
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยบริบทการแข็งขันเพ่ือเข้าสู่ประชาอาเซียนของพืชผักเศรษฐกิจในภาคเหนือ

   และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. โครงการวิจัย  วิจัยบริบทการแข็งขันเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของพืชผักเศรษฐกิจใน

   ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  กิจกรรม  วิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของผักเศรษฐกิจภาคเหนือรองรับการเปิดตลาด 

     อาเซียน 

3. ชื่อการทดลอง  การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของข้าวโพดฝักอ่อน 

          ชื่อการทดลอง    Analysis of the competitiveness of Baby corn  
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  นางกัลยา  เกาะกากลาง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 

ผู้ร่วมงาน                  นางจิดาภา  สุภาผล      สังกัด สถาบันวิจัยพืชสวน1/  

     นางวิสุทธิดา ศรีดวงโชติ สังกัด กองแผนงานและวิชาการ2/ 

5. บทคัดย่อ 

 การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของข้าวโพดฝักอ่อนโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด

ฝักอ่อนในจังหวัดล าปาง  พ้ืนที่ต าบลบ้านขอ อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง จ านวน 53 ครัวเรือน 

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายอยู่ในช่วงอายุ ช่วงอายุ 48-58 ปี การศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา มี

ทั้งการผลิตพ้ืนที่นา และพ้ืนที่ไร่ ลักษณะดินที่ปลูกเป็นดินร่วนปนทราย ลักษณะพ้ืนที่เพาะปลูกเกษตรกร

จะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนบนที่ราบมากกว่าที่ราบเชิงเขา แหล่งน้ าที่ใช้จะเป็นน้ าตามธรรมชาติ (คลอง) และ

จากน้ าฝน โดยเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ซื้อมาจากบริษัทเอกชน  การใส่ปุ๋ยเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีเพ่ือเร่งการ

เจริญเติบโตสูตร 16-20-0 และปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต  ได้ผลผลิตรวม 301-400 

กิโลกรัมต่อไร่ ด้านการป้องกันก าจัดศัตรูพืชเกษตรกรไม่ประสบปัญหาด้านโรคพืชและแมลงศัตรูพืชที่มี

ผลกระทบต่อการท าให้ผลผลิตลดลง ด้านวัชพืชมีการใช้ยาก าจัดวัชพืชกรัมม๊อกโซนฉีดพ่นแปลงหลังปลูก

เป็นการคลุมเมล็ดวัชพืชไม่ให้งอก เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตโดยผ่านพ่อค้าคนกลางและพ่อค้าคนกลาง

เป็นตัวก าหนดราคารับซื้อ เกษตรกรขายได้ราคา 21-25 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งผลผลิตมีมากที่สุดคือเดือน

มกราคมถึงกุมภาพันธุ์ 

 

 



 

 

 
1/สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900 
2/กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900    

6. ค าน า  

  ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะต้องท าสัญญาเปิดตัวเข้าอยู่ในระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 (AEC) โดยจะต้องมีการ 1. เปิดเสรีการค้าสินค้า 2. เปิดเสรีการค้าบริการ 3. เปิดเสรีการลงทุน 4. เปิด

 เสรีแรงงานฝีมือ ซึ่งประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวให้ทั้ง 4 ข้อ มีมาตรฐานและคุณภาพ เพ่ือป้องกันการ

 คุกคามทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการคุกคามทางการเกษตร ที่ประเทศไทยยึดเป็นอาชีพหลักของ

 เกษตรกรเกือบทั้งประเทศไทย  

   การเตรียมความพร้อมด้านสินค้าเกษตรจะต้องศึกษาข้อมูลเพ่ือสรุปวิเคราะห์ 2 ด้าน คือ 1. ด้าน

 แรงจูงใจให้ผลิต (Attractiveness) 2. ด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ก า ร

 วิเคราะห์ด้านแรงจูงใจให้ผลิต จะศึกษาหาข้อมูล มูลค่าการน าเข้า-การส่งออก ทั้งของประเทศไทย และ

 ของประเทศอาเซียน ส่วนการวิเคราะห์ด้านความสามารถในการแข่งขัน จะศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

 13/16 ด้าน คือ 1. ผลิตภาพหรือคุณภาพ 2. ต้นทุนการผลิต 3. ภูมิอากาศ-ภูมิประเทศ 4. การวิจัยและ

 พัฒนา 5. ความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยี 6. การยอมรับของตลาด 7. ส่วนแบ่งการตลาด 8. นโยบาย

 ภาครัฐ 9. มาตรฐาน 10. โครงสร้างการผลิต 11. โลจิสติกส์ 12. การชลประทาน และ 13. ทรัพยากร

 มนุษย์หรือแรงงาน /14. การเข้าถึงแหล่งข้อมูลของเกษตรกร 15. การสนับสนุนการปลูก-ผลิต 16. การ

 สร้างมูลค่าเพ่ิม   

  พืชผักเศรษฐกิจที่ส าคัญของเกษตรกรในภาคเหนือ เช่น  หอมหั วใหญ่  หอมแดง กระเทียม 

 ข้าวโพด ฝักอ่อน  และ พริก แหล่งปลูกที่ส าคัญอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน 

 แพร่ น่าน จาก ข้อมูล สถานการณ์การผลิตข้าว พืชไร่  พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้น จังหวัดล าปาง พบว่า 

 จังหวัดล าปาง  มีพ้ืนที ่ ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน 610 ไร่ผลผลิตเฉลี่ย 881 กิโลกรัมต่อไร่   ผลผลิตรวม 

 537 ตัน มีมูลค่าผลผลิต  12 ล้าน บาท (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) แต่ปัญหาการผลิตข้าวโพดฝัก

 อ่อนที่ส าคัญมีหลายด้านและเป็น ลูกโซ่จะต้องแก้ไขหลายด้านพร้อมกัน เช่น ต้นทุนการผลิตสูง 

 เนื่องจากเกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตยังไม่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่ า ส่ งผลกระทบทั้งคุณภาพ

 ผลผลิตและต้นทุนการผลิต  อย่างไรก็ตามข้าวโพดฝักอ่อนยัง เป็ น พื ช ที่ เก ษ ต รก ร ไท ย ป ลู ก แ ล ะ มี



 ประสบการณ์การปลูกมานาน ดังนั้น การศึกษาศักยภาพการแข่งขันข้าวโพด ฝักอ่อน โดยครอบคลุมใน

 ทุกขั้นตอนตั้งแต่ระดับความน่าสนใจหรือแรงจูงใจผลิตและบริโภคพืชผักสินค้า และ ความสามารถใน

 การแข่งขันทุก ๆ ด้าน  จะท าให้วิเคราะห์ผลกระทบในเรื่องต่างๆ และวิจัยและพัฒนาอย่างไรเพื่อ แ ก้ ไ ข 

 จึงเป็นแนวทางที่สามารถเตรียมความพร้อมของข้าวโพดฝักอ่อนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

 เศรษฐกิจอาเซียน 

 

 

 

 

7. วิธีด าเนินการ                           

  - สิ่งที่ใช้ในการทดลอง  

   1. แปลงเกษตรกรแหล่งปลูก  

  2. ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต 

  3. ข้อมูล แผนที่ในจังหวัดที่ต้องส ารวจและเครื่องมือตรวจวัดพิกัดเพ่ือหาต าแหน่งอ้างอิงข้อมูล  

    จปฐ ของจังหวัด 

4. โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ทางสถิติ 

 - แบบและวิธีการทดลอง 

  1. แบบส ารวจ 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์และค่าทางสถิติ 

 - วิธีด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

  1.1 รวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) 

  1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

   1.2.1  วิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) 

     โดยจัดท าตารางข้อมูล/กราฟ เพ่ือบรรยายให้ทราบถึงประเด็นต่างๆท่ีศึกษา 

   1.2.2  วิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis)  

     โดยใช้ความรู้ทางสถิติและเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบรรยาย สนับสนุน การวิเคราะห์เชิง 

     พรรณนา 

ขั้นตอนและวิธีในการวิจัย 

  2.1 ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 



   2.1.1 รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านกายภาพ (แผนที่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์และอาณาเขตของ

 พ้ืนที่แหล่งน้ า ระบบชลประทาน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา แปลงปลูก ฯ) ชีวภาพ (พืช พันธุ์ พ้ืนที่ปลูกใช้สอย

 ความหนาแน่น ผลผลิต การกระจายผลผลิต ระบบการเกษตร โรคและแมลงศัตรู การใช้แรงงาน ฤดูกาล

 ผลิต จ านวนรอบการปลูก ความสัมพันธ์ของผักเศรษฐกิจกับพืชอ่ืนๆ) เศรษฐกิจ (ต้นทุน รายได้ ระบบ

 การตลาด อาชีพนอกเกษตร ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ปัจจัย สภาวะการผลิตในแต่ละแหล่งฯ)  และสังคม (ประชากร 

 การศึกษา สาธารณสุข การรวมกลุ่ม การจัดตั้งสหกรณ์ ประเภทของพ้ืนที่) ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ 

  2.1.2 จัดท าแบบสอบถามและด าเนินการทดสอบแบบสอบถามในเรื่องต่างๆ เช่น ครอบครัว และ 

        แรงงาน พืชหลักและพืชรองที่ใช้ประกอบอาชีพ รายได้หลัก รายได้รอง ปัจจัยการผลิต งบประมาณท่ีใช้ผลิต 

        และ/หรือใช้ด ารงชีพ แหล่งจ าหน่ายผลผลิตและผลตอบแทน หลักการที่ใช้ในการผลิต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

    2.1.2.1 ข้อมูลเกษตรกร 

     1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

     2. ข้อมูลสภาพของสวน/แปลงผลิต 

     3. ข้อมูลการผลิต 

     4. ข้อมูลการตลาด 

     5. ข้อมูลต้นทุนการผลิต 

    2.1.2.2 ข้อมูลผู้ประกอบการหรือแปรรูปพืชผักเศรษฐกิจ 

      1. ข้อมูลทั่วไป 

      2. ข้อมูลการผลิต/จัดหา 

     3. ข้อมูลการสร้างคุณค่าให้ผลผลิต 

    4. ข้อมูลการเคลื่อนย้ายผลผลิต 

    5. ข้อมูลการดูแลรักษาระหว่างพักผลผลิต 

    6. ข้อมูลการเจรจาให้ลูกค้าสนใจผลผลิต/แปรรูป 

    7. ข้อมูลการส่งผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภค 

    8. ข้อมูลการส ารวจความชอบของผู้บริโภคต่อผลผลิต 

    9. ข้อมูลการปรับปรุง/ปรับแก้ให้ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้น 

    10.ข้อมูลต้นทุนการผลิต 

    11.ข้อมูลปัญหาการผลิตพืชผักเศรษฐกิจ/ผลิตภัณฑ์ 

  2.1.3 ปรับปรุงแบบสอบถาม เช่น ค าถามที่เกษตรกรไม่อยากตอบหรือไม่ไว้วางใจผู้ถามหรือใช้

 เวลามากไป 



  2.1.4 ก าหนดสุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) ไม่เจาะจงแปลงปลูก

 พืชผักเศรษฐกิจ เกษตรกรในจังหวัดพบแปลงใดก็ส ารวจแปลงนั้นๆ ซึ่งอาจติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ

 ส านักงาน เกษตรอ าเภอ/จังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือทราบแหล่งปลูกปัจจุบัน ขนาด

 ของจ านวนเกษตรกร อย่างคร่าวๆ โดยมิได้มีการนัดหมายใดๆ 

   2.1.5 ออกส ารวจสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล โดยนักวิชาการเกษตรหัวหน้าหรือผู้ร่วมการทดลอง

 พร้อม นักวิชาการเกษตร ซึ่งมอบหมายให้รับผิดชอบร่วมด าเนินการหรือด าเนินการแทน 

   2.1.6 รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณและรายงานผลการศึกษาเพ่ือ

 น าไปสรุปวิเคราะห์ TCM (Thailand Competitiveness Metrix) 

  2.2 การบันทึกข้อมูล ด าเนินการรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน คือ 

   2..2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 

   ส าหรับเกษตรกร : รวบรวมข้อมูลการผลิต ได้แก่ พ้ืนที่ปลูก ปริมาณผลผลิตต่อฤดูกาล การ

 จัดการแหล่งพันธุ์/จ านวนพันธุ์ การจ าหน่ายผลผลิต ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ระดับไร่นาหรือสวน 

 การแปรรูปสินค้าส าหรับผู้ประกอบการ : รวบรวมข้อมูลจากการรับซื้อสินค้า คุณภาพสินค้าเกษตรที่รับ

 ซื้อ ราคาและกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือการจ าหน่ายให้ผู้บริโภคในประเทศหรือเพ่ือการ

 ส่งออก 

2.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ คือข้อมูลพ้ืนที่ปลูก ผลผลิต ราคาผลผลิต พันธุ์ผัก ผู้ประกอบการ จ านวน

แหล่งที่รับซื้อผลผลิต ปริมาณและมูลค่าการน าเข้า-การส่งออกตลาดต่างประเทศ 

  2.3 การก าหนดพื้นที่และประชากรตัวอย่าง 

     สุ่มเก็บข้อมูลในแหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 - หลักเกณฑ์การคัดเลือกพืชที่จะศึกษาส ารวจ 

   โดยใช้ข้อมูลพ้ืนที่ปลูกปี 2554-2555 ในจังหวัดของจังหวัดที่มีเกษตรกรปลูกจนได้ผลผลิตมาแล้ว 

 ซึ่งพิจารณาเก็บข้อมูลจากจังหวัดที่มี พ้ืนที่ปลูกมากที่สุดเป็นเกณฑ์หลักและอยู่ใกล้หน่วยงานที่

 รับผิดชอบเป็น เกณฑ์รองลงมาตามล าดับ 

- เวลาและสถานที่         ระยะเวลา เริ่มต้น 2557 สิ้นสุด 2558  

                               ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 

8. ผลการทดลอง 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

  ข้าวโพดฝักอ่อนเป็นพืชในวงศ์   Zingiberaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์  คือ Zea mays Linn. 
 ลักษณะ ข้าวโพดเป็นพืชพวกหญ้า มีล าต้นแข็งแรง และตั้งตรงคล้ายต้นอ้อย ความสูงของล าต้นแตกต่าง



 กันไปตามสาย พันธุ์ อาจมีความสูงตั้งแต่ 30 เซนติเมตร ไปจนถึง 6 เมตร ล าต้นเป็นปล้องๆ อาจมี
 ตั้งแต่ 8-20 ปล้อง ใบยาว เรียวเกาะติดกับต้น ฝักข้าวโพดจะเกิดตรงข้ออยู่ตรงส่วนกลางของล าต้น โดยมี
 เปลือกเป็นกลีบบางๆ สีเขียว มี หลายชั้นห่อหุ้มอยู่เปลือกชั้นนอกมีสีเขียวแก่กว่าชั้นใน ปลายฝักมีเส้น
 เล็กๆ สีเขียวอ่อนใสบางเหมือนเส้นผม  เรียกว่าไหมข้าวโพด หรือ ฝอยข้าวโพด ข้าวโพดต้นหนึ่งอาจมี
 หลายฝักก็ได้ และเมล็ดข้าวโพดที่เรารับประทาน มีหลายสี เช่น สีนวล สีเหลือง สีม่วง ขึ้นอยู่กับสาย
 พันธุ์ โดยจะเกาะติดอยู่ตรงส่วนที่เป็นแกนกลางเรียกว่าซังข้าวโพด 

ท าการศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลในการศึกษาได้มาจากข้อมูล 2 แหล่ง ดังนี้ 

  1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝัก

 อ่อน ในจังหวัดล าปาง การเลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 จ านวน 53 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ100 โดยส ารวจเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนที่ ต าบลบ้านขอ อ. เมือง

 ปาน 53 ราย ซึ่ง แยกตามข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลด้านอุปทาน ข้อมูลด้านอุปสงค์ และข้อมูลด้านการตลาด

 ดังนี้ 

1) ข้อมูลพื้นฐาน มีเพศชายคิดเป็นร้อยละ 60.4 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 39.6 อยู่ในช่วงอายุ 
  26-36 ปี คิดเป็นร้อยละ7.5 ช่วงอายุ 34-47 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.9 ช่วงอายุ 48-58 ปี คิดเป็นร้อยละ 

 62.3  และช่วงอายุ 59-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.3 ระดับการศึกษาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

 มีระดับ การศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 79.2 ชั้นมัธยมต้นคิดเป็นร้อยละ 15.1 ชั้นมัธยม

 ปลายคิดเป็น ร้อยละ 1.9 ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 1.9 และไม่ได้รับการศึกษา 1.9 สถานะภาพเป็น

 เจ้าของสวนคิดเป็นร้อย ละ 98.1 ผู้เช่าสวนคิดเป็นร้อยละ1.9 จ านวนสมาชิกในครอบครัว มีจ านวน

 สมาชิก 1-2 คนคิดเป็นร้อยละ15.1 จ านวนสมาชิก 3-4  คิดเป็นร้อยละ 54.7 จ านวนสมาชิก 5-6 คิดเป็น

 ร้อยละ 26.4 จ านวนสมาชิก 7-8 คิดเป็น ร้อยละ1.9 และจ านวนสมาชิก 9-10 คิดเป็นร้อยละ 1.9 ส่วน

 ใหญ่เป็นแรงงานเกษตรที่ผลิตข้าวโพดฝักอ่อน  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 84.9 ซึ่งส่วนใหญ่มี

 ประสบการณ์ในการปลูก 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.8 การ เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม ธ.ก.ส คิดเป็นร้อย

 ละ 79.2  และไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม ธ.ก.ส คิดเป็นร้อยละ 20.8 และไม่ มีเกษตรกรรายใดเลยที่เข้าร่วม

 โครงการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP:พืช) (ตารางที ่1) 

 ตารางที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน อ.บ้านขอ จ. ล าปาง ปี 2557 

เพศ เปอร์เซ็นต์ 

ชาย 60.4 



หญิง 39.5 

อายุ  

26-36 7.5 

37-47 18.9 

48-58 62.3 

59-69 11.3 

การศึกษา  

ประถมศึกษา 79.2 

มัธยมศึกษาตอนต้น 15.1 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1.9 

ปริญญาตรี 1.9 

ไม่ได้รับการศึกษา 1.9 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว  

1-2 คน 15.1 

3-4 คน 54.7 

5-6 คน 26.4 

7-8 คน 1.9 

9-10 คน 1.9 

จ านวนแรงงานเกษตรผลิตผัก  

1 คน 5.7 

2 คน 84.9 

3 คน 5.7 

4 คน 3.8 



ประสบการณ์ในอาชีพปลูกผัก  

1-3 ปี 5.7 

4-5 ปี 3.8 

6-10 ปี 3.8 

11-15 ปี 35.8 

16-20 ปี 18.9 

20 ปีขึ้นไป 32.1 

เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  

เป็น 79.2 

ไม่เป็น 20.8 

เป็นสมาชิก GAP  

ไมเ่ป็น 100 

  

2) ข้อมูลด้านอุปทาน จ านวนพืชที่ปลูกในพ้ืนทีมี่ข้าวโพดฟักอ่อนอย่างเดียวไม่มีการปลูกพืชอ่ืนแซม 
ลักษณะดินที่ปลูกเป็นดินร่วนปนทรายคิดเป็นร้อยละ 71.7 ดินทรายคิดเป็นร้อยละ 1.9 ดินเหนียวคิดเป็นร้อย
ละ 5.7 และเกษตรกรบางรายมีการปลูกทั้ง 2 พ้ืนที่ คือ ปลูกข้าวโพดในหน้าฝนลักษณะดินเป็นดินร่วนและใน
หน้าแล้งลักษณะดินเป็นดินเหนียว คิดเป็นร้อยละ 20.8 ลักษณะพ้ืนที่เพาะปลูกเกษตรกรจะปลูกข้าวโพดฝัก
อ่อนบนที่ราบ คิดเป็นร้อยละ 92.5 และทีร่าบเชิงเขา คิดเป็นร้อยละ 7.5 แหล่งน้ าที่ใช้จะเป็นน้ าตาม
ธรรมชาติ (คลอง) คิดเป็นร้อยละ 92.4 น้ าฝนคิดเป็นร้อยละ 7.6 สภาพแวดล้อมโดยรอบแปลงติดชุมชน คดิ
เป็นร้อยละ 1.9 ติดสวนรายอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 71.7 ติดถนนหลักคิดเป็นร้อยละ 26.4เ เกษตรกรได้ผลผลิต
รวมต่อไร่ ปริมาณ 101-200 กก./ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.9 ปริมาณ 201-300 คิดเป็นร้อยละ9.4 ปริมาณ 301-
400กก./ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.2 ปริมาณ 401 กก./ไร่ ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 24.5 พ้ืนที่ในการผลิตข้าวโพดผัก
อ่อนของเกษตรกรมีจ านวน 1 ไร่คิดเป็นร้อยละ 7.5 จ านวน 2 ไร่คิดเป็นร้อยละ 34.0 จ านวน 3 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ17.0 จ านวน 4 ไร่คิดเป็นร้อยละ 13.2 จ านวน 5 ไร่คิดเป็นร้อยละ7.5 และจ านวน 6 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 20.8 เกษตรกรจ าหน่ายราคากิโลกรัมละ 21-23 บาท ราคา การใส่ปุ๋ยเกษตรกรชื้อปุ๋ยเคมีเพ่ือเร่งการ
เจริญเติบโตสูตร 16-20-0 ในราคา 1-15 บาทคิดเป็นร้อยละ 11.3 ราคา 16-20 บาทคิดเป็นร้อยละ 84.9 
ราคา 21-25 บาทคิดเป็นร้อยละ3.8 และราคาปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพสูตร 46-0-0 ในราคา 1-15 บาทคดิ



เป็นร้อยละ 7.5 ราคา 16-20 บาทคิดเป็นร้อยละ 88.7 และ ราคา 21-25 บาทคิดเป็นร้อยละ 3.8 (ตารางที ่
2) 

 
 ตารางที ่ 2 ข้อมูลด้านอุปทานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ต าบลบ้านขอ อ. เมืองปาน จ. ล าปางปี 

2557 

ชนิดดินที่ปลูก เปอร์เซ็นต์ 

ดินร่วนปนทราย 71.7 

ทราย 1.9 

ดินเหนียว 5.7 

อ่ืนๆ (ดินร่วน,ดินเหนียว) 20.8 

ลักษณะพื้นที่ปลูก  

ที่ราบ(ความชัน 0.2%) 92.5 

ที่ราบเชิงเขา 7.5 

แหล่งน้ าที่ใช้ในการผลิต  

แหล่งน้ าธรรมชาติ 92.4 

น้ าฝน 7.6 

สภาพแวดล้อมโดยรอบสวน  

ติดชุมชน 1.9 

ติดสวนรายอ่ืน 71.7 

ติดถนนหลัก 26.4 

ผลผลิตต่อไร่  

101-200 กก./ไร่ 1.9 

201-300 กก./ไร่ 9.4 

301-400 กก./ไร่ 94.2 



401 กก. ขึ้นไป 24.5 

จ านวนพื้นที่ผลิต  

1 ไร่ 7.5 

2 ไร่ 34 

3 ไร่ 17 

4 ไร่ 13.2 

5 ไร่ 7.5 

6 ไร่ ขึ้นไป 20.8 

ราคาปุ๋ย (16-20-0)  

1-15 บาท 11.3 

16-20 บาท 84.9 

21-25 บาท 3.8 

ราคาปุ๋ย (46-0-0)  

1-15 บาท 7.5 

16-20 บาท 88.7 

21-25 บาท 3.8 

 

3) ข้อมูลด้านอุปสงค์ ด้านการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเกษตรกรใช้เมล็ดในการหยอดลงหลุมๆ ละ 2-3 
เมล็ด แหล่งที่มาจากบริษัทเอกชน ฤดูปลูกในพ้ืนที่นาระหว่างเดือนตุลาคม-กุมภาพันธุ์ และพ้ืนที่ไร่ระหว่าง
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ในการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนให้ผลผลิตหลังการเริ่มปลูก 58 -60 วัน โดยเกษตรกร
ได้รับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตพืชจากเพ่ือนเกษตรคิดเป็นร้อยละ 79.2 จากบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 
20.8 การใส่ปุ๋ยมี 3 รอบต่อฤดูกาลผลิต คือ หลังจากท าการไถดะและไถพรวนแล้ว ท าการรองก้นหลุม 1 ครั้ง
ด้วยปุ๋ยสูตร 16-20-0 หลังจากปลูก 20 วันโรยปุ๋ยสูตร 46-0-0 รอบๆ ต้นและกลบดิน 1 ครั้งหลังจากปลูกได้ 
45 วัน โรยปุ๋ยสูตร 46-0-0 รอบๆ ต้นและกลบดินอีก 1 ครั้ง การจ าหน่ายผลผลิตจะจ าหน่ายทุกวันหลังการ
เก็บเกี่ยวและใช้เวลาในการจ าหน่าย 15 วัน และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปริมาณ 1-30 กก.คิดเป็นร้อยละ 9.4 ต่อ



ครั้ง ปริมาณ 31-50 คิดเป็นร้อยละ 67.9 ปริมาณ 51-80 กก. คิดเป็นร้อยละ 20.8 และปริมาณ 81-100 กก. 
คิดเป็นร้อยละ 1.9 ส่วนการส่งขายให้พ่อค้าคนกลางซึ่งในการปลูกข้าโพดฝักอ่อนมีช่วงระยะเวลาในการเก็บ
เกี่ยวทั้งหมด 3 สัปดาห์ โดยทยอยเก็บทุกวัน วิธีการเก็บเกี่ยวโดยใช้มือหักฝักอ่อนให้ถึงบริเวณก้านฝักที่ติดล า
ต้นจากฝักด้านบนลงล่าง ระยะที่เหมาะสมในการเก็บฝักอ่อนเมื่อปลายฝักมีไหมยาว 5 เซนติเมตร ด้านการ
จัดการหลังเก็บเกี่ยวเกษตรกรไม่มีการล้างท าความสะอาดผลผลิต จะเก็บจากแปลงแล้วรีบน าเข้าที่ร่มเพ่ือ
ไม่ให้ถูกแสงแดด ใช้มีดกรีดเปลือกแล้วแกะเปลือกออก น าไปบรรจุภาชนะถุงปุ๋ยเพ่ือไม่ให้โดนลมและไม่มีการ
คัดคุณภาพ หลังจากนั้นน าไปจ าหน่ายพ่อค้าคนกลางโดยพ่อค้าจะมารับ ณ จุดรับซื้อในท้องถิ่นนั่นๆ ด้านการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชเกษตรกรไม่ประสบปัญหาด้านโรคพืช และแมลงศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อการท าให้ผล
ผลิตลดลง ด้านวัชพืชมีการใช้ยาก าจัดวัชพืชกรัมม๊อกโซนฉีดพ่นแปลงหลังปลูกเป็นการคลุมเมล็ดวัชพืชไม่ให้
งอก (ตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 ข้อมูลด้านอุปสงค์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ต าบลบ้านขอ อ. เมืองปาน จ. ล าปางปี 2557 

ได้รับเทคโนโลยีการผลิต เปอร์เซ็นต์ 

เพ่ือนเกษตร 79.2 

เอกชน 20.8 

ปริมาณผลผลิตแต่ละครั้ง  

1-30 กก. 9.4 

31-50 กก. 67.9 

51-80 กก. 20.8 

81-100 กก 1.9 

 

4) ข้อมูลด้านการตลาด ผลผลิตที่เกษตรกรขายให้กับพ่อค้าคนกลางไดร้าคา 16-20 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 28.3 และราคา 21-25 คิดเป็นร้อยละ 71.17 การขายจะส่งให้กับพ่อค้าคนกลางมารับเอง ณ จุดรับ
ซื้อในพ้ืนที่ ส่วนตลาดนอกพ้ืนที่ไม่มี ในช่วงทีผ่ลผลิตมากที่สุดคือ เดือนมกราคม-กุมภาพันธุ์ และช่วงที่ตลาด
ต้องการมากที่สุดคือ เดือนมกราคม-ธันวาคม(ตลอดทั้งปี) เกษตรกรพบปัญหาด้านการตลาดคือราคาไม่
แน่นอนโดยพ่อค้าคนกลางเป็นคนก าหนดราคาและเกษตรกรขายผ่านพ่อค้าคนกลาง (ตารางที ่4) 

 

 ตารางที่ 4 ข้อมูลด้านการตลาดของเกษตรกรผูป้ลูกข้าวโพดฝักอ่อน ต าบลบ้านขอ อ. เมืองปาน จ. ล าปางปี 2557 



ราคาที่เกษตรกรขายได้ เปอร์เซ็นต์ 

16-20 บาท 28.3 

21-25 บาท 71.7 

  

              2.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากข้อมูลสถานการณ์การผลิต ข้าว พืชไร ่

พืชผัก และผลไม้ยืนต้น ปีการเพาะปลูก 2557/2558 จังหวัดล าปางจากหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรและ

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 

 

  

9. สรุปผลการทดลอง  

 ท าการศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลในการศึกษาได้มาจากข้อมูล 2 แหล่ง ดังนี้ 

1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนใน

จังหวัดล าปาง การเลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน จ านวน 53 ครัวเรือน โดยส ารวจเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดฝัก

อ่อนที่ ต าบลบ้านขอ อ. เมืองปาน 53 ราย ซึ่งแยกตามข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลด้านอุปทาน ข้อมูลด้านอุปสงค์ และ

ข้อมูลด้านการตลาดดังนี้ 

1) ข้อมูลพื้นฐาน เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายอยู่ในช่วงอายุ ช่วงอายุ 48-58 ปี ระดับการศึกษา

ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนมีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในชั้นประถมศึกษา สถานะภาพ

เป็นเจ้าของสวน มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว มีจ านวนสมาชิก 3-4 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน

เกษตรทีป่ลูกข้าวโพดฝักอ่อน จ านวน 2 คน และมีประสบการณ์ในการปลูกระหว่าง 11-15 ปี มี

ทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม ธ.ก.ส คิดเป็นร้อยละ 79.2  และไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม ธ.ก.ส คิดเป็น

ร้อยละ 20.8 และไม่มีเกษตรกรรายใดเลยที่เข้าร่วมโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP:พืช)  

2) ข้อมูลด้านอุปทาน จ านวนพืชที่ปลูกในพ้ืนที่มีข้าวโพดฟักอ่อนอย่างเดียวไม่มีการปลูกพืชอ่ืนแซม 
ลักษณะดินที่ปลูกเป็นดินร่วนปนทราย เกษตรกรบางรายมีการปลูกทั้ง 2 พ้ืนที่ คือ ปลูกข้าวโพด
ในหน้าฝนลักษณะดินเป็นดินร่วนและในหน้าแล้งลักษณะดินเป็นดินเหนียว ลักษณะพ้ืนที่
เพาะปลูกเกษตรกรจะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนบนที่ราบมากกว่าที่ราบเชิงเขา แหล่งน้ าที่ใช้จะเป็นน้ า
ตามธรรมชาติ (คลอง) และจากน้ าฝน  สภาพแวดล้อมโดยรอบแปลงส่วนใหญ่อยู่ติดกับสวนราย
อ่ืน  เกษตรกรได้ผลผลิตรวมต่อไร่ ปริมาณ 301-400กก./ไร่ พ้ืนที่ในการผลิตข้าวโพดผักอ่อนของ
เกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวน  2 ไร่ เกษตรกรจ าหน่ายราคากิโลกรัมละ 21-23 บาท การใส่ปุ๋ย



เกษตรกรชื้อปุ๋ยเคมีเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตสูตร 16-20-0 และปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพสูตร 46-0-
0 ในราคา  16-20 บาท  

3) ข้อมูลด้านอุปสงค์ ด้านการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเกษตรกรใช้เมล็ดในการหยอดลงหลุมๆ ละ 2 -3 
เมล็ด แหล่งที่มาจากบริษัทเอกชน ฤดูปลูกในพ้ืนที่นาระหว่างเดือนตุลาคม-กุมภาพันธุ์ และพ้ืนที่
ไร่ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ในการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนให้ผลผลิตหลังการเริ่มปลูก 58 -
60 วัน โดยเกษตรกรได้รับความรู้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตพืชจากเพ่ือนเกษตร การใส่ปุ๋ยมี 3 
รอบต่อฤดูกาลผลิต คือ หลังจากท าการไถดะและไถพรวนแล้ว ท าการรองก้นหลุม 1 ครั้งด้วยปุ๋ย
สูตร 16-20-0 หลังจากปลูก 20 วันโรยปุ๋ยสูตร 46-0-0 รอบๆ ต้นและกลบดิน 1 ครั้งหลังจาก
ปลูกได้ 45 วัน โรยปุ๋ยสูตร 46-0-0 รอบๆ ต้นและกลบดินอีก 1 ครั้ง การจ าหน่ายผลผลิตจะ
จ าหน่ายทุกวันหลังการเก็บเกี่ยวและใช้เวลาในการจ าหน่าย 15 วัน และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ปริมาณ 31-50 กิโลกรัมต่อครั้ง ใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวทั้งหมด 3 สัปดาห์ ได้ผลผลิตปริมาณ 
301-400 กิโลกรัมต่อไร่ โดยทยอยเก็บทุกวัน วิธีการเก็บเกี่ยวโดยใช้มือหักฝักอ่อนให้ถึงบริเวณ
ก้านฝักที่ติดล าต้นจากฝักด้านบนลงล่าง ระยะที่เหมาะสมในการเก็บฝักอ่อนเมื่อปลายฝักมีไหม
ยาว 5 เซนติเมตร ด้านการจัดการหลังเก็บเกี่ยวเกษตรกรไม่มีการล้างท าความสะอาดผลผลิต จะ
เก็บจากแปลงแล้วรีบน าเข้าที่ร่มเพ่ือไม่ให้ถูกแสงแดด ใช้มีดกรีดเปลือกแล้วแกะเปลือกออก น าไป
บรรจุภาชนะถุงปุ๋ยเพ่ือไม่ให้โดนลมและไม่มีการคัดคุณภาพ หลังจากนั้นน าไปจ าหน่ายพ่อค้าคน
กลางโดยพ่อค้าจะมารับ ณ จุดรับซื้อในท้องถิ่นนั่นๆ ด้านการป้องกันก าจัดศัตรูพืชเกษตรกรไม่
ประสบปัญหาด้านโรคพืช และแมลงศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อการท าให้ผลผลิตลดลง ด้านวัชพืชมี
การใช้ยาก าจัดวัชพืชกรัมม๊อกโซนฉีดพ่นแปลงหลังปลูกเป็นการคลุมเมล็ดวัชพืชไม่ให้งอก  

4) ข้อมูลด้านการตลาด ผลผลิตที่เกษตรกรขายให้กับพ่อค้าคนกลางได้ราคา 21-25 บาทต่อกิโลกรัม 
การขายจะส่งให้กับพ่อค้าคนกลางมารับเอง ณ จุดรับซื้อในพื้นที่ ส่วนตลาดนอกพื้นที่ไม่มี ในช่วง
ที่ผลผลิตมากที่สุดคือ เดือนมกราคม-กุมภาพันธุ์ และช่วงที่ตลาดต้องการมากท่ีสุดคือ เดือน
มกราคม-ธันวาคม(ตลอดทั้งปี) เกษตรกรพบปัญหาด้านการตลาดคือราคาไม่แน่นอนโดยพ่อค้าคน
กลางเป็นคนก าหนดราคาและเกษตรกรขายผ่านพ่อค้าคนกลาง  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) แบบอนุกรมเวลา (Times Series) ข้อมูลสถานการณ์การผลิต 

ข้าวพืชไร่ พืชผัก และผลไม้ยืนต้น ปีการเพาะปลูก 2557/2558 จังหวัดล าปางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรม

ส่งเสริมการเกษตรและส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1. เพ่ือเป็นข้อมูลแนวทางการผลิต การประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร รวมทั้งการตลาดของ

ข้าวโพดฝักอ่อน เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดตลาดภายใต้เขตการค้าอาเซียน 



2. มีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา และผลกระทบของการผลิต และการแปรรูปพืชผักเศรษฐกิจของ

เกษตรกร 

 3. ใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ TCM ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการวางแผนงานวิจัย งานพัฒนา 

 และงาน ทดสอบ ได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง  

   4. ใช้เป็นข้อมูลหน่วยงานที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ไดแ้ก่ 

  - กรมวิชาการเกษตร 

  - เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร 

   - กรมส่งเสริมการเกษตร 
  - ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
  - สถาบันการศึกษา 
  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูป 
 11. เอกสารอ้างอิง   

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2558. ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร(ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล  

http://www.farmer.doae.go.th (31 ตุลาคม 2558) 
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