
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :   
2. โครงการวิจัย   :  วิจัยบริบทการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของพืชผัก

    เศรษฐกิจในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กิจกรรม   :  วิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของผักเศรษฐกจิภาค 

      ตะวันออกเฉียงเหนือรองรับการเปิดตลาดอาเซียน 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของขิง    
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :   
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   นายสิทธานต์  ชมภูแก้ว   สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนเล  

ผู้ร่วมงาน                            นายสมศักดิ์ ทองปั้น  สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย 

    น.ส.อุทัยวรรณ  ทรัพย์แก้ว  สังกัด สถาบันวิจัยพืชสวนถ 

5. บทคัดย่อ    

 จากการส ารวจพื้นที่การปลูกขิงและสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกขิงในจังหวัดเลย  ภายในพ้ืนที่

อ าเภอภูเรือ  และอ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย  โดยการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตกร  ข้อมูลด้าน

อุปทาน  ข้อมูลด้านอุปสงค์  ข้อมูลด้านการตลาด  ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตกร  เมื่อได้ข้อมูลจากแบบ

สัมภาษณ์จะน ามาสรุปวิเคราะห์  2  ด้านคือ 1.  ด้านแรงจูงใจให้ผลิต (Attractiveness)  

ประกอบด้วยมูลค่าการน าเข้าและมูลค่าการส่งออกขิง  2.  ด้านความสามารถในการแข่งขัน 

(Competitiveness)  ซ่ึงด้านความสามารถในการแข่งขันส าหรบัขิง  ประกอบด้วยคุณภาพ  ตน้ทุน

การผลิต  ความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ  ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  การยอมรับของตลาด  อัตราการเติบโตของตลาดใน AEC  นโยบายรัฐ  

มาตราฐาน  โครงสร้างการผลิต  ระบบโลจิสติกส์  และระบบชลประทาน เมื่อน าข้อมูลด้านแรงจูงใจ

ให้ผลิต (Attractiveness) และด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) มารวมเป็น 

Thailand Competitiveness Matrix (TCM) พบว่าตกอยู่ในต าแหน่ง  Question Mark เป็นสินค้าที่มี

ความต้องการทางการตลาดต่ า  แม้จะมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  เพราะมี

ปัญหาเกิดจากห่วงโซ่มูลค่าบางส่วน  จ าเป็นต้องปรับตัวให้อยู่รอดหรือปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต  จาก

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่าสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเลยมีความเหมาะสนในการปลูกขิง  



เกษตรกรมีประสบการ์ในการปลูกขิงแต่มักจะพบกับปัญหาโรคสะสมในดินและระบาดในแปลงปลูกท า

ให้ไม่สามารถปลูกขิงในพ้ืนที่เดิมได้  เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มท าให้เกษตรกรขาดอ านาจในการ

ต่อรอง  ราคาผลผลิตไม่แน่นอน  แนวทางการพัฒนา  คือ  ศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขิง

ให้ได้ผลผลิตคงท่ีและหาวิธีลดต้นทุนในการผลผลิต  และสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกขิง

เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการต่อรองราคา  

6. ค าน า                                  

 ขิง  แหล่งที่ปลูกจะอยู่ในภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันตก  ซึ่งจัดหวัดที่

ปลูกขิงมากท่ีสุดคือจังหวัดเลยมีพ้ืนที่ปลูกเม่ือปีการผลิต 2556  11,415.75 ไร่ (ศูนย์สารสนเทศ, 

2556) เมื่อประเทศไทยเข้าอยู่ในระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ท าให้ต้องมีการเปิดเสรี

ทางการค้า  เปิดเสรีการค้าบริการ  เปิดเสรีการลงทุน  และเปิดเสรีแรงงานฝีมือ  ในส่วนของสินค้า

เกษตรย่อมได้รับผลกระทบเนื่องจากต้นทุนต่ ากว่าและราคาถูกว่าไทย มีการลักลอบน าเข้าพืชผักราคา

ถูกเข้ามาในประเทศเป็นเป็นจ านวนมาก  ผักราคาถูกเข้ามาในประเทศเป็นจ านวนมาก รัฐบาลได้มี

นโยบายให้ปรับโครงสร้างการผลิต โดยการลดพ้ืนที่ปลูกพร้อมด้วยมาตรการอ่ืนๆ และสนับสนุนให้

ปลูกพืชอ่ืนทดแทน และให้มีการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า   

 แต่ปัญหาการผลิตของไทยที่ส าคัญมีหลายด้านและเป็นลูกโซ่จะต้องแก้ไขหลายด้านพร้อมกัน 

เช่น ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากเกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตยังไม่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่ า ส่งผล

กระทบทั้งคุณภาพผลผลิตและต้นทุนการผลิต  แต่อย่างไรก็ตามพืชผักเศรษฐกิจของไทยถือว่าเป็นพืช

ที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพ และยังเป็นพืชที่เกษตรกรไทยปลูกและมีประสบการณ์การปลูกมานาน 

การค้าขายพืชผักเศรษฐกิจกับประเทศคู่แข่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   จึงต้องหาต าแหน่ง

ยุทธศาสตร์ของพืชผักซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการในขณะนี้ และเพ่ือให้มีทิศทางแก้ปัญหาและเสริมสร้าง

โอกาสให้สามารถแข่งขันได้โดยไม่เสียหายหรือเกษตรกรไม่เสียเปรียบ ดังนั้น การศึกษาศักยภาพการ

แข่งขันพืชผักเศรษฐกิจหรือสถานภาพสินค้าพืชผักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย

ครอบคลุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ระดับความน่าสนใจหรือแรงจูงใจผลิตและบริโภคพืชผักสินค้า และ

ความสามารถในการแข่งขันทุก ๆ ด้าน  จะท าให้วิเคราะห์ผลกระทบในเรื่องต่างๆ และวิจัยและ

พัฒนาอย่างไรเพ่ือแก้ไข จึงเป็นแนวทางที่สามารถเตรียมความพร้อมพืชผักเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

7. วิธีด าเนินการ                          
  อุปกรณ์ 

-  แบบสัมภาษณ์เกษตกร 



-  ข้อมูลปฐมภูมิ  และทุติยภูมิ  เช่น  ข้อมูลพื้นที่ปลูกขิง 
  วิธีการ 

   ท าการออกส ารวจสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกขิงในจังหวัดเลย  โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ซี่งประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานด้านเกษตกร, ข้อมูลด้านอุปสงค์  อุปทาน  และข้อมูล
ด้านการตลาด  น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาหา Thailand Competiveness Metrix 
(TCM)  เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพากรแข่งขันของสินค้าเกษตร 

  การบันทึกข้อมูล 
   -      บันทึกตามแบบสอบถาม 

 เวลาและสถานที่  - เริ่มต้น  ตุลาคม พ.ศ. 2556 สิ้นสุด กันยายน พ.ศ. 2558 

 สถานที่ท าการทดลอง   -  แปลงเกษตรกรผู้ปลูกขิงจังหวัดเลย 

 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

 จากการส ารวจพื้นที่การปลูกขิงและสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกขิงในจังหวัดเลย  สุ่มส ารวจ

เกษตรกร  จ านวน 98 ราย ราย ภายในพ้ืนที่อ าเภอภูเรือ  และอ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย  โดย

การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตกร  ข้อมูลด้านอุปทาน  ข้อมูลด้านอุปสงค์  ข้อมูลด้านการตลาด

พบว่า    

1. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านเกษตรกร 

เกษตรกรผู้ปลูกขิงที่สัมภาษณ์เป็นเพศชายร้อยละ 48  เพศหญิงร้อยละ 52  มีสถานะภาพเป็นเจ้าของ

สวนร้อยละ 100  ระดับการศึกษาของเกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อย

ละ  51  ระดับมัธยมศึกษา  ร้อยละ 45 ระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 3 และระดับปริญญาโท  ร้อยละ 1 

ตามล าดับ  ส่วนใหญ่ไม่เป็นกลุ่มเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 80 เป็นกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 20  ผู้ให้

สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีประสบการ์ในการปลูกขิงมากกว่า  15 ปี คิดเป็นร้อยละ 44  รองลงมามี

ประสบการณ์ปลูกขิงมากกว่า  10  ปี มากกว่า  5  ปี มากกว่า 1 ปี และ มากกว่า  3 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 32 ร้อยละ 14 ร้อยละ 3 และร้อยละ 3 ตามล าดับ 

2. ข้อมูลด้านอุปทาน 

 ลักษณะดินที่เกษตรกรปลูกขิงที่ให้สัมภาษณ์ภายในจังหวัดเลยส่วนใหญ่เป็นดินร่วน/ดินร่วน

ปนทราย  ร้อยละ 91 เป็นดินทรายและดินเหนียว คิดเป็นร้อยละ 6 และ ร้อยละ 3 ตามล าดับ  ลัก

ษรณะพื้นที่ปลูกขิงส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ร้อยละ   46 รองลงมาคือที่ลาดชัน ร้อยละ 44 และที่

ราบ (ความลาดชัน 0 – 2%) ร้อยละ 10 ผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรจะอยู่ที่ มากกว่า 400 กิโลกรัมต่อ

ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73 ผลผลิต 300 – 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 12 ผลผลิต100 – 200 กิโลกรัมต่อ



ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 8  และ 50 – 100 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 8 พื้นที่เกษตรกรใช่ในการปลูกขิง

ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ปลูกมากกว่า 6 ไร่และพ้ืนที่ปลูก 1-2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือ พื้นที่ปลูก 

4-5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19  พ้ืนที่ปลูก 3-4 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 16 และพ้ืนที่ปลูก 1 ไร่คิดเป็นร้อยละ 

11  ราคาผลผลิตที่เกษตรก็ได้รับ คิดเป็นก าไร ร้อยละ 72 เท่าทุน ร้อยละ  17  และขาดทุนร้อยละ 

12 

3. ข้อมูลด้านอุปสงค์ 

 เกษตรก็ใช้วิธีการปลูกโดยการใช้หัวพันธุ์  ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการผลิต

จากเพ่ือนเกษตรกรร้อยละ 74 กรมส่งเสริมการเกษตรร้อยละ  16 และกรมวิชาการเกษตรร้อยละ 10  

ในการปลูกแต่ละครั้งเกษตรกรใส่ปุ๋ย ปีละ 2 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 58 ใส่ปุ๋ย 3 ครั้งต่อปี ร้อยละ 35 ใส่

ปุ๋ยปีละ 1 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 6 และใส่ปุ๋ย  4 ครั้งคิดเป็นร้อยบะ 1  การขายผลผลิตจะขายให้กับ

พ่อค้าส่งคิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมาคือ ผู้รวบรวมส่งออก  พ่อค้าตลาดสด และส่งออกโดยตรงคิด

เป็นร้อยละ 10 ร้อยละ 9 และร้อยละ 7 ตามล าดับ  การคัดคุณภาพขิงจะมีการคัดตามขนาดของขิง 

ปัญหาที่พบในการปลูกขิงได้แก่  ปัญหาโรคโคนเน่า และวัชพืชพวกหญ้าคา 

 

 

4. ข้อมูลด้านการตลาด 

 เกษตรกรขายขิงส่วนใหญ่ราคาจะอยู่ในช่วงน้อยกว่า 15 บาท  ร้อยละ 45 ราคา 21-25 คิด

เป็นร้อยละ 26 ราคามากกว่า 35 คิดเป็นร้อยละ 9 และ ราคาอยู่ในช่วง 26-30 คิดเป็นร้อยละ 5  

การขายผลผลิตในพื้นที่จะขายผ่านพ่อค้าคนกลาง  ถ้าเป็นการขายนอกพ้ืนที่จะน าผลผลิตไปขาย

ให้กับโรงงานผู้ประกอบการ  คิดเป็นร้อยละ 89 และส่งให้กับลูกค้าโดยตรงร้อยละ 11  ช่วงที่ผลผลิต

ขิงออกสู่ท้องตลาดได้แต่ช่วงเดือนกันยายน – สิงหาคม ร้อยละ 43 เดือนกันยายน – ตุลาคม ร้อยละ 

23  มกราคม – กุมภาพันธ์  ร้อยละ 20 เดือนมีนาคม  -  เมษายน ร้อยละ 11 และเดือนพฤษภาคม  

- มิถุนายน  ร้อยละ 3 ตามล าดับ  ปัญหาการตลาดที่พบคือ พ่อค้ารับซื้อผลผลิตในปริมาณไม่แน่นอน 

ร้อยละ  66  ปัญหาคุณภาพผลผลิตร้อยละ 30 ปัญหาขนาดของผลผลิตและการข่นส่งคิดเป็นร้อยละ 

2 เท่ากัน  ซึ่งราคาผลผลิตที่ท าการซื้อขายกันเกิดจากการประมาณการล่วงหน้าขณะให้ผลผลิตหรือ

ระยะใกล้เก็บเกี่ยว  การก าหนดราคาพ่อค้าจะเป็นผู้ก าหนดราคา 

 เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์จะน ามาสรุปวิเคราะห์  2  ด้านคือ 1.  ด้านแรงจูงใจให้ผลิต 

(Attractiveness)  ประกอบด้วยมูลค่าการน าเข้าและมูลค่าการส่งออกขิง  2.  ด้านความสามารถใน

การแข่งขัน (Competitiveness)  ซ่ึงด้านความสามารถในการแข่งขันส าหรบัขิง  ประกอบด้วย

คุณภาพ  ต้นทุนการผลิต  ความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ  ความสามารถด้าน



การวิจัยและพัฒนา  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  การยอมรับของตลาด  อัตราการเติบโตของตลาด

ใน AEC  นโยบายรัฐ  มาตราฐาน  โครงสร้างการผลิต  ระบบโลจิสติกส์  และระบบชลประทาน  

 โดยด้านแรงจูงใจให้ผลิตจะเป็นดังตารางที่ 1  และน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาประเมิน

ความสามารถด้านการแข่งขันจะเป็นดังตารางที่ 2 เมื่อน าข้อมูลด้านแรงจูงใจให้ผลิต 

(Attractiveness) และด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) มารวมเป็น Thailand 

Competitiveness Matrix (TCM) ได้ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 1  แรงจูงใจให้ผลิต (Attractiveness)  

Attractiveness GR 

อัตรามูลค่าการน าเข้าขิง เฉลี่ย 5 ปี 8.40 

อัตรามูลค่าการส่งออกขิง เฉลี่ย 5 ปี -13.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่  2  ด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) 

ปัจจัย คะแนน Weight (%) 

1 คุณภาพ 1 8.33 

2 ต้นทุน 1 8.33 

3  ความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ/

ภูมิอากาศ 

1 8.33 

4 ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา 1 8.33 

5  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 0 0 

6  การยอมรับของตลาด 1 8.33 

7  อัตราการเติบโตของตลาดใน AEC 1 8.33 



8  นโยบายรัฐ 0 0 

9  มาตรฐาน 1 8.33 

10  โครงสร้างการผลิต 0 0 

11  ระบบ Logistics 1 8.33 

12  ชลประทาน 0 0 

รวม 80 =((80/120)*100)= 66.67 

 

ตารางท่ี 3  Thailand Competitiveness Matrix (TCM) : ขิง 
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 น ามาประเมิน Thailand Competitiveness Matrix (TCM) จะพบว่าตกอยู่ในต าแหน่ง  

Question Mark เป็นสินค้าที่มีความต้องการทางการตลาดต่ า  แม้จะมีความสามารถในการแข่งขันอยู่

ในเกณฑ์ปานกลาง  เพราะมีปัญหาเกิดจากห่วงโซ่มูลค่าบางส่วน  จ าเป็นต้องปรับตัวให้อยู่รอดหรือ

ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต  จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่าสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเลยมี

ความเหมาะสนในการปลูกขิง  เกษตรกรมีประสบการ์ในการปลูกขิงแต่มักจะพบกับปัญหาโรคสะสม

ในดินและระบาดในแปลงปลูกท าให้ไม่สามารถปลูกขิงในพ้ืนที่เดิมได้  เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มท าให้

เกษตรกรขาดอ านาจในการต่อรอง  ราคาผลผลิตไม่แน่นอน  แนวทางการพัฒนา  คือ  ศึกษาวิธีการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขิงให้ได้ผลผลิตคงท่ีและหาวิธีลดต้นทุนในการผลผลิต  และสนับสนุนการ

รวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกขิงเพ่ือเพ่ิมอ านาจในการต่อรองราคา 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 จากการส ารวจพื้นที่การปลูกขิงและสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกขิงในจังหวัดเลย  ภายในพ้ืนที่

อ าเภอภูเรือ  และอ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย  โดยการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตกร  ข้อมูลด้าน

อุปทาน  ข้อมูลด้านอุปสงค์  ข้อมูลด้านการตลาด  พบว่าเกษตรมีประสบการณ์ในการปลูกขิง  และ



สภาพภูมิประเทศของจังหวัดเลยมีความเหมาะสมในการปลูกขิง  แต่มักจะพบเกษตรกรมีประสบการ์

ในการปลูกขิงแต่มักจะพบกับปัญหาโรคสะสมในดินและระบาดในแปลงปลูกท าให้ไม่สามารถปลูกขิง

ในพ้ืนที่เดิมได้  เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มท าให้เกษตรกรขาดอ านาจในการต่อรอง  ราคาผลผลิตไม่

แน่นอน   เมื่อน ามาประเมิน Thailand Competitiveness Matrix (TCM) จะพบว่าตกอยู่ใน

ต าแหน่ง  Question Mark เป็นสินค้าที่มีความต้องการทางการตลาดต่ า  แม้จะมีความสามารถใน

การแข่งขันอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  เพราะมีปัญหาเกิดจากห่วงโซ่มูลค่าบางส่วน  จ าเป็นต้องปรับตัวให้

อยู่รอดหรือปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต  โดยแนวทางในการพัฒนาคือ  แนวทางการพัฒนา  คือ  ศึกษา

วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขิงให้ได้ผลผลิตคงที่และหาวิธีลดต้นทุนในการผลผลิต  และสนับสนุน

การรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกขิงเพ่ือเพ่ิมอ านาจในการต่อรองราคา 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

-  ได้ข้อมูลที่น าไปพัฒนาวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขิง 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

 

12.  เอกสารอ้างอิง  

ศูนยส์ารสนเทศ. 2556.  ขิง เน้ือท่ีปลูก  เน้ือท่ีเก็บเก่ียว  ผลผลิต ปี 2556.  กรมส่งเสริมการเกษตร.  สืบคน้จาก: 

 http://production.doae.go.th 
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