
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย    

2. โครงการวิจัย   วิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระเทียมที่มี 

คุณภาพโดยลดการใช้สารเคมี ในเขตภาคเหนือตอนบน 

กิจกรรมที่1   การทดสอบเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมส าหรับ 

กระเทียมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  การจัดการธาตุอาหารในการผลิตกระเทียม 

 

          ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  Test nutrient management in the production of garlic. 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  นายมณเทียน  แสนดะหมื่น   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน  

ผู้ร่วมงาน                  นายสุริยนต์ ดีดเหล็ก       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 

นายบุญชู สายธนู       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 

     

5. บทคัดย่อ    

จากการวิจัยพบว่า การจัดการธาตุอาหารต่อผลการเจริญเติบโตต้นกระเทียม พบว่าการให้ปุ๋ย

ทุกกรรมวิธี ให้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวกระเทียมมีขนาดใหญ่กว่าชุดควบคุม  การเจริญเติบโตด้าน

ความสูงและจ านวนใบไม่แตกต่างกัน ด้านผลผลิตพบว่าใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 

ตัน/ไร่  ให้น  าหนักผลผลิตสดสูงสุด    โดยกรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และ กรรมวิธีที่ 5 ใส่

ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ ให้น  าหนักผลผลิตแห้งสูงสุด   และ กรรมวิธีที่ 5 ใส่

ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ ให้ปริมาณสารสารอัลลิซินในผลผลิตกระเทียมสูงสุด  

 

6. ค าน า                                  

กระเทียมเป็นพืชเศรษฐกิจพืชหลักของประเทศไทย นอกจากจะใช้ประกอบอาหารแล้ว ยัง

เป็นพืชสมุนไพรรักษาโรคได้หลายชนิด    ประเทศไทยมีผลผลิตกระเทียมเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 



74,000 – 85,000 ตัน ในปี  2553 ประเทศไทยมีพื นที่การผลิตทั งสิ นประมาณ 68,484 ไร่ผลผลิต

รวมทั งประเทศสามารถท ารายได้ให้เกษตรกรปีละไม่ต่ ากว่า 4 ,000 ล้านบาท  โดยพื นที่เพาะปลูก

กระเทียมส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา ล าปาง  ล าพูน  และ

แม่ฮ่องสอน(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, 2554) ซึ่งมีภูมิอากาศเหมาะกับการเจริญเติบโตของ

กระเทียมจึงเป็นแหล่งปลูกที่ส าคัญ  ศักยภาพการผลิตกระเทียมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปีเพาะปลูก 

2552-2553 มีพ้ืนที่ปลูก 15,394 ไร่ ผลผลิตรวม 44,215 ตัน (ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

,2554)  เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตจ าหน่ายในรูปกระเทียมสดและกระเทียมแห้ง นอกจากนี เกษตรกร

ในพื นจังหวัดแม่ฮ่องสอนบางส่วนจะผลิตหัวพันธุ์กระเทียมเพ่ือส่งไปปลูกในจังหวัดใกล้เคียง เช่น 

เชียงใหม่ 

ซึ่งหลังจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย จีน ในปี  พ.ศ. 2550 กระเทียมของประเทศไทยได้รับ

ผลกระทบส่งผลกระเทียมจีนมีแนวโน้มมีการน าเข้ามาในไทยมากขึ น เนื่องจากกระเทียมที่นิยมปลูก

กันในประเทศไทยเป็นกระเทียมพันธุ์พื นเมืองซึ่งมีหัวเล็ก และรสชาติเผ็ด เป็นที่นิยมของผู้บริโภค

ภายในประเทศ ดังนั นเกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมปลูกแต่กระเทียมพันธุ์พื นเมือง ในขณะที่ตลาด

ต่างประเทศต้องการกระเทียมพันธุ์จีน ซึ่งหัวใหญ่จึงท าให้ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้บริโภคในประเทศ (กรม

เศรษฐกิจการพาณิชย์,2532) อีกทั งต้นทุนการผลิตกระเทียมของจีนอยู่ที่ประมาณ 2.5 -3 บาทต่อ

กิโลกรัม แต่ไทยจะมีต้นทุน 5 บาทต่อกิโลกรัม  จึงมีการลักลอบน าเข้ากระเทียมสู่ประเทศไทยจ านวน

มากในแต่ละปี ท าให้กระเทียมไทยมีราคาตกลงมาก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูก

กระเทียมโดยตรง(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, 2554)  ทั งนี การผลิตกระเทียมในปัจจุบันมี

ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ นอันเนื่องจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเพ่ิมมากขึ น ซึ่งต้นทุนในการผลิตกระเทียม

ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนแปรผัน  เป็นค่าใช้จ่าย  ค่าแรง และค่าปุ๋ยที่ใช้เพ่ือช่วยในการบ ารุงหรือ

เสริมสร้างให้ผลผลิตมีความสมบูรณ์มากที่สุด(ศูนย์สารสนเทศการเกษตร , 2554)   ซึ่งการใช้ปุ๋ยและ

สารเคมีที่ไม่ต้องตามหลักวิชาการ  เป็นการสิ นเปลืองเกินความจ าเป็นและพืชน าไปใช้ประโยชน์ได้

น้อย  ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ น  การใช้ที่ไม่ถูกต้องมีผลต่อคุณภาพหัวพันธุ์และผลผลิตที่ลดลง มีความ

อ่อนแอต่อโรคของกระเทียมเพ่ิมขึ น นอกจากนี การใช้สารเคมีมากมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกร ความ

มั่นใจผู้บริโภคด้านความปลอดภัยทางอาหาร ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และยังส่งผล

กระทบในด้านสิ่งแวดล้อม    

ดังนั นจึงจ าเป็นที่ต้องท าการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตกระเทียม

ให้มีคุณภาพดี ซึ่งหากสามารถปรับปรุงให้กระเทียมที่ผลิตในประเทศมีหัวและกลีบใหญ่ขึ นก็มีลู่ทางที่

จะผลิตส่งออกไปจ าหน่ายได้ (สุชาติ, 2522)  เกษตรกรก็จะสามารถขายได้ราคาดีขึ นและได้ผลผลิตต่อ



ไร่สูงขึ นด้วย โดยการพัฒนาการจัดการธาตุให้เหมาะสมกับสภาพดินและพืช การใช้สารชีวภาพในการ

ควบคุมโรคกระเทียมและวัชพืช ทั งนี เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดการใช้สารเคมีในการผลิต 

ลดต้นทุนการผลิตและพัฒนากระเทียมที่มีคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการผลิตกระเทียมที่มีคุณภาพดี ลดการใช้สารเคมี  

และต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมแก่เกษตรกร 

 

 

 

 

 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์       

1). สิ่งที่ใช้ในการทดลอง กระเทียม สายพันธุ์พื นเมือง( อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน) 

2). ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 

3). ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 

4). ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 

5)  ปุ๋ยคอกมูลวัว 

- วิธีการ 

    2). โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD.  มี 5 กรรมวิธีๆละ 4 ซ  าๆ แปลงทดลองย่อย 

        ขนาด 2.5 x 7 ม.  ปลูกโดยใช้กลีบ 1 กลีบ ฝังลึก 1 ซม.  ปลูกในระยะ 10 x 10 ซม. 

กรรมวิธีที่ 1  ไม่ใส่ปุ๋ย  

กรรมวิธีที่ 2  ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  

กรรมวิธีที่ 3  ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่  

กรรมวิธีที่ 4  ใส่ ½ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่  

กรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่  



 

บันทึกข้อมูล  

1) บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตต้นหลังจากปลูก 20 วัน  เก็บข้อมูลทุก 15 วันจนอายุถึง 100 วัน 
ท าการสุ่มวัด 5 ต้นต่อซ  าจ านวน 4 ซ  า  โดยบันทึกข้อมูลดั่งนี  
- ความสูงต้น วัดจากส่วนของล าต้นถึงปลายยอด 

- ความยาวกาบใบ วัดจากส่วนของล าต้นถึงรอยต่อ Junction ของใบล่างสุดที่สมบูรณ์ 

2) ผลผลิต พื นที่ท่ีเก็บผลผลิต 17.5 ตร.ม.   เก็บผลผลิตเมื่อ 120 หลังจากปลูก 
-วัดความกว้างหัว ความยาวหัว โดยวัดส่วนที่กว้างและยาวที่สุดของหัว โดยใช้เวอร์เนียคาลิป

เปอร์วัดหน่วยเป็นเซนติเมตร 

-วัดความกว้าง ความยาวแผ่นใบ  โดยวัดส่วนที่กว้างและยาวที่สุดของแผ่นใบโดยใช้เวอร์เนียคา

ลิปเปอร์ วัดหน่วยเป็นเซนติเมตร 

-จ านวนใบต่อหัว  

-น  าหนักสดหัว  โดยการชั่งน  าหนักสดแล้วหาค่าเฉลี่ยต่อหัว หน่วยเป็นกรัม 

-น  าหนักแห้งหัว โดยการน าเอาต้นกระเทียมไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 

ชั่วโมง น ามาชั่งน  าหนักแห้ง  หน่วยเป็นกรัม  

3) การเกิดโรค ส ารวจการระบาดของโรคทุก 7 วัน โดยสุ่มในพื นที่ 1 ตารางเมตร จ านวน 3 ซ  าต่อ
กรรมวิธีเพ่ือหาเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 

4) ต้นทุนการผลิต ราคาของผลผลิต รายได ้และผลตอบแทน 
- เวลาและสถานที่ ระยะเวลา เริ่มต้น ตุลาคม 2555 สิ นสุด กันยายน 2557 

    สถานที่ท าการทดลอง ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง  

                             ตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินก่อนปลูก 

ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินก่อนปลูก 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ดิน แปลงทดสอบพืชศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชด าริฯ 



ค่าวิเคราะห์ดิน* อัตราปุ๋ยแนะน า(กก.ต่อไร่)** 

pH %OM 
Avail P 

(mg/kg) 
Exch. K (mg./kg.) N P2O5 K2O 

5.55 6.23 60 116 10 10 5 

 

 จากผลการวิเคราะห์ดิน        พบว่าดินในแปลงทดสอบมีค่าความเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง  มี

อินทรียวัตถุสูง มีระดับไนโตรเจนปานกลางค่อนข้างต่ า         มีระดับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูง มีระดับ

โปรแทสเซียมที่เป็นประโยชน์สูง และลักษณะเนื อดินเป็นดินเหนียว 

 

 

2. ผลการเจริญเติบโตต้นกระเทียม เมื่ออายุ 120 วัน 

 ด้านความสูงต้นจากผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีที่ 4 ใส่ ½ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/

ไร่ ท าให้กระเทียมมีการเจริญด้านความสูงมากท่ีสุด 37.334 ซม.  รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่  กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 

ตัน/ไร ่และ กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย มีความสูง 37.066  37.059  36.324 และ 34.195 ซ.ม. ตามล าดับ 

 ด้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นจากผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ย

มูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ มีการเจริญด้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นสูงสุด 0.787 ซ.ม.  รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2 ใส่

ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  กรรมวิธีที่4 ใส่ ½ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่  กรรมวิธีที่ 3 ใส่

ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ และกรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น  0.769  0.736  0.721 และ 

0.579 ตามล าดับ ซ่ึงด้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น จากผลการทดลองพบว่าทุกกรรมวิธีทีใ่ห้ปุ๋ยมีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นใหญ่กว่าชุดควบคุม (ไม่มีการให้ปุ๋ย) โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ทั งนี อาจ

เนื่องจากการได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอ ท าให้กระเทียมมีการเติบโตที่ดีได้กว่ากรรมวิธีควบคุม (ไม่มีการให้ปุ๋ย)  

โดยเฉลิมพล(2542) กล่าวว่า ดินถึงแม้เป็นแหล่งก าเนิดของธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับพืช แต่ธาตุอาหารที่มีอยู่

ในดินนั นก็มิได้เป็นประโยชน์ต่อพืชต่อพืชทั งหมดและจะเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใดนั นขึ นอยู่กับปัจจัยทาง



สภาพของดินเป็นส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายชล และคณะ (2555) ได้ศึกษาผลของการใช้มูลวัว ปุ๋ย

หมัก และปุ๋ยเคมี ต่อการผลิตผักบุ้งจีน พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลวัวอัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีการ

เจริญเติบโตสูงสุด 

 ด้านจ านวนใบจากผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีที่4 ใส่ ½ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/

ไร่ มีการเจริญเติบโตจ านวนใบเฉลี่ยมากท่ีสุด 7.7 ใบ  รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + 

ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ และ 

กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย มีจ านวนใบเฉลี่ย 7.6  7.4 6.8 และ6.8 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตารางที่ 2 ผลการเจริญเติบโตกระเทียมท่ีมีกรรมวิธีการจัดการธาตุอาหารที่ต่างกัน เมื่ออายุ 120 วัน 

 

                          กรรมวิธี  

การเจริญเติบโต 120 วัน 

ความสูง 

(ซม.) 

Ø คอหัว  

(ซม.) 

จ านวนใบ(ใบ) 

กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย 34.195 0.579b 6.8 

กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 37.059 0.769a 7.4 

กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ 36.324 0.721a 6.8 



กรรมวิธีที4่ ใส่ ½ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  

               + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ 

37.334 0.736a 7.7 

กรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  

                + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ 

37.066 0.787a 7.6 

F-test  ns ** ns 

C.V. 5.98 27.89 25.30 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่ใช้อักษรเหมือนกันในแนวตั ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  ที่ระดับความเช่ือมั่น 99%     

      เปรียบเทียบโดย DMRT 

       ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่น 95% 

       ** แตกต่างกันที่ระดับความเช่ือมั่น 99% 

3. ผลผลิตกระเทียม 

  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวกระเทียม   จากผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวกระเทียมสูงสุด 3.3895 ซ.ม  รองลงมาคือ . กรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

+ ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่  กรรมวิธีที่4 ใส่ ½ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่  กรรมวิธีที่ 3 

ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่  และกรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัว 3.2645  3.2368  3.0583  

และ 2.8065 ตามล าดับ โดยการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ กรรมวิธีที่ 5 กรรมวิธีที่ 2 และกรรมวิธีที่ 4 ให้ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางหัวกระเทียมที่ไม่แตกต่างกัน ทั งนี อาจเนื่องจากได้รับปริมาณธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการ

เจริญเติบโตและพัฒนาขนาดหัวกระเทียม ขณะที่กรรมวิธีการที่ 3 และชุดควบคุมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัว

กระเทียมที่เล็กกว่า อาจเนื่องจากการให้ปุ๋ยคอกและธาตุอาหารในดินที่มีอยู่เดิม นั นสามารถละลายและ

ปลดปล่อยธาตุอาหารได้ช้ากว่า ท าให้ไม่เพียงพอต่อการการเจริญเติบโตและพัฒนาของเส้นผ่าศูนย์กลางหัว

กระเทียม สอดคล้องกับการศึกษาของ แสงเดือน (ม.ป.ป.) ที่พบว่าในการปลูกพืชอินทรีย์ในระยะแรกผลผลิต

จะได้น้อยกว่าพืชเคมีประมาณ 30-40% หรือมากกว่าขึ นอยู่กับปริมาณธาตุอาหารในดินและการสลายตัวของ

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส ่

 น  าหนักผลผลิตกระเทียมสดจากผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ย
มูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ มีน  าหนักผลผลิตสดสูงสุด 41.25 ก.ก./แปลง ( 17.5 ตรม. )  รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2 ใส่
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่  กรรมวิธีที่4 ใส่ ½ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่



ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ และกรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย มีผลผลิตน  าหนักสด 32.00 25.25 21.00 และ 15.00 ก.ก./
แปลง ( 17.5 ตรม. )  ตามล าดับ มีความแตกต่างกันทางสถิตอย่างมีนัยส าคัญ ทั งนี อาจเนื่องจากกรรมวิธีที่ 5 
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ สามารถให้ปริมาณธาตุอาหารที่เพียงพอต่อเจริญเติบโต
และพัฒนาหัวและต้นกระเทียม  ซึ่งในระยะแรกพืชมีความต้องการธาตุอาหารมากเพ่ือใช้ในการแบ่งเซลล์ 
ขยายขนาดเซลล์  เมื่อเซลล์มีความเต่ง จะสามารถกักเก็บน  าภายในเซลล์ได้มากท าให้มีน  าหนักผลผลิตสดสูงสุด    
สอดคล้องกับรายงานของอุทัย และ สมเกียรติ (2527) รายงานผลการทดลองหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับการ
ผลิตกระเทียม มี 9 ต ารับการทดลอง พบว่าในดินภาคเหนือท่ีไร่เกษตรกร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ปลูกในเดือน
พฤศจิกายน 2526 และเก็บเกี่ยวในเดือน มีนาคม 2527 ผลการทดลองปรากฏว่า ถ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยผลผลิตที่
ได้จะต่ าสุด  

น  าหนักผลผลิตกระเทียมแห้งจากผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ย

มูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ มีน  าหนักผลผลิตแห้งสูงสุดรองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน กรรมวิธีที่ 3 

ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่  กรรมวิธีที่4 ใส่ ½ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ และกรรมวิธีที่ 1 

ไม่ใส่ปุ๋ย มีผลผลิตน  าหนักแห้ง 15.15  12.92  7.95 และ 5.6 ตามล าดับ ทั งนี อาจเนื่องจาก กรรมวิธีที่ 5 ใส่

ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ และ กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้ปริมาณธาตุ

อาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ซึ่ง การใส่ปุ๋ยสามารถท าให้การเจริญเติบโต และผลผลิตเพ่ิมขึ นตามอัตรา

ปุ๋ย ที่เพ่ิมขึ นจนถึงระดับหนึ่ง เมื่อให้ปุ๋ยมากกว่านี ก็ไม่ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ น (เฉลิมพล, 2542)   สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Lee (2012) ที่สรุปว่าการประยุกต์ใช้ปุ๋ยคอกมูลวัวที่มากเกินไป ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตหัว

หอมและความอุดมสมบูรณ์ของดินที่สะสม  

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 ผลผลิตกระเทียมที่มีกรรมวิธีการจัดการธาตุอาหารที่ต่างกัน  

 ขนาดหัว น  าหนักสด1/ น  าหนักแห้ง1/ 



                          กรรมวิธี  ( ซ.ม. ) ( ก.ก. ) ( ก.ก. ) 

กรรมวิธีท่ี 1 ไม่ใส่ปุย๋ 2.80c 15.00b 5.6c 

กรรมวิธีท่ี 2 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 3.38a 32.00ab 15.15ab 

กรรมวิธีท่ี 3 ใส่ปุ๋ยมลูสตัว์ 2 ตัน/ไร่ 3.05bc 25.25ab 12.92b 

กรรมวิธีท่ี4 ใส่ ½ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร ่ 3.23ab 21.00b 7.95c 

กรรมวิธีท่ี 5 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมลูสตัว์ 2 ตัน/ไร ่ 3.26ab 41.25a 17.15a 

F-test  * * * 

C.V. 5.35 30.24 23.16 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่ใช้อักษรเหมือนกันในแนวตั ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

               ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบโดย DMRT 

       * แตกต่างกันที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

         1/ ก.ก.ต่อพื นที่ 17.5 ตารางเมตร 

4. ปริมาณสารอัลลิซินในผลผลิตกระเทียม 

  ท าการวิเคราะห์ปริมาณสารอัลลิซินในผลผลิตกระเทียมจากผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดิน  + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ มีปริมาณสารอัลลิซินในผลผลิตกระเทียมสูงสุด 4.444 

ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

ดิน กรรมวิธีที่4 ใส่ ½ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ และ กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย มีปริมาณ

สารอัลลิซินในผลผลิตกระเทียม 4.394  4.338  4.274และ4.231  ตามล าดับ ทั งนี อาจเนื่องจากกรรมวิธีที่ 5 

ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ ให้ปริมาณ N และ S ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของ

สารอัลลิซิน ได้เพียงพอซึ่ง Kopriva and Rennenberg (2004) พบว่าเมื่อมีการให้ N เพ่ิมขึ นกิจกรรมของ

เอนไซม์ APS reductase จะเพ่ิมสูงขึ นและมีการสะสมของ mRNA ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์  high 

affinity sulfate transporter และ APS reductase เพ่ิมขึ น ส่งผลให้มีกรดอะมิโนและโปรตีนที่มี S เป็น

องค์ประกอบเพ่ิมมากขึ น ในการทดลองจึงพบว่าการให้ N เพ่ิมขึ นส่งผลให้ความเข้มข้นของ S ในเนื อเยื่อ

กระเทียมเพ่ิมสูงขึ นได้ ส่วนผลของระดับของ N ต่อความเข้มข้นของอัลลิซินในกระเทียม โดยทุกกรรมวิธีที่ใส่

ปุ๋ยคอกจะมีระดับปริมาณของสารอัลลิซินที่สูงทั งนี อาจเนื่องจากปุ๋ยคอกมูลวัว มี S เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ



ซึ่งสอดคล้องกับ Bloem et al. (2011) ที่พบว่าการให้ S เพ่ิมขึ นท าให้เกิดการสะสมของอัลลิอินและสาร 

metabolite ที่ม ีS เป็นองค์ประกอบหลายชนิดในกระเทียมเพ่ิมขึ น 

ตารางที่ 4 ปริมาณสารอัลลิซินในผลผลิตกระเทียม 

 

                          กรรมวิธี  

ตัวอย่างที่ 1 

(ไมโครกรัมต่อ 
มิลลลิิตร) 

ตัวอย่างที่ 2 

(ไมโครกรัมต่อ 
มิลลลิิตร) 

ตัวอย่างที่ 3 

(ไมโครกรัมต่อ 
มิลลลิิตร) 

ค่าเฉลี่ย 

กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย 4.167 4.253 4.274 4.231c 

กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 4.274 4.380 4.359 4.338abc 

กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ 4.253 4.465 4.465 4.394ab 

กรรมวิธีที4่ ใส่ ½ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + 

ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ 4.274 4.274 4.274 4.274bc 

กรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่

ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ 4.359 4.465 4.508 4.444a 

F-test * 

C.V.  1.70 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่ใช้อักษรเหมือนกันในแนวตั ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

               ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % เปรียบเทียบโดย DMRT 

       * แตกต่างกันที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

5. วิเคราะห์ผล ต้นทุน รายได้ ผลตอบแทนและอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน 

จากผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ ให้ผลผลิต

ต่อไร่ และรายได้สูงสุด มีต้นทุนผันแปรสูงสุด และให้ผลตอบแทนสูงสุด  ด้านอัตราส่วนของรายได้ต่อการ

ลงทุน กรรมวิธีที่ 1 และ กรรมวิธีที่4 รายได้น้อยกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั นขาดทุนไม่ควรท าการ

ผลิต(ตารางที่ 5) และควรเลือกกรรมวิธีที่ 5 มีอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR)  สูงสุด เท่ากับ 1.55 

ทั งนี อาจเนื่องจากกระเทียมที่ให้ปุ๋ยตามกรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ ได้รับ

ปริมาณธาตุอาหารที่จ าเป็นเพียงพอต่อการเจริญเติบโตอย่างครบวงจรชีวิต  ท าให้ต้นมีความสมบูรณ์แข็งแรง



และให้มีผลผลิตสูงสุด จึงมีรายได้และผลตอบแทนสูงสุด สอดคล้องกับการศึกษาของ Attanandana et.al 

(1999), Attanandana and Yost (2003), Attanandana et.al (2004a,b) เรื่อง “การจัดการธาตุอาหาร

เฉพาะพื นที่ส าหรับการผลิตข้าวโพด” โดยให้เกษตรกรจ าแนกชุดดิน และวิเคราะห์ดินก่อนปลูกในไร่ข้าวโพด

ด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจสอบ NPK ในดินและใส่ปุ๋ยโดยใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมาคาดคะเน และ

แนะน าให้ใส่ปุ๋ยในอัตราที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด พบว่า เมื่อเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ท าให้มี

ผลผลิตเพ่ิมขึ น ต้นทุนการผลิตลดลง และประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยสูงขึ น ดินมีธาตุอาหารในสภาพสมดุลและไม่มี

ปริมาณไนโตรเจนตกค้างในดิน 

ตารางที่ 5 วิเคราะห์ต้นทุน รายได้ และอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน ที่มีจัดการธาตุอาหารต่างกัน 

กรรมวิธี ผลผลิตต่อไร่ 

(ก.ก.) 

รายได้

(บาท/ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 

(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน BCR 

กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย 511.95 15,358.56 23,994 15,358.56 0.64 

กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดิน 1385.01 41,550.39 26,031 39,513.39 1.52 

กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 

ตัน/ไร่ 1181.14 35,434.39 25,869 33,559.39 1.30 

กรรมวิธีที4่ ใส่ ½ ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 

2 ตัน/ไร่ 726.78 21,803.67 268,87.5 18,910.17 0.70 

กรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 

2 ตัน/ไร่ 1567.85 47,035.59 27,906 43,123.59 1.55 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 1. การจัดการธาตุอาหารต่อผลการเจริญเติบโตต้นกระเทียม พบว่าการให้ปุ๋ยทุกกรรมวิธี ให้ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางหัวกระเทียมมีขนาดใหญ่กว่าชุดควบคุม  การเจริญเติบโตด้านความสูงและจ านวนใบไม่

แตกต่างกัน 



2. การจัดการธาตุอาหารต่อผลผลิตกระเทียม พบว่าใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/

ไร่ ให้น  าหนักผลผลิตสดสูงสุด  โดยกรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และ กรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ ให้น  าหนักผลผลิตแห้งสูงสุด 

3. การจัดการธาตุอาหารต่อผลผลิตกระเทียมต่อปริมาณสารอัลลิซินในผลผลิตกระเทียม พบว่า 

กรรมวิธีที่  5 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ ให้ปริมาณสารสารอัลลิซินในผลผลิต

กระเทียมสูงสุด  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

การทดลองที่1 คาดว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ในปี 2557 กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรบ้านนา

ป่าจาด อ.เมือง เกษตรกรบ้านแม่สุรินทร์ อ.ขุนยวม เกษตรกร อ.ปาย และเกษตรกรบ้านแม่ปาง ต.

สันติคิรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 
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