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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด
หวานและข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงตาบลทุ่งโป่ง อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามทาการ
เก็บข้อมูลจากประชากรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน 15 ราย และข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง 14 ราย
ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรผู้ ปลู กข้าวโพดหวานส่ วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 56.06 ปี จบ
ศึกษาระดับประถมศึกษา มี ทานาเป็ นหลั ก เกษตรกรมีประสบการณ์ ปลู กข้าวโพดประมาณ 5 ปี พื้นที่ปลู ก
ข้าวโพดเฉลี่ย 1.5 ไร่ ด้านการจัดการการผลิตข้าวโพดหวาน พบว่า ดินที่ใช้ปลูกเป็นดินร่วนปนทราย โดยใช้พันธุ์
WAN1351 ใช้น้าคลองสาธารณะโดยการปล่อยตามร่อง ใส่ปุ๋ยจานวน 3 ครั้งใช้สูตร 46-0-0 และมีการกาจัด
วัชพืช สาหรับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวโพดหวาน พบว่า มีต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่ 5,118
บาท ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,072 กิโลกรัม ต้นทุนเฉลี่ ยต่อกิโลกรัม 226.66 บาท ราคาขายเฉลี่ย 4.09 บาทต่อ
กิโลกรัม รายได้ทั้งหมดต่อไร่ 4,386 บาทต่อไร่ รายได้สุทธิต่อไร่ -731 บาท และรายได้เหนือต้นทุนเงินสดต่อไร่
1,921 บาท
สาหรับข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 53.50 ปี มี
สถานภาพสมรสแล้ว ศึกษาระดับประถมศึกษา มีการทานาเป็นหลัก มีรายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ย 64,535.71
บาท มีประสบการณ์ปลูกข้าวโพด 5 ปี มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเฉลี่ย 0.53 ไร่ ในด้านการจัดการการผลิต ชนิดของ
ดินที่ใช้ปลูกคือดินร่วนปนทราย ใช้พันธุ์ข้าวเหนียวสีม่วง เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้น้าฝนเป็นหลัก ใส่ปุ๋ยจานวน 3
ครั้งเท่ากันและใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 สาหรับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า ข้าวโพดข้าวเหนียวสี
ม่วงมีต้น ทุน รวมเฉลี่ยต่อไร่ 6,681 บาท ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 487.10 กิโลกรัม ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 890
บาท ราคาขายเฉลี่ย 6.29 บาทต่อกิโลกรัม รายได้ทั้งหมดต่อไร่ 3,063 บาทต่อไร่ รายได้สุทธิต่อไร่ -3,617
บาท และรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 1,516.73 บาทต่อไร่
คาสาคัญ : การจัดการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง
_________________________________________________________________________________
1

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Abstract
The purpose of this study was to examine the management of production, costs
and returns of the cultivators who plant sweet corn and purple waxy corn in Tambon Thung
Pong Amphoe Ubonrat Changwat Khon Kaen. A structured questionnaire was used to collect
data from farmers who plant sweet corn 15 household and who plant purple waxy corn 14
household.
The results showed that most of the cultivators who planted sweet corn were
mostly female. The average age was 56.06 years. All had primary level of education. The
main occupation is rice farmer. These cultivators had their own land about 11-20 rai. The
average farm income they had got was 95,333 baht. They had experience on planting the
corn for 5 years. The average cultivated area that they used for planting sweet corn was 1.5
rai. In terms of the production management, the study found that type of soil that
cultivators used for planting sweet corn was sandy loam. Farmers chose to plant WAN1351
cultivar. Most of sweet corn was in twin row planting. For watering the sweet corn, they used
water in public canal. They applied fertilizer for 3 times with 46-0-0 fertilizer mainly. Weed
removal was included in the production as well. Regarding cost and benefit analysis, the
average total cost of sweet corn was 5,118 baht/rai. The average productivity was 1,072.40
kg/rai. The average cost was 4.77 baht/kg. The average selling price was 4.09 baht/kg. The
total income was 4,386 baht/rai. The net income was -731 baht/rai. The income over cash
cost was 1,921 baht/rai.
The cultivators who planted purple waxy corn were female. Their average age was
53.50 years. Their highest education was primary level. They owned their land about 21-30
rai. The average farm income they had got was 64,535 baht. These cultivators had 5 years in
experience about growing the corn. The average of cultivated area that used for planting
purple waxy corn was 0.53 rai. The purple waxy corn production management was found
that type of soil that cultivators used for planting was sandy loam. The purple glutinous corn
was selected to plant. Most of purple waxy corn was planted in single row. The purple waxy
corn was watered only by rain. Fertilizer ware applied for 3 times with 46-0-0 fertilizer
mainly. Weed removal was included in the production. The result of cost and return
analysis of the purple waxy corn production found that the total cost was 6,681 baht/rai.
The average productivity was 487.10 kg/rai. The average cost was 13.71 baht/kg. The average
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selling price was 6.29 baht/kg. The total income was 3,063 baht/rai. The net income was 3,617 baht/rai. The income over cash cost was 1,516 baht/rai.
Keywords: Production Management, costs and returns, Sweet Corn and Purple Waxy Corn of
Farmers
1. บทนา
ข้ า วโพดหวาน เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ มี
ความสาคัญของประเทศไทยซึ่งสามารถปลูกได้ทั้งปี
ปริมาณการผลิตข้าวโพดหวานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
โด ยใน ปี 2559 มี พื้ น ที่ ป ลู ก เฉ ลี่ ยทั้ งป ระเท ศ
231,803 ไร่ มีผลผลิตทั้งหมด 487,489 ตัน มีผลผลิต
ต่อไร่เฉลี่ย 2,121 กิโลกรัม และในปี 2560 มีพื้นที่
ปลูกเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 234,259 ไร่ ผลผลิตรวม

502,711 ตั น ผลผลิ ต ต่ อ ไร่ เฉลี่ ย 2,169 กิ โ ลกรั ม
พื้ น ที่ เพาะปลู ก ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ที่ ภ าคเหนื อ และภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ก ารเพาะปลู ก ที่ ส าคั ญ ใน
หลายจั งหวั ด ได้ แก่ เชี ยงใหม่ ล าปาง ล าพู น
กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรีนครราชสีมา
หนองคาย นครพนม และขอนแก่ น (ส านั ก งาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2561)

ตารางที่ 1 เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวโพดหวาน
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)
พื้นที่ปลูก

การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณ ร้อยละ
รวมทั้งประเทศ 231,803 234,259 2,456 1.06
ภาคเหนือ
115,604 118,178 2,574 2.23
ภาคตะวันออก 39,818 40,108 290 0.73
เฉียงเหนือ
ภาคกลาง
55,093 55,004 -89 -0.16
ภาคใต้
21,288 20,969 -319 -1.50
2559

2560

ข้ า วโพดหวาน (Sweet corn) มี คุ ณ ค่ า
ทางสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ทาให้คน
เริ่มหันมาบริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ การบริโภคข้าวโพด
หวานภายในประเทศส่วนใหญ่จะนิยมนาฝักสดมาต้ม
ห รื อ น ามาป ระกอบ อาห าร และแป รรู ป เป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้าข้าวโพด นมข้าวโพด กาแฟ

ผลผลิต (ตัน)
การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณ ร้อยละ
487,489 502,711 15,222 3.12
272,490 291,343 18,853 6.92
76,620 78,441 1,821 2.38
2559

2560

ผลผลิตต่อไร่ ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว
(กก.)
การเปลี่ยนแปลง
2559 2560
ปริมาณ ร้อยละ
2,121 2,169 48
2.26
2,375 2,488 113
4.76
1,946 1,985 39
2.00

103,246 98,950 -4,296 -4.16 1,888 1,817
35,133 33,970 -1,156 -3.29 1,667 1,640

-71
-27

ข้าวโพด ข้าวโพดกระป๋ อง เป็ นต้ น ข้าวโพดหวาน
กระป๋องถือว่าเป็นสินค้าที่สาคัญของไทยเพราะมีการ
ส่งออกในตลาดโลกอย่างมาก จากศักยภาพในเรื่อง
ของการพั ฒ นาและทางด้ า นการแข่ ง ขั น ท าให้
อุ ต สาหกรรมข้ า วโพดหวานเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว
(สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)
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ข้ าวโพดข้ าวเหนี ย วสี ม่ ว ง (Purple waxy
corn) เป็ น อี ก หนึ่ งสายพั น ธุ์ ที่ ก าลั งเป็ น ที่ นิ ยมของ
ผู้บริโภค เนื่องจากมีรสชาติดี หวาน และเหนียว ซึ่งใน
ปี 2556 ได้มีการเริ่มปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว
สีม่ วง มี คุณค่าทางโภชนาการอาหารให้ ปริมาณสาร
แอนโทไซยานิ น สู ง ซึ่งดั งกล่ าวนี้ มี คุ ณ สมบั ติ ในการ
ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ในระดับสูง ช่วยในการลดการ
เกิ ด มะเร็ งบางชนิ ด ลดภาวะของการเกิ ดโรคหั วใจ
และชะลอความเสื่ อมของอวั ย วะในร่ า งกาย และ
ชะลอความแก่ (พลัง สุริหาร, 2558)
จากสถานการณ์การผลิต การบริโภคและ
การนามาแปรรูปดังกล่าวซึ่งได้แสดงให้เห็นว่ามีความ
ต้องการการบริโภคเพิ่มมากขึ้น ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี
ส าหรั บ เกษตรกรที่ มี ค วามสนใจจะปลู ก ข้ า วโพด
เพื่อให้ ทัน ตามความความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นใน
ปัจจุบัน และยังเป็ นสร้างรายได้น อกเหนือจากการ
ทานาในฤดูหลังเก็บเกี่ยวข้าว และยังสามารถใช้พื้นที่
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วย
มูลนิธิปิดทองหลังพระ ได้ดาเนินโครงการ
พัฒ นาและจัดหาน้ าตาบลทุ่งโป่ ง จังหวัดขอนแก่น
ในปี 2558 ได้นาหลักวิชาการและหลักการโครงการ
ของพระเจ้ าอยู่ หั วเป็ น หลั กมาใช้ในการปฏิบัติงาน
โดยปรั บ ใช้ ให้ เหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ ที่ ได้ ล งไป
ช่ ว ย เห ลื อ ท าให้ ก ารท าก ารเก ษ ต รป ระ ส บ
ความสาเร็จและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
โครงการสามารถที่จะเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ดีได้ และ
ได้ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดาเนิ น การบริก ารวิช าการใต้โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่
ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ได้ส่งเสริมให้
เกษตรกรปลู กข้ าวโพดฝั กสดเพื่ อเป็ น แหล่ งรายได้
เพิ่มให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วง
ที่ ผ ลผลิ ต การเกษตรพื้ น ฐานอย่ างข้ าวราคาตกต่ า
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และยังเล็งเห็นการปลูกข้าวโพดยังสามารถที่จะต่อ
ยอดเป็นธุรกิจได้ด้วยในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามการ
ส่ ง เสริ ม ยั ง ไม่ ป ระสบความส าเร็ จ มากเท่ า ที่ ค วร
เนื่องจากการผลิตยังไม่มีประสิทธิภาพ ผลผลิตต่อไร่
ยังต่า จากปัญหาดังกล่าวจึงสนใจและได้ทาการศึกษา
การจัดการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนของข้าวโพด
หวานและข้ า วโพดข้ า วเหนี ย วสี ม่ ว ง เพื่ อ ที่ จ ะได้
ข้ อ มู ล เป็ น แนวทางในการน าไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ เพิ่ ม
คุณภาพและปริมาณ เพื่อสามารถที่จะลดต้นทุนการ
ผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยเน้นการใช้ปริมาณ
ปัจจัยผลผลิตให้เหมาะสม และให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ
ทั่วไป
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง
2.2 เพื่อศึกษาการจัดการการผลิต ต้นทุน
และผลตอบแทนการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพด
ข้าวเหนียวสีม่วง
3. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวทฤษฎีตน้ ทุนและผลตอบแทน
การผลิต (Production) เน้นด้านการเกษตร
อาจหมายถึ ง การปรับเปลี่ ยนรูปร่างปั จจัยการผลิ ต
(Input, Factor, Resource) ตั้ ง แต่ 2 ชนิ ดให้ เป็ น
ผลผลิ ต (Product, Output, Goods) ชนิ ดหนึ่ งหรื อ
อาจจะมากกว่า ปัจจัยการผลิตชนิดต่าง ๆ เหล่านี้อาจ
ประกอบด้ วย ที่ ดิ น แรงงาน ทุ น หรือการจั ดการที่
นามาผสมผสานกันแล้วก่อให้เกิดผลผลิตขึ้น
จรั ญ ไทยานนท์ (2546) กล่ าวว่ าต้ น ทุ น
การผลิ ต (Cost of Production) หมายถึ งค่ าชดเชย
ซึ่ ง เจ้ า ของปั จ จั ย การผลิ ต ได้ รั บ จากผู้ ผ ลิ ต เป็ น
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ค่ า ชดเชยจากการผลิ ต ต่ า งๆ ซึ่ ง ตนอ านวยให้
เนื่องจากได้มีการผลิตทาให้เกิดต้นทุนการผลิต ซึ่งใน
การผลิตต้องใช้ ปัจจัยต่างๆทาให้มีสิ นค้าหรือบริการ
แต่ปั จจัยการผลิตเหล่านั้นๆมีปริมาณจากัด ผู้ผลิตที่
จะนาปัจจัยเหล่านั้นมาทาการผลิตจึงจาเป็นอย่างมาก
ที่ผู้ ผลิ ตต้องจ่ ายค่ าชดเชยให้ เจ้ าของปั จจั ยการผลิ ต
แ ล ะ ผ ล ต อ บ แ ท น จ า ก ก า ร ผ ลิ ต (Return of
Production) คื อมู ลค่ าที่ ได้ รั บ จากการผลิ ตผลผลิ ต
เกษตร โดยการคานวณต้นทุ นและผลตอบแทนการ
ป ลู ก ข้ า ว โ พ
ด
มีรายละเอียดดังนี้
ต้นทุนการผลิต (TC) = ต้นทุนผันแปร
(TVC) + ต้นทุนคงที่ (TFC)
ต้นทุนคงที่ (TFC) = ต้นทุนคงที่ที่เป็น
เงินสด + ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด
ต้นทุนผันแปร (TVC) = ต้นทุนผันแปรที่
เป็นเงินสด + ต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสด
รายได้ (TR) = ราคาข้าวโพด (P) x
จานวนผลผลิต (Q)
กาไร () = รายได้ (TR) - ต้นทุนการ
ผลิต (TC)
กาไรเหนือต้นทุนเงินสด = TR –
ต้นทุนเงินสดทั้งหมด
โดย
TC คือ ต้นทุนการผลิตทั้งหมด (บาท/ไร่)
TVC คือ ต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่า
ปุ๋ยเคมี ค่าแรงงานจ้าง เป็นต้น (บาทไร่)
TFC คือ ต้นทุนคงที่ เช่น ค่าเสื่อม
โรงเรือนและอุปกรณ์ทางการเกษตร ค่าที่ดิน เป็นต้น
(บาท/ไร่)
TR คือ รายได้ (บาท/ไร่)
P คือ ราคาข้าวโพด (บาท/กิโลกรัม)

Q คือ จานวนผลผลิตข้าวโพด (กิโลกรัม)
เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การจัดการการผลิต
ปั ท มาภรณ์ ไชยโพธิ์ (2551) ได้
ศึกษาอิท ธิพ ลของระยะการปลู ก ที่มี ผ ลต่อผลผลิ ต
และคุ ณ ภาพของข้ า วโพดหวาน ณ แปลงปฏิ บั ติ
การเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (CRD ) มี 4 ทรีทเมนต์ แต่ละทรีทเมนต์มี 4
ซ้า คือ ระยะปลู ก 20, 30, 40 และ 50 เซนติเมตร
ผลการศึกษาพบว่า ระยะห่างมีผลต่อการเจริญเติบโต
และน้ าหนั ก ของฝั ก ข้ า วโพด น้ าหนั ก ที่ ได้ มี ค วาม
แตกต่างกัน คือ การปลูกในระยะห่าง 50 เซนติเมตร
ท าให้ ฝั ก ข้ าวโพดมี น้ าหนั ก มากที่ สุ ด 429.50 กรั ม
รองลงมาคื อ การปลู ก ในระยะห่ าง 40 เซนติ เมตร
ฝั ก ข้ า วโพดมี น้ าหนั ก 282.75 กรั ม และปลู ก ใน
ระยะห่าง 20 เซนติเมตร ฝักข้าวโพดมีน้าหนักน้อยสุด
คื อ 181.00 กรั ม ส่ ว นความยาวของฝั ก ที่ ป ลู ก ใน
ระยะห่ าง 50 เซนติ เมตร มี ค วามยาวมากที่ สุ ด คื อ
20.77 เซนติเมตร รองลงมา คือ ปลู กในระยะห่ าง
40 เซนติเมตร มีความยาวของฝัก 18.85 เซนติเมตร
การเรียงตัวของเมล็ดพบว่า ไม่มีผลต่อการเรียงตัวของ
เมล็ ดในระยะการปลู กที่ แตกต่ างกั น ในการทดลอง
เมล็ดของข้าวโพดหวานมีการเรียงตัว กัน อย่างเป็ น
ระเบียบเมล็ดสีเหลืองอ่อนและมีขนาดใกล้เคียงกัน
ประทิ พ แสงสว่ า งวั ฒ นะ (2550)
ได้ศึกษาการจัดการการผลิตและการตลาดข้าวโพด
ข้าวเหนียวของกลุ่ มเกษตรกรบ้านหนองบัว ตาบล
หนองบัว อาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปี 2549
พบว่า เป็ น เพศชายส่ ว นใหญ่ ร้อยละ 52.20 มี อายุ
เฉลี่ ย 50.48 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ร้อยละ 68.00 สมาชิกในครัวเรือน 4.61 คน มีแรงงาน
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ในครัวเรือนเฉลี่ย 2.26 คน มีพื้นที่ถือครอง 3.67 ไร่
มี รายได้ เฉลี่ ย 32,324 บาท/ปี รายได้ ต่ าสุ ด 8,000
บาท/ปี รายได้ สู งสุ ด 93,310 บาท/ปี มี ก ารกู้ ยื ม
ร้อยละ 68,083 บาทต่อครัวเรือน จานวนเงินที่กู้ยืม
68,083 บาทต่ อครั ว เรื อน เกษตรกรร้ อยละ 39.13
มีรายจ่ายเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5,000-10,000 มีรายเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน 14,382.61 บาท เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกนั้น
เก็ บ ไว้ จ ากรอบการผลิ ต ที่ ผ่ า นมาคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
91.30 เกษตรกรร้ อยละ 65.22 ใช้วิธีการปลู กแบบ
หมุนเวียน ให้น้าโดยวิธีการปล่อยตามร่อง ระยะห่าง
45x45 ซม. ส่ วนใหญ่ ขายฝั กสดและมีการน าไปต้ ม
ก่ อ นจ าหน่ าย ด้ า นต้ น ทุ นเป็ นต้ น ทุ นทั้ งหมด
6,735.64 บาทต่อไร่ แบ่งเป็ นต้นทุนคงที่ 5.64 บาท
ต่อไร่ ต้นทุนผันแปรทั้งหมดต่อไร่ 6,730 บาท รายได้
20,266.67 บาท/ไร่ ได้ ก าไร 13,531.03 บาทต่ อไร่
ปั ญหาส าคัญ ของเกษตรกร คือ การเกิดโรคระบาด
ในช่วงฤดูฝนทาให้ผลผลิตเกิดความเสียหาย และการ
ขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง
ศิริพร หม้อทิพย์ และคณะ (2558)
ศึ ก ษาเรื่ อ งการผลิ ต ข้ า วโพดหวานหลั ง นาของ
เกษตรกรในอาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ทา
การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิจานวน 175 ราย และเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพรรณนา
ผลการศึ ก ษาพบว่ า เกษตรกรอายุ เฉลี่ ย 46.25 ปี
มี ป ระสบการณ์ 19.11 ปี มี ต้ น ทุ น การผลิ ต เฉลี่ ย
2,866 บาทต่อไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 1,953 กิโลกรัมต่ อ
ไร่ สภาพการผลิตข้าวโพดหวานในพื้นที่พบว่า มีการ
ปลูกบนพื้นที่ดอนมีลักษณะเป็นดินเหนียว เกษตรกร
มีการใช้ปุ๋ยคอกในการปรับปรุงดิน พันธุ์ข้าวโพดที่ใช้
คือ ไฮบริกซ์ 3 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ระยะปลูก
ต่ อ หลุ ม 26-30 ซม. แต่ มี ก ารใช้ ส ารเคมี การก าจั ด
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วัชพืช ศัตรูพืชทุกขั้นตอน เนื่องจากพบโรคทั้งโรครา
น้าค้าง โรคใบจุด หนอนเจาะฝักข้าวโพดและหนอน
เจาะลาต้น
4. วิธีดาเนินการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว
สี ม่ ว งในเขตพื้ น ที่ ต าบลทุ่ ง โป่ ง อ าเภออุ บ ลรั ต น์
จังหวัดขอนแก่น ช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม
ปี 2560 ซึ่งมี ประชากรทั้งหมด 29 ราย โดยแบ่งเป็น
กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวาน จานวน 15 ราย
และเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงจานวน
14 ราย จึงเลือกทาการสัมภาษณ์ทั้งหมด
แหล่งข้อมูล
ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary data) คื อ
ข้อมูลเชิงสารวจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามโดยสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด
หวานและข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงในปีการเพาะปลูก
2560 ช่วงเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2560 โดย
แบบสอบถามเกษตรกรแบ่งเป็น 7 ส่วน ได้แก่ ข้อมูล
ทั่ ว ไปของเกษตรกร ข้อ มูล การจั ดการผลิ ต ข้อ มู ล
ด้านต้นทุน รายได้จากการปลูกข้าวโพด และปัญหา
และข้อเสนอแนะในการปลูกข้าวโพด
ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary data)
คือ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากหนังสือ วารสาร
งานวิ จั ย และผลงานทางวิ ช าการที่ เกี่ ย วข้ อ งจาก
ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานที่
มีส่ วนเกี่ยวข้องเพื่อใช้ศึกษาข้อมูล เรื่องการจัดการ
การผลิตข้าวโพดเพื่อเขียนรายงานการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
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ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากเก็ บ รวบรวมใช้ ก าร
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ โดยที่การวิเคราะห์ ข้ อมูลเชิงพรรณนา
เป็ นการอธิบายลักษณะสิ่ งที่ศึกษา เช่น การจัดการ
และการผลิ ต และใช้ส ถิติ อย่ างง่าย เช่น หาค่าการ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐาน
นิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฯลฯ ส่วนการวิเคราะห์
เชิงปริมาณใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
โดยมี ก ารใช้ เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการวิ เคราะห์ ดั งนี้
ต่อไปนี้ เช่น ต้นทุนทั้งหมด ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร
กาไร เป็นต้น
5. ผลการศึกษา
5.1 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง
จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดหวานเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 26.7 และ
เป็ น เพศหญิ งคิดเป็ น ร้ อยละ 73.3 และเกษตรกรผู้
ปลู ก ข้ าวเหนี ย วสี ม่ ว งเป็ น เพศชายคิ ด เป็ น ร้อ ยละ
14.3 และเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 85.7 โดยอายุ

ของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานส่วนใหญ่จะมีอายุ
51 ปี ขึ้ น ไป คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.3 ของเกษตรกรที่
ปลูกข้าวโพดหวานทั้งหมด และอายุของเกษตรกรที่
ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงส่วนใหญ่จะมีอายุ 51
ปีขึ้น ไป คิด เป็ นร้อยละ 64.3 ของเกษตรกรที่ ปลู ก
ข้ าวโพดข้ า วเหนี ย วสี ม่ ว งทั้ งหมด สถานภาพของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทั้งสองชนิดส่วนใหญ่สมรส
แล้ว ด้านการศึกษาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทั้ง
สองชนิดส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษา
5.2 การจัดการการผลิตข้าวโพด
จากการศึกษาด้านการจัดการการผลิต
ข้าวโพด พบว่า ข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว
สีม่วงส่วนใหญ่หยอด 1 เมล็ดข้าวโพดหวานส่วนใหญ่
ปลูกแถวคู่ ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงส่วนใหญ่ปลู ก
แถวเดี่ยว ข้าวโพดหวานส่วนใหญ่มีวิธีการปล่อยน้า
ตามร่อง และข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงส่วนใหญ่ไม่ได้
ให้น้าเอง ข้าวโพดหวานส่วนใหญ่ใช้น้าคลองสาธารณะ
ด้านแหล่ งน้าข้าวโพดข้าวเหนียวสี ม่วงส่ วนใหญ่ ใช้
น้าฝน ข้าวโพดทั้งสองชนิดส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยจานวน 3
ครั้งเท่ากันและใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 เป็นส่วนใหญ่

ตารางที่ 1 การจัดการการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงของเกษตรกร
รายการ
ข้าวโพดหวาน
ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
การหยอดเมล็ด
15
100
14
100
1 เมล็ด
15
100
10
71.40
2 เมล็ด
0
0.00
4
28.60
ลักษณะแถวปลูก
15
100
14
100
แถวเดี่ยว
2
13.30
10
71.40
แถวคู่
13
86.70
4
28.60
วิธีการให้น้า
15
100
14
100
ปล่อยน้าตามร่อง
8
53.30
4
28.60
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รายการ
สายยาง
ไม่ได้ให้น้าเอง
แหล่งน้า
คลองสาธารณะ
บ่อหรือสระที่ขุดเอง
น้าฝน
จานวนครั้งที่ใส่ปุ๋ย
1ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
5 ครั้ง
การใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ย 15-15-15
ใส่ปุ๋ย 46-0-0
ใส่ปุ๋ยคอก
ใส่สารชีวภาพ
ใส่สารเคมี

ข้าวโพดหวาน
จานวน
ร้อยละ
0
0.00
7
46.70
15
100
8
53.30
0
0.00
7
46.70
15
100
1
6.70
2
13.30
6
40.00
4
26.70
2
13.30
15
100
10
66.70
14
93.30
11
73.30
3
20.00
2
13.30

5.3 การขายและรายได้
การศึ ก ษาการขายและรายได้ ข อง
ข้าวโพดพบว่า ข้าวโพดหวานมีการขาย 2 แบบ คือ
ขายผ่ านโครงการ (มูล นิ ธิปิ ด ทองหลั งพระเป็น คน
กลาง) และแบบขายเอง โดยส่วนใหญ่เป็นการขาย
ผ่ านโครงการและเป็ น การขายแบบฝั ก สดทั้ งหมด
โดยราคาจะอยู่ที่ 3.7 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนการขาย
เองนั้ น ขายตามหมู่ บ้ า นหรื อ ในตลาด ลู ก ค้ า เป็ น
บุคคลทั่วไป เป็นการขายแบบฝักสดและมีการแปร
รู ป เป็ น ข้ าวโพดต้ ม พร้ อ มรั บ ประทานในราคา 10
358

ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง
จานวน
ร้อยละ
1
7.10
9
64.30
14
100
3
21.40
2
14.30
9
64.30
14
100
0
0.00
3
21.40
6
42.90
3
21.40
2
14.30
14
100
12
85.70
13
92.90
6
42.90
4
28.60
0
0.00

บาทต่อกิโลกรัม โดยจะทาการขายหลังจากเก็บเกี่ยว
ส่ วนข้าวโพดข้ าวเหนีย วสี ม่ว ง พบว่า มีการขาย 2
แบบ คือขายผ่านโครงการ (มูลนิธิปิดทองหลังพระ
เป็ นคนกลาง) และแบบขายเอง โดยส่ วนใหญ่ เป็ น
การขายผ่านโครงการ มีทั้ง ขายแบบฝักสดโดยราคา
จะอยู่ที่ 7 บาทต่อกิโลกรัม และแบบฝักแห้ง ราคา
จะอยู่ที่ 17 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนการขายเองนั้นขาย
ตามหมู่บ้านหรือในตลาด ลูกค้าเป็นบุคคลทั่วไป เป็น
การขายฝั ก สด และมี ก ารแปรรู ป เป็ น ข้ าวโพดต้ ม
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พร้อมรับประทานในราคา 10 บาทต่อกิโลกรัม โดย จะทาการขายหลังจากเก็บเกี่ยวเช่นกัน
ตารางที่ 3 การขายและรายได้การผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงของเกษตรกร
รายการ
ข้าวโพดหวาน (รวม)
ขายผ่านโครงการ
ขายเองที่ตลาด
ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง (รวม)
ขายผ่านโครงการ (ผ่านเกณฑ์)
ขายเองที่ตลาด (ไม่ผ่านเกณฑ์)

จานวน
เกษตรกร

ราคา
(บาท/ก.ก.)

ฝักสด ฝักแห้ง ฝักสด

14
9

3.7
10.0

14
9

7.0
10.0

24,215
- 2,2715
1,500
1,572
17.0 1,505
67

5.4 ต้นทุนและผลตอบแทน
เมื่อพิจ ารณาต้น ทุน และผลตอบแทน
ในการปลูกข้าวโพดแต่ละชนิดพบว่า เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดหวาน มีจานวน 15 ราย มีจานวนพื้นที่ปลูก
เฉลี่ ย 1.50 ไร่ โดยมี ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย ต่ อ ไร่ 1,072.40
กิโลกรัม มีต้นทุนเฉลี่ยทั้งหมด 5,118.04 บาท เป็น
ต้ น ทุ น ผั น แปร 3,996.32 บาท หรื อคิ ดเป็ น ร้อยละ
78.08 ของต้นทุนทั้งหมด แบ่ งเป็ นต้นทุนผั นแปรที่
เป็ น เงิน สด 2,465.10บาท และต้ น ทุ น ผั น แปรที่ ไม่
เป็ น เงิ น ส ด 1,531.22 บ าท ส่ ว น ต้ น ทุ น ค งที่
1,121,71 บาท เป็ น ต้ น ทุ น ที่ ไม่ เป็ น เงิ น สดทั้ งหมด
หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.92 ของต้ น ทุ น ทั้ ง หมด มี
ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 4.77 บาท มีราคาขายเฉลี่ย
4.09 บ าท ต่ อกิ โลกรั ม มี รายได้ ทั้ งห มดต่ อไร่
4,386.11 บาทต่อไร่ มีกาไรสุทธิต่อไร่ -731.93 บาท
มีรายได้เหนือต้นทุนเงินสดต่อไร่ 1,921.01 บาท

รายได้
ผลผลิต
(บาท/ครัวเรือน)
รวม
ฝัก (คิดเป็น
สด
แห้ง
รวม
แห้ง ฝักสด)
- 24,215 99,045
99,045
84,045
84,045
15,000
15,000
693 3,653 11,209 11,791 23,000
693
10,537 11,791 22,328
672
672

ผลผลิต (ก.ก.)

เกษตรกรผู้ ป ลู ก ข้ า วโพดข้ า วเหนี ย ว
สี ม่ ว ง มี จ านวน 14 ราย มี จ านวนพื้ น ที่ ป ลู ก เฉลี่ ย
0.53ไร่ โดยมี ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย ต่ อ ไร่ 487.10 กิ โลกรั ม
มีต้นทุนเฉลี่ยทั้งหมด 6,681.21 บาท เป็นต้นทุนผัน
แปร 5,245.45 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.51 ของ
ต้นทุนทั้งหมด แบ่งเป็นต้น ทุนผันแปรที่เป็นเงินสด
1,547.12 บาท และต้ น ทุ น ผั น แปรที่ ไม่ เป็ น เงิน สด
3,698.33 บาท ส่ ว นต้ น ทุ น คงที่ 1,435.76 บาท
เป็ น ต้ น ทุ น ที่ ไ ม่ เป็ น เงิ น สดทั้ ง หมด หรื อ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 21.49 ของต้นทุนทั้งหมด มีต้นทุนเฉลี่ยต่อ
กิโลกรัม 13.71 บาท มีราคาขายเฉลี่ย 6.29 บาทต่อ
กิโลกรัม มีรายได้ทั้งหมดต่อไร่ 3,063.85 บาทต่อไร่
ก าไรสุ ท ธิ ต่ อ ไร่ - 3,617.36 บาท มี ร ายได้ เหนื อ
ต้นทุนเงินสดต่อไร่ 1,516.73 บาท
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ตารางที่ 4 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงของเกษตรกร
ข้าวโพดหวาน (บาทต่อไร่)
รายการ
รวม
ไม่เงินสด เงินสด
บาท
ร้อยละ
ต้นทุนผันแปร
1,531.22 2,465.10 3,996.32 78.08
แรงงาน
1,531.22 451.73 1,982.95 38.74
วัตถุดิบ
- 1,808.77 1,808.77 35.34
วัสดุสิ้นเปลือง
- 48.27
48.27
0.94
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- 156.33
156.33
3.05
ต้นทุนคงที่
1,121.71
- 1,121.71 21.92
ค่าเสื่อม
116.16
116.16
2.27
ค้าเสียโอกาสที่ดิน
1,000.00
- 1,000.00 19.54
ค่าเสียโอกาสการลงทุน
5.55
5.55
0.11
รวม
2,652.93 2,465.10 5,118.04 100.00
ผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่
1,072.40
(กิโลกรัม)
ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม
4.77
(บาท)
ราคาที่เกษตรกรขายได้
4.09
ต่อกิโลกรัม (บาท)
รายได้ทั้งหมดต่อไร่
4,386.11
(บาท)
กาไรสุทธิต่อไร่ (บาท)
-731.93
รายได้เหนือต้นทุนเงิน
1,921.01
สดต่อไร่ (บาท)

6. การอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาสามารถสรุ ป ได้ ว่ า การ
จัดการการผลิตข้าวโพดข้าวโพดหวานและข้าวโพด
ข้า วเหนี ย วสี ม่ ว งของเกษตรกรผลผลิ ต เฉลี่ ย ต่ อ ไร่
ค่ อ นข้ างต่ าเมื่ อ เที ย บกั บ ผลการศึ ก ษาของ ศิ ริ พ ร
หม้ อ ทิ พ ย์ และคณะ (2558) ซึ่ ง มี ผ ลผลิ ต ข้ าวโพด
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ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง (บาทต่อไร่)
รวม
ไม่เงินสด เงินสด
บาท ร้อยละ
3,698.33 1,547.12 5,245.45 78.51
3,045.00 518.67 3,563.67 53.34
653.33 764.99 1,418.32 21.23
- 170.13 170.13
2.55
- 93.33 93.33
1.40
1,435.76
- 1,435.76 21.49
432.28
- 432.28
6.47
1,000.00
- 1,000.00 14.97
3.48
3.48
0.05
5,134.09 1,547.12 6,681.21 100.00
487.10
13.71
6.29
3,063.85
-3,617.36
1,516.73

หวานหลังนาสูงถึง 1,953 กิโลกรัมต่อไร่ จึงส่งผลให้
เกษตรกรได้รับขาดทุนจากการผลิต แต่อย่างไรก็ตาม
หากวิ เคราะห์ ถึ ง ด้ า นเงิ น หมุ น เวี ย นที่ เป็ น เงิ น สด
พบว่า เกษตรกรผู้ป ลูกข้าวโพดหวานและข้าวโพด
ข้ า วเหนี ย วสี ม่ ว งยั ง มี ร ายได้ เ หนื อ ต้ น ทุ น เงิ น สด
เท่ากับ 1,921 และ 1,516 บาท/ไร่ ตามล าดั บ ซึ่ ง
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แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง เกษตรกรผู้ ป ลู กข้ า วโพดยั ง ได้
ประโยชน์จากการปลูกข้าวโพดทั้ง 2 ชนิด สาเหตุที่
ได้ผลผลิตน้อยเนื่องจากเกิดปัญหาน้าท่วมขังแปลง
ข้าวโพดหวานในเกษตรกรบางรายและต้นข้าวโพดไม่
สมบูรณ์ นอกจากนั้นยังมีปัญหาโรคและแมลง ส่วน
ในข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่
เกษตรกรได้ทดลองปลูกทาให้การจัดการยังไม่ค่อยดี
มากนักทาให้ไม่ได้ผลผลิตตามต้องการ ทั้งยังประสบ
ปั ญ หาเดี ย วกั น กับ ข้ าวโพดหวานนั่ น คื อน้ าท่ ว มขั ง
และปัญหาโรคและแมลง
7. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีปัญหา
น้าท่วมเกิดขึ้นในการผลิตข้าวโพดทั้ง 2 ชนิ ด ทาให้
ต้ น ข้ าวโพดเกิ ด ความเสี ย หาญ เช่ น รากเน่ า ดั งนั้ น
เกษตรกรควรมี การขึ้ น แปลงเพื่ อป้ องกั น ปั ญ หาน้ า
ท่วม นอกจากนั้นเกษตรกรควรมีการตรวจแปลงอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อพบโรคหรือแมลงให้กาจัดอย่างถูกวิธี
ส าหรั บ เกษตรกรที่ ป ลู ก ข้ า วโพดข้ า ว
เหนียวสีม่วงเนื่องจากมีประสบการณ์ในการปลูกครั้ง
แรกท าให้ เกษตรกรจั ด การการผลิ ต แบบข้ าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นผลทาให้มีการปล่อยแปลงให้ขาดน้า
จนส่งผลให้ผลผลิตเสียหายจึงควรมีการให้ความรู้ใน
ด้านการจัดการผลิตที่ดีขึ้น อีกทั้งมีการใช้ต้นทุนการ
ผลิตที่สูง โดยเฉพาะปัจจัยการผลิต เช่น ค่าสารเคมี
ค่าปุ๋ย ดังนั้นเกษตรกรควรมีการใส่สารเคมีหรือใส่ปุ๋ย
ในปริมาณที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของ
ข้าวโพด สาหรับ การขายข้าวโพดข้าวเหนี ยวสีม่ว ง
เกษตรกรควรต้องหาแหล่งจาหน่ายเพื่อเพิ่มทางเลือก
ในการขาย เพื่อไม่ให้ผู้รับซื้อกดราคามากเกินไป
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