
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองสิ้นสุดปี 2555 
ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน 
โครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ใช้น้้าฝน 
กิจกรรม วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ใช้น้้าฝนในภาคใต้ตอนล่าง 
กิจกรรมย่อย พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานในระบบเกษตรที่มีข้าวเป็นพืชหลักของ

ภาคใต้ตอนล่างเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
ชื่อการทดลอง ศึกษาสภาพทั่วไปของการผลิตและการตลาดข้าวโพดหวานที่ผลิตในพ้ืนที่นา 
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บทคัดย่อ 
ศึกษาสภาพทั่วไปของการผลิตและการตลาดข้าวโพดหวานที่ผลิตในพ้ืนที่นา ได้ท้าการ

ส้ารวจสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่ต้าบลท่าแพ อ้าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ใน
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ถึง พฤษภาคม 2555 พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานอยู่ในช่วง
อายุ 31-45 ปี ซึ่งมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และมีอาชีพหลักคือการท้าสวนยางพารา
มากที่สุด ส่วนการปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่นานั้นเป็นอาชีพรอง โดยปลูกในพ้ืนที่นาของตนเองเป็น
หลัก ความรู้ในเรื่องการปลูกข้าวโพดหวานได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ คือ ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา การ
ปฏิบัติดูแลรักษามีความแตกต่างจากค้าแนะน้าตามสภาพพ้ืนที่และปัจจัยการผลิตที่ตนมีอยู่ โดย
เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมของภาคเอกชนส้าหรับการผลิตเพ่ือจ้าหน่าย เกษตรกรเลือกใช้
ปุ๋ยเคมทีี่มีราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายในท้องถิ่น การจัดการวัชพืชเกษตรกรใช้การถากดาย ไม่ใช้สาร
ก้าจัดวัชพืช ส่วนการป้องกันก้าจัดโรคแมลงเกษตรกรไม่ใช้สารป้องกันก้าจัดโรคแมลง เกษตรกรเก็บ
เกี่ยวผลผลิตข้าวโพดหวานเมื่อมีอายุ 69-72 วันหลังปลูก และจ้าหน่ายผลผลิตปลีกด้วยตนเอง ไม่นิยม
ขายส่ง และมักขายเป็นฝักต้มสดราคาจ้าหน่าย 2 ฝัก 20 บาท เกษตกรมีรายได้จากการจ้าหน่าย
ผลผลิต 40,000 - 60,000 บาท การตลาดข้าวโพดหวานพบว่ายังมีความต้องการของผู้บริโภคอยู่ใน
ระดับสูง ผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 

 
 
 
 

 



ค าน า 
ข้าวโพดหวานในภาคใต้เป็นพืชที่มีราคาผลผลิตสูงกว่าในภาคอ่ืนๆ แต่ผลผลิตโดยเฉลี่ยของ

ข้าวโพดหวานที่ผลิตในพ้ืนที่ภาคใต้อยู่ในระดับต่้าการผลิตในภาคอ่ืนๆมาก   ปัญหาส้าคัญของการ
ผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกรในภาคใต้ พบว่า เกษตรกรในภาคใต้มีต้นทุนการผลิตข้าวโพดหวาน
สูงกว่าการผลิตในภาคอ่ืนของประเทศไม่น้อยร้อยละ 40  สาเหตุมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราสูงเกิน
ความจ้าเป็น โดยไม่ทราบระดับความอุดมสมบูรณ์ของในแปลงปลูก และใส่ปุ๋ยไม่ตรงตามระยะการ
เจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน ประกอบกับค้าแนะน้าการปลูกข้าวโพดในนาภาคใต้ยังไม่มีการศึกษา
อย่างจริงจัง และยังมีปัญหาการปลูกแปลงใหญ่เนื่องจากขาดแคลนเครื่องจักรกลหรือเครื่องทุ่นแรงที่
เหมาะสม ข้าวโพดหวานในภาคใต้เป็นพืชที่มีราคาผลผลิตสูงกว่าในภาคอ่ืน ๆ โดยมีราคาขายส่งอยู่
ระหว่าง 10-15 บาทต่อกิโลกรัม และมีราคาขายปลีกสูงถึง 20 บาทต่อกิโลกรัม (สุนิสา, 2550)  
ในขณะที่การขายผลผลิตข้าวโพดหวานในภาคอ่ืน ๆ มีราคาขายส่งอยู่ระหว่าง 3.00-5.00 บาทต่อ
กิโลกรัม (ตลาดสี่มุมเมือง, 2556) ราคาขายปลีกอยู่ระหว่าง 5-7 บาทต่อกิโลกรัม และหากผลิตเพื่อส่ง
โรงงานอุตสาหกรรมจะมีราคาอยู่ระหว่าง 3.80-5.50 บาทต่อกิโลกรัม (ส้านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 
2556) ผลผลิตโดยเฉลี่ยของข้าวโพดหวานที่ผลิตในพ้ืนที่ภาคใต้อยู่ในระดับต่้าการผลิตในภาคอ่ืนๆ 
มาก โดยมีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่การผลิตในภาคอ่ืนของ
ประเทศอยู่ระหว่าง 1,800- 2,300 กิโลกรัมต่อไร่ และศักยภาพสูงสุดของพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันสามารถให้ผลผลิตได้สูงถึง 2,800-3,000 กิโลกรัมต่อไร่    มยุรา  (2549)  ได้ศึกษาระบบ
การตลาดข้าวโพดหวานในจังหวัดสงขลา  พบว่า  พันธุ์ที่ตลาดนิยมรับซื้อเป็นพันธุ์ที่ต่างประเทศ
ต้องการ คือ พันธุ์ซูการ์  และพันธุ์ไฮ-บริกซ์  ส่วนใหญ่ส่งออกประเทศมาเลเซีย  ปริมาณข้าวโพด
หวานในช่วงที่รับซื้อมากเฉลี่ย 127 ตันต่อเดือน มีราคาเฉลี่ย 5.3 บาทต่อกิโลกรัม  ปริมาณในช่วงที่
ส่งออกมากเฉลี่ย 85 ตันต่อเดือน  มีราคาเฉลี่ย 26.7 บาทต่อกิโลกรัม 

พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดหวานหลังการท้านาที่ส้าคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ตอนล่าง คือ พ้ืนที่ต้าบล
ท่าแพ อ้าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มีพ้ืนที่ปลูกรวมกันประมาณ 300 ไร่ ข้าวโพดหวานที่ผลิตขึ้นจาก
แหล่งนี้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างมาก รวมถึง เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเกษตรกรข้าวโพดหวาน 
อ้าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน โดยจัดงาน
วันข้าวโพดหวานจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการผลิตข้าวโพดหวาน
หลังการท้านาในภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งควรได้รับการศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดของข้าวโพด
หวานที่ผลิตในพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการวิจัย พัฒนา และส่งเสริมการผลิตข้าวโพดหวานหลัง
การท้านาต่อไป 

 
 
 
 



วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ แบบสอบถามเกษตรกร 

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น ดินสอ ปากกา 
วิธีการ  
11.1 ข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล 
11.1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารงานวิจัย เอกสารประกอบการ

สัมมนา รายงานการศึกษา บทความ วารสารการเกษตรต่าง ๆ งานวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาเรื่องนี้ ตลอดจนข้อมูลทางด้านสถิติท่ีหน่วยงานทางราชการได้รวบรวมไว้ เช่น ส้านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เอกสารจากภาคเอกชน รวมถึง 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ 

11.1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน
จากการผลิตข้าวโพดหวานในพ้ืนที่นา ข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้ที่เก่ียวข้องกับ
ระบบตลาดข้าวโพดหวานในพ้ืนที่ต้าบลท่าแพ อ้าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จ้านวน 32 ราย และออกแบบสอบถามเชิงโครงสร้าง (structured 
questionnaire) ซึ่งมีท้ังค้าถามปลายเปิด (open-ended question) ค้าถามปลายปิด (closed-
ended question) และค้าถามในรูปตาราง จากนั้น จึงน้าข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ทั้งเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) และเชิงอนุมาน (interential statistics) รวมถึง การวิเคราะห์โครงสร้าง
ตลาด โดยพิจารณาจากลักษณะของสัดส่วนความเข้มข้นของผู้ซื้อและผู้ขาย ความแตกต่างของผลผลิต 
และอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของพ่อค้าแต่ละระดับ และวิเคราะห์วิถีการตลาด โดยศึกษาถึง
กระบวนการเคลื่อนย้ายผลผลิตจากเกษตรกรผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย 

11.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
11.2.1  การวิเคราะห์เชิงพรรณา 
การวิเคราะห์เชิงพรรณา (Desciptive Analysis)  ผู้วจิัยใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์

ข้อมูลเป็นหลัก คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และการแจกแจงความถี่ (Frequency 
Distribution) โดยใช้การอธิบายถึงสภาพทั่วไปของเกษตรกร  การผลิต  และการขายข้าวโพดหวาน  
รวมทั้งลักษณะผู้ด้าเนินการด้านการตลาด  และการด้าเนินการด้านการตลาดข้าวโพดหวาน  โดย
อาศัยข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการส้ารวจมาประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิที่ได้รวบรวมไว้ 

11.2.2  การวิเคราะห์โครงสร้างการตลาด 
เป็นการวิเคราะห์ถึงลักษณะโครงสร้างการตลาด  โดยผู้วิจัยพิจารณาจากลักษณะของ

สัดส่วนความเข้มข้นของผู้ซื้อและผู้ขาย  ความแตกต่างของผลผลิต  อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของ
พ่อค้าแต่ละระดับ 

 
 



11.2.3  การวิเคราะห์วิถีการตลาด 
วิถีการตลาด หรือช่องทางการตลาดของข้าวโพดหวาน หมายถึง  กระบวนการตลาดที่

เกิดข้ึนระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค  ซึ่งเป็นการศึกษาถึงการเคลื่อนย้ายผลผลิตจากเกษตรกรผู้ผลิต
ไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย  ซึ่งดูระบบการตลาดว่าผลผลิตได้ผ่านผู้ด้าเนินการด้านการตลาดหรือพ่อค้า
ประเภทใดบ้างและผู้ด้าเนินการด้านการตลาดแต่ละกลุ่มมีสัดส่วนของปริมาณผลผลิตผ่านมือเป็น
จ้านวนมากน้อยเท่าไร  โดยสัดส่วนของผลผลิตนั้นอาจจะแสดงในรูปร้อยละเพ่ือให้ทราบถึงภาพรวม
ของระบบการตลาด 

เวลาและสถานที่ 
เริ่มต้น  กุมภาพันธ์ 2554 
สิ้นสุด   พฤษภาคม 2555 

ด้าเนินการในพ้ืนที่ต้าบลท่าแพ อ้าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. ลักษณะพ้ืนฐานของเกษตรกร 

1.1 เพศ อายุ และระดับการศึกษาของเกษตรกร 
เกษตรกรที่ได้รับการสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ้านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.5 

เพศหญิง จ้านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 มีอายุเฉลี่ย 39 ปี  โดยมีเกษตรกรอายุน้อยที่สุด 
เท่ากับ 18 ปี และอายุมากที่สุด เท่ากับ 62 ปี เมื่อแบ่งออกเป็นช่วงอายุ พบว่า เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดหวานอยู่ในช่วงอายุ 31-45 ปี มากที่สุด จ้านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.63 รองลงมาอยู่
ในช่วงอายุ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จ้านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.75 และเกษตรกรที่มีอายุ
มากกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี จ้านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.62 เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษามากที่สุด เท่ากับ 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.62 รองลงมาจบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ้านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00 และจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ้านวน 3 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 9.38 (ตารางที่ 1) 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 1 ช่วงอายุ และระดับการศึกษาของเกษตรกร 

 ช่วงอายุ (ปี) จ้านวน (n=32) ร้อยละ 

 ≤30 6 18.75 
 31-45 21 65.63 
 ≥45 5 15.62 

 ระดับการศึกษา  จ้านวน (n=32) ร้อยละ 

 ประถมศึกษา  21 65.62 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 8 25.00 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 3   9.38 

 
1.2 การท้าอาชีพเกษตรกรรม 
เกษตรกรที่ท้าการสอบถามทั้งหมดท้าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก โดยแยกออกเป็น 

1) ท้าสวนยางพารา จ้านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.38   2) ท้านา จ้านวน  7 ราย คิดเป็นร้อยละ 
21.88  3) เลี้ยงสัตว์ จ้านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ  15.63  4) รับจ้าง จ้านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 
3.11 อาชีพรองคือ การท้านา ส่วนการปลูกข้าวโพดหวานนั้นท้าเป็นอาชีพเสริม โดยปลูกในพ้ืนที่นา
หลังเก็บเกี่ยวข้าว หรือปลูกแซมในระหว่างร่องปลูกยางพาราขณะที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี เกษตรกรมี
ประสบการณ์ในการปลูกข้าวโพดหวาน 6-15 ปี มากที่สุด จ้านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.75 
รองลงมามีประสบการณ์ในการปลูกข้าวโพดหวานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี จ้านวน 8 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 และมากกว่า 15 ปี จ้านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.25 (ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 อาชีพหลักและประสบการณ์การปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกร 

 อาชีพหลัก  จ้านวน (n=32) ร้อยละ 

 ท้าสวนยางพารา 19 59.38 
 ท้านา 7 21.88 
 เลี้ยงสัตว์ 5 15.63 
 รับจ้าง 1   3.11 

 ประสบการณ์ปลูกข้าวโพดหวาน จ้านวน (n=32) ร้อยละ 

 ≤5 8 25.00 
 6-15 22 68.75 
 ≥15 2   6.25 



1.3 พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดหวานในปี 2554 
เกษตรกรจ้านวน 30 ราย ปลูกข้าวโพดหวานในนาซึ่งเป็นของตนเอง คือ ที่ดินที่เกษตรกร

ซื้อไว้เป็นของตนเองหรือเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น คิดเป็นร้อยละ 93.75 คิดเป็นพ้ืนที่เฉลี่ย 
เท่ากับ 1.08 ไร่ (ตารางที่ 3) เกษตรกรจ้านวน 2 ราย ปลูกข้าวโพดหวานในนาซึ่งเป็นที่ดินของญาติซ่ึง
เกษตรกรไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยมิได้เสียค่าเช่า คิดเป็นร้อยละ 6.25 คิดเป็นพ้ืนที่เฉลี่ย 0.82 ไร่ 

ตารางที่ 3 พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดหวาน ปี 2554 

รายการ จ้านวน (n=32) ร้อยละ 

พ้ืนที่ปลูกเป็นของตนเองทั้งหมด 30 93.75 
พ้ืนที่ปลูกโดยการเช่า   0 00.00 
พ้ืนที่ปลูกโดยมิได้เสียค่าเช่า   2   6.25 

(ไร่ต่อครัวเรือน) 
พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดหวานเฉลี่ยทั้งหมด 1.06 
พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดหวานที่เป็นของตนเอง 1.08 
พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดหวานที่ปลูกโดยมิได้เสียค่าเช่า 0.82 

1.4 การได้รับความรู้เรื่องการปลูกข้าวโพดหวาน 
แหล่งความรู้เรื่องการปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกรในพ้ืนที่ ที่น้ามาใช้ปฏิบัติในปัจจุบัน 

เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมของหน่วยงานภาครัฐ โดยเกษตรกรจ้านวน 31 ราย 
ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมโดยศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา เรื่อง การผลิตข้าวโพดหวานตามหลักเกษตรดี
ที่เหมาะสม และส้านักงานเกษตรอ้าเภอ คิดเป็นร้อยละ 96.88 และเกษตรกรจ้านวน 1 ราย ได้รับ
ความรู้เรื่องการปลูกข้าวโพดหวานจากค้าแนะน้าจากเพ่ือนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.12 เกษตรกรไม่ได้
รับความรู้เรื่องการปลูกข้าวโพดหวานจากภาคเอกชน (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 แหล่งความรู้เรื่องข้าวโพดหวานที่เกษตรกรได้รับ 

แหล่งความรู้ จ้านวน (n=32) ร้อยละ 

หน่วยงานภาครัฐ 31 96.88 
หน่วยงานภาคเอกชน  0 00.00 
ค้าแนะน้าจากเพ่ือนบ้าน  1  3.12 

 



2. แบบแผนการผลิตข้าวโพดหวานในพื้นท่ีนาของเกษตรกร 
แบบแผนการผลิตข้าวโพดหวานในพื้นท่ีนาของเกษตรกร อ้าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ในฤดู

การผลิต ปี 2554-55 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 ถึง มีนาคม 2555 มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 จ้านวนรอบการผลิตข้าวโพดหวานใน 1 ปี 
เกษตรกรทั้งหมดที่สอบถามมีการปลูกข้าวโพดหวาน จ้านวน 2 ครั้ง ใน 1 ปี โดยการปลูก

ครั้งที่ 1 ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในพ้ืนที่นาเสร็จสิ้นแล้ว ในราวเดือนธันวาคม ซึ่งจะเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ในราวเดือนกุมภาพันธ์ และจะปลูกครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม ซึ่งจะเก็บเก่ียวผลผลิตได้ในราว
เดือนพฤษภาคม ภายหลังจากการปลูกข้าวโพดหวานในครั้งที่ 2 แล้ว เกษตรกรจะปลูกข้าวในพื้นท่ีนา
ต่อไป 

2.2 การเตรียมดิน 
เกษตรกรทุกรายมีการจัดการดินก่อนปลูก โดยการปลูกครั้งที่ 1 นั้น เกษตรกรจัดการดิน

ก่อนปลูกโดยการไถกลบตอซังข้าว ไม่นิยมเผาตอซัง ส่วนการปลูกครั้งที่ 2 หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ข้าวโพดหวานในการปลูกครั้งที่ 1 แล้วนั้น เกษตรกรทุกรายจะตัดต้นข้าวโพดหวานที่เก็บเกี่ยวฝักแล้ว 
ออกจากแปลงปลูกก่อนการเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวโพดหวานครั้งที่ 2  โดยน้าต้นข้าวโพดหวานไปเป็น
อาหารสัตว์  

เกษตรกรจ้านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.38 มีการไถเตรียมดินจ้านวน 2 ครั้งก่อนปลูก
ข้าวโพดหวาน โดยการไถครั้งที่ 1 ไถด้วยผาล 7 ติดท้ายรถแทรกเตอร์ แล้วทิ้งไว้ 7-14 วัน ให้วัชพืช
แห้งตาย แล้วไถด้วยผาล 7 อีกครั้งหนึ่งเพ่ือย่อยดินให้ละเอียดขึ้นก่อนการปลูก ในขณะที่เกษตรกรอีก 
5 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.62 มีการไถเตรียมดิน 3 ครั้ง คือ ภายหลังจากไถครั้งที่ 2 ด้วยผาล 7 แล้ว 
พบว่า ดินยังเป็นก้อนขนาดใหญ่ เกษตรกรจะใช้จอบหมุนติดท้ายรถแทรกเตอร์พรวนย่อยดินอีกครั้งหนึ่ง 
(ตารางท่ี 5) 

ภายหลังการเตรียมดินแล้ว เกษตรกรจ้านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.50 เตรียมการ
ปลูกโดยการใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กติดผาล 4 ชักร่องส้าหรับปลูกต้นกล้าข้าวโพดหวาน ส่วน
เกษตรกรอีกจ้านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.50 จะไม่มีการชักร่องปลูก แต่จะปล่อยให้เป็นพ้ืน
เรียบ และขุดหลุมให้เป็นแถวเพ่ือปลูกต้นกล้าข้าวโพดหวาน (ตารางท่ี 5) 

การปลูกข้าวโพดหวานนั้น พบว่า เกษตรกรจ้านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.88 นิยม
ปลูกข้าวโพดหวานโดยการเพาะกล้าก่อนถอนแยกไปปลูกในแปลง วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร คือ 
เพาะเมล็ดข้าวโพดหวานในบริเวณใกล้แปลงปลูก ใช้วัสดุเพาะ คือ ขี้เลื่อย หรือ แกลบ ผสมดิน ใช้วัสดุ
พรางแสง เช่น ทางมะพร้าว เมื่อต้นกล้าข้าวโพดหวานมีอายุได้ประมาณ 10-14 วัน จึงถอนแยกน้าไป
ปลูกในแปลง ก่อนปลูกนิยมชักน้้าเข้าร่องให้ภายในร่องมีสภาพดินชื้นก่อนปลูกต้นกล้าข้าวโพดหวาน 
1 วัน ส่วนเกษตรกรจ้านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.63 จะปลูกข้าวโพดหวานโดยเพาะเมล็ดให้งอก
ก่อนน้าไปปลูกในหลุมที่ได้เตรียมไว้ วิธีปฏิบัติของเกษตรกร คือ น้าเมล็ดข้าวโพดหวานใส่ห่อผ้าขาว



บางแช่น้้าไว้ 1 คืน แล้วทิ้งไว้ในที่มืดและชื้นอีก 2 คืน เมื่อเมล็ดข้าวโพดหวานมีรากอ่อนงอกจากเมล็ด
แล้วจึงน้าไปฝังในหลุมปลูก ในขณะที่เกษตรกรจ้านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.49 จะปลูกโดยการ
หยอดเมล็ดลงในหลุมโดยตรง (ตารางท่ี 5) 

ส่วนระยะปลูกข้าวโพดหวานนั้น เกษตรกรทุกรายปลูกข้าวโพดหวานในระบบแถวเดี่ยว 
โดยมีระยะห่างระหว่างแถวหรือร่องกว้างประมาณ 80-90 เซนติเมตร แต่มีระยะห่างระหว่างหลุมแคบ
เพียง 15-20 เซนติเมตรเท่านั้น 

2.3 การจัดการโรค แมลง และวัชพืช  
เกษตรกรทุกรายไม่มีการจัดการโรคและแมลงด้วยการใช้สารเคมี ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาโรค

และแมลงในพ้ืนที่อ้าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มีความส้าคัญต่อการผลิตข้าวโพดหวานในพื้นที่นาน้อย
มาก กล่าวคือ การเกิดโรคของข้าวโพดหวานมีเพียงโรคราสนิม (southern rust) ที่เกิดจากเชื้อรา 
Puccinia polysora แต่ไม่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลผลิต เนื่องจาก การระบาดของโรคนี้จะถูก
ตัดวงจรด้วยการท้านาปลูกข้าวสลับกับการปลูกข้าวโพดหวาน การสะสมของเชื้อสาเหตุจึงมีอยู่น้อย 
เช่นเดียวกับการระบาดของแมลงศัตรูข้าวโพดหวานที่มีปริมาณเล็กน้อยเช่นกัน 

ส่วนการจัดการวัชพืชของเกษตรกรนั้น เกษตรกรทุกรายมีการจัดการวัชพืชโดยการใช้
แรงงานก้าจัดวัชพืชในแปลงปลูกข้าวโพดหวาน ไม่มีการใช้สารก้าจัดวัชพืช การปฏิบัติของเกษตรกร 
คือ ก้าจัดวัชพืชครั้งที่ 1 เมื่อต้นข้าวโพดหวานมีอายุได้ประมาณ 14-20 วัน หรือก่อนการใส่ปุ๋ยเคมี
ครั้งที่ 1 โดยการถากดายวัชพืชให้ทั่วทั้งแปลง จากนั้นก้าจัดวัชพืชอีกครั้งหนึ่งเมื่อต้นข้าวโพดหวานมี
อายุประมาณ 30-35 วัน หรือก่อนการใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 2 ให้แก่ต้นข้าวโพดหวาน (ตารางที่ 5) 

2.4 การจัดการน้้า 
เกษตรกรทุกรายมีการจัดการน้้าชลประทานในการปลูกข้าวโพดหวาน โดยมีวิธีการให้น้้า

ชลประทานแตกต่างกันไป ได้แก่ เกษตรกรจ้านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.50 ให้น้้าชลประทาน
แก่ข้าวโพดหวานโดยการปล่อยสูบน้้าจากแหล่งน้้าแล้วน้้าเข้าตามร่องปลูก ซึ่งจะปฏิบัติกันในกลุ่มของ
เกษตรกรที่มีการชักร่องเพ่ือปลูกข้าวโพดหวาน ในขณะที่เกษตรกรจ้านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 
21.88 ให้น้้าชลประทานโดยวิธีพ่นฝอย ซึ่งจะจัดระบบด้วยการวางท่อให้น้้าแบบพ่นฝอยในแปลงปลูก
ประกอบกับเครื่องสูบน้้าขนาดเล็กมีท้ังแบบใช้เครื่องยนต์และใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เกษตรกรจ้านวน 3 
ราย คิดเป็นร้อยละ 9.38 จัดการน้้าชลประทานโดยการสูบน้้าเข้าท่วมผืนแปลงปลูกข้าวโพดหวาน 
เนื่องจากไม่มีการชักร่องปลูก และเกษตรกรจ้านวน 2 ราย จัดการน้้าชลประทานโดยการสูบน้้าและใช้
สายยางรดน้้าตามแถวปลูกข้าวโพดหวาน การจัดการน้้าชลประทานให้แก่ข้าวโพดหวานในแปลงปลูก
นั้น เกษตรกรจะมีการให้น้้าชลประทานเฉลี่ย 3-5 วันต่อครั้ง (ตารางท่ี 5) 

 
 



2.5 การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
เกษตรกรทุกรายเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวโพดหวานโดยการนับอายุของต้นข้าวโพดหวาน โดย

ที่เกษตรกรจะเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวโพดหวานเมื่อต้นข้าวโพดหวานมีอายุระหว่าง 65-75 วันหลังปลูก 
เกษตรกรจ้านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.50 เก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานเมื่อต้นข้าวโพดหวานมีอายุ
ระหว่าง 69-72 วันหลังปลูก รองลงมาจะเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวโพดหวานเมื่อต้นข้าวโพดหวานมีอายุ
ระหว่าง 73-75 วันหลังปลูก โดยมีจ้านวนเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 31.25 และเก็บเกี่ยวผลผลิต
ข้าวโพดหวานเมื่อต้นข้าวโพดหวานมีอายุ 65-68 วันหลังปลูก โดยมีจ้านวนเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 
6.25 ซึ่งในการเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวโพดหวานนั้น เกษตรกรจะใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
นาน 3-7 วัน โดยที่เกษตรกรจะใช้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 5 วัน จ้านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 
56.25 ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 7 วัน จ้านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00 และใช้ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 3 
วัน จ้านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.75 (ตารางท่ี 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 5 แบบแผนการผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกร 

กิจกรรม จ้านวน (n=32) ร้อยละ 

การจัดการดินก่อนปลูก 32 100.00 

ไถเตรียมดิน 2 ครั้ง 27 84.38 
ไถเตรียมดิน 3 ครั้ง 5 15.62 

ชักร่องปลูก 20 62.50 
ขุดหลุมปลูก 12 37.50 

เพาะกล้าปลูก 23 71.88 
หยอดเมล็ดงอก 5 15.63 
หยอดเมล็ดแห้ง 4 12.49 

การจัดการวัชพืช 32 100.00 
การจัดการโรค 0 00.00 
การจัดการแมลง 0 00.00 

การจัดการน้้า 32 100.00 
 -ปล่อยน้้าตามร่องปลูก 20 62.50 
 -ให้น้้าแบบพ่นฝอย 7 21.88 
 -ปล่อยน้้าท่วมแปลง 3 9.38 
 -ใช้สายยางฉีดพ่น 2 6.24 

การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 -อายุ 65-68 วันหลังปลูก 2 6.25 
 -อายุ 69-72 วันหลังปลูก 20 62.50 
 -อายุ 73-75 วันหลังปลูก  10 31.25 

ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 - 3 วัน 6 18.75 
 - 5 วัน  18 56.25 
 - 7 วัน  8 25.00 

 
 
 
 



3. การใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกร 
3.1 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน 
เกษตรกรทุกรายใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมจากบริษัทเอกชน แบ่งออกเป็น 3 พันธุ ์

คือ พันธุ์ซูการ์ 75 ซูการ์สตาร์ และซูการ์แมกซ์ โดยที่เกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ซูการ์ 75 มาก
ที่สุด จ้านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.63 รองลงมาคือพันธุ์ซูการ์แมกซ์ จ้านวน 8 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 25.00 ส่วนพันธุ์ซูการ์สตาร์ มีเกษตรกรจ้านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.37 ที่ปลูกเพ่ือการคา้ 
(ตารางท่ี 6) ซึ่งมีราคาเฉลี่ยของเมล็ดพันธุ์เท่ากับ 780 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์จาก
ร้านค้าเกษตรโดยตรงโดยใช้เงินสด และเกษตรกรใช้ปริมาณเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 1.67 กิโลกรัมต่อไร่ 

ตารางที่ 6 พันธุ์ข้าวโพดหวานที่เกษตรกรใช้ปลูกเพ่ือการผลิต 

พันธุ์ข้าวโพดหวาน จ้านวน (n=32) ร้อยละ 

ซูการ์ 75 21 65.63 
ซูการ์แมกซ์  8  25.00 
ซูการ์สตาร์  3   9.37 

3.2 ปุ๋ย 
การใส่ปุ๋ยให้แก่ข้าวโพดหวาน พบว่า เกษตรกรจ้านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.12 ใส่

ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรจ้านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.88 ใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว 
(ตารางท่ี 7) ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรใช้นั้นเป็นมูลไก่และมูลแพะ เกษตรกรบางรายใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่
ต้นข้าวโพดหวานก่อนต้นข้าวโพดหวานงอก เกษตรกรบางรายใส่ภายหลังต้นข้าวโพดหวานงอกแล้ว  
เกษตรกรส่วนใหญ่จ้านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.38 ใส่ปุ๋ยให้แก่ข้าวโพดหวาน 3 ครั้ง ตาม
ค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร (2545) เกษตรกรจ้านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.13 ใส่ปุ๋ยให้แก่
ข้าวโพดหวาน 2 ครั้ง และเกษตรกรจ้านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.49 ใส่ปุ๋ยให้แก่ข้าวโพดหวาน
มากกว่า 3 ครั้ง โดยเกษตรกรบางรายใส่ปุ๋ยเคมีมากถึง 6 ครั้งตลอดฤดูปลูก เกษตรกรใส่ปุ๋ยให้แก่ข้าวโพด
หวานน้อยลดลงจากการศึกษาของสุนิสา (2550) ซึ่งพบว่าเกษตรกรใส่ปุ๋ยมากถึง 6 ครั้ง ถึง 9 ครั้ง 

ชนิดของปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้นั้นมีความหลากหลายกันไป (ตารางที่ 7) เกษตรกรจ้านวน 9 
ราย คิดเป็นร้อยละ 28.13 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-4 เพียงอย่างเดียว เนื่องจากเป็นปุ๋ยเคมีที่ใช้กับสวน
ยางพาราซึ่งเกษตรกรมักมีอยู่ในบ้านเพื่อใส่ให้แก่ต้นยางพารา เกษตรกรจ้านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 
28.13 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ซึ่งเป็นปุ๋ยเคมีที่ใช้กับนาข้าว และสาหุที่เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีทั้ง 2 
ชนิดนี้ เนื่องจากมีราคาต่้ากว่าปุ๋ยเคมีท่ีกรมวิชาการเกษตร (2545) แนะน้าให้เกษตรกรใช้ และหาซื้อ
ได้ง่ายในท้องถิ่น เกษตรกรจ้านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.62 มีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-4  เกษตรกรจ้านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.50 มีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 



ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 และเกษตรกรจ้านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.62 มีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 
13-13-21 ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-4 

ส่วนวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรนั้น เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีหลังต้นข้าวโพดงอกแล้ว หรือใส่
ครั้งแรกเมื่อต้นข้าวโพดหวานมีอายุได้ประมาณ 2 สัปดาห์หลังปลูก โดยโรยข้างแถวต้นข้าวโพดหวาน 
แล้วพูนดินกลบโคนต้นข้าวโพดหวาน จากนั้นถัดมาอีก 2 สัปดาห์ หรือเมื่อต้นข้าวโพดหวานมีอายุ
ประมาณ 1 เดือน จึงใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยโรยที่โคนต้นข้าวโพดหวานแล้วพูนดินกลบ หลังจากนั้นเมื่อต้น
ข้าวดพดหวานมีอายุประมาณ 45 วันหลังปลูก จึงใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งโดยโรยบริเวณโคนต้นข้าวโพด
หวาน เกษตรกรที่ใส่ปุ๋ย 4 ครั้ง จะใส่ปุ๋ยเคมีอีกครั้งหนึ่งเมื่อต้นข้าวโพดหวานเริ่มติดฝักอ่อน หรือ
ประมาณ 50-55 วันหลังปลูก 

ตารางที่ 7 การใช้ปุ๋ยของเกษตรกรในการผลิตข้าวโพดหวาน 

การใช้ปุ๋ย จ้านวน (n=32) ร้อยละ 

ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว 15 46.88 
ใช้ปุ๋ยเคมีและมูลสัตว์ 17  53.12 

16-8-4 9 28.13 
16-20-0 9 28.13 
16-8-4 + 46-0-0 5 15.62 
16-20-0 + 46-0-0 4 12.50 
16-8-4 + 13-13-21 5 15.62 

 ใส่ปุ๋ย ≤ 2 ครั้ง 9 28.13 
 ใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง 19  59.38 
 ใส่ปุ๋ย > 3 ครั้ง 4 12.49 

 
3.3 สารเคมีป้องกันก้าจัดวัชพืช โรคและ แมลงศัตรูข้าวโพดหวาน 
เกษตรกรส่วนใหญ่จ้านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.50 ไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันก้าจัด

วัชพืช โรค และแมลงศัตรูข้าวโพดหวานใดๆ (ตารางที่ 8) เนื่องจาก เกษตรกรก้าจัดวัชพืชด้วยการถาก
ดาย ส่วนโรคและแมลงนั้น เกษตรกรเห็นว่ามีความรุนแรงของโรคและการระบาดของแมลงศัตรู
ข้าวโพดหวานน้อยมากจึงไม่มีความจ้าเป็นต้องใช้ ส่วนเกษตรกรจ้านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.50 
มีการใช้สารก้าจัดวัชพืชประเภทหลังงอก คือ พาราควอต หรือที่เกษตรกรรู้จักกันในชื่อ กรัมม็อกโซน 
โดยใช้ก่อนการเตรียมดินหากพบว่ามีปริมาณวัชพืชขึ้นหนาแน่น และไม่ต้องการไถกลบรอเวลาให้ซาก
วัชพืชเปื่อยผุพังก่อนการเตรียมแปลงปลูกข้าวโพดหวาน 



ตารางที่ 8 การใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดวัชพืช โรค แมลง ศัตรูข้าวโพดหวาน 

การใช้สารเคมี จ้านวน (n=32) ร้อยละ 

ไม่ใช้สารเคมี 28 87.50 
ใช้สารก้าจัดวัชพืช   4 12.50 
ใช้สารป้องกันก้าจัดโรคพืช   0 00.00 
ใช้สารฆ่าแมลง   0  00.00 

 
4. ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวโพดหวาน 

เกษตรกรขายผลผลิตข้าวโพดหวานในลักษณะต้มสดทั้งเปลือกแก่ผู้บริโภค ในราคา 2 ฝัก 
20 บาท ซึ่งสามารถท้ารายได้ให้แก่เกษตรกรสูงมาก โดยสามารถท้ารายได้ให้แก่เกษตรกรตั้งแต่ 
40,000 บาท ถึง มากกว่า 60,000 บาท (ตารางท่ี 9) เกษตรกรส่วนใหญ่จ้านวน 19 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 59.38 มีรายได้จากการขายได้มากกว่า 50,000 - 60,000 บาท รองลงมาคือ มีรายได้อยู่ระหว่าง 
40,000 - 50,000 บาท จ้านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00 และมีเกษตรกรจ้านวน 5 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 15.62 มีรายได้จากการขายผลผลิตข้าวโพดหวานมากกว่า 60,000 บาทต่อไร่ต่อฤดูปลูก 
ในขณะที่การส้ารวจของสุนิสา (2550) พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิตข้าวโพดหวานอยู่
ระหว่าง 20,000 ถึงมากกว่า 40,000 บาท และส่วนใหญ่เกษตรกรจะมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
20,000 บาท และรองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท มีส่วนน้อยที่มีรายได้มากกว่า 
40,000 บาท แต่เกษตรกรในขณะนั้นขายผลผลิตข้าวโพดหวานในลักษณะของฝักสดปอกเปลือก
ให้กับผู้ซื้อในราคากิโลกรัมละ 20 บาท 

ตารางที่ 9 รายได้ของเกษตรกรจากการจ้าหน่ายผลผลิตข้าวโพดหวาน 

รายได้ (ต่อไร่/ฤดูปลูก) จ้านวน (n=32) ร้อยละ 

> 40,000 - 50,000 บาท 8 25.00 
> 50,000 - 60,000 บาท 19 59.38 
> 60,000 บาท 5  15.62 

 
5. ทิศทางการตลาดของเกษตรกร 

ทิศทางการตลาดของเกษตรกรพิจารณาจากลักษณะการขายผลผลิตข้าวโพดหวานของ
เกษตรกร พบว่า เกษตรกรทุกรายไม่ขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลาง และขายผลผลิตในลักษณะขาย
ปลีก ไม่นิยมขายผลผลิตในลักษณะขายส่ง เกษตรกรส่วนใหญ่จ้านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.63 
ขายผลผลิตในลักษณะฝักต้มทั้งเปลือก โดยจ้าหน่าย 2 ฝัก ราคา 20 บาท เกษตรกรจ้านวน 3 ราย 



คิดเป็นร้อยละ 9.37 ขายผลผลิตปลีกท้ังฝักสดและฝักต้ม การขายผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
หวานเป็นผู้จ้าหน่ายผลผลิตดว้ยตนเอง ในพ้ืนที่ต้าบลท่าแพเกษตรกรขายผลผลิตบริเวณริมทาง
คมนาคมสายหลักที่ตัดผ่านบริเวณแปลงผลิตของเกษตรกร 

ตารางที่ 10 ลักษณะการขายผลผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกร 

ลักษณะการขายผลผลิต จ้านวน (n=32) ร้อยละ 

ขายปลีกฝักสด 0 00.00 
ขายปลีกฝักต้ม 29 90.63 
ขายปลีกฝักสดและฝักต้ม 3    9.37 

 
6. แนวโน้มของเกษตรกรในการปลูกข้าวโพดหวานในอนาคต 

ในภาพรวมของการส้ารวจพบว่า เกษตรกรทุกรายมีความสนใจที่จะปลูกข้าวโพดหวาน
เพ่ิมข้ึนในอนาคต เนื่องจาก การปลูกข้าวโพดหวานสามารถท้ารายได้ให้แก่เกษตรกรมากกว่าการท้า
นาข้าว อีกทั้งข้าวโพดหวานยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสูง และได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้เป็นสินค้าเกษตรประจ้าจังหวัด แต่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานใน
พ้ืนที่หลังการเก็บเกี่ยวข้าวไม่สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกได้อีก เนื่องจากมีพ้ืนที่จ้ากัด นอกจากนี้เกษตรกร
ยังไม่สามารถเพ่ิมฤดูปลูกข้าวโพดหวานให้ได้มากกว่า 2 ฤดูปลูกต่อรอบปีได้ เนื่องจาก พ้ืนที่นาของ
เกษตรกรในต้าบลท่าแพ มีลักษณะลุ่มติดล้าห้วยธรรมชาติ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจะท้าให้น้้าท่วมขัง ไม่
สามารถปลูกข้าวโพดหวานได้ จึงต้องท้านาปลูกข้าวสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไป การเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก
ข้าวโพดหวานของเกษตรกรจึงเพ่ิมโดยการปลูกในพ้ืนที่สวนยางพาราปลูกใหม่บนพ้ืนที่ดอน แต่ในบาง
พ้ืนที่ประสบปัญหาเรื่องน้้าชลประทาน เนื่องจาก พ้ืนที่สวนยางพารางท่ีอยู่บนที่ดอนนั้นมักอยู่ห่าง
จากแหล่งน้้าธรรมชาติ จึงต้องอาศัยน้้าฝนในฤดูฝนเพ่ือการเพาะปลูก 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการผลิตข้าวโพดหวาน 

7.1 ปัญหาน้้าท่วมขัง ในบางฤดูกาลผลิตโดยไม่สามารถระบายออกจากแปลงผลิตได้ ท้าให้
ต้นข้าวโพดหวานเกิดความเสียหาย อันเนื่องจากฝนหลงฤดู ซึ่งควรจัดท้าทางระบายน้้าจากแปลงผลิต
ลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติเพ่ือความความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

 7.2 ปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เกษตรกรทุกรายผลิต
ข้าวโพดหวานโดยใช้พันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมจากบริษัทเอกชนที่มีราคาประมาณ 780-800 บาทต่อ
กิโลกรัม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม เพ่ือเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งให้แก่เกษตรกรได้เลือกใช้ในการผลิต 



7.3 ปัญหาปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปุ๋ยสูตรผสม เช่น 15-15-15 หรือ 13-
13-21 เกษตรกรจึงเลือกใช้ปุ๋ยเคมีท่ีมีราคาถูกกว่า เช่น 16-8-4 หรือ 16-20-0 เป็นต้น และเกษตรกร
มีแนวโน้มใช้ปุ๋ยเคมีอัตราต่้ากว่าค้าแนะน้า 

7.4 ปัญหาคุณภาพผลผลิตมีแนวโน้มลดลง จากการส้ารวจพบว่าขนาดฝักข้าวโพดหวานมี
ขนาดลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเกษตรกรให้เหตุผลว่าเนื่องมาจากการที่เกษตรกรขายผลผลิตเป็น
จ้านวนฝัก ท้าให้เกษตรกรส่วนใหญ่เพิ่มอัตราประชากรข้าวโพดหวานต่อพ้ืนที่ให้สูงขึ้น โดยการลด
ระยะห่างระหว่างต้นลง ความหนาแน่นของต้นข้าวโพดหวานต่อพ้ืนที่สูงขึ้นจึงท้าให้ขนาดฝักเล็กลง 
นอกจากนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานส่วนใหญ่มักตัดต้นข้าวโพดหวานออกจากแปลงผลิต ภายหลัง
การเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูแรกของการผลิต เพ่ือให้การเตรียมดินปลูกในฤดูต่อไปกระท้าได้ง่าย ซึ่ง
อาจจะท้าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ได้ 

7.5 ปัญหาความรุนแรงของโรคราสนิมข้าวโพดมีแนวโน้มสูงขึ้น เกษตรกรพบว่าพันธุ์
ข้าวโพดหวานที่เกษตรกรใช้ผลิตในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดโรคราสนิมได้ง่ายขึ้น และมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ถึงแม้ยังไม่กระทบต่อผลผลิตก็ตาม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรหาทางพัฒนาพันธุ์ที่ต้านทาน
ต่อโรคราสนิมข้าวโพด หรือวิธีการป้องกันก้าจัดที่มีประสิทธิภาพ 

8. แนวทางการแก้ปัญหาการผลิตข้าวโพดหวาน 
8.1 หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุน ช่วยเหลือ จัดสร้างคูระบายน้้าที่สามารถระบายน้้า

ออกจากแปลงผลิตของเกษตรกรลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อลด
ปัญหาการท่วมขังของน้้าในแปลงผลิตข้าวโพดหวานในพื้นที่นา 

8.2 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเร่งการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม ที่ให้ผลผลิต
สูง คุณภาพดี และตรงต่อความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค และมีราคาเมล็ดพันธุ์ถูกให้เกษตรกร
ได้เลือกใช้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 

8.3 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเร่งพัฒนาระบบการใช้ปุ๋ยผสมผสานในการผลิต
ข้าวโพดหวานให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ และการผลิตการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ที่ถูกต้อง 

8.4 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความส้าคัญของการผลิต
ข้าวโพดหวานอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร เพ่ือให้ได้ผลผลิตข้าวโพดหวาน
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคท่ัวไป 

8.5 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเร่งวิจัย พัฒนา และทดสอบเทคโนโลยี เพื่อป้องกัน
และแก้ไขการระบาดของโรคราสนิมข้าวโพด รวมถึงโรคอ่ืนๆ ที่จะเป็นปัญหาต่อการผลิตข้าวโพด
หวานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ 

 
 



สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. การผลิตข้าวโพดหวานในพื้นที่นาหลังการเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกรต้าบลท่าแพ 

อ้าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มีแนวโน้มในทางบวก เนื่องจาก ท้ารายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกได้มาก 
2. ปัญหาในการผลิตของเกษตรกรเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปลูก และการใช้ปัจจัยการ

ผลิตบางประการไม่ถูกต้องตามค้าแนะน้า เช่น ระยะปลูก การใช้ชนิด อัตราการใช้ และเวลาการใช้
ปุ๋ยเคมีส่งผลให้คุณภาพผลผลิตไม่ดี 

3. การตลาดยังไม่มีปัญหาด้านการจ้าหน่ายผลผลิต เนื่องจาก ยังมีความต้องการผลผลิต
จากผู้บริโภคอยู่ในระดับสูง 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผลงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการผลิตข้าวโพดหวานในพื้นท่ีนา 

ให้สอดคล้องกับวิถีการด้าเนินชีวิตของเกษตรกร เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของการผลิต ผลผลิตมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคท่ัวไป 
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