
CROP  REQUIREMENT : ขาวโพดหวาน 

 

ลําดับที่ รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด 

1 สภาพพื้นที ่ 1. ปลูกไดทุกภาคของประเทศไทย พื้นทีค่วรเปนพื้นราบ มีความสม่ําเสมอ 

และความลาดอียงไมเกนิ  5  เปอรเซ็นต 

2. ใกลแหลงน้าํสะอาด  และสะดวกตอการนํามาใช 

3. ไมเปนแหลงที่มีน้ําทวมขงั 

4. หางไกลจากแหลงมลพิษ 

5. การคมนาคมสะดวก  สามารถนําผลผลิตออกสูตลาดไดรวดเร็ว 

- 

2 อุณหภูม ิ 1. อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต 24 – 35  องศาเซลเซียส 

2. ตองการแสงแดดจัด 

- ถาอุณหภูมิสูงกวา  35  องศาเซลเซียส  จะมีปญหาในการผสมเกสร 

ทําใหการตดิเมล็ดไมดีเทาทีค่วร 

3 ความตองการน้ํา 

และแหลงน้ํา 

1. ปลูกในพื้นที่ไร  ปริมาณน้ําฝนกระจายสม่ําเสมอ  1,000-1,200 มิลลิเมตร

ตอฤดูปลูก 

2. ปลูกในเขตชลประทาน  ใชน้ํา 720 – 800 ลูกบาศกเมตรตอฤดูปลูก 

- 

4 ลักษณะดิน 1. ปลูกไดดีในดินรวน  ดินรวนเหนยีวปนทราย  หรือรวนปนทราย 

2. ระดับหนาดนิลึกไมนอยกวา  25  เซนติเมตร 

3. ความอุดมสมบูรณสูง  มีอินทรียวัตถุไมนอยกวา  1.5  เปอรเซ็นต 

มีฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนไมนอยกวา  10  สวนในลานสวน 

และมีโพแทสเซียมที่แลกเปลีย่นไดไมนอยกวา  40 สวนในลานสวน 

4. การระบายน้ําและถายเทอากาศด ี

5. คาความเปนกรด – ดาง (pH)  5.5 – 6.8 

- ถาดินมีความเปนกรด – ดาง (pH) ต่ํากวา  5.5  ใหหวานปูนขาว 

อัตรา  100-200  กิโลกรัมตอไร 

- ถาดินมีอินทรียวัตถุต่ํากวา  1.5  เปอรเซ็นต  กอนพรวนดินใหใสปุยหมัก

หรือปุยคอกทีย่อยสลายแลว  อัตรา  500-1,000  กิโลกรัมตอไร 
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ขาวโพดหวาน 

ความสําคัญของสินคา 

 ขาวโพดหวานเปนพืชเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทย  ปลูกงาย  อายุการเก็บเกี่ยวส้ัน 

ใหผลตอบแทนสูง  สามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑสงออกไปจาํหนายยังตลาดตางประเทศหลากหลาย

รูปแบบ  เชน  ฝกสดแชงแข็ง  ชนิดเม็ดบรรจุกระปอง  และครีมขาวโพด  เปนตน  เปนสินคาที่ประเทศไทย

สงออกมากเปนอันดับ  4  ของโลก  ในป  2548  ปริมาณการสงออกขาวโพดหวานและผลิตภัณฑ  109,034  ตัน

คิดเปนมูลคา  3,177  ลานบาท  (ชนิดฝกสดแชแข็ง  5,798  ตัน  มูลคา  168  ลานบาท  และชนิดบรรจุกระปอง

103,236  ตัน  มูลคา  3,009  ลานบาท)  ป  2549 (มกราคม -  ตุลาคม)  ปริมาณการสงออกขาวโพดหวาน 

และผลิตภัณฑ  112,245  ตัน  คิดเปนมูลคา  3,899  ลานบาท  แยกเปนชนิดฝกสดแชแข็ง  4,025  ตัน  มูลคา  140  

ลานบาท  และชนิดบรรจุกระปอง  108,400  ตัน  มูลคา  3,759  ลานบาท (กรมศุลกากร) 
 

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะตอการปลูกขาวหวาน 

สภาพภูมิอากาศ 

  - ปลูกไดทกุภาคของประเทศไทย 

  - อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวโพดหวานเฉลี่ย  25 – 35  องศาเซลเซียส 

  - มีแสงแดดจดั 

สภาพพืน้ท่ี 

  - พื้นที่ควรเปนพื้นราบ  มีความสม่ําเสมอ  ความลาดอียงไมเกิน  5  เปอรเซ็นต 

  - ใกลแหลงน้ําสะอาด  และสะดวกตอการนาํมาใช 

  - ไมเปนแหลงที่มีน้ําทวมขัง 

  - หางไกลจากแหลงมลพิษ 

  - การคมนาคมสะดวก  สามารถนําผลผลิตออกสูตลาดไดรวดเรว็ 

ลักษณะดิน 

  - ปลูกไดดใีนดินรวน  ดินรวนเหนยีวปนทราย  หรือรวนปนทราย 

  - ระดับหนาดนิลึกไมนอยกวา  25  เซนติเมตร 

  - ความอุดมสมบูรณสูง  มีอินทรียวัตถุไมนอยกวา  1.5 เปอรเซ็นต  ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนไมนอยกวา  

10  สวนในลานสวน  และโพแทสเซียมทีแ่ลกเปลี่ยนไดไมนอยกวา  40  สวนในลานสวน 

  - การระบายน้าํ  และถายเทอากาศด ี

  - คาความเปนกรด – ดาง (pH)  5.5 – 6.8 

แหลงผลิตท่ีสาํคัญ 

  - ภาคเหนือ  เชียงราย  เชยีงใหม  และกําแพงเพชร 

  - ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา 

  - ภาคกลาง  ลพบุรี  สระบุรี  และปทุมธาน ี

  - ภาคตะวนัตก  กาญจนบุรี  นครปฐม  และสุพรรณบุรี 
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การเพาะปลูกและเก็บเก่ียว 

  - ปลูกไดตลอดปในแหลงทีม่ีน้ํา 

  - เตรียมดนิ  2  คร้ัง  ไถดะ 1 คร้ัง  และไถแปรหรือพรวน 1 คร้ัง 

  - อัตราเมล็ดพนัธุ  1 – 1.5  กิโลกรัมตอไร  ควรใชพันธุลูกผสมเพราะใหผลผลิตสูง 

  - ระยะปลูก 75 x 35 ซม.  จํานวน  1  เมลด็ตอหลุม 

  - การใสปุยใหมีประสิทธิภาพ  และประหยัดควรใสตามคาวิเคราะหดิน  และควรบํารุงดินดวยการใสปุย

อินทรียหรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวสลับดวย 

  - อายุการเก็บเกี่ยวข้ึนอยูกับชนิดพันธุ  และชวงฤดูปลูก  หรือนับจากวนัออกไหม  18-20 วัน  ซ่ึงเปน

ระยะที่มีความหวานสูงสุด  และงดใหน้ํากอนเก็บเกี่ยว  2-3  วัน 

 ตนทุนการผลิต

  - 3,900 บาทตอไร (สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร) 

 ปริมาณการสงออก

ปริมาณ:ตัน  มูลคา:ลานบาท 

รายการ 2547 2548 2549 (มค.-กย.)

ฝกสดแชแขง็   - ปริมาณ 5,094 5,798 3,550 

- มูลคา 113 168 123 

บรรจุกระปอง - ปริมาณ 95,806 103,236 98,845 

- มูลคา 2,709 3,009 2,972 

ที่มา : กรมศุลกากร 
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