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5. บทคัดย่อ  
   

      ในปี 2557-2558  ท าการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง  อ าเภอราษีไศล จ านวน 49 ราย อ าเภอ
วังหิน จ านวน 23 ราย อ าเภอพยุห์  15  ราย  อ าเภอยางชุมน้อย  8  ราย  อ าเภอกันทรารมย์  10  ราย และ
ไม่ระบุอีก 2 ราย  จังหวัดศรีสะเกษ  น าข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบการเปิดการค้าตลาดอาเซียน
กับเกษตรกร  ผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ  จ านวนทั้งสิ้น  107  ราย  ส าหรับน าข้อมูลเพื่อวิเคราะห์  2 
ด้าน คือ 1. ด้านแรงจูงใจให้ผลิต (Attractiveness) 2. ด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) 
แล้วน าค่าทั้งสองมาประกอบตามเครื่องมือที่เรียกว่า “Thailand Competitiveness Matrix” หรือ TCM เพ่ือ
ก าหนดต าแหน่งทางยทุธศาสตร์สินค้าเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป   

ข้อมูลเบื้อตน  ได้แก่  เพศของเกษตรกร  ร้อยละ 70.1 เป็นเพศชาย และเพศหญิง  ร้อยละ  29.9   
อายุอยู่ในช่วง  48-58 ปี  ร้อยละ  33.6  รองลงมา  ช่วงอายุ  37-47 ปี ร้อยละ  30.8 อายุมากกว่า 59 ปี 
ร้อยละ 25.3  และอายุต่ ากว่า 37 ปี  มีจ านวน ร้อยละ 10.3 ตามล าดับ  เกษตรกรมีระดับการศึกษาชั้น
ประถมศึกษามากที่สุดถึง  ร้อยละ  68.2  มีประสบการณ์ในการปลูกหอมแดงทุกราย  โดยประสบการณ์
มากกว่า 20 ปี  มีมากทีสุด ร้อยละ 81.3  เกษตรกรทุกรายมีที่ดินท ากินของตนเอง ร้อยละ 98.1  และในการ



ปลูกหอมแดงเกษตรกรมีการลงทุนใน 3  ส่วนหลัก  คือ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าปัจจัยการผลิต  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  คิดเป็น ร้อยละ 41.6  57.0 และ 1.4  ตามล าดับ  ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาแรงงานในครัวเรือนไม่เพียงพอ  
และใช้ปัจจัยการผลิตมาก  แต่ราคาผลผลิตที่ได้มักไม่เหมาะสม  เนื่องจากปัญหาการถูกกดราคาโดยพ่อค้ารับ
ซื้อ  และเกษตรกรไม่มีช่องทางอ่ืนๆ ในการจ าหน่ายหอมแดง 

 
Abstract 

 
 In 2557-2015, We were interviewed the farmer who grower shallot  107 person, The 
farmer from Ra sri sa lai,  Wang hin,  Yang chum noi,  Pha yu and Kan tra ra rom District in 
Siisaket province.  Research the Context of Competitiveness Matrix to ASEAN Economic 
Community of Eco-Vegetable in the Northeast Region 

The Gender of farmer 70.1% were male and 29.9% were female. The most of age 
were 48-58 years old, 33.6%, 37-47 years old were 30.8%, more than 59 year old were 25.3 
% and under 37 year old were 10.3% respectively.  The most education of farmer in primary 
education were 68.2 % and every one were experience to grower shallot   and  experience 
more than 20 year were 81.3 % and  98 % they were  landowner. The cost of planting were  
divided to labor cost  41.6 %, input factor cost  57.0 %  and another cost 1.4 % respectively,  
the problem of high cost for labor and input factor were expensive but their product  
offered for sale more cheaply than were expected 
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6. ค าน า    

 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะต้องท าสัญญาเปิดตัวเข้าอยู่ในระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) โดยจะต้องมีการ 1. เปิดเสรีการค้าสินค้า 2. เปิดเสรีการค้าบริการ 3. เปิดเสรีการลงทุน 4. เปิดเสรี
แรงงานฝีมือ ซึ่งประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวให้ทั้ง 4 ข้อ มีมาตรฐานและคุณภาพ เพ่ือป้องกันการคุกคามทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะการคุกคามทางการเกษตร ที่ประเทศไทยยึดเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรเกือบทั้งประเทศ
ไทย  ทันทีที่ประเทศไทยต้องเปิดเสรีสินค้าจะต้องลดภาษีเป็นศูนย์ ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวสูงที่ให้ก าหนดภาษีได้
เป็นพิเศษ แต่ต้องลดลงในระดับที่สมาชิกยอมรับได้ เช่นลดลงไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ฉะนั้นในการเจรจา
ประเทศไทยจะต้องมีข้อมูลพร้อมที่จะต่อรองเพ่ือเรียกสิทธิที่ควรจะได้รับของเกษตรกร และหาจุดแข็งเพ่ือจะ
ไม่ต้องน าเข้าสินค้าที่ต่ ากว่ามาตรฐานและคุณภาพของประเทศไทย จนท าให้สินค้าเกษตรได้รับผลกระทบและ
ไม่สามารถผลิตแข่งขันนานาประเทศที่น าเข้า ในทางตรงกันข้ามถ้าประเทศไทยเตรียมพร้อมและมีมาตรฐาน
และคุณภาพสูงจะสามารถส่งออกสินค้าคุณภาพได้มากขึ้น พร้อมทั้งรับซื้อวัตถุดิบ/สินค้ากึ่งส าเร็จรูป ที่มี
คุณภาพและราคาถูกลง  
 การเตรียมความพร้อมด้านสินค้าเกษตรจะต้องศึกษาข้อมูลเพ่ือสรุปวิเคราะห์ 2 ด้าน คือ 1. ด้าน
แรงจูงใจให้ผลิต (Attractiveness) 2. ด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) แล้วน าค่าทั้งสอง
มาประกอบตามเครื่องมือที่เรียกว่า “Thailand Competitiveness Matrix” หรือ TCM เพ่ือก าหนดต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร จะได้ทราบความเหมาะสม หรือ ไม่เหมาะสมที่จะต้องพัฒนาในระดับใด และจุด
ใดควรเร่งด าเนินการ 
 การวิเคราะห์ด้านแรงจูงใจให้ผลิต จะศึกษาหาข้อมูล มูลค่าการน าเข้า-การส่งออก ทั้งของประเทศ
ไทย และของประเทศอาเซียน ส่วนการวิเคราะห์ด้านความสามารถในการแข่งขัน จะศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
13/16 ด้าน คือ 1. ผลิตภาพหรือคุณภาพ 2. ต้นทุนการผลิต 3. ภูมิอากาศ-ภูมิประเทศ 4. การวิจัยและพัฒนา 
5. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 6. การยอมรับของตลาด 7. ส่วนแบ่งการตลาด 8. นโยบายภาครัฐ 9. 
มาตรฐาน 10. โครงสร้างการผลิต 11. โลจิสติกส์ 12. การชลประทาน และ 13. ทรัพยากรมนุษย์หรือแรงงาน 
/14. การเข้าถึงแหล่งข้อมูลของเกษตรกร 15. การสนับสนุนการปลูก-ผลิต 16. การสร้างมูลค่าเพ่ิม   

พืชผักเศรษฐกิจที่ส าคัญของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เช่น หอมหัวใหญ่ 

หอมแดง กระเทียม และ พริก แหล่งปลูกท่ีส าคัญอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ 

น่าน เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย ศรีสะเกษ ชัยภูมิ นครราชสีมา และ ปลูกกระจายในจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคท้ังสองนี้ 

ในจังหวัดศรีสะเกษ  ก็มีหอมแดงเป็นสินค้าการเกษตรที่มีความส าคัญ  สร้างมูลค่าให้แก่จังหวัดถึงปีละ  500 

ล้านบาท  จากการเปิดการค้าเสรีไทย-จีน-เมียนมาร์-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดพืชผัก

ไทย และเกษตรกรผู้ปลูก โดยเฉพาะหอมแดงและหอมแขกของประเทศคู่ค้าดังกล่าวมีต้นทุน และราคาขายถูก

กว่าไทย บางส่วนมีการลักลอบน าเข้าหอมแดงราคาถูกเข้ามาในประเทศเป็นจ านวนมาก รัฐบาลได้มีนโยบายให้

ปรับโครงสร้างการผลิต โดยการลดพ้ืนที่ปลูกพร้อมด้วยมาตรการอ่ืนๆ และสนับสนุนให้ปลูกพืชอ่ืนทดแทน 

และให้มีการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  นอกจากนี้ปัญหาส าคัญที่เกี่ยวข้องกับผลิตพืชเศรษฐกิจที่ เช่น  ปัญหาด้าน

การผลิต  ด้านการแปรรูป  และด้านการตลาด  การขาดปัจจัยการผลิตหรือการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่เหมาะสม  



ก็เป็นอุปสรรคในการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่  การผลิตพืชในแหล่งต่าง ๆ มักผลิตพืชชนิดเดียวกันและ

ผลผลิตออกมาในปริมาณมากในเวลาใกล้เคียงกัน  มีการกระจุกตัวของสินค้าและเกินความต้องการของ

ผู้บริโภค โดยเฉพาะผลผลิตที่มีการเน่าเสียง่าย  มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสูง  การแปรรูปเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า

ในเชิงพาณิชย์มีจ ากัด  เกษตรกรจ าเป็นต้องขายผลิตผลที่เก็บเกี่ยว  แม้ว่าราคาค่อนข้างถูกหรือไม่เป็นธรรม 

(unreasonable price) ก็ตาม  (Heady and Dillon, 1964; Lindner, 1987) ผลจากการเพ่ิมจ านวนของ

ประชากรและปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้ปัญหาในการเพ่ิมผลผลิ ตทาง

การเกษตรให้ทันกับความต้องการ ที่เพ่ิมขึ้นและสอดคล้องกับข้อจ ากัดในสภาวะปัจจุบัน โดยไม่ท าลายหรือ

ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดก าลังเป็นหัวข้อที่มีความส าคัญและได้รับความสนใจจากทุกฝ่ายมากขึ้น 

จากข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้ระบุไว้ ว่า ในปี พ.ศ.2593 ทั่วโลกจะต้อง

เพ่ิมก าลังการผลิตอาหารอีกร้อยละ 100 ของก าลังการผลิตในปัจจุบัน และโดยเฉลี่ยของการผลิตอาหารทั่ว

โลก มากกว่าร้อยละ 50 ของผลผลิตที่ได้สูญเสียเนื่องจากผลของการจัดการในห่วงโซ่อุปทานของอาหารที่ไม่มี

ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ อาหารที่ต้องผลิตเพ่ิมเพ่ือรองรับความต้องการที่มากขึ้นในอีก 50 ปีข้างหน้า  ร้อย

ละ 70 จะต้องมาจากการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบการเปิดการค้าตลาดอาเซียนกับเกษตรกร  ผู้ปลูกหอมแดง  จังหวัด 
         ศรสีะเกษ 
                              
7. วิธีด าเนินการ     

 - แบบและวิธีการทดลอง 
  1. แบบส ารวจ 
 - วิธีด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
  1.1 รวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ  
(secondary data) 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  2.1 ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
   2.1.1 รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านกายภาพ (แผนที่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์และอาณาเขตของ
พ้ืนที่  แหล่งน้ า ระบบชลประทาน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา แปลงปลูก ฯ) ชีวภาพ (พืช พันธุ์ พ้ืนที่ปลูกใช้สอย
ความหนาแน่น ผลผลิต การกระจายผลผลิต ระบบการเกษตร โรคและแมลงศัตรู การใช้แรงงาน ฤดูกาลผลิต 
จ านวนรอบการปลูก ความสัมพันธ์ของผักเศรษฐกิจกับพืชอ่ืนๆ) เศรษฐกิจ (ต้นทุน รายได้ ระบบการตลาด 



อาชีพนอกเกษตร ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ปัจจัย สภาวะการผลิตในแต่ละแหล่งฯ)  และสังคม (ประชากร การศึกษา 
สาธารณสุข การรวมกลุ่ม การจัดตั้งสหกรณ์ ประเภทของพ้ืนที่) ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ 
  2.1.2 จัดท าแบบสอบถามและด าเนินการทดสอบแบบสอบถามในเรื่องต่างๆ เช่น ครอบครัว 
และแรงงาน พืชหลักและพืชรองที่ใช้ประกอบอาชีพ รายได้หลัก รายได้รอง ปัจจัยการผลิต งบประมาณที่ใช้
ผลิตและ/หรือใช้ด ารงชีพ แหล่งจ าหน่ายผลผลิตและผลตอบแทน หลักการที่ใช้ในการผลิต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือ 
    2.1.2.1 ข้อมูลเกษตรกร 
     1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
     2. ข้อมูลสภาพของสวน/แปลงผลิต 
     3. ข้อมูลการผลิต 
     4. ข้อมูลการตลาด 
     5. ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
    2.1.2.2 ข้อมูลผู้ประกอบการหรือแปรรูปพืชผักเศรษฐกิจ 
      1. ข้อมูลทั่วไป 
      2. ข้อมูลการผลิต/จัดหา 
     3. ข้อมูลการสร้างคุณค่าให้ผลผลิต 
    4. ข้อมูลการเคลื่อนย้ายผลผลิต 
    5. ข้อมูลการดูแลรักษาระหว่างพักผลผลิต 
    6. ข้อมูลการเจรจาให้ลูกค้าสนใจผลผลิต/แปรรูป 
    7. ขอ้มูลการส่งผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภค 
    8. ข้อมูลการส ารวจความชอบของผู้บริโภคต่อผลผลิต 
    9. ข้อมูลการปรับปรุง/ปรับแก้ให้ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้น 
    10.ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
    11.ข้อมูลปัญหาการผลิตพืชผักเศรษฐกิจ/ผลิตภัณฑ์ 
  2.1.3 ปรับปรุงแบบสอบถาม เช่น ค าถามที่เกษตรกรไม่อยากตอบหรือไม่ไว้วางใจผู้ถามหรือ
ใช้เวลามากไป 
  2.1.4 ก าหนดสุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) ไม่เจาะจงแปลง
ปลูกพืชผักเศรษฐกิจ เกษตรกรในจังหวัดพบแปลงใดก็ส ารวจแปลงนั้นๆ ซึ่งอาจติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานเกษตรอ าเภอ/จังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือทราบแหล่งปลูกปัจจุบัน ขนาดของจ านวน
เกษตรกรอย่างคร่าวๆ โดยมิได้มีการนัดหมายใดๆ 
   2.1.5 ออกส ารวจสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล โดยนักวิชาการเกษตรหัวหน้าหรือผู้ร่วมการ
ทดลองพร้อมนักวิชาการเกษตร ซึ่งมอบหมายให้รับผิดชอบร่วมด าเนินการหรือด าเนินการแทน 
   2.1.6 รวบรวมข้อมูลเพ่ือส่งต่อให้หัวหน้าชุดโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและเชิง
ปริมาณและรายงานผลการศึกษาเพ่ือน าไป  สรุปวิเคราะห์ TCM (Thailand Competitiveness Metrix) 
   



 2.2 การบันทึกข้อมูล ด าเนินการรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน คือ 
   2..2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 
   ส าหรับเกษตรกร : รวบรวมข้อมูลการผลิต ได้แก่ พ้ืนที่ปลูก ปริมาณผลผลิตต่อฤดูกาล การ
จัดการ แหล่งพันธุ์/จ านวนพันธุ์ การจ าหน่ายผลผลิต ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ระดับไร่นาหรือสวน การ
แปรรูปสินค้า 
   ส าหรับผู้ประกอบการ : รวบรวมข้อมูลจากการรับซื้อสินค้า คุณภาพสินค้าเกษตรที่รับซื้อ 
ราคาและกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือการจ าหน่ายให้ผู้บริโภคในประเทศหรือเพ่ือการส่งออก 

2.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ คือข้อมูลพื้นที่ปลูก ผลผลิต ราคาผลผลิต พันธุ์ผัก ผู้ประกอบการ  
จ านวนแหล่งที่รับซื้อผลผลิต ปริมาณและมูลค่าการน าเข้า-การส่งออกตลาดต่างประเทศ 
  2.3 การก าหนดพื้นที่และประชากรตัวอย่าง 
     สุ่มเก็บข้อมูลในแหล่งปลูกพืชผักเศรษฐกิจในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 การบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถาม  ลงในโปรแกรม Microsoft Excel  เพ่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
ในทุกพืชที่ด าเนินการ  เพื่อให้หัวหน้าชุดโครงการน าไปวิเคราะห์ และหาข้อสรุปของโครงการ   

 
- เวลาและสถานที่      ระยะเวลาที่ด าเนินการ ตุลาคม 2556  สิ้นสุด กันยายน 2558    
                                     รวม    2      ป ี ณ  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   
การทดลองที่ 1   วิเคราะห์ศักดิ์ภาพการแข่งขันของหอมแดง 
จากการส าภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกหอมในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ในปี 2557-2558 รวมทั้งสิ้น 107  ราย  

ปี 2557  สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง  จ านวน 40 ราย ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 22 
สิงหาคม 2557  เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอราษีไศล จ านวน 14 ราย อ าเภอวังหิน จ านวน 14 ราย 
อ าเภอพยุห์ จ านวน 10 ราย และไม่ระบุที่อยู่จ านวน 2 ราย โดยแบ่งเป็นเพศชาย 25 ราย คิดเป็น  ร้อยละ 
62.5  เพศหญิง 15 ราย คิดเป็น  ร้อยละ 37.5 เกษตรกรผู้ให้ส าภาษณ์ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  48-58 ปี 
จ านวน 18 ราย คิดเป็น ร้อยละ 45 รองลงมา  คือ อายุ 37-47 ปี จ านวน 10 ราย คิดเป็น ร้อยละ  25  อายุ
ระหว่าง 59-69 ปี จ านวน 5 ราย คิดเป็น ร้อยละ 12.5  อายุระหว่าง 26-36 ปี จ านวน 4 ราย คิดเป็น ร้อยละ 
10  และอายุ >70 ปี จ านวน 1 ราย คิดเป็น ร้อยละ 2.5  นอกจากนั้นแล้วมีอายุระหว่าง 15-25 ปี จ านวน 2 
ราย คิดเป็น  ร้อยละ 5 ตามล าดับ 

การศึกษาของเกษตรกรส่วนใหญ่ คือ ระดับประถมศึกษา 26 ราย คิดเป็น ร้อยละ65 ระดับ
มัธยมศึกษา 13 ราย คิดเป็น ร้อยละ 32.5 และระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 1 ราย คิดเป็น ร้อยละ 2.5  

มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน จ านวน 15 ราย คิดเป็น ร้อยละ 37.5 สมาชิกในครอบครัว 5-6  
คน จ านวน 14 ราย คิดเป็น ร้อยละ 35  สมาชิกในครอบครัว 7-8 คน จ านวน 4 ราย คิดเป็น ร้อยละ 10 และ
น้อยกว่า 2 ราย จ านวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 10  สมาชิกในครอบครัว 9-10 คน จ านวน 3 ราย คิดเป็น ร้อย
ละ 7.5  แรงงานในครัวเรือนผลิตพืชผัก จ านวนแรงงานครัวเรือน  2 คน มี 24 ราย คิดเป็น ร้อยละ 60 
แรงงาน 4 คน มีจ านวน 7 ราย คิดเป็น ร้อยละ 17.5  แรงงาน 3 คน มีจ านวน 3 ราย คิดเป็น ร้อยละ 7.5  



แรงงาน 5 คน มีจ านวน 3 ราย คิดเป็น ร้อยละ 7.5  แรงงาน 1 คน มีจ านวน 2 ราย คิดเป็น ร้อยละ 5 และ
จ านวนแรงงาน มากกว่า  6 คน มีจ านวน 1 ราย คิดเป็น  ร้อยละ 2.5  เกษตรกรมีประสบการณ์ในอาชีพปลูก
หอมแดง มากกว่า  20 ปี จ านวน 32 ราย คิดเป็น ร้อยละ 80  นอกจากนั้นมีประสบการณ์  น้อยกว่า  3 ปี 
จ านวน 2 ราย คิดเป็น ร้อยละ 5  ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี มีจ านวน 2 ราย คิดเป็น ร้อยละ 5 มากกว่า 10 
ปี จ านวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 5  มากกว่า 15 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 5  

เกษตรกรเป็นสมาชิกในระบบ GAP จ านวน 39 ราย คิดเป็น  ร้อยละ 97.5 และไม่ระบุรายละเอียด
จ านวน 1 ราย คิดเป็น ร้อยละ 2.5  

โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง จ านวน  38 ราย  คิดเป็นร้อยละ  95  ของเกษตรกร 
นอกจากนั้นเป็นผู้เช่าและเป็นผู้จัดการ/ดูแล จ านวนอย่างละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.5 และ ร้อยละ 2.5  
ตามล าดับ  พ้ืนที่ปลูกหอมแดงมีขนาด 1-2 ไร่ จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมา คือพ้ืนที่ 
3-4  ไร่  จ านวน  9 ราย  คิดเป็นร้อยละ  22.5   และพ้ืนที่ขนาด 5-6  ไร่ จ านวน  8  ราย คิดเป็น ร้อยละ  
20  ตามล าดับ      

เกษตรกรนิยมใช้หัวพันธุ์ในการปลูกท้ังหมด  และมีการใช้น้ าบาดาลในการปลูกหอมแดง 39 ราย คิด
เป็น  ร้อยละ 97.5 และอาศัยแหล่งน้ าธรรมชาติ 1 ราย  คิดเป็นร้อยละ 2.5  จากการสอบถามต้นทุนการผลิต
หอมแดง พบว่า  ต้นทุนการผลิตหอมแดงที่เกษตรกรลงทุนมากที่สุด  คือ  5,001-10,000 บาทต่อไร่ จ านวน 
22 ราย  คิดเป็นร้อยละ  55  รองลงมา  คือ ต้นทุน 10,001-20,000 บาทต่อไร่ จ านวน 10  ราย  คิดเป็นร้อย
ละ 25  ต้นทุน มากกว่า 20,000  บาทต่อไร่ จ านวน 5  ราย  คิดเป็นร้อยละ 12.5  และเกษตรกรที่มีต้นทุน
การผลิตน้อยกว่า 5,000  บาท  มีจ านวน 3  ราย  คิดเป็นร้อยละ 7.5  จากข้อมูลการสัมภาษณ์เกษตรกรถึง
ต้นทุนการผลิตหอมแดง  ทั้ง 40  ราย  พบว่า  ค่าใช้จ่ายในการปลูกหอมแดง  สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน  คือ  
ค่าจ้างแรงงาน  ไม่นับรวมแรงงานในครัวเรือน  ค่าปัจจัยการผลิต ซึ่งรวมถึง หัวพันธุ์  ปุ๋ย  เคมีพันธุ์ เป็นต้น 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเช่าที่ดิน  ค่าไฟฟ้า  น้ ามันเชื้อเพลิง  เป็นต้น  โดยต้นทุนการผลิตทั้ง  3  ส่วน  คิด
เป็นร้อยละ   42.75  54.70  และ  2.55  ตามล าดับ  (ตารางที่ 2)   

ผลผลิตหอมแดงของเกษตรกร  มีผลผลิตมากท่ีสุดในเดือนมกราคม คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมา 
คือ  เดือนกุมภาพันธ์และ มิถุนายน คิดเป็นร้อยละ 5  และ 2.5  ตามล าดับ ผลผลิตทั้งหมด ร้อยละ 97.5 ขาย
ให้แก่พ่อค้าคนกลาง  โดยเกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาเองได้ 

ปี 2558  สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง  จังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน 67 ราย ระหว่างวันที่  
10 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2558  พบว่า  มีผู้ให้สัมภาษณ์จ านวนทั้งหมด 67 ราย เป็นชาย  50  
ราย คิดเป็น  ร้อยละ  74.6  หญิง  17  ราย  คิดเป็น  ร้อยละ  25.4  ในเขตพ้ืนที่อ าเภอราษีไศล 35  ราย  
อ าเภอวังหิน  9  ราย  อ าเภอพยุห์  5  ราย  อ าเภอยางชุมน้อย  8  ราย  และ  อ าเภอกันทรารมย์  10  ราย  
คิดเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก  200  ไร่  และเป็นเจ้าของพ้ืนที่เพาะปลูกของตนเอง  เกษตรกรผู้ให้ส าภาษณ์ส่วนใหญ่
มีอายุ 37-47 ปี จ านวน  23  ราย คิดเป็นร้อยละ  34.2   อายุระหว่าง 48-58  ปี  จ านวน  18  ราย  คิดเป็น
ร้อยละ  26.9  เปอร์เซ็นต์ อายุระหว่าง 60-69  ปี  จ านวน  18  ราย คิดเป็นร้อยละ  26.9  เปอร์เซ็นต์  อายุ 
26-36 ปี จ านวน  4  ราย  คิดเป็นร้อยละ  6.0   อายุมากกว่า 70  ปี   จ านวน  3  ราย  คิดเป็นร้อยละ  4.5  
เปอร์เซ็นต์  และอายุ 15-25 ปี จ านวน  1  ราย  คิดเป็นร้อยละ  1.5   

ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาจ านวน  47  ราย  คิดเป็นร้อยละ  70.1  ระดับมัธยมศึกษา 



จ านวน 19 ราย  คิดเป็นร้อยละ  28.3  และ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 1  ราย  คิดเป็นร้อยละ  1.6  มี
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน จ านวน  28  ราย คิดเป็นร้อยละ  41.8   สมาชิกในครอบครัว 5-6  คน 
จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ  32.8  สมาชิกในครอบครัว 7-8 คน จ านวน 8  ราย คิดเป็นร้อยละ  11.9  
สมาชิกในครอบครัวน้อยกว่า 2 คน จ านวน 6  ราย  คิดเป็นร้อยละ  8.9  คิดเป็น ร้อยละ  1.6  จ านวน
สมาชิกในครอบครัวมากกว่า  11 คน จ านวน 2  ราย   คิดเป็นร้อยละ  3.0  เปอร์เซ็นต์  และสมาชิกใน
ครอบครัว 9-10 คน จ านวน 1 ราย  เป็นแรงงานในครัวเรือน 2 คน  จ านวน 36 ราย  คิดเป็นร้อยละ  53.7  
แรงงาน 4 คน  มีจ านวน 13  ราย  คิดเป็นร้อยละ  19.4  แรงงาน 1 คน จ านวน 9  ราย  คิดเป็นร้อยละ  
13.4   แรงงาน  3 คน  จ านวน  5 ราย  คิดเป็นร้อยละ  7.5  เปอร์เซ็นต์  เปอร์เซ็นต์  และแรงงาน  5  คน  
มีจ านวน 4 ราย  คิดเป็นร้อยละ  6.0  เปอร์เซ็นต์   

ประสบการณ์ในอาชีพปลูกผัก มากกว่า 20 ปี จ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ  82.0  รองลงมา มี 
ประสบการณ์  มากกว่า  15 ปี จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ  7.5   มากกว่า  10 ปี จ านวน 4 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ  6.0 มากกว่า 1 ปี จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.0 และประสบการณ์มากกว่า 3 ปี มีจ านวน 1 ราย 
คิดเปน็ร้อยละ  1.5      

 เกษตรกรผู้ปลูกหอมเป็นสมาชิกในระบบ GAP จ านวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ  71.6  และไม่เป็น 
สมาชิก GAP จ านวน 19  ราย  คิดเป็น ร้อยละ  28.4     

  โดยเกษตรกร  66  ราย  คิดเป็นร้อยละ  98.5  ของเกษตรกรมีที่ดินเป็นของตนเอง  นอกจากนั้น 
เป็นผู้เช่าและเป็นผู้จัดการ/ดูแล จ านวนอย่างละ 1 ราย คิดเป็น ร้อยละ 1.5 พ้ืนที่ปลูกหอมแดงมีขนาด 1-2  
ไร่ จ านวน 18  ราย คิดเป็นร้อยละ 26.9 รองลงมา คือพ้ืนที่ 3-4  ไร่  จ านวน  16ราย  คิดเป็นร้อยละ  23.9   
พ้ืนที่ขนาด 5-6 ไร่  จ านวน  14  ราย คิดเป็น ร้อยละ  21.0  และพ้ืนที่มากกว่า 6 ไร่  มีจ านวน 13 ราย  คิด
เป็น ร้อยละ  19.3 ตามล าดับ    และพ้ืนที่ปลูกน้อยกว่า 1 ไร่  จ านวน 6  ราย  คิดเป็น ร้อยละ 9.0  
ตามล าดับ  

เกษตรกรนิยมใช้หัวพันธุ์ในการปลูกท้ังหมด  และมีการใช้น้ าบาดาลในการปลูกหอมแดง 64 ราย คิด
เป็น  ร้อยละ 95.5 และขุดบ่อน้ าไว้  3  ราย  คิดเป็นร้อยละ 4.5  จากการสอบถามต้นทุนการผลิตหอมแดง  
พบว่า  ต้นทุนการผลิตหอมแดงที่เกษตรกรจ านวนมากลงทุน  คือ  5,000-10,000 บาทต่อไร่ จ านวน 24 ราย  
คิดเป็นร้อยละ  35.8 รองลงมา  คือ ต้นทุน 10,001-15,000 บาทต่อไร่ จ านวน 19  ราย  คิดเป็นร้อยละ 26.9  
ต้นทุน มากกว่า 20,000  บาทต่อไร่ จ านวน 12  ราย  คิดเป็นร้อยละ 17.9  ต้นทุน 15,001-20,000 บาทต่อ
ไร่ จ านวน 8  ราย  คิดเป็นร้อยละ 11.9  และเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตน้อยกว่า 5,000  บาท  มีจ านวน 5  
ราย  คิดเป็นร้อยละ 7.5  โดยต้นทุนการผลิตหอมแดงต่อไร่  พบว่า เป็นคา่จ้างแรงงาน  ค่าปัจจัยการผลิต  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ คือ  ร้อยละ 40.4 59.3  และ 0.3  ตามล าดับ  (ตารางที่ 4) 

ผลผลิตหอมแดงของเกษตรกร  มีผลผลิตมากท่ีสุดในเดือนมกราคม คิดเป็นร้อยละ 82.1  
รองลงมา  คือเดือน มิถุนายนและพฤษภาคม  คิดเป็นร้อยละ 16.4 และ1.5  ตามล าดับ ช่วงเวลาที่ตลาด
ต้องการหอมแดงมากท่ีสุด  คือ  เดือนมกราคม  คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมา  เดือนมิถุนายน  กุมภาพันธ์  
และมีนาคม  คิดเป็นร้อยละ 34.3  4.5  และ 4.5 และผลผลิตทั้งหมด ร้อยละ 92.5 ขายให้แก่พ่อค้าคนกลาง  
โดยเกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาเองได้ 

 



 
 
 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1  รายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง  อ าเภอราษีไศล อ าเภอวังหิน อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ให้ 
               ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม จ านวน  40  ราย   ปี 2557 

 

ล าดับ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ บ้านเลขที่ โทรศัพท์ 
1 นาย เลื่อน  ทองเลิศ 14 ม.17 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 081-6519568 
2 นาย ประมุล  อุทุม 250 ม.1 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ. ศรีสะเกษ 087-4434014 
3 นาย ทองใบ  ดวนใหญ่ 79 ม.1 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ. ศรีสะเกษ - 
4 นาง มีนา  อุ่นใจ 4 ม.15 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ. ศรีสะเกษ 084-8340053 
5 นาง บุญยัง  ดวนใหญ่ 149 ม.1 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ. ศรีสะเกษ - 

- 

 

6 นาง บุญ   ดวนใหญ่ 166 ม.1 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ. ศรีสะเกษ - 
7 นาย อิสรา  ราชฎร์เจริญ 40 ม. 11 ต. ส้มป่อย อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 088-7075271 
8 นาย ฉลอง  พิมนา 210 ม. 1 ต. ดวนใหญ่ อ. วังหิน จ. ศรีสะเกษ - 
9 นายถนอม  แก้วโดด 194 ม. 1 ต. ดวนใหญ่ อ. วังหิน จ. ศรีสะเกษ 080-0990305 
10 นาย บุญเลิศ  ดวนใหญ่ 96 ม. 1 ต. ดวนใหญ่ อ. วังหิน จ. ศรีสะเกษ 082-130257 
11 นาง บานชื่น  ดวนใหญ่ 137 ม. 1 ต. ดวนใหญ่ อ. วังหิน จ. ศรีสะเกษ 093-3227706 
12 นาย สงวน  ใสกระจ่าง 43 ม. 1 ต. ดวนใหญ่ อ. วังหิน จ. ศรีสะเกษ 088-1332810 
13 นาย พัฒนากาล  ดวนใหญ่ 116 ม. 1 ต. ดวนใหญ่ อ. วังหิน จ. ศรีสะเกษ - 
14 นาง ประไพ  แป้งผง 83 ม. 15 ต. ดวนใหญ่ อ. วังหิน จ. ศรีสะเกษ - 
15 นาย สังวาล  สง่างาม 139 ม. 3 ต. ดวนใหญ่ อ. วังหิน จ. ศรีสะเกษ 080-4871560 
16 นาง มtลิวัน  สมนึก 124 ม. 1 ต. ดวนใหญ่ อ. วังหิน จ. ศรีสะเกษ - 
17 นาย ประสิทธิ์  อุ่นใจ 26 ม. 6 ต. โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ. ศรีสะเกษ - 
18 นาย ธนัติ  ไพฑูรย์ 87 ม. 1 ต. โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ. ศรีสะเกษ 080-7311632 
19 นาย สุดใจ  ด าดิน 16 ม. 6 ต. โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ. ศรีสะเกษ 091-3420234 
20 นาง วาสนา  ใสกระจ่าง 36 ม. 1 ต. โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ. ศรีสะเกษ 089-2356857 
21 นาย วินัย  แก้วศรีษะ 101 ม. 6 ต. โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ. ศรีสะเกษ - 
22 นาย สมปอง  โหมดนอก 90 ม. 1 ต. โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ. ศรีสะเกษ 082-1259297 
23 นาย ปราสิทธิ์  อามาต

มุลตร 

33 ม. 1 ต. โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ. ศรีสะเกษ 083-3662168 
24 นาย อุดม  ทองวัน 99 ม. 6 ต. โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ. ศรีสะเกษ 084-8978466 
25 นาง สารภีร์  เสาร์ศิริ 1 ม. 1 ต. โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ. ศรีสะเกษ 088-3783038 
26 นาย บุญเทียน  กาวา 58 ม. 6 ต. โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ. ศรีสะเกษ 085-2079727 
27 นาง บัวผัน  จิตรมั่น - - 
28 นาย วิเชียร  รุ่งแสง 57 ม. 10 ต. หนองหมี อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 089-4286470 
29 นาย ทันสมัย  กองแก้ว 130 ม. 1 ต. ส้มป่อย อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 084-9594253 
30 นางสาว ทองลักษ์  พันธ์ไผ่ - 080-7988368 

 

 



 

ล าดับ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ บ้านเลขที่ โทรศัพท์ 
31 นาย เพียบ  ทาบุตร 9 ม. 10 ต. หนองหมี อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 087-9603915 
32 นาย บุญเพ็ง  บริบาล 45 ม. 5 ต. ส้มป่อย อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 093-45461282 
33 นาง ฉวีวรรณ  ทองดี 25/1 ม. 2 ต. ไผ่ อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ - 
34 นาง ยุวธิดา  บุญอินทร์ 44 ม. 10 ต. ส้มป่อย อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 080-1695525 
35 นาย ชวนชัย  บัวภู ่ 39 ม. 9 ต. ส้มป่อย อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 088-4769380 
36 นาง อ าไพ  กองแก้ว 86 ม. 11 ต. ส้มป่อย อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 082-3205670 
37 นาย สงวน  กันตรี 22 ม. 2 ต. ไผ่ อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ - 
38 นาย บุญศรี  พิเคราะห์ 29 ม. 9 ต. หนองหมี อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 085-7725700 
39 นาย ส ารวย  สาสังข ์ 28 ม. 9 ต. หนองหมี อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 087-8750197 
40 นาง ไผ่  แท่นทอง 56 ม. 9 ต. หนองหมี อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ - 

 

 

ตารางท่ี 2  ต้นทุนการผลิตหอมแดง  ของเกษตรกรอ าเภอราษีไศล อ าเภอวังหิน อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ  
               ที่ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม จ านวน  40  ราย   ปี 2557 
 

ล าดับ 
ค่าแรง (บาท) ค่าปัจจัยการผลิต (บาท) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ต้นทุนต่อไร่

(บาท)   จ านวนเงิน   ร้อยละ   จ านวนเงิน   ร้อยละ   จ านวนเงิน   ร้อยละ  
1 1,525.00 14.77 8,800.00 85.23 - - 10,325.00 
2 - - 5,600.00 100.00 - - 5,600.00 
3 - - 5,000.00 100.00 - - 5,000.00 
4 1,416.67 21.94 5,040.33 78.06 - - 6,457.00 
5 3,100.00 36.26 5,450.00 63.74 - - 8,550.00 
6 - - 6,000.00 100.00 - - 6,000.00 
7 2,733.33 18.51 5,030.00 34.07 7,000.00 47.41 14,763.33 
8 4,800.00 50.70 4,500.00 47.54 166.67 1.76 9,466.67 
9 3,000.00 42.25 3,850.00 54.23 250.00 3.52 7,100.00 
10 4,500.00 61.22 2,350.00 31.97 500.00 6.80 7,350.00 
11 - - 2,890.00 100.00 - - 2,890.00 
12 8,000.00 65.57 4,200.00 34.43 - - 12,200.00 
13 8,500.00 42.08 11,700.00 57.92 - - 20,200.00 
14 15,350.00 72.24 5,900.00 27.76 - - 21,250.00 
15 5,500.00 83.46 1,090.00 16.54 - - 6,590.00 
16 800.00 15.69 4,300.00 84.31 - - 5,100.00 
17 1,000.00 38.46 1,600.00 61.54 - - 2,600.00 
18 1,100.00 50.00 1,100.00 50.00 - - 2,200.00 
19 8,000.00 69.57 3,500.00 30.43 - - 11,500.00 
20 6,500.00 61.67 3,540.00 33.59 500.00 4.74 10,540.00 



 

 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับ ค่าแรง (บาท) ค่าปัจจัยการผลิต (บาท) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้นทุนต่อไร่
(บาท) จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

21 5,750.00 62.16 3,000.00 32.43 500.00 5.41 9,250.00 

22 4,500.00 78.95 1,200.00 21.05 - - 5,700.00 

23 5,600.00 58.33 4,000.00 41.67 - - 9,600.00 

24 7,533.33 76.35 2,333.33 23.65 - - 9,866.67 

25 4,000.00 61.30 2,525.00 38.70 - - 6,525.00 

26 2,800.00 49.88 2,813.33 50.12 - - 5,613.33 

27 1,125.00 19.52 4,637.50 80.48 - - 5,762.50 

28 3,680.00 45.83 4,350.00 54.17 - - 8,030.00 

29 9,333.33 63.54 5,356.67 36.46 - - 14,690.00 

30 4,000.00 55.17 3,250.00 44.83 - - 7,250.00 

31 7,333.33 61.62 4,566.67 38.38 - - 11,900.00 

32 3,083.33 22.92 6,036.67 44.87 4,333.33 32.21 13,453.33 

33 17,650.00 47.90 19,200.00 52.10 - - 36,850.00 

34 6,833.33 37.75 11,266.67 62.25 - - 18,100.00 

35 4,600.00 55.96 3,620.00 44.04 - - 8,220.00 

36 2,175.00 25.42 6,380.00 74.58 - - 8,555.00 

37 1,000.00 14.34 5,975.00 85.66 - - 6,975.00 

38 5,733.33 24.19 17,966.67 75.81 - - 23,700.00 

39 3,898.33 19.03 16,583.33 80.97 - - 20,481.67 

40 9,000.00 85.39 1,540.00 14.61 - - 10,540.00 

ค่าเฉลี่
ย 

4,636.33 42.75 5,451.03 54.70 331.25 2.55 10,418.61 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางท่ี 3  รายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง  อ าเภอราษีไศล อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอพยุห์ และอ าเภอ 
               กันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 67 ราย ปี 2558   
 
ล าดับ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ บ้านเลขที่ โทรศัพท์ 

1 นาย ถาวร คณารัตน์ 123 ม.7 ต.เมืองแคน อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 0856380019 
2 นาง ราตรี บุตรศรี 181 ม.14. ต.โนนคูน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 0892205988 
3 นาย จรกิจ แจ่มศรี 35 ม.1ต. เมืองแคน อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ - 
4 นาง สาว ทองทีที 43 ม. 1 ต. โนนคูน อ. ยางชุมน้อย จ.ศรีเกษ 0812595868 
5 นาย ประมวล แจ่มใส 79 ม.1 ต. โนนคูน อ. ยางชุมน้อย จ.ศรีเกษ - 
6 นาย เจรฺญ แจ่มศรี 103 ม.11 ต. เมืองแคน อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ - 
7 นาน สดใจ ด าดิน 16 ม.6 โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 0995407720 
8 นาง สนั่น แก่นแก้ว 191 ม.6 โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ.ศรีสะเกษ - 
9 นาย หมุน เกาแก้ว 2 ม. 6 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ - 
10 นาง  สิงห์ ดวนใหญ่  15 ม. 3 ต.ดวนใหญ่ อ. วังหิน จ.ศรีสะเกษ - 
11 นาง บุญศรี สุวิทย์เตย 44 ม. 11 ต.ดวนใหญ่ อ. วังหิน จ.ศรีสะเกษ - 
12 นาง บุญเทียม รัตนนท์ 38/1 ม.10 ต.พาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ - 
13 นาย เปลี่ยน บุญอยู่ 28 ม.16 ต.ส้มป่อย อ. ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ - 
14 นาย ประเสริฐ หงษ์หิน - - 
15 นาย เลอ อ่อนหวาน 67 ม.3 ต.ส้มป่อย อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ - 
16 นาย รังสรรค์ ค าเพราะ 46/1 ม.3 ต.ทาม อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 0802820409 
17 นาย ทวี พงษ์ทอง 102  ม.3 ต.ทาม อกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ - 
18 นาย ทองสี ปิยะวงค์ 88  ม.7 ต. เมืองแคน อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ 0821295688 
19 นาย สูนทอง ยางงาม 115  ม.7 ต. เมืองแคน อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ - 
20 นาง แพงศรี ดวนสูง 3 ม. 6 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ - 
21 นาย สวาท ด้วงจิตร 84 ม. 6 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรสีะเกษ - 
22 นาย พรชัย นอดแก้ว 8 ม. 22 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรสีะเกษ 0929198204 
23 นาย ค าพันธ์ โพธิ์วัฒน์ 25 ม.9 ต.ส้มป่อย อ. ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 0811030073 
24 นาย สมัย เมื้อทอง 58 ม.1 ต. โนนคูน อ. ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 0898830977 
25 นาย รวม อ ารา 60 ม.10 ต.ส้มป่อย อ. ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ - 
26 นาง ศิรินธร ทองขอน 34 ม.16 ต.ส้มป่อย อ. ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 098-238-2964 



27 นาย พิษณุ ชันบุตร 23 ม.9 ต.ส้มป่อย อ. ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 0810648421 
28 นาง ประคอง สุรวิทย์ 85/4 ม.3 ต.อีปาด อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 082-1540662 
29 นาย อุดม ใชยสิทร์ 109/4 ม.3 ต.อีปาด อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 0862533576 
30 - 3/1 ม.2 ต.หนองหมี อ. ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 080-1688249 
31 นาย เพียร ทาละบุตร 51/10 ม.2 ต.หนองหมี อ. ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ - 
32 นาย หมุน ชาลี 169 ม.11 ต. บึงบอน อ. ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ - 
33 นาย บุญหนา พิมน์โชต 13 ม.11 ต. บึงบอน อ. ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ - 
34 นาย ค าพัน สาสังข์ 58 ม.10 ต.สร้างปี อ. ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ - 
35 นาย  ทอง บุญชิง 35/5 ม.3 ต.บัวน้อย อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 0857667480 

ล าดับ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ บ้านเลขที่ โทรศัพท์ 
36 นาย อภิสิทธิ์ พิมพันธ์ 87/4 ม.4 ต.อีปาด อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 0878741343 
37 นาง สมคิด สมจิคร 54/10 ม.10 ต.พาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ - 
38 นาง สมปอง จันดาศรี 27 ม.12 ต.สร้างปี อ. ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 0828682182 
39 นาง เรณู สาสังข์ 26 ม.12 ต.สร้างปี อ. ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ - 
40 นาย สุนทร โทนะพันธ์ 47 ม.15 ต.หนองหมี อ. ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 084-4732841 
41 นาย จันทร์ คอกลม 25 ม.12 ต.หนองหมี อ. ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ - 
42 นาย ไผ่ การเกษม 38 ม.12 ต.หนองหมี อ. ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ - 
43 นาย กาญจน์ โคนะพันธ์ 56 ม.3 ต.หนองหมี อ. ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ - 
44 นาย เพียร ไชยรัตน ์ 42 ม.12 ต.หนองหมี อ. ราษีไศล จ.ศรีเกษ - 
45 นาย เทียน ทาระบตุร 9 ม.10 ต.หนองหมี อ. ราษีไศล จ.ศรีเกษ - 
46 นาย สมรัก วรโพด 1/1 ม.2 ต.หนองหมี อ. ราษีไศล จ.ศรีเกษ - 
47 นาย วิชัย พันธ์นาม 25/1 ม.5 ต.บัวน้อย อ. กันทรารมย์ จ.ศรเีกษ 0844974971 
48 นาย รบ ชาติมนตร ี 4 ม.11 ต. บึงบอน อ. ยางชุมน้อย จ.ศรีเกษ - 
49 นาย จรูญ บญุเชิญ 531ม.5 ต. บึงบอน อ. ยางชุมน้อย จ.ศรีเกษ 0800682536 
50 นาง ทองวัน ด าดิน 27/1 ม.6 โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ.ศรสีะเกษ - 
51 นาง จ างค์ งามวิลัย 22 ม.6 โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ.ศรสีะเกษ - 
52 นาย อุดม ทองรัน 99 ม.6 โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ.ศรสีะเกษ 088-773488 
53 นาย สมปอง บุญเชิญ 42/1 ม.5 ต.บัวน้อย อ. กันทรารมย์ จ.ศรเีกษ - 
54 นาง ดวงใจ สวัสด ี 7 ม.4 ต. บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 081-0635122 
55 นาย พล พานาลันต ์ 46 ม.11 ต. บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ - 
56 นาง ประภาพร ชิงศร ี 37 ม.4 ต. บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรสีะเกษ 0892824182 
57 นาง อารยา ลากุด 73 ม.8 ต.หนองหมี อ. ราษีไศล จ.ศรีเกษ - 
58 นาย วันชัย จิตรหมั่น 72 ม.8 ต.หนองหมี อ. ราษีไศล จ.ศรีเกษ - 
59 นาย มี โพธิรัตน ์ 19 ม.8 ต.หนองหมี อ. ราษไีศล จ.ศรีเกษ - 
60 นาย สมศรี หงษ์ทอง 87 ม.8 ต.หนองหมี อ. ราษีไศล จ.ศรีเกษ 085-2178689 
61 นาง ค าสมัย กองแก้ว 52 ม. 4 ส้มป่อย อ. ราษีไศล จ.ศรีเกษ - 



62 นาย กลม สาขังข ์ 7 ม. 1 สร้างปี อ. ราษีไศล จ.ศรีเกษ - 
63 นาย ประยรุ งามวงค์ 12 ม. 1 สร้างปี อ. ราษีไศล จ.ศรเีกษ - 
64 นาย แสน ผมหอม 6 ม. 1 สร้างปี อ. ราษีไศล จ.ศรีเกษ - 
65 นาย ประดิฐ การเกด 37 ม. 1 สร้างปี อ. ราษีไศล จ.ศรเีกษ - 
66 นาย สาลี ดาวเรือ 3ม. 4 ส้มป่อย อ. ราษีไศล จ.ศรเีกษ - 
67 นาย ค าเปลยีว ปุกมาก 3ม. 4 ส้มป่อย อ. ราษีไศล จ.ศรเีกษ - 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4  ต้นทุนการผลิตหอมแดง  ของเกษตรกรอ าเภอราษีไศล อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอพยุห์ และอ าเภอ 
               กันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม จ านวน  67  ราย   ปี 2558 



จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ

1 4,200.00     32.84         8,590.00     67.16         -           -           12,790.00   

2 11,250.00   71.20         4,550.00     28.80         -           -           15,800.00   

3 1,816.67     24.89         5,483.33     75.11         -           -           7,300.00    

4 2,250.00     45.92         2,650.00     54.08         -           -           4,900.00    

5 800.00       14.55         4,100.00     74.55         600.00      10.91        5,500.00    

6 -            -            17,246.67   100.00       -           -           17,246.67   

7 3,000.00     37.57         4,985.00     62.43         -           -           7,985.00    

8 8,000.00     28.99         19,600.00   71.01         -           -           27,600.00   

9 12,200.00   35.67         22,000.00   64.33         -           -           34,200.00   

10 -            -            10,600.00   100.00       -           -           10,600.00   

11 -            -            1,500.00     100.00       -           -           1,500.00    

12 5,000.00     23.44         16,333.33   76.56         -           -           21,333.33   

13 5,250.00     68.48         2,416.67     31.52         -           -           7,666.67    

14 7,850.00     74.28         2,718.00     25.72         -           -           10,568.00   

15 6,883.33     50.18         6,833.33     49.82         -           -           13,716.67   

16 5,090.91     16.88         25,072.73   83.12         -           -           30,163.64   

17 3,987.50     24.56         12,250.00   75.44         -           -           16,237.50   

18 12,700.00   77.91         3,600.00     22.09         -           -           16,300.00   

19 3,466.67     44.44         4,333.33     55.56         -           -           7,800.00    

20 4,300.00     18.29         19,210.00   81.71         -           -           23,510.00   

21 1,733.33     27.51         4,566.67     72.49         -           -           6,300.00    

22 5,400.00     54.55         4,500.00     45.45         -           -           9,900.00    

23 600.00       23.48         1,955.00     76.52         -           -           2,555.00    

24 1,600.00     33.16         3,225.00     66.84         -           -           4,825.00    

25 10,800.00   51.25         10,272.00   48.75         -           -           21,072.00   

26 5,800.00     26.01         16,500.00   73.99         -           -           22,300.00   

27 8,000.00     64.26         4,450.00     35.74         -           -           12,450.00   

28 5,360.00     24.88         16,180.00   75.12         -           -           21,540.00   

29 3,125.00     13.03         20,866.67   86.97         -           -           23,991.67   

30 4,128.57     50.35         4,071.43     49.65         -           -           8,200.00    

31 3,933.33     45.87         4,641.67     54.13         -           -           8,575.00    

32 -            -            9,480.00     100.00       -           -           9,480.00    

33 3,487.50     11.57         26,665.00   88.43         -           -           30,152.50   

34 2,700.00     34.76         5,066.67     65.24         -           -           7,766.67    

35 5,000.00     28.78         12,375.00   71.22         -           -           17,375.00   

ล ำดับ
ค่ำแรง (บำท) ค่ำปัจจัยกำรผลิต (บำท) ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ  ต้นทุนต่อไร่

(บำท)

 

ตารางที่ 4 (ต่อ)  



 

 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ

36 5,000.00   48.22        5,370.00   51.78        -           -           10,370.00     

37 5,600.00   36.13        9,900.00   63.87        -           -           15,500.00     

38 2,692.31   26.35        7,526.15   73.65        -           -           10,218.46     

39 7,050.00   58.51        5,000.00   41.49        -           -           12,050.00     

40 7,000.00   63.25        4,066.67   36.75        -           -           11,066.67     

41 5,500.00   72.37        2,100.00   27.63        -           -           7,600.00       

42 5,500.00   55.52        4,406.67   44.48        -           -           9,906.67       

43 5,166.67   54.87        4,250.00   45.13        -           -           9,416.67       

44 6,866.67   75.35        2,246.67   24.65        -           -           9,113.33       

45 8,000.00   63.71        4,557.50   36.29        -           -           12,557.50     

46 3,666.67   47.11        4,116.67   52.89        -           -           7,783.33       

47 3,500.00   39.06        5,460.00   60.94        -           -           8,960.00       

48 8,000.00   34.93        14,900.00  65.07        -           -           22,900.00     

49 8,300.00   63.80        4,710.00   36.20        -           -           13,010.00     

50 -           -           1,283.33   100.00      -           -           1,283.33       

51 4,450.00   89.00        550.00      11.00        -           -           5,000.00       

52 4,440.00   70.25        1,880.00   29.75        -           -           6,320.00       

53 5,200.00   38.82        8,196.67   61.18        -           -           13,396.67     

54 6,000.00   64.52        3,300.00   35.48        -           -           9,300.00       

55 1,750.00   31.88        3,740.00   68.12        -           -           5,490.00       

56 5,700.00   58.28        4,080.00   41.72        -           -           9,780.00       

57 3,000.00   49.97        3,004.00   50.03        -           -           6,004.00       

58 6,230.00   44.98        7,620.00   55.02        -           -           13,850.00     

59 7,400.00   59.01        5,140.00   40.99        -           -           12,540.00     

60 7,325.00   41.71        10,235.00  58.29        -           -           17,560.00     

61 5,150.00   55.29        4,165.00   44.71        -           -           9,315.00       

62 7,800.00   49.89        7,833.33   50.11        -           -           15,633.33     

63 5,042.86   35.19        9,285.71   64.81        -           -           14,328.57     

64 5,500.00   20.95        20,750.00  79.05        -           -           26,250.00     

65 4,000.00   31.94        8,525.00   68.06        -           -           12,525.00     

66 1,900.00   16.26        9,785.71   83.74        -           -           11,685.71     

67 3,800.00   28.71        7,687.50   58.07        1,750.00   13.22        13,237.50     

ค่าเฉล่ีย 4,869.30  40.38      7,978.49  59.26      1,175.00  0.36        12,882.87    

ค่ำปัจจัยกำรผลิต (บำท) ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ  ต้นทุนต่อไร่
(บำท)

ล ำดับ
ค่ำแรง (บำท)



 

 

 

 

ภาพที่ 1  การสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ในจังหวัดศรีสะเกษ  ปี 2557-2558 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ   
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง  จังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน  107  ราย  ได้เสร็จสิ้นตาม 

ระยะเวลาด าเนินการ  โดยจากข้อมูลเบื้องต้น  เกษตรกรผู้ปลูกหอมส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึ กษาระดับ
ประถมศึกษา มีประสบการณ์การปลูกหอมทุกราย  แต่มีปัญหาหลักในเรื่องแรงงานครัวเรือนไม่เพียงพอ  จึง
ต้องจ้างแรงงานภาคการเกษตรนอกครัวเรือน  อีกทั้งมีการใช้ต้นทุนการผลิตสูง  แต่ราคาผลผลิตที่ได้มักไม่
เหมาะสม  เนื่องจากปัญหาการถูกกดราคาโดยพ่อค้ารับซื้อ  และเกษตรกรไม่มีช่องทางอ่ืนๆ ในการจ าหน่าย
หอมแดง  นอกจากนี้แบบบันทึกข้อมูลในการสัมภาณ์จะด าเนินการส่งให้หัวหน้าโครงการเพ่ือข้อมูลมาท าการ
วิเคราะห์  ตามขั้นตอนทางสถิต ิและสรุปภาพรวมของพืชผักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

      น าข้อมูลเบื้องต้นไปวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบการเปิดการค้าตลาดอาเซียนกับเกษตรกร  ผู้ปลูก
หอมแดง  จังหวัดศรีสะเกษการเตรียมความพร้อมด้านสินค้าเกษตรจะต้องศึกษาข้อมูลเพ่ือสรุปวิเคราะห์ 2 
ด้าน คือ 1. ด้านแรงจูงใจให้ผลิต (Attractiveness) 2. ด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) 
แล้วน าค่าท้ังสองมาประกอบตามเครื่องมือที่เรียกว่า “Thailand Competitiveness Matrix” หรือ TCM เพ่ือ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร จะได้ทราบความเหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   
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ตารางภาคผนวกที่ 1   ข้อมูลสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง  107  ราย จังหวัดศรีสะเกษ  ในปี 2557- 
                             2558  ( File Excel) 


