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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ 2558 

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาหอมแดง 

2. ชื่อโครงการวิจัย วิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงคุณภาพในภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

3. ชื่อกิจกรรม การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

4. ชื่อการทดลอง การทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในหอมแดงพ้ืนทีจ่ังหวัด

บุรีรัมย์ 

Test of Chemical Fertilizer Based on Soil Analysis Technology in   

Buriram Province at Shallot Farmers field 

5. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางสาวพิกุลทอง สุอนงค์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์

ผู้ร่วมงาน  นางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ 

   นายสวัสดิ์ สมสะอาด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ 

นางรัตน์ติยา พวงแก้ว  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์

นางสุทธิดา บูชารัมย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ 

6. บทคัดย่อ     

จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ปลูกหอมแดงประมาณ 1,900 ไร่ แหล่งปลูกหอมแดงที่ส าคัญอยู่ที่ ต.ไทยสามัคคี 

อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ เกษตรกรประสบปัญหาใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์

จึงได้ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในหอมแดงพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยผลิตหอมแดงคุณภาพที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 10% 

ด าเนินการปี 2556-2558 เกษตรกรร่วมทดสอบจ านวน 5 ราย ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีทดสอบ 

(ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร) และกรรมวิธีเกษตรกร วิธีการปฏิบัติทั้ง 

2 กรรมวิธี ใช้การปฏิบัติดูแลรักษาเหมือนกัน แตกต่างกันที่การใส่ปุ๋ยเคมี ผลการทดสอบพบว่า กรรมวิธี

ทดสอบให้ผลผลิตสดและแห้งเฉลี่ย 4,586 และ 2,806 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ กรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตสด

และแห้งเฉลี่ย 4,222 และ 2,554 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตสดและแห้งมากกว่า

กรรมวิธีเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 8 และ 9 ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต พบว่ากรรมวิธีทดสอบมี
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ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 15,377 บาท/ไร่ ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 14,661 บาท/ไร่ แต่

เมื่อค านวณเฉพาะต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 777 บาท/ไร่ ซึ่งน้อยกว่า

กรรมวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 866 บาท/ไร่ หรือต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีลดลงคิดเป็นร้อยละ 10  ส่งผล

ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11   

ABSTRACT 
          Buriram Province has total shallot area 1,900 rais in Thumbon Thai-Samakkee 
Nonghong District.Farmers used fertilizer very much and then shallot low quality. Buriram 
Research and Development to solving the exceed fertilizer application in there was done by 
testing. About 5 farmers were cooperated in this project. The procedure was done in the 
field after rice was harvested. The fertilizer rate along with analysis value and the farmer 
method were compared from 2013 to 2015 From the testing, the fertilizer rate along with 
analysis value gave higher total yield than the farmer method, about 8%. For economical, 
the testing method gave more 11% income than the farmer method because it can 
decreased 10% of fertilizer. In one rai, the farmer can reduce 89 baht for the fertilizer .The 
farmer satisfied in our technology. From the BCR analysis, the testing method gave 4.17 of 
BCR while the farmer method gave 3.97 of BCR 

7. ค าน า  
หอมแดง เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของเกษตรกร เป็นพืชได้รับความนิยมในการบริโภคมาก นอกจาก

เป็นองค์ประกอบส าคัญของอาหารไทยแทบทุกชนิดแล้วยังน ามาใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพร เนื่องจากมีสรรพคุณ

ทางยา เช่น ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด แก้อาการคัดจมูก แก้หอบหืด เป็นต้น ปี 2555 ประเทศไทยมี

พ้ืนที่ปลูกหอมแดง 105,228 ไร่ ผลผลิตรวม 228,221 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2,169 กิโลกรัมต่อไร่  จังหวัดที่มีการ

ปลูกหอมแดงมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ รองมาคือจังหวัดอุตรดิตถ์ พะเยา เชียงใหม่ ล าพูน เพชรบูรณ์ 

บุรีรัมย์ ชัยภูมิ เชียงราย ยโสธร ล าปาง แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ น่าน อุบลราชธานี และสุโขทัย (ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2555)       

การปลูกหอมแดงของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นการปลูกโดยอาศัยประสบการณ์ เพราะพ้ืน

เพดั้งเดิมของเกษตรกรอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษและปลูกหอมแดงมานาน พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่ บ้านหนองบัวลี 

บ้านหนองบัวค า บ้านหนองบัวลอง ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ เกษตรกรจะปลูกหอมเพ่ือท าพันธุ์ในฤดูฝนช่วง

เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ส่วนใหญ่เกษตรกรจะประสบปัญหาการระบาดของโรคหอมเลื้อยจากเชื้อรา 

Collettotrichum gloeosporioides (Penz) Sacc. ท าความเสียหายในฤดูฝน ต้นหอมที่เป็นโรคจะมีอาการ

แคระแกรน ไม่ลงหัว ใบบิดโค้งงอ หัวลีบยาว มักพบแผลเป็นรูปรี บนแผลจะพบสปอร์ตุ่มสีด าเล็กๆ  ที่บริเวณ
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โคนกาบใบคอ หรือส่วนหัวเกิดร่วมกับอาการเลื้อยไม่ลงหัว ท าให้ผลผลิตลดลงมากกว่าร้อยละ 50  (กรม

วิชาการเกษตร, 2552) ซึ่งส่วนใหญ่เชื้อจะติดมากับหัวพันธุ์ที่เกษตรกรเก็บพันธุ์ไว้เอง อีกทั้งเกษตรกรปลูกหอม

ซ้ าที่เดิมติดต่อกันประมาณ 4-5 ปี ส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่มีการ

วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน เกษตรกรจึงใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง และยังเป็น

ปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดการระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ จึงได้ด าเนินการ

ทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เปรียบเทียบกับวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ 

เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยผลิตหอมแดงคุณภาพที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สามารถแนะน าถ่ายทอดส่งต่อให้

เกษตรกรได ้

8. วิธีด าเนินการ    

           ด าเนินงานในไร่นาเกษตรกร โดยเกษตรกรเป็นผู้ด าเนินการ ดังนั้น วิธีการและแนวทางการด าเนินงาน 

จึงยึดตามขั้นตอนการวิจัยระบบการท าฟาร์ม (farming systems research หรือ FSR) และการพัฒนา

เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (participatory technology development หรือ PTD) ดังนี้       

          ขั้นตอนที่ 1  การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและพ้ืนที่การทดสอบ การเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย คัดเลือก
แหล่งปลูกหอมแดงในสภาพไร่ บ้านไทสามัคคี  อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์  
          ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาพ้ืนที่เป้าหมาย ใช้วิธีการจัดเวทีชุมชน เพ่ือระดมความคิด 
วิเคราะห์ปัญหาการผลิตของเกษตรกร และเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์คุณสมบัติดิน โดยกลุ่มพัฒนาการ
ตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 พบว่าในจังหวัดบุรีรัมย์  ประสบ
ปัญหา หัวฝ่อ เน่าเสียเร็ว หลงัเก็บเกี่ยว ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีไม่ถูกต้องและมากเกินความจ าเป็น 
          ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการทดลอง เป็นการวางแผนตามปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์พื้นที่ในขั้นตอนที่ 2  
ไม่มีแผนการทดลอง มี 2 กรรมวิธี  คือวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร   

จัดท าแปลงทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมจังหวัดละ 5 แปลงๆ ละ 1 ไร่ รวม
พ้ืนที่ 2 ไร่ ท าการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติดินก่อนปลูก จากนั้นไถพรวน แล้วย่อยดินให้เป็นก้อน
เล็ก ยกร่องให้สูงประมาณ 15 เซนติเมตร รดน้ าให้ชุ่ม ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินรองพ้ืนก่อนปลูกโดยผสมแม่
ปุ๋ยใช้เองตามกรรมวิธีทดสอบเปรียบเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกร ปลูกหอมแดงลงในแปลงโดยเอาส่วนโคนจิ้มลง
ไปในดินประมาณครึ่งหัว โดยใช้เครื่องเจาะหลุมที่มีระยะปลูก 15-20 เซนติเมตร หรือ 20-20 เซนติเมตร เว้น
ระยะระหว่างแปลง 50 เซนติเมตร ฉีดพ่นยาคุมวัชพืช และคลุมด้วยฟางข้าวเพ่ือรักษาความชื้นของหน้าดิน 
หลังจากปลูก 30 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีอีกครั้งโดยหว่านให้ทั่วแปลง ใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่าสด อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ า 
200 ลิตร ฉีดพ่นหลังปลูก 50 วัน เก็บเก่ียวผลผลิตเมื่ออายุ 90 วัน  แตกต่างกันที่การใส่ปุ๋ย 

      3.1 วิธีทดสอบ   ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยเอ็น พี เค ส าหรับ กระเทียม 
หอมแดง หอมใหญ่ ตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ กรมวิชาการเกษตร (เอกสารวิชาการล าดับที่ 
001/2553)  
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ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 1/2N-P-K  โดยใช้แม่ปุ๋ย 46-0-0  18-46-0 และ 0-0-60 รอง
พ้ืนก่อนปลูก 

ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 1/2N  เมื่อหอมแดงอายุ 1 เดือน              

รายการวิเคราะห์ อัตราปุ๋ยที่ใส่ วิธีการใส่ปุ๋ย 

1) อินทรียวัตถ ุ(OM,%)      
<1.5 

1.5-2.5 
>2.5 

 
ปุ๋ย N 15 กก./ไร่ 
ปุ๋ย N 10 กก./ไร่ 
ปุ๋ย N 10 กก./ไร่ 

ครั้งแรก ใส่ 1/2N+P+K หว่านให้ทั่ว
แปลงก่อนปลูก หลังจากปลูกแล้ว
คลุมด้วยฟางข้าว แล้วรดน้ าให้ชุ่ม 
ครั้งที่ 2 ใส่ 1/2N ที่เหลือหลังจาก
ปลูกแล้ว 30 วัน โดยวิธีหว่านให้ทั่ว
แปลงแล้วรดน้ าให้ชุ่มอย่าให้ปุ๋ ย
ตกค้างอยู่บนฟางข้าว 

2) ฟอสฟอรัส (P, มก./กก.) 
<10 

10-20 
>20 

 
ปุ๋ย P2O5 15 กก./ไร่ 
ปุ๋ย P2O5 10 กก./ไร่ 
ปุ๋ย P2O5 5 กก./ไร่ 

3) โพแทสเซียม (K, มก./กก.) 
<60 

60-100 
>100 

 
ปุ๋ย K2O 10 กก./ไร่ 
ปุ๋ย K2O 5 กก./ไร่ 
ปุ๋ย K2O 5 กก./ไร่ 

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร, 2553 

2) กรรมวิธีเกษตรกร (ใส่ปุ๋ยเคมตีามวิธีเกษตรกร) 

ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ รองพ้ืนก่อนปลูก 

ครั้งที่  2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 46-0-0 อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  

18-4-5 หรือ 21-21-24 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อหอมแดงอายุ 1 เดือน  

              ขั้นตอนที่ 4  การทดลอง ด าเนินการตามแผนการทดลอง บันทึกข้อมูล ติดตามและประเมินผล 
โดยใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบความสามารถในการผลิต ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ และศักยภาพของ
ชุมชนในการด าเนินงาน สามารถปรับแผนการทดลองได้เมื่อสภาพปัญหาและเงื่อนไขที่ได้วิเคราะห์ไว้ตอนแรก
เปลี่ยนแปลงไป 

     4.1 วัสดุอุปกรณ์            

          1. หอมแดงพันธุ์มาเลเซีย 
          2. ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 18-46-0 และ 0-0-60 
          3. สารเคมีควบคุมวัชพืช อะลาคลอร์  
          4. สารเคมีป้องกันก าจัดโรค-แมลง ไม่มี 
          5. เชื้อจุลินทรีย์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช Bacillus thuringiensis ไตรโคเดอร์มา 
          6. เครื่องมือวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
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4.2 การบันทึกข้อมูล 

   4.2.1  ด้านเกษตรศาสตร์ ได้แก่   

                        1.1 ผลผลิต  สุ่มเก็บแปลงละ 3 จุดๆละ 1 ตารางเมตร ในวันเกษตรกรเก็บผลผลิต 
                        1.2 การระบาดของโรค-แมลง  สุ่ม 3 จุดๆละ 1 ตารางเมตร บันทึกทุก 7 วัน 
                        1.3 คัดคุณภาพหอมแดงสดโดยสุ่มเก็บแปลงละ 3 จุดๆละ 1  ตารางเมตร เพ่ือชั่ง
น้ าหนัก วัดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวในวันเก็บผลผลิตโดยใช้เวอร์เนียแคลลิปเปอร์กรรมวิธีละ 10 หัว น ามา
หาค่าเฉลี่ย  

   4.2.2 ด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนผันแปร รายได้ รายได้สุทธิ  อัตราส่วนของรายได้ต่อการ
ลงทุน Benefit Cost Ratio (BCR)  
            4.2.3 ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูก และหลังปลูก  
            4.2.4 ประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยี  สรุประดมความคิดเห็นของเกษตรกรหลังเข้าร่วม
โครงการ โดยการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม  และเสวนากลุ่มย่อย   ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เกษตรกร
ยอมรับได้   ดังนั้นต้องเตรียมแปลงต้นแบบ เอกสารเผยแพร่ ในพ้ืนที่ จ.อุตรดิตถ์ 
            4.2.5 ขยายผลและอบรมการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินผลิตหอมแดงคุณภาพให้เกษตรกรพ้ืนที่
ข้างเคียง 
         4.3 เวลาและสถานที่ 

         ด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม  2556 ถึง กันยายน 2558 รวม 3 ปี  
ในแปลงเกษตรกรปลูกหอมแดง ต าบลไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ จ านวน 5 ราย รายละ 2 ไร่ 
            ขั้นตอนที่ 5  การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 
 

9. ผลการทดลองและวิจารณ์  

คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายที่มีการปลูกหอมแดงในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ แปลงเกษตรกร อ าเภอหนองหงส์ 

คัดเลือกเกษตรกรร่วมด าเนินการทดสอบจ านวน 5 ราย พ้ืนที่ทดสอบรายละ 2 ไร่ รวมพ้ืนที่ 10 ไร่ ซึ่งมี

รายละเอียดผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

ผลการด าเนินงานปี 2556 

ด าเนินการปลูกหอมแดงในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2555  ก่อนปลูกหอมแดงท าการเก็บ

ตัวอย่างดินแปลงทดสอบเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน พบว่า มีค่า pH อยู่ระหว่าง 7.77-8.22 ปริมาณ

อินทรียวตัถุอยูใ่นระดบัต ่า-สูง (มีค่าระหว่าง 0.94-4.04 เปอร์เซ็นต)์ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสอยูใ่นระดบัปาน

กลาง-สูง (มีค่าระหว่าง 19.57-82.30 มก./กก.) และปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยู่ในระดับปานกลาง-สูง  

(มีคา่ระหวา่ง 74.50-361.00 มก./กก.) (ตารางท่ี 1) 
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ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตหอมแดงจากเกษตรกร 4 ราย (เก็บข้อมูลเกษตรกรไม่ได้ 1 รายเนื่องจาก

เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อน) ในเดือนกุมภาพันธ์ ผลการทดสอบพบว่า กรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตสดและแห้ง

เฉลี่ยสูงสุด 4,493 และ 2,556 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีผลผลิตสดและแห้ง

เฉลี่ย 3,767 และ 2,276 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ นอกจากนั้น กรรมวิธีทดสอบยังมีเส้นผ่านศูนย์กลาง

หอมแดงเฉลี่ยสูงสุด 2.45 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหอมแดงเฉลี่ย 2.28 

เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล ต้นทุนการผลิต พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 19,580 บาทต่อไร่ 

ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 17,613 บาทต่อไร่ (ต้นทุนกรรมวิธีทดสอบสูงกว่ากรรมวิธี

เกษตรกรเนื่องจากค่ามัดต้นหอมกิโลกรัมละ 3 บาท ซึ่งแปรผันตามผลผลิตที่มากกว่า) แต่เมื่อค านวณเฉพาะ

ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 880 บาทต่อไร่ ซึ่งน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่

มีต้นทุนปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 968 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 3) 

ส่วนรายได้ พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 76,385 บาทต่อไร่ ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มี

รายได้เฉลี่ย 62,567 บาทต่อไร่ เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR)  

พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ย BCR เท่ากับ 3.72 ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีค่าเฉลี่ย BCR เท่ากับ 3.46 

ดังนั้นกรรมวิธีทดสอบจึงเหมาะสมแก่การลงทุนมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร (ตารางท่ี 4) 

ผลการด าเนินงานปี 2557 

ในปี 2557 ได้เปลี่ยนเกษตรกรร่วมทดสอบจ านวน 4 ราย เนื่องจากเกษตรกรรายเดิมเปลี่ยนไปปลูก

พืชชนิดอ่ืน ดังนั้นจึงได้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงและเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณ

ธาตุอาหารในดินใหม่ พบว่า มีค่า pH อยู่ระหว่าง 7.17-7.95 ปริมาณอินทรียวตัถุอยู่ในระดบัต ่า-ปานกลาง  

(มีค่าระหว่าง 0.98-1.59 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสอยู่ในระดับสูง (มีค่าระหว่าง 35.95-136.88  

มก./กก.) และปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยู่ในระดับปานกลาง-สูง (มีค่าระหว่าง 81.50-137.50 มก./กก.) 

(ตารางท่ี 1) 

ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตหอมแดง พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีผลผลผลิตสดและแห้งเฉลี่ยสูงสุด 4,905

และ 3,136 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีผลผลิตสดและแห้งเฉลี่ย 4,754 และ 

2,815 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ นอกจากนั้นกรรมวิธีทดสอบยังมีเส้นผ่านศูนย์กลางหอมแดงเฉลี่ยสูงสุด 2.46 

เซนติเมตร ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรทีม่ีเส้นผ่านศูนย์กลางหอมแดงเฉลี่ย 2.38 เซนติเมตร (ตารางที่ 2) 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล ต้นทุนการผลิต พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 13,130 บาทต่อไร่ 

ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 12,996 บาทต่อไร่ (ต้นทุนกรรมวิธีทดสอบสูงกว่ากรรมวิธี

เกษตรกรเนื่องจากค่ามัดต้นหอมกิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งแปรผันตามผลผลิตที่มากกว่า) แต่เมื่อค านวณเฉพาะ
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ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 653 บาทต่อไร่ ซึ่งน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่

มีต้นทุนปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 746 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 3) 

ส่วนรายได้ พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 64,416 บาทต่อไร่ ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มี

รายได้เฉลี่ย 61,501 บาทต่อไร่ เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR)  

พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ย BCR เท่ากับ 5.04 ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีค่าเฉลี่ย BCR เท่ากับ 4.96 

ดังนั้นกรรมวิธีทดสอบจึงเหมาะสมแก่การลงทุนมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร (ตารางท่ี 4) 

ผลการด าเนินงานปี 2558 

ในปี 2558 ได้เปลี่ยนเกษตรกรร่วมทดสอบจ านวน 3 ราย เนื่องจากเกษตรกรรายเดิมเปลี่ยนไปปลูก

พืชชนิดอ่ืน ดังนั้นจึงได้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงและเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณ

ธาตุอาหารในดินใหม่ พบว่า มีค่า pH อยู่ระหว่าง 6.94-7.95 ปริมาณอินทรียวตัถุอยู่ในระดบัต ่า-ปานกลาง  

(มีค่าระหว่าง 0.91-1.59 เปอร์เซ็นต)์ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสอยู่ในระดบัปานกลาง-สูง (มีค่าระหวา่ง 18.47-

136.88 มก./กก.) และปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยู่ในระดับต ่า-สูง (มีค่าระหว่าง 47.41-137.50 มก./กก.) 

(ตารางท่ี 1) 

ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตหอมแดง พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีผลผลผลิตสดและแห้งเฉลี่ยสูงสุด 4,360

และ 2,726 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีผลผลิตสดและแห้งเฉลี่ย 4,146 และ 

2,570 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ นอกจากนั้น กรรมวิธีทดสอบยังมีเส้นผ่านศูนย์กลางหอมแดงเฉลี่ยสูงสุด 2.96 

เซนติเมตร ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหอมแดงเฉลี่ย 2.86 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล ต้นทุนการผลิต พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 13,422 บาทต่อไร่ 

ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 13,374 บาทต่อไร่ (ต้นทุนกรรมวิธีทดสอบสูงกว่ากรรมวิธี

เกษตรกรเนื่องจากค่ามัดต้นหอมกิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งแปรผันตามผลผลิตที่มากกว่า) แต่เมื่อค านวณเฉพาะ

ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 798 บาทต่อไร่ ซึ่งน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่

มีต้นทุนปุย๋เคมีเฉลี่ย 884 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 3) 

ส่วนรายได้ พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 48,466 บาทต่อไร่ ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มี

รายได้เฉลี่ย 45,733 บาทต่อไร่ เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR)  

พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ย BCR เท่ากับ 3.76 ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีค่าเฉลี่ย BCR เท่ากับ 3.49 

ดังนั้นกรรมวิธีทดสอบจึงเหมาะสมแก่การลงทุนมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร (ตารางท่ี 4)  
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10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 10.1 งานทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในหอมแดงของพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์

สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีลงร้อยละ 10  ในปี 2556 ลดได้ 9 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2557 ลดลง 12 เปอร์เซ็นต์ 

และในปี 2558 ลดลง 9 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อคิดเป็นต้นทุนการผลิตทั้งหมดกรรมวิธีเกษตรกรจะมีต้นทุนการผลิต

ต่ ากว่ากรรมวิธีทดสอบ เนื่องจากมีต้นทุนค่ามัดต้นหอมกิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งแปรผันตามผลผลิตที่มากกว่า 

ดังนั้นต้นทุนการผลิตกรรมวิธีทดสอบจึงสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 

  10.2 งานทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในหอมแดงของพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์

สามารถเพ่ิมผลผลิตหอมแดงสดได้ 19 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2556 เพ่ิมผลผลิตสด 3 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2557 และ

เพ่ิมผลผลิตสด 5 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2558 หรือเพ่ิมขึ้นเมื่อคิดเป็นผลผลิตแห้ง 12  11 และ 6 เปอร์เซ็นต์ ในปี 

2556-2558 ตามล าดับ 

 10.3 การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในหอมแดงของพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับ

เกษตรกรในปี 2556 - 2558 ได้ 22 เปอร์เซ็นต์ 4 เปอร์เซ็นต์ และ 5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถน าข้อมูลเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า

วิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ในการผลิตหอมแดง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้นจากที่ผลิตอยู่เดิม และ

สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ 

12. เอกสารอ้างอิง  

กรมวิชาการเกษตร. 2552. คู่มือโรคผัก. ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ.์ กรุงเทพฯ. 153 หน้า. 

กรมวิชาการเกษตร. 2553. ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัย

การผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 122 หน้า. 

จิระเดช แจ่มสว่าง  และวรรณวิไล อินทรธนู. 2546. การควบคุมโรคพืชด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า : เอกสาร

ประกอบการฝึก อบรม เรื่อง การควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี วันที่ 18-20 สิงหาคม 

2546 ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคกลาง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม.  

นวลจันทร์ ศรีสมบัติ และคณะ. 2554. การพัฒนาเทคโนโลยีผลิตหอมแดงคุณภาพ , แก่นเกษตร 2557(2), 

164-168. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2555. ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร. เอกสารสถิติการเกษตรเลขท่ี 401. 
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13. ภาคผนวก 

ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ดินทางเคมีของแปลงทดสอบ 
 

คุณสมบัตทิางเคมีดิน pH OM (%) Avai.P (มก./กก.) Exch.K (มก./กก.) 

ปี 2556 

นางนิ่มนวล สีหะวงษ์ 8.13 4.04 82.3 361.0 

นายพรชัย นามวงษ์ 8.22 1.13 71.18 104.0 

นายออมทรัพย์ ชาลี 7.85 0.94 19.57 74.5 

นางละออง ชาติมนตรี 7.77 0.98 76.33 116.50 

ปี 2557 

นางฉวีวรรณ พรมวิชัย 7.17 1.49 113.65 129.00 

นายหนูจันทร์  ราชมาจักร 7.94 1.52 57.65 82.00 

นางพจนีย์  หล่าหา 7.82 1.59 136.88 137.50 

นายปรมี  ชาติมนตรี 7.95 1.52 35.95 81.50 

ปี 2558 

นายบรรจง  ชาติมนตรี 7.52 0.97 48.54 116.78 

นางบุญสม  สุพิศ 6.94 1.07 29.85 115.78 

นายพรชัย  เจนไพร 6.98 0.91 18.47 47.41 
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ตารางที่ 2 ผลผลิตสดต่อไร่ ผลผลิตแห้งต่อไร่ และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหอมแดง 

 ผลผลิตสด         

(กิโลกรัม/ไร่) 

ผลผลิตแห้ง         

(กิโลกรัม/ไร่) 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

(เซนติเมตร) 
วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ปี 2556 

นางนิ่มนวล สีหะวงษ์ 6,613 4,693 3,677 2,896 2.65 2.56 

นายพรชัย นามวงษ์ 5,173 5,067 3,480 3,491 2.76 2.47 

นายออมทรัพย์ ชาลี 3,680 3,200 1,769 1,783 2.36 2.38 

นางละออง ชาติมนตรี 2,507 2,107 1,299 935 2.04 1.72 

เฉลี่ย 4,493 3,767 2,556 2,276 2.45 2.28 

ปี 2557 

นางละออง ชาติมนตรี 6,560 6,080 4,053 3,040 2.16 1.80 

นางฉวีวรรณ พรมวิชัย 5,653 4,107 3,253 2,773 2.46 2.61 

นายหนูจันทร์ ราชมาจักร 3,067 4,053 2,613 3,035 2.77 2.81 

นางพจนีย์  หล่าหา 5,387 5,227 3,200 2,773 2.19 2.00 

นายปรมี  ชาติมนตรี 3,856 4,301 2,560 2,453 2.70 2.70 

เฉลี่ย 4,905 4,754 3,136 2,815 2.46 2.38 

ปี 2558 

นางพจนีย์  หล่าหา 4,900 4,933 2,800 2,800 3.27 3.10 

นายปรมี  ชาติมนตรี 4,900 5,100 3,333 3,466 2.98 2.86 

นายบรรจง  ชาติมนตรี 3,267 2,466 2,366 1,783 2.87 2.78 

นางบุญสม  สุพิศ 4,533 3,633 2,733 2,200 2.81 2.74 

นายพรชัย  เจนไพร 4,200 4,600 2,400 2,600 2.87 2.82 

เฉลี่ย 4,360 4,146 2,726 2,570 2.96 2.86 
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ตารางที่ 3 ต้นทุนการผลิต และต้นทุนปุ๋ยเคมี ในการผลิตหอมแดง 

 ต้นทุนการผลิต                    

(บาท/ไร่) 

ต้นทุนปุ๋ยเคมี                       

(บาท/ไร่) 
วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ปี 2556 

นางนิ่มนวล สีหะวงษ์ 26,289 20,629 700 800 

นายพรชัย นามวงษ์ 19,099 19,451 880 1,050 

นายออมทรัพย์ ชาลี 20,375 18,895 1,060 1,020 

นางละออง ชาติมนตรี 12,556 11,476 880 1,000 

เฉลี่ย 19,580 17,613 880 968 

ปี 2557 

นางละออง ชาติมนตรี 17,896 17,133 783 980 

นางฉวีวรรณ พรมวิชัย 13,976 11,244 620 980 

นายหนูจันทร์ ราชมาจักร 9,754 11,106 620 300 

นางพจนีย์  หล่าหา 12,894 12,554 620 490 

นายปรมี  ชาติมนตรี 11,132 12,942 620 980 

เฉลี่ย 13,130 12,996 653 746 

ปี 2558 

นางพจนีย์  หล่าหา 13,172 13,420 572 820 

นายปรมี  ชาติมนตรี 16,346 16,438 1,004 830 

นายบรรจง  ชาติมนตรี 12,709 11,173 710 340 

นางบุญสม  สุพิศ 15,559 14,791 710 1,010 
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นายพรชัย  เจนไพร 9,323 11,050 993 1,420 

เฉลี่ย 13,422 13,374 798 884 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 รายได้ และอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) จากการผลิตหอมแดง 

 รายได้จากการผลิต                    

(บาท/ไร่) 

อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน                       

(BCR) 
วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ปี 2556     

นางนิ่มนวล สีหะวงษ์ 132,260 93,860 5.03 4.55 

นายพรชัย นามวงษ์ 62,076 60,804 3.25 3.13 

นายออมทรัพย์ ชาลี 73,600 64,000 3.61 3.39 

นางละออง ชาติมนตรี 37,605 31,605 2.99 2.75 

เฉลี่ย 76,385 62,567 3.72 3.46 

ปี 2557     

นางละออง ชาติมนตรี 45,920 42,560 2.57 2.48 

นางฉวีวรรณ พรมวิชัย 113,060 82,140 8.09 7.31 

นายหนูจันทร์ ราชมาจักร 46,005 60,795 4.72 5.47 

นางพจนีย์  หล่าหา 59,257 57,497 4.60 4.58 

นายปรมี  ชาติมนตรี 57,840 64,515 5.20 4.98 

เฉลี่ย 64,416 61,501 5.04 4.96 

ปี 2558     

นางพจนีย์  หล่าหา 56,000 56,000 4.25 4.17 

นายปรมี  ชาติมนตรี 49,999 52,000 3.06 3.16 

นายบรรจง  ชาติมนตรี 47,333 35,666 3.72 3.19 
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นางบุญสม  สุพิศ 40,999 33,000 2.64 2.23 

นายพรชัย  เจนไพร 48,000 52,000 5.15 4.71 

เฉลี่ย 48,466 45,733 3.76 3.49 

 

 

 

 

 

 

ผลผลติและข้อมูลทาง 
เศรษฐศาสตร ์

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
2556 2557 2558 เฉลี่ย 2556 2557 2558 เฉลี่ย 

ผลผลติแห้ง(กก./ไร่) 
เส้นผา่นศูนย์กลาง(มม.) 
ต้นทุน(บาท/ไร่) 
ต้นทุน(บาท/กก.) 
ราคาขาย(บาท/กก.) 
รายได้(บาท/ไร่) 
รายได้สุทธิ(บาท/ไร่) 
BCR (รายได้/ต้นทุน) 
ต้นทุนปุ๋ยเคมี(บาท/ไร่) 

2,556 
2.45 

19,580 
 
 

76,385 
 

3.72 
880 

3,136 
2.46 

13,130 
 
 

64,416 
 

5.04 
653 

2,726 
2.96 

13,422 
 
 

48,466 
 

3.76 
798 

 2,276 
2.28 

17,613 
 
 

62,567 
 

3.46 
968 

2,815 
2.38 

12,996 
 
 

61,501 
 

4.96 
746 

2,570 
2.86 

13,374 
 
 

45,733 
 

3.49 
884 

 

 

 

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

.k@doa.in.th 


