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แผนงานวจัิยที ่54 โครงการวจัิยพฒันาพืชผกั 
โครงการวจัิยที่ 13 การทดสอบเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมในการผลติผกัปลอดภัยในเขตภาคตะวนัออก  
                                     เฉียงเหนือตอนบน 

ช่ือการทดลอง  การทดสอบและการปรับใช้เทคโนโลยกีารผลติหอมแบ่งปลอดภัยจากสารพษิ 
                              จังหวดัอุดรธานี 

   Test and Applying Technology Green Shallot Safe Production from the toxin 

คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง น.ส.สุทธินนัท ์ประสาธน์สุวรรณ์  สังกดั ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรอุดรธานี  

ผู้ร่วมงาน นายอมฤต  วงษศิ์ริ   สังกดั ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรอุดรธานี 
น.สกิตติพร หมายดี    สังกดั ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรอุดรธานี 
น.ส.กุหลาบทิพย ์ชาหอมช่ืน  สังกดั ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรอุดรธานี  
น.ส.มสัยา เอ้ือประชา    สังกดั ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรอุดรธานี 
นายจิตติพฒัน์ วงศค์  าจนัทร์  สังกดั ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรอุดรธานี 

 

บทคัดย่อ 

   งานทดสอบและการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตหอมแบ่งปลอดภยัจากสารพิษจงัหวดัอุดรธานี เร่ิม
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2554 -2555  เพื่อลดการใช้สารเคมี ให้ผลผลิตหอมแบ่งมีความปลอดภยัจาก
สารพิษตามมาตรฐาน Food Safety  ด าเนินการทดสอบโดยใช้หลักการวิจยัระบบการท าฟาร์ม (Framing 
System Research) ในแปลงเกษตรกรบ้านดงมะกรูด ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี  จ านวน 2 ราย  ท าการ
ทดสอบ 1 รอบการผลิต พบวา่  กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตหอมแบ่งเฉล่ีย  3,784  กิโลกรัม/ ไร่ มีตน้ทุนการ
ผลิต 21,430 บาท/ ไร่  กรรมวิธีของเกษตรกรให้ผลผลิตเฉล่ีย  3,472  กิโลกรัม/ ไร่    มีตน้ทุนการผลิต 21,871 
บาท/ ไร่    ส าหรับผลวิเคราะห์สารพิษตกคา้ง พบว่า  แต่ละกรรมวิธีไม่พบสารพิษตกคา้ง ในปี 2555 ท าการ
ทดสอบ 3 รอบการผลิต ในเดือนมีนาคม- เมษายน  มิถุนายน- กรกฎาคม และสิงหาคม – กันยายน  พบว่า 
กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตหอมแบ่งเฉล่ีย  3,274  กิโลกรัม/ ไร่ มีตน้ทุนการผลิต 27,905 บาท/ ไร่  กรรมวิธี
ของเกษตรกรให้ผลผลิตเฉล่ีย  3,089  กิโลกรัม/ ไร่    มีตน้ทุนการผลิต 28,221 บาท/ ไร่    ส าหรับผลวิเคราะห์
สารพิษตกคา้ง พบวา่  แต่ละกรรมวธีิไม่พบสารพิษตกคา้ง  
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ค าน า 

จงัหวดัอุดรธานี มีพื้นท่ี 7,331,389 ไร่  มีพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรทั้งหมด  ร้อยละ  52.19  ของ
พื้นท่ีทั้งหมด โดยแบ่งเป็นท่ีนา  2,190,355  ไร่  พืชไร่  1,038,660  ไร่   ยางพารา  223,282  ไร่  ไมผ้ลไมย้ืนตน้  
120,000  ไร่  พืชผกัและไม้ดอก   24,080  ไร่  (ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานี,2552)  ซ่ึงทางจงัหวดั
อุดรธานีได้จดัแบ่งพืชหรือกลุ่มพืชตามแผนยุทธศาสตร์จงัหวดัอุดรธานีเป็น 3  ประเภท  คือ  ประเภทท่ี 1  
สินคา้เศรษฐกิจหลกัของจงัหวดั  ประเภทท่ี 2  สินคา้เศรษฐกิจท่ีราคาดีแต่ผลิตไม่มาก  และประเภทท่ี 3  สินคา้
เกษตรท่ีผลิตเพื่อบริโภคและใช้ในครัวเรือน  ในส่วนของการปลูกพืชผกัในจงัหวดัอุดรธานี  ส่วนใหญ่ พื้นท่ี
ปลูกอยูใ่นต าบลหนองไฮ   ต าบลนาดี  และต าบลเชียงพิณ  อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ปลูกตน้หอมสด (หอม
แบ่ง)   เป็นหลกัหล่อเล้ียงตลาดพืชผกัสดทั้งของจงัหวดัอุดรธานี และในอีกหลายจงัหวดัของประเทศรวมทั้ง
ตลาดใหญ่อยา่งตลาดพืชผกัท่ีกรุงเทพฯ  และบางส่วนส่งออกต่างประเทศ     จากขอ้มูลการผลิตพืชผกัในเขต
พื้นท่ีอ าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี  ตั้งแต่เดือนมกราคม  พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมิถุนายน  พ.ศ.2552   มีการปลูก
หอมแบ่ง  จ  านวน 6,448ไร่ มีผลผลิตเฉล่ีย/พื้นท่ีเก็บเก่ียวจ านวน  6,505 กิโลกรัม/ไร่   มีปริมาณผลผลิต   
11,983 ตนั แมว้่าจงัหวดัอุดรธานีจะมีการปลูกผกัต่อเน่ืองมายาวนาน  แต่ก็ยงัประสบปัญหาหลายอย่าง  คือ  
การใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีอยูใ่นระดบัท่ีรุนแรง  การผลิตผกัในฤดูฝนไม่ได ้ การระบาดเขา้ท าลายของ
โรคแมลง และอาจมีจุลินทรียป์นเป้ือนในผลผลิต  ดงันั้นเพื่อให้ประชาชนผูบ้ริโภคพืชผกัมีสุขภาพดีไดรั้บ
อาหารพืชผกัปลอดภยัจึงจ าเป็นตอ้งท าการวจิยัโครงการทดสอบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตผกัปลอดภยั
ในพื้นท่ีอุดรธานี โดยทดลองกบัหอมแบ่ง โดยน าเทคโนโลยีการผลิตผกัปลอดภยัของกรมวิชาการเกษตรท่ีได้
วิจยัเรียบร้อยแลว้มาทดสอบเพื่อแกปั้ญหาต่างๆในการผลิตผกัโดยเนน้การลดการใชส้ารเคมีเพื่อเป็นตน้แบบ
ให้เกษตรกรน าไปปฏิบติัในพื้นท่ีจงัหวดัอุดรธานี  และพฒันาเป็นพืชเศรษฐกิจเพิ่มรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ี 
 

วธีิด าเนินการและอปุกรณ์ 

อุปกรณ์  

- ปูนโดโลไมท ์ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 สูตร 21-0-0   25-5-5 และสูตร 25-7-7 

- สารก าจดัศตัรูพืชไดแ้ก่ เมทาแลกซิล คาร์เบนดาซิม  แมนโคเซบ ไอโพรไดโอน อิมิดาคลอพริด ไซ
เพอร์เมทริน เมวินฟอส ไตรอะโซฟอสคาร์บาริล  อลาคลอ 

- หวัเช้ือไตรโคเดอร์มา 

- วสัดุส านกังาน ไดแ้ก่ กระดาษฟาง กระดาษA4  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ ์- แบบและวธีิการ
ทดลอง  
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วธีิด าเนินการ              

ด าเนินการในแปลงเกษตรกรโดยเกษตรกรร่วมด าเนินการ ใชห้ลกัการวจิยัระบบการท าฟาร์ม (Farming 
Systems Research) 5 ขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย จงัหวดัอุดรธานี 
ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์พื้นท่ี  
ขั้นตอนท่ี 3 การวางแผนการวจิยั  
ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินการทดสอบ 2 กรรมวธีิ 

1) กรรมวธีิทดสอบ :เป็นการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานและการจดัการตาม GAP 
2) กรรมวธีิเกษตรกร:เป็นการจดัการตามแบบเกษตรกรเคยปฏิบติั 

ขั้นตอนท่ี 5 การขยายผล 
ขนาดแปลงทดลอง 1 ไร่/แปลง  เกษตรกร 2 ราย 

 

รายละเอยีดการปฏิบัติในแต่ละกรรมวธีิ 
 

กจิกรรมปฏิบัติ กรรมวธีิทดสอบ กรรมวธีิเกษตรกร 
1. การเตรียมดิน  ไถดินลึกประมาณ 15- ตากดินไว ้  

อยา่งนอ้ย 15 วนั  
ไถดินลึกประมาณ 15- ตากดินไว ้
อยา่งนอ้ย 15 วนั  

2. การปรับปรุงดิน  ใส่ปุ๋ยข้ีไก่หรือปุ๋ยหมกั 200 -300 กก./
ไร่ใส่ปูนโดโลไมทอ์ตัรา 100 กก./ไร่  

ใส่ปุ๋ยข้ีไก่ 200-300 กก./ไร่  

3.พนัธ์ุ   พนัธ์ุนครพนม  พนัธ์ุนครพนม  
4.การเตรียมพนัธ์ุ  ตดัรากแลว้ปลูกเลย  ตดัรากแลว้ปลูกเลย  
5.วธีิการปลูก  1. ใชร้ะยะปลูก 10 x 20 ซม.                     

2. ปักด าหวัพนัธ์ุลึกประมาณ 3 ใน   
    4 ของหวั     
3. คลุมดว้ยแกลบดิบพร้อมรดดว้ยน ้า  

1. ระยะปลูก 10x20 ซม.                                        
2. ปักด าหวัพนัธ์ุลึกประมาณ  3 ใน 4  
    ของหวั           
3. คลุมดว้ยแกลบดิบพร้อมรดน ้า  

6. การใส่ปุ๋ย หลงัปลูก 7, 14 และ 21 วนั ใหปุ๋้ยสูตร 
25-7-7 อตัรา 50  กิโลกรัมต่อไร่  

หลงัปลูก 7, 14 และ 21 วนั ใหปุ๋้ยสูตร  
25-7-7 อตัรา 50  กิโลกรัมต่อไร่  

7. การใหน้ ้า แบบสปริงเกอร์  1  วนัต่อคร้ัง  แบบสปริงเกอร์  1  วนัต่อคร้ัง  
8. การก าจดัวชัพืช ใชอ้ะลาคลอร์ฉีดพน่หลงัปลูก  1 คร้ัง ใชอ้ะลาคลอร์ฉีดพน่หลงัปลูก  1 คร้ัง 
9. การป้องกนัก าจดั

ศั
การป้องกนัโรค 
1.ใชว้ธีิเขตกรรมในการจดัการช่วยคือ 

การป้องกนัโรค 
- หลงัปลูก 7 วนั ฉีดพน่ป้องกนัโรค 
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- หมัน่ตรวจแปลงอยา่งสม ่าเสมอ 
 - หากพบโรคเขา้ท าลายตน้พืช ถอน
และเผาทิ้ง พน่ตน้ท่ีเหลือดว้ยสารเคมี
ตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร 
หยดุพน่สารเคมี ก่อนเก็บเก่ียวอยา่ง
นอ้ย 10 วนั  

 - แมนโคเซบ / ซีเนป       
 - แอนทราโคล       
  
การป้องกนัแมลงศตัรูหอมแบ่ง 
 - ใช ้อะบาเมค็ติน ก าจดัแมลงทุกชนิด  
 

 

การบันทกึข้อมูล 

1) เก็บข้อมูลทางด้านเกษตรศาสตร์ เช่น การเจริญเติบโต ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช  ผลผลิต และ 
องคป์ระกอบของผลผลิต 

- การเก็บขอ้มูลผลผลิตโดยการสุ่ม ท าการสุ่มเก็บผลผลิตทั้งในวธีิทดสอบและวธีิเกษตรกร พื้นท่ีขนาด 
1x8 เมตร จ านวน 5 ซ ้ า/กรรมวิธี โดยชัง่น ้ าหนกัสด การคดัแยกคุณภาพ (ผลผลิตดี=เปอร์เซ็นต์ผลผลิตท่ีไม่มี
โรคและแมลงท าลาย และเปอร์เซ็นตผ์ลผลิตท่ีไม่มีคุณภาพ) 

- การเก็บขอ้มูลผลผลิตโดยการเก็บเก่ียวทั้งแปลง ทั้งในวธีิทดสอบและวธีิเกษตรกร เกษตรกรเก็บเก่ียว

ผลผลิตชั่งน ้ าหนักสด โดยคดัแยกคุณภาพ (ผลผลิตดี=เปอร์เซ็นต์ผลผลิตท่ีไม่มีโรคและแมลงท าลาย และ

เปอร์เซ็นตผ์ลผลิตท่ีไม่มีคุณภาพ) บนัทึกจ านวนคร้ังท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต 

- สุ่มผลผลิตตรวจสอบสารพิษตกคา้งในผลผลิต 

2)เก็บขอ้มูลทางดา้นเศรษฐศาสตร์ ไดแ้ก่ ตน้ทุนการผลิต รายได ้ผลตอบแทน 
- ตน้ทุนดา้นปัจจยัการผลิต เช่น ค่าหวัพนัธ์ุ ค่าเตรียมแปลง ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมี  
- ตน้ทุนดา้นแรงงาน เช่น ค่าจา้งปลูก  ก าจดัวชัพืช เก็บเก่ียว  
- ตน้ทุนอ่ืนๆ เช่น ค่าขนส่ง 

3) เก็บขอ้มูลทางดา้นการใชแ้รงงานในกิจกรรมต่างๆ 
4)เก็บขอ้มูลดา้นอุตุนิยมวทิยา และอ่ืนๆ เช่น ดา้นกายภาพดิน และเคมีดิน 
5) ขอ้มูลดา้นสังคม  ประเมินผลการด าเนินงานก่อนส้ินสุดการทดสอบ โดยจดัท าเวทีสรุปบทเรียน และการ
ทดสอบโดยใชแ้บบสอบถาม เพื่อประเมินระดบัความพึงพอใจของเกษตรกร และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ  

ระยะเวลา (เร่ิมต้น – ส้ินสุด) 

เร่ิมต้น  ตุลาคม 2553 ส้ินสุด  กนัยายน 2556 

สถานทีด่ าเนินการ 

บา้นดงมะกรูด ต าบลหนองไฮ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี 
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ผลการทดลองและวจิารณ์ 

   เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมท าแปลงทดสอบ  จ านวน 2 ราย  คือ  1. นายบงัอร  บุญประคม  เร่ิมปลูก วนัท่ี  1 
กรกฎาคม 2554  และเก็บเก่ียวผลผลิต วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2554  รวมจ านวนวนัเก็บเก่ียว 28 วนั 2. นายสมาน  
ไชยสิทธ์ิ   เร่ิมปลูก วนัท่ี  15 กรกฎาคม 2554  และเก็บเก่ียวผลผลิต วนัท่ี 18 สิงหาคม 2554  รวมจ านวนวนั
เก็บเก่ียว 35 วนั  และจากผลการทดสอบตามตารางท่ี 1  พบว่า แปลงทดสอบของนายบังอร  บุญประคม    
กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตหอมแบ่ง  4,400  กิโลกรัม/ ไร่ มีตน้ทุนการผลิต  21,430 บาท/ไร่   มีรายไดสุ้ทธิ 
22,570 บาท/ไร่   กรรมวิธีของเกษตรกรให้ผลผลิต  2,832 กิโลกรัม/ ไร่ มีตน้ทุนการผลิต  21,996บาท/ไร่   มี
รายไดสุ้ทธิ 6,324 บาท/ไร่     ส่วนแปลงทดสอบของนายสมาน  ไชยสิทธ์ิ  กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตหอม
แบ่ง  3,168 กิโลกรัม/ ไร่ มีตน้ทุนการผลิต  21,430 บาท/ไร่   มีรายไดสุ้ทธิ 26,090 บาท/ไร่ โดยแปลงกรรมวิธี
ทดสอบพื้นท่ีบางส่วนไดรั้บความเสียหายจากน ้ ากดัเซาะ เน่ืองจากน ้าฝน   ส่วนกรรมวิธีของเกษตรกร ผลผลิต 
4,112 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิต  21,746บาท/ไร่   มีรายไดสุ้ทธิ 39,934 บาท/ไร่  และเม่ือดูค่าเฉล่ียพบว่า  
ผลผลิตของกรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตเฉล่ีย  3,784 กิโลกรัม/ไร่ ซ่ึงสูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร ท่ีมีผลผลิต
เฉล่ีย 3,472 กิโลกรัม/ไร่ ส าหรับผลวเิคราะห์สารพิษตกคา้ง พบวา่  ไม่พบสารพิษตกคา้ง (ตารางท่ี 2)  

   ใน ปี  2555 ท าแปลงทดสอบในแปลงเกษตรกร  จ านวน  2 ราย ซ่ึ ง เป็น ราย เดิมใน ปี  2554   
ท าแปลงทดสอบ 3 รอบการผลิต กรรมวธีิทดสอบใหผ้ลผลิตเฉล่ีย/ไร่ 3,274 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 
27,905 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย  98,220 บาท/ไร่ มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 70,315 บาท/ไร่  ส่วนกรรมวธีิของเกษตรกร 
ให้ผลผลิตเฉล่ีย/ไร่ 3,089 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 28,221 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย  92,655 บาท/ไร่  
มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 64,434 บาท/ไร่   ซ่ึงกรรมวธีีทดสอบให้ผลผลิตเฉล่ียสูงกวา่กรรมวธีิของเกษตรกร  ส าหรับ
ผลวเิคราะห์สารพิษตกคา้ง พบวา่  ไม่พบสารพิษตกคา้ง 

ตารางที ่1  ตารางเปรียบเทยีบกรรมวธีิทดสอบ จ านวนวันเกบ็เกีย่ว  ผลผลติ  ต้นทุน รายได้ และรายได้สุทธิ
  

รายการ\ กรรมวธีิ 
นายบังอร  บุญประคม นาย สมาน  ไชยสิทธ์ิ เฉลีย่ 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

จ านวนวนัเกบ็เกีย่ว (วนั) 28 28 34 34 31 31 

ผลผลติ (กโิลกรัม/ไร่) 4,400 2,832 3,168 4,112 3,784 3,472 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 21,430 21,996 21,430 21,746 21,430 21,871 

รายได้ (บาท/ไร่) 44,000 28,320 47,520 61,680 45,760 45,000 

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 22,570 6,324 26,090 39,934 24,330 23,129 
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ตารางที ่2  ตารางแสดงผลวเิคราะห์สารพษิตกค้าง 

รายการ\ กรรมวธีิ 
นายบังอร  บุญประคม นาย สมาน  ไชยสิทธ์ิ 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

ตัวอย่างหอมแบ่ง 
(กลุ่ม Organophosphorus) 

ND ND ND ND 

ตารางที ่3 รายละเอยีดการท าแปลงทดสอบหอมแบ่ง บ้านหนองไฮ ต.ดงมะกรูด อ.เมือง จ.อุดรธานี ปี 2555 

 
ตารางที ่3 สรุปต้นทุนการผลิต รายได้  ผลวเิคราะห์สารพษิตกค้าง ในหอมแบ่ง บ้านหนองไฮ  
             ต.ดงมะกรูด อ.เมือง จ.อุดรธานี ปี 2554 และ 2555 

รอบการ
ผลติ 

รายการ\ กรรมวธีิ 
นายบังอร  บุญประคม นาย สมาน  ไชยสิทธ์ิ 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

 
 

1 
 

วนั เดือน ปี (ปลูก) 26  มีนาคม 55 26  มีนาคม 55 23 มีนาคม 55 23 มีนาคม 55 
วนั เดือน ปี (เก็บเก่ียว) 30 เมษายน 55 30 เมษายน 55 28 เมษายน 55 28 เมษายน 55 
จ านวนวนัเก็บเก่ียว (วนั) 35 วนั 35 วนั 36 วนั 36 วนั 
ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 1,552 1,640 4,280 4,240 

 ผลวเิคราะห์สารพิษ ND ND ND ND 
 
 

2 

วนั เดือน ปี (ปลูก) 25 มิ.ย. 55 25 มิ.ย. 55  28 มิ.ย. 55 28 มิ.ย. 55 
วนั เดือน ปี (เก็บเก่ียว) 30 ก.ค. 55  30 ก.ค. 55  1 ส.ค. 55  1 ส.ค. 55  
จ านวนวนัเก็บเก่ียว (วนั) 35 วนั  35 วนั  33 วนั  33 วนั  
ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 2,854  3,120  5,360  4,600  

 ผลวเิคราะห์สารพิษ ND ND ND ND 
 

3 
วนั เดือน ปี (ปลูก) 1 ส.ค. 55  1 ส.ค. 55  21 ก.ย. 55 21 ก.ย. 55 

วนั เดือน ปี (เก็บเก่ียว) 30 ส.ค. 55 30 ส.ค. 55 23 ต.ค. 55 23 ต.ค.  55 
จ านวนวนัเก็บเก่ียว (วนั) 29 วนั 29 วนั 32 วนั 32 วนั 
ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 2,840 2,650  2,760 2,280 
ผลวเิคราะห์สารพิษ ND ND ND ND 

ปี พ.ศ. รายการ\ กรรมวธีิ 
นายบังอร  บุญประคม นาย สมาน  ไชยสิทธ์ิ เฉลีย่ 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ   เกษตรกร 

 
จ านวนวนัเก็บเก่ียว (วนั) 28 28 34 34 31 31 
ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 4,400 2,832 3,168 4,112 3,784 3,472 
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3. กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกหอมแบ่ง บา้นดงมะกรูด ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมือง จงัหวดั

อุดรธานี กลุ่มและชมรมเกษตรกร กรมวชิาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์  สถาบนัการศึกษา 

สรุปผลการทดลอง 

   การผลิตหอมแบ่งของเกษตรกรในจงัหวดัอุดรธานี ในปี 2555 กรรมวิธีทดสอบ ให้ผลผลิตเฉล่ีย 3,274 
กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 27,905 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย  98,220 บาท/ไร่ มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 70,315 
บาท/ไร่  ส่วนกรรมวิธีของเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉล่ีย/ไร่ 3,089 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 28,221 
บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย  92,655 บาท/ไร่ มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 64,434 บาท/ไร่   ซ่ึงกรรมวธีีทดสอบใหผ้ลผลิตเฉล่ีย
สูงกวา่กรรมวิธีของเกษตรกร  ส าหรับผลวิเคราะห์สารพิษตกคา้ง พบวา่  ไม่พบสารพิษตกคา้ง การผลิตหอม
แบ่งของจงัหวดัอุดรธานีมีปัญหาการผลิตในช่วงปรับเปล่ียนฤดูฝน - ฤดูหนาว   (เดือนกนัยายน – ตุลาคม) เกิด
โรคเน่าท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย  Erwinia carotovora , โรคแอนแทคโนส   ฤดูฝน โรคแอนแทคโนส  ผลผลิต
เสียหาย (ลูกเห็บ) และความรุนแรงของเม็ดฝน  ฤดูร้อน  ผลผลิตเสียหายจากการเขา้ท าลายของหนอนหลอด
หอม  ซ่ึงเกษตรกรค่อนขา้งมีประสบการณ์การผลิตหอมแบ่งหลายปี และการผลิตหอมแบ่ง จะท าเป็นระบบ  
โดยจะมีการจา้งแรงงานในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเตรียมพื้นท่ี  การปลูก จนถึงกระบวนการหลงัการ
เก็บเก่ียว การแกะหัวพนัธ์ุ โรยข้ีไก่  การไถ  การปลูก  การวางระบบน ้ า  การก าจดัวชัพืช  การถอน  การลา้ง 
และมดัเพื่อรอจ าหน่ายให้พ่อคา้  การเขา้ไปทดการทดสอบจึงเขา้ถึงยาก  เน่ืองจากเราไม่สามารถควบคุมการ
จดัการไดท้ั้งหมด   ส่ิงท่ีท าได ้ณ ขณะนั้น คือ การแนะน าใช้วิธีเขตกรรมเขา้มาช่วย (การพกัตากดินอย่างนอ้ย  
14 วนั) เทคโนโลยกีารผลิตหอมแบ่งปลอดภยัจากสารพิษตกคา้งจงัหวดัอุดรธานี คือ พบวา่ สารเคมีท่ีเกษตรใช้
ในการผลิต  เป็นสารเคมีท่ีค่อนขา้งสลายตวัไดเ้ร็ว  ท าให้เม่ือมีการสุ่มตรวจวิเคราะห์ผลผลิตก่อนจ าหน่าย  จึง
ไม่พบสารพิษตกคา้ง 

2554 
 

ตน้ทุน/ไร่ (บาท) 21,430 21,996 21,430 21,746 21,430 21,871 
รายได ้(บาท) 44,000 28,320 47,520 61,680 45,760 45,000 

รายไดสุ้ทธิ (บาท) 22,570 6,324 26,090 39,934 24,330 23,129 
ผลวเิคราะห์สารพิษ ND ND ND ND ND ND 

2555 

จ านวนวนัเก็บเก่ียว (วนั) 33 33 34 34 34 34 
ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 2,415 2,470 4,133 3,707 3,274 3,089 
ตน้ทุน/ไร่ (บาท) 20,320 21,516 20,070 21,141 20,195 21,329 
รายได ้(บาท) 72,450 74,100 123,990 111,210 98,220 92,655 

รายไดสุ้ทธิ (บาท) 52,130 52,584 103,920 90,069 78,025 71,326 

ผลวเิคราะห์สารพิษ ND ND ND ND ND ND 
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เอกสารอ้างองิ 

ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานี, 2552. ขอ้มูลพื้นฐานดา้นการเกษตรจงัหวดัอุดรธานี. 

 

ภาคผนวก 

จากการวเิคราะห์พื้นท่ี และขอ้มูลจากเกษตรอ าเภอเมือง พบวา่ พื้นท่ีปลูกหอมแบ่งแหล่งใหญ่ท่ีสุดใน
จงัหวดัอุดรธานี อยุท่ี่บา้นดงมะกรูด  บา้นหว้ยทราย  ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี  กลุ่มเกษตรกรผูร่้วมให้
ขอ้มูล  จ  านวน  7 ราย  โดยการน าของผูใ้หญ่บา้น หมู่ 7 นายจกัรพงษ ์ นอ้ยบุดดี   โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เกษตรกรในหมู่บา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ปลูกหอมแบ่งเป็นหลกั (ประมาณ 80% 
ของประชากรในหมู่บา้น)  รองลงมาคือ พืชผกั (ผกักาดหอม, คะนา้, พริก ฯ)  โดยมีการปลูกหอมแบ่งตลอดปี   

- ปี 2521-2522 เป็นยคุแรกท่ีชาวบา้นบา้นดงมะกรูด เร่ิมปลูกหอมแบ่ง  (บา้นดงมะกรูด และ
บา้นหว้ยทราย  
ยงัไม่ไดแ้ยกหมู่บา้น)   

- ปี 2527 -2528  เร่ิมปลูกมากข้ึน  50-60 ครัวเรือน  ปลูกครัวเรือนละ  2 ไร่ 
- แต่เดิมใชพ้นัธ์ุท่ีมาจากไตหวนั โดยร้านไทยยง น ามาส่งในพื้นท่ี  ราคาหวัพนัธ์ุเม่ือแกะท า

ความสะอาดแลว้ ราคากิโลกรัมละ 40-45 บาท    
- ปี 2530  พนัธ์ุนครพนมเร่ิมเขา้มาในพื้นท่ี 
- ปี 2533-2534  พนัธ์ุลบัแลเร่ิมเขา้มาในพื้นท่ี  โดยการเร่ขายของพอ่คา้จากจงัหวดัอุตรดิตถ ์
- ในช่วงท่ีเร่ิมปลูกระยะแรก  จะใชข้ี้ไก่คลุมหนา้อยา่งเดียว แต่เม่ือข้ีไก่มีราคาแพงข้ึน  จึงหนัมา

ใชแ้กลบแทน 
- เกษตรกรจะปลูกหอมแบ่งในพื้นท่ีเดิมติดต่อกนั  2 ปี (พื้นท่ี 1 จุด จะผลิตหอมแบ่งต่อปี 3 

รอบการผลิต) จากนั้นจะเปล่ียนพื้นท่ีปลูก และปลูกพืชอ่ืนสลบัในพื้นท่ีปลูกหอมแบ่งเดิม)  
จากนั้นจะใหเ้กษตรกรผูป้ลูกออ้ยเช่าพื้นท่ีปลูกออ้ยต่อ 

- ปัจจุบนัมีเกษตรกรท่ีปลูกหอมแบ่งในหมู่บา้น  ประมาณ  150  ครัวเรือน  ครัวเรือนละ  5 ไร่   
รวม  450 ไร่  เกษตรกรท่ีมีก าลงัทรัพย ์ ก็หาเช่าพื้นท่ีอ่ืนปลูกหอมแบ่ง 

- อ่างลา้งหอมแบ่งหลงัการเก็บเก่ียว  ในหมู่บา้นดงมะกรูดและหมู่บา้นขา้งเคียง ใน อ.เมือง จ.
อุดรธานี  มีประมาณ  100 อ่างลา้ง  

- ปัจจุบนั ผูผ้ลิตหอมแบ่งจงัหวดักาญจบุรี  ราชบุรี  จะเขา้มาเช่าพื้นท่ีเขตอ.เมือง จ.อุดรธานี 
และจา้งแรงงานบา้นดงมะกรูด บา้นหว้ยทราย  ผลิตหอมแบ่ง 

- ผลผลิตในฤดูหนาว  3-4 ตนั/ไร่  ฤดูฝนและฤดูร้อนผลผลิต  1-1.5 ตนั/ไร่ 
- พนัธ์ุท่ีใชป้ลูก คือ พนัธ์ุนครพนมและ พนัธ์ุลบัแล 
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- การผลิตหอมแบ่ง ต.หนองไฮ จะท าเป็นระบบ  โดยจะมีการจา้งแรงงานในแต่ละกระบวนการ
ผลิต ตั้งแต่การเตรียมพื้นท่ี  การปลูก จนถึงกระบวนการหลงัการเก็บเก่ียว การแกะหวัพนัธ์ุ 
โรยข้ีไก่  การไถ  การปลูก  การวางระบบน ้า  การก าจดัวชัพืช  การถอน  การลา้ง  โดยมีอตัรา
ค่าจา้งแรงงานดงัน้ี 

อตัราค่าจ้างแรงงานการผลติหอมแบ่ง ปี 2553 
ค่าไถ      250  บาท/ ไร่/คร้ัง 
ค่าไถยกร่อง     200  บาท/ ไร่ 
ค่าใส่ปุ๋ยข้ีไก่กระสอบละ         3    บาท 
ค่าแกะหอมก่อนปลูก          4  บาท  
ค่าปลูกไร่ละ  ตารางเมตรละ        1 บาท 
ค่าโรยแกลบดิบ หลงัปลูก      ตารางเมตรละ   0.25  บาท    
ค่าจา้งถอน กิโลกรัมละ   6-8  บาท 
ค่าจา้งลา้ง กิโลกรัมละ    1.8 บาท 
ค่ามดัพร้อมจ าหน่าย  กิโลกรัมละ     0.8  บาท 
 
 
 

 
ภาพภาคผนวกที ่1 การผลิตหอมแบ่ง ในพื้นท่ีบา้นดงมะกรูด บา้นทรายทอง  ต.หนองไฮ  อ.เมือง จ.อุดรธานี 
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ภาพภาคผนวกที ่2 แสดงการเก็บขอ้มูลผลผติหอมแบ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวกที ่3 แสดงตวัอยา่งอ่างลา้งหอมแบ่ง 
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ตารางภาคผนวกที ่2 แสดงตน้ทุนการผลิตหอมแบ่งแปลงทดสอบ 

 
ต้นทุน (บาท/ไร่) 

รายละเอยีด นายบังอร บุญประคม นายสมาน ไชยสิทธ์ิ 

 
กรรมวธีิ กรรมวธีิ 

 
ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

1)ค่าวสัดุ, อุปกรณ์         
1.1  ค่าไฟฟ้า (เดือน) 70 70 70 70 
1.2 โดโลไมท(์100 ก.ก./ไร่) 240 

 
240 

 
1.3  เช้ือไตรโครเดอร์ม่า 100 

 
100 

 
1.4 ปุ๋ยเคมี สูตร 25-7-7 (สูตรส าเร็จ) 770 1,200 770 1,200 
       ปุ๋ยเคมี สูตร 25-7-7 (ใชแ้ม่ปุ๋ยผสม) 

    
1.5 ปุ๋ยเกล็ด สูตร 25-5-5 

 
56 

 
56 

1.6 ปุ๋ยคอก(ข้ีไก่) 1,500 1,500 1,500 1,500 
1.7 สารเคมี 

    
     -อะเซโทคลอ 220 330 220 330 
     -อะบาเมก็ติน 250 375 250 375 
     -โพรพิแนบ (แอนทราโคล) 330 495 330 495 
     -ไตรฟลอกซีสโตรบิน 250 375 

  
     - แมนโคเซ็ป 

 
225 

 
225 

     - ซีเนบ 
 

300 
 

300 
1.8 แกลบดิบ (1 ตนั/ไร่) 1,200 1,200 1,200 1,200 
1.9 หวัพนัธ์ุ (170 ก.ก./ไร่, 65 บาท/ก.ก.) 11,050 11,050 11,050 11,050 

1.10 ค่าแกะหวัพนัธ์ุ 640 640 640 640 

2) ค่าแรงงาน 
    

2.1 ค่าเตรียมดิน  (ไถ 3 คร้ัง) 700 700 700 700 
2.2 ค่าแรงงานปลูก (เหมา) 2,000 2,000 2,000 2,000 
2.2 ค่าแรงติดระบบน ้า 1,000 1,000 1,000 1,000 

รวม           20,320         21,516          20,070          21,141  
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ตารางภาคผนวกที ่1 แสดงผลวเิคราะห์ดินหลงัปลูกของเกษตรกรผูร่้วมท าแปลงทดสอบ 

ช่ือ-สกุล pH OM (%) P (ppm) K (ppm) 

นายบงัอร  บุญประคม  5.37 0.51 99.08 70 

แปลงทดสอบ (นายบงัอร  บุญประคม)  5.27 1.53 103.48 65 

นายสมาน  ไชยสิทธ์ิ  5.71 0.56 150.48 84 

แปลงทดสอบ (นายสมาน ไชยสิทธ์ิ)  5.43 0.55 194.55 72 

 
 
 


