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บทคัดย่อ 

 การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูหอมแดงโดยวิธีผสมผสานในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์   ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวน ๕ ราย ได้ด าเนินการทดสอบ    ใน
แปลงเกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกหลังนา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่า ผลผลิตหอมแดงน้ าหนักสดเฉลี่ยต่อไร่ วิธีแนะน า
ให้ผลผลิตเฉลี่ย ๓,๘๖๐ กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,56๘ กิโลกรัมต่อไร่ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางหัวหอมเฉลี่ย วิธีแนะน า  3.๐  เซนติเมตร  วิธีเกษตรกร  ๒.๒  เซนติเมตร  และการเกิดโรคหอม
เลื้อย ทั้งวิธีแนะน าและวิธีเกษตรกรไม่พบการเกิดโรคดังกล่าว เมื่อน ามาคิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบว่า   
วิธีแนะน าให้ผลตอบแทน  ๒๔,๑๒๒ บาท ต่อไร่  และวิธีเกษตรกร ให้ผลตอบแทน ๒๒,๐๐๒.๕๐ บาทต่อไร่  
ปี พ.ศ.2555 พบว่า  ผลผลิตหอมแดงน้ าหนักสดเฉลี่ยต่อไร่ วิธีแนะน าให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,๗๐๐  กิโลกรัมต่อไร่ 
และวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,๑๖๐ กิโลกรัมต่อไร่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวหอม เฉลี่ย วิธีแนะน า  ๒.๕  เซนติเมตร  
วิธีเกษตรกร  ๒.๐  เซนติเมตร  และการเกิดโรคหอมเลื้อย ทั้งวิธีแนะน าและวิธีเกษตรกรไม่พบการเกิดโรคดังกล่าว 
เมื่อน ามาคิดผลตอบแทน ทางเศรษฐกิจพบว่า วิธีแนะน าให้ผลตอบแทน  ๑๒,๑๗๐ บาท ต่อไร่  และวิธีเกษตรกร 
ให้ผลตอบแทน  ๘,๓๙๐   บาทต่อไร่ 

 

 

 

 

 

 

รหัสการทดลอง 01-44-54-01-01-01-01-54 



ค ำน ำ 

หอมแดง (Allium ascalonicum Linn.) เป็นพืชในวงศ์  Amaryllidaceae  ชื่อ  shallot    เป็นพืช
ได้รับความนิยมในการบริโภคมาก เห็นได้จากทุกครัวไทยจะต้องมีหอมแดงเตรียมไว้เสมอ เนื่องจากเป็น
องค์ประกอบส าคัญของอาหารไทยแทบทุกชนิด ทั้งประเภทแกงเผ็ด แกงเลียง ต้มย า หลน  ย า ลาบ น้ าพริก
ต่างๆ เครื่องเคียงข้าวซอย หรือในขนมหวาน ด้วยเพราะเหตุผลที่หอมแดงช่วยดับกลิ่นคาว เพ่ิมรสชาติของ
อาหาร  นอกจากนี้มีการน ามาใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพร เนื่องจากมีสรรพคุณทางยา เช่น ช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือด แก้อาการคัดจมูก แก้หอบหืด เป็นต้น ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกหอมแดง 106,561 ไร่ 
พ้ืนที่เก็บเกี่ยวได้ 106,053 ไร่ ผลผลิตรวม 199,435 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,881 กิโลกรัมต่อไร่  จังหวัดที่มี
การปลูกหอมแดงมากที่สุด ได้แก่จังหวัดศรีสะเกษ พ้ืนที่ 24,768 ไร่ ผลผลิตรวม 51,022 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 
2,070 กิโลกรัมต่อไร่ รองมาคือจังหวัดพะเยา อุตรดิตถ์ ล าพูน เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ เชียงราย สุโขทัย ชัยภูม ิ
บุรีรัมย์ ล าปาง สุรินทร์ ยโสธร อุบลราชธาน ี น่าน แม่ฮ่องสอน และประจวบคีรีขันธ์ (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2550)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งผลิตหอมแดงคุณภาพดี มีชื่อเสียงจนเรียก
กันติดปากว่าหอมแดงศรีสะเกษ  มีคุณลักษณะพิเศษคือเปลือกมีสีแดงเข้ม ด้านในมีสีม่วง กลิ่นฉุนแรงเก็บ
รักษาได้ยาวนาน  เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศท่ีนิยมอาหารไทย เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น หอมแดงคุณภาพท่ี
ส่งออกต้องมีลักษณะ เป็นหัวเดียว หรือหัวที่ยังไม่แยกออก ขนาดหัวจัมโบ้ (มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5-4.0 
เซนติเมตร (เฉลี่ย 3.47 ซม.)ผิวแห้งสนิท ปราศจากโรคแมลง ขนาดหัวสม่ าเสมอ และปลอดภัยจากสารพิษ 

การผลิตหอมแดงในภาคเหนือตอนล่างปลูกมากท่ี อ าเภอลับแล อ าเภอเมือง อ าเภอน้ าปาด   อ าเภอ
ฟากท่า และอ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  อ าเภอเมือง อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ และอ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนั้นปลูกมากที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นแหล่ง
ผลิตหอมแดงคุณภาพดี มีชื่อเสียงจนเรียกกันติดปากว่าหอมแดงศรีสะเกษ  แหล่งปลูกที่ส าคัญอยู่ที่ อ าเภอขุ
ขันธ์ ยางชุมน้อย ราษีไศล วังหิน และกันทรารมย์ จากการจัดเวทีเสวนาร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงท่ี
อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ในเดือนกันยายน ปี 2552 พบว่าเกษตรกรมีประสบปัญหาการระบาด
ของโรคแอนแทรกโนส(หอมเลื้อย)  ท าให้ต้องใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก รวมทั้งการใส่
ปุ๋ยเคมีท่ียังไม่ถูกต้อง อาจเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูดังกล่าว  ดังนั้นจึงควรน า
เทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนาขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตร(เทคโนโลยีในการผลิตที่ดีถูกต้อง และเหมาะสม (Good 
Agricultural Practice : GAP)  มาทดสอบในแปลงเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่  รวมทั้งใช้วิธีการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เพ่ือลดการใช้สารเคมีในการผลิตหอมแดง เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
และปลอดภัยจากสารพิษ ถ้าเกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตหอมแดงคุณภาพ คือปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 
ขนาดของหัวหอมได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ สามารถเก็บได้นานเกิน 5 เดือน ควรมีการทดสอบและ
พัฒนาเทคโนโลยีในพ้ืนที่เกษตรกรซึ่งเป็นความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร โดยการท างานแบบบูรณา
การรว่มกันระหว่าง นักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งประสานงานกับกรมส่งเสริมการเกษตรในท้องที่  



เพ่ือท าการทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาหอมแดงมีคุณภาพต่ าอย่างเป็นระบบ   เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
และการยอมรับของเกษตรกรต่อไป 

วิธีด ำเนินกำร 

อุปกรณ์ 

ปูนโดโลไมท์  ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหินฟอตเฟต สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ โปรคลอราช 
แมนโคเซป ฟิโปรนิล  สารชีวินทรีย์ป้องกันก าจัดศัตรู ได้แก่  เชื้อไตรโคเดอร์มา และวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อ
วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน อุปกรณ์การเกษตร และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนที่1  คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและพ้ืนที่การทดสอบ ปลูกหอมแดงในพ้ืนที่เป้าหมายของจังหวัด
อุตรดิตถ ์เลือกพ้ืนที่มีการระบาดของโรคหรือแมลงศัตรู จ านวน 5 แปลง วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา โดยให้เกษตรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 

ขั้นตอนที่2 การวิเคราะห์พ้ืนที่และวินิจฉัยปัญหา โดยติดต่อตัวแทนของกลุ่มหรือผู้น าหมู่บ้านเกษตร
ต าบลเพื่อไปศึกษาสภาพการปลูกหอมแดง ปัญหา และเงื่อนไข โอกาสการผลิต ใช้กระบวนการกลุ่มของ
เกษตรกรเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการอภิปรายในหมู่ของเกษตรกร 

ขั้นตอนที่3 การวางแผนการทดสอบ โดยอบรม ให้ความรู้เรื่องการป้องกันก าจัดโรค เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ 

ขั้นตอนที่4 การด าเนินงานทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยี ด าเนินงานในพ้ืนที่เกษตรกร โดยใช้
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม 

ขั้นตอนที่5     การวิเคราะห์ผล ในระหว่างด าเนินงานวิจัย มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานวิจัย เพ่ือสรุปเป็นบทเรียนและประสบการณ์ตลอดจนการปรับแผนงาน 

วางแผนการทดลอง ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ดังนี้  
กรรมวิธีที่ 1 วิธีแนะน า 
กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร 

ปลูกหอมแดงตามกรรมวิธีที่ก าหนดในไร่เกษตรกร จ านวน 5 รายๆ ละ 2 ไร่  โดยปลูกกรรมวิธีละ 1 
ไร่ ปลูกหอมแดงโดยใช้ระยะ 12x12 เซนติเมตร แล้วคลุมด้วยฟางข้าว  สุ่มเก็บเก่ียวผลผลิต 1 ตารางเมตร 
จ านวน 4 จุด/กรรมวิธี/ราย 

 



กำรทดลองตำมกรรมวิธีดังนี้ 

กิจกรรม วิธีปรับปรุงที่ 1 วิธีเกษตรกร 

1. การเตรียมดิน - เก็บเศษซากหอมแดงออกจากพ้ืนที่ปลูกเผาท าลาย  

-ไถตากดิน 2-3 ครั้ง เพื่อลดประชากรเชื้อรา          
ใส่โดโลไมท์ตามค่าวิเคราะห์ดิน (๒๐๐ กิโลกรัม/ไร่) 

- ใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟตบด อัตรา ๒๐๐ กิโลกรัม/ไร่ 

-ใส่ปุ๋ยหมักรองพ้ืน อัตรา 100 กิโลกรัม /ไร่ 

- การเตรียมแปลงปลูก ไม่มีการเก็บ
เศษซากหอมแดง 

- ใส่ปุ๋ยคอก (มูลไก่ ๑๐๐ กิโลกรัม/ไร่) 

- ใส่ปุ๋ยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ รองพ้ืน ๓๔ 
กิโลกรัม/ไร่ 

 

2. การเตรียมหัว
พันธุ์ 

- แช่หัวพันธุ์หอมแดงด้วยเชื้อไตรโคเดอร์มา อัตรา 
๒๕๐ กรัม/น้ า 20 ลิตร นาน 30  นาที ก่อนปลูก 

- ไม่แช่หัวพันธุ์ 

3. การปลูก - ปลูกหอมแดง ระยะ ๑๒x1๒ เซนติเมตร คลุมฟาง
หลังปลูก 

-เหมือนกรรมวิธีที่ 1 

4.การใส่ปุ๋ย - หลังปลูก 15 วันใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 
50 กิโลกรัม/ไร่  โดยวิธีหว่านให้ทั่วแปลง  

 

- ใส่ปุ๋ยเคมีโดยวิธีเกษตรกรสูตร 12 -
12 -7 หรือ 13 – 13 - 21 อัตรา 50 
กิโลกรัม./ไร่  และ สูตร 0 -10 – 30  
อัตรา 50 กิโลกรัม./ไร่   

5.การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช 

ใช้สารชีวินทรีย์ และสารเคมีตามค าแนะน ากรมวิชาการ
เกษตร 

-โรคหอมนอน/หอมเลื้อย ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 
กิโลกรัม กรัม/น้ า 200 ลิตร ฉีดพ่นหรือให้พร้อมกับ
การให้น้ าสัปดาห์ละ 2 ครั้งในตอนเย็นหรือใช้สารโพร
คลอราชฉีดพ่นสลับกับสารแมนโคเซบ 

-หนอนกระทู้หอมใช้เชื้อบาซิลลัส ทูรินเยนซีส(บีที) 

โดยวิธีเกษตรกร 

-โรคหอมนอน/หอมเลื้อย ใช้สารคาร์
เบนดาซิม สารโพรคลอราช สารแมนโค
เซบ 

-หนอนกระทู้หอมใช้สารเคมีอบาเมด
ติน ไชเพอร์เมทริน คลอไพริฟอส เมท
โทมิล 

 

 

 



 

กำรบันทึกข้อมูล  

1. คุณสมบัติดินก่อนทดสอบ และหลังทดสอบ 

2. การปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมพร้อมปัญหาอุปสรรค 

3. ด้านการเกษตร เช่น ผลผลิตสด/พ้ืนที่ 1 ตร.ม. 

4. ประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคโดยนับจ านวนต้นทั้งหมดในพ้ืนที่ 1 ตร.ม. 4 จุด/กรรมวิธี         
นับจ านวนต้นดี และต้นเป็นโรค เมื่ออายุ 45 และ 60 วัน ซึ่งนับพ้ืนที่เดิมทั้ง 2 ครั้ง 

5. คุณภาพผลผลิต (อายุการเก็บรักษา เส้นผ่าศูนย์ของหัวหอม) 

6. ต้นทุนผันแปร รายได้ รายได้สุทธิ Benefit cost Ratio (BCR) 

 

เวลำและสถำนที่ท ำกำรทดลอง 

แปลงเกษตรกร  ต าบลทุ่งยั้ง  อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๑.นางพิกุล  ใสนวน  เลขท่ี  13/1  ม.7   ต.ทุ่งยั้ง  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์ 
2. นายสิทธิเดช  บันลือ  เลขที่ 106/2 ม.8 ต.ทุ่งยั้ง  อ.ลบัแล  จ.อุตรดิตถ์ 
3. นายเหลียว   อ่อนวงศ์  เลขท่ี 133 ม.8  ต.ทุ่งยั้ง  อ.ลบัแล  จ.อุตรดิตถ์ 
4. นางจ าเนียร   ขวัญมุข  เลขท่ี 32/1 ม.7  ต.ทุ่งยั้ง  อ.ลบัแล  จ.อุตรดิตถ์ 
5. นางเฉลียว   บุญค า  เลขที่ 107/1 ม.8  ต.ทุ่งยั้ง  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่ม    เดือนตุลาคม  2553  สิ้นสุด  เดือน  กันยายน  2555 

 

 

 

 

 

 



 

ผลและวิจำรณ์ผลกำรทดลอง 

    จากการทดสอบการปลูกหอมแดงในเขตพ้ืนที่จังหวัด อุตรดิตถ์ พบว่า ปี 2554 ผลผลิตหอมแดง
น้ าหนักสดเฉลี่ยต่อไร่ วิธีแนะน าให้ผลผลิตเฉลี่ย ๓,๘๖๐ กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,56๘  
กิโลกรัมต่อไร่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหอมแดงเฉลี่ย วิธีแนะน า 3.๐ เซนติเมตร วิธีเกษตรกร ๒.๒ เซนติเมตร 
และการเกิดโรคหอมเลื้อย ทั้งวิธีแนะน าและวิธีเกษตรกรไม่พบการเกิดโรคดังกล่าว การขายผลผลิตหอมแดง 
ราคาขายกิโลกรัมละ 1๐.๖๐ บาท  ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมพบว่าวิธีแนะน าจะอยู่ที่ 3 บาทต่อกิโลกรัม ส่วน
วิธีเกษตรกรจะอยู่ที่ 4 บาท ต่อกิโลกรัม รายได้ทั้งหมด วิธีแนะน ามีรายต่อไร่ ทั้งหมด ๔๐,๙๑๖ บาทต่อไร่    
วิธีเกษตรกร มีรายทั้งหมด ๓๗,๘๒๐ บาทต่อไร่  เมื่อน ามาคิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบว่า วิธีแนะน าให้
ผลตอบแทน ๒๔,๑๒๒ บาทต่อไร่ และวิธีเกษตรกรให้ผลตอบแทน ๒๒,๐๐๒.๕๐ บาทต่อไร่   

ปี 2555 พบว่า ผลผลิตหอมแดงน้ าหนักสดเฉลี่ยต่อไร่ วิธีแนะน าให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,๗๐๐  กิโลกรัมต่อ
ไร่ และวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,๑๖๐  กิโลกรัมต่อไร่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหอมแดงเฉลี่ย วิธีแนะน า 
๒.๕ เซนติเมตร วิธีเกษตรกร ๒.๐  เซนติเมตร และการเกิดโรคหอมเลื้อย ทั้งวิธีแนะน าและวิธีเกษตรกรไม่พบ
การเกิดโรคดังกล่าว ผลผลิตหอมแดงปีนี้ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเก็บไว้ท าพันธุ์ในฤดูต่อไป และขายผลผลิตสด   
ในบางส่วน ราคาขายกิโลกรัมละ ๘ บาท  ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมพบว่าวิธีแนะน าจะอยู่ที่ 4.7 บาทต่อ
กิโลกรัม ส่วนวิธีเกษตรกรจะอยู่ที่ 5.3 บาท ต่อกิโลกรัม รายได้ทั้งหมด วิธีแนะน ามีรายต่อไร่ ทั้งหมด ๒๙,๖๐๐ 
บาทต่อไร่  วิธีเกษตรกร มีรายทั้งหมด ๒๕,๒๘๐ บาทต่อไร่ เมื่อน ามาคิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบว่า      
วิธีแนะน าให้ผลตอบแทน ๑๒,๑๗๐ บาท ต่อไร่ และวิธีเกษตรกรให้ผลตอบแทน ๘,๓๙๐ บาทต่อไร่ 

 

สรุปผลการทดลอง 

การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูหอมแดงโดยวิธีผสมผสานในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์  ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่าวิธีแนะน า ผลผลิตหอมแดงน้ าหนักสดเฉลี่ยต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกร  
และการเกิดโรคหอมเลื้อยทั้งวิธีแนะน าและวิธีเกษตรกรไม่พบการเกิดโรคดังกล่าว    เมือ่น ามาคิดผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตร์พบว่า วิธีแนะน าให้ผลตอบต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกร จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีในการผลิตที่ดี
ถูกต้องและเหมาะสม : Good Agricultural Practice : GAP รวมทั้งการใช้วิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน ท าให้ได้เทคโนโลยีการผลิตหอมแดงที่มีคุณภาพ สามารถลดการใช้สารเคมีในการผลิตหอมแดง  
และผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษ 
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ภำคผนวก 

 

ตารางผลผลิตหอมแดง  ปี 2554 

ข้อมูลเฉลี่ยทั้ง 5 ราย วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

ผลผลิต(กก.ต่อไร่ )สด 

เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.) 

โรคหอมเลื้อย (เปอร์เซ็นต์) 

3,860 

3 

- 

3,568 

2.2 

3 

 

ตารางแสดงข้อมูลผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ปี 2554 

 

 ผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์                         วิธีแนะน า                          วิธีเกษตรกร 

 

   ผลผลิต  (กก.ต่อไร่)                                           3,860                            3,568 

ต้นทุนผันแปร (บาทต่อไร่)                                      16,794                         15,818 

ต้นทุน (บาท ต่อ กก.)                                               3                                  4 

ราคาขาย (บาท ต่อไร่)                                            10.60                           10.60 

รายได้ (บาทต่อไร่)                                                40,916                         37,820 

ผลตอบแทน (บาทต่อไร่)                                         24,122                      22,002.80 

ค่า (BCR) รายได้ต่อต้นทุน                                        2.43                             2.39 

โรคหอมเลื้อย (เปอร์เซ็นต์)                                          -                                    - 

เส้นผ่านศูนย์กลางหัวหอม (ซม.)                                   3                                   2 

 



 

ตำรำงผลผลิตหอมแดง  ปี 2555 

ข้อมูลเฉลี่ยทั้ง 5 ราย วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

ผลผลิต(กก.ต่อไร่ )สด 

เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.) 

โรคหอมเลื้อย (เปอร์เซ็นต์) 

3,700 

2.5 

- 

3,160 

2.0 

- 

 

ตารางแสดงข้อมูลผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ปี 2555 

 

 ผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์                         วิธีแนะน า                          วิธีเกษตรกร 

 

ผลผลิต  (กก.ต่อไร่)           ๓,๗๐๐        ๓,๑๖๐ 

ต้นทุนผันแปร (บาทต่อไร่)         ๑๗,๔๓๐                            ๑๖,๘๙๐ 

ต้นทุน (บาท ต่อ กก.)            ๔.๗         ๕.๓ 

ราคาขาย (บาท ต่อไร่)             ๘                                       ๘ 

รายได้ (บาทต่อไร่)         ๒๙,๖๐๐      ๒๕,๒๘๐ 

ผลตอบแทน (บาทต่อไร่)         ๑๒,๑๗๐       ๘,๓๙๐ 

ค่า (BCR) รายได้ต่อต้นทุน          ๑.๗๐       ๑.๕๐ 

โรคหอมเลื้อย (เปอร์เซ็นต์)            -           - 

เส้นผ่านศูนย์กลางหัวหอม (ซม.)          ๒.๕        ๒.๐ 

 

 


