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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
 

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

ชุดโครงการวิจัย วิจัยบริบทการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของพืชผักเศรษฐกิจในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โครงการวิจัย วิจัยบริบทการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของพืชผักเศรษฐกิจในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กิจกรรม  การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของผักเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองรับ
การเปิดตลาดอาเซียน 

ชื่อการทดลอง  การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของฟักทอง 
คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง ช านาญ กสิบาล  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
ผู้ร่วมงาน  ปัญจพล  สิริสุวรรณมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
   นิยม  ไข่มุกข์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
บทคัดย่อ 
           ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะต้องท าสัญญาเปิดตัวเข้าอยู่ในระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ทันทีท่ีประเทศไทยต้องเปิดเสรีสินค้าจะต้องลดภาษีเป็นศูนย์ ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวสูงที่ให้ก าหนดภาษีได้เป็น
พิเศษ ฟักทองซึ่งเป็นพืชที่มีการปลูกแพร่หลายในจังหวัดนครพนมและมีแนวโน้มจะเกิดผลการทบกับการเปิดประชาคม

อาเซียน การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของฟักทอง ในปี 2557 – 2558 ด าเนินการส ารวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เกษตรกรผู้ปลูกฟักทองตามแบบส ารวจ  ในพ้ืนที่ อ าเภอเมืองอ าเภอธาตุพนม อ าเภอท่าอุเทน และอ าเภอบ้าน
แพง จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกฟักทองมากที่สุดของจังหวัดนครพนมจากแบบสอบถามจ านวน 50 
ชุด พบว่า สถานภาพการผลิตส่วนมากเป็นเจ้าของสวน ร้อยละ 86 เกษตรกรผู้ปลูกฟักทองเป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร ร้อยละ 70 ฟักทองพันธุ์ที่ปลูกส่วนมากคือพันธุ์คางคก ร้อยละ 88 ลักษณะพื้นที่เป็นพ้ืนที่ราบทั้งหมด 
แหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับปลูกผักโดยส่วนใหญ่ใช้น้ าจากน้ าบาดาล ผลผลิตต่อไร่โดยในปี 2557 ผลผลิตเฉลี่ย 2,393  
กก./ไร่  มีพ้ืนที่ปลูกฟักทองเฉลี่ยครัวเรือนละ 3.51 ไร่/ครัวเรือน ราคาผลผลิตหรือผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ
ส่วนใหญ่ได้ก าไรคือร้อยละ 86 เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายฟักทองก่อนหักค่าใช้จ่ายในปี 2557 เฉลี่ย 
13,866 บาท/ไร่ ปริมาณผลผลิตที่จ าหน่ายแต่ละครั้งมากท่ีสุดคือ มากกว่า 1,200 กก./ครั้ง ต้นทุนการผลิต 
ต้นทุนผันแปร เฉลี่ย 5,778.9 บาท/ไร่  คิดเป็นร้อยละ 89.1 ต้นทุนคงท่ีต้นทุนคงท่ี  เฉลี่ย 1,500.5 บาท/ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 23.1 ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต ต้นทุนรวมทั้งหมดของการผลิตฟักทองของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ท า
การส ารวจข้อมูล ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ปี 2557  อยู่ระหว่าง 4,532-8,150บาท/ไร่ (เฉลี่ย 5,480.1 บาท/ไร่) 
ผลผลิต รายได้ และอัตราผลตอบแทน อัตราผลตอบแทน อยู่ระหว่าง  -4,480-28,467 บาท/ไร่ (เฉลี่ย 6,160.19 
บาท/ไร่)  เมื่อค านวณอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน หรือ BCR แล้ว พบว่า การปลูกฟักทองของเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่าง ให้ค่า BCR โดยเฉลี่ย BCR เท่ากับ 2.14 ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีคุ้มค่ากับการลงทุน 
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ค าน า 
 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะต้องท าสัญญาเปิดตัวเข้าอยู่ในระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) โดยจะต้องมีการ 1. เปิดเสรีการค้าสินค้า 2. เปิดเสรีการค้าบริการ 3. เปิดเสรีการลงทุน 4. เปิดเสรี
แรงงานฝีมือ ซึ่งประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวให้ทั้ง 4 ข้อ มีมาตรฐานและคุณภาพ เพ่ือป้องกันการคุ กคามทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะการคุกคามทางการเกษตร ที่ประเทศไทยยึดเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรเกือบทั้งประเทศ
ไทย 
 ทันทีที่ประเทศไทยต้องเปิดเสรีสินค้าจะต้องลดภาษีเป็นศูนย์ ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวสูงที่ให้ก าหนดภาษี
ได้เป็นพิเศษ แต่ต้องลดลงในระดับที่สมาชิกยอมรับได้ เช่นลดลงไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ฉะนั้นในการเจรจา
ประเทศไทยจะต้องมีข้อมูลพร้อมที่จะต่อรองเพ่ือเรียกสิทธิที่ควรจะได้รับของเกษตรกร และหาจุดแข็งเพ่ือจะไม่
ต้องน าเข้าสินค้าที่ต่ ากว่ามาตรฐานและคุณภาพของประเทศไทย จนท าให้สินค้าเกษตรได้รับผลกระทบและไม่
สามารถผลิตแข่งขันนานาประเทศที่น าเข้า ในทางตรงกันข้ามถ้าประเทศไทยเตรียมพร้อมและมีมาตรฐานและ
คุณภาพสูงจะสามารถส่งออกสินค้าคุณภาพได้มากขึ้น พร้อมทั้งรับซื้อวัตถุดิบ/สินค้ากึ่งส าเร็จรูป ที่มีคุณภาพและ
ราคาถูกลง  
 การเตรียมความพร้อมด้านสินค้าเกษตรจะต้องศึกษาข้อมูลเพ่ือสรุปวิเคราะห์  2 ด้าน คือ 1. ด้าน
แรงจูงใจให้ผลิต (Attractiveness) 2. ด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) แล้วน าค่าทั้งสอง
มาประกอบตามเครื่องมือที่เรียกว่า “Thailand Competitiveness Matrix” หรือ TCM เพ่ือก าหนดต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร จะได้ทราบความเหมาะสม หรือ ไม่เหมาะสมที่จะต้องพัฒนาในระดับใด และจุดใด
ควรเร่งด าเนินการ 
 การวิเคราะห์ด้านแรงจูงใจให้ผลิต จะศึกษาหาข้อมูล มูลค่าการน าเข้า-การส่งออก ทั้งของประเทศไทย 
และของประเทศอาเซียน ส่วนการวิเคราะห์ด้านความสามารถในการแข่งขัน จะศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 13/16 
ด้าน คือ 1. ผลิตภาพหรือคุณภาพ 2. ต้นทุนการผลิต 3. ภูมิอากาศ -ภูมิประเทศ 4. การวิจัยและพัฒนา 5. 
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 6. การยอมรับของตลาด 7. ส่วนแบ่งการตลาด 8. นโยบายภาครัฐ 9. มาตรฐาน 
10. โครงสร้างการผลิต 11. โลจิสติกส์ 12. การชลประทาน และ  13. ทรัพยากรมนุษย์หรือแรงงาน /14. การ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลของเกษตรกร 15. การสนับสนุนการปลูก-ผลิต 16. การสร้างมูลค่าเพ่ิม   
 พืชผักเศรษฐกิจที่ส าคัญของเกษตรกรในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เช่น 
หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม และ พริก แหล่งปลูกที่ส าคัญอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง พะเยา 
แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย ศรีสะเกษ ชัยภูมิ นครราชสีมา และ ปลูกกระจายในจังหวัดอ่ืนๆ 
ในภาคท้ังสองนี้ จากการเปิดการค้าเสรีไทย-จีน-เมียนมาร์-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดพืชผัก
ไทย และเกษตรกรผู้ปลูก เนื่องจากพืชผักเหล่านี้ของประเทศคู่ค้ากล่าวว่ามีต้นทุน และราคาถูกกว่าไทย มีการ
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ลักลอบท าให้พืชผักราคาถูกเข้ามาในประเทศเป็นจ านวนมาก รัฐบาลได้มีนโยบายให้ปรับโครงสร้างการผลิต โดย
การลดพ้ืนที่ปลูกพร้อมด้วยมาตรการอ่ืนๆ และสนับสนุนให้ปลูกพืชอ่ืนทดแทน และให้มีการแปรรูปเพ่ื อเพ่ิม
มูลค่า   

แต่ปัญหาการผลิตของไทยที่ส าคัญมีหลายด้านและเป็นลูกโซ่จะต้องแก้ไขหลายด้านพร้อมกัน เช่น 
ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากเกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตยังไม่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่ า ส่งผลกระทบทั้ง
คุณภาพผลผลิตและต้นทุนการผลิต  แต่อย่างไรก็ตามพืชผักเศรษฐกิจของไทยถือว่าเป็นพืชที่มีชื่อเสียงในด้าน
คุณภาพ และยังเป็นพืชที่เกษตรกรไทยปลูกและมีประสบการณ์การปลูกมานาน การค้าขายพืชผักเศรษฐกิจกับ
ประเทศคู่แข่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จึงต้องหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ของพืชผักซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการใน
ขณะนี้ และเพ่ือให้มีทิศทางแก้ปัญหาและเสริมสร้างโอกาสให้สามารถแข่งขันได้โดยไม่เสียหายหรือเกษตรกรไม่
เสียเปรียบ ดังนั้น การศึกษาศักยภาพการแข่งขันพืชผักเศรษฐกิจหรือสถานภาพสินค้าพืชผักในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ระดับความน่าสนใจหรือแรงจูงใจผลิตและบริโภ ค
พืชผักสินค้า และความสามารถในการแข่งขันทุก ๆ ด้าน  จะท าให้วิเคราะห์ผลกระทบในเรื่องต่างๆ และวิจัยและ
พัฒนาอย่างไรเพ่ือแก้ไข จึงเป็นแนวทางที่สามารถเตรียมความพร้อมพืชผักเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
วิธีด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 
  - สิ่งที่ใช้ในการทดลอง  
   1. แปลงเกษตรกรแหล่งปลูก  
  2. ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต 
  3. ข้อมูล แผนที่ในจังหวัดที่ต้องส ารวจและเครื่องมือตรวจวัดพิกัดเพ่ือหาต าแหน่งอ้างอิงข้อมูล  

    จปฐ ของจังหวัด 
4. โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ทางสถิติ 
5. อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ เป็นต้น 

 - แบบและวิธีการทดลอง 
  1. แบบส ารวจ 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์และค่าทางสถิติ 
 - วิธีด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
  1.1 รวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) และข้อมลูทุติยภูมิ  
(secondary data) 
  1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1.2.1  วิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) 
     โดยจัดท าตารางข้อมูล/กราฟ เพ่ือบรรยายให้ทราบถึงประเด็นต่างๆท่ีศึกษา 
   1.2.2  วิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis)  
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     โดยใช้ความรู้ทางสถิติและเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบรรยาย สนับสนุน การวิเคราะห์เชิง 
     พรรณนา 

1.2.3 อัตราเพ่ิมร้อยละต่อปี 
     เป็นค่าทางเรขาคณิตค านวณจาก (LOGEST (ค่าปีเริ่มต้น: ค่าปีสิ้นสุด)-1) x 100 

1.2.4 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
เป็นค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1951) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
X =   K [1-∑Si

2 ] 
      K-1      St

2 
 โดย   X คือ ค่าความเชื่อม่ัน 
  t คือ จ านวนข้อแบบสอบถาม 
  Si

2 คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามแต่ละข้อ 
  St

2 คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
   และ Si

2 หรือ St
2   =   N ∑X2 - (∑X)2 

          N (N-1) 
  
 วิธีการ 
  2.1 ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
   2.1.1 รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านกายภาพ (แผนที่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์และอาณาเขตของ
พ้ืนที ่
แหล่งน้ า ระบบชลประทาน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา แปลงปลูก ฯ) ชีวภาพ (พืช พันธุ์ พ้ืนที่ปลูกใช้สอยความ
หนาแน่น ผลผลิต การกระจายผลผลิต ระบบการเกษตร โรคและแมลงศัตรู การใช้แรงงาน ฤดูกาลผลิต จ านวน
รอบการปลูก ความสัมพันธ์ของผักเศรษฐกิจกับพืชอ่ืนๆ) เศรษฐกิจ (ต้นทุน รายได้ ระบบการตลาด อาชีพนอก
เกษตร 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 งบประมาณที่ใช้ผลิต
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 
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      1. ข้อมูลทั่วไป 
      2. ข้อมูลการผลิต/จัดหา 
     3. ข้อมูลการสร้างคุณค่าให้ผลผลิต 
    4. ข้อมูลการเคลื่อนย้ายผลผลิต 
    5. ข้อมูลการดูแลรักษาระหว่างพักผลผลิต 
    6. ข้อมูลการเจรจาให้ลูกค้าสนใจผลผลิต/แปรรูป 
    7. ข้อมูลการส่งผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภค 
    8. ข้อมูลการส ารวจความชอบของผู้บริโภคต่อผลผลิต 
    9. ข้อมูลการปรับปรุง/ปรับแก้ให้ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้น 
    10.ขอ้มูลต้นทุนการผลิต 
    11.ข้อมูลปัญหาการผลิตพืชผักเศรษฐกิจ/ผลิตภัณฑ์ 
  2.1.3 ปรับปรุงแบบสอบถาม เช่น ค าถามที่เกษตรกรไม่อยากตอบหรือไม่ไว้วางใจผู้ถามหรือใช้

เวลามากไปและวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (ส าหรับงานวิจัยเชิ งส ารวจ (exploratory research) α ≥ 0.7  
แบบสอบถามมคีวามน่าเชื่อถือสูง, jump, N. 1978.)  
  2.1.4 ก าหนดสุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) ไม่เจาะจงแปลง
ปลูกพืชผักเศรษฐกิจ เกษตรกรในจังหวัดพบแปลงใดก็ส ารวจแปลงนั้นๆ ซึ่งอาจติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
เกษตรอ าเภอ/จังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือทราบแหล่งปลูกปัจจุบัน ขนาดของจ านวนเกษตรกร
อย่างคร่าวๆ โดยมิได้มีการนัดหมายใดๆ 
   2.1.5 ออกส ารวจสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล โดยนักวิชาการเกษตรหัวหน้าหรือผู้ร่วมการทดลอง
พร้อมนักวิชาการเกษตร ซึ่งมอบหมายให้รับผิดชอบร่วมด าเนินการหรือด าเนินการแทน 
   2.1.6 รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณและรายงานผลการศึกษาเพ่ือ
น าไป 
สรุปวิเคราะห์ TCM (Thailand Competitiveness Metrix) 
  2.2 การบันทึกข้อมูล ด าเนินการรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน คือ 
   2..2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 
   ส าหรับเกษตรกร : รวบรวมข้อมูลการผลิต ได้แก่ พ้ืนที่ปลูก ปริมาณผลผลิตต่อฤดูกาล การ
จัดการ แหล่งพันธุ์/จ านวนพันธุ์ การจ าหน่ายผลผลิต ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ระดับไร่นาหรือสวน การ
แปรรูปสินค้า 
   ส าหรับผู้ประกอบการ : รวบรวมข้อมูลจากการรับซื้อสินค้า คุณภาพสินค้าเกษตรที่รับซื้อ ราคา
และกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือการจ าหน่ายให้ผู้บริโภคในประเทศหรือเพ่ือการส่งออก 

2.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ คือข้อมูลพ้ืนที่ปลูก ผลผลิต ราคาผลผลิต พันธุ์ผัก ผู้ประกอบการ จ านวน
แหล่ง 

ที่รับซื้อผลผลิต ปริมาณและมูลค่าการน าเข้า-การส่งออกตลาดต่างประเทศ 
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  2.3 การก าหนดพื้นที่และประชากรตัวอย่าง 
     สุ่มเก็บข้อมูลในแหล่งปลูกพืชผักเศรษฐกิจในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 - หลักเกณฑ์การคัดเลือกพืชที่จะศึกษาส ารวจ 
  โดยใช้ข้อมูลพื้นที่ปลูกปี 2554-2555 ในจังหวัดของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
เกษตรกรปลูกจนได้ผลผลิตมาแล้ว ซึ่งพิจารณาเก็บข้อมูลจากจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดเป็นเกณฑ์หลักและอยู่
ใกล้หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นเกณฑ์รองลงมาตามล าดับ 
 
 เวลาและสถานที่ 

เริ่มต้น ตุลาคม 2556  สิ้นสุด กันยายน 2558 แปลงเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองของพ้ืนที่ศึกษา 
 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 
                ส ารวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกฟักทองตามแบบส ารวจ  ในพื้นที่ อ าเภอเมืองอ าเภอ
ธาตุพนม อ าเภอท่าอุเทน และอ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกฟักทองมากที่สุดของ
จังหวัดนครพนม  โดยมีเป้าหมายทั้งหมด 50 ราย จ านวนแบบสอบถาม 50 ชุด  ผลการส ารวจข้อมูลสรุป
ประเด็นส าคัญดังนี้  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง   
  เกษตรกรผู้ปลูกฟักทองกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ จังหวัดนครพนม จ านวน 50 ราย พบว่าส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 52 เพศชายร้อยละ 48   ช่วงอายุที่มากที่สุดคือ  48-58 ปี ร้อยละ 30 รองลงมาคือ 37-47 
และ 59-69 ปี ร้อยละ 26 และ 22  การศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ร้อยละ 62 
รองลงมาคือ มัธยมศึกษา และ ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 32 และ 4   สถานภาพการผลิตมีทั้งเป็นเจ้าของสวน ผู้
เช่าสวน และ ผู้ดูแลสวน  แต่ส่วนมากเป็นเจ้าของสวน ร้อยละ 86  มีผู้เช่าสวนร้อยละ 12 และเป็นผู้ดูแลสวน 
ร้อยละ 2  จ านวนสมาชิกในครัวเรือนมากที่สุดคือ 3-4 คน/ครัวเรือน ร้อยละ 56 รองลงมาคือ 5-6  และ 7-8 
คน/ครัวเรือน ร้อยละ  28 และ 10 โดยสมาชิกเป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่เท่ากันคือ ร้อยละ 50   
แรงงานปลูกผักในครัวเรือนมากที่สุดคือ 2 คน/ครัวเรือน ร้อยละ 58 รองลงมาคือ 3 และ 4  คน/ครัวเรือน ร้อย
ละ 16 และ 14 และแรงงานปลูกผักในครัวเรือนเป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่เท่ากันคือ ร้อยละ 50  
ประสบการณ์การปลูกผัก มีตั้งแต่มากกว่า 3 ปี ถึง มากว่า 20 ปี  มากที่สุดคือ มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 24 
รองลงมาคือ มากกว่า 20  และ 3 ปี ร้อยละ 22 และ 18   การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พบว่า เกษตรกรผู้ปลูก
ฟักทองเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 70   และไม่เป็นสมาชิกมากกว่าเล็กน้อย คือ ร้อยละ 30  และการเข้า
สู่ระบบ GAP พบว่า เข้าสู่ระบบ GAP ร้อยละ 0 ส่วนใหญ่ไม่เข้าสู่ระบบ GAP  ร้อยละ 20 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านอุปทาน (supply) 

 จ านวนชนิดผักที่เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างปลูก มีตั้งแต่ 1-7 ชนิด มากที่สุดคือปลูกผัก 3 ชนิด ร้อยละ 
34 รองลงมาคือ 2 และ 4 ชนิด ร้อยละ 22 และ 14 ฟักทองพันธุ์ที่ปลูกส่วนมากคือพันธุ์คางคก ร้อยละ 88 พันธุ์
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อ่ืน ๆ ร้อยละ 12  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายมากที่สุด คือร้อยละ 92 รองลงมาคือดินร่วนเหนียว ร้อยละ 8  
ลักษณะพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบทั้งหมด แหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับปลูกผักโดยส่วนใหญ่ใช้น้ าจากน้ าบาดาล ร้อยละ 8  ใช้
น้ าจากคลองธรรมชาติและชลประทานร้อยละ 6 จากจากคลองธรรมชาติและประปา ร้อยละ 2  สภาพแวดล้อม
โดยรอบของสวนผัก ส่วนใหญ่ติดสวนรายอ่ืน ร้อยละ 90 รองลงมาคือติดชุมชน และติดถนนหลัก ร้อยละ 5  
เท่ากัน 

ผลผลิตต่อไร่โดยในปี 2557 ผลผลิตเฉลี่ย 2,393  กก./ไร่  มีพ้ืนที่ปลูกฟักทองเฉลี่ยครัวเรือนละ 3.51 
ไร่/ครัวเรือน และมีพ้ืนที่ปลุกย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ย 5.04 4.23 และ 3.62 ไร่/ครัวเรือน ตามล าดับ   ราคาผลผลิต
หรือผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับส่วนใหญ่ได้ก าไรคือร้อยละ 86 เท่าทุนหรือก าไรเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 10  และ
ขาดทุนอยู่ที่ร้อยละ 2 โดยเกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายฟักทองก่อนหักค่าใช้จ่ายในปี 2557 เฉลี่ย 13,866 
บาท/ไร่ ซึ่งเมื่อเทียบกับ 3 ปีย้อนหลังถือว่ารายได้เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย  ย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ย 13,496 14,995 และ 
12,800 บาท/ไร่ ตามล าดับ  

 ราคาปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตส าหรับฟักทอง ซึ่งเกษตรกรใช้สูตร 15-15-15  ส่วนใหญ่ราคาอยู่ในช่วง 
21-25 บาท/กก. ร้อยละ 72  รองลงมาคือช่วงราคา 15-20 บาท/กก. ร้อยละ 26   โดยราคาปุ๋ยสูตร 15-15-15 
ในปี 2557 เฉลี่ย 20 บาท/กก. ซึ่งเมื่อเทียบกับ 3 ปีย้อนหลังถือว่าราคาปุ๋ยใกล้เคียงกัน  โดยในปี 24 21  และ 
20  ตามล าดับ  ส่วนราคาปุ๋ยเพ่ิมคุณภาพส าหรับฟักทอง ซึ่งเกษตรกรใช้สูตร สูตร 13-13-21 ส่วนใหญ่ราคาอยู่
ในช่วง 21-25 บาท/กก. ร้อยละ 72  รองลงมาคือช่วงราคา 15-20 บาท/กก. ร้อยละ 10   โดยราคาปุ๋ยสูตร 13-
13-21 ในปี 2557 เฉลี่ย 21.09 บาท/กก. ซึ่งเมื่อเทียบกับ 3 ปีย้อนหลังถือว่าราคาปุ๋ยใกล้เคียงกัน  โดยในปี 
2556  2555  และ 2554  ราคาปุ๋ยเฉลี่ย 21.22  21.12  และ 20.79  บาท/กก.  ตามล าดับ  
 
ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านอุปสงค์ (demand) 

 แหล่งที่มาของพันธุ์พบว่ามากที่สุดคือเก็บพันธุ์เอง ร้อยละ 62 รองลงมาคือซื้อจากเอกชน ร้อยละ 24 
เพ่ือนเกษตรกร ร้อยละ12  จากเอกชนและจากเพ่ือนเกษตรกร ร้อยละ 2 ระยะเวลาที่ให้ผลลิตหลังปลูกทั้งหมด 
ใช้เวลาน้อยกว่า 6 เดือน เทคโนโลยีการผลิตได้ส่วนมากได้จากเอกชนร้อยละ 40 จาก เพ่ือนเกษตรสื่อต่าง ๆ 
กรมส่งเสริมการเกษตร   กรมวิชาการเกษตร  กรมพัฒนาที่ดิน  ร้อยละ 34 10 4 2 และตามล าดับ การใส่ปุ๋ย
ส่วนมากใส่ 2 ครั้ง/ฤดูปลูก  ร้อยละ 40 รองลงมาคือใส่ 3 ครั้ง/ฤดูปลูก ร้อยละ 38 ส่วนการใส่ปุ๋ย 1 และ 4 
ครั้ง/ฤดูปลูก  มีพียงร้อยละ 2  ลักษณะการจ าหน่ายผลผลิตส่วนมากจะเก็บแล้วรอการขายไม่ระบุเวลา ร้อยละ 
76  จ าหน่ายทุก 1 เดือน ร้อยละ 18 และ จ าหน่ายทุก 3 เดือนร้อยละ 4  ปริมาณผลผลิตที่จ าหน่ายแต่ละครั้ง
มากที่สุดคือ มากกว่า 1,200 กก./ครั้ง หรือครั้งเดียวหมดทั้งแปลงคิดเป็นร้อยละ 62  รองลงมาคือ 800 -1,000 
1,000-1,200  100-300 (ทยอยขาย)  และ กก./ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  14 8 และ 6  โดยขายให้พ่อค้าคนกลาง
เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 รองลงมาคือผู้ประกอบการค้าส่ง  และพ่อค้าตลาดสดและอ่ืน ๆ ร้อยละ 28 10 และ 2  
เท่ากัน  
 
การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
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พบว่า ช่วงระยะเวลาทยอยเก็บเกี่ยว ใช้เวลา 1-3 เดือน ร้อยละ 62 รองลงมา ดูการสุกแก่ของฟักทอง 
และใช้เวลา 4-6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 24 และ 8 การท าความสะอาดผลผลิต พบว่า ไมเคยท าความสะอาดสูงถึง 
ร้อยละ 90 และการบรรจุใส่ภาชนะร้อยละ 96 การคัดคุณภาพฟักทอง พบว่า ร้อยละ 48 ไม่มีการคัดคุณภาพ 
และ มีการคัดบ้างร้อยละ 42 การถนอมคุณภาพ ทั้งหมดเก็บไว้ในในโรงเรือนในที่ร่มไม่มีการตาก การเก็บรักษา
ผลผลิตร้อยละ 66 เก็บในที่ควบคุมความอุณหภูมิประมาณ 25 -30 องศาเซลเซียส ภาชนะที่เก็บรักษาผลผลิต 
ร้อยละ 88 เก็บไว้ในเข่ง และร้อยละ 12 เก็บในกระสอบพลาสติก สถานที่เก็บผลผลิตร้อยละ 78 เก็บในโรงเรือน 
และร้อยละ 22 เก็บในที่ของตัวเอง  
 
การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

 โรคของฟักทอง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องโรค (ใบจุด ราแป้ง ใบหงิก ใบไหม้ ราน้ าค้าง 
และผลเน่า) คิดเป็นร้อยละ 50 ไม่มีปัญหา ร้อยละ 50  โรคใบจุด ราแป้ง และผลเน่า มีปัญหามากที่สุดร้อยละ 
10 และเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการจัดการ แมลงศัตรู พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืช  ร้อย
ละ 90  ไม่มีปัญหาร้อยละ 10  แมลงศัตรูที่พบมากที่สุดคือ ด้วงเต่าแดง ร้อยละ 36 การจัดการส่วนมากใช้
สารเคมี ร้อยละ 82  ที่เหลือปล่อยตามธรรมชาติและใช้วิธีกล  ด้านวัชพืช พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหา
วัชพืช  ร้อยละ 56 ไม่มีปัญหาร้อยละ 44  ชนิดวัชพืชที่พบมากคือหญ้าปากควายและผักโขม การจัดการส่วนมาก
ใช้วิธีกลคือไถตากดินแล้วคลุมแปลงหลังปลูกด้วยฟางข้าวหรือแกลบดิบ ร้อยละ 62 รองลงมาคือ สารเคมี ร้อยละ 
16 อีกร้อยละ 22 ไม่ให้ค าตอบ   
 
ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านการตลาด 

ราคาที่เกษตรกรได้รับ พบว่า ส่วนใหญ่ขายได้ในราคาน้อยกว่า 15 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 98 ส่วน
ราคา 15-20  บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ  2  ตลาดมีทั้งตลาดภายในพ้ืนที่และตลาดนอกพ้ืนที่ ส าหรับตลาดใน
พ้ืนที่โดยผ่านพ่อค้าคนกลางสูงที่สุดร้อยละ 88 ส่วนตลาดนอกพ้ืนที่ร้อยละ 76 ผ่านพ่อค้าคนกลาง  และ ลูกค้า
โดยตรง ร้อยละ 20 ช่วงที่ผลผลิตออกมากที่สุด คือเดือนมี.ค.-เม.ย. มากถึงร้อยละ 58 รองลงมาคือ ช่วง พ.ค.-
มิ.ย. ร้อยละ 30   ช่วงที่ตลาดต้องการมากที่สุดคือ พ.ค. –มิ.ย. ร้อยละ 40 รองลงมากระจายอยู่ในช่วง มี.ค. -
เม.ย. ม.ค.-ก.พ. ร้อยละ 34 และ 14   ปัญหาด้านการตลาดส่วนมากเกิดจากปริมานความต้องการของตลาดไม่
แน่นอน ร้อยละ 48 รองลงมาคือ พ่อค้ารับซื้อผลผลิตไม่แน่นอน ร้อยละ 38   การก าหนดราคาผลผลิต ส่วนใหญ่
เป็นแบบประมาณการล่วงหน้าในขณะให้ผลผลิตหรือใกล้เก็บเกี่ยว  ร้อยละ 50 ที่เหลือเป็นการประเมินราคา ณ 
ที่ขาย ร้อยละ 40  ผู้ก าหนดราคาส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อหรือพ่อค้า ร้อยละ 92 ช่องทางการตลาด พบว่า ส่วนใหญ่
เกษตรกรขายผ่านพ่อค้าคนกลาง  ร้อยละ 2 ที่เหลือเป็นการขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย ขายให้ผู้บริโภคโดยตรง 
และ ขายให้ผู้ประกอบการโดยตรง ร้อยละ 2    
 
ตอนที่ 5 ต้นทุนการผลิต 

1. ต้นทุนผันแปร  



9 
 
  ต้นทุนผันแปร เฉลี่ย 5,778.9 บาท/ไร่  คิดเป็นร้อยละ 89.1 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด  ต้นทุนผัน
แปรประกอบด้วย  
       1) ค่าแรงงานในการผลิตฟักทอง  ตั้งแต่เตรียมดิน ปลูก ดูแลรักษา จนถึงเก็บเกี่ยว โดยคิด
ค่าแรงงานในครัวเรือนด้วย  พบว่า  ปี 2557  ค่าแรงงานอยู่ระหว่าง  1,600-2,700 บาท/ไร่  โดยเฉลี่ย 2,217.6 
บาท/ไร่  คิดเป็นร้อยละ 34.2 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด  

2) ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ซ่อมแซมอุปกรณ์  ในปี 2557  ค่าวัสดุต่าง ๆ โดยรวมอยู่
ระหว่าง  2,180-4,950 บาท/ไร่  เฉลี่ย 3,561.3  บาท/ไร่  คิดเป็นร้อยละ 54.9  ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด  

2. ต้นทุนคงท่ี 
ต้นทุนคงท่ี  เฉลี่ย 1,500.5 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.1 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด   ต้นทุนคงที่

ประกอบด้วย 
   1)  ค่าเช่าที่ดิน  มีเกษตรกรร้อยละ 36 ที่เช่าที่ดินปลูกฟักทองและผักอ่ืน ๆ ในราคาเฉลี่ยต่อไร่

ต่อชนิดผักอยู่ระหว่าง 417-2,500  บาท/ไร่  (เฉลี่ย 1121.2  บาท/ไร่) คิดเป็นร้อยละ 17.3 ของต้นทุนการผลิต
ทั้งหมด 

2) ค่าเสื่อมอุปกรณ์  ส่วนมากจะเป็นค่าเสื่อมของระบบน้ าและเครื่องสูบน้ า  ในราคาเฉลี่ยต่อไร่
ต่อชนิดผักอยู่ระหว่าง  150-500 บาท/ไร่  (เฉลี่ย 279.3  บาท/ไร่) คิดเป็นร้อยละ 4.3 ของต้นทุนการผลิต
ทั้งหมด 

3. ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 
 ต้นทุนก่อนให้ผลผลิตคือต้นทุนการผลิตที่ไม่รวมค่าแรงเก็บเกี่ยวและค่าขนส่งผลผลิต อยู่ระหว่าง 

4,080-6,800 บาท/ไร่ (เฉลี่ย 5480.1 บาท/ไร่)  คิดเป็นร้อยละ 84.5 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด 
4. ต้นทุนรวมทั้งหมด 
    ต้นทุนรวมทั้งหมดของการผลิตฟักทองของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ท าการส ารวจข้อมูล ในพ้ืนที่

จังหวัดนครพนม ปี 2557  อยู่ระหว่าง 4,532-8,150บาท/ไร่ (เฉลี่ย 5,480.1 บาท/ไร่)    
5. ต้นทุนต่อกิโลกรัมของผลผลิต 

 1) ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมผลผลิตฟักทองของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ท าการส ารวจข้อมูล ในพ้ืนที่
จังหวัดนครพนม ปี 2557/2558  อยู่ระหว่าง 1.50-6.76 บาท/กก. (เฉลี่ย 3.33 บาท/กก.)    

2) ต้นทุนผันแปรต่อกิโลกรัมผลผลิตฟักทองของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ท าการส ารวจข้อมูล ใน
พ้ืนที่จังหวัดนครพนม ปี 2557/2558  อยู่ระหว่าง 1.40-5.45 บาท/กก. (เฉลี่ย 2.87 บาท/กก.)    

6. ผลผลิต รายได้ และอัตราผลตอบแทน 
 ผลผลิต รายได้ และอัตราผลตอบแทนจากการผลิตฟักทองของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ท าการ

ส ารวจข้อมูล ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ปี 2557/2558  ดังนี้ 
- ผลผลิต  ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกษตรกรจ าหน่ายได้ อยู่ระหว่าง 1,000-4,000  กก./ไร่ (เฉลี่ย 

2,393.2 กก./ไร่)    
-  ราคาขาย อยู่ระหว่าง 3-12 บาท/กก. (เฉลี่ย 5.76 บาท/กก.)    
- รายได้  อยู่ระหว่าง 4,200-35,000 บาท/ไร่ (เฉลี่ย 13,191 บาท/ไร่)    
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-   อัตราผลตอบแทน อยู่ระหว่าง  -4,480-28,467 บาท/ไร่ (เฉลี่ย 6,160.19 บาท/ไร่)  เมื่อ
ค านวณอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน หรือ BCR แล้ว พบว่า การปลูกฟักทองของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ให้ค่า 
BCR โดยเฉลี่ย BCR เท่ากับ 2.14 ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีคุ้มค่ากับการลงทุน 
 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของฟักทอง ในปี 2557 – 2558 ส ารวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร
ผู้ปลูกฟักทองตามแบบส ารวจ  ในพ้ืนที่ อ าเภอเมืองอ าเภอธาตุพนม อ าเภอท่าอุเทน และอ าเภอบ้านแพง จังหวัด
นครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฟักทองมากที่สุดของจังหวัดนครพนม  โดยมีเป้าหมายทั้งหมด 50 ราย จ านวน
แบบสอบถาม 50 ชุด พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52 เพศชายร้อยละ 48 การศึกษาส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ร้อยละ 62 สถานภาพการผลิตมีทั้งเป็นเจ้าของสวน ส่วนมากเป็นเจ้าของ
สวน ร้อยละ 86 แรงงานปลูกผักในครัวเรือนมากท่ีสุดคือ 2 คน/ครัวเรือน ร้อยละ 58 เกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง
เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 70 ข้อมูลด้านอุปทาน (supply) จ านวนชนิดผักท่ีเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างปลูก 
มีตั้งแต่ 1-7 ชนิด มากท่ีสุดคือปลูกผัก 3 ชนิด ร้อยละ 34 ฟักทองพันธุ์ที่ปลูกส่วนมากคือพันธุ์คางคก ร้อยละ 88 
ลักษณะพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบทั้งหมด แหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับปลูกผักโดยส่วนใหญ่ใช้น้ าจากน้ าบาดาล ร้อยละ 8 
ผลผลิตต่อไร่โดยในปี 2557 ผลผลิตเฉลี่ย 2,393  กก./ไร่  มีพ้ืนที่ปลูกฟักทองเฉลี่ยครัวเรือนละ 3.51 ไร่/
ครัวเรือน ราคาผลผลิตหรือผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับส่วนใหญ่ได้ก าไรคือร้อยละ 86 เกษตรกรมีรายได้จาก
การจ าหน่ายฟักทองก่อนหักค่าใช้จ่ายในปี 2557 เฉลี่ย 13,866 บาท/ไร่ ข้อมูลด้านอุปสงค์ (demand) 
แหล่งที่มาของพันธุ์พบว่ามากที่สุดคือเก็บพันธุ์เอง ร้อยละ 62 ระยะเวลาที่ให้ผลลิตหลังปลูกทั้งหมด ใช้เวลาน้อย
กว่า 6 เดือน เทคโนโลยีการผลิตได้ส่วนมากได้จากเอกชนร้อยละ 40 การใส่ปุ๋ยส่วนมากใส่ 2 ครั้ง/ฤดูปลูก ร้อย
ละ 40 ลักษณะการจ าหน่ายผลผลิตส่วนมากจะเก็บแล้วรอการขายไม่ระบุเวลา ร้อยละ 76 ปริมาณผลผลิตที่
จ าหน่ายแต่ละครั้งมากที่สุดคือ มากกว่า 1,200 กก./ครั้ง การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ช่วง
ระยะเวลาทยอยเก็บเกี่ยว ใช้เวลา 1-3 เดือน ร้อยละ 62 การท าความสะอาดผลผลิต พบว่า ไมเคยท าความ
สะอาดสูงถึง ร้อยละ 90 การคัดคุณภาพฟักทอง พบว่า ร้อยละ 48 ไม่มีการคัดคุณภาพ ทั้งหมดเก็บไว้ในใน
โรงเรือนในที่ร่มไม่มีการตาก การเก็บรักษาผลผลิตร้อยละ 66 ภาชนะท่ีเก็บรักษาผลผลิต ร้อยละ 88 เก็บไว้ใน
เข่ง สถานทีเ่ก็บผลผลิตร้อยละ 78 เก็บในโรงเรือน การป้องกันก าจัดศัตรูพืช โรคของฟักทอง พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องโรค (ใบจุด ราแป้ง ใบหงิก ใบไหม้ ราน้ าค้าง และผลเน่า) คิดเป็นร้อยละ 50 เกษตรกรส่วน
ใหญ่ใช้สารเคมีในการจัดการ แมลงศัตรู ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืช  ร้อยละ 90 แมลงศัตรูท่ีพบมาก
ที่สุดคือ ด้วงเต่าแดง ร้อยละ 36 การจัดการส่วนมากใช้สารเคมี ร้อยละ 82 ด้านการตลาด ราคาท่ีเกษตรกรได้รับ 
พบว่า ส่วนใหญ่ขายได้ในราคาน้อยกว่า 15 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 98 ตลาดมีทั้งตลาดภายในพ้ืนที่และตลาด
นอกพื้นที่ ส าหรับตลาดในพ้ืนที่โดยผ่านพ่อค้าคนกลางสูงที่สุดร้อยละ 88 ช่วงที่ตลาดต้องการมากท่ีสุดคือ พ.ค. –
มิ.ย. ร้อยละ 40 ช่วงที่ผลผลิตออกมากท่ีสุด คือเดือนมี.ค.-เม.ย. มากถึงร้อยละ 58 ปัญหาด้านการตลาดส่วนมาก
เกิดจากปริมานความต้องการของตลาดไม่แน่นอน ร้อยละ 48 การก าหนดราคาผลผลิต ส่วนใหญ่เป็นแบบ
ประมาณการล่วงหน้าในขณะให้ผลผลิตหรือใกล้เก็บเกี่ยว ร้อยละ 50 ผู้ก าหนดราคาส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อหรือพ่อค้า 
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ร้อยละ 92 ส่วนใหญ่เกษตรกรขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ต้นทุนการผลิต ต้นทุนผันแปร เฉลี่ย 5,778.9 บาท/ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 89.1 ต้นทุนคงที่ต้นทุนคงที่  เฉลี่ย 1,500.5 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.1 ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 
ต้นทุนก่อนให้ผลผลิตคือต้นทุนการผลิตที่ไม่รวมค่าแรงเก็บเกี่ยวและค่าขนส่งผลผลิต อยู่ระหว่าง 4,080-6,800 
บาท/ไร่ (เฉลี่ย 5480.1 บาท/ไร่) ต้นทุนรวมทั้งหมด ต้นทุนรวมทั้งหมดของการผลิตฟักทองของเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการส ารวจข้อมูล ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ปี 2557  อยู่ระหว่าง 4,532-8,150บาท/ไร่ (เฉลี่ย 
5,480.1 บาท/ไร่) ผลผลิต รายได้ และอัตราผลตอบแทน อัตราผลตอบแทน อยู่ระหว่าง  -4,480-28,467 บาท/
ไร่ (เฉลี่ย 6,160.19 บาท/ไร่)  เมื่อค านวณอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน หรือ BCR แล้ว พบว่า การปลูกฟักทอง
ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ให้ค่า BCR โดยเฉลี่ย BCR เท่ากับ 2.14 ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดี
คุ้มค่ากับการลงทุน 
 
 
 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของการผลิตและการแปรรูปพืชผักเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้
ปลูก 

2. ใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ TCM ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการวางแผนงานวิจัย งานพัฒนา และงาน
ทดสอบ ได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง  

 ค าขอบคุณ  
  ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและผู้น าหมู่บ้าน และเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ต าบลนาถ่อน ต าบลแสนพัน 
อ าเภอธาตุพนม อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนมที่อ านวยความสะดวกและให้ข้อมูล  และขอบคุณบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนครพนมทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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