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บทคัดยอ

 ทดสอบพัฒนาและปรับใชเทคโนโลยีดานเขตกรรม เพื่อหาชุดเทคโนโลยีสําหรับการผลิตขาวโพดหวานท่ีเหมาะสมกับ
พื้นที่ภาคเหนือตอนบนในพื้นที่ อ.แมวาง และ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม เปรียบเทียบเทคโนโลยีตามคําแนะนําของกรมวิชาการ
เกษตรกับการปฏิบัติของเกษตรกร พบวา ในป 2551 อ.แมวาง เกษตรกรที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 
มรีายไดสทุธสิงูกวา 1,641-3,169 บาทตอไร ผลผลิตขาวเหนยีวสนัปาตอง 1 และขาวพนัธุ กข 6 อยูระหวาง 80-1,200 กโิลกรัมตอไร 
ในป 2552 เกษตรกรทีป่ฏบิตัติามคําแนะนาํมรีายไดสทุธิสงูกวา 774-3,799 บาทตอไร หลงัเกบ็เกีย่วขาวโพดหวานปลกูขาวเหนยีว
สันปาตอง 1 กข 10 และปทุมธานี 1 ผลผลิต 700-950 กิโลกรัมตอไรสําหรับ อ.เชียงดาว ป 2551 เกษตรกรสวนใหญที่ปฏิบัติตาม
คําแนะนํามีรายไดสูงกวาวิธีของตนเอง 853-2,288 บาทตอไร โดยหลังการปลูกขาวโพด เกษตรกรปลูกขาวเหนียวพันธุสันปาตอง 1 
ผลผลิต 900-1,200 กิโลกรัมตอไรในป 2552 เกษตรกรปฏิบัติตามกรมวิชาการเกษตรมีรายไดสุทธิสูงกวาการปฏิบัติดวยวิธีตนเอง 
357- 6,308 บาทตอไร เกษตรกรปลูกขาวเหนียวพนัธุสนัปาตอง 1 และขาวดอกมะลิ 105 ผลผลติ 750-1,150 กโิลกรมัตอไรผลผลติ
ขาวโพดหวานของทั้งสองพื้นที่เปนไปตามระดับมาตรฐานการซื้อหนาโรงงานแปรรูป คือ น้ําหนักฝกมากกวา 330 กรัม ขนาดฝก 
มีเสนผาศูนยกลาง 4.5-6 เซนติเมตร ความยาวฝก 12-18 เซนติเมตร ความหวานไมตํ่ากวา 14 บริกซ

คําสําคัญ : รายไดสุทธิ / ระบบขาว-ขาวโพดหวาน / ขาวโพดหวาน 

ABSTRACT

 Farm trial was held on rice-sweet corn system in Mae Wang and Chiang Dao District, Chiang Mai. This trial 
compared the recommended technology of Department of Agriculture (DOA) and regional practice on 11 farms in 
2008-2009. In 2008, Mae Wang District, the result showed that farmers that practice on DOA technology got higher net 
income than those who practice by regional technology 1,641-3,169 baht per rai. Yield of rice (San-pha-tawng 1and RD 
6) planting after sweet corn was 800-1,200 kilograms per rai. Also in 2009, the farmers got higher income 774-3,799 
baht per rai.Yield of rice (San-pha-tawng 1RD 10 and PathumThani 1) was 700-950 kilograms per rai.In 2008 and 2009, 
at Chiang Dao District, farmers who practice on DOA technology got higher income 853-2,288 and 357-6,308 baht per 
rai, respectively. In 2008, yield of rice (San-pha-tawng 1) planting after sweet corn was 900-1,200 kilograms per rai and 
in 2009, rice yield (San-pha-tawng 1 and KhowDaokMali 105) was 750-1,150 kilograms per rai. On the quality of sweet 
corn production, the products of both trials reached the standard of manufacturing such as pod weight was higher than 
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330 gram, pod diameter was 4.5-6 centimeter, pod length 12-18 centimeter and sweetness was 14 brix up.

Keywords : Benefit Cost Ratio / Chemical Fertilizer / Sweet Corn

บทนํา

 ขาวโพดหวาน (Zea Mays L.) ในเขตภาคเหนือ 
ตอนบนมีพื้นท่ีปลูกปลูกรอยละ 24 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด
ของประเทศ คิดเปนอันดับ 2 รองจากภาคตะวันตกซึ่งมีพื้นที่
ปลูกรอยละ 33 แหลงปลูกที่สําคัญ ไดแก เชียงใหม เชียงราย 
ลําปาง พะเยา แพร นาน ลําพูนและแมฮองสอน โดยในป 
เพาะปลูก 2543-2546 มีพื้นที่ปลูกอยูระหวาง 157,539-
210,271 ไร และมีผลผลิตอยูระหวาง 253,394-355,978 ตัน 
ผลผลิตเฉลี่ย 1,668-1,727 กิโลกรัมตอไร มูลคาการสงออก
มีมูลคาไมตํ่ากวา 3,000 ลานบาท โรงงานแปรรูปตองการ
ผลผลิตเฉลี่ยวันละ 1,200 ตันตอวัน ในป 2545 และเพิ่มเปน 
1,700 ตันตอวัน ในป 2546 (สถาบันวิจัยพืชไร. 2546) และ
ถอืวาประเทศไทยสามารถสงออกขาวโพดหวานบรรจกุระปอง 
ไดเปนอันดับ 3 ของโลก และปริมาณผลผลิตคิดเปนอันดับ 
8 ของโลก (Food and Agricultural Organization. 2004) 
โดยผลผลิตที่สงโรงงานเพ่ือแปรรูปตองมีลักษณะมาตรฐาน 
คือ เปนฝกสมบูรณ ไมมีโรคและแมลงทําลาย ขนาดฝกสด
ปอกเปลือกมีเสนผาศูนยกลาง 4-5 เซนติเมตร ความยาว 
12-18 เซนติเมตร น้ําหนัก 200-250 กรัมตอฝก เมล็ดเรียง
เปนระเบียบ 14-16 แถวๆ หนึ่งมี 30-40 เมล็ด มีสีสม่ําเสมอ
ทั้งฝกและตรงตามพันธุ  นอกจากนี้ตองมีความหวานไม
ตํ่ากวา 14 บริกซ และคงความหวานไมตํ่ากวา 36 ชั่วโมง 
(กรมวิชาการเกษตร. 2545) ขาวโพดหวาน นิยมปลูก
เปนระบบรวมกับพืชอื่นๆ เชน ขาว-ขาวโพดหวาน ขาว- 
ถั่วเหลือง-ขาวโพดหวาน และปลูกขาวโพดหวานอยางเดียว 
(ในเขตที่ดอน) แตพื้นท่ีส วนใหญจะปลูกตามหลังขาว 
(กรมสงเสริมการเกษตร. 2549) ในการปลูกเกษตรกรมัก
ประสบปญหาตนทุนสูง จากการใชปุยเคมีและแรงงาน นอกจาก
นีย้งัขาดเทคโนโลยกีารผลติทีเ่หมาะสมในแหลงปลกูภาคเหนอื 
เทคโนโลยีที่ใชในปจจุบันมาจากการปรับใชเทคโนโลยีใน 
เขตภาคกลางทีม่คีวามแตกตางกนั กรมวชิาการเกษตร (2545) 
แนะนําการใสปุยเคมีสําหรับขาวโพดหวาน 3 ครั้ง ไดแก 
ใสปุยเคมี 16-20-0 หรือ 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร 
เมื่อขาวโพดหวานอายุ 20 วัน ใสปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 
50 กิโลกรัมตอไร หรือสูตร 21-0-0 อัตรา 100 กิโลกรัมตอไร 

และเม่ือขาวโพดหวานอายุ 40-45 วัน ควรใสปุยเคมี 46-0-0 
อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร หรือตามคาวิเคราะหดิน และจาก 
การสํารวจและรวบรวมคุณภาพและมาตรฐานผลผลติขาวโพด

หวานป 2548 พบวาเกษตรกรประสบปญหาความแหงแลง
และการระบาดของเช้ือไวรัสและโรคใบไหมแผลใหญ ในทาง
วิชาการการปลูกพันธุที่ตานทานตอโรคเปนวิธีที่ใชปองกันได

ดีที่สุด แตการท่ีจะหาพันธุตานทานตอโรคนั้นๆ ตองใชเวลา
นานมาก ควรตองใชวิธีการแบบผสมผสานโดยรวมหลาย
วิธีการเขาดวยกัน เพื่อเปนการลดปริมาณเชื้อโรคเริ่มตน 
อกีทัง้การใชสารเคมมีากๆ  อาจเปนการทาํลายสภาพแวดลอม
ในระยะยาวได การใชสารเคมีจะเปนวิธีการท่ีไดผลดีตอเมื่อ
มีวิธีการปฏิบัติ การใชชนิดของสารเคมีที่ถูกตองรวมถึง 
การฉีดพนที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันหลีกเลี่ยง หรือลด 
ความรุนแรงของโรคท่ีจะสงผลกระทบตอผลผลิตขาวโพด

หวาน (ศริวิฒุ.ิ 2550) สาํหรบัพืน้ทีใ่นเขตภาคเหนอืตอนบนนัน้ 
การผลิตขาวโพดหวานในพื้นที่สวนใหญอยูในรูปพันธสัญญา

เกษตร เทคโนโลยีการผลิตข้ึนกบับรษิทัคูสญัญากบัเกษตรกร
ผูปลูกหรือขึ้นอยูกับตัวผูปลูกเอง พบวาประสบปญหาความ
ไมคงที่ของเทคโนโลยี ในจังหวัดเชียงใหม ในเขตพ้ืนที่ 
อ.แมวาง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกขาวโพดหวานสูงยังขาดเทคโนโลยี
ดานการจัดการเขตกรรมและธาตุอาหารพืช ในขณะที่ 
อ.เชียงดาว ซึ่งมีเกษตรกรสมัครเขารวมโครงการเกษตรดี 
ทีเ่หมาะสมขาวโพดหวานปรมิาณมากและมีแนวโนมการผลิต

ขาวโพดหวานในพืน้ทีเ่พิม่ขึน้จากป 2549 (สอบถามจากบริษทั
คูพนัธะสญัญา) ยงัคงประสบปญหาการจดัการโรค การจดัการ
ธาตุอาหารใหเหมาะสมกับระยะเก็บเกี่ยวท่ีมากข้ึน เน่ืองจาก
สภาพอากาศที่หนาวเย็น เกษตรกรแตละรายมีการใสปุ ย 
ในปริมาณแตกตางกันโดยไมผานการวิเคราะหดิน ดังน้ัน
จึงควรมีการทดสอบพัฒนาและปรับใชเทคโนโลยีดานการ 
จดัการดิน นํา้ ธาตอุาหารพืชและการจัดการศัตรขูาวโพดหวาน 
เพื่อหาชุดเทคโนโลยีทางเลือกสําหรับการผลิตขาวโพด 
ทีเ่หมาะสม ตนทนุตํา่ และเกษตรกรสามารถปฏิบตัใินเขตพืน้ที่
ทั้งสองเพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของบริษัทคูพันธะ

สัญญาเพื่อผลิตเขาสูโรงงานและมาตรฐานการสงออก
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วัตถุประสงค

 เพือ่หาชุดเทคโนโลยทีางเลือกสําหรบัการผลติขาวโพด

ทีเ่หมาะสม ตนทุนตํา่ และเกษตรกรสามารถปฏิบตัไิดในพืน้ที่ 
และมีคุณภาพตรงตามความตองการของโรงงานแปรรูป

วิธีการศึกษา

 ศกึษาวจิยัในสภาพพืน้ทีเ่กษตรกรโดยมเีกษตรกรรวม

ดําเนินการ ใชวิธีดําเนินการตามหลักของ Farming System 
Research มีขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกพื้นที่เปาหมาย (Selection of 
The Target Area) ดาํเนนิการโดยคดัเลอืกพืน้ทีท่ีเ่ปนตวัแทน
ของสภาพหรือระบบนิเวศท่ีตองการศึกษา โดยรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ การสํารวจพื้นที่ 
และการสัมภาษณเกษตรกร (ป 2551)
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหพื้นท่ีและวินิจฉัยปญหา 
สํารวจและวิเคราะหพื้นที่เปาหมายโดยใชวิธีประเมินสภาวะ

ชนบทแบบเรงดวน (Rapid Rural Appraisal) และการ
วิเคราะหระบบนิเวศนเกษตร (Agroecosystem Analysis) 
เพือ่ศึกษาทําความเขาใจสภาพพ้ืนทีเ่ปาหมาย ประเดน็ปญหา 
เรียงลําดับความสําคัญของปญหา โอกาส อุปสรรค และ 
ศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการปลูกพืช 
ในพื้นท่ี (ป 2551)
 ขั้นตอนท่ี 3 การวางแผนการทดสอบและพัฒนา

เทคโนโลยี โดยใชกระบวนการการวางแผนอยางมีสวนรวม 
ในพื้นท่ีเปาหมายที่ไดคัดเลือกตามประเด็นปญหา ศักยภาพ
และโอกาส โดยนําเทคโนโลยีที่แนะนํามาพัฒนาปรับใช 
เปรียบเทียบกับวิธีการของเกษตรกร (ป 2551 และ 2552)
 ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินงานทดสอบและพัฒนา

เทคโนโลยี ดําเนินงานในพื้นที่เกษตรกร โดยใชกระบวน 
การพฒันาเทคโนโลยแีบบมสีวนรวม (Participatory Technology 
Development; PTD) ในพื้นที่เกษตรกรแกนนํา เพื่อทดสอบ
และปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะกับพื้นที่

 ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะหผล ในระหวางดําเนินงาน
วิจัย มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานวิจัยทั้งดาน
เกษตรศาสตร เศรษฐศาสตร และสังคมใชกระบวนการตดิตาม
ผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม

 ขั้นตอนที่ 6 การขยายผล (Preproduction Program) 
ดําเนินการในพื้นที่เกษตรกรในระบบกลุมเครือขายเพื่อ

ใหทดสอบยืนยัน (Multilocation Testing) เปนเวลา 1 ป 
จนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคทีว่างไว และเปนทีย่อมรบั
ของเกษตรกร 
 เปรียบเทียบการทดสอบเทคโนโลยีการปลูกขาวโพด

หวานหลังนาในระบบขาว-ขาวโพดหวาน ของเกษตรกรใน 
จ.เชียงใหม จํานวน 2 กรรมวิธี 
กรรมวิธีที่ 1 ทดสอบเทคโนโลยีตามคําแนะนําของกรม

วิชาการเกษตร

 1. พันธุลูกผสมเอกชนอัตรา 1 กิโลกรัมตอไร
 2. วิธีการปลูก แถวคูยกรองระหวางแถว 120 ซม. 
ระยะปลูก 30 ซม. 1 ตนตอหลุม 
 3. ใสปุยตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร

ครั้งที่ 1 รองพื้นหรือหลังยายกลาใสปุย 15-15-15 อัตรา 
25 กิโลกรัมตอไร 
ครั้งท่ี 2 และ 3 ใสปุย 46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร 
 4. การใหนํ้า ใหทันทีหลังปลูก และ ทุก 10-14 วัน 
ใหนํ้าครั้งสุดทายท่ีระยะน้ํานม

 5. การพนสารปองกนักาํจดัศตัรพูชืหนอนกระทูหอม 
หนอนเจาะสมอฝาย เพลี้ยออนขาวโพด หนอนเจาะลําตน
ขาวโพด มอดดิน โรคราน้ําคางหรือโรคใบลาย โรคใบไหม 
แผลใหญ โรคใบไหมแผลเล็ก โรคราสนิม โรคไวรัส
 6. เก็บเกี่ยวเม่ือ 18-20 วัน หลังออกไหมรอยละ 
50 หรือสีของไหมเปล่ียนเปนสีนํ้าตาลเขมหรือเม่ือทดลองฉีก
เปลือกขาวโพดฝกที่อยูบนสุดของตนและใชเล็บกดที่เมล็ด

ปลายฝกจะมีนํ้านมไหลออกมาแสดงวาอีก 2 วันจะตองเก็บ
เกี่ยวหรือเมื่อทดลองบีบปลายฝกจะยุบตัวไดงายผลิตผลเสีย

หายจากการเก็บเกี่ยวไมเกินรอยละ 10 ของผลิตผลทั้งหมด

กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร 
 1. ใชไมปลายแหลมกระทุงหลมุ เพือ่หยอดเมลด็พนัธุ
ขาวโพด โดยหยอดเมลด็หลมุละ 1 เมลด็หรอืใชวธิกีารยายกลา
ปลกูเมือ่ตนกลาอาย ุ7-10 วนัใชระยะปลกู 25 x 25 เซนตเิมตร 
จากนั้นเกล่ียดินใหสมํ่าเสมอ

 2. ให นํ้ าก อนปลูก โดยให  น้ําแบบทวมแปลง 
จนกระทั่งดินอิ่มตัวดวยน้ํา แลวระบายออกจากแปลง และให
นํ้าอีกครั้ง ที่ระยะเวลาประมาณ 7-8 วันหลังปลูก หลังจากนั้น
สังเกตลักษณะของดิน หากดินเริ่มแหงก็ใหน้ําอีกประมาณ 
2 ครั้ง
 3. แบงใสปุยเคมี 3-4 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1-2 ใสปุยสูตร 
46-0-0 อัตรามากกวา 25 กิโลกรัมตอไร ครั้งท่ี 3-4 ใสปุยสูตร 
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46-0-0 และ 13-13-21/15-15-15 อัตรามากกวา 25 กิโลกรัม
ตอไร ขึ้นกับเกษตรกรแตละราย
 4. การปองกันกําจัดศัตรูพืช

 พนสาร Cypermethrin เมื่อพบการระบาดของแมลง 
ศัตรูพืช เพื่อการปองกันกําจัดหนอนเจาะลําตน หนอนเจาะ
สมอฝายและเพล้ียออนพนสาร Difenoconazole เมื่อพบ 
การระบาด เพื่อปองกันและควบคุมโรคราน้ําคางและรา
สนิมพนสาร Paraquat เพื่อควบคุมวัชพืชกอนวัชพืชงอก 
โดยพนหลงัปลกูทนัที และพนสาร Alachlor เมือ่วชัพชืงอกแลว 
โดยพนหลังปลูกได 30 วัน 
 5. เกบ็เกีย่วผลผลติตามอายกุารเกบ็เกีย่วการบนัทกึ

ขอมูล

 6. ขอมูลดานเกษตรศาสตร (ขอมูลดานดิน ดาน
การเจริญเติบโต ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต ไดแก 
นํ้าหนักผลผลิตรวม นํ้าหนักผลผลิตฝกรวมเปลือก นํ้าหนัก
ฝกแกะเปลอืก ความหวาน และคณุสมบตัผิลผลติตามเงือ่นไข

มาตรฐานการรับซื้อผลผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม)
 7. ขอมูลทางดานเศรษฐศาสตร (ตนทุนการผลิต 
ราคาผลผลิต รายไดสุทธิ) 
 8. ขอมลูดานสังคม (ขอมลูความคดิเหน็ การยอมรับ
เทคโนโลยี)

ผลการศึกษา

 คัดเลือกพื้นที่ เป าหมายดําเนินการทดสอบคือ 
แปลงเกษตรกร อ.แมวาง และ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม จาก
การวิเคราะหวเิคราะหพืน้ท่ีการผลิตขาวโพดหวาน จ.เชียงใหม 
พบวาพื้นที่ อ.แมวาง เปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากใน
การผลิตขาวโพดหวานสูง เนื่องจากผูปลูกขาวโพดหวาน
สวนใหญมีพื้นฐานดานการเกษตร และพื้นท่ีอยูในอําเภอ
เดียวกับที่ตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตขาวโพดหวานจํานวน 
1 โรงงาน มีความไดเปรียบดานการขนสง ผลผลิตมีความ
เสียหายของผลผลิตนอย ตนทุนการผลิตต่ํา และมีการดูแล 
อยางใกลชดิจากผูแทนบรษิทั ในขณะท่ี อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม 
เปนพื้นที่ปลูกขาวโพดหวานท่ีใหผลผลิตขาวโพดหวานตอไร

สูง มีความเสียหายของผลผลิตนอย และผลผลิตมีมาตรฐาน
ตรงตามความตองการผูรับซื้อ จากการวิเคราะหและวินิจฉัย
ปญหาพื้นที่ พบวาเกษตรกรในพื้นที่ทั้งสองมีความแตกตาง
ในดานการปฏิบัติการปลูกขาวโพดหวาน โดยเฉพาะอยางย่ิง
ดานการจัดการธาตุอาหารพืช เกษตรกรจัดการธาตุอาหาร

ดวยตนเองหรือสอบถามจากเพื่อนบานหรือรานคาที่จําหนาย

ปจจัยการผลิตทางการเกษตร และมีรูปแบบเขตกรรมที่ 
แตกตางกัน เกษตรกรมีการใชสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช
คําแนะนําจากบริษัทผูสงเสริมการปลูกขาวโพดหวาน 
 คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ 11 ราย พื้นที่
ทดสอบรายละ 1 ไร วางแผนการทดสอบเปรียบเทียบการ
ปลูกขาวโพดหวานตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรกับ

การปลูกขาวโพดหวานดวยวิธีเกษตรกรเพ่ือใหไดเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมตอการผลิตขาวโพดหวานใน จ.เชียงใหมโดย 
เร่ิมปลูกระหวางกลางเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม 
2551 ใชขาวโพดหวานสายพันธุลูกผสมเอกชนตามที่บริษัท
ผูรับซื้อเปนผูกําหนด 
 1. พื้นที่ อ.แมวาง จ.เชียงใหม
 ในการทดสอบเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดหวานหลัง

นาในระบบขาว-ขาวโพดหวาน ป 2551 พบวา เกษตรกร 
ใน อ.แมวาง ใชเมล็ดพันธุลูกผสม ไฮบริกซ 3 เกษตรกรเพาะ
ตนกลาขาวโพดหวานกอนยายปลูกเพื่อลดความเสี่ยงของ 
การสูญเสียเมล็ดพันธุ ในการปลูกแบบกระทุ งหลุมหยอด 
เนื่องจากเมล็ดพันธุมีราคาสูง ยายกลาปลูกชวงพฤศจิกายน
ถงึธนัวาคม ในแปลงยกรอง ระยะระหวางแถว 120 เซนตเิมตร 
ระยะตน 25 เซนติเมตร จํานวน 1 ตนตอหลุม (ภาพที่ 1) 
เกษตรกรมีการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตโดยการหักฝกขนาด

เล็กท้ิงเพื่อใหเหลือฝกเพียง 1 ฝกตอตน เก็บเกี่ยวผลผลิต 
ในชวงเดือน กุมภาพันธ ถึง มีนาคม จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลติขาวโพดหวาน พบวา ในแปลงทดสอบท่ีปฏบิตัติามคาํ
แนะนําของกรมวิชาการเกษตรใหผลผลิตต้ังแต 1,749-3,535 
กิโลกรัมตอไร ในขณะที่วิธีเกษตรกรใหผลผลิตตั้งแต 2,328-
4,027 กิโลกรัมตอไร มีราคาจําหนายขาวโพดใหกับโรงงาน
ราคา 3.50-3.60 บาทตอกิโลกรัม เมือเปรียบเทียบในดาน
รายไดของเกษตรกร พบวาเกษตรกรมีรายไดสุทธิจากการ
ปฏิบัติดวยวิธีของตนเองสูงกวาการปฏิบัติตามคําแนะนําของ 
กรมวิชาการเกษตร 2 ราย คือ มีรายไดสุทธิสูงกวา 1,241 
และ 2,120 บาทตอไร แตในขณะเดียวกัน เกษตรกรสวน
ใหญที่ปฏิบัติตามคําแนะนะของกรมวิชาการเกษตรมีราย

ไดสุทธิสูงกวาวิธีของตนเอง ตั้งแต 1,641-3,169 บาทตอไร 
(ตารางท่ี 1) ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวโพดแลว 
เกษตรกรปลูกขาวเหนียวสันปาตอง 1 และขาวพันธุ กข6 
ผลผลิตอยูในชวง 800-1,200 กิโลกรัมตอไร 
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ภาพท่ี 1 สภาพพื้นที่ทดสอบการปลูกขาวโพดหวานใน อ.แมวาง 
 จ.เชียงใหม

 ในป 2552 เกษตรกร ใน อ.แมวาง จ.เชยีงใหม ยงัคงใช 
เมล็ดขาวโพดหวานลูกผสม ไฮบริกซ 3 และเพาะตนกลา
ขาวโพดหวานกอนยายปลูกจากขอมูลภายหลังการเก็บ

เกี่ยวผลผลิตขาวโพดหวานในชวงเดือนมีนาคม พบวา 
ในแปลงทดสอบท่ีปฏบิตัติามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 
ใหผลผลิตตั้งแต 2,610-4,070 กิโลกรัมตอไร ในขณะ 
ที่วิธีเกษตรกรใหผลผลิตตั้งแต 2,253-3,962 กิโลกรัม 
ตอไร มีราคาจําหนายขาวโพดใหกับโรงงานราคา 4.30 บาท 
ตอกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบรายไดของเกษตรกร พบวา
เกษตรกรเพียง 1 รายที่มีรายไดสุทธิจากการปฏิบัติดวยวิธี 
ของตนเองสูงกวาการปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมวิชาการ

เกษตร ที่ 3,040 บาทตอไร ในขณะท่ีเกษตรกรสวนใหญ 
แปลงทดสอบที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร

มีรายไดสุทธิสูงกวาการปฏิบัติดวยวิธีของตนเอง ตั้งแต 774-
3,799 บาทตอไร (ตารางท่ี 2) ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ขาวโพดแลว เกษตรกรปลูกขาวเหนียวสันปาตอง 1 และขาว
พันธุ  กข10  และปทุมธานี 1 มีผลผลิตอยูในชวง 700-950  
กิโลกรัมตอไร เกษตรกรใหเหตุผลวามีการเปลี่ยนแปลงพันธุ
ขาว จากปที่ผานมาเพื่อเปนการหมุนเวียนเมล็ดพันธุในพื้นที่ 
ขาวที่ปลูกใชบริโภคในครัวเรือน

 2. พื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
 เกษตรกรเขารวมโครงการทดสอบเทคโนโลยีการปลูก

ขาวโพดหวานหลังนาในระบบขาว-ขาวโพดหวาน ในป 2551 
จํานวน 6 ราย โดยปลูกขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ATS 8 
ซึ่งมีความทนทานตอโรคและแมลง ปลูกแถวคู ยกร อง 
ระยะระหวางแถวตั้งแต 120-150 เซนติเมตร ระยะปลูก 
25 เซนติเมตร (ภาพที่ 2) กอนการเก็บเกี่ยวเกษตรกร

ใน อ.เชียงดาว จะตัดปลายยอดตนขาวโพดหวานทิ้งเพ่ือ
จําหนายเปนอาหารสัตว และเพื่อความสะดวกในการเก็บ
เกี่ยวขาวโพดหวาน หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวง
เดือนมีนาคม พบวาขาวโพดหวานในแปลงทดสอบที่ปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรใหผลผลิตตั้งแต 
2,720-4,140 กิโลกรัมตอไร วิธีเกษตรกรใหผลผลิตตั้งแต 
2,596-4,018 กิโลกรัมตอไรจําหนายขาวโพดใหกับโรงงาน
ราคา 3.00 บาทตอกิโลกรัมและเมื่อเปรียบเทียบรายไดสุทธิ
ของเกษตรกร พบวา มีเกษตรกรเพียง 1 รายมีรายไดสุทธิ
มากกวาวิธีแนะนํา 1,099 บาทตอไร เกษตรกรสวนใหญที่

ปฏิบัติตามกรมวิชาการเกษตรมีรายไดสุทธิตอไร สูงกวา
การปฏิบัติดวยวิธีของตนเอง ตั้งแต 853-2,288 บาทตอไร 
(ตารางที ่3) โดยภายหลังเกบ็เกีย่วขาวโพดเกษตรกรปลูกขาว
เหนียวพนัธุสนัปาตอง 1 เพือ่ใชบรโิภคในครัวเรอืน ใหผลผลติ 
900-1,200 กิโลกรัมตอไร

ภาพที่ 2 สภาพพืน้ทีท่ดสอบการปลูกขาวโพดหวานใน อ.เชยีงดาว 
 จ.เชียงใหม

 ในป 2552 เกษตรกรยังคงใชขาวโพดหวานลูกผสม
พนัธุ ATS 8 เชนเดยีวกบัป 2551 หลงัจากการเกบ็เกีย่วผลผลติ
ในชวงเดอืนมนีาคมถึงตนเดอืนเมษายน พบวาขาวโพดหวาน
ในแปลงทดสอบท่ีปฏบิตัติามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร

ใหผลผลิตตั้งแต 4,216-5,043 กิโลกรัมตอไร วิธีเกษตรกร 
ใหผลผลิตตัง้แต 3,229-5,382  กโิลกรัมตอไรจาํหนายขาวโพด
ใหกบัโรงงานราคา 3.50 บาทตอกโิลกรมัและเมือ่เปรียบเทยีบ
รายไดสุทธิของเกษตรกร พบวา มีเกษตรกรเพียง 1 ราย 
มีรายไดสุทธิมากกวา 1,913 บาทตอไร เกษตรกรสวนใหญ 
ที่ปฏิบัติตามคําแนะนํากรมวิชาการเกษตรมีรายไดสุทธิตอไร 
สูงกวาการปฏิบัติดวยวิธีของตนเอง ตั้งแต 357-6,308 บาท 
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ตอไร (ตารางที ่4) โดยภายหลงัการเกบ็เกีย่วขาวโพดเกษตรกร
ปลูกขาวเหนียวพันธุสันปาตอง 1 และขาวดอกมะลิ 105 โดย
ใหผลผลิต 750-1,150 เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 3. คุณภาพผลผลิต

 พืน้ทีเ่ปาหมายทัง้สองแหงคอื อ.แมวาง และ อ.เชยีงดาว 
ใหผลผลิตขาวโพดหวานเปนไปตามระดับมาตรฐานการ

ซื้อหนาโรงงานแปรรูป คือ มีนํ้าหนักฝกจํานวน 2-3 ฝกตอ
กโิลกรัม คอื นํ้าหนกัฝกตองมากกวา 330 กรมั ขนาดฝกมเีสน 
ผาศนูยกลาง 4.5-6 เซนตเิมตร ความยาวฝก 12-18 เซนตเิมตร 
ความหวานไมตํ่ากวา 14 บริกซ (ภาพท่ี 3-4)

สรุปผล

 จากการทดสอบเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดหวาน 
หลงันาในระบบขาว ขาวโพดหวาน ของเกษตรกรใน จ.เชยีงใหม 
เปรียบเทียบการปฏิบัติจํานวน 2 กรรมวิธี ไดแกทดสอบ
เทคโนโลยีตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรกับ 
การปฏิบัติของเกษตรกร จํานวน 11 ราย ในพื้นที่ อ.แมวาง 
และ อ.เชียงดาว 
 พื้นที่ อ.แมวาง เกษตรกรใชเมล็ดพันธุ ลูกผสม 
ไฮบริกซ 3 โดยเพาะตนกลากอนยายปลูกในชวงพฤศจิกายน
ถงึธันวาคม ระยะแถว 120 เซนติเมตร ระยะปลกู 25 เซนติเมตร 
จํานวน 1 ตนตอหลมุ เกบ็เกีย่วผลผลติในชวงเดอืนกมุภาพันธ
ถึงมีนาคม เกษตรกรสวนใหญที่ปฏิบัติตามคําแนะนะของ

กรมวิชาการเกษตรมีรายไดสุทธิสูงกวา 1,641-3,169 บาท
ตอไร ภายหลังการเก็บเกี่ยวขาวโพดหวาน เกษตรกรปลูก
ขาวเหนียวสันปาตอง 1 และขาวพันธุ กข6 ผลผลิตอยูใน
ชวง 800-1,200 กิโลกรัมตอไร ในป 2552 แปลงท่ีปฏิบัติตาม 
คําแนะนํามีรายไดสุทธิสูงกวา 774-3,799 บาทตอไร หลังเก็บ
เกี่ยวขาวโพดหวานเกษตรกรปลูกขาวเหนียวสันปาตอง 1 
กข 10 และปทุมธานี 1 ผลผลิตอยูในชวง 700-950 กิโลกรัม
ตอไร

 ในขณะที่ อ.เชียงดาว ปลูกขาวโพดหวานลูกผสม
พันธุ ATS8 แถวคูยกรอง ระยะปลูก 120-150 เซนติเมตร 
ระยะตน 25 เซนติเมตร ปลูกชวงเดือนพฤศจิกายนถึง
ธันวาคม เก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงเดือนมีนาคม แตเกษตรกร
สวนใหญที่ปฏิบัติตามคําแนะนํามีรายไดสูงกวาวิธีของตนเอง 
853-2,288 บาทตอไร โดยหลังการปลูกขาวโพด เกษตรกร 
ปลกูขาวเหนยีวพนัธุสนัปาตอง 1 ผลผลติ 900-1,200 กโิลกรมั
ตอไร ในป 2552 เกบ็เกีย่วผลผลติชวงเดือนมนีาคมถึงตนเดอืน
เมษายน เกษตรกรที่ปฏิบัติตามกรมวิชาการเกษตรมีรายได
สุทธิสูงกวาการปฏิบัติดวยวิธีของตนเอง ตั้งแต 357-6,308 
บาทตอไร หลังการปลูกขาวโพด เกษตรกรปลูกขาวเหนียว
พันธุสันปาตอง 1 และขาวดอกมะลิ 105 ผลผลิต 750-1,150 
กิโลกรัมตอไร

 ผลผลิตข าวโพดหวานของทั้ งสองพื้นที่ เป นไป

ตามระดับมาตรฐานการซื้อหนาโรงงานแปรรูป คือ มีน้ํา
หนักฝกตองมากกวา 330 กรัม ขนาดฝกมีเสนผาศูนยกลาง 
4.5-6 เซนติเมตร ความยาวฝก 12-18 เซนติเมตร ความหวาน 
ไมต่ํากวา 14 บริกซ

ภาพท่ี 3 ฝกขาวโพดหลังแกะเปลือก 

ภาพท่ี 4 การวัดขนาดฝกขาวโพดหวานหลังแกะเปลือก 
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ขาวโพดหวาน อ.แมวาง และ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ที่เขา
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ตารางท่ี 1 ผลผลิตและตนทุนการผลิตขาวโพดหวานพันธุไฮบริกซ 3 ใน อ.แมวาง จ.เชียงใหม ป 2551

เกษตรกร

 คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร วิธีเกษตรกร

ราคา ตนทุน ผลผลิต รายได รายไดสุทธิ ตนทุน ผลผลิต รายได รายไดสุทธิ

บาท/กก. บาท/ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร บาท/ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

นิเวศน สานุวิต 3.5  4,083  3,535  12,373  8,290  4,564  4,027  14,095  9,531

สวิง อุนปญญา 3.6  5,628  3,330  11,988  6,360  6,083  2,576  9,274  3,191

นิกร คําซื้อ 3.5  4,285  2,504  8,764  4,479  5,310  2,328  8,148  2,838

อุทัยวุฒิ กอนมูล 3.6  6,216  1,749  6,296  80  6,216  2,338  8,417  2,201

ดวงคํา กอนแกว 3.6  5,230  3,121  11,236  6,006  7,578  3,250  11,700  4,122

เฉลี่ย 3.56  5,088  2,848  10,131  5,043  5,950  2,904  10,327  4,376
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ตารางท่ี 2 ผลผลิตและตนทุนการผลิตขาวโพดหวานพันธุไฮบริกซ 3 ใน อ.แมวาง จ.เชียงใหม ป 2552

เกษตรกร

 คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร วิธีเกษตรกร

ราคา ตนทุน ผลผลิต รายได รายไดสุทธิ ตนทุน ผลผลิต รายได รายไดสุทธิ

บาท/กก. บาท/ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร บาท/ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

คํามูล กอนมูล 4.3  5,605  2,610  11,223  5,618  4,844  2,253  9,688  4,844

บุญปน ศรีบุญเรือง 4.3  6,130  3,105  13,352  7,222  6,775  3,962  17,037  10,262

อุนใจ มะโนวงค 4.3  6,492  4,037  17,359  10,867  6,417  3,136  13,485  7,068

ดวงคํา กอนแกว 4.3  5,590  3,897  16,757  11,167  5,650  3,451  14,839  9,189

สวิง อุนปญญา 4.3  5,328  4,070  17,501  12,173  5,747  3,478  14,955  9,208

เฉลี่ย 4.3  5,829  3,544  15,238  9,409  5,887  3,256  14,001  8,114

ตารางท่ี 3 ผลผลิตและตนทุนการผลิตขาวโพดหวานพันธุ ATS 8 ใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ป 2551

เกษตรกร

 คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร วิธีเกษตรกร

ราคา ตนทุน ผลผลิต รายได รายไดสุทธิ ตนทุน ผลผลิต รายได รายไดสุทธิ

บาท/กก. บาท/ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร บาท/ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

บุญปน คํามา 3 4,560 3,671 11,013 6,453 5,842 3,814 11,442 5,600

คําแปง คําลาพิศ 3 5,497 2,918 8,754 3,257 5,682 2,596 7,788 2,106

อุทัย คําลาพิศ 3 5,299 3,355 10,065 4,766 6,189 4,018 12,054 5,865

เสวก เที่ยงวัน 3 3,521 2,944 8,832 5,311 4,168 2,872 8,616 4,448

ประพัฒนศร โพธิสรรค 3 5,899 4,140 12,420 6,521 6,444 3,771 11,313 4,869

มานพ งามเลิศ 3 4,560 2,720 8,160 3,600 6,014 2,442 7,326 1,312

เฉลี่ย 3 4,889 3,291 9,874 4,985 5,723 3,252 9,757 4,033

ตารางท่ี 4 ผลผลิตและตนทุนการผลิตขาวโพดหวานพันธุ ATS 8 ใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ป 2552

เกษตรกร

 คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร วิธีเกษตรกร

ราคา ตนทุน ผลผลิต รายได

รายได

สุทธิ ตนทุน ผลผลิต รายได

รายได

สุทธิ

บาท/กก. บาท/ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร บาท/ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

บุญปน คํามา 3.5  4,511  4,625  16,188 11,677  5,100  4,555 15,943 10,843

คําแปง คําลาพิศ 3.5  5,045  4,905 17,168 12,123  6,674  3,977 13,920 7,246

อุทัย คําลาพิศ 3.5  4,467  4,665 16,328 11,861  5,749  3,229 11,302  5,553

เสวก เที่ยงวัน 3.5  5,746  4,422 15,477  9,731  7,193  5,382 18,837 11,644

ประพัฒนศร โพธิสรรค 3.5  4,872  5,043 17,651 12,779  4,070  4,712 16,492 12,422

มานพ งามเลิศ 3.5  3,874  4,216 14,756 10,882  5,012  3,635 12,723  7,711

เฉลี่ย 3.5  4,753  4,646 16,261 11,509  5,633  4,248 14,869  9,236


