73 ตอป จากแนวโนมราคาขาวโพดที่สูงขึ้นดังกลาว อาจทําใหเกิดภัยพิบัติจากน้ําปาใหลหลาก
และน้ําทวมฉับพลันได เนื่องจากมกีารบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษที่เปนพื้นที่ตนน้ํามากขึ้น ดังในปพ.ศ. 2549 ที่ไดเกิดอุทก
ภัยครั้งใหญขึ้นในจังหวัดนาน กอความเสียหายทั้งตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจํานวนมาก ซึ่งเชื่อกันวามี
สาเหตุหนึ่งมาจากการตัดไมทําลายปา การแผวถาง เพื่อทําไรขาวโพดในที่ลาดชัน (http://www.prdnorth.in.th/ 
viewnews.php?ID=070618160725) 
 สวนศักยภาพการผลิตขาวโพดนั้นถือไดวา เปนพืชปลูกงายไมตองดูแล สรางรายไดสูง เกษตรกรไดเงินเร็ว
ภายใน 4 เดือนและมีตลาดรับซ้ือทั่วไป เกษตรกรไมตองลงทุนเอง เพียงแตไปกูเงินหรือรับปจจัยการผลิตจากพอคา
ทองถิ่นมาแลวหักคาใชจายหลังขายผลผลิต รวมทั้งมีบริษัทเมล็ดพันธุขาวโพดไดสงเสริมการปลูก โดยใหยืมปจจัย
การผลิตและรับซื้อโดยตรง จึงยากที่จะจูงใจใหเกษตรกรเปลี่ยนพืชปลูกอื่นได หรือแมแตลดพื้นที่ปลูก อยางไรก็ตาม
ผลการสํารวจพื้นที่ปลูกขาวโพดที่อําเภอสันติสุข (12-13 กันยายน 2550)พบวา ฝกขาวโพดเล็กลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบ
กับปพ.ศ.2549 ทั้งที่ใชพันธุและการจัดการเหมือนกัน แสดงวาเกษตรกรไดผลผลิตตอพื้นที่ลดลง ซึ่งเกษตรกร
แกปญหาโดยใสปุยเคมีเพิ่มขึ้น หรือไมก็ขยายหรือยายพื้นที่ปลูก ที่ทําใหเกิดการทําลายพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น 
 จากผลการประชุมจังหวัด (17-18 ตุลาคม 2550) (http://nan.doae.go.th/it/v405.pdf) รายงานวา 
สํานักงานเกษตรจังหวัดนานไดรับนโยบายใหหาแนวทางลดพื้นที่ปลูกขาวโพดตั้งแตป พ.ศ. 2551 เปนตนไป ซึ่งสนง.
เกษตรจังหวัดไดวิเคราะหจุดแข็งจุดออน (SWOT analysis) ของขาวโพดเลี้ยงสัตวและพืชทดแทนไดแก ยางพารา 
ชาอัสสัม ขาวโพดหวานและไผ แตติดปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษ ในกรณีปลูกไมยืนตนเศรษฐกิจดังกลาวแทน
ขาวโพด สวนการปลูกชาอัสสัมเพื่อผลิตเมี้ยงนั้นมีปญหาตลาดรับซื้อ ปจจุบันยังมีปญหาการนําขาวโพดเขาประเทศ
และราคาปจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้น จะสงผลใหการปลูกขาวโพดไมคุมทุนและลนตลาดได จึงตองการความรวมมือกัน
หาทางแกไขปญหาดังกลาว 
 โครงการวิจัยนี้ไดสํารวจขอมูลเชิงพื้นที่ในอําเภอที่ปลูกขาวโพดในที่ลาดชัน ขอมูลการปลูกและความ
คิดเห็นของเกษตรกรทั้งระบบการผลิตขาวโพด ตนทุน และแนวคิดทางเลือกสรางรายไดอื่นแทนขาวโพด เพื่อใชเปน
ฐานขอมูลเชิงประจักษในการตัดสินใจหาทางเลือกใหมที่เหมาะสม โดยใหทุกสวนเครือขายในพื้นที่ไดมีสวนรวม
กําหนดทางเลือกใหมของตนเอง 
 
วิธีดําเนินงาน 
 ไดดําเนินการสํารวจขอมูลเชิงพื้นที่จากภาพดาวเทียมและสอบถามขอมูลการปลูกขาวโพด ตนทุนและ
ทัศนคติของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดในที่ลาดชัน เพื่อใชเปนขอมูลเชิงประจักษในการชี้แจงใหเครือขายในพื้นที่ได
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ทราบและรวมกันกําหนดหาทางเลือกใหมเพื่อทดแทนขาวโพดในที่ลาดชัน ดวยวิธีกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห 
(Analysis Hierarchy Process: AHP) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
การสํารวจขอมูลเชิงพ้ืนที่ 
ใชวิธีการจําแนกการใชประโยชนพื้นที่ดิน (สิทธิเดช,2543 และ ศุทธินี, 2549) จากขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 5 
ระบบ TM (Thematic Mapper) ขนาดรายละเอียด (resolution) 25 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 4 อําเภอ ไดแก 
อําเภอนานอย เวียงสา สันติสุข และปว ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการปลูกขาวโพดมากที่สุดเรียงตามลําดับของจังหวัดนาน 
กลาวคือ Path Row ซึ่งเปนขอมูลที่บันทึกในป พ.ศ. 2547 และป พ.ศ. 2550 โดยมีวิธีดังนี้ 

1. การปรับแกขอมูลภาพเชิงตําแหนง (geometric correction) ซึ่งใช 2 วิธีรวมกันคือ การใชเทคนิค
การปรับแกโดยอาศัยระบบพิกัดแผนที่ (image rectification) และการใชเทคนิคการปรับแกโดยอาศัยภาพจาก
ดาวเทียม (image registration)  

2. การปรับปรุงคุณภาพขอมูล (image enhancement) ใชวิธีการสรางขอมูลภาพสีผสม เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพขอมูลภาพ ใหเกิดความชดัเจนและความแตกตางของทรัพยากรประเภทตางๆ 

3. การจําแนกรายละเอียดขอมูล (image classification) ใชการจําแนกรายละเอียดขอมูลโดย
แบงเปนการกําหนดประเภทการใชที่ดิน (land use assignment) และกรรมวิธีหลังการจําแนกขอมูลภาพ เพื่อชวย
ปรับปรุงขอมูลการใชประโยชนที่ดินรวมถึงทรัพยากรที่ดินและการเกษตรใหมีความสมบูรณและถูกตองเหมาะสมกับ
การใชงานมากขึ้น  
 
การสอบถามขอมลูการปลูกขาวโพด ตนทุนและทัศนคติของเกษตรกร 

ไดประชุมรวมกับอบต. กํานันผูใหญบานและกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวโพดในพื้นที่เปาหมาย โดยกําหนดไว 
20 หมูบานใน 4 อําเภอเปาหมายเพื่อชี้แจงจุดประสงค และขอความรวมมือในการสํารวจเชิงพื้นที่และสอบถาม
ขอมูล โดยไดสรางแบบสอบถามขอมูลและกําหนดใหสุมสัมภาษณผูนําเกษตรกรและเกษตรกรกาวหนาในอําเภอนา
นอย ปว เวียงสาและสันติสุข จํานวนทั้งส้ิน 400 ราย ทั้งนี้ไดกําหนดรายละเอียดการสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปใน
การปลูกขาวโพด วิธีการผลิตและตนทุนการผลิต ปญหาและอุปสรรค กิจกรรมสรางรายไดอื่นๆ ที่เกษตรกรเลือกทํา
ในกรณีไมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว การบํารุงรักษาความอุดมสมบูรณของดินตามความคิดของเกษตรกร และสิ่งที่
เปล่ียนแปลงไปในพื้นที่หลังจากปลูกขาวโพดมานานหลายป (ทั้งระบบนิเวศเกษตรและสังคมเกษตรกร) 

 
การวิเคราะหทางเลือกทดแทนขาวโพดในที่ลาดชันโดยเครือขายในพื้นมีสวนรวม ดวยวิธีกระบวนการ
ลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analysis Hierarchy Process: AHP) 

ไดเชิญผูแทนในพื้นที่ที่มีบทบาทหนาที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการปลูกขาวโพดของเกษตรกรไดแก ผูนํา
เกษตรกร กรรมการองคการบริหารสวนตําบล และเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรอําเภอและ
จังหวัด เนื่องเพราะจะสรางความเปนไปไดของการพัฒนาใหเกิดการปฏิบัติไดจริง ดังนี้ 
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จํานวนคนจากเครือขายในพื้นที่ที่เขาประชุม อําเภอเปาหมาย 

ในจังหวัดนาน ผูนําเกษตรกร องคการบริหารสวนตําบล สํานักงานเกษตร 
อําเภอนานอย 23 4 8 
อําเภอเวียงสา 27 8 13 
อําเภอสันติสุขและปว 41 2 7 

รวม 91 14 28 
 
ไดดําเนินการประชุม 3 แหง ดังนี้  
• ในวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ประชุมที่หองประชุมชุมชน ของวัดโปงคํา บานโปงคํา ตําบลดูพงษ 

อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน (ผูเขาประชุมจากอําเภอสันติสุขและปว) 
• ในวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ประชุมที่หองประชุมขององคการบริหารสวนตําบลอายนาไลย อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนาน (ผูเขาประชุมเฉพาะอําเภอเวียงสา)  
• ในวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ประชุมที่หองประชุมของสํานักงานเกษตรอําเภอนานอย อําเภอนา

นอย จังหวัดนาน (ผูเขาประชุมเฉพาะอําเภอนานอย) 
 ผูเขาประชุมรวมกันกําหนดทางเลือกและเกณฑตัดสินใจในพื้นที่อําเภอเปาหมาย โดยเรียงลําดับความ
คิดเห็นจากมากไปนอย และรวมกันใหคะแนนความสําคัญของการเปรียบเทียบระหวางเกณฑตัดสินใจ และระหวาง
ทางเลือกในแตละเกณฑ ซึ่งคณะผูวิจัยไดจัดทําโปรแกรมการคํานวณน้ําหนักความสําคัญของการตัดสินใจอยูในรูป
ไฟล Excel และแสดงผลการวิเคราะหทางเลือกใหผูเขาประชุมไดทราบหลังจากเสร็จส้ินการใหคะแนน ทําใหผูเขา
ประชุมเกิดการยอมรับในวิธีการวิเคราะหนี้ และเห็นวา เปนวิธีการทําประชาคมที่เหมาะสม รวดเร็ว ไมมีอคติลําเอียง 
ซึ่งดีกวาวิธีการประชุมประชามติที่ผานมา 
 
ผลการวิจัย 
ผลการเปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดินระหวางป พ.ศ. 2547 กับป พ.ศ.2550 
 ลักษณะพื้นที่ปาไมในอําเภอที่สํารวจระหวางในป พ.ศ. 2547 และป พ.ศ. 2550 พบวาพื้นที่สวนใหญเปน
พื้นที่ปาไมเบญจพรรณ โดยอําเภอเวียงสามีพื้นที่ปาเบญจพรรณมากที่สุด (รอยละ 37.93 และ 37.74) สําหรับ
อําเภอนานอย (รอยละ 26.04 และ 22.71) สวนอําเภอสันติสุขมีพื้นที่ปาเส่ือมโทรมมากที่สุด (รอยละ 24.47) สําหรับ
อําเภอปวพบวายังมีพื้นที่ปาดิบเขามากที่สุด (รอยละ 36.53 และ 32.65) 
 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ระหวางป พ.ศ. 2547 กับ ป พ.ศ. 2550 พบวา อําเภอนา
นอย มีพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 4.37 โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกขาวโพดเพิ่มขึ้นรอยละ 5.97 สวนพื้นที่ปาไมลดลง
รอยละ 4.36 สวนอําเภอสันติสุขมีพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.95 โดยพื้นที่ปลูกขาวโพดเพิ่มขึ้นรอยละ 2.53 
ในขณะที่พื้นที่ปาไมลดลงรอยละ 1.35 
 เปนที่สังเกตวาอําเภอเวียงสามีพื้นที่เกษตรกรรมลดลงรอยละ 6.12 และอําเภอปวมีพื้นที่เกษตรกรรมลดลง
รอยละ 2.24 ซ่ึงคาดวาเกิดจากการแปรผลจากภาพดาวเทียมที่เกิดจากพื้นที่เพาะปลูกยังไมไดไถเตรียมดิน ทําใหคา
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ภาพรวมเหมือนวามีพื้นที่เกษตรลดลง แตเมื่อแยกประเภทการใชประโยชนที่ดินทางการเกษตรแลวพบวา อําเภอ
เวียงสาพื้นที่ปลูกขาวโพดเพิ่มขึ้นรอยละ 2.96 แตพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้นรอยละ 6.14 และอําเภอปวมีพื้นที่ปาไมมีพื้นที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.39 ที่คาดวาเกิดจากชุมชนรวมอนรัุกษพื้นที่ปาไม 
 
ผลการสอบถามขอมูลเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดในที่ลาดชัน 

เกษตรกรในอําเภอเวียงสาและนานอยสวนใหญมีประสบการณปลูกนานกวา 20 ป สวนเกษตรกรในอําเภอ
สันติสุขและปวสวนใหญมีประสบการณอยูในชวง 1-10 ป ซึ่งเกษตรกรทุกพื้นที่ไดรับความรูการปลูกขาวโพดโดยการ
บอกสืบกันมา  

 เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกขาวโพด 7-40 ไรตอราย และเปนพื้นที่ใชมานานเกิน 10 ป โดยเฉพาะอําเภอเวียงสา
และนานอย ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดไมมีเอกสารสิทธิ์ที่ทํากิน หากพื้นที่เพาะปลูกไมพอ เกษตรกรจะขอใชจากผูอื่นหรือขอเชา 
และมีการเปดพื้นที่ใหมบางสวน  

การปลูกขาวโพดของเกษตรกรใชแรงงานในครอบครัว หากไมพอจะชวยเหลือกันในหมูบาน สวนวัสดุ
การเกษตรที่ใชมากที่สุดคือ ปุยเคมีหวานหลังงอกสูตร 46-0-0 รองลงมาคือ ปุยเคมีรองพื้นสูตร 16-20-0 หรือ 15-15-
15 และสารกําจัดวัชพืช ตามลําดับ แตวัสดุเกษตรที่ใชบอยที่สุดคือ สารเคมีกําจัดวัชพืช รองลงมาคือ สารเคมี
ปองกันวัชพืชงอก 

เกษตรกรเห็นวา ตนทุนการปลูกขาวโพดในปจจุบันสูงขึ้น (1,100-3,500 บาท/ไร) ซึ่งเกิดจากราคาปุยและ
สารเคมี รวมทั้งเมล็ดพันธุมีราคาเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคารับซื้อไมแนนอน สวนผลผลิตตอพื้นที่ประมาณ 550-1,300 
กก./ไร ขึ้นอยูกับอายุใชงานของพื้นที่ปลูก จึงจําเปนตองขยายพื้นที่ปลูก ซึ่งสวนใหญยอมรับวาเกิดการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศเกษตรคือ ความอุดมสมบูรณของดินลดลง และมีโรค แมลงระบาดมากขึ้น  
 เหตุผลที่เกษตรกรคิดวาปลูกขาวโพดดีกวาพืชอื่นคือ ปลูกงาย ตลาดแนนอน ซื้อวัสดุการเกษตรงาย และ
ราคาดีกวา ซึ่งควรใชเปนเงื่อนไขหนึ่งในการกําหนดทางเลือกการเกษตรที่จะทดแทนขาวโพดเลี้ยงสัตว อาจกลาวได
วา สวนใหญยังตองการปลูกขาวโพดอยู หากแตอยูในเงื่อนไขอนุรักษดินและทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น โดย
ทางเลือกใหมควรจะ ราคาดี ปลูกงาย ไดสินเชื่อปจจัยการผลิต ไดเงินรวดเร็ว ไมมีปญหาตลาดรับซื้อ และมีอนาคต
การผลิตที่สรางความมั่นใจได  

เกษตรกรทั้งหมดมีรายไดเล็กนอยจากผลผลิตเกษตรอื่นๆ แตมีบางรายเริ่มมีรายไดจากการปลูกไมผลและ
ยางพารา เล้ียงสัตว (เปด/ไก, ปลา) หัตถกรรมและสิ่งทอ ทั้งนี้คาใชจายในครัวเรือนสวนใหญอยูในชวง 1,000-5,000 
บาท/เดือน โดยจะใชไปกับคาสาธารณูปโภค และการศึกษาบุตรเปนหลัก รองลงมาเปนการใชหนี้เงินกู และลงทุน
ประกอบอาชีพตามลําดับ 

สวนใหญมีรายไดที่สําคัญจากพืชที่ปลูกเชิงเขาคือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว สวนขาวไรปลูกเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนไดไมครบป ตองซื้อขาวจากตลาดในชวงเดือนที่เหลือ  นอกจากนี้มีรายไดจากการรับจางแรงงานทั่วไป และ
หัตถกรรมพื้นบาน แตไมพอกับคาใชจาย 

ผลกระทบตอระบบนิเวศเกษตรในพื้นที่ปลูกขาวโพดมานานคือ นกและสัตวปาหายไปเปนลําดับแรก 
รองลงมาคือ โรคแมลงระบาดมากขึ้น เสนทางน้ําตื้นเขิน ผลผลิตลดลง และแหลงน้ําใชไมได ตามลําดับ สําหรับ
ผลกระทบทางสังคมคือ ตนทุนเพิ่มขึ้น มีรายไดเพิ่มแตหนี้สินเพิ่ม และพึ่งพาคนอื่นมากขึ้น สวนผลกระทบจาก
ธรรมชาติคือ ภัยแลง หนาดินเสื่อมโทรม และไฟปา  
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 เกษตรกรสวนใหญยังตองการปลูกขาวโพดอยู หากแตอยูในเงื่อนไขอนุรักษดินและทรัพยากรธรรมชาติมาก
ขึ้น ถามีพืชทางเลือกใหมควรจะ ราคาดี ปลูกงาย ไดสินเชื่อปจจัยการผลิต ไดเงินรวดเร็ว ไมมีปญหาตลาดรับซื้อ 
และมีอนาคตการผลิตที่สรางความมั่นใจได  
 ความคิดเห็นของเกษตรอําเภอในพื้นที่เปาหมายมีความคิดเห็นตรงกันวา ควรปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
เชนเดิม หรือเปล่ียนเปนปลูกยางพารา มากกวาปลูกพืชอื่น แตหากไมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ก็จะสนับสนุนใหสราง
รายไดดวยการปลูกไมเศรษฐกิจอื่น พืชผัก เล้ียงสัตว และรับจางแรงงาน 
 
ผลการวิเคราะหการตัดสินใจทางเลือกใหมทดแทนขาวโพดในที่ลาดชัน  
 จากผลการวิเคราะหทางเลือกการเกษตรที่เหมาะสมของพื้นที่อําเภอนานอย (ตารางที่ 1) สรุปไดวา 
ทางเลือกปลูกยางพาราทดแทนในพื้นที่ปลูกขาวโพดในที่ลาดชัน มีน้ําหนักความสําคัญสูงสุด (= 0.501) รองลงมา
ไดแกการปลูกไมเศรษฐกิจ ทําเกษตรผสมผสานและปลูกไมผลปลอดสารเคมีตกคาง (0.270, 0.146, และ 0.069 
ตามลําดับ) ซึ่งหนวยราชการในพื้นที่เชน สํานักงานเกษตรอําเภอ และองคการบริหารสวนตําบล อาจจะใชอางอิง
เปนขอมูลวิชาการ เพื่อเปนแผนงานและนโยบายของหนวยงานก็ได นอกจากนี้อาจหยิบยกทางเลือกบางสวนไปใช
ปฏิบัติไดเพราะถือวาเปนประชามติของบุคคลในพื้นที่ อยางไรก็ตามอาจพิจารณารวมกับประเด็นสําคัญอื่นๆ เชน 
นโยบายของภาครัฐ ความรวมมือกันของเครือขายในพื้นที่ เปนตน 
 
ตารางที่ 1 คาน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ และของทางเลือกตางๆเพื่อทดแทนการปลูกขาวโพดในที่ลาดชัน ตาม
เกณฑตัดสินใจ ของพื้นที่อําเภอนานอย จังหวัดนาน  
 

การวิเคราะหเชิงลําดับช้ัน (AHP) ในพื้นที่อําเภอนานอย จังหวัดนาน 
ทางเลือกที่ผูเขาประชุมรวมกําหนดไว *  

เกณฑการตัดสินใจ Wt 
1 2 3 4 

ตลาดและการรับซื้อ 0.546 0.511 0.273 0.147 0.069 
ความสนับสนุนจากภาครัฐในปจจัยพื้นฐาน 0.234 0.479 0.265 0.146 0.069 
ความยั่งยืนของทางเลือก 0.152 0.517 0.266 0.147 0.070 
ความรูความสามารถในการปฏิบัติ 0.069 0.458 0.261 0.163 0.072 

ลําดับน้ําหนักความสําคัญเฉล่ียของทางเลือก 0.501 0.270 0.148 0.069 
หมายเหตุ: * ทางเลือกที่กําหนดไวไดแก 1. ปลูกยางพารา 2. ปลูกไมเศรษฐกิจ (สัก ไผ ตะกูยักษ)  3. ทําเกษตร
ผสมผสานแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ 4. ปลูกไมผลปลอดภัยสารพิษตกคาง (เงาะ ลองกอง) Wt = น้ําหนัก
ความสําคัญของเกณฑ (factor weight) 
 
 ผลการวิเคราะหทางเลือกการเกษตรของพื้นที่อําเภอเวียงสา (ตารางที่ 2) จะเห็นวา การทําเกษตร
ผสมผสานแนวเศรษฐกิจพอเพียง เปนทางเลือกที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงสุด (= 0.481) ที่ผูเขาประชุมเห็นวาสมควร
ทดแทนการปลูกขาวโพดในที่ลาดชัน รองลงมาไดแกการปลูกไมเศรษฐกิจ(ยางพารา) ปลูกขาวไรและไมใชสอยแซม
ขาวโพด และลดพื้นที่ปลูกขาวโพดโดยเพิ่มผลผลิตและบํารุงดิน (0.278, 0.149, และ 0.079 ตามลําดับ) ทั้งนี้อาจ
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ตองสอบถามรายละเอียดของรูปแบบการทําเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับพื้นที่อําเภอเวียงสาอีกครั้งหนึ่ง 
นอกจากนี้อาจใชรูปแบบผสมผสานกับทางเลือกอื่นๆเขาดวยกันก็นาจะเปนไปไดในเงื่อนไขทดแทนกิจกรรมปลูก
ขาวโพดในที่ลาดชัน 
 จากผลการวิเคราะหทางเลือกการเกษตรของพื้นที่อําเภอสันติสุขและปว (ตารางที่ 3) จะเห็นวา การทํา
เกษตรผสมผสานแนวเศรษฐกิจพอเพียง เปนทางเลือกที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงสุด (= 0.480) เชนเดียวกับผลการ
ประชุมที่อําเภอเวียงสา รองลงมาไดแก การปลูกไมเศรษฐกิจ (ยางพารา) ปลูกขาวไรและไมใชสอยแซมขาวโพด และ
ลดพื้นที่ปลูกขาวโพดโดยเพิ่มผลผลิตและบํารุงดิน (0.271, 0.162, และ 0.077 ตามลําดับ)  
 การใหคะแนนความสําคัญของเกณฑโดยกลุมเกษตรกรที่เขาประชุมครั้งนี้ จําเปนตองปรับใหเกิดความ
เขาใจงายๆ โดยไดกําหนดใหคะแนน 1 และ 5 แทนความหมายสําคัญนอยและมากตามลําดับ สวนคะแนน 3 เปน
ความหมายสําคัญเทากัน เนื่องดวยเกษตรกรจะเขาใจและสามารถพิจารณาใหคะแนนไดดีกวา วิธีการกําหนด
คะแนนอยางละเอียด 1-5 หรือ 1-9 อีกทั้งยังเปนวิธีที่รวดเรว็ ไมเบื่อหนายกับการใหคะแนนความสําคัญ  
 
ตารางที่ 2 คาน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ และของทางเลือกตางๆเพื่อทดแทนการปลูกขาวโพดในที่ลาดชัน ตาม
เกณฑตัดสินใจ ของพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  
 

การวิเคราะหเชิงลําดับช้ัน (AHP) ในพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
ทางเลือกที่ผูเขาประชุมรวมกําหนดไว *  

เกณฑการตัดสินใจ Wt 
1 2 3 4 

ตลาดและการรับซื้อ 0.498 0.493 0.280 0.147 0.081 
ความยั่งยืนของทางเลือก 0.252 0.461 0.279 0.151 0.075 
ความรูความสามารถในการปฏิบัติ 0.166 0.484 0.275 0.158 0.083 
ความสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ 0.084 0.472 0.277 0.143 0.077 

ลําดับน้ําหนักความสําคัญเฉล่ียของทางเลือก 0.481 0.278 0.149 0.079 
หมายเหตุ: * ทางเลือกที่กําหนดไวไดแก 1. ทําเกษตรผสมผสานแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2. ปลูกไมเศรษฐกิจ 
(ยางพารา)แซมขาวโพด  3. ปลูกขาวไรและไมใชสอยแซมขาวโพด และ 4. ลดพื้นที่ปลูกขาวโพดโดยเพิ่มผลผลิตและ
บํารุงดิน  Wt = น้ําหนักความสําคัญของเกณฑ (factor weight) 
 
 ผลการวิเคราะหทางเลือกการเกษตรที่เหมาะสมในอําเภอเปาหมายทั้ง 4 อําเภอจะเห็นวา “ตลาดและการ
รับซื้อ” เปนเกณฑตัดสินใจอันดับแรกของผูเขาประชุมที่เลือกไว และใหความสําคัญของ “ความยั่งยืนของทางเลือก” 
เปนเกณฑตัดสินใจที่สําคัญประเด็นหนึ่งที่เหมือนกัน นอกจากนี้ทางเลือก “ทําเกษตรผสมผสานแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง” มีความสําคัญเปนอันดับแรกของผูเขาประชุมในอําเภอเวียงสา สันติสุขและปว และเปนอันดับสามในพื้นที่
อําเภอนานอย (ตารางที่ 1และ 2) ซึ่งอาจถือไดวาเปนทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกขาวโพดในอําเภอเปาหมาย  
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ตารางที่ 3 คาน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ และของทางเลือกตางๆเพื่อทดแทนการปลูกขาวโพดในที่ลาดชัน ตาม
เกณฑตัดสินใจ ของพื้นที่อําเภอสันติสุขและปว จังหวัดนาน  
 

การวิเคราะหเชิงลําดับชั้น (AHP) ในพื้นที่อําเภอสันติสุขและปว จังหวัดนาน 
ทางเลือกที่ผูเขาประชุมรวมกําหนดไว *  

เกณฑการตัดสินใจ Wt 
1 2 3 4 

ตลาดและการรับซื้อ 0.503 0.482 0.269 0.170 0.078 
ความยั่งยืนของทางเลือก 0.265 0.469 0.273 0.150 0.072 
มีตัวอยางความสําเร็จที่ชัดเจน 0.161 0.497 0.280 0.150 0.073 
ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ 0.071 0.461 0.257 0.169 0.088 

ลําดับน้ําหนักความสําคัญเฉล่ียของทางเลือก 0.480 0.271 0.162 0.077 
หมายเหตุ: * ทางเลือกที่กําหนดไวไดแก 1. ทําเกษตรผสมผสานแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2. ปลูกไมเศรษฐกิจ 
(ยางพารา)แซมขาวโพด  3. ปลูกขาวไรและไมใชสอยแซมขาวโพด และ 4. เพิ่มผลผลิตขาวโพด โดยการลดพื้นที่และ
บํารุงดินในแปลงที่เหลือ Wt = น้ําหนักความสําคัญของเกณฑ (factor weight) 
 
 ในกลุมทางเลือกที่เกษตรกรไดเลือกไวนั้น มีทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจคือ “การปลูกยางพารา” ที่ควรนํา
มารวมเปนกิจกรรมหนึ่งใน“การทําเกษตรผสมผสานแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ของจังหวัดนาน โดยมีหตุผลที่วา “การ
ปลูกยางพารา” เปนทางเลือกที่เกษตรกรเลือกเปนอันดับแรกในพื้นที่อําเภอนานอยซึ่งมีการปลูกขาวโพดในที่ลาดชัน
มากที่สุด สวนความคิดเห็นในพื้นที่อําเภอที่เหลือ (อําเภอเวียงสา สันติสุขและปว) ก็พบวาไดรับเลือกเปนลําดับที่สอง 
รองจาก “การทําเกษตรผสมผสาน” อยางไรก็ตามเกษตรกรไมตองการปลูกยางพาราอยางเดียว แตตองการทํา
การเกษตรอื่นๆ ดวยเพื่อเปนรายไดใหครอบครัวตลอดป แตไมรูจะทําอะไร และอยากจะใหภาครัฐ ไดชวยหากิจกรรม
การเกษตรที่เหมาะสมในชวงตนยางที่ยังไมใหผลผลิต (ชวง5-6 ปแรกหลังปลูก) อยางไรก็ตาม จําเปนตองสอบถาม
รายละเอียดของรูปแบบการทําเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอาจใชรูปแบบผสมผสานกับ
ทางเลือกอื่นๆเขาดวยกัน ก็นาจะเปนไปไดในเงื่อนไขทดแทนกิจกรรมปลูกขาวโพดในที่ลาดชัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการเปรียบเทียบขอมูลเชิงพื้นที่ระหวางป พ.ศ. 2547 กับพ.ศ. 2550 จะเห็นไดวา พื้นที่ปลูกขาวโพดไร
ในทุกอําเภอเปาหมายเพิ่มขึ้น (รอยละ 3-6) ในขณะที่พื้นที่ปาไมที่เปนปาเบญจพรรณลดลง  

เกษตรกรใชพื้นที่ลาดชันปลูกขาวโพดนานเกิน 10 ป โดยใชความรูที่ถายทอดกันมาและใชแรงงาน
ครอบครัวเปนหลัก ผลผลิตขาวโพดอยูในชวง 550 – 1,300 กิโลกรัมตอไร มีตนทุนตอไร 1,100 – 3,500 บาท ซึ่งเปน
คาใชจายปุยเคมีหวานหลังงอกมากที่สุด รองลงมาคือปุยเคมีรองพื้น และสารกําจัดวัชพืช (เปนวัสดุเกษตรที่ใชบอย
ที่สุด) เกษตรกรทราบดีวาการปลูกขาวโพดในที่ลาดชันมีผลกระทบตอระบบนิเวศเกษตร และปจจุบันมีตนทุนการ
ผลิตสูงขึ้นด านปจจัยการผลิต 
 ผลการวิเคราะหทางเลือกใหมทดแทนขาวโพดโดยใหเครือขายในพื้นมีสวนรวมตามขั้นตอนของวิธี
กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analysis Hierarchy Process: AHP) จะเห็นวา เกณฑตัดสินใจของทุกอําเภอ
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เปาหมายที่ตรงกันคือ “ตลาดและการรับซื้อ” และ “ความยั่งยืนของทางเลือก” และในที่สุดไดผลการวิเคราะห
ทางเลือกที่ตรงกันคือ “การทําเกษตรผสมผสานแนวเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเปนทางเลือกอันดับแรกที่ผูเขาประชุมใน
อําเภอเวียงสา สันติสุขและปวใหความสําคัญ และเปนอันดับสามในพื้นที่อําเภอนานอย อาจสรุปไดวา สวนราชการ
ในพื้นที่สามารถนําไปพัฒนาเปนนโยบายแกไขปญหาการปลูกขาวโพดในพื้นที่ลาดชันได อยางไรก็ดีควรมีการ
สอบถามรายละเอียดของรูปแบบของการเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง และควรอยูภายใต
เงื่อนไขที่ตองไปทดแทนการปลูกขาวโพดในที่ลาดชัน เนื่องดวยรูปแบบเกษตรผสมผสานมีความหลากหลาย ขึ้นอยู
กับเงื่อนไขตางๆ ทั้งศักยภาพสภาพพื้นที่ ความพรอมในการจัดการของเกษตรกร ตลาดและการสนับสนุนจากภาครัฐ 
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