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5. บทคัดย่อ  

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตในระบบข้าว – พืชผัก – พืชผัก     
ด าเนินการในปี 2556-2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในระบบการปลูกพืชและการใช้
ที่ดินของเกษตรกร โดยการทดสอบการใช้ปุ๋ยเคมีตามผลการวิเคราะห์ดินเพ่ือลดต้นทุนการผลิตในระบบ
ข้าว-กระเทียม-พืชผัก จ.เชียงใหม่   ด าเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกรที่ปลูกข้าว-กระเทียม ใน อ.ไชย
ปราการ จ.เชียงใหม่  จ านวน 5 ราย และ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จ านวน 5 ราย รวม 10 รายๆ ละ 1ไร่ 
เกษตรกรแต่ละรายมี 2 กรรมวิธี  กรรมวิธีละ 2 ซ้ า กรรมวิธีที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีตามผลการวิเคราะห์ดิน  
กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีตามกรรมวิธีของเกษตรกร พันธุ์ข้าวที่ทดสอบคือ สันป่าตอง1 ส่วนกระเทียมเป็น
พันธุ์พ้ืนเมือง  ด าเนินการตั้งแต่ปี 2556-2558 ใช้สัดส่วนปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ย
ของกรมวิชาการเกษตร 2552 ผลการด าเนินงานได้ท าการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์พบว่ามีปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงกว่าค่ามาตรฐาน  จึงควรลดการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส   กรรมวิธีทดสอบใส่
ปุ๋ยเคมีตามผลการวิเคราะห์ดินในระบบการผลิตข้าว-กระเทียมท าให้ต้นทุนการผลิตต่ ากว่ากรรมวิธี
เกษตรกรทั้ง 2 ปี คือปี 2557 ร้อยละ7.14-7.91  และ ปี 2558 ร้อยละ10.38-19.22 ได้ผลผลิตและ
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น้ าหนักแห้งกระเทียมหลังการเก็บเกี่ยวไม่แตกต่างไปจากกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร  นอกจากนี้ทั้ง2 
กรรมวิธี ยังได้ขนาดหัวกระเทียมตามมาตรฐานกระเทียมของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) เบอร์1-5 ใกล้เคียงกัน  การใส่ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินช่วยลดการใช้ปุ๋ยในระบบข้าว-
กระเทียมได้  โดยผลผลิตข้าวและกระเทียม น้ าหนักแห้งกระเทียมหลังการเก็บเกี่ยวและคุณภาพ
ขนาดของหัวไม่ลดลง มีผลให้ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่ได้จะผันแปรไป
ตามราคาซื้อในแต่ละปีและช่วงเวลาการซื้อ -ขาย การปรับการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมส าหรับระบบข้าว-
กระเทียมมีโอกาสสูง เนื่องจากการใส่ปุ๋ยในปริมาณมากและปุ๋ยเคมีราคาสูง แต่มีข้อจ ากัด คือ ต้องมีการ
วิเคราะห์ดินและเกษตรกรต้องมีความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานเรื่องสูตรปุ๋ยและการค านวณปุ๋ยที่ใส่ รวมทั้ง
ต้องมีการปรับการใช้ปุ๋ยให้สอดคล้องกับสูตรปุ๋ยที่มจี าหน่ายในพ้ืนที ่

   

6. ค าน า 

การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเป็นการ
ด าเนินงานวิจัยในสภาพพ้ืนที่เกษตรกร แนวคิดของกิจกรรมวิจัย คือ เป็นงานวิจัยเชิงแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับไร่
นา หรือมีผลกระทบต่อกิจกรรมในไร่นา โดยน าผลงานที่ได้จากการวิจัยไปปรับใช้และต่อยอดภูมิปัญญาของ
เกษตรกรตามความเหมาะสมในแต่ละภูมินิเวศ การทดสอบโดยเกษตรกรเป็นผู้ด าเนินการ และโครงการเป็น
ผู้สนับสนุนแนวทางการด าเนินงานตามหลักวิชาการและปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นบางส่วนในการวิจัย   ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน คือ การศึกษาวิเคราะห์พ้ืนที่เป้าหมาย (Area Analysis) เพ่ือท าความเข้าใจสภาพพ้ืนที่ และแจง
ประเด็นปัญหาเพ่ือน าไปสู่การวางแผนงานทดสอบ โดยใช้การวิเคราะห์ระบบเกษตรนิเวศน์ (Agro-ecosystems 
Analysis) และการประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal)    แนวทางการด าเนินงานใช้
แนวทางวิจัยระบบการท าฟาร์ม (Farming Systems Research) (วิริยะ, 2528) โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกร PTD (Participatory Technology Development) (ประทีป, 2544) 

   ระบบพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงต้องลงทุนเงินสดสูงด้วย เช่น ระบบข้าว – มันฝรั่ง ,ข้าว – กระเทียม, ข้าว 
– หอมแดง,  ข้าว – หอมหัวใหญ่, ข้าว – ข้าวโพดฝักอ่อน ซึ่งลงทุนไม่ต่ ากว่า 14,000 บาท/ไร่  ส่วนระบบพืชที่ให้
ผลตอบแทนต่ าก็มีการลงทุนต่ า คือ ประมาณ 3,000 – 4,500 บาท/ไร่ เช่น ข้าว – ถั่วเหลือง, ข้าว – ถั่วลิสง   
ส าหรับข้าวเป็นพืชให้ผลตอบแทนต่ าแต่เกษตรกรยังเลือกปลูกเนื่องจากเป็นพืชที่ให้ความมั่นคงทางอาหาร (เบญจ
พรรณ และคณะ, 2547)     การปลูกพืชต่อเนื่องนอกจากเป็นการเพ่ิมผลผลิตของพ้ืนที่ปลูกในเวลาหนึ่งปีแล้วยังมี
ผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน การควบคุมวัชพืช   การควบคุมโรคแมลงศัตรูพืช   เมื่อปลูกพืชติดต่อกันหลายๆ
ฤดูดินจะถูกดูดธาตุอาหารไปมากถ้าการจัดการเรื่องปุ๋ยต่ าความอุดมสมบูรณ์ของดินจะลดลงมากตลอดจนการ
จัดการด้านการป้องกันก าจัดศัตรูพืชซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมถ้าไม่มีการจัดการที่เหมาะสม     เมื่อสมดุลของธาตุ
อาหารพืชในดินสูญเสียไปพบว่าจะส่งผลกระทบต่อพืชที่ปลูกอย่างน้อย 3 ทางด้วยกัน กล่าวคือ ก) ผลผลิตของพืช
ที่จะได้รับลดลง ข) คุณภาพของผลผลิตก็ลดลงเช่นกัน ค) ง่ายต่อการเข้าท าลายของโรคและแมลงศัตรูพืช (ปรีดา , 
2538)   
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กระเทียม เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน และศรีสะเกษ ผลผลิต
กระเทียมส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ส าหรับใช้ในครัวเรือนและในอุตสาหกรรมแปรรูป เช่นโรงงาน
น้ าพริกต่างๆ โดยร้อยละ 80 บริโภคในรูปกระเทียมสด และอีกร้อยละ 20 บริโภคในรูปแบบกระเทียมแปรรูป 
ได้แก่ กระเทียมดอง กระเทียมเจียว กระเทียมผง และกระเทียมสกัด เป็นต้น อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีการ
ส่งออกกระเทียมและผลิตภัณฑ์บ้างประมาณปีละ 500 – 1,000 ตันและมีการน าเข้ากระเทียมและผลิตภัณฑ์
ประมาณ 20,000 – 50,000 ตัน เกษตรกรในประเทศไทยนิยมปลูกกระเทียมในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม และ
เก็บเกี่ยวในเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ซึ่งผลผลิตกระเทียมของประเทศไทยจะออกมากในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 
ในการผลิตกระเทียมของประเทศไทยนั้นมีปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าคือราคากระเทียมไม่มีเสถียรภาพ เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตไม่สม่ าเสมอ หากปีไหนราคาดี ปีต่อไปเกษตรกรจะเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก ท าให้เกิดภาวะผลผลิตกระเทียม
ล้นตลาด ราคาตกต่ า นอกจากนี้แล้วการเปิดตลาดเสรีทางการค้า (FTA) ไทย-จีน เมื่อปี 2546 ก็มีผลกระทบต่อ
การผลิตกระเทียมของประเทศไทย เนื่องจากต้นทุนการผลิตกระเทียมของประเทศไทยสูงกว่า ท าให้ไม่สามารถ
แข่งขันกับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ จากปัญหาดังกล่าวท าให้เกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคา
กระเทียมตกต่ าอยู่เป็นประจ า ท าให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการต่างๆมาด าเนินการ ซึ่งรัฐต้องสูญเสียงบประมาณเป็น
จ านวนมาก ดังนั้นจึงได้ศึกษาหาแนวทางบริหารจัดการกระเทียมทั้งระบบ รวมทั้งการด าเนินการต่างๆของรัฐ เพ่ือ
เสนอแนวทางการบริหารจัดการกระเทียมท่ีมีประสิทธิภาพพ้ืนที่การเกษตร 

ในเขตภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน) เป็นที่นา 
ร้อยละ 52 .4 รองลงมาเป็นพ้ืนที่ไร่ ร้อยละ 29.6 พ้ืนที่สวนร้อยละ 18 โดยพ้ืนที่นามีมากที่สุดที่จังหวัดเชียงราย 
รองลงมา คือ พะเยา เชียงใหม่ ล าปาง แพร่ น่าน ล าพูน แม่ฮ่องสอน  ระบบการปลูกพืชในพ้ืนที่ชลประทานส่วน
ใหญ่เป็นการปลูกข้าวในฤดูนาปีเป็นหลัก แบบแผนการปลูกพืชที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่และเกษตรกรมีความ
ช านาญและทักษะในการปลูกเป็นอย่างดี โดยสภาพนามีระบบการปลูกพืชแบบต่อเนื่อง (Sequential Cropping) 
ได้แก่ ข้าว – พืชไร่ (ถ่ัวเหลือง, ถั่วเหลืองฝักสด, ถั่วลิสง, ข้าวโพดหวาน, ข้าวโพดฝักอ่อน) ข้าว – พืชผัก (กระเทียม
, มันฝรั่ง,   หอมหัวใหญ่, หอแดง, พริก)  

การปลูกข้าวในเขตภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่เน้นเพ่ือการยังชีพโดยใช้พันธุ์ กข.6 เป็นหลัก  นอกจาก
พ้ืนที่ที่ต้องการปลูกพืชฤดูแล้งเร็วขึ้นเพ่ือต้องการขายผลผลิตต้นฤดูที่มีราคาสูงกว่าฤดูปกติจึงใช้พันธุ์ สันป่าตอง 1 
หรือถ้าบางรายที่มีพ้ืนที่มากเกษตรกรจะปลูกข้าวเพ่ือขายโดยดูทิศทางราคาระหว่างข้าวเหนียวและข้าวจ้าวซึ่งส่วน
ใหญ่ข้าวจ้าวเกษตรกรปลูกพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 ส่วนข้าวเหนียวเกษตรกรใช้พันธุ์ สันป่าตอง 1  และ กข.10 ใน
พ้ืนที่ จ.แพร่  เนื่องจากให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์  กข.6 ปัญหาการผลิตส่วนใหญ่ คือ การจัดการทั้งในเรื่องของสูตรปุ๋ย
และช่วงเวลาการใส่ปุ๋ยและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์   ส่วนการปลูกพืชฤดูแล้งมีหลากหลายขึ้นอยู่กับปริมาณน้ า  
แหล่งรับซื้อผลผลิตและความคุ้นเคยของเกษตรกรตลอดจนแหล่งทุนในการผลิต  การปลูกพืชฤดูแล้งในพ้ืนที่นา
ชลประทาน จ.เชียงใหม่  เช่น  มันฝรั่ง  หอมหัวใหญ่  กระเทียม  ยาสูบ  ข้าวโพดฝักอ่อน  ข้าวโพดหวาน ตามหลัง
การปลูกข้าว เป็นการปลูกที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตสูงทั้งสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีรวมทั้งความช านาญ
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ของเกษตรกร  บางพ้ืนที่หลังการปลูกข้าวมีปัญหาเรื่องน้ าในช่วงปลายฤดูและหาแหล่งน้ าเสริมไม่ได้จะไม่สามารถ
เกบ็เกี่ยวผลผลิต หรือผลผลิตที่ได้ไม่สมบูรณ์และลีบท าให้ขายได้ราคาต่ า  ปัญหาหลักท่ีพบ คือ  

1. ต้นทุนการผลิตสูง ใช้ปัจจัยการผลิตสูงทั้งปุ๋ยเคมีและสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ต้นทุนส่วนใหญ่ คือ 
ค่าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สามารถเก็บไว้ท าพันธุ์ได้ ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี   
2. การระบาดของโรคและแมลงศัตรู ซึ่งการจัดการด้านการผลิตไม่เหมาะสม ท าให้เกิดการสะสมโรค
และแมลงอย่างต่อเนื่องและระบาดมากข้ึนจากสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนด้วย 
3. การให้ปุ๋ยเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สูตรปุ๋ย การรักษาสมดุลของธาตุอาหารในดิน
จากการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชที่มากเกินความจ าเป็น รวมทั้งขาดการปรับปรุงบ ารุงดินที่เหมาะสม  

ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าว มีผลกระทบต่อระบบการผลิตของเกษตรทั้งในด้านผลผลิตและต้นทุนการผลิต 
ดังนั้น ควรท าการทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่โดยมุ่งเพ่ิมผลผลิตหรือผลตอบแทนการผลิตในระบบการ
ปลูกพืชพ้ืนที่ข้าวเป็นพืชหลัก โดยเน้นเรื่องการจัดการปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยชีวภาพโดยดูผลค่าวิเคราะห์ดินเป็น
ตัวก าหนด  ตลอดจนทดสอบเรื่องพันธุ์ทั้งเรื่องการผลิตพันธุ์เองและทดสอบพันธุ์อายุสั้นเพ่ือแก้ปัญหาระบบการ
ปลูกพืชในพ้ืนที่ 

 

 

7. วิธีด าเนินการ     

- อุปกรณ์   

 1. เมล็ดพันธุ์  ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 กระเทียมพันธุ์พ้ืนเมือง  

 2. ปุ๋ยเคมีสูตร 16–20-0, 46–0–0, 15–15-15 และ 13–13–21 ฯลฯ 

 3. สารปรับปรุงดิน โดโลไมท์, ยิปซั่ม ฯลฯ 

 4. ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์, ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ฯลฯ 

5. สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เช่น ไซเปอร์เมทริน, แมนโคเซบ,  

อะบาเม็กติน    

  - วิธีการทดลอง  
 ในการด าเนินงานวิจัยการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตในพ้ืนที่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรร่วมด าเนินงานนั้น 
การด าเนินงานต้องยึดหลักการวิจัยระบบการท าฟาร์ม (Farming Systems Research) โดยเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกร PTD (Participatory Technology Development) ในทุกขั้นตอน   ซึ่งสามารถปรับใช้
ขั้นตอนตามความเหมาะสมได้ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การเลือกและวิเคราะห์พ้ืนที่เป้าหมาย     เพ่ือเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย  ท าความเข้าใจสภาพ
พ้ืนที่และระบบการผลิตเพ่ือแจงประเด็นปัญหาน าไปสู่การวางแผนงานวิจัยแก้ปัญหาตามประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
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ตามแหล่งผลิตพืช โดยใช้การวิเคราะห์ระบบเกษตรนิเวศน์ (Agro-ecosystems Analysis)   และ การประเมิน
สภาวะชนบทแบบเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal) 
 ขั้นตอนที่ 2  การวางแผน และ การด าเนินงานวิจัย    เป็นการวางแผนการวิจัยตามประเด็นปัญหาที่ได้
จากการวิเคราะห์ฯ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมตลอดตั้งแต่การวางแผนจนกระทั่งการด าเนินงานวิจัยการปรับใช้
เทคโนโลยีนั้นๆตามขั้นตอนที่ได้วางไว้ และสรุปผลเพื่อปรับแผนการด าเนินงานร่วมกันในปีต่อไป   
 ขั้นตอนที่ 3 การขยายผลการวิจัย   เมื่อสามารถปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแต่ละพ้ืนที่แล้ว การขยาย
ผลไปยังเกษตรกรเครือข่ายที่มีศักยภาพคล้ายกันทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจ โดยการจัดงานวันสาธิต 

วางแผนการทดลอง แบบ RCB จ านวน 2 กรรมวิธี 2 ซ้ า ด าเนินการในพ้ืนที่เกษตรกร อ.ไชยปราการ     

จ.เชียงใหม่ จ านวน 5 ราย รายละ 1 ไร่ ดังนี้ 

รายการ กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 
1. พันธุ์ข้าว 
   พันธุ์กระเทียม 

- สันป่าตอง 1 
- พ้ืนเมือง 

- สันป่าตอง 1 
- พ้ืนเมือง 

2. ปุ๋ยข้าว 
    
 
    ปุ๋ยกระเทียม 

- 16-20-0, 46-0-0 ฯลฯ 
 
 
- 46–0-0, 15-15-15, 13-13-21 ฯลฯ 

- ตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามลักษณะเนื้อ
ดิ นของกรมวิช าการเกษตร (2552 ) 
ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ PGPR ข้าว 
- ตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดินของกรมวิชาการเกษตร (2552) 

3 . ส า ร เค มี ป้ อ งกั น
ก าจัดศัตรูพืช 

- ตามค าแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตร 

- ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

 
1. ด าเนินการปลูกข้าวร่วมกับเกษตร  

กรรมวิธีที่ 1 วิธีทดสอบ คือ การใส่ปุ๋ยตามลักษณะเนื้อดิน จากค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ ของ
กรมวิชาการเกษตร (2552) ร่วมกับการใส่ปุ๋ ยชีวภาพพีจี พีอาร์  1 (Plant Growth 
Promoting Rhizobacteria 1) พันธุ์ข้าวไม่ไวแสง ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ได้แก่ 

ครั้งที่ 1 สูตร 16-16-8 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ + ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 อัตรา 0.5 กิโลกรัม  
ครั้งที่ 2 สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ 
หมายเหตุ : ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ที่ระยะปักด า และครั้งที่ 2 ที่ระยะตั้งท้อง 

กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร คือ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 หรือ สูตร 16-20-0 หลังปลูก 20-25 วัน และใส่ปุ๋ย 
16-20-0 หลังปลูก 45 วัน และใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ในระยะตั้งท้อง อัตราไม่แน่นอน (10-50 
กิโลกรัมต่อไร่) 
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2. การปลูกกระเทียมหลังการเก็บเก่ียวข้าว 
กรรมวิธีที่ 1 วิธีทดสอบ โดยใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจของกรมวิชาการ

เกษตร (2552) ดังตารางที่ 1 
กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร ใส่ปุ๋ยเคมีตามวิธีของเกษตรกร อัตราหัวพันธุ์ 100-120 กิโลกรัมต่อไร่ 

ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ย
สูตร 13-13-21 อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ 

 
ตารางที่ 1 รายละเอียดการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกระเทียม (กรมวิชาการเกษตร, 2548) 
 

รายการวิเคราะห์ อัตราปุ๋ยที่ใส่ วิธีการใส่ปุ๋ย 
1) อินทรียวัตถุ (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 ½ N+P+K หว่านให้ทั่วทั้ง
แปลงก่อนปลูก หลังจากปลูกแล้วคลุก
ด้วยฟางข้าวแล้วรดน้ าให้ชุ่ม 
ครั้งที่สอง ใส่ ½ N ที่เหลือหลังจาก
ปลูกแล้ว 30 วัน โดยวิธีหว่านให้ทั่ว
แปลง แล้วรดน้ าให้ชุ่ม อย่าให้ปุ๋ย
ตกค้างอยู่บนฟางข้าว 

2) ฟอสฟอรัส (P, มก./กก.) 

 10 
10-20 

20 

 
ปุ๋ย P2O2  15  กก./ไร่ 
ปุ๋ย P2O2  10  กก./ไร่ 
ปุ๋ย P2O2    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 

 
  วิธีปฏิบัติการทดลอง   
    เก็บตัวอย่างดินหลังจากเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวแล้วเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการธาตุอาหาร

เพ่ือก าหนดสูตรและอัตราปุ๋ยในทั้งข้าว และกระเทียม 
  หลังการเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนตุลาคม ท าการไถพรวนเตรียมแปลงปลูกกระเทียม ขนาดกว้าง 
1 - 2 เมตร ความยาวตามลักษณะพ้ืนที่ปลูก ระยะห่างระหว่างแปลง กว้าง 0.5 เมตร พ่นสารเคมีก าจัด
วัชพืชโดยพ่นคลุมดินก่อนปลูกกระเทียมและวัชพืชงอก ปลูกกระเทียมเป็นแถว โดยใช้ระยะปลูก 10 x 10 
หรือ 10 x 15 เซนติเมตร พ้ืนที่ 1 ไร่ ใช้หัวพันธุ์ 100-120 กิโลกรัม หลังปลูกใช้ฟางคลุมแปลง ดูแลก าจัด
ศัตรูพืชตามค าแนะน าและการตรวจเยี่ยมแปลงก่อนพ่นสารเคมีป้องกันก าจัด 
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 การบันทึกข้อมูล 
 1. เก็บข้อมูลทางด้านเกษตรศาสตร์ เช่น การเจริญเติบโต การระบาดของโรค แมลงศัตรูพืช และผลผลิต 
 2. การใช้ปัจจัยการผลิต (ชนิด, อัตรา และจ านวนครั้ง)  
 3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต (การไถพรวน การยกร่อง พันธุ์ การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การปลูก การใส่ปุ๋ย การพ่น

สารเคมี การเก็บเก่ียว)   
 4. บันทึกข้อมูลการผลิตข้าว กระเทียม วันปฏิบัติการต่างๆในแปลงปลูก 
 5. ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม  
  
   เวลาและสถานที่ท าการทดลอง 

เริ่มต้น  ตุลาคม 2555 สิ้นสุด กันยายน 2558 
สถานทีท่ดลอง แปลงเกษตรกรผู้ปลูกพืชในระบบข้าว-กระเทียม ในพ้ืนที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ่
จ านวน 5 ราย และ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จ านวน  5 ราย  รวม 10 ราย 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

  อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่                                                                               

  ได้คัดเลือกพ้ืนที่ทดสอบคือ บ้านหนองบัว ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  มีสภาพ

ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ประชากรของต าบลหนองบัวส่วนใหญ่ประกอบเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ท านา 

ท าสวน เลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 80 ระบบการปลูกพืชที่ส าคัญได้แก่ ข้าว-พืชผัก เกษตรกรปลูกข้าวเป็นพืชหลัก 

และใช้แหล่งน้ าชลประทานเป็นหลัก การปลูกข้าว พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ปัญหาที่

พบในการปลูกข้าวคือ การใช้ปัจจัยการผลิตที่ยังไม่เหมาะสม เช่น สูตร อัตรา และช่วงเวลาการใส่ปุ๋ย  พืชหลังนาที่

ส าคัญได้แก่ กระเทียม พันธุ์ที่ปลูกส่วนใหญ่ได้แก่ พันธุ์ พ้ืนเมือง โดยหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวในเดือนตุลาคม -

พฤศจิกายน เกษตรกรจะตัดตอซังและไถพรวนดิน ยกร่องปลูกกระเทียม พบว่า การใช้ปัจจัยการผลิตและการ

จัดการยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ปุ๋ยและสารเคมีที่ไม่ตรงกับช่วงการเจริญเติบโต ท าให้เกษตรกรมีต้นทุนการ

ผลิตกระทียมค่อนข้างสูง รวมถึงค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงานในการผลิตสูง เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตกระเทียม

ประมาณ 11,941 - 20,670 บาทต่อไร่ ค่าปัจจัยการผลิต คิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ และค่าแรงงาน คิดเป็น 40 

เปอร์เซ็นต์ คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้ความสนใจในการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือลดต้นทุนจ านวน 5 ราย 

ใช้พื้นที่รายละ 1 ไร่     

ผลการด าเนินงานในปี 2556 ได้เข้าส ารวจดูพ้ืนที่แปลงของเกษตรกรช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็น
ช่วงหลังเก็บเกี่ยวข้าว เตรียมไถพ้ืนที่แปลงเพ่ือปลูกกระเทียม ได้เก็บตัวอย่างดินในแปลงทดลองเพ่ือส่งวิเคราะห์
ธาตุอาหาร โดยน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเทียบกับตารางการใช้ปุ๋ยธาตุหลักส าหรับการผลิตกระเทียมตามค่า
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วิเคราะห์ดิน เพ่ือก าหนดสูตรและอัตราปุ๋ยของเกษตรกรแต่ละราย จากค่าการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี พบว่า 
ดินค่อนข้างเป็นด่าง pH ระหว่าง 7.0 - 7.8  ปริมาณอินทรีย์วัตถุ 0.08 - 2.51 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์สูงกว่าค่ามาตรฐาน อยู่ระหว่าง 181 - 410 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนปริมาณโพแทสเซียมต่ ากว่า
มาตรฐาน อยู ่ระหว่าง 32 - 103 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส าหรับอัตราการให้ปุ๋ยของเกษตรกรค านวณตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้ค่าสูงสุดก่อนโดยใช้ ค่า N 15 กิโลกรัมต่อไร่  ค่า P 10 กิโลกรัมต่อไร่  
และค่า K 10 กิโลกรัมต่อไร่   

เกษตรกรปลูกกระเทียมช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนธันวาคม 2555 แหล่งที่มาของหัวพันธุ์มา
จากนอกเขตพ้ืนที่อ าเภอไชยปราการ ซึ่งซื้อหัวพันธุ์มาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้อัตรา 106 - 110 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ไม่แกะกลีบ) และเก็บเกี่ยวกระเทียมช่วงกลางเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน 2556 สอบถามข้อมูลการผลิต 
ค่าแรงงาน และการใช้ปัจจัยการผลิตในการผลิตกระเทียมของเกษตรกร 

จากการทดสอบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในกระเทียม พบว่า วิธีทดสอบได้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 2,431 
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งมากกว่าวิธีของเกษตรกรที่ได้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 2,373 กิโลกรัมต่อไร่ ในด้านต้นทุนการผลิต วิธี
ทดสอบใช้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 13,900 บาทต่อไร่ ซึ่งต่ ากว่าวิธีของเกษตรกรที่ใช้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 15,897 
บาทต่อไร่ พบว่า วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีสัดส่วนค่าปัจจัยการผลิตและค่าจ้างแรงงานต่างกันคือ วิธีทดสอบคิด
เป็นค่าปัจจัยการผลิตร้อยละ 56 ค่าจ้างแรงงานร้อยละ 44 ส่วนวิธีของเกษตรกรคิดเป็นค่าปัจจัยการผลิตร้อยละ 
61 ค่าจ้างแรงงานร้อยละ 39 เมื่อค านวณต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม พบว่า วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5.72 
บาทต่อกิโลกรัม ส่วนวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 6.70 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนที่ได้หลังจ าหน่าย
ผลผลิตวิธีทดสอบได้ผลตอบแทน 24,113 บาทต่อไร่ ซึ่งได้มากกว่าวิธีของเกษตรกรคือ 20,973 บาทต่อไร่ การ
จ าหน่ายกระเทียมของเกษตรกรมีทั้งเก็บเกี่ยวในแปลงแล้วจ าหน่ายผลผลิตสดให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อ บางรายหลัง
เก็บเกี่ยวเสร็จจะน าไปแขวนตากไว้ในโรงเก็บ เพ่ือจ าหน่ายเป็นผลผลิตแห้งซึ่งจะได้ราคาที่สูงกว่าผลผลิตสด  ซึ่ง
ผลผลิตสดราคา 16 บาทต่อกิโลกรัม และผลผลิตแห้งราคา 48 บาทต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 2 – ตารางที่ 4) 

 
ตารางที่ 2 ผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ปี 2555/2556  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเกษตรกร 
ผลผลิต (กก./ไร่) 

Yield gap 
ทดสอบ เกษตรกร 

นายเขียน  ขันมะล ิ 2,899 2,597 302 
นายศรีทน   บัวลาแก้ว 2,112 1,574 538 
นายไพโรจน ์ ปันดอน 2,214 2,763     -   549 
นายสมศักดิ ์ ก๋าใจ 2,906 2,426 480 
นายประเวศน ์ บัวลาแก้ว 2,026 2,507     -   481 

เฉลี่ย 2,431.40 2,373.40  58.00 
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ตารางที่ 3 สัดส่วนการใช้ปุ๋ยและต้นทุนปุ๋ยระหว่างวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร 
 

รายชื่อเกษตรกร 
อัตรา N:P:K ที่ใช้ ต้นทุนปุ๋ย (บาท/ไร่) 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายเขียน  ขันมะล ิ 15:10:10 13:34:38 2,996 6,194 
นายศรีทน   บัวลาแก้ว 15:10:10 33:19:22 1,932 2,472 
นายไพโรจน ์ ปันดอน 15:10:10 16:15:17 2,552 2,921 
นายสมศักดิ ์ ก๋าใจ 15:10:10 12:24:32 2,939 6,055 
นายประเวศน ์ บัวลาแก้ว 15:10:10 29:22:29 2,710 4,792 

เฉลี่ย   2,625.80 4,486.80 

 
ตารางที่ 4 ต้นทุนและรายได้เฉลี่ยในการผลิตกระเทียมของเกษตรกร อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ปี 2555/2556 
 

รายชื่อเกษตรกร 
ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่) รายได ้(บาท/ไร่) ผลตอบแทน (บาท/ไร่) BCR 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายเขียน  ขันมะล ิ 16,836 20,034 46,380 41,554 29,544 21,520 1.76 1.08 
นายศรีทน   บัวลาแกว้ 10,898 11,941 33,786 25,179 22,888 13,238 2.10 1.11 
นายไพโรจน ์ ปันดอน 14,091 14,525 30,995 38,681 16,904 24,156 1.20 1.67 
นายสมศักดิ ์ ก๋าใจ 14,875 18,101 46,496 38,824 31,621 20,723 2.13 1.15 
นายประเวศน ์ บัวลาแก้ว 12,801 14,883 32,412 40,112 19,610 25,228 1.54 1.70 

เฉลี่ย 13,900.20 15,896.80 38,013.80 36,870.00 24,113.40 20,973.00 1.74   1.32 

 
 หลังจากเก็บเกี่ยวกระเทียม เกษตรกรจะท าการปลูกพืชผัก ในช่วงเดือนเมษายน–มิถุนายน พืชผักที่ปลูกมี
หลายชนิด ได้แก่ กะหล่ าปลี คื่นฉ่าย แตงกวา ผักชี ฯลฯ ส าหรับต้นทุนในการผลิตพืชผักคิดเป็นค่าปัจจัยการผลิต 
และค่าแรงงาน คือ 80 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ   
   ปี 2557 ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม–ต้นเดือนมิถุนายน เกษตรกรเริ่มหว่านเมล็ดข้าวในแปลงกล้า พันธุ์
ข้าวที่นิยมปลูก คือ ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ 10–15 กิโลกรัมต่อไร่ ถอนย้ายกล้าปลูก เมื่ออายุ
กล้า 30-32 วัน และปลูกช่วงปลายเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม ในช่วงนี้ได้เก็บบันทึกข้อมูลการผลิต ต้นทุนการผลิต 
ชนิดและอัตราของปุ๋ย สารเคมีป้องกันโรคและศัตรูพืช และสารก าจัดวัชพืช ทั้งช่วงเพาะกล้า และช่วงปลูก      
เก็บบันทึกข้อมูลผลผลิตข้าว ขนาดพ้ืนที่ที่เก็บข้อมูล 2x4 เมตร บันทึกข้อมูลจ านวนกอต่อพ้ืนที่ จ านวนต้นต่อกอ 
ปริมาณผลผลิตที่ได้ต่อพ้ืนที่ ตลอดจนความชื้นของเมล็ดข้าวที่ได้ เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนตุลาคม -
พฤศจิกายน 2556 ปริมาณผลผลิตข้าวที่ได้ วิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 880 กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีเกษตรกรได้ 
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ผลผลิตเฉลี่ย 933 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนต้นทุนการผลิตข้าวนั้น วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,858 บาทต่อไร่ 
คิดเป็นค่าแรงงานร้อยละ 83 ค่าปัจจัยการผลิตร้อยละ 17 ส่วนวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,151 บาทต่อ
ไร่ คิดเป็นค่าแรงงานร้อยละ 81 ค่าปัจจัยการผลิตร้อยละ 19 ส าหรับผลตอบแทนที่ได้ วิธีทดสอบได้ผลตอบแทน
น้อยกว่าวิธีของเกษตรกรอยู่ 13บาทต่อไร่ ในช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวนั้นได้ประสบกับปัญหาฝนตกหนักติดต่อ 
กันเป็นเวลานาน ท าให้การเก็บเกี่ยวข้าวล่าช้า และเมล็ดข้าวมีความชื้นสูง แต่ต้องรีบเก็บผลผลิต เนื่องจากต้อง  
เตรียมแปลงเพื่อปลูกกระเทียมต่อไป (ตารางท่ี 5) 

ตารางที่ 5 ผลผลิต ต้นทุนและรายได้เฉลี่ยการผลิตข้าวของเกษตรกร ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่         
ปี 2556 

 

รายชื่อเกษตรกร 
ผลผลิต (กก./ไร่) ต้นทุน (บาท/ไร่) รายได ้(บาท/ไร่) ผลตอบแทน (บาท/ไร่) BCR 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายเขียน  ขันมะล ิ 960 879 4,608 4,460 7,680 7,032 3,072 2,572 0.67 0.57 
นายศรีทน   บัวลาแกว้ 841 888 5,201 6,238 6,728 7,104 1,527 866 0.29 0.14 
นายไพโรจน ์ ปันดอน 934 1,075 5,448 5,782 7,472 8,600 2,024 2,818 0.37 0.49 
นายสมศักดิ ์ ก๋าใจ 833 886 4,840 5,299 6,664 7,088 1,824 1,789 0.37 0.34 
นายประเวศน ์ บัวลาแก้ว 830 935 4,192 3,978 6,640 7,480 2,448 3,502 0.58 0.88 

เฉลี่ย 879.80 932.60 4,857.80 5,151.40 7,036.80 7,460.80 2,179.00 2,309.40 0.45 0.45 

 

เกษตรกรเริ่มปลูกกระเทียมในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 ส าหรับวิธีทดสอบคือ อัตราการ
ให้ปุ๋ยที่ได้ค านวณตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ดังตารางที่ 6 และน าปุ๋ยตามที่ค านวณได้แจกจ่ายให้
เกษตรกร เพ่ือด าเนินการทดสอบในแปลงของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 6 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับกระเทียมของกรมวิชาการเกษตร (2552) 

ชื่อเกษตรกร pH เนื้อดิน 
ปริมาณธาตุอาหาร การใส่ปุ๋ย (กก./ไร่) 

OM P2O5 K2O N P2O5 K2O 
นายเขียน  ขันมะล ิ 7.7 ร่วนปนทราย 1.94 358 77 10 5 5 
นายศรีทน   บัวลาแก้ว 7.8 ร่วนปนทราย 2.12 298 128 10 5 5 
นายไพโรจน ์ ปันดอน 7.0 ร่วนปนทราย 2.01 335 53 10 5 10 
นายสมศักดิ ์ ก๋าใจ 8.0 ร่วนปนทราย 2.01 471 122 10 5 5 
นายประเวศน ์ บัวลาแก้ว 7.9 ร่วนปนทราย 2.18 307 87 10 5 5 

หมายเหตุ : ค่า pH ดินมีค่าค่อนข้างสูง อาจเนื่องจาก เกษตรกรมีการใช้ปูนขาว หรือโดโลไมท์ในการปรับสภาพดิน โดย
ใส่ทุกปี หรือปีเว้นป ี

 

เกษตรกรปลูกกระเทียมพันธุ์พ้ืนเมือง ส่วนใหญ่ซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ 
106 - 120 กิโลกรัม/ไร่ (ไม่แกะกลีบ) และเริ่มเก็บเกี่ยวกระเทียมในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2557 อายุการเก็บ



11 

 

เกี่ยว 110-130 วัน ผลผลิตกระเทียมที่ได้ วิธีทดสอบได้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3,976 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งน้อยกว่าวิธีของ
เกษตรกรที่ได้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 4,193 กิโลกรัมต่อไร่ ในด้านต้นทุนการผลิต วิธีทดสอบใช้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
23,229 บาทต่อไร่ ซึ่งต่ ากว่าวิธีของเกษตรกรที่ใช้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 25,349 บาทต่อไร่ พบว่า วิธีทดสอบและวิธี
เกษตรกรมีสัดส่วนค่าปัจจัยการผลิตและค่าจ้างแรงงานต่างกันคือ วิธีทดสอบคิดเป็นค่าปัจจัยการผลิตร้อยละ 54 
ค่าจ้างแรงงานร้อยละ 46 ส่วนวิธีของเกษตรกรคิดเป็นค่าปัจจัยการผลิตร้อยละ 60 ค่าจ้างแรงงานร้อยละ 40 เมื่อ
ค านวณต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม พบว่า วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5.84 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนวิธีเกษตรกร
มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 6.04 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนที่ได้หลังจ าหน่ายผลผลิตวิธีทดสอบได้ผลตอบแทน 
40,387 บาทต่อไร่ ซึ่งได้น้อยกว่าวิธีของเกษตรกรคือ 41,739 บาทต่อไร่ รูปแบบการจ าหน่ายผลผลิตมี 2 ลักษณะ
คือ เก็บเกี่ยวจากแปลงแล้วขายเลย (ราคาผลผลิตสด ประมาณ 16-17 บาทต่อกิโลกรัม) และหลังเก็บเกี่ยวจะมัด
และน าไปแขวนผึ่งในโรงเก็บเพ่ือรอจ าหน่าย (ราคาผลผลิตแห้ง ประมาณ 28-32 บาทต่อกิโลกรัม) ปริมาณผลผลิต 
ต้นทุนและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ดังแสดงตารางที่ 7-ตารางที่ 9 
ตารางที่ 7 ผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ปี 2556/2557  
 
 
 
 
 
 
 
  
 ตารางที่ 8 สัดส่วนการใช้ปุ๋ยและต้นทุนปุ๋ยการผลิตกระเทียมระหว่างวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร 
 

รายชื่อเกษตรกร 
อัตรา N:P:K ที่ใช้ ต้นทุนปุ๋ย (บาท/ไร่) 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายเขียน  ขันมะล ิ 10:5:5 20:23:23 1,210 3,147 
นายศรีทน   บัวลาแก้ว 10:5:5 35:20:26 1,984 3,412 
นายไพโรจน ์ ปันดอน 10:5:10 18:16:18 2,120 2,642 
นายสมศักดิ ์ ก๋าใจ 10:5:5 16:30:32 2,693 4,672 
นายประเวศน ์ บัวลาแก้ว 10:5:5 30:25:35 1,043 2,949 

เฉลี่ย 1,810 3,364 

 
 
 

ชื่อเกษตรกร 
ผลผลิต (กก./ไร่) 

Yield gap 
ทดสอบ เกษตรกร 

นายเขียน  ขันมะล ิ 4,000 2,944 1,056 
นายศรีทน   บัวลาแก้ว 4,228 5,066 - 838 
นายไพโรจน ์ ปันดอน 4,190 5,178 - 988 
นายสมศักดิ ์ ก๋าใจ 3,907 4,095 - 188 
นายประเวศน ์ บัวลาแก้ว 3,555 3,682 - 127 

เฉลี่ย 3,976 4,193 - 217 
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ตารางที่ 9 ต้นทุนและรายได้เฉลี่ยในการผลิตกระเทียมของเกษตรกร อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ปี 2556/2557 
 

รายชื่อเกษตรกร 
ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่) รายได ้(บาท/ไร่) ผลตอบแทน (บาท/ไร่) BCR 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายเขียน  ขันมะลิ 24,516 25,357 64,000 47,104 39,484 21,747 1.61 0.86 
นายศรีทน   บัวลาแกว้ 21,149 25,310 67,648 81,056 46,499 55,746 2.20 2.21 
นายไพโรจน ์ ปันดอน 24,606 26,431 67,040 82,848 42,434 56,417 1.73 2.14 
นายสมศักดิ ์ ก๋าใจ 26,537 28,996 62,512 65,520 35,975 36,524 1.36 1.26 
นายประเวศน ์ บัวลาแก้ว 19,335 20,652 56,880 58,912 37,545 38,260 1.95 1.86 

เฉลี่ย 23,229 25,349 63,616 67,088 40,387 41,739 1.74 1.65 

 
หลังจากเก็บเก่ียวกระเทียมแล้ว ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน เกษตรกรจะปลูกพืชผัก โดยใช้แปลงต่อ

จากปลูกกระเทียม มีการจ้างแรงงานในส่วนของการเตรียมแปลง (การขุดหลุมปลูก, ปลูก) ส าหรับปุ๋ยและสารเคมี
ป้องกันก าจัดโรคและแมลงที่ใช้ในการผลิตใช้ปริมาณค่อนข้างน้อย พืชผักที่ปลูกมีหลายชนิด ได้แก่ กะหล่ าปลี   
คื่นฉ่าย แตงกวา และผักชี ส าหรับต้นทุนในการผลิตพืชผัก คิดเป็นค่าปัจจัยการผลิต  และค่าแรงงานร้อยละ 80 
และ 20 ตามล าดับ การจ าหน่ายผลผลิตพืชผักที่ได้ จ าหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางโดยการคิดราคาเหมาผลผลิต  
ต่อไร่ และมีบางส่วนที่เกษตรกรจ าหน่ายเป็นราคาต่อกิโลกรัมให้กับพ่อค้าผักในตลาด 

เมื่อคิดรายได้และผลตอบแทนของการผลิตพืชของเกษตรกรทั้งระบบ(ข้าว -กระเทียม)ต่อปีนั้น  พบว่า วิธี
ทดสอบมีต้นทุนการผลิต 28,087 บาทต่อไร่ต่อปี และมีรายได้ 70,653 บาทต่อไร่ต่อปี ส่วนวิธีเกษตรกรมีต้นทุน
การผลิต 30,500 บาทต่อไร่ต่อปี และมีรายได้ 74,549 บาทต่อไร่ต่อปี เมื่อน ามาคิดผลตอบแทนการผลิตที่ได้วิธี
ทดสอบได้ผลตอบแทน 42,566 บาทต่อไร่ต่อปี วิธีเกษตรกรได้ผลตอบแทน 31,983 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งวิธีทดสอบ
มีผลตอบแทนมากกว่าวิธีของเกษตรกร 10,573 บาทต่อไร่ต่อปี  สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่า วิธี
ทดสอบมีค่า BCR เท่ากับ 1.52 วิธีเกษตรกรมีค่า BCR เท่ากับ 1.05 ซึ่งทั้ง 2 กรรมวิธีมีค่า BCR มากกว่า 1 แสดง
ว่ามีรายได้มากกว่าระหว่างกิจกรรมที่มีก าไรและมีความเสี่ยง มีความเสี่ยงน้อยสมควรท าการผลิตได้ (ตารางที่ 10 ) 
 
ตารางที ่10 สรุปข้อมูลการผลิตข้าว-กระเทียม อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ปี 2556/2557  

ชนิดพืช ผลผลิต (กก./ไร่) รายได ้(บาท/ไร่) ต้นทุน (บาท/ไร่) ผลตอบแทน (บาท/ไร่) BCR 
ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

ข้าว 880 933 7,037 7,461 4,858 5,151 2,179 2,309 0.45 0.45 
กระเทียม 3,976 4,193 63,616 67,088 23,229 25,349 40,387 41,739 1.74 1.65 

รวม 70,653 74,549 28,087 30,500 42,566 44,048 1.52 1.05 

   
  ปี 2558 เกษตรกรหว่านเมล็ดข้าวในแปลงเพาะกล้าเพ่ือเตรียมต้นกล้าข้าว ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึง 
ต้นเดือนมิถุนายน 2557 พันธุ์ข้าวที่ปลูกคือ ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ 10–13 กิโลกรัมต่อไร่  
และถอนย้ายกล้าข้าวปลูก เมื่ออายุกล้า 30-40 วัน ปลูกข้าวช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2557 และเก็บเกี่ยวช่วงปลาย
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เดือนตุลาคม 2557 ซึ่งมีอายุเก็บเกี่ยว 102 – 117 วัน ได้บันทึกข้อมูลการผลิต ชนิดและอัตราของปุ๋ยและสารเคมี
ที่ใช้ทั้งในช่วงเพาะกล้าและช่วงปลูกดูแลรักษาแปลง เก็บบันทึกข้อมูลผลผลิต โดยเก็บเกี่ยวในพ้ืนที่ขนาด  2 x 4 
เมตร 

 จากการทดสอบการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพในการผลิตข้าว พบว่า วิธีทดสอบได้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 
1,500 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งมากกว่าวิธีของเกษตรกรที่ได้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 1,301 กิโลกรัมต่อไร่  ในด้านต้นทุนการ
ผลิต วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,125 บาทต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าวิธีของเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,090 
บาทต่อไร่ พบว่า วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีสัดส่วนค่าปัจจัยการผลิตและค่าจ้างแรงงานต่างกันคือ วิธีทดสอบคิด
เป็นค่าปัจจัยการผลิตร้อยละ 15 ค่าจ้างแรงงานร้อยละ 85 ส่วนวิธีของเกษตรกรคิดเป็นค่าปัจจัยการผลิตร้อยละ  
14 ค่าจ้างแรงงานร้อยละ 86 เมื่อค านวณราคาขายที่เกษตรกรขายได้คือ ราคา 7.50-8.00 บาทต่อกิโลกรัม พบว่า 
วิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 11,612 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 10,068 บาทต่อไร่ ส าหรับต้นทุนการ
ผลิตต่อกิโลกรัม วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิต 3.42 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิต 3.91 บาท
ต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนที่ได้หลังจ าหน่ายผลผลิตวิธีทดสอบได้ผลตอบแทน 6,487 บาทต่อไร่ ซึ่งได้มากกว่าวิธีของ
เกษตรกรคือ 4,978 บาทต่อไร่ ผลผลิตข้าวที่ได้เกษตรกรจะแบ่งจ าหน่ายและเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนบางส่วน 
ข้อมูลผลผลิตข้าวที่ได้ตามวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร และต้นทุนการผลิต ดังตารางที่ 11 
 
 
ตารางที่ 11 ข้อมูลผลผลิต ต้นทุนและรายได้เฉลี่ยการผลิตข้าวของเกษตรกร ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ          
              จ. เชียงใหม่ ปี 2557 

รายชื่อเกษตรกร ผลผลิต (กก./ไร่) ต้นทุนการผลิต(บาท/ไร่) รายได ้(บาท/ไร่) ผลตอบแทน (บาท/ไร่) BCR 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายเขียน  ขันมะลิ 1,920 1,600 4,688 4,714 15,552 12,960 10,864 8,246 2.32 1.75 
นายศรีทน   บัวลาแกว้ 1,533 1,400 5,781 5,621 11,500 10,500 5,719 4,879 0.99 0.87 
นายไพโรจน ์ ปันดอน 1,320 1,160 5,585 5,680 10,560 9,280 4,975 3,600 0.89 0.64 
นายสมศักดิ ์ ก๋าใจ 1,273 1,373 4,642 4,527 9,550 10,300 4,908 5,773 1.06 1.28 
นายประเวศน ์ บัวลาแก้ว 1,453 973 4,929 4,909 10,900 7,300 5,971 2,391 1.22 0.49 

เฉลี่ย 1,499.80 1,301.20 5,125.00 5,090.20 11,612.40 10,068.00 6,487.40 4,977.80 1.30 1.01 

 
หลังเก็บเกี่ยวข้าว เกษตรกรจะเริ่มปลูกกระเทียม ส าหรับวิธีทดสอบคือ อัตราการให้ปุ๋ยที่ค านวณได้ตาม

ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (ตารางที่ 12) และน าปุ๋ยตามที่ค านวณได้แจกจ่ายให้เกษตรกร เพ่ือด าเนินการ
ทดสอบในแปลงของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 12 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับกระเทียมของกรมวิชาการเกษตร (2552) 
 



14 

 

ชื่อเกษตรกร pH เนื้อดิน 
ปริมาณธาตุอาหาร การใส่ปุ๋ย (กก./ไร่) 

OM P2O5 K2O N P2O5 K2O 
นายเขียน  ขันมะล ิ 7.7 ร่วนปนทราย 1.71 289 67 10 5 5 
นายศรีทน   บัวลาแก้ว 7.7 ร่วนปนทราย 2.38 318 130 10 5 5 
นายไพโรจน ์ ปันดอน 7.9 ร่วนปนทราย 2.24 289 67 10 5 5 
นายสมศักดิ ์ ก๋าใจ 7.8 ร่วนปนทราย 2.28 375 132 10 5 5 
นายประเวศน ์ บัวลาแก้ว 7.8 ร่วนปนทราย 2.24 239 78 10 5 5 

หมายเหตุ : ค่า pH ดินมีค่าค่อนข้างสูง อาจเนื่องจาก เกษตรกรมีการใช้ปูนขาว หรือโดโลไมท์ในการปรับสภาพดิน โดย
ใส่ทุกปี หรือปีเว้นป ี

 

ปลูกกระเทียมในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 อัตราหัวพันธุ์ที่ใช้ 106 - 120 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ไม่แกะกลีบ) และเริ่มเก็บเกี่ยวกระเทียมช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน 2558 อายุการเก็บเกี่ยว 110-
130 วัน ในช่วงการเจริญเติบโตหลังจากปลูก มีฝนตกหนักระยะหนึ่ง เกษตรกรบางรายพบการระบาดของโรคใบ
แห้งในแปลงคือ ใบมีอาการแห้ง ใบเหลืองเกือบทั้งต้น  หัวกระเทียมที่ได้มีขนาดเล็กกว่าปกติ ผลผลิตกระเทียมที่ได้ 
วิธีทดสอบได้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3,331 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งน้อยกว่าวิธีของเกษตรกรที่ได้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3,720 
กิโลกรัมต่อไร่  ในด้านต้นทุนการผลิต วิธีทดสอบใช้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 11,533 บาทต่อไร่ ซึ่งต่ ากว่าวิธีของ
เกษตรกรที่ใช้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 13,499 บาทต่อไร่ พบว่า ค านวณต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม พบว่า วิธีทดสอบมี
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3.46 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3.63 บาทต่อกิโลกรัม 
ผลตอบแทนที่ได้หลังจ าหน่ายผลผลิตวิธีทดสอบได้ผลตอบแทน 27,243 บาทต่อไร่ ซึ่งได้น้อยกว่าวิธีของเกษตรกร
คือ 30,556 บาทต่อไร่ รูปแบบการจ าหน่ายผลผลิตมี 2 ลักษณะคือ เก็บเกี่ยวจากแปลงแล้วขายเลย (ราคาผลผลิต
สด ประมาณ 11-12 บาทต่อกิโลกรัม) และหลังเก็บเกี่ยวจะมัดและน าไปแขวนผึ่งในโรงเก็บเพ่ือรอจ าหน่าย (ราคา
ผลผลิตแห้ง ประมาณ 20-25 บาทต่อกิโลกรัม) ปริมาณผลผลิต ต้นทุนและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ดัง
แสดงตารางที่ 13-ตารางที่ 15 

 
ตารางที่ 13 ผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ปี 2557/2558 
 

ชื่อเกษตรกร 
ผลผลิตสด (กก./ไร่) ผลผลิตแห้ง (กก./ไร่) Yield gap  

 ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายเขียน  ขันมะล ิ 3,141 3,690 1,225 1,440 - 549 
นายศรีทน   บัวลาแก้ว 3,759 3,395 1,404 1,266 364 
นายไพโรจน ์ ปันดอน 2,133 3,231 732 1,097 - 1,098 
นายสมศักดิ ์ ก๋าใจ 3,855 4,218 1,456 1,687 - 363 
นายประเวศน ์ บัวลาแก้ว 3,765 4,067 1,445 1,424 - 302 

เฉลี่ย 3,330 3,720 1,252 1,382 - 389 
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หมายเหตุ : - แปลงนายไพโรจน์  ปันดอน พบการระบาดของโรคใบแห้งมากกว่าแปลงรายอื่น และระบาดมากในพ้ืนท่ีที่เป็นแปลง
ทดสอบ ผลผลิตกระเทียมที่ได้หัวมีขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ ่

 
 ตารางที่ 14 สัดส่วนการใช้ปุ๋ยและต้นทุนปุ๋ยการผลิตกระเทียมระหว่างวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร 
 

รายชื่อเกษตรกร 
อัตรา N:P:K ที่ใช้ ต้นทุนปุ๋ย (บาท/ไร่) 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายเขียน  ขันมะล ิ 10:5:5 20:23:23 1,009 2,737 
นายศรีทน   บัวลาแก้ว 10:5:5 42:22:29 2,036 4,403 
นายไพโรจน ์ ปันดอน 10:5:5 20:16:18 1,093 2,444 
นายสมศักดิ ์ ก๋าใจ 10:5:5 20:30:32 2,393 4,872 
นายประเวศน ์ บัวลาแก้ว 10:5:5 32:27:35 1,043 2,949 

เฉลี่ย   1,514 3,481 

 
 
 
 
ตารางที่ 15 ต้นทุนและรายได้เฉลี่ยการผลิตกระเทียมของเกษตรกร อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ปี 2557/2558 
 

รายชื่อเกษตรกร 
ต้นทุนการผลิต(บาท/ไร่) รายได้ (บาท/ไร่) ผลตอบแทน (บาท/ไร่) BCR 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายเขียน  ขันมะล ิ 10,988 12,715 34,555 40,591 23,568 27,876 2.15 2.20 
นายศรีทน   บัวลาแก้ว 10,548 12,915 44,935 40,523 34,387 27,608 3.26 2.14 
นายไพโรจน ์ ปันดอน 12,216 13,566 20,800 38,769 8,583 25,203 0.71 1.86 
นายสมศักดิ ์ ก๋าใจ 12,380 14,859 47,337 54,822 34,958 39,963 2.83 2.69 
นายประเวศน ์ บัวลาแก้ว 11,535 13,441 46,253 45,571 34,718 32,130 3.01 2.39 

เฉลี่ย 11,533 13,499 38,776 44,055 27,242 30,556 2.40 2.26 
หมายเหตุ : ราคาจ าหน่ายกระเทยีมสด 12 บาทต่อกิโลกรัม 

   ราคาจ าหน่ายกระเทียมแห้ง 32 บาทต่อกิโลกรมั 
 

หลังจากเก็บเกี่ยวกระเทียมแล้ว เกษตรกรจะปลูกพืชผัก ในช่วงปลายเดือนเมษายน – มิถุนายน พืชผักที่
ปลูกมีหลายชนิด ได้แก่ กะหล่ าปลี คื่นช่าย แตงกวา และผักชี ผักที่เกษตรกรปลูกมากที่สุดคือ กะหล่ าปลี อัตรา
เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ 50 กรัมต่อไร่ มีอายุการเก็บเกี่ยว 55-60 วัน ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,147 บาทต่อไร่ ต้นทุนส่วน
ใหญ่เป็นค่าปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง สารก าจัดวัชพืช) ร้อยละ 53 และ
ค่าแรงงาน (เตรียมแปลง จ้างปลูก ก าจัดวัชพืช) ถึงร้อยละ 47 การจ าหน่ายผักของเกษตรกรจะขายเหมาสวน 
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ราคา 6,500-10,000 บาทต่อไร่ มีรายได้จากการผลิตผักเฉลี่ย 7,115 บาทต่อไร่ เมื่อค านวณผลตอบแทนที่ได้จาก
การผลิตผัก เกษตรกรได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 1,968 บาทต่อไร่   

เมื่อคิดรายได้และผลตอบแทนของการผลิตพืชของเกษตรกรทั้งระบบ(ข้าว -กระเทียม)ต่อปีนั้น  พบว่า วิธี
ทดสอบมีต้นทุนการผลิต 16,658 บาทต่อไร่ต่อปี และมีรายได้ 50,388 บาทต่อไร่ต่อปี ส่วนวิธีเกษตรกรมีต้นทุน
การผลิต 18,589 บาทต่อไร่ต่อปี และมีรายได้ 54,123 บาทต่อไร่ต่อปี เมื่อน ามาคิดผลตอบแทนการผลิตที่ได้วิธี
ทดสอบได้ผลตอบแทน 33,730 บาทต่อไร่ต่อปี วิธีเกษตรกรได้ผลตอบแทน 35,534 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งวิธีทดสอบ
มีผลตอบแทนน้อยกว่าวิธีของเกษตรกร 1,804 บาทต่อไร่ต่อปี  สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่า วิธี
ทดสอบมีค่า BCR เท่ากับ 2.02 และวิธีเกษตรกรมีค่า BCR เท่ากับ 1.91 ซึ่งทั้ง 2 กรรมวิธีมีค่า BCR มากกว่า 1 
แสดงว่ามีรายได้มากกว่าระหว่างกิจกรรมที่มีก าไรและมีความเสี่ยง มีความเสี่ยงน้อยสมควรท าการผลิตได้ (ตารางที่ 
16 ) 

 
 

ตารางที่ 16 สรุปข้อมูลการผลิตข้าว-กระเทียมปี 2557/2558 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
 

ชนิดพืช ผลผลิต (กก./ไร่) รายได ้(บาท/ไร่) ต้นทุน (บาท/ไร่) ผลตอบแทน (บาท/ไร่) BCR 
ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

ข้าว 1,500 1,301 11,612 10,068 5,125 5,090 6,487 4,978 1.27 0.98 
กระเทียม 3,331 3,720 38,776 44,055 11,533 13,499 27,243 30,556 2.37 2.27 

รวม 50,388 54,123 16,658 18,589 33,730 35,534 2.02 1.91 

 

จากการด าเนินงานทดสอบร่วมกับเกษตรกร ได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่ร่วมทดสอบ
เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยตามค าแนะน าทั้งการผลิตข้าวและผลิตกระเทียม โดยสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกร
ผู้ร่วมท าการทดสอบจ านวน 7 ราย ในพ้ืนที่ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกรมี
ระบบการผลิตพืชคือ ข้าว-กระเทียม-พืชผัก ร้อยละ 100 เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยส าหรับการผลิตข้าวที่น าไป
ทดสอบคือ การใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะของเนื้อดิน (ปุ๋ยสูตร 16-8-8 และ 46-0-0) ร่วมกับการใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 
1 เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 57 และ 71 ตามล าดับ ส่วนเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยส าหรับ
การผลิตกระเทียมที่น าไปทดสอบคือ อัตราปุ๋ยที่ใช้ตามสัดส่วนของปุ๋ยที่ได้จากค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินร่วมกับ
การใช้ปุ๋ยละลายฟอสเฟต เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 43 จากการสอบถามความพึงพอใจ
ของเกษตรกรถึงการน าเทคโนโลยีด้านการจัดการปุ๋ยไปปรับใช้ในการปฏิบัติในแปลงของเกษตรกรหรือไม่นั้น 
เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับปานกลางร้อยละ 50 ซึ่งจะน าเทคโนโลยีบางส่วนไปประยุกต์ใช้กับวิธีของตน  
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อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

  ได้คัดเลือกพ้ืนที่ทดสอบ บ้านม่วงค า ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  มีสภาพภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์ ระบบการปลูกพืช

ที่ส าคัญได้แก่ ข้าว-ข้าว  ข้าว-พืชผัก ข้าว-ถั่วเหลือง  เกษตรกรปลูกข้าวเป็นพืชหลัก แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญคือ

แม่น้ าปิงโดยมีระบบคลองส่งน้ าชลประทาน การปลูกข้าว พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 

ปัญหาที่พบในการปลูกข้าวคือ การใช้ปัจจัยการผลิตที่ยังไม่เหมาะสม เช่น สูตร อัตรา และช่วงเวลาการใส่ปุ๋ย  พืช

หลังนาที่ส าคัญได้แก่ กระเทียม พันธุ์ที่ปลูกส่วนใหญ่ได้แก่ พันธุ์พ้ืนเมือง โดยหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวในเดือนตุลาคม-

พฤศจิกายน เกษตรกรจะตัดตอซัง ยกร่อง ไถพรวนดินปลูกกระเทียม พบว่า การใช้ปัจจัยการผลิตและการจัดการ

ยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ปุ๋ยเคมีอัตราสูง (200-250 กิโลกรัมต่อไร่สูง)และการใช้สารเคมีที่ไม่ตรงกับช่วงการ

เจริญเติบโต ท าให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตกระทียมค่อนข้างสูง รวมถึงค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงานในการผลิตสูง 

(ต้นทุนการผลิตกระเทียมประมาณ 22,855 บาท/ไร่  ค่าปัจจัยการผลิต 11,018  บาท คิดเป็นร้อยละ 48.21  

ค่าแรงงาน 11,837บาท คิดเป็นร้อยละ 51.79 ) คัดเลือกเกษตรกรเพ่ือร่วมด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิต

เพ่ือลดต้นทุนจ านวน 5 ราย พ้ืนที่ 5 ไร่     

ผลการด าเนินงานปี 2556  

วางแผนการด าเนินงานร่วมกับเกษตรกรที่ร่วมทดสอบ เกษตรกรท าการปลูกกระเทียมเรียบร้อยแล้วในช่วง

กลางเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยใช้พันธุ์จากแหล่งปลูกนอกพ้ืนที่(จ.ล าปาง,จ.แม่ฮ่องสอน,อ.ดอย

สะเก็ด จ.เชียงใหม่) อัตรา 120-200 กิโลกรัม/ไร่ (ยังไม่แกะกลีบ)  ท าแผนผังแปลงและจับพิกัด เก็บตัวอย่างดิน

หลังเก็บเกี่ยวกระเทียมเพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหารพบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 6.2-7.0 ปริมาณ

อินทรียวัตถุ 2.44-3.78 เปอร์เซ็นต์  ค่า P2O5 อยู่ระหว่าง 6-157 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ค่า K2O อยู่ระหว่าง 108-

204  มิลลิกรัม/กิโลกรัม   เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตข้าว,กระเทียม,พืชผัก(เช่นผักกวางตุ้ง) (หมายเหตุ เกษตรกร

ได้เปลี่ยนพืชหลังกระเทียมจากข้าวโพดหวานเป็นพืชผัก/ข้าว) ท าการเก็บข้อมูลการผลิตกระเทียมโดยการสุ่มเก็บ

ตัวอย่าง   พบว่าผลิตสดเฉลี่ย 4,355 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตกระเทียมแห้งเมื่อแขวนผึ่งลมหลังเก็บเกี่ยว 30 วัน 

น้ าหนักเฉลี่ย 1,662 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นน้ าหนักสูญเสียร้อยละ 61.84  มีรายได้เฉลี่ย 42,872 บาท/ไร่ (ราคา

ผลผลิตแห้ง 50บาท/กิโลกรัม)       
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ผลการด าเนินงานปี 2557  

ปลูกข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1  ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2556 และท าการใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ร่วมกับ พี

จีพีอาร์-วัน (ส าหรับข้าว)และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต หลังปักด าข้าว 10 -15 วัน   ระยะข้าวตั้งท้องใส่ปุ๋ยสูตร 

46-0-0 อัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวช่วงต้นเดือนตุลาคม 2556    พบว่ากรรมวิธีทดสอบ

ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 781 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้เฉลี่ย 10,672 บาทต่อไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 4,830 บาทต่อไร่ และ

ผลตอบแทนเฉลี่ย 5,842 บาทต่อไร่   กรรรมวิธีเกษตรกร ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 748 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้เฉลี่ย 

10,228 บาทต่อไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 5,298 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนเฉลี่ย 4,930 บาทต่อไร่   ซึ่งกรรมวิธี

ทดสอบมีรายได้สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 912 บาทต่อไร่  คิดเป็นร้อยละ 8.47    และมีข้อสังเกตว่าผลตอบแทน

ของนายสวัสดิ์ คองเลิศ ติดลบเพราะต้นทุนปุ๋ยสูงและผลผลิตค่อนข้างต่ าเนื่องจากฝนตกก่อนเก็บเกี่ยวและมีแมลง

ศัตรูพืช(แมลงหล่า) ระบาดสังเกตจากการพบตัวเต็มวัยและเมล็ดข้าวลีบจ านวนมากในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต (ตาราง

ที1่7-18)  

ตารางที่ 17 ผลผลิต รายได้ ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนข้าวของเกษตรกร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ปี 2556 

รายชื่อเกษตรกร 
ผลผลิต  

(กโิลกรัม/ไร่) 
รายได ้ 

(บาท/ไร่) 
ต้นทุนการผลิต 

(บาท/ไร่) 
ผลตอบแทน  
(บาท/ไร่) 

BCR 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายสุรพล บุญปั๋น 957 943 13,398 13,202 3,729 3,820 9,669 9,382 2.59 2.46 
นายอนันทพงษ ์เขียวชอุ่ม 762 682 9,906 8,866 4,845 4,793 5,061 4,073 1.04 0.85 
นายสวัสดิ์ คองเลิศ 496 460 7,043 6,532 5,524 7,423 1,519 -891 1.27 -0.12 
นายประเสริฐ โพธ ิ 953 944 12,694 12,574 4,865 5,028 7,828 7,546 1.61 1.50 
นายอินค า ศรีวิชัย 737 712 10,318 9,968 5,187 5,428 5,131 4,540 0.99 0.84 

เฉลี่ย 781 748 10,672 10,228 4,830 5,298 5,842 4,930 1.21 0.93 

 

ตารางที ่18  ผลผลิต รายได้ ต้นทุน  ผลตอบแทนข้าวปี 2557 

รายการ วิธทีดสอบ เกษตรกร ผลต่าง 
ผลผลติ (กิโลกรมั/ไร่) 781 748 33 
รายได ้(บาท/ไร่) 10,672 10,228 444 

ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่) 4,830 5,298 468 

ผลตอบแทน (บาท/ไร่) 5,842 4,930 912 

ราคาขาย (บาท/กก.) 13.70 13.70  

ตารางที ่19 อัตราการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับกระเทียมของกรมวิชาการเกษตร 2552  
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               ชื่อเกษตรกร pH เนื้อดิน 
ปริมาณธาตุอาหาร การใส่ปุ๋ย (กก./ไร่) 

OM P2O5 K2O N P2O5 K2O 
นายสุรพล บุญปั๋น 6.1 ร่วนปนทราย 2.61 37 81 10 5 5 
นายอนันทพงษ์ เขียวชอุ่ม 6.7 ร่วนปนทราย 2.78 65 92 10 5 5 
นายสวัสดิ์ คองเลิศ 6.5 ร่วนปนทราย 3.28 50 81 10 5 5 
นายประเสริฐ โพธ ิ 6.3 ร่วนปนทราย 3.18 70 136 10 5 5 
นายอินค า ศรีวิชัย 6.9 ร่วนปนทราย 2.41 74 133 10 5 5 

หมายเหตุ : ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพ้ืนก่อนปลูก และหลังปลูกใส่ปุ๋ยครั้งแรกอายุ 20-25วัน ส่วนที่เหลือแบ่งใส่               

3-4 ครั้ง ทุก 15-20 วัน  

ปลูกกระเทียมในช่วงปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 และเก็บเกี่ยวผลผลิตกระเทียมตั้งแต่

กลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนมีนาคม  2557   และแขวนผึ่งในโรงเรือนเพ่ือชั่งน้ าหนักผลผลิตแห้ง   วิ เคราะห์

ข้อมูลผลผลิตกระเทียมกรรมวิธีทดสอบพบว่า น้ าหนักสดเฉลี่ย 4,726 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักแห้งเฉลี่ย 1,975 

กิโลกรัมต่อไร่) น้ าหนักแห้งเหลือคิดเป็นร้อยละ 41.46  กรรมวิธีเกษตรกรพบว่าน้ าหนักสดเฉลี่ย 4,716 กิโลกรัม

ต่อไร่ น้ าหนักแห้งเฉลี่ย 1,924 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักแห้งเหลือร้อยละ 40.88 (ตารางท่ี 20)   

ตารางที ่20 ผลผลิตกระเทียมสด แห้ง (กิโลกรัมต่อไร่) ร้อยละของน้ าหนักแห้ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   
                ปี 2556/2557  

รายชื่อเกษตรกร 
ผลผลิตสด 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
ผลผลิตแห้ง 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
ร้อยละของน้ าหนักแห้ง 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายสุรพล บุญปั๋น 5,972 5,764 2,287 2,296 38.29    40.13 
นายอนันทพงษ ์เขียวชอุ่ม 4,653 4,876 2,210 1,908 44.60 39.06 
นายสวัสดิ์ คองเลิศ 4,977 4,651 2,001 2,063 40.21 44.37 
นายประเสริฐ โพธ ิ 4,340 4,289 1,765 1,685 40.48 39.25 
นายอินค า ศรีวิชัย 3,690 4,001 1,612 1,665 43.71 41.61 

เฉลี่ย 4,726 4,716 1,975 1924 41.46 40.88 

 

ท าการคัดขนาดกระเทียม (มาตรฐานกระเทียม มกอช.) เกรด 1-5 กรรมวิธีทดสอบเท่ากับร้อยละ 63.11 

,22.96,10.53 , 3.38 และ 0.02 ตามล าดับ กรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับร้อยละ 62.47 , 22.67 , 11.78 , 3.06 และ 

0.01 ตามล าดับ (ตารางที่   21)         และเก็บผลผลิตกระเทียมแห้งเพ่ือชั่งน้ าหนักทุก 30 วันต่อครั้งจ านวน 5 

ครั้ง  พบว่าแปลงทดสอบมีน้ าหนักแห้งคงเหลือมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับร้อยละ 95.9, 94.7, 93.8, 92.2 

และ86.7 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ  ร้อยละ 93.89, 93.14, 92.42, 91.16 และ 85.39 ตามล าดับ (ตารางที่ 
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22) ผลตอบแทนพบว่า กรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 84,934 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 25,083 บาทต่อไร่ 

ผลตอบแทนสุทธิ 59,850 บาทต่อไร่ และกรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 82,706 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 

26,917 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 55,789 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 23) ซึ่งต้นทุนการผลิตแปลงเกษตรกร สูงกว่า

กรรมวิธีทดสอบ 1,834 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.31 

 ตารางที ่21 ขนาดของหัวกระเทียมแห้ง (ร้อยละ)  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  ปี 2557  

รายชื่อเกษตรกร 
เบอร์1 เบอร์2 เบอร์3 เบอร์4 เบอร์5 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายสุรพล บุญปั๋น 43.98 43.38 30.45 32.36 18.61 19.01 6.95 5.26 - - 
นายอนันทพงษ ์เขียวชอุ่ม 77.28 80.47 16.00 12.69 5.38 5.70 1.38 1.13 - - 
นายสวัสดิ์ คองเลิศ 74.07 76.85 18.93 12.96 5.35 7.87 1.65 2.31 - - 
นายประเสริฐ โพธ ิ 64.73 57.61 24.42 28.12 9.29 11.80 1.55 2.46 - - 
นายอินค า ศรีวิชัย 55.49 54.04 24.99 27.24 14.01 14.53 5.4 24.13 0.11 0.05 

เฉลี่ย 63.11 62.47 22.96 22.67 10.53 11.78 3.38 3.06 0.02 0.01 

หมายเหตุ มาตรฐานกระเทียมขอ้ก าหนดเร่ืองขนาดของส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

ตารางที ่22 ร้อยละของน้ าหนักกระเทียมแห้งหลังเก็บเกี่ยวอายุ  45, 75,105,135,175 วัน  ปี 2557  

รายชื่อเกษตรกร 
45วัน 75วัน 105วัน 135วัน 175วัน 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายสุรพล บุญปั๋น 100 100 98.50 95.50 97.00 95.50 96.50 94.5 92.00 92.25 
นายอนันทพงษ ์เขียวชอุ่ม 100 100 93.97 92.24 93.61 91.97 93.00 91.68 92.85 91.47 
นายสวัสดิ์ คองเลิศ 100 100 97.30 94.49 95.83 93.39 94.81 92.53 93.76 91.22 
นายประเสริฐ โพธ ิ 100 100 92.84 93.23 92.42 92.78 90.31 92.02 89.16 90.57 
นายอินค า ศรีวิชัย 100 100 97.01 94.01 94.51 92.05 94.51 91.36 93.20 90.28 

เฉลี่ย   95.92 93.89 94.67 93.14 93.82 92.42 92.19 91.16 

 

ตารางที ่23 ผลผลิต รายได้ ต้นทุนและผลตอบแทนกระเทียมของเกษตรกร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ปี2556/57 

รายชื่อเกษตรกร 
ผลผลิต  

(กโิลกรัมต่อไร่) 
รายได ้

(บาทต่อไร่) 
ต้นทุนการผลิต 
(บาทต่อไร่) 

ผลตอบแทน  
(บาทต่อไร่) 

BCR 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายสุรพล บุญปั๋น 2,287 2,296 98,341 98,728 20,982 22,335 77,359 76,393 3.69 3.42 
นายอนันทพงษ ์เขียวชอุ่ม 2,210 1,908 95,030 82,044 26,193 27,998 68,837 54,046 2.63 1.93 
นายสวัสดิ์ คองเลิศ 2,001 2,063 86,043 88,709 33,336 35,819 52,707 52,890 1.58 1.47 
นายประเสริฐ โพธ ิ 1,765 1,685 75,895 72,455 22,870 25,220 53,025 47,235 2.32 1.87 
นายอินค า ศรีวิชัย 1,613 1,665 69,359 71,595 22,035 23,213 47,324 48,382 2.15 2.08 

เฉลี่ย 1,975 1,923 84,934 82,706 25,083 26,917 59,850 55,789 2.32 2.04 

หมายเหตุ :      ราคาจ าหน่ายกระเทียมแห้ง 43 บาทต่อกิโลกรัม 
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ระบบข้าว-กระเทียม พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีรายได้ 95,606 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิต  29,913 บาทต่อ

ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 65,692 บาทต่อไร่ BCR เท่ากับ 2.20 และกรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย92,934 บาทต่อไร่ 

ต้นทุนการผลิต 32,215 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 60,719 บาทต่อไร่ BCR เท่ากับ 1.89  (ตารางท่ี 24)  

 ตารางที ่24 ผลผลิต รายได้ ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน ระบบข้าว-กระเทียมป2ี556/2557 อ.แม่แตง  
               จ.เชียงใหม่ 

ชนิดพืช ผลผลิต (กก./ไร่) รายได ้(บาท/ไร่) ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่) ผลตอบแทน (บาท/ไร่) BCR 
ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

ข้าว 781 748 10,672 10,228 4,830 5,298 5,842 4,930 1.20 0.93 
กระเทียม 1,975 1,923 84,934 82,706 25,083 26,917 59,850 55,789 2.32 2.04 

รวม 95,606 92,934 29,913 32,215 65,692 60,719 2.20 1.89 

 

ผลการด าเนินงานปี 2558  

เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 โดยการปักด าและปลูกโดยการหยอดเมล็ดเพ่ือลดต้นทุนค่าจ้างไร่ละ 

300 บาท ใส่ปุ๋ยข้าวสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูก 15-20 วัน ในกรรมวิธีทดสอบ ส่วนกรรมวิธี

เกษตรกรใช้ปุ๋ยสูตร 30-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูก 10-15 

วัน   ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 7-10 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะข้าวสร้างจุดก าเนิดช่อดอก ช่วงต้นเดือนตุลาคม2557 สุ่ม

เก็บผลผลิตข้าวพบว่ากรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย พบว่ากรรมวิธีทดสอบผลผลิตข้าวเฉลี่ย 631 กิโลกรัมต่อไร่ 

รายได้เฉลี่ย 6,308 บาทต่อไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 4,488 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนเฉลี่ย 1,820 บาทต่อไร่   

กรรรมวิธีเกษตรกร ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 628 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้เฉลี่ย 6,280 บาทต่อไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 4,605 

บาทต่อไร่ และผลตอบแทนเฉลี่ย 1,675 บาทต่อไร่   ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีผลตอบแทนสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 

145 บาทต่อไร่  คิดเป็นร้อยละ 7.96   (ตารางท่ี 25)   

ตารางที ่25 ผลผลิต รายได้ ต้นทุนและผลตอบแทนข้าวของเกษตรกร อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ ปี 2557  

รายชื่อเกษตรกร 
ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) รายได ้(บาท/ไร่) ต้นทุนการผลิต(บาท/ไร่) ผลตอบแทน (บาท/ไร่) BCR 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายสุรพล บุญปั๋น 469 471 4,690 4,710 3,088 3,150 1,602 1,560 0.52 0.50 
นายอนันทพงษ ์เขียวชอุ่ม 676 716 6,760 7,160 5,003 5,082 1,757 2,078 0.35 0.41 
นายสวัสดิ์ คองเลิศ 689 700 6,890 7,000 5,266 5,463 1,624 1,537 0.31 0.28 
นายประเสริฐ โพธ ิ 620 562 6,200 5,620 4,338 4,450 1,862 1,170 0.43 0.26 
นายอินค า ศรีวิชัย 700 691 7,000 6,910 4,746 4,878 2,254 2,032 0.47 0.42 

เฉลี่ย 631 628 6,308 6,280 4,488 4,605 1,820 1,675 0.41 0.36 
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ปลูกกระเทียมในช่วงต้นเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน 2557 (10 ตุลาคม-8 พฤศจิกายน2557) โดย

ซื้อพันธุ์จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ใส่ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินสัดส่วนปุ๋ย 10-5-5 แนะน าให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยรองพ้ืน

สูตร 15-15-15 อัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อไร่และพ่นธาตุอาหารเสริมทางใบ (แคลเซียมและโบรอน ในระยะ

เจริญเติบโตถึงลงหัว) เก็บผลผลิตกระเทียมช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ -ต้นเดือนมีนาคม  2558  อายุเก็บเกี่ยว110-

120 วัน  สุ่มเก็บผลผลิตสดและแขวนไว้ในโรงเรือนให้แห้งก่อนจ าหน่าย ชั่งน้ าหนักผลผลิตแห้ง วิเคราะห์ข้อมูล

ผลผลิตกระเทียมกรรมวิธีทดสอบพบว่า น้ าหนักสดเฉลี่ย 4,423กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักแห้งเฉลี่ย 1,785 กิโลกรัมต่อ

ไร่ น้ าหนักแห้งเหลือคิดเป็นร้อยละ 41.22  กรรมวิธีเกษตรกรพบว่าน้ าหนักสดเฉลี่ย 4,086 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนัก

แห้งเฉลี่ย 1,654 กิโลกรมัต่อไร่ น้ าหนักแห้งเหลือร้อยละ 41.24    (ตารางท่ี 26)  

ตารางที ่26 ผลผลิตกระเทียมสด แห้ง (กิโลกรัมต่อไร่) ร้อยละของน้ าหนักแห้ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   
                   ปี 2557/2558 

รายชื่อเกษตรกร 
ผลผลิตสด ผลผลิตแห้ง ร้อยละของน้ าหนักแห้ง 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายสุรพล บุญปั๋น 3,119 3,106 1,469 1,330 47.11 42.82 
นายอนันทพงษ ์เขียวชอุ่ม 5,180 4,550 2,012 1,796 38.84 39.47 
นายสวัสดิ์ คองเลิศ 5,522 5,196 2,152 2,124 38.98 40.88 
นายประเสริฐ โพธ ิ 3,275 2,810 1,470 1,348 44.89 47.95 
นายอินค า ศรีวิชัย 5,019 4,767 1,822 1,672 36.30 35.08 

เฉลี่ย 4,423 4,086 1,785 1,654 41.22 41.24 

 

ท าการคัดขนาดกระเทียม (มาตรฐานกระเทียม มกอช.) เกรด 1-4 กรรมวิธีทดสอบเท่ากับร้อยละ 72.76 

,19.19,6.12 และ 1.94 ตามล าดับ กรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับร้อยละ 69.08 , 21.44 , 7.09  และ 2.40 ตามล าดับ 

(ตารางที่ 27)         และเก็บผลผลิตกระเทียมแห้งเพ่ือชั่งน้ าหนักทุก 30 วันต่อครั้งจ านวน 5 ครั้ง  พบว่ากรรมวิธี

ทดสอบมีน้ าหนักแห้งคงเหลือมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับร้อยละ 95.9, 94.7, 93.8, 92.2 และ86.7 ส่วน

กรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ  ร้อยละ 93.89, 93.14, 92.42, 91.16 และ 85.39 ตามล าดับ (ตารางที่ 28) ซึ่งขนาด

ของหัวกระเทียมและร้อยละของน้ าหนักคงเหลือไม่มีความแตกต่างกันระหว่างแปลงทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร  

ผลตอบแทนพบว่า กรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 66,049 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 27,473 บาทต่อไร่ 

ผลตอบแทนสุทธิ 38,575 บาทต่อไร่ และกรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 61,198 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 

30,243 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 30,955 บาทต่อไร่  (ตารางที่ 29) ซึ่งต้นทุนการผลิตกรรมวิธีเกษตรกร สูงกว่า

กรรมวิธีทดสอบ 2770 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.1 
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ตารางที ่27 ขนาดของหัวกระเทียมแห้ง (ร้อยละ)  ปี 2558 

รายชื่อเกษตรกร 
เบอร์1 เบอร์2 เบอร์3 เบอร์4 เบอร์5 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

นายสุรพล บุญปั๋น 61.30 57.69 25.45 26.78 9.55 11.04 3.70 4.49 - - 
นายอนันทพงษ ์เขียวชอุ่ม 80.14 64.27 14.90 28.45 3.80 5.39 1.17 1.89 - - 
นายสวัสดิ์ คองเลิศ 78.00 77.00 15.79 15.17 4.86 6.04 1.35 1.79 - - 
นายประเสริฐ โพธ ิ 59.18 60.63 29.65 26.50 8.53 9.78 2.65 3.09 - - 
นายอินค า ศรีวิชัย 85.18 85.78 10.15 10.29 3.85 3.19 0.82 0.74 - - 

เฉลี่ย 72.76 69.08 19.19 21.44 6.12 7.09 1.94 2.40 - - 

หมายเหตุ ใช้มาตรฐานกระเทียมข้อก าหนดเร่ืองขนาดของส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

 

ตารางที ่28 ร้อยละของน้ าหนักกระเทียมแห้งหลังเก็บเกี่ยวอายุ  45, 75,105,135,175 วัน  ปี 2558 

รายชื่อเกษตรกร 
45วัน 75วัน 105วัน 135วัน 175วัน 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายสุรพล บุญปั๋น 100 100 95.6 97.10 93.7 96.0 92.9 94.7 91.6 93.2 
นายอนันทพงษ ์เขียวชอุ่ม 100 100 97.4 93.2 96.4 92.3 94.9 90.7 92.7 89.1 
นายสวัสดิ์ คองเลิศ 100 100 96.0 95.6 95.0 93.8 93.5 92.6 91.9 90.8 
นายประเสริฐ โพธ ิ 100 100 94.8 93.4 93.4 91.8 91.8 90.7 89.6 88.5 
นายอินค า ศรีวิชัย 100 100 94.5 96.0 93.0 94.9 92.6 94.8 91.4 93.6 

เฉลี่ย   95.7 95.0 94.3 93.7 93.2 92.7 91.4 91.0 

 

 

 ตารางที ่29 ผลผลิต รายได้ ต้นทุนและผลตอบแทนกระเทียมของเกษตรกร อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ ปี 2557/58 

รายชื่อเกษตรกร ผลผลิต (กก./ไร่) รายได้(บาท/ไร่) ต้นทุนการผลิต(บาท/ไร่) ผลตอบแทน (บาท/ไร่) BCR 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายสุรพล บุญปั๋น 1,469 1,330 54,362 49,210 30,830 32,701 23,532 16,509 1.50 1.76 
นายอนันทพงษ ์เขียวชอุ่ม 2,012 1,796 74,436 66,459 23,847 25,164 50,589 41,295 3.12 2.64 
นายสวัสดิ์ คองเลิศ 2,152 2,124 79,634 78,589 33,975 38,162 45,659 40,428 2.34 2.06 
นายประเสริฐ โพธ ิ 1,470 1,348 54,395 49,859 28,115 30,263 26,280 19,597 1.93 1.65 
นายอินค า ศรีวิชัย 1,822 1,672 67,417 61,871 20,600 24,925 46,816 36,946 3.27 2.48 

เฉลี่ย 1,785 1,654 66,049 61,198 27,473 30,243 38,575 30,955 2.40 2.02 

หมายเหตุ :      ราคาจ าหน่ายกระเทียมแห้ง 37 บาทต่อกิโลกรัม 
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ระบบข้าว-กระเทียม พบว่าแปลงทดสอบมีรายได้ 72,357 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิต  31,953 บาทต่อไร่ 

ผลตอบแทนสุทธิ 40,395 บาทต่อไร่ BCR เท่ากับ 1.26 และแปลงเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย67,478 บาทต่อไร่ 

ต้นทุนการผลิต 34,848 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 32,630 บาทต่อไร่ BCR เท่ากับ 0.93  (ตารางท่ี 30)  

ตารางที ่30 ผลผลิต รายได้ ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน ระบบข้าว-กระเทียมปี 2557/2558  อ.แม่แตง  

               จ.เชียงใหม่ 
ชนิดพืช ผลผลิต (กก./ไร่) รายได ้(บาท/ไร่) ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่) ผลตอบแทน (บาท/ไร่) BCR 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
ข้าว   631 628 6,308 6,280 4,488 4,605 1,820 1,675 0.41 0.36 

กระเทียม 1,785 1,654 66,049 61,198 27,473 30,243 38,575 30,955 2.40 2.02 
รวม 72,357 67,478 31,953 34,848 40,395 32,630 1.26 0.93 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกรมีดังนี้ 

ข้าว ปรับใช้ปุ๋ยสูตร16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปักด าข้าว 7-14 วัน และใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0

อัตรา 7-10กิโลกรัมต่อไร่ ระยะสร้างจุดก าเนิดรวง จากเดิมเกษตรกรใส่ปุ๋ยครั้งแรกสูตร 46-0-0 หลังปักด า

ประมาณ 25-30 วัน และใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ครั้งที่2 ระยะข้าวตั้งท้อง ระดับความพอใจร้อยละ 88  เหตุผล

เนื่องจากเป็นสูตรปุ๋ยที่เกษตรกรใช้อยู่แล้วเพียงแต่ปรับสูตรปุ๋ยและอัตราที่ใช้ให้ตรงกับความต้องการใช้ธาตุอาหาร

ของข้าว ใช้ปุ๋ยปริมาณน้อยลงช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ย ส่วนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR ในข้าวโดยใส่พร้อมกับปุ๋ยสูตร 16-

20 0 อัตรา ปุ๋ยสูตร 16-20-0 จ านวน 20 กิโลกรัมต่อปุ๋ย PGPR 500 กรัมผสมกันแล้วหว่านทันที  ระดับความ

พอใจร้อยละ 68 เนื่องจากใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีจึงท าให้เห็นผลไม่ชัดเจนเกษตรกรไม่เคยใช้และไม่มีจ าหน่ายทั่วไป                                                                                                                       

กระเทียม ปรับวิธีการใส่ปุ๋ยและอัตราการใส่ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดิน โดยใส่ปุ๋ยรองพ้ืนก่อนปลูกสูตร15-

15-15 อัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยหมักอัตรา 600-800 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดิน

หลังปลูก 1 เดือน สัดส่วนปุ๋ย 10-5-5 โดยใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ร่วมกับปุ๋ยสูตร 15-0-0 และ 0-0-60 สัดส่วนปุ๋ย

เท่ากับ 10-5-5 เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกรที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยรองพ้ืนและใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ 

ระดับความพอใจร้อยละ 84 เนื่องจากต้นกระเทียมมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกับแปลงเกษตรกร มีการใส่ปุ๋ยใน

ปริมาณน้อยไม่เกิดผลเสียหายต่อกระเทียมและช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ย กรณีใส่ปุ๋ยปริมาณมากท าให้กระเทียมหัวแตก 

มีเงื่อนไขคือใช้เวลาในการใส่ปุ๋ยเพ่ิมขึ้นเนื่องจากต้องใช้แม่ปุ๋ยผสม ปริมาณปุ๋ยที่ใส่น้อยลงท าให้ต้องเพ่ิมความ

ละเอียดในการหว่าน      
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

  1.การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าโดยใช้ผลวิเคราะห์ดินเป็นแนวทาง ได้ผลผลิตไม่แตกต่างจากการใส่ปุ๋ยของ

เกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรทั้ง 2 ปี คือปี 2557 ร้อยละ7.14-7.91  และ ปี 

2558 ร้อยละ10.38-19.22 และน้ าหนักกระเทียมแห้งหลังการเก็บเกี่ยวไม่แตกต่างจากวิธีการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร     

  2.ทั้ง2 กรรมวิธี ยังได้ขนาดหัวกระเทียมตามมาตรฐานกระเทียมของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ (มกอช.) เบอร์1-5 ใกล้เคียงกัน   

  4.การปรับการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว-กระเทียม มีโอกาสสูงเนื่องจากการเกษตรกรจะ

สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง 

  5.ข้อจ ากัดของการใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าผลการวิเคราะห์ดิน คือ การวิเคราะห์ตัวอย่างดินที่จะต้องท าอย่าง

เป็นระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ปัจจุบันยังไม่มีการด าเนินการ  เกษตรกรต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง

สูตรปุ๋ยและการค านวณปุ๋ยที่ใส่ นอกจากนี้สูตรปุ๋ยส าเร็จที่มีขายในพ้ืนที่ไม่สอดคล้องกับค าแนะน า 

 10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 การขยายผลการใช้ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกร แต่การจัดการเพื่อให้ได้ปุ๋ย

ตามค าแนะน ายังมีอุปสรรค เนื่องจากเกษตรกรนิยมใส่ปุ๋ยสูตรส าเร็จ ไม่นิยมการผสมปุ๋ยเอง  และไม่ชอบความ

ยุ่งยาก การปลูกพืชชนิดต่างๆ เช่น ข้าว ไม้ผล หรือผัก จะใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกันเป็นหลัก ดังนั้นจึงควรมีการถ่ายทอด

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องกับผู้ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะเกษตรกร และควร

หาแนวร่วมจากองค์กรในพ้ืนที่และร้านค้าปุ๋ยด้วย 

11.ค าขอบคุณ :  

  ขอขอบคุณ กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร ที่ให้ค าแนะน าการใช้สถิติกับงานทดสอบ คณะ

ผู้ร่วมงานทุกท่านที่ช่วยกันด าเนินงานอย่างเต็มที่ และเกษตรกรผู้ปลูกระบบข้าว-กระเทียม ที่ให้ความร่วมมือและ

ให้ข้อชี้แนะรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

12.เอกสารอ้างอิง 
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เบญจพรรณ  เอกะสิงห์  กุศล  ทองงาม  ธันยา  พรหมบุรมย์  ศุภกิจ  สินไชยกุล  และ นฤมล  ทินราช. 2547. 

ระบบการผลิต ผลิตภาพ และทางเลือกในการใช้ที่ดินของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และล าพูน.  

รายงานการสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่.  

หน้า 53 – 63. 

ปรีดา พากเพียร  อภิสิทธิ์ เอ่ียมหน่อ และลาร์ โรยเต๊อโก้ด. 2538.  ผลกระทบจากสารพิษกับสมดุลธาตุอาหารพืช. 

วารสาร วิชาการเกษตร ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (THAI AGRICULTURE RESEARCH JOURNAL Database)   

 

13.ภาคผนวก :  

ตารางที ่1 ผลจาการส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีที่ทดสอบ  

 

พืช เทคโนโลยีที่แนะน า ความพึงพอใจ (ร้อยละ) เหตุผล 

ไม่พอใจ น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ข้าว ใส่ปุ๋ย ครั้งท่ี 1 ปุ๋ยสูตร 16-16-8 25 กก./ไร่ 

        ครั้งท่ี 2 ปุ๋ยสูตร 46-0-0 10 กก./ไร่ 

- - - 57.1 42.9 - ผลผลิตมีคุณภาพ เมล็ดข้าว
ไม่ลีบ 

ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ได้แก่ PGPR 1 อัตรา 0.5 กก./ไร่ - - - 71.4 28.6 - สภาพดินดีขึ้น ดินร่วนซุยขึ้น 

กระเทียม ใช้อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน - - 42.9 28.6 28.6 - ช่ ว ย ล ด ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต 
กระเทียมลงหัวเร็วกว่า 

- ผลผลิตดีขึ้น ล าต้นแข็งแรง 
หัวได้น้ าหนัก 

- ผลผลิตไม่มีความแตกต่าง  

ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ได้แก่ ปุ๋ยละลายฟอสเฟต - - 42.9 28.6 28.6  

การน าเทคโนโลยีด้านการจัดการปุ๋ยไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
ในแปลงเกษตรกรต่อไป 

- 16.7 50.0 33.3 - - น าบางส่วนไปประยุกต์ใช้กับ
วิธีของเกษตรกร เช่น การน า
ตัวอย่างดินไปวเิคราะห์ เพื่อน า
ค่าวิเคราะห์มาประกอบการ
ค านวณอัตราการใสปุ่๋ย 

- ไม่มีความรู้ในการผสมปุ๋ย 
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