
CROP  REQUIREMENT : ขาวโพดฝกออน 

 

ลําดับที่ รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด 

1 สภาพพื้นที ่ 1.  ปลูกไดทุกภาคของประเทศไทย พื้นทีค่วรเปนพื้นราบ มีความสม่ําเสมอ 

และความลาดอียงไมเกนิ  5  เปอรเซ็นต 

2.  ไมเปนที่ลุมน้ําทวมขัง 

3.  ใกลแหลงน้ําสะอาด  และเขตชลประทาน 

4.  หางไกลจากแหลงมลพิษ 

5.  การคมนาคมสะดวก  และสามารถนําผลผลิตออกสูตลาดไดรวดเร็ว 

-  ชวงระยะเวลาเก็บเกี่ยว  7 - 10 วัน  ตดิตอกัน  หากเกนิจากนี้จะทําใหฝก 

มีขนาดโตเกนิกวามาตรฐานที่กําหนด 

2 อุณหภูม ิ -  อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวโพดฝกออนเฉลี่ย 

24 – 35  องศาเซลเซียส  และตองการแสงแดดจัด 

-  หากอณุหภมูิต่ํากวา  24  องศาเซลเซียส  การเจริญเติบโตจะชาลง 

ทําใหการเก็บเกี่ยวลาชากวากําหนด 

3 ความตองการน้ํา 

และแหลงน้ํา 

1. ปลูกไดดีในเขตอาศัยน้ําฝน  และเขตชลประทาน 

2. ความตองการน้ําตลอดอายุการปลูก  300 – 650  มิลลิเมตร 

3  อายุหลังงอก  1-30 วัน  ตองการน้ํา  100 – 200  มิลลิเมตร 

4  อายุหลังงอก  30 - 65  วัน  ตองการน้ํา  200 - 400  มิลลิเมตร 

-  หากขาดน้ําทุกชวงการเจรญิเติบโตจะทําใหผลผลิตลดลง  21 - 50 % 

-  ปริมาณน้ําทีเ่หมาะสมจะขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ  ชนดิของดิน 

และระยะการเจริญเติบโตของขาวโพดฝกออน 

4 ลักษณะดิน 1.  ปลูกไดดีในดินรวน  ดินรวนเหนียว  ดนิรวนทราย  และดินเหนียว 

2.  ระดับหนาดินลึกไมนอยกวา  25  เซนตเิมตร 

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 

 



 

เรียบเรียงโดย    สุนทร  ธารามาศ  และณรงค  วุฒิวรรณ  สวนสงเสริมการผลิตพืชไร  สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร  โทร. 0-2561-4765 

จัดทํา ตุลาคม  2549 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 

 1. สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร  ขอมูลสินคาพืชไร  2549. 

 2. กรมวิชาการเกษตร.  การปลูกขาวโพดฝกออนเพื่ออุตสาหกรรม. 

 3. กรมวิชาการเกษตร  2544  เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรบัขาวโพดฝกออน.ลําดับที่ 10 : 2545. 

 



ขาวโพดฝกออน 

ความสําคัญของสินคา 

 ขาวโพดฝกออนเปนพืชเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยสงออกมากเปนอันดับหนึ่งของโลก  แหลงผลิต

ที่สําคัญอยูในเขตภาคตะวันตก  ภาคเหนือ  และภาคกลาง  เกษตรกรสามารถปลูกไดปละ  3 – 4  ครั้งในพื้นที่เดิม 

มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปบรรจุกระปองที่มีกําลังการผลิตสูงกระจายอยูตามแหลงผลิตที่สําคัญของประเทศ  

ผลิตภัณฑขาวโพดฝกออนทั้งในรูปฝกสดแชแข็ง  และชนิดบรรจุกระปองของไทยจะสงไปจําหนายยังตลาด

ตางประเทศทั่วโลก  ทั้งในตลาดเอเซีย  ยุโรป  แอฟริกา  และออสเตรเลีย  ในป  2548  ยอดการสงออกทั้งหมด  80,932  ตัน  

มูลคารวม  2,408  ลานบาท  (ฝกสดแชแข็งปริมาณ  4,878  ตัน  คิดเปนมูลคา  370  ลานบาท  และชนิดบรรจุกระปอง

ปริมาณ  76,054  ตัน  คิดเปนมูลคา  2,038  ลานบาท)  ป  2549 (มค. – ตค)  ยอดการสงออกทั้งหมด  91,345  ตัน  มูลคา

รวม  2,294  ลานบาท  (ฝกสดแชแข็งปริมาณ  5,162  ตัน  คิดเปนมูลคา  440  ลานบาท  และชนิดบรรจุกระปองปริมาณ  

86,183  ตัน  คิดเปนมูลคา  1,853  ลานบาท) 

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะตอการปลูกขาวโพดฝกออน 

สภาพภูมิอากาศ 

  -  ปลูกไดทกุภาคของประเทศไทย 

  -  อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต  25 – 35  องศาเซลเซียส 

  -  มีแสงแดดจดั 

  -  ความตองการน้ําตลอดอายกุารปลูก  300 – 650  มิลลิเมตร 

สภาพพืน้ท่ี 

  -  ควรเปนพืน้ที่ราบ  มีความสม่ําเสมอ  และมีความลาดเอียงไมเกนิ  5  เปอรเซ็นต 

  -  ใกลแหลงน้าํสะอาด  และสะดวกตอการนํามาใช 

  -  ไมเปนแหลงที่มีน้ําทวมขงั 

  -  หางไกลจากแหลงมลพิษ 

  -  การคมนาคมสะดวก  สามารถนําผลผลิตออกสูตลาดไดรวดเร็ว 

ลักษณะดิน 

  -  ปลูกไดดใีนดินรวน  ดินรวนเหนยีว  ดนิรวนทราย  และดินเหนยีว 

  -  ระดับหนาดนิลึกไมนอยกวา  25  เซนติเมตร 

  -  ความอุดมสมบูรณสูง  มีอินทรียวัตถุไมนอยกวา  1.5 เปอรเซ็นต  ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนไมนอยกวา  

10  สวนในลานสวน  และโพแทสเซียมทีแ่ลกเปลี่ยนไดไมนอยกวา  40 สวนในลานสวน 

  -  การระบายน้าํและถายเทอากาศด ี

  -  คาความเปนกรด – ดาง (pH)  5.5 – 6.8 
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แหลงผลิตท่ีสาํคัญ 

  - ภาคเหนือ  จงัหวัดลําพนู  ลําปาง  เชียงราย  ตาก  และจังหวดันครสวรรค 

  - ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จังหวดันครราชสีมา  บุรีรัมย  และจังหวัดอุดรธานี 

  - ภาคกลาง  จงัหวัดลพบุรี  สระบุรี  และจงัหวัดสิงหบุรี 

  - ภาคตะวนัตก  จังหวัดกาญจนบุรี  นครปฐม  และจังหวดัสุพรรณบุรี 

การเพาะปลูกและเก็บเก่ียว 

  -  ปลูกไดตลอดปในแหลงที่มีน้ํา 

  -  เตรียมดิน  2  ครั้ง  ไถดะ 1 คร้ัง  และไถแปรหรือพรวน 1 คร้ัง 

  -  อัตราเมล็ดพันธุ  4-5  กิโลกรัมตอไร  ควรใชพันธุลูกผสมเพราะใหผลผลิตสูง 

  -  พื้นที่สภาพไรปลูกแถวคูยกรองสูง  30 - 40  ซม.  ระยะสันรอง 100 - 150 ซม. หยอดเมล็ดขางรองสลับ

ฟนปลาระหวางหลุม  25 - 30  ซม.  ถาปลูกบนรองสวนใหปลูกเปนหลุมระยะปลูก  50 x 50 ซม.  อัตรา  3  เมล็ดตอหลุม 

  -  การใสปุยใหมีประสิทธิภาพ  และประหยัดควรใสตามคาวิเคราะหดิน 

  -  เร่ิมเก็บเกี่ยวเมื่อขาวโพดฝกออนอายุตั้งแต  43  วันขึ้นไปแลวแตชนิดพันธุ 

 

มาตรฐานสนิคาขาวโพด
 

ฝกออน 

 สํานักงานมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยคณะอนกุรรมการเฉพาะกิจฯ  อยูระหวางดําเนินการรางมาตรฐานขาวโพดฝกออน 

 

มาตรฐานขาวโพดฝกออนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยตองการ 

 1.  ขนาดฝกปอกเปลือกที่เหมาะสมที่สุด  ควรมีเสนผาศูนยกลาง  1.0 - 1.5  เซนติเมตร  ความยาว  4 – 9  

เซนติเมตร 

 2.  ฝกตองตรง  ไมคดงอ  ปลายฝกไมหกั 

 3.  ฝกมีสีเหลืองออน  หรือสีเหลือง 

 4.  การเรียงของไขปลาตรงและแถวชิด  ไมแยกเปนรอง 

5.  ตองไมเก็บฝกสดไวนานเกิน  24  ช่ัวโมง 

 

ตนทุนการผลติ

- 3,390  บาทตอไร (สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 2549) 
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ปริมาณการสงออก

 ปริมาณ:ตัน , มูลคา:ลานบาท 

รายการ 2547 2548 2549 (มค.-กย.)

ฝกสดแชแขง็   - ปริมาณ 3,853 4,878 3,550 

- มูลคา 244 370 123 

บรรจุกระปอง - ปริมาณ 63,487 76,054 98,845 

- มูลคา 1,665 2,038 2,973 

ที่มา : กรมศุลกากร 

 

เรียบเรียงโดย    สุนทร  ธารามาศ  และณรงค  วุฒิวรรณ  สวนสงเสริมการผลิตพืชไร  สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

 กรมสงเสริมการเกษตร  โทร. 0-2561-4765 

จัดทํา ตุลาคม  2549 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 

 1. สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร  ขอมูลสินคาพืชไร  2549. 

 2. กรมวิชาการเกษตร.  การปลูกขาวโพดฝกออนเพื่ออุตสาหกรรม. 

 3. กรมวิชาการเกษตร  2544  เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับขาวโพดฝกออน.ลําดับที่ 10 : 2545. 

 4. http://www.customs.go.th/StatisticResult. 


